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مقد مه
عصر حاضر، عصر ارتباطات و تباد ل اطالعات 
است. عصری که د ر آن رسانه ها چه سنتی و 
چه نوین نقش مهمی د ر شکل گیری و جهت 
د هی افکار عمومی افراد  د ر سطح جامعه بازی 

می کنند . امروزه اینترنت و رسانه های نوین از 
یک سو ابزاری برای تبلیغ و اشاعه ارزش ها و 
فرهنگ هستند  و از طرفی منبع مهمی برای 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی و ارتباط با فعاالن 
سیاسی و اجتماعی جامعه هستند . توسعه روز 

نقش شبکه های اجتماعی مجازی 
در شکل گیری و تقویت خواسته های 

صنفی کشاورزان اصفهان

چکید�ه
پژوهش حاضر به بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری و 
تقویت خواسته های صنفی کشاورزان اصفهان پرداخته است. روش پژوهش 
توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کشاورزان شرق اصفهان حدود 
30 هزار نفر بودند، که نمونه آماری پژوهش بر اساس حجم نمونه کوکران، 
384 نفر به دست آمد؛ که پرسش نامه محقق ساخته بین آن ها توزیع شد. 
پایایی پرسش نامه   با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوایی به تأیید 
اساتید مجرب رسید. روایی صوری توسط 50 نفر از پاسخگویان مورد بررسی 
قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته با استفاده از آزمون t تک متغیره، آزمون 
فریدمن، و تحلیل واریانس چند راهه و با استفاده از نرم افزارspss23  انجام شد. 
یافته های پژوهش نشان داد نقش استفاده از شبکه های اجتماعی در ابعاد فشار 
و شرایط مساعد ساختاری، بسیج و تبلور یک عقیده تعمیم یافته بیشتر از سطح 
متوسط و در بعد اعتراض در سطح متوسط بود. همچنین سؤال تحقیق مبنی 
بر این که تفاوت معنی داری بین مجموعه نمرات نقش شبکه های اجتماعی 
مجازی در شکل گیری و تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان وجود 
دارد، تأیید شد و بین نمرات نقش شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری و 
تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان بر حسب جنسیت، سن، تحصیالت 

و میزان درآمد تفاوت معنی دار آماری وجود داشت. 
واژگان�کلیدی
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افزون شبکه های اجتماعی مجازی و افزایش 
و  به حضور  جامعه  مختلف  گروه های  تمایل 
مشارکت د ر این فضاها از د ید گاه های مختلف 
قابل بررسی است؛ اما  توسعه این گونه فضاها از 
طرفی نوعی فرصت و از طرف د یگر مضر برای 

سالمت و مخل امنیت جامعه تلقی می شود .
د ر سال های اخیر نقش شبکه های اجتماعی 
اعتراض های  ساماند هی  و  شکل گیری  د ر 
گروه های مختلف مرد می پررنگ تر شد ه است، 
که می توان به اعتراضات و تجمعات کشاورزان 
اصفهان نسبت به احقاق حقابه شان اشاره کرد ، 
د ر  نوین  رسانه های  تأثیرگذاری  بررسی  لذا 
ویژه ای  اهمیت  از  اعتراضات  این  شکل گیری 

برخورد ار است.
بیان مسئله

از  جد ید   نسلی  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
صفحه های اینترنتی هستند  که بر اساس نیاز 
مخاطبان طراحی شد ه است. افراد  با ورود  به این 
گونه شبکه ها وارد  د نیای جد ید ی می شوند ، که 
نشأت گرفته از فضای واقعی بود ه و روید اد ها و 
بحث ها، حول و حوش د ل مشغولی های انسان 
پژوهشگران  طرفی  از  است.  واقعی  د نیای  د ر 
ارتباط به کارکرد  ها و کژکارکرد های این رسانه 
و  جد ی  نقش  بر  و  می گذارند   صحه  نوین 
تأثیرگذار شبکه های اجتماعی د ر اطالع رسانی 
سریع و گسترد ه، تأکید  د ارند ؛ اما یکی از پیامد ها 
و نتایج های حضور و مشارکت کاربران د ر این 
شبکه ها، فراهم آوری زمینه حرکت های جمعی 

و بحران ها یا د ر نقطه مقابل، مهار آن است.
به  پاسخی  اینترنت،  آمد ن  وجود   به  شاید  
بود ه  خاموش،  گروه های  تاریخی  خواست 
باشد . اینترنت، تا حد ود ی توانسته است، این 
نابرابری ها را به چالش بکشد  و فضایی را به 
بتوانند ،  نیز  گروه های خاموش  تا  آورد   وجود  
باشند .  به گفتمان رسانه ای د سترسی د اشته 
شد ن  د ار  صد ا  د ر  اینترنت  اهمیت  مورد   د ر 
گروه های خاموش، تئوری پرد ازان نظریه صد ا 
می گویند : »تاکنون هیچ فرصتی مانند  فرصتی 
که اینترنت برای سخن گفتن و صد ا د اشتن 

مهیا کرد ه، فراهم نشد ه است )میترا، 2001(.
اینترنت  ویژه  به  ارتباطی  نوین  فناوری های 
بسیج کنش های  برای  مهم  منابعی  به  امروز 
جمعی و ابد اعات پس از آن، سازماند هی و عمل 
جنبش های اجتماعی د ر سراسر جهان تبد یل 
شد ه اند . جهت  د هی افکار عمومی د ر شبکه های 
اجتماعی د ر د و مرحله صورت می گیرد : مرحله 
اول شبکه سازی د ر فضای مجازی و د ر مرحله 
د وم شبکه سازی و مشارکت د ر فضای واقعی 

)آقایی و د یگران: 1391(.
این  از  کاربران  گسترد ه  استقبال  به  توجه  با 
فناوری  این  آن ها  د ائمی  بازد ید   و  شبکه ها 
تحول ها،  ایجاد   د ر  مؤثری  نقش  توانسته 
واقعی  فضای  د ر  تجمعات  ایجاد   و  بحران ها 

د اشته باشد  )اکبری، 1389(.
اعتراض کشاورزان اصفهانی به افزایش نیافتن 
نهایت خشک  د ر  و  رود   زایند ه  خروجی سد  
شد ن رود خانه و مزارع و باغ های کشاورزی شان 
است. کشاورزان هم به عنوان کنش گرانی فعال 
د ر جامعه اصفهان برای رسید ن به هد ف خود  
که همان حقابه قانونی شان است و سال ها است 
از آن محروم شد ه اند ، رفتارهای جمعی خاصی 
تجمع های  برپایی  از  د اد ه اند   بروز  خود   از  را 
اعتراضی تا شکستن خط لوله انتقال یا تخریب 
تیر برق و مسد ود  کرد ن جاد ه، اما د ر سال های 
این  از  با گسترش شبکه های اجتماعی  اخیر 
اهد اف  به  رسید ن  برای  هم  نوین  رسانه های 
با  اخیر  سال های  د ر  می گیرند .  کمک  خود  
رشد  و توسعه شبکه های اجتماعی تجمع های 
برگزار شد ه  بیشتری  با سازماند هی  کشاوران 
است؛ بنابراین مطالعه حاضر به تبیین نقش 
و نحوه عملکرد  شبکه های اجتماعی مجازی 
کشاورزان  اعتراض  تقویت  و  شکل گیری  د ر 
از  جلوگیری  بــرای  و  می پرد ازد   اصفهانی 
نقش منفی آن ها د ر ایجاد  چنین بحران ها و 

اعتراضاتی راهکارهایی را ارائه می نماید .
اهمیت و ضرورت پژوهش

و  ارتباطات  تکنولوژی  های  شتابان  رشد   با 
پر شتاب  انتقال  و  اینترنت  ویژه  به  اطالعات 
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فعالیت ها و به طور کلی زند گی فرد ی و جمعی 
انسان به فضاهای سایبر و محیط های مجازی 
اهمیتی روزافزون یافته و مجازی شد ن را به 
نیروی محرک تغییر محیط زند گی انسان و از 
آن مهم تر به عامل اصلی تغییر الگوهای فرد ی 
انسان  وجود   د قیق تر  معنای  به  و  رفتاری  و 

تبد یل کرد ه است )تقی پور و زمانی، 1396(.
نتایج یک نظر سنجی د ر 24 کشور جهان د ر 
سال )2020( نشان می د هد ، د ر سراسر جهان 
به طور متوسط از هر د ه کاربر اینترنت شش 
می کنند .  بازد ید   اجتماعی  شبکه های  از  نفر 
این  از  ایرانی  استقبال کاربران  این زمینه  د ر 
سایت ها، روند  قابل توجه و قابل تأملی را د ر 

پیش د اشته است )شهابی و قد سی، 1391(
سایر د الیل انتخاب این موضوع را نیز به شرح 

ذیل است:
y  عد م انجام پژوهش د ر خصوص تأثیرپذیری

اصفهانی  کشاورزان  اجتماعی  و  سیاسی 
ناشی از فعالیت د ر شبکه های اجتماعی

y  نقش خصوص  د ر  پژوهش  انجام  عد م 
شکل گیری  د ر  اجتماعی  شبکه های 

اعتراضات محلی با خواسته قانونی
y  به می تواند   پژوهش هایی  چنین  انجام 

آتی  برنامه ریزی های  و  تصمیم گیری ها 
برای  استان  اجرایی  مد یران  و  مسئوالن 
مقابله با تقویت و گسترش چنین اعتراضاتی 

کمک کند .
y  مختلف زاویه های  پژوهشی  چنین  انجام 

شبکه های  از  اصفهانی  کشاورزان  استفاد ه 
آنان د ر زمان  اجتماعی، اطالع رسانی های 
تجمعات، القای تفکرات خاص به کاربران و 
اثرات شگرف بر زند گی واقعی کشاورزان را 

نشان می د هد .
y  با تبیین و بررسی نقش شبکه های اجتماعی

اعتراضاتی  چنین  شکل گیری  د ر  مجازی 
ساماند هی  و  فعالیت  نحوه  از  چشم اند ازی 
اعتراضات د ر این شبکه ها، و حتی عامالن 
نفوذی و پشت پرد ه این شبکه ها به د ست 

می آید .

اد بیات و پیشینه پژوهش
فضای مجازی

بند یکیت )1991( فضای مجازی را جغرافیای 
مشترک ذهنی ساخته شد ه د ر گرد اگرد  اجماع 
و د گرگونی، قانون و تجربه، سرزمین پر از د اد ه ها 
و د روغ ها، با مواد  ذهنی و خاطرات با میلیون ها 
نامریز  صد ا و چشم هایی د ر سکوت کنسرت 
مشاهد ه  و  رویاها  تقسیم  تباد ل،  از جستجو، 
ساد گی ها تعریف کرد ه است. شبکه اجتماعی 
ساختار متمرکز اجتماعی است که از گره هایی 
تشکیل شد ه  سازمان  یا  فرد   عنوان  به  اغلب 
است و این گره ها با یک یا چند  نوع وابستگی 
برای نمونه اشتراکات و عالیق به هم متصل 
می شوند . اما واژه فضای مجازی را نخستین بار 
»ویلیام گیبسون« د ر سال )1984( د ر رمان 
نیورومنسر مطرح کرد .  نام  با  تخیلی  علمی- 
این اصطالح برای توصیف فضای خیالی به کار 
برد ه شد ، جایی که د ر آن واژه ها، روابط، د اد ه ها، 
واسطه  به  ارتباطات  از طریق  قد رت  و  ثروت 

.)namoorv,2002(  کامپیوتر پد ید ار می شوند
شبکه های اجتماعی

رسانه  گفت،  می توان  جمع بند ی  یک  د ر 
و  تعامل  برای  که  است  رسانه ای  اجتماعی، 
انتشار محتوا د ر محیط اینترنت از طریق تعامل 
اجتماعی طراحی شد ه، د سترسی  پذیری بسیار 
باالیی د ارد  و از فنون انتشار مقیاس پذیر د ر آن 

استفاد ه شد ه است.
رسانه های اجتماعی ویژگی های مشترکی د ارند  

که به برخی از آن ها اشاره می شود :
y  همه اجتماعی  ــه  رســان مشارکت: 

عالقه مند ان را به مشارکت و ارسال بازخورد  
ترغیب می کند . مرز بین رسانه و مخاطبان 

نامشخص است.
y  د ست یابی آزاد : بیشتر خد مات رسانه های

ارسال نظر  اجتماعی رایگان و مشارکت و 
اشتراک گذاری  به  و  د اد ن  نظر  است.  آزاد  
اطالعات د ر آن ها با استقبال روبرو می شود  

محد ود یت های د سترسی د ر حد اقل است.
y  گفتگو: د ر حالی که رسانه سنتی یه د نبال
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رسانه  است  مخاطب  برای  محتوا  انتشار 
پشتیبانی  را  سویه  د و  گفتگوی  اجتماعی 

می کند .
y  اجتماعات به  اجتماعی  رسانه  اجتماع: 

ارتباط  امکان شکل گیری سریع و  مجازی 
آنالین  اجتماع های  این  می د هد   را  مؤثر 

عالیق خویش را به اشتراک می گذارند .
y  توانایی ارتباطی: اغلب رسانه های اجتماعی

با استفاد ه از پیوند ها منابع د یگر و مرد م با 
یکد یگر مرتبط می کنند  )بابایی، 1390(.

اعتراض کشاورزان شرق اصفهان
هرند ،  اژیــه،  ــه،  ورزن جرقویه،  زیــار،  مناطق 
براآن و خوراسگان اصفهان که مجموعا 300 
هزار نفر جمعیت د ارند ، به د لیل خشکسالی 
چند ین سال است د ر معرض مشکالت شغلی 
و معیشتی قرار د ارند ، که از بین این 300 هزار 
کاهش  د لیل  به  هزار کشاورز  نفر حد ود  30 
نیافتن  اختصاص  و  رود   زایند ه  سد   خروجی 
حقابه به آن ها زمین های کشاورزی شان خشک 

شد ه است. 
به گزارش خبرگزاری صد ا و سیما؛کشاورزان از 
چند  سال پیش به حقابه و شیوه توزیع منابع 
د ارند   و  د اشته  اعتراض  کشور،  مرکز  د ر  آبی 
که د ر چند  سال اخیر به شکل های مختلف 
از جمله تجمع اعتراضی و تخریب د ید ه شد ه 
است، اما د ر سال )1391( گروهی از کشاورزان 
شرق اصفهان اقد ام به شکستن لوله های انتقال 
آب به استان یزد  کرد ند  که منجر به د رگیری با 
نیروی انتظامی و مجروح شد ن تعد اد ی از آن ها 
شد  و نقطه عطفی برای گسترش اعتراضات و 
تجمعات کشاورزان گرد ید ؛ اما این اعتراض ها 
د ر د و سال اخیر گسترش بیشتری یافته است 
د ه  حد ود   اسفند  1396،   18 د ر  نمونه  برای 
آب  لوله  خط  تخریب  به  اقد ام  کشاورز  هزار 
زایند ه رود  به یزد  کرد ند ؛ امسال هم کشاورزان 
تجمع های مختلفی د اشته اند  از جمله اوایل آذر 

که مجد د  خط انتقال آب به یزد  آسیب زد ند .
جنبش های اجتماعی

جامعه  د انش  اصطالح  د ر  اجتماعی  جنبش 

شناسی، هرگونه کوشش جمعی برای پیشبرد  
منافع مشترک یا تأمین هد ف اصلی از طریق 
عمل جمعی خارج از حوزه نهاد  رسمی است. 
باتامور )1373(، جنبش اجتماعی را کوشش 
برای  د ر  مقاومت  یا  پیشبرد   برای  جمعی 
د گرگونی د ر جامعه ای که خود ، بخشی از آن را 
تشکیل می د هد ، تعریف می کند ؛ همچنین بیان 
جنبش های  خصلت های  از  یکی  که  می کند  
بود ن  یافته  سازمان  کمتر  اجتماعی، خصلت 
آن ها که د ر آن ممکن است هیچ گونه عضویت 
منظم یا به آسانی قابل تشخیص )هیچگونه 
کارت حزبی یا حق عضویت( نباشد  یا چیزی 
مانند  د فتر یا ستاد  مرکزی وجود  ند اشته باشد  

)باتامور، 1373(.
جنبش های اجتماعی، به عنوان شبکه تعامالت 
یا  گروه ها  افراد ،  از  کثرتی  میان  رسمی  غیر 
انجمن های د رگیر د ر جنگ د ر فعالیت فرهنگی 
یا سیاسی، تعریف می شود ؛ همچنین شامل سه 

عنصر پاید ار:
ساخت  برای  هد فمند   عمومی  تالش های   .1

یک اد عا د ر جمعیت؛
2. اشتغال عملی از اشکال ترکیب های مختلف 

سیاسی؛
توسط  شد ه  هماهنگ  و  عمومی  تالش   .3
شرکت کنند گان به یک اد عای ارزشمند  از 
حامیان خود  هستند  )براتعلی پور و امانی، 

.)1396
پژوهش های خارجی

y  باربرا و همکارانش )2018(، د ر مقاله ای با
عنوان »رسانه اجتماعی چگونه به اعتراض 
از  شواهد ی  می کند ؟«  کمک  سیاسی 
مطالعات جنبش اعتراضی د ر ایاالت متحد ه، 
شد ه  د اد ه  نشان  اوکراین  و  ترکیه  اسپانیا، 
رسانه های  سیستم های  نخست  که:  است 
اجتماعی، تباد ل اطالعات را برای هماهنگی 
فعالیت های اعتراضی مانند  اخبار مربوط به 
حمل و نقل، حضور، حضور پلیس، خشونت، 
خد مات پزشکی و حمایت قانونی، که یک 
امر حیاتی است را فراهم می کند . د وما عالوه 
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اجتماعی،  رسانه های  سیستم های  این،  بر 
تباد ل مطالب محتوایی هیجانی و انگیزشی 
فعالیت های  با  مخالفت  و  حمایت  د ر  را 
اعتراضی، از جمله پیام هایی که بر خشم، 
و  گروهی  کارآیی  اجتماعی،  شناسایی 
نگرانی های عد الت، عد الت و محرومیت و نیز 
تمایل اید ئولوژیک را تسهیل می کند . و سوما 
ویژگی های ساختاری شبکه های اجتماعی 
آنالین، که ممکن است به عنوان یک تابع 
اید ئولوژی سیاسی متفاوت باشد ، پیامد های 
مهمی برای قرار گرفتن د ر معرض اطالعات 
یا شکست تالش های سازمانی  موفقیت  و 

)Barebra,2018( . د ارد
y  با مقاله ای  د ر   ،)2015( ولنزال  سابستین 

عنوان »رسانه اجتماعی د ر آمریکای التین: 
مشارکت  د ر  فاصله  ایجاد   یا  عمیق سازی 
اعتراضی« به بررسی رابطه بین استفاد ه از 
شرکت  به  اعتراض  و  اجتماعی  رسانه های 
نشان  و  است  پرد اخته  التین  آمریکای  د ر 
می د هد  رسانه های اجتماعی باعث افزایش 
فرد ی  سطح  د ر  اعتراض  فرصت های 
می شوند ، اما د ر یک منطقه با نابرابری های 
اجتماعی  رسانه های  سیاسی،  و  اقتصاد ی 
شکاف بین مشارکت اعتراضی که د ر میان 
طبقات  و  پیران  و  جوانان  زنان،  و  مرد ان 
با  افراد   یا  د ارد ،  وجود   اجتماعی  مختلف 
سطوح مختلف د رگیر شد ه د ر سیاست را 
Sebastián Valen�  ,2015 )عمیق تر می کند  

.)zuela

y  رکسبای )1997(، د ر مقاله »د موکراسی به
میانجی گری رایانه« هر گونه امکان عملکرد  
به  را  جد ید   رسانه های  و  اینترنت  شبکه 
عنوان حوزه عمومی و جمعی نفی می کند  

.)Rooksby ,1997(
y  به خود   رساله  د ر   ،)1995( آویس  اند رو 

بررسی »نقش جماعات مجازی جد ید  که 
رسانه های  و  اینترنت  شبکه  توسعه  اثر  بر 
جد ید  شکل گرفته اند « پرد اخت. آویس به 
مقوالتی چون مشارکت سیاسی، د سترسی 

مجامع  تکامل  و  اجتماعی  آموزش های  به 
مجازی د ر اینترنت پرد اخته است. وی د ر 
نتیجه گیری از مباحث خود  ضمن توجه به 
توانایی اینترنت و فناوری های جد ید  را به 
عنوان حوزه عمومی آیند ه تعیین می کنند  

.)See,Avis,1995( نه بر عکس
پژوهش های د اخلی

y  پایان نامه د ر   ،)1397( قشالقی  و  جاللی 
»نقش  عنوان  با  خود   ارشد   کارشناسی 
شبکه های اجتماعی د ر شکل گیری کمپین 
فرهنگی- اجتماعی د ر فضای واقعی )مورد  
مطالعه شهروند ان منطقه پنج شهر تهران(«، 
د ر  اجتماعی  شبکه های  نقش  بررسی  به 
شکل گیری کمپین فرهنگی- اجتماعی د ر 
فضای واقعی پرد اخته است. تحقیق از نوع 
کاربرد ی و به روش پیمایشی است که شیوه 
اجرای آن به صورت مید انی و با استفاد ه از 
نهایت  و  است.  گرفته  صورت  پرسش نامه 
افزایش  ارتباطات،  ایجاد   مشخص شد  که؛ 
افزایش  و  د سترسی  افزایش  ارتباطات، 
کارامد ی بر شکل گیری کمپین فرهنگی- 
د ارند .  نقش  واقعی  فضای  د ر  اجتماعی 
که،  د اد   نشان  فرید من  آزمون  همچنین 
ایجاد  ارتباطات، افزایش ارتباطات، افزایش 
ترتیب  به  کارامد ی  افزایش  و  د سترسی 
د ر اولویت اول تا چهارم اهمیت قرار د ارند  

)جاللی و قشالقی، 1397(.
y  آذری پور )1394(، د ر پایان نامه کارشناسی

ارشد  خود  با عنوان »بررسی نقش شبکه های 
اجتماعی د ر بسیج سیاسی )مطالعه مورد ی 
از  جنبش جوانان 6 آوریل(« معتقد  است 
آنجا که شبکه های اجتماعی، د ر چند  سال 
عرصه  د ر  مجازی  د نیای  کمک  به  اخیر 
زند گی اجتماعی مورد  توجه قرار گرفته و 
به عنوان عاملی تأثیرگذار د ر جهان امروز 
به یک پد ید ه قابل مطالعه د ر مراکز علمی 
و د انشگاهی تبد یل شد ه اند  و نیز با توجه 
به این که جنبش 6 آوریل حرکتی مجازی 
است که با هد ف رسید ن به آزاد ی سیاسی، 
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شکل گرفت این سؤال مطرح می شود  که 
شبکه های اجتماعی چه نقشی را د ر جنبش 
6 آوریل د اشته اند ؟ و پاسخ به آن این خواهد  
بود  که رسانه های اجتماعی با آگاهی بخشی 
مختلف  قابلیت های  د اشتن  با  و  مرد م  به 
د ولتی،  سانسور  از  عبور  د ر  مصر  مرد م  به 
گسترش مفاهیم اصالحات سیاسی، بسیج 
فعالیت های  د ر  شرکت  برای  شهروند ان 
یاری  جنبش  سازماند هی  به  سیاسی 

رساند ند  )آذری پور، 1394(.
y  پایان نامه د ر  ــژاد )1393(،  ــ ن سلیمان 

کارشناسی ارشد  خود  با عنوان »شبکه های 
اجتماعی و نقش آن د ر جنبش اجتماعی 
شبکه های  نقش  بررسی  د رصــد د   مصر« 
اجتماعی د ر پیروزی انقالب مصر بود ه است. 
نتیجه به د ست آمد ه نشان از این د ارد  که، 
جنبش اعتراضی مصر اعم از کلیه گروه ها با 
بهره گیری از طریق فضای مجازی توانست 
ضمن انتشار اخبار آنالین و پخش تصاویر، 
فیلم ها و ... اقد امات خشن د ولت مرکزی د ر 
خصوص نقص حقوق بشر از طریق مجامع 
بین المللی د ولت را تحت فشار قرار د هد  و 
شهروند ان معترض به سیاست های حکومت 
را بسیج کرد ه و افکار د اخل و خارج را جهت 
به چالش کشید ن قد رت حاکم با خود  همنوا 
سازد  که د ر نهایت منجر به سقوط مبارک 

شد  )سلیمان نژاد ، 1393(.
y  پایان نامه د ر   ،)1393( جهرمی  بصیریان 

د کترای خود  با عنوان »سیاست و مصرف 
ایران:  د ر  مجازی  اجتماعی  رسانه های 
مد ل  یک  تبیین  و  فرصت ها  چالش ها، 
پیشنهاد ی«، به بررسی چالش های موجود  
این  مصرف  برای  تصمیم گیری  حوزه  د ر 
رسانه ها د ر ایران پرد اخته است. یافته های 
نگاه  نوع  که  می د هند   نشان  پژوهش  این 
اجتماعی  رسانه های  به  سیاست گذاران 
آن،  از  کاربران  استفاد ه  نحوه  با  د ر کشور، 
ناکارآمد ی  اما  ند ارد ،  قرار  لزوما د ر تعارض 
ساختارهای موجود ، جد ی نگرفتن ابزارهای 

قانونی، مد یریتی یا کنترلی و نیز پراکند گی 
شیوه های تصمیم گیری، چالش های فراوانی 
را برای سیاست گذاری رسانه های اجتماعی 
به د نبال د اشته، که همگرایی و هم افزایی 
بسیار د شوار  را  نهاد های تصمیم ساز  میان 

کرد ه است )بصیریان جهرمی، 1393(.
y  پایان نامه د ر   ،)1393( اصل  زاد ه  عباس 

کارشناسی ارشد  خود  با عنوان »شبکه های 
اجتماعی مجازی و نقش آن د ر سیاست« 
اجتماعی مجازی،  بررسی رسانه شبکه  به 
سیاست  عالم  د ر  را  آن  نقش  و  اهمیت 
به د ست آمد ه نشان  نتایج  پرد اخته است. 
شبکه های  بین  موفق  تعامل  که  د اد ه 
اجتماعی مجازی و جنبش های اجتماعی، 
ناشی از انطباق پویا میان عملکرد  گروه های 
سیاسی و اجتماعی د ر جهان واقعی و جهان 
مجازی است و برای نمونه انقالب مرد م مصر 
)2011( د ر فصل پایانی بررسی شد ه است 

)عباس زاد ه اصل، 1393(.
سؤاالت پژوهش

بر  مبتنی  پژوهش  اصلی  هد ف  به  توجه  با 
تعیین رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی 
صنفی  اعتراضات  تقویت  و  شکل گیری  و 
کشاورزان اصفهان ،فرضیه های این پژوهش به 

شرح زیر است:
آیا استفاد ه از شبکه های اجتماعی د ر بعد  . 1

فشار و شرایط مساعد  ساختاری تأثیر د ارد ؟
بسیج . 2 بعد   د ر  اجتماعی  شبکه های  آیا 

مشارکت کنند گان تأثیر د ارد ؟
اعتراضات . 3 بعد   د ر  اجتماعی  آیا شبکه های 

حضوری یا فیزیکی تأثیر د ارد ؟
آیا شبکه های اجتماعی د ر بعد  تبلور یک . 4

عقید ه تعمیم یافته د ارد ؟
اجتماعی . 5 شبکه های  نقش  رتبه بند ی  آیا 

مجازی د ر شکل گیری و تقویت اعتراضات 
صنفی کشاورزان اصفهان د ر ابعاد  مختلف 

تأثیر د ارد ؟
آیا بین د ید گاه پاسخگویان د ر نمرات نقش . 6

شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری 



شماره 44
خرداد 98

27

ان
فه

ص
ن ا

رزا
او

ش
ی ک

نف
 ص

ی
ها

ته 
اس

خو
ت 

وی
 تق

 در
ی

یر
ل گ

شک
در 

ی 
جاز

ی م
اع

تم
 اج

ی
ها

که 
شب

ش 
نق

و تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان 
بر اساس عوامل د موگرافیک )جنسیت، سن، 
تحصیالت و وضعیت تأهل و میزان د رآمد ( 

تفاوت معناد ار وجود  د ارد ؟
روش های پژوهش

روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی 
جمع آوری  برای  حاضر  پژوهش  د ر  است. 
اطالعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاد ه 
)اعم  نیاز  مورد   مطالب  استخراج  است.  شد ه 
و  نظریه ها  اصول، مد ل ها،  ویژگی ها،  ابعاد ،  از 
تحقیقات انجام شد ه د ر د اخل و خارج ایران 
و مبانی نظری پژوهش( از منابع کتابخانه ای 
و د یجیتالی انجام شد ه برای طراحی و تد وین 
استفاد ه گرد ید . تجزیه وتحلیل  ابزار پژوهش 
یافته با استفاد ه از آزمون t تک متغیره، آزمون 
با  و  راهه  چند   واریانس  تحلیل  و  فرید من، 

استفاد ه از نرم افزار spss23  انجام شد .
.

جد ول 1. محاسبه پایایی

آلفاابعاد 
0/90فشار و شرایط مساعد  ساختاری

0/83بسیج مشارکت کنند گان
0/87اعتراضات حضوری

0/81تبلور یک عقید ه تعمیم یافته

میزان آلفای کرونباخ معموال اگر از 0/7 بیشتر 
باشد  گفته می شود  گویه ها از انسجام د رونی 

برخورد ار هستند .
روایی پرسش نامه

روایی اصطالحی است که به هد فی که آزمون 
شد ه  د رست  آن  به  بخشید ن  تحقق  برای 
منظور  به  آن  از  پس  و  می کند   اشاره  است 
تأیید  روایی صوری ابزار، پرسش نامه بین 50 
از  )نمونه ای  اصفهان  شرق  کشاورزان  از  نفر 
شد   اجرا  مقد ماتی  صورت  به  آماری(  جامعه 
مکتوب  و  بازخورد های شفاهی  اساس  بر  که 
قالب  و  شکلی  موارد   د ر  مشارکت کنند گان 
بد ین  و  انجام  نهایی  اصالحات  ابزار،  ظاهری 

قرار  تأیید   مورد   ابزار  صوری  روایی  ترتیب 
گرفت. روایی محتوایی آن توسط استاد  راهنما 
تأیید  قرار  از اساتید  مجرب مورد   و چند  تن 
گرفت. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عامل 

تأیید ی استفاد ه شد .
جامعه و نمونه آماری

شرق  کشاورزان  پژوهش  این  آماری  جامعه 
اصفهان هستند  که تعد اد  آن ها حد ود  30 هزار 

نفر است.
 n=(Nt^2 pq)/(Nd^2+t^2

pq)=(30000×3.84×0.5×0.5)/

(30000×0.0025+3.84×0.5×0.5)=384

جد ول 2. اطالعات مربوط به محاسبه حجم نمونه

N384حجم نمونه
N30000حجم جامعه
T) 1/96سطح اطمینان قابل قبول )95 د رصد
P0/5نسبتی از جمعیت د ارای صفت معین
Q0/5نسبتی از جمعیت فاقد  صفت معین

D د قت احتمالی مطلوب یا فاصله
0/05اطمینان

بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران )384( 
نفر به عنوان نمونه آماری د رنظرگرفته شد ند .

یافته های پژوهش
تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق )آمار استنباطی(

سؤال اول: آیا استفاد ه از شبکه های اجتماعی 
د ر بعد  فشار و شرایط مساعد  ساختاری تأثیر 

د ارد ؟
بر اساس یافته های جد ول )3( میانگین میزان 
نقش استفاد ه از شبکه های اجتماعی د ر بعد  
فشار و شرایط مساعد  ساختاری 3/98 است. 
جد ول   t از  شد ه  محاسبه   t که  آنجایی  از 
استفاد ه  نقش  میزان  بنابراین  است.  بزرگ تر 
از شبکه های اجتماعی د ر بعد  فشار و شرایط 
مساعد  ساختاری، بیشتر از سطح متوسط است.

بعد   د ر  اجتماعی  آیا شبکه های  سؤال د وم: 
بسیج مشارکت کنند گان تأثیر د ارد ؟
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بر اساس یافته های جد ول )4( میانگین میزان 
نقش استفاد ه از شبکه های اجتماعی د ر بعد  
بسیج مشارکت کنند گان 3/48 است. از آنجایی 
که t محاسبه شد ه از t جد ول بزرگ تر است. 
شبکه های  از  استفاد ه  نقش  میزان  بنابراین 
مشارکت کنند گان،  بسیج  بعد   د ر  اجتماعی 

بیشتر از سطح متوسط است.
سؤال سوم: آیا شبکه های اجتماعی د ر بعد  

اعتراضات حضوری یا فیزیکی تأثیر د ارد ؟
بر اساس یافته های جد ول )5( میانگین میزان 

نقش استفاد ه از شبکه های اجتماعی د ر بعد  
اعتراض 2/93 است. از آنجایی که قد ر مطلق 
است.  کوچک تر  جد ول   t از  شد ه  محاسبه   t
شبکه های  از  استفاد ه  نقش  میزان  بنابراین 
اعتراض، د ر سطح متوسط  بعد   اجتماعی د ر 

است.
سؤال چهارم: آیا شبکه های اجتماعی د ر بعد  

تبلور یک عقید ه تعمیم یافته تأثیر د ارد ؟ 
بر اساس یافته های جد ول )6( میانگین میزان 
نقش استفاد ه از شبکه های اجتماعی د ر بعد  

جدول 3. مقایسه میانگین میزان نقش استفاده از شبکه های اجتماعی در بعد فشار و شرایط مساعد 
ساختاری با میانگین فرضی 3

انحراف از انحراف معیارمیانگینمؤلفه
میانگین

tسطح درجه آزادی
معناداری

بعد فشار و 
شرایط مساعد 

ساختاری
3/981/160/05916/3503780/001

جدول 4. مقایسه میانگین میزان نقش استفاده از شبکه های اجتماعی در بعد بسیج مشارکت کنندگان با 
میانگین فرضی 3

انحراف از انحراف معیارمیانگینمؤلفه
میانگین

tسطح درجه آزادی
معناداری

بسیج
مشارکت 
کنندگان

3/480/900/04610/4543780/001

جدول 5. مقایسه میانگین میزان نقش استفاده از شبکه های اجتماعی در بعد اعتراض با میانگین فرضی 3

انحراف از انحراف معیارمیانگینمؤلفه
میانگین

tسطح درجه آزادی
معناداری

1/8963780/059-2/930/620/032اعتراض

جدول 6. مقایسه میانگین میزان نقش استفاده از شبکه های اجتماعی در بعد تبلور یک عقیده تعمیم یافته 
با میانگین فرضی 3

انحراف از انحراف معیارمیانگینمؤلفه
میانگین

tسطح درجه آزادی
معناداری

تبلور یک عقیده 
3/861/290/06612/9813780/001تعمیم یافته
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تبلور یک عقید ه تعمیم یافته 3/86 است. از 
آنجایی که t محاسبه شد ه از t جد ول بزرگ تر 
است. بنابراین میزان نقش استفاد ه از شبکه های 
اجتماعی د ر بعد  تبلور یک عقید ه تعمیم یافته، 

بیشتر از سطح متوسط است.
شبکه های  نقش  رتبه بند ی  پنجم:  سؤال 
تقویت  و  شکل گیری  د ر  مجازی  اجتماعی 
ابعاد   اصفهان د ر  اعتراضات صنفی کشاورزان 

مختلف چگونه است؟
جهت  فرید من  ــون  آزم اســاس  همین  بر 
رتبه بند ی مؤلفه ها استفاد ه شد . که نتایج این 

رتبه بند ی د ر جد ول )8( آمد ه است.

جد ول 7. میانگین رتبه  بند ی نقش شبکه های 
اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و تقویت 

اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان

میانگین رتبه بند ی مؤلفه ها
3/06 فشار و شرایط مساعد  ساختاری
2/35 بسیج مشارکت کنند گان
1/73 اعتراض
2/86 تبلور یک عقید ه تعمیم یافته 

ابعاد   رتبه بند ی  میانگین   )7( جد ول  نتایج 
نشان می د هد  فشار و شرایط مساعد  ساختاری 
باالترین و بعد  اعتراض پایین ترین رتبه را به 

خود  اختصاص د اد ه است.

جد ول 8. آزمون فرید من نقش شبکه های 
اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و تقویت 

اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان

379تعد اد 
263/991مقد ار کای د و
3د رجه آزاد ی

0/001سطح معناد اری

نتایج  که  می د هند   نشان   )8( جد ول  نتایج 
حاصل بین مجموعه رتبه های شش گانه نقش 
شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و 
تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان د ر 
سطح p>0/01 معنی د ار است )مقد ار کای د و 
263/991(. لذا سؤال تحقیق مبنی بر این که 
تفاوت معنی د اری بین مجموعه نمرات نقش 
شکل گیری  د ر  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
و تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان 

وجود  د ارد ، تأیید  می گرد د . 
پاسخگویان  د ید گاه  بین  آیا  ششم:  سؤال 
د ر نمرات نقش شبکه های اجتماعی مجازی 
صنفی  اعتراضات  تقویت  و  شکل گیری  د ر 
کشاورزان اصفهان بر اساس عوامل د موگرافیک 
)جنسیت، سن، تحصیالت و وضعیت تأهل و 

میزان د رآمد ( تفاوت وجود  د ارد ؟
نتایج مند رج د ر جد ول )9( نشان می د هد  که 
بین نمرات نقش شبکه های اجتماعی مجازی د ر 

جدول 9. تحلیل واریانس چند راهه نمرات نقش شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری و تقویت 
اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان با توجه به متغیرهای دموگرافیک )جنسیت، سن، تحصیالت و وضعیت 

تأهل و میزان درآمد(

مجموع منبع
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
Fسطح معنی داری

10/617110/61721/5380/001جنسیت
18/43544/6099/3490/001سن

13/24643/3116/7180/001تحصیالت
5/03722/5195/1090/007وضعیت تأهل
21/03145/25810/6660/001میزان درآمد
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شکل گیری و تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان 
اصفهان بر حسب وضعیت تأهل تفاوت معنی د ار 
نیست. بین نمرات نقش شبکه های اجتماعی 
اعتراضات  تقویت  و  شکل گیری  د ر  مجازی 
صنفی کشاورزان اصفهان بر حسب جنسیت، 
سن، تحصیالت و میزان د رآمد  تفاوت معنی د ار 
است. آزمون زوجی ارائه شد ه د ر جد اول9 تا 12 

تفاوت گروه ها را نشان می د هد .

جد ول 10. مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات 
شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و 

تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان بر 
حسب جنسیت

انحراف معیارمیانگین جنسیت
3/210/89زن

3/710/76مرد 

نتایج جد ول )10( نشان می د هد  بین نمرات 
شکل گیری  د ر  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
و تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان 

زنان و مرد ان تفاوت وجود  د ارد .
نتایج جد ول )11( نشان می د هد  بین نمرات 
شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و 
تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان با 
سن 18 تا 25 سال با سنین 25 تا 35 سال، 
35 تا 45 سال، 45 تا 55 سال و بیشتر از 55 
سال تفاوت وجود  د ارد . همچنین تفاوت نمرات 
شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و 
تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان با 
سن 45 تا 55 سال با سنین 25 تا 35 سال، 
35 تا 45 سال و بیشتر از 45 سال معنی د ار 

است.
نتایج جد ول )12( نشان می د هد  بین نمرات 
شکل گیری  د ر  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
و تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان 
کشاورزان  با  کارد انی  و  د یپلم  تحصیالت  با 
بی سواد  و کشاورزان با مد رک لیسانس تفاوت 

وجود  د ارد . 
نتایج جد ول )13( نشان می د هد  بین نمرات 
شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و 

جدول 11. آزمون زوجی نمرات شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری و تقویت اعتراضات صنفی 
کشاورزان اصفهان بر حسب سن

سطح معنی داریتفاوت میانگینسنسن
1/590/001-25 تا 35 سال18 تا 25 سال
1/710/001-35 تا 45 سال18 تا 25 سال
2/050/001-45 تا 55 سال18 تا 25 سال
1/620/001-بیشتر از 55 سال18 تا 25 سال
0/450/001-45 تا 55 سال25 تا 35 سال
0/330/001-45 تا 55 سال35 تا 45 سال

0/420/001بیشتر از 55 سال45 تا 55 سال

جدول 12. آزمون زوجی نمرات شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری و تقویت اعتراضات صنفی 
کشاورزان اصفهان بر حسب تحصیالت

سطح معنی داریتفاوت میانگینتحصیالتتحصیالت
0/410/014دیپلم و کاردانیبی سواد

0/370/014-کارشناسیدیپلم و کاردانی
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تقویت اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان با 
میزان د رآمد  زیر 1/5 میلیون تومان با کشاورزانی 
که د رآمد ی ند ارند  یا د رآمد  آن ها زیر 500 هزار 
تومان یا باالی 2 میلیون تومان است، تفاوت 
وجود  د ارد . همچنین تفاوت نمرات شبکه های 
تقویت  و  شکل گیری  د ر  مجازی  اجتماعی 
اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان که د رآمد ی 
ند ارند ، با کشاورزانی که د رآمد ی بین 500 هزار 

تا 1 میلیون تومان د ارند  معنی د ار است.
بحث و نتیجه گیری

شبکه های  از  استفاد ه  آیا  اول:  سؤال 
اجتماعی د ر بعد  فشار و شرایط مساعد  

ساختاری تأثیر د ارد ؟
بر اساس یافته های جد ول )4 - 25( میانگین 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاد ه  نقش  میزان 
د ر بعد  فشار و شرایط مساعد  ساختاری 3/98 
است. از آنجایی که t محاسبه شد ه از t جد ول 
استفاد ه  نقش  میزان  بنابراین  است.  بزرگ تر 
از شبکه های اجتماعی د ر بعد  فشار و شرایط 
متوسط  سطح  از  بیشتر  ساختاری،  مساعد  
قشالقی  و  جاللی  یافته های  با  که  اســت، 

)1397( منطبق است.
شرایط مساعد  ساختاری علت اساسی ظهور 
معنی  به  که  است  اجتماعی  جنبش های 
اجتماعی  نظام های  د ر  تعاد ل  و  توازن  عد م 
وضعیت  عبارتی  به  است،  آن  ساختارهای  و 
باالترین  د ر  که  است  وضعیتی  ساختاری 
مرتبه خود  می تواند  بروز نوعی خاص از رفتار 
به  ساختاری  فشار  و  کند   مجاز  را  جمعی 
ورفتارهای  ارزش ها  بین  ناسازگاری  معنای 

زیرا  است؛  کارکرد ی  عناصر  و  جامعه  بالفعل 
از  د سته ای  ساختاری  فشار  کانون های  د ر 
تعیین کنند ه ها قرار د ارند  که ممکن است به 
شود .  منجر  خماعی  موارد   از  د سته ای  تولید  
برای ظهور یک یا چند  نوع رفتار جمعی الزم 
است که نوعی فشار ساختاری حضور د اشته 
باشد . این که چه نوع یا چه انواعی از فشار الزم 
انباشت  به  بستگی  باشد ،  د اشته  وجود   است 
فزایند ه سایر تعیین کنند ه ها د ر فرایند  ارزش 

افزود ه د ارد  )اسملسر، 1380(.
مفاهیم  از  یکی  ساختاری  مساعد   شرایط 
اساسی حوزه مطالعات جامعه شناسی سیاسی 
محسوب می شود . موضوع یاد  شد ه از اوایل قرن 
شاخه های  صاحب نظران  توجه  مورد   بیستم 
اما  است؛  شد ه  واقع  اجتماعی  علوم  مختلف 
د ر کشور ما از سال های گذشته تاکنون به جز 
چند  مورد  محد ود ، توجه چند ان به موضوع و 
بررسی علمی اعتراض ها، ناآرامی ها و خشونت 
عوامل  مهم ترین  است.  نشد ه  اجتماعی  های 
تأثیرگذار بر ناآرامی های اجتماعی تحقق یک 
نارضایتی جمعی  بروز احساس  فراگیر و  باور 
بود ه  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصاد ی،  بعد   د ر 
پنجگانه  عوامل  با  به طور مستقیم  است که 
شرایط مساعد  و فشار ساختاری، تحقق یک 
عقید ه تعمیم یافته، عوامل تسریع کنند ه، بسیج 
مشارکت کنند گان و د ر نهایت عملکرد  کنترل 
اجتماعی مستند  به یافته های تحقیق حاکی 
است: با آن که بیشتر افراد  د ر هر سه ناآرامی 
اعتراض های  برای  باالیی  بالقوه  توان  د ارای 
اجتماعی بود ه اند ، اما اکثریت آن ها ابتد ا خواهان 
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جدول 13. آزمون زوجی نمرات شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری و تقویت اعتراضات صنفی 
کشاورزان اصفهان بر حسب میزان درآمد

سطح معنی داریتفاوت میانگین میزان درآمدمیزان درآمد
5000/330/014 هزار تا 1 میلیون توماندرآمدی ندارم
0/430/001-زیر 1/5 میلیون توماندرآمدی ندارم

0/570/001-زیر 1/5 میلیون تومانزیر 500 هزار تومان

1/100/002باالی دو میلیون تومانزیر 1/5 میلیون تومان



شماره 44
خرداد 98

32

رفع مشکالت حاد ث شد ه به روش مسالمت 
عملکرد   نوع  به  توجه  با  که  بود ه اند    آمیز 
د رگیری  به  منجر  امنیتی  مسئولین سیاسی 
کشاورزان  تجمعات  چند   هر  اســت.  شد ه 
اما  بود ،  آمیز  مسالمت  صورت  به  اصفهانی 
است  د اشته  همراه  به  زیاد ی  مالی  خسارت 
بی توجهی مسئوالن زخمی هم  د لیل  به  که 
د اشته اند . بر طبق آمار به د ست آمد ه استفاد ه 
از شبکه های اجتماعی د ر بعد  فشار و شرایط 
مساعد  ساختاری بیشتر از سطح متوسط است. 
این به این معنی است که پاسخگویان جهت 
اطالع رسانی و تباد ل اطالعات از شبکه های 

اجتماعی استفاد ه می کنند .
سؤال د وم: آیا شبکه های اجتماعی د ر بعد  

بسیج مشارکت کنند گان تأثیر د ارد ؟
بر اساس یافته های جد ول )4( میانگین میزان 
نقش استفاد ه از شبکه های اجتماعی د ر بعد  
بسیج مشارکت کنند گان 3/48 است. از آنجایی 
که t محاسبه شد ه از t جد ول بزرگ تر است. 
شبکه های  از  استفاد ه  نقش  میزان  بنابراین 
مشارکت کنند گان،  بسیج  بعد   د ر  اجتماعی 
بیشتر از سطح متوسط است، که با یافته های 

آذری پور )1394( منطبق است.
گروهی از مرد م که شرایط ساختاری مشابهی 
د اشته و با باور عمومی خاصی رسید ه اند  و د ر 
اثر وقوع عامل تسریع کنند ه ای مثل یک حاد ثه 
ناگهانی به کنش جمعی د ست زد ه اند ، می تواند  
نقطه شروع شورش، هراس، خصومت و انقالب 
باشد . تنها شرط الزم برای شکل گیری اعتراض 
گروه  اند اختن  کنش  به  اجتماعی  ناآرامی  و 
متأثر است و این آغاز شورش خشونت آمیز 

است )اسملسر، 1380(.
پس از تجزیه و تحلیل د اد ه های آماری به این 
د ر  اجتماعی  شبکه های  که  می رسیم  نتیجه 
بسیج کرد ن کشاورزان برای ایجاد  تجمع مؤثر 
هستند . و از طریق شبکه های اجتماعی به یک 
به  باور عمومی مشترک رسید ه اند  که د ست 

تجمع و اعتراض بزنند . 
د ر  اجتماعی  شبکه های  آیا  سوم:  سؤال 

بعد  اعتراضات حضوری یا فیزیکی تأثیر 
د ارد ؟

بر اساس یافته های جد ول )3( میانگین میزان 
نقش استفاد ه از شبکه های اجتماعی د ر بعد  
اعتراض 2/93 است. از آنجایی که قد رمطلق 
است.  کوچک تر  جد ول   t از  شد ه  محاسبه   t
شبکه های  از  استفاد ه  نقش  میزان  بنابراین 
اعتراض، د ر سطح متوسط  بعد   اجتماعی د ر 

است.
د ر سال )1391( کشاورزان برای نشان د اد ن 
اعتراض خود  نسبت به عد م اختصاص حقابه 
و انتقال آب به یزد  د ست به اعتراض زد ند  و 
اعتراضات آن ها کم کم به خشونت تبد یل شد . 
به نحوی که باعث تخریب لوله انتقال آب و 
انتظامی  نیروی  مأموران  با  فیزیکی  د رگیری 
به  آماری  تحلیل  و  تجزیه  به  توجه  با  شد . 
حضوری  اعتراضات  که  می رسیم  نتیجه  این 
د ر  مجازی  اعتراضات  د ر  ریشه  کشاورزان 
این  که  نحوی  به  د ارد   اجتماعی  شبکه های 
شبکه های  د ر  نوشتاری  و  کالمی  اعتراضات 
حضوری  اعتراضات  ساز  زمینه  اجتماعی 

کشاورزان د ر سطح شهر اصفهان شد ه است.
سؤال چهارم: آیا شبکه های اجتماعی د ر 
بعد  تبلور یک عقید ه تعمیم یافته تأثیر 

د ارد ؟
بر اساس یافته های جد ول )4 -28( میانگین 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاد ه  نقش  میزان 
یافته 3/86  تعمیم  عقید ه  یک  تبلور  بعد   د ر 
است. از آنجایی که t محاسبه شد ه از t جد ول 
بزرگ تر است. بنابراین میزان نقش استفاد ه از 
شبکه های اجتماعی د ر بعد  تبلور یک عقید ه 
تعمیم یافته، بیشتر از سطح متوسط است که با 

یافته های سلیمان نژاد  )1393( منطبق است.
عقید ه عمومی عقید ه ای است که منبع فشار 
منبع  این  را  معینی  ویژگی  می کند .  معرفی 
نسبت می د هد  و عکس العمل های معینی را د ر 
قبال فشار ممکن یا مناسب معرفی می کند ، 
و  شکل  جمعی  نارضایتی  به  عمومی  عقید ه 
جهت می د هد  و پیش از آن که کنش جمعی 
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بتواند  باعث بازسازی موقعیت به وجود  آمد ه 
موقعیت  این  شود .  ساختاری  فشار  سوی  از 
معناد ار شود .  بالقوه  برای کنش گران  بایستی 
این معنا د ر قالب عقید ه تأمین یافته، تأمین 

می شود  )اسملسر، 1380(.
شرق  کشاورزان  بین  یافته  تعمیم  عقید ه 
اصفهان تجمع و اعتراض است که با توجه به 
تجزیه و تحلیل آماری نشان می د هد  شبکه های 
اجتماعی د ر راستای هم عقید ه شد ن و همگام 
شد ن کشاورزان د ر تجمعات آنان نقش مهمی 
ایفا می کند  و شبکه های اجتماعی ابزاری برای 
به  رسید ن  برای  کشاورزان  وفاق  و  همد لی 

هد فشان شد ه است.
سؤال پنجم: رتبه بند ی نقش شبکه های 
اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و تقویت 
اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان د ر 

ابعاد  مختلف چگونه است؟
نتایج  که  می د هند   نشان   )8( جد ول  نتایج 
حاصل بین مجموعه رتبه های شش گانه نقش 
شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و 
اصفهان  کشاورزان  صنفی  اعتراضات  تقویت 
سؤال  لذا  است؛  معنی د ار   p>0/01 سطح د ر 
معنی د اری  تفاوت  که  این  بر  مبنی  تحقیق 
بین مجموعه نمرات نقش شبکه های اجتماعی 
اعتراضات  تقویت  و  شکل گیری  د ر  مجازی 
تأیید   د ارد ،  وجود   اصفهان  کشاورزان  صنفی 

می گرد د .
ایجاد  گروه های مجازی د ر شبکه های اجتماعی 
و تباد ل اطالعات کشاورزان با یکد یگر، ارسال 
د ر  اجتماعی  شبکه های  د ر  وید ئو  و  عکس 
کم کاری  متأسفانه  و  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
و بی لطفی کرد ن مسئوالن نسبت به خواسته 
کشاورزان و انعکاس آن د ر شبکه های اجتماعی 
کشاورزان  صنف  اعتراضات  تقویت  باعث 

می شود .
سؤال ششم: آیا بین د ید گاه پاسخگویان 
اجتماعی  شبکه های  نقش  نمرات  د ر 
مجازی د ر شکل گیری و تقویت اعتراضات 
صنفی کشاورزان اصفهان بر اساس عوامل 

تحصیالت  سن،  )جنسیت،  د موگرافیک 
تفاوت  د رآمد (  میزان  و  تأهل  و وضعیت 

وجود  د ارد ؟
می د هد   نشان   )9( جد ول  د ر  مند رج  نتایج 
اجتماعی  شبکه های  نقش  نمرات  بین  که 
اعتراضات  تقویت  و  شکل گیری  د ر  مجازی 
بر حسب وضعیت  اصفهان  صنفی کشاورزان 
تأهل تفاوت معنی د ار نیست. بین نمرات نقش 
شبکه های اجتماعی مجازی د ر شکل گیری و 
اصفهان  کشاورزان  صنفی  اعتراضات  تقویت 
بر حسب جنسیت، سن، تحصیالت و میزان 
یافته های  با  است،که  معنی د ار  تفاوت  د رآمد  

سابستین ولنزال )2015( منطبق است.
نمونه ای  اصفهان  شرق  کشاورزان  تجمعات 
تأثیر  تحت  که  است  صنفی  اعتراضات  از 
به  اخیر  سال  چند   د ر  اجتماعی  شبکه های 
صورت وسیع توسط رسانه های بیگانه پوشش 
د اد ه شد ه و از طرفی هم شکل گیری تجمعات 

گسترد ه تر شد ه است.
توزیع  شیوه  و  حقابه  به  اصفهانی  کشاورزان 
د اشته  اعتراض  کشور،  مرکز  د ر  آبی  منابع 
به شکل های  اخیر  د ارند  که د ر چند  سال  و 
مختلف از جمله تجمع اعتراضی و تخریب د ید ه 

شد ه است.
استد الل این پژوهش این است که با توجه به 
تحقیق،  نتایج عملی  و  اد بیات  نظری،  مبانی 
ارتباطات  و  اطالعات  عصر  که  حاضر  عصر 
مجازی و عصر زوال فاصله ها است این تجمعات 
اعتراضی کشاورزان گرچه خاستگاه اولیه شان 
به وجود  این رسانه های نوین برنمی گرد د ، اما 
این شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام )با 
توجه به یافته های این تحقیق که تلگرام کانال 
محبوب پاسخگویان بود ه( هستند ، که اکنون 
اعتراضات  بسیج  و  سازماند هی  گسترش،  د ر 

کشاوران نقش ایفا می کنند .
بنابراین د ر جامعه جد ید  رسانه ای فرقی نمی کند  
کاربر یک تحصیل کرد ه پایتخت نشین باشد  یا 
یک کشاورز د ر منطقه محروم شرق اصفهان هر 
د و ایناها د یگر تنها مصرف کنند گان اطالعات 
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نیستند ، بلکه می توانند  به راحتی نقطه نظرات 
برجسته  قد رت  و  کنند   منتشر  را  خود شان 
 سازی که زمانی عمد تا د ر اختیار رسانه ها بود  
برای نهاد ها، گروه های کوچک و افراد  مختلف 
1386(؛  )افخمی،  آمد ه است  به  وجود   هم 
بنابراین حتی کشاورزان د ر عصر اطالعات از 
رسانه های نوین برای برجسته کرد ن خواسته ها 
خود  استفاد ه می کنند  و استفاد ه از این فضای 
واقعی  د نیای  د ر  را  خود   تأثیر  هم  مجازی 
و  اعتراضات  تقویت  که  می گذارد   کشاورزان 
آگاهی از مسائل شرق اصفهان نمونه ای از آن 

است. 
بر اساس یافته های این پژوهش و ابعاد ی که 
برای تحقیق د ر نظر گرفته شد ، تحقق شرایط 
مساعد  و فشار ساختاری د ر رابطه با اعتراضات 
کشاورزان گویای این مهم است که د ر طول 
زمان شرایط اجتماعی و نوع عملکرد  مسئوالن 
کشاورزان  که  است  بود ه  گونه ای  به  د ولتی 
نابسامانی امروز خود  را متوجه سیستم اد اری 
خود   خواسته های  به  رسید ن  برای  و  کرد ه 

متوسل به رفتار خشونت آمیز گرد ید ه اند .
 تبلور یک عقید ه تعمیم یافته هم تحقق یک 
باور جمعی د ر بین عد ه ای از کشاورزان است. 
مبنی بر این که اقد امات مسالمت آمیز و توافقات 
اولیه و حتی هشد ار د یگر کفایت نمیکند  و باید  
برای رسید ن به خواسته های خود  د ست به اقد ام 
خشونت بار زد  که قبول این وضعیت و رسید ن 
برای  جد ی  هشد اری  باور  این  به  کشاورزان 

مد یران اجرایی استان است.
بسیج مشارکت کنند گان هم د ر حقیقت تحقق 
شرایط برای غیر عاد ی شد ن فضای جامعه و 
ارتباط گسترد ه کشاورزان معترض با یکد یگر 
نکته قابل توجهی است حضور فیزیکی افراد ، 
استفاد ه از شبکه های اجتماعی یکی از بهترین 
آسان ترین، کم هزینه ترین و مؤثرترین وسیله 
ارتباطی و ساماند هی گروهی کشاورزان است 
که د ر زمان تجمعات می تواند  توسط افراد  مؤثر 
د ر بسیج شرکت کنند گان مورد  استفاد ه قرار 

گیرد .

موضوع قابل توجه د یگر از یافته های تحقیق 
تفاوت معنا د ار عوامل د موگرافیک جنسیت، 
پاسخگویان  د رآمد   میزان  و  تحصیالت  سن، 
د ر نمرات نقش شبکه های اجتماعی مجازی 
صنفی  اعتراضات  تقویت  و  شکل گیری  د ر 
ویژگی های  این  که  است  اصفهان  کشاورزان 
پاسخگویان بر نحوه استفاد ه آنان از شبکه های 
اجتماعی د ر راستای اعتراضات تأثیرگذار بود ه 

است.
د یانی،  و  د الپورتا  نظرات  پژوهش  این  نتایج 
د ر  اعتراضات  که  می کند   تأیید   را   )1384(
متعارف  غیر  روش هــای  شامل  اول  مرحله 
حکومت  یک  تصمیم گیری های  د ر  د خالت 
قانونی،  تظاهرات  د اد نامه،  امضای  از  است 
تحصن، سد  کرد ن معابر تا برقراری تماس با 
مسئوالن د ولتی و تجمعات کشاورزان هم د ر 

این راستا می گنجد .
د ومین  اند یشمند   د و  این  نگاه  از  طرفی  از 
کانال های  از  استفاد ه  اعتراض  مهم  خصیصه 
تأُثیرگذاری  برای  غیر مستقیم مثل رسانه ها 
رسانه ها  که  چرا  است  تصمیم گیرند گان  بر 
پیام اعتراض را منتشر می کنند  و کشاورزان 
اصفهانی با عضویت د ر شبکه های اجتماعی و 
پیگیری اخبار منطقه شرق و همچنین رد  و 
بد ل کرد ن پیام های د ریافتی د ر این زمینه از 
این کانال های غیر رسمی برای تأثیرگذاری بر 

مسئوالن بهره می جویند .
نکته د یگر د ر یافته های تحقیق این که بیش از 
36 د رصد  کشاورزان د رآمد ی ند اشتند  و بیش 
از 47 د رصد  هم شغلشان کشاورزی است که 
د ر شرایط خشکسالی د ر شرق اصفهان یعنی 
محرومیت این طبقه اقتصاد ی که این همان 
که  چرا  باشد ،  می تواند   اعتراض  شروع  نقطه 
همکارانش  و  فایرابند  یافته های  اساس  بر 
محرومیت د ر ایجاد  خشونت سیاسی تأثیرگذار 

است ) فایرابند  و همکاران، 1379(.
نسبی هم  نظریات محرومیت  اند یشمند   گار 
پس  سیاسـي  خشونت هاي  د ر  است  معتقد  
نارضایتي،  و  نسبي  از شکل گیري محرومیت 
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چنان چه حکام سیاسـي از طـرف مـرد م عامل 
محرومیـت شـناخته شـوند ، خشـونت جمعـي 
شـکل سیاسـي بـه خـود  گرفتـه و پرخاشگري 
منبعث از سرخورد گي معطوف به ضربه زد ن 
علیه منبع محرومیت مي شـود  )سام د لیری، 

.)1382
بنابراین مرور نظریات مربوط به محرومیت نسبی 
نشان د هند ه رابطه قوی نظری بین د و متغیر 
ذکر شد ه با شکل گیری تجمعات و اعتراضات 
است به گونه ای که افزایش محرومیت نسبی 
عامل رشد  خشم و نارضایتی و رفتار اعتراضی 
می شود  که این رابطه د ر این تحقیق هم مورد  
تأیید  قرار گرفته است، از طرف د یگر د ر د ید گاه 
اسملسر  چون  اند یشمند انی  کارکرد گرایی 
و جانسون هم این نظر تأیید  شد ه چرا که بر 
نابرابری  وجود   د لیل  به  رویکرد ،  این  مبنای 
د ر سیستم اجتماعی تعاد ل د ر جامعه از بین 
می رود  و وقتی که د ر جامعه تعاد ل از بین رفت، 
د ر مقابل، نابرابری ها و فشارهای ناشی از عد م 
تعاد ل، سوخت جنبش های اجتماعی را تأمین 

می کند  )نش، 1387(.
اخبار  د ریافت  رسانه  هم،  پایانی  موضوع 
یعنی  رسمی  رسانه های  که  است  کشاورزان 
است  رسانه ای  همچنان  تلویزیون  و  راد یو 
قرار می گیرد .  آن ها  استفاد ه  مورد   بیشتر  که 
بنابراین جد ا از این که هنوز کشاورزان از این 
د و رسانه بیشتر استفاد ه می کنند  می توان گفت 
اعتراضات و تجمعات برای تد اوم فعالیت خود  
و به ثمر نشاند ن حرکت های اعتراضی نیازمند  
رسانه های گروهی جریان اصلی هستند ؛ چرا 
را  مرد م  از  وسیعی  بخش  رسانه ها  این  که 
د ربرمی گیرند  و شاید  یکی از مهم ترین د الیل 
صد ا  د وربین های  حضور  بر  کشاورزان  اصرار 
پخش  بر  تأکید شان  و  تجمعات  د ر  سیما  و 

اعتراضات این د لیل باشد .
پیشنهاد ها

د ر این پژوهش د ر خصوص نقش شبکه های 
اعتراضات  تقویت و شکل گیری  اجتماعی د ر 
آماری  جامعه  و  پیمایش  روش  از  کشاورزان 

د ر  مي شود   پیشنهاد   شد .  استفاد   کشاورزان 
این زمینه مصاحبه های عمیق با رهبران فکری 
کشاورزان و از طرفی متخصصان رسانه ها برای 
شناسایی  و  موضوع  این  بیشتر  ابعاد   بررسی 
نقش  و  اعتراضات  شکل گیری  پنهان  زوایای 

رسانه ها انجام شود .
توزیع پرسش نامه، فضایی  از  قبل  بهتر است 
د وستانه با پاسخگویان برقرار شود  و به صورت 
سخنرانی به آن ها گفته شود  که این پژوهش 
صرفا پژوهشی علمی است و پاسخ آن ها کامال 
محرمانه است و هیچ مشکلی آن ها را تهد ید  

نخواهد  کرد .
به  اعتراض  و  بیان  آزاد ی  فرصت  ایجاد  
جای  به  کشاورزان  تا  شود   د اد ه  کشاورزان 
تشکیل گروه های اجتماعی مخرب مجازی د ر 
رسانه های محلی و صد ا و سیما خواسته های 
از  صورت  این  د ر  کنند .  بیان  را  خود شان 
د یگران  خواسته های  القای  و  نظرات  تحمیل 
به کشاورزان ممانعت به عمل می آید  و شفاف 
خواسته های  و  نظرات  ابراز  د ر  بهتری  سازی 

کشاورزان انجام خواهد  گرفت.
مد یران استانی با کشاورزان هم صد ا شوند  و د ر 
تجمعات آن ها حضور د اشته باشند  که باعث 
د لگرمی آن ها شود  و به صورت چهره به چهره 
حقابه  احقاق  د رباره  گرفته  انجام  اقد امات  از 

کشاورزان با آن ها سخن بگویند .
و د ر نهایت با توجه به یافته های جد ول )9( 
که نشان می د هد  بین نمرات نقش شبکه های 
تقویت  و  شکل گیری  د ر  مجازی  اجتماعی 
اعتراضات صنفی کشاورزان اصفهان بر حسب 
جنسیت، سن، تحصیالت و میزان د رآمد  تفاوت 
معنی د ار است. نقش این عوامل د موگرافیک به 
صورت د قیق تر با ابعاد  گسترد ه تر د ر پژوهشی 

د یگر پرد اخته شود .
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