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چکیده
یکی از شااا های مهم در یک نظام مشاار م مینام مشاااررد مردم در فعالیدهای،
سیا سی ،اجتماعی ،فرهنگی  ...ا سد .با توجه به نقش ر سانه در دنیای امر ز به عنوام یک
اهرم قدرتمند در دسااد د لدها ایفای نقش مؤثر بر تحوالت ساایاساای اجتماعی جوامع
میباشد در عصر رنونی رفتار سیاسی شهر ندام در جوامع گوناگوم تحد تأثیر رسانهها
فنا ریهای جدید ارتباطاتی قرار گرفته تغییر شکل ماهید داده ا سد .یکی از مهمترین
رفتارهای سیاسی شهر ندام ،مشاررد سیاسی رفتار رأی دهی آنام اسد ره بیش از هر چین
دیگری ،در محد ده عمل تأثیر سایل ارتباط جمعی به یژه رسانههای اجتماعی نو پدید
قرار گرفته اسد .با این ا صاف این پژ هش تالش دارد با ر ش تحلیل محتوای آنالین به این
سؤال پا سخ دهد ره نقش ر زنامهنگاری به صوص ر زنامهنگاری آنالین در افنایش سهم
سیاسی مردم چیسد؟ فرضیههای حاصله ره در جواب این سؤال مطرح می شود بدین شرح
ا سد ،بین ا ستفاده از شبکههای اجتماعی م شاررد سیا سی ارتباط معناداری جود دارد.
بین تکیه بر ا بار سیاسی رسانههای موجود مشاررد سیاسی رابطه معناداری جود دارد.
اثر بخ شی سیا سی ا بار در ر سانهها م شاررد سیا سی رابطه معناداری جود دارد .بین
متغیر محتوا "سطح تحصیالت" سهم سیاسی رابطه معناداری جود دارد .بین متغیر محتوا
"ساان" سااهم ساایاساای رابطه معناداری جود دارد .در آ ر پژ هش صااورت گرفته با یک
مقدمه ،مبانی نظری ،پیشاااینه تحقیق ،یافتهها تحلیل آم با یک نتیجه گیری به پایام
میرسد.
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واژگان کلیدی :ر زنامهنگاری ،مشاررد ،توسعه ،شبکههای اجتماعی
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مقدمه
تو سعه ،یکی از مباحث مهم در فرایند سیا سی هر ر شور به شمار میر د تو سعه
سیاسی از زمام گسترش اندیشه دمورراسی ،همواره به عنوام یکی از پایههای توسعه
سیاسی در دستور رار رشورها قرار گرفته اسد.
ارج از توفق در صااوص توسااعه ساایاساای گسااترش آم به عنوام یکی از
اندیشااههای مترقی ،در صااوص مفهوم ر شهای توسااعه ساایاساای ا تالفها
تفا تهای گوناگونی جود دارد .با توجه به تجربه تو سعه سیا سی در غرب ره عمدت ًا
ذیل مکتب نوسااازی قرار داردت توسااعه در بطن د لد عمدتاً به اسااطه حارمید
صورت پذیرفته اسد.
به عبارت بهتر ،تو سعه فرایندی ا سد ره طی آم د لد با انجام اقداماتی به دنبال
پا سخگویی افنایش راررردهای ود میبا شد این در حالی ا سد ره هر چند مفهوم
توسعه سیاسی در ارتباط با د لد صورت بندی شده اسد ،اما جامعه نین نقش تعیین
رنندهای در آم دارد.
به عبارت بهتر ،نقش جامعه در فرایند توسعه سیا سی رم رنگ شده اسد عمدت ًا
د لدها با نقش اجباررنندگی به سمد نوم ا صی از تو سعه حررد میرنند .از این
جهد میتوام این ایده را داشااد ره توسااعه ساایاساای در بسااتر جامعه با توجه به
مباحث ر انشناسی اجتماعی ودآگاهی اجتماعی فصل بندی میشود.
از این جهد ،در توجه به تو سعه سیا سی ،بای ستی نقش تحوالت گوناگوم صورت
پذیرفته در تحوالت اجتماعی تأثیرات آم بر ودآگاهی اجتماعی مدنظر قرار داده
شود.
به عبارت بهتر ،گسترش سیستم ارتباطی جدید توسعه فضای مجازی به عنوام
بسااتر بر ورد اندیشااهها محیط گسااترش مفاهیم ودآگاهی ،باعث شااکلگیری
مفهومی جدید از توسعه سیاسی شده اسد.
این گونه توسعه سیاسی نیازمند گسترش سیستم ارتباطی در بستر اجتمام اسدت
ره ود ،مفهوم جدیدی از توسعه سیاسی را در بستر اجتماعی شکل میدهد.
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افنایش ضریب نفوذ ف ضای مجازی ،شاهد گسترش ود آگاهی اجتماعی بوده ره
تو سعه جدید اجتماعی در قالب سرمایه اجتماعی تأثیرات سیا سی را به همراه دارد.
از این جهد ،ایرام نین در راستای گسترش سیستم ارتباطی شکل جدیدی از توسعه
ساایاساای را به تجربه میرند ره عمدتاً بر مبنای اجتماعی قرار داشااته میتواند بر
فرایند سیاسی نین تأثیرگذار باشد .توجه به محورهای جدید توسعه سیاسی در رانوم
اجتماعی در رنار گسترش سیستم مجازی دارای اهمید اسد.
با توجه به گ سترش ر زانه ر سانههای بری به طور اص ر زنامهنگاری ،مطالعه
حاضر به بررسی تأثیر ر زنامهنگاری در توسعه مشاررد سیاسی فعال مردم میپردازد
تالش دارد تا به این سؤال پا سخ دهد ره در چه زمانی ،چه عواملی موجب می شود
تا ر زنامهنگاری نقش مهمی را درافنایش سهم سیاسی مردم ایفا میرند.
با در نظر دا شتن اینکه ر سانههای ارتباط جمعی ،همچنین ر زنامهنگاری هر ر زه
گسترش مییابد ،این نوم رسانهها محد د به انتشار ر زنامهها یا مجالت نیسد بلکه با
توسااعه ر زنامهنگاری بخصااوص ر زنامهنگاری آنالین شاابکههای اجتماعی زمینه
جدیدی از مطالعات پیدا ظهور رردند ره نقشهای آموزندهای دارند.
یکی از عوامل مؤثر اثرگذار بر مشاررد سیاسی مردم ،برگناریها هستند ره به
عنوام بخشی از ر زنامههای آنالین در نظر گرفته میشوند با استفاده از سیاسدها
ج هدگیری های اص ،آن ها میتوان ند بر اف کار عمومی تأثیر ب گذارد تا بتوان ند در
افنایش یا راهش سهم سیاسی ود نقش داشته باشند.
گسترش شبکههای اجتماعی (مانند توییتر ،فیس بوک) سبک انتشار ا بار آنها
نین عامل دیگری اساااد ره میتواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد .البته توجه به نقش
ر زنامهنگاری شهر ندی ره در آم افراد با استفاده از تلفنهای همراه ود ،عکسها
فیلم ها را در برنامه های راربردی شااابکه های اجتماعی تلفن همراه مانند تلگرام ،ره
بیشترین استفاده را در ایرام دارند ،میتوانند نقش مهمی در مشاررد سیا سی مردم
ایفا رنند.
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بر اسااا اطالعات فوق ،این بررساای قصااد دارد تا متغیرهایی را ره در توسااعه
ر زنامهنگاری تأثیر آم بر سهم سیا سی مردم ا سد برر سی ررده به پر سشهای
تحقیق پاسخ دهد.
مبانی نظری
در میام نظریههای موجود مربوط به موضااوم تحقیق ،چهار نظریه به عنوام مبانی
نظری برای این مقاله انتخاب شدهاند ره عبارت ا سد از نظریههای برج سته سازی،
سهم سیاسی ،اثربخشی سیاسی اعتماد ،الگوی د مرحله
مشارکت سیاسی و مشارکت سیاسی آنالین
محققام همیشه عالقهمند به بررسی عوامل مؤثر بر مشاررد سیاسی مردم تأثیر
رساااانهها ابنارهای ارتباط جمعی برای ایجاد این مشااااررد در ر ند سااایاسااای
اجتماعی هستند.
مطالعات دانیل لرنر در مورد مشاررد سیاسی به عنوام یکی از مهمترین آنها اسد
ره اغلب مبنای مطالعات دیگر اسد.
لرنر در مطالعه رالسیک ود به نام "عبور از جامعه سنتی :نوسازی ا رمیانه در
سااال  "1958ره نتیجه یک تحقیق در شااش رشااور در حال توسااعه (ایرام ،ترریه،
لبنام ،مصر ،سوریه اردم) اسد ،انجام شده اسد بیام میرند ره مطالعه مشاررد
توسااعه در یک جامعه نیازمند عواملی نظیر آموزش ،شااهر ندی اسااتفاده از سااایل
ارتباط جمعی اسد.
ی با تأرید بر نقش ارتباطات ،ا آم را به عنوام پایهای از ب سیج میداند معتقد
ا سد ره این ارتباطی ا سد ره تو سعه سهم سیا سی را سازماندهی میرند .در
نهاید ،ا نتیجه میگیرد ره جود استفاده از سایل ارتباط جمعی سهم اجتماعی
سیاسی رابطه قابل توجهی جود دارد.
در نظریه گابریل الموند همکارام اجتماعی شدم سیا سی ،به عنوام یک متغیر
مهم ،در تبیین م شاررد سیا سی بر الف دیگرام ،در نظر گرفته شده ا سد .برای
مثال ،رأی دادم نتیجه قابل توجهی از اجتماعی شدم سیاسی اسد.
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مایکل راش معتقد اسااد ره اجتماعی شاادم ساایاساای نباید موازی با مشاااررد
سیا سی برای سابق با شد ،بلکه ممکن ا سد باعث ایجاد د باره اجتماعی شدم شود،
بلکه به عنوام یک ا صالح در آم عمل میرند .به این ترتیب ،ممکن ا سد بر انگینهها
پدیدههای سیاسی ارجی متفا ت باشد.
همامطور ره قبال مورد بحث قرار گرفد ،مشاااررد ساایاساای شااامل مشاااررد
م شاررد بخ شی از مردم ا سد ره میتواند بر سا تار د لد ،موقعیدهای سیا سی
سیا سدها تأثیر بگذارد .در همین حال ،م شاررد سیا سی آنالین ،ره در یک زمینه
آنالین رخ میدهد ،به شاایوهای مشااابه با مشاااررد ساایاساای متعارف در نظر گرفته
میشود.
چنین فعالیدهای سیا سی آنالین عبارتند از .1 :نو شتن آنالین به یک سیا سد
مدار .2 ،ایجاد یک رمپین تعا نی آنالین .3 ،ثبد نام در لیسد ایمیلهای سیاستمدار،
 .4ثبد نام دا طلبانه برای موضوم آنالین رمپین .5 ،ارسال یک پیام سیاسی از طریق
ایمیل .6 ،نوشتن یک نامه به سردبیر یک ر زنامه آنالین.
تحقیقات ا یر نشام میدهد ره سهم سیاسی آنالین باید به عنوام یک نوم رامال
متماین در نظر گرفته شود چرا ره محبوبید فوقالعاده رسانههای اجتماعی فرصدهای
شایام توجه سیاسی آنالین را برای آمریکاییها فراهم ررده اسد.
تعداد قابل توجهی از محققام ساایاسااد ارتباطات تواناییهای عالی رسااانههای
اجتماعی را در سهم اجتماعی سیا سی تح سین رردهاند .ارثرید پژ هشها تالش
رردند تا ماهید استفاده از رسانهها همچنین مشاررد سیاسی آنالین را بیام رنند.
با این حال ،نتایج آنها مبهم گیج رننده بود ،به عنوام مثال ،مطالعات رارلیس
پاتن ،نشام داد ره منید سیاسی تنها عامل تعیین رننده مشاررد سیاسی از طریق
فیس بوک بود در حالی ره مطالعه توسااط مایاییدید ( )2014در  800دانشااجوی
رالج نشام داد ره رسانههای اجتماعی به ندرت از سیاسد استفاده میرنند.
محق قام همچ نام در مورد این که چگو نه مردم ،به یژه جوا نام ،از رساااا نه ها،
رسااانههای اجتماعی به طور اص اسااتفاده میرنند از لحاظ ساایاساای از آنها بهره
برداری میرنند ،هنوز تردید دارند .آنها همچنین سااارمایه گذاری اجتماعی آنالین،
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ودآموزی ساایاساای قابلید اطمینام عمومی را ره ممکن اسااد بر نفوذ ساایاساای
آنالین افراد تأثیرگذار باشد ،ابراز تردید میرنند.
اثربخ شی سیا سی یا قابلیت اطمینان ( Political effectiveness or
)reliability
مشاااررد ساایاساای ،یکی از پیچیدهترین مسااا ل جوامع جدید ،در عین حال
پرطرفدارترین حوزههای م شاررد در ع صر حا ضر ا سد ،عبارت ا سد از رفتاری از
سااوی شااهر ندام ره متوجه قلمر ساایاسااد اسااد ،به منظور حضااور داشااتن،
اثرگذا شتن بر نحوه ت صمیم گیری انتخاب م سئولین ،رارگنارام حارمام صورت
میگیرد .شرایط اجتماعی  -فرهنگی سیا سی هر جامعه ،یژگی گر هها طبقات
اجتماعی مشاررد رننده بر مشاررد سیاسی مؤثر اسد.
م شاررد سیا سی عوامل مؤثر بر آم از منظرهای متنوم متفا تی مورد مطالعه
قرار گرفته ا سد ،هر صاحبنظری این پدیده را از نگاه ویش متنا سب با ف ضای
اجتماعی جامعه ویش مورد مطالعه قرار داده اسااد .دسااتهای توسااعه اقتصااادی در
هرر شوری را عامل م سلط در ر شد تو سعه سیا سی میداند ،ره به ا سطه تو سعه
اقتصادی ،مننلد اجتماعی شهر ندام توسعه مییابد .در نتیجه ،احسا توانمندی،
به یژه مؤثر بودم از نظر سیاسی در افراد جامعه بار ر میشود.
نهایتاً موجب افنایش م شاررد اجتماعی سیا سی میگردد .از این افراد ،شا
این ضعید در سطح فردی ،افنایش تحرک اجتماعی ،آگاهی سیاسی بیشتر اسد،
در مشاررد سیاسی افراد افنایش مییابد( .هانتینگتوم)1375 ،
دستهای دیگر حضور احناب سیاسی ،شفافید برنامههای آنها را عامل توسعهی
سیاسی مشاررد باالی شهر ندام میدانند .این افراد رنش سیاسی رنشگرام را در
عر صه م شاررد سیا سی تابعی از منافع رن شگرام ح ضور فعالید نهادها احناب
سیاسی دستهبندی آنها میدانند.
به این صاورت ره در جامعهای ره دساتهبندیهای سایاسای بیشاتر ،شافافید
اهداف برنامههای آنها م شخ تر با شد ،م شارردرنندگام ،جریامهای سیا سی را

 // 32فصلنامه علوم بری ،پایین ،1399شماره 35

بهتر درک میرنند ،تکلیف ود را بهتر میدانند .در این صااورت حجم مشاااررد
سیاسی بیشتر واهد بود( .لیپسد)1976 ،
اندی شمندام دیگری سطح م شاررد را به طور عام م شاررد سیا سی را به طور
اص تابع یژگیهای فردیت مانند سطح سواد ،امکام د ستر سی به ر سانهها نرخ
شهرنشینی میدانند .اینام معتقدند ،یژگیهای فردی تابعی ا سد از نوسازی ر شد
فرهنگی در هر جامعه ،اینکه هر چه مساایر جامعه از شااکل ساانتی بطرف جامعه
مدرم ،بیشتر تحول یافتهتر باشد ،زمینه مشاررد به یژه مشاررد سیاسی بیشتر
واهد شد( .لرنر)1958 ،
عدهای دیگر مشاااررد ساایاساای را تابعی از ارزشهای اجتماعی افراد میدانند .به
اینصورت ره ارزشها بعنوام شکل دهنده پیامهای نظام رفتاری افراد دارای بیشترین
تأثیر دررنشااهای آنها میباشااد .در بعد فردی ر انی ،ارزشها مهمترین منبع برای
تحقق جهد گیری درک شنا د فرد از ود میبا شد در بعد اجتماعی مجموعه
ای از عقاید نگرشهایی را فراهم میساااازد ره فرد در فرآیند جامعه پذیری آنها را
ود را با قواعد هنجارهای جامعه هماهنگ میرند.
رسب میرند
معموالً نوم ارزشهای اجتماعی مؤثر بر افراد ،تابعی از پایگاه اجتماعی  -اقت صادی
افراد اسد .بنابراین ،گرایش به مشاررد سیاسی در اقشار مرفهتر ،به گر ههای سیاسی
دارای اهداف فرهنگی میبا شد ،متقابالً گرایش سیا سی اق شار رم درآمد طبقات
پایین ،بیشااتر به گر ههای ساایاساای دارای اهداف اقتصااادی میباشااند (.اینگلهارت،
)1385
صاحبنظرام دیگری ه ستند ره م شاررد سیا سی را از منظر سرمایه فرهنگی
مینگرند .به نظر آنها سرمایه فرهنگی جریام م شاررد سطح آم را هداید میرند.
به این معنی ره به لحاظ سارمایه فرهنگی تفا ت در الگوهای مشااررد اجتماعی
سیا سی طبقات باالی اجتماعی فرهنگی با الگوهای م شاررد اجتماعی سیا سی
طبقات پایین جامعه تفا ت دارد( .بوردیو )1384
همگام با این افراد ،عدهای دیگر مشاررد سیاسی را با سرمایه اجتماعی در ارتباط
میدانند .به این صااورت رهت باال بودم ساارمایه اجتماعی باعث افنایش پیوندهای بین
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افراد (شااابکههای اجتماعی) ،هنجارهای اعتماد رنش  -ارنش متقابل ره از این
پیوندها نا شی می شود ،از جمله عنا صر مهم سرمایه اجتماعی اعتماد م شاررد
اساااد .اعتماد مردم به یکدیگر ،مردم به حکومد نهادهای اصااالی جامعه ،اعتماد
نهادهای مذرور به یکدیگر اعتماد حکومد به مردم ،جوه مختلف اعتماد را شاااکل
میدهند همین امر موجب افنایش مشاررد اجتماعی میشود( .پاتنام)1384 ،
اما در آثار همه این افراد ،به نظر میآید نکتهای مغفول مانده باشد ،یعنی اثربخشی
سیا سی .یعنی اعتماد به م شاررد سیا سی تأثیر آم بر فرایند تحوالت تغییرات
سیاسی اجتماعی.
به عبارت دقیقتر ،اثربخ شی سیا سی عبارت ا سد از اینکه فرد اح سا رند ،با
م شاررد سیا سی ود ،بر فرایندهای سیا سی اثر گذا شته میتواند از این طریق بر
مقدرات جامعه ویش مؤثر باشااد در مقابل آمت افراد قتی تصااور رنند مشاااررد
سیا سی آنام اثر قابلتوجهی بر نتایج سیا سی نخواهد گذا شد رمتر در امور سیا سی
درگیر میشوند.
در میام اندیشمندام در موضوم مشاررد سیاسی تنها رابرت دال اسد ره به این
موضوم توجه میرند .ا معتقد اسدت افراد قتی تصور رنند آم چه انجام میدهند اثر
قابلتوجهی بر نتایج سیاسی نخواهد گذاشد رمتر در امور سیاسی درگیر میشوند.
بهطوریره میتوام گفد ،هر چه اح سا اثربخ شی سیا سی فردی رمتر با شد
مشاررد سیاسی ا رمتر واهد بود .ی این احسا را «اعتمادبهنفس سیاسی» نین
مینامد اظهار میدارد ره این قضا ت درباره عدم رارایی سیاسی فرد ،چه اقعبینانه
باشااد چه نباشااد ،به شااهر ندام این را القا میرند ره مساائوالم توجهی به افرادی
مانند آنها ندارند آنها نمیتوانند در فرایند سیاسی اثر بگذارند.
از سااوی دیگر اثربخشاای ساایاساای رارایی ساایاساای علیرغم آنکه به عملکرد
رارایی نظام سیا سی ب ستگی دارد ،به با ر اعتماد مردم ( اقعبینانه یا غیر اقعبینانه)
به اثربخ شی سیا سی ب ستگی دارد .رابطه این اح سا با م شاررد سیا سی یکطرفه
نی سد .شهر ندی ره دارای اح سا اثربخ شی سیا سی باالیی ا سد ،احتمال دارد
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بی شتر از شهر ندی ره به اثرگذاری ود در م سئوالم سیا سی بدبین ا سد در امور
سیاسی مشاررد رند.
در این بحث ،سااؤال اساااساای اینجاسااد .چگونه میتوام اثربخشاای را در فضااای
سیاسی اجتماعی افنایش داد .باالبردم اثربخشی سیاسی به عهده ریسد؟
نظام یا نهادهای سیاسی؟ احناب یا گر ههای سیاسی؟ نظامهای سیاسی به لحاظ
ماهید جودیشااام معموالً به دنبال باالبردم افنایش اثربخشاای ساایاساای جلب
مشااررد سایاسای حدارثری هساتند .در مقابل ،آیا ممکن اساد احناب گر ههای
ساایاساای به دنبال راهش آم باشااند؟ (مسااتقل یا ابسااته به جریامهای ارجی اگر
چنین ضعیتی اتفاق افتد چه پیامدهایی را به دنبال واهد دا شد) .شاید بتوام این
ضعید را نوعی مشر عیدزدایی زیر سؤال بردم سامام سیاسی دانسد.
جریانی ره احناب گر ههای ساایاساای شااهر ندام را تشااویق به عدم مشاااررد
سیا سی یا تحریم سیا سی م شخ صأ عدم م شاررد در انتخابات رنند .اگر چنین
جریانی هم سو با جریانات سیا سی ارجی با شد؟ چه توجیهی برای آم جود دارد.
به صورت نظری ،عدم م شاررد راهش اثربخ شی تو سط گر هها احناب سیا سی
قابلتصااور انتظار اسااد .اما همسااو با جریامهای ارجی بینالمللی قابل توجیه
نیسااد .حتی اگر به ظاهر از دید ود این گر هها موجه باشااد ،رفتاری ره بعضاااً از
سوی جناحها گر ههای سیاسی در الل د سه دههی گذشته شاهد آم بودهایم.
برجستهسازی )(Agenda setting
برجساااتهساااازی به معنی ا لوید گذاری بر برنامهای اص اطالق میشاااود اما
اصطالحاً میتوام گفد :برجسته سازیت یعنی این اندیشه ره رسانههای بری با ارا ه
برها ،موضومهایی را ره مردم درباره آنها میاندیشند تعیین میرنند نین گفته شده:
ممکن ا سد در اغلب ا قات ،مطبوعات موفق ن شوند به ا شخاص بگویند چه [چگونه]
فکر رنند ،اما با تأثیر فوقالعادهای ره بر آنها دارند میتوانند بگویند به چه چین باید
فکر رنند( .تانکارد سورین )1381
مک رومبن شا  ،ا لین مطالعه سیستماتیک را در مورد فرضیه برجسته سازی در
سال  1972گنارش رردهاند .آنها با مطالعه برج سته سازی در مبارزه ریا سدجمهوری
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سال ( 1968ایاالت متحده آمریکا) ،این فر ضیه را مطرح رردند ره ر سانههای جمعی
برای هر مبارزه سیاسی ،ا لویدهایی را تعیین میرنند بر اهمید نگرشها نسبد به
موضااومهای ساایاساای اثر میگذارند .آنها مطالعه ود را با تمررن بر «رأی دهندگام
تصمیم نگرفته» انجام دادندت زیرا رسانی ره هنوز تصمیم نگرفتهاند ،باید مستعدترین
افراد برای آثار برجستهسازی باشند( .تانکارد سورین )1381
گالدیس انگل لنگ رورت لنگ فرایند برج سته سازی را به شش مرحله تق سیم
میرنند:
 -1اهمیت رویدادها :مطبوعات بعضی ر یدادها یا فعالیدها را پراهمید آنها را
بارز میسازند.
-2پو شش متفاوت :مو ضوعات متفا ت برای جلبتوجه ،به نوم مینام پو شش
متفا تی نیاز دارند.
-3مو ضوعات قالبدار :ر یدادها فعالیدهای موردتوجه باید قالبدار با شند یا
باید حوزهای از معانی به آنها داد بهطوریره قابلفهم شوند.
-4زبان :زبام مورد ا ستفاده ر سانهها میتواند بر درک اهمید مو ضوم اثر بگذارد.
مثالً چر ش از اشاااره ا لیه”راری غیرا القی“به اژه ”افتضاااح“ ،اهمید بیشااتری به
موضوم میدهد.
 -5نمادهای ثانویه :رسااانهها ،فعالید یا ر یدادهایی را ره موردتوجه عموم قرار
گرفتهاند به نمادهای ثانویه صل میرنند ره موقعید آنها در منظر سیا سی به وبی
قابل تشخی اسد.
-6اظهارات اشخخخا  :هنگامیره اشااخاص معر ف معتبر راجعبه موضااوعی
صحبد میرنند ،فرایند برجستهسازی شتاب پیدا میرند.
مک روایل مینام تأثیر برجساتهساازی رساانهها را علّی صاددرصادی ندانساته
میگوید" :ما نیازمند ترریبی از تحلیل محتوای برنامههای حنبی ،شاااواهد مربوط به
تغییر عقیده در طول زمام در میام گر ه اصی از مخاطبین ،تحلیل محتوای نشانگر
توجه رسااانه به موضااومهای مختلف در د رههای مرتبط نشااانههایی از اسااتفاده
مناسب مخاطبام موردنظر رسانههاسد".
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بههرحال نظریه برجسااتهسااازی نظریهای بساایار مناسااب برای فهم نقش نافذ
فراگیر رسانههاسد .اما در اینکه چه چینی ا لوید رسانهها را تعیین میرند؟ شومیکر
رین ( ،)1991پنج دسته اصلی از اثر بر محتوای رسانهها را به ترتیب مطرح رردهاند:
-1اثرهای ناشی از فردفرد راررنام رسانهها.
-2اثرهای مربوط به ر یههای رسانهها( :اعمال ر زانه ارتباطگرام)
-3نفوذهای سازمانی بر محتوا( :پولسازی مهمترین هدف)
-4اثر نفوذ ارج از سازمام رسانهای
 -5اید ولوژی( :در آمریکا عقیده به نظام اقت صادی سرمایهداری مالکید صوصی
سودجویی)
مانهایم فر ضی را مطرح ررد ره در آم برج سته سازی همرن شی سه ا لوید را در
برمیگیرد :ا لوید رسانهها ،ا لوید عموم ا لوید سیاسی.
هریک از این سه اولویت ،سه بعد را شامل میشود:
-1برای ا لوید رسانهها این سه بعد عبارتاند از :مشهود بودم ،موضوم برجسته از
نظر مخاطب ارزش.
-2برای ا لوید عموم ،این سه بعد عبارتاند از :آ شنا بودم (درجه آگاهی عموم از
مطلوب بودم.
یک موضوم معین) ،موضوم برجسته از نظر شخ
-3برای ا لوید سیا سی سه بعد عبارتاند از :حماید (عمل رم بیش مطلوب در
جهد یک موضاااوم معین) ،احتمال عمل (احتمال اینکه یک دساااتگاه د لتی درباره
موضوم عمل نماید) آزادی عمل (گستره اقدامات د لتی)
پیشینه تحقیق
الف  -پژوهش داخلی:
در سال  1395پژ ه شی با عنوام "ر سانههای اجتماعی م شاررد سیا سی در
انتخابات رابطه استفاده از فیسبوک ،تلگرام اینستاگرام مشاررد سیاسی دانشجویام
در انتخابات هفتم اسفند سال  "1394توسط علیرضا عبداللهی نژاد ،ابوذر قاسمی نژاد
جواد قاسمی صورت گرفد.
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در این پژ هش عنوام شد ره در عصر رنونی ،رفتار سیاسی شهر ندام در جوامع
گوناگوم تحد تأثیر ر سانهها فنا ریهای جدید ارتباطی قرار گرفته تغییر شکل
ماهید داده اسد.
یکی از مهمترین رفتارهای سیاسی ،مشاررد سیاسی رفتار رأیدهی آنام اسد
ره بیش از هر چین دیگری ،در محد د تأثیر سایل ارتباطجمعی به یژه ر سانههای
نوپدید اجتماعی قرار گرفته اسد.
این پژ هش تالش ررده ا سد تأثیر ر سانههای اجتماعی م شاررد سیا سی در
انتخابات رابطه استفاده از فیسبوک ،تلگرام اینستاگرام مشاررد سیاسی دانشجویام
عالمه طباطبایی در انتخابات مجلس شااورای اسااالمی مجلس برگام رهبری در
هفتم اسفند سال  1394بررسی مطالعه نماید.
ر ش پژ هش این تحقیق ،پیمایش گردآ ری دادهها از طریق پر سشنامه بوده
با ا ستفاده از فرمول روررام جامعه آماری  8569نفری ره تمام دان شجویام شاغل در
دانشکدههای پردیس اصلی دانشگاه عالمه طباطبایی شامل می شد  370نفر بهعنوام
حجم نمونه آماری انتخاب بررسی ررده اسد.
یافتههای پژ هش نشام داد ره بین مینام استفاده از رسانههای اجتماعی منتخب
تحقیق با مشاااررد ساایاساای ( )0/413مینام اثربخشاای از رسااانههای اجتماعی با
مشاررد سیاسی ( )0/523رابطه مثبد معناداری جود دارد.
در ارتباط با د متغیر زمینهای در مقطع تحصاایلی ( )-0/401ساان پاسااخگویام
معنادار
(دانشجویام نمونه تحقیق) با مشاررد سیاسی ( )-0/431نین رابطه معکو
اسد.
نتایج حا صل از تحلیل رگر سیونی ن شام داد ره حد د  32در صد از رل اریانس
م شاررد سیا سی دان شجویام با این پنج متغیر معنادار یعنی مینام ا ستفادهت مینام
اعتماد ،مینام اثربخشی ،مقطع تحصیلی سن قابل پیشبینی اسد.
ب -پژوهش خارجی:
در ساااال  2009پژ هشااای با عنوام "نقش ر زنامهنگاری آنالین در ا تالفات
سیا سی در روید" منت شر شد علی الد شتی پژ ه شگر این تحقیق عنوام ررد ره
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پس از چندین دهه اتکا به ر زنامه محلی رادیو تلوینیوم ،بساایاری از رویتیها به
اینترند ر یآ ردهاند تا اطالعات ،ا بار تحلیل سیاسی به دسد آ رند.
باتوجه به ننام سیا سی قدرت پس از مرگ امیر روید شیخ جابر االحمد ال صباح
در  15ژانویه  ،2006به دنبال واسااتههای پارلمام برای تغییر ساایسااتم رأیگیری
حوزههای انتخاباتی مجلس ملی در ماه مه  ،2006بساایاری از رویتیها را مجبور ررد
ره به اینترند بر ند تا آ رین ا بار تحلیلهای مربوط به این د مناقشه را به دسد
آ رند.
ر زنامهنگاری آنالین روید یک حوزه عمومی آنالین ایجاد ررد تا در مورد مسا لی
ره به طور محلی ممنوم شاااده بود ،بحث تبادل نظر رند بهصاااورت یک منبع
اطالعات بهر ز شده در حین ا تالفات تبدیل شد.
این پژ هشاااگر از تحلیل محتوای آنالین برای تعیین نقش برنگاری آنالین در
مناق شات سیا سی ا ستفاده ررد بر محبوبترین سایدهای نوی سندگام شخ صی
روید ،بالگها انجمنهای اینترنتی تأرید ررد.
نتایج نشام میدهد ره زبام ر زنامهنگاری آنالین جهدگیری متفا تی از مطبوعات
محلی گرفته آزادی بیشتری برای نوشتن ،بحث تبادل نظرات آنالین با تر رمتر
از مجازات د لد داشته اسد.
آنچه ره یک " طقرمن" در مطبوعات محلی محسااوب میشااد ،بهصااورت آنالین
" ط سااابن" پذیرفته شاااد همچنین ر زنامهنگاری آنالین راربرام غیرمجازی را با
راربرام آنالین تقوید ررده اسد تا د لد واستههای آمها را بپذیرد.
روش تحقیق
در این تحقیق از تحلیل محتوای آنالین برای تعیین نقش ر زنامهنگاری آنالین در
مشاررد سیاسی مردم استفاده شده بر معتبرترین سایدهای نویسندگام شخصی،
بالگها ،سااایدهای بری انجمنهای اینترنتی تأرید میشااود .این پژ هش چهار
سؤال پنج فرضیه دارد ره به شرح ذیل اسد:
سؤاالت تحقیق
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 -1نقش ر زنامهنگاری به صوص ر زنامهنگاری آنالین در افنایش سهم سیا سی
مردم چیسد؟
 -2مهمترین انت ظارات مردم از مطبو عات برگناری ها در ای جاد همبساااتگی
اجتماعی سیاسی چیسد؟
 -3آیا مطبوعات برگناریها در تو سعه ب سیج افکار عمومی با موفقید اقدام
میرنند؟ چگونه در این زمینه عمل میرنند؟
 -4بهاینترتیب نقش شبکههای اجتماعی چیسد؟
فرضیههای تحقیق
 -1بین استفاده از شبکههای اجتماعی مشاررد سیاسی ارتباط معناداری جود
دارد.
 -2بین تکیه بر ا بار ساایاساای رسااانههای موجود مشاااررد ساایاساای رابطه
معناداری جود دارد.
 -3اثربخشی سیاسی ا بار در رسانهها مشاررد سیاسی رابطه معناداری جود
دارد.
 -4بین متغیر محتوا " سطح تح صیالت" سهم سیا سی رابطه معناداری جود
دارد.
 -5بین متغیر محتوا "سن" سهم سیاسی رابطه معناداری جود دارد.
برای ر سیدم به اهداف این تحقیق از م شاهده آنالین برگناریهای ،ر زنامهها
بالگهای شخصی معتبر استفاده شده اسد.
یافتهها
بررسی نشام داد اینترند با گذشد زمام به یک فضای باز برای به اشتراکگذاری
اطالعات تبدیل شده شاید از همه مهمتر ،ا ستفاده از آم تو سط راربرام نهایی برای
بیام دیدگاههای شخصی ود به ر ش آزاد مورداستفاده قرار گرفته اسد.
مهمترین بحث مو ضوم آزادی بیام در ر سانهها ا سد ره مینام آم در ر شورهای
مختلف متفا ت اسااد بهعنوام مثال بین میل رشااورهای لیجفار برای بهدسااد
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آ ردم آ رین فنا ری اینترند میل د لد برای سان سور رردم گفتار فردی آزادی
مطبوعات رابطه معناداری جود دارد.
هنگامیره آزادی بیام مطبوعات تنظیم شاااد ،فضاااای مجازی (ر زنامهنگاری
آنالین) جایگنین فضای عمومی سنتی شد از آنجا ره بسیاری از رشورها در منطقه
لیجفار بر الف رشورهای غربی از آزادی مطبوعات لذت نمیبرند.
ر زنامهنگاری آنالین به یک انجمن مررنی برای افراد تبدیل شاااد تا دیدگاهها
نظرات ود را بیام رنندت از سوی دیگر ،ف ضای مجازی تو سعه بیشتر تعریف مجدد
فضااای عمومی را به ارمغام آ رده اسااد (گرچه این ممکن اسااد متفا ت از فضااای
عمومی اید ال در رابطه با تنظیم مقررات آم باشد).
این امر قابلید ارتباط راربرام را به دساااتیابی به اهداف اص تأثیرگذاری بر
تصمیمگیری ،به یژه در طول ا تالفات محلی تشویق میرند ،ارتقاء میدهد.
در ساااال  ،2006ر زنامهنگاری آنالین سااایلهای فراهم ررد ره به سااایله آم
رسااانههای محلی را میتوام تحد نظارت قرار داد ،رد ررد از گنارشهای نادرسااد
ره بهصورت محلی منتشر شدند انتقاد ررد.
سطح پیشرفته آزادی ره توسط ر زنامهنگاری آنالین ایجاد شد ،راربرام رشورهای
مختلف را ت شویق ررد تا دیدگاههای شخ صی فردی ود را بد م تر از مجازات
د لد بیام رنند.
پژ هش نشاااام داد به دلیل عدم اعتماد مردم به رساااانههای محلی ،بسااایاری از
شاااهر ندام رشاااورهای مختلف مانند حوزه لیجفار به دنبال اطالعات در مورد
اینترند هستند ره یا سانسور شده یا هرگن در رسانههای اصلی گنارش نشده اسد.
بر اسا یافتهها یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مشاررد سیاسی مردم نوم
ارا ه تصویری اسد ره رسانهها از یک نظام سیاسی به مردم ارا ه میدهند.
گرایش رسااانهها به یک حنب یا جناح اص از طریق محبوب نشااامدادم آمها
ای جاد ام ید اری در بین مردم با تبلیغ برای رأی دادم به یک حنب میتوا ند در
مشاررد سیاسی مردم نقش داشته باشد.
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درجه آگاهی ساایاساای اجتماعی شااهر ندام با مینام ریفید جریام اطالعات،
سهولد د ستر سی به آم اعتماد عمومی به منابع تغذیه اطالعاتی ،رابطهای م ستقیم
دارد.
معموالً گرایشهای حنبی ،صاانفی ،گر هی ،اجتماعی ساایاساای مردم ارنش
آنام در برابر عملکرد حکومد در عرصااههای ساایاساای ،اجتماعی ،اقتصااادی بهپیش
زمینههای آگاهی بستگی دارد.
عقاید هوید ساایاساای یک شااخ  ،تأثیر تعیینرنندهای بر عمل ساایاساای ا
میگذارد در سیاسد مشاررد سیاسی اجتماعی ،بر الف علوم طبیعی ،بین نظر
علمی عقاید ،یعنی بین معرفد سیاسی عقیده سیاسی فاصلهای نیسد نمیتوام
تأثیر عقاید هوید یک شخ بر عمل سیاسیاش را انکار ررد.
بیشتر مردم فعاالم سیاسی ،عقاید هوید سیاسی ود را در د ره جوانی رسب
میرنند ،اگرچه در آینده ممکن اسد تحد تأثیر شرایطی تغییر عقیده دهند.
عواملی مثل جامعهپذیری تأثیرپذیری رودک نوجوام از اندیشاااهی حارم در
محیط تولد ،احترام اجتماعی به یک عقیده ،سااازگاری عقیدهای مینام سااازگاری با
عقاید تجربهی شخ صی ،در شکلگیری هوید سیا سی شخ در د رهی ر شد
شخصیتی مؤثر هستند ره ر زنامهنگاری آنالین نقش مؤثری دارد.
سند ،حلقهی ات صال گذ شته ،حال آینده ا سد اگر سند آداب ر سوم یک
جامعه ،مثبد مشارردجو باشد ،با بازتولید آم ،نسل جدید بهآسانی در فعالیدهای
ساایاساای جامعه مشاااررد میرند در غیر این صااورت ،تغییر سااند به سااندهای
مشارردجو ،به زمام هنینه بسیاری نیاز دارد.
بهیقین در رشاااوری ره مردم میتوانند آزادانه در تصااامیمگیری های اجتماعی
شررد رنند ،باید انگینه الزم برای مشاررد را در آنام فراهم سا د.
رساااا نه ها (ر ز نا مهن گاری آنالین) در این امر نقش مهمی دار ند مثالً با تقو ید
ملیگرایی مثبد میتوانند انگینه مشاررد را باال ببرند.
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نتیجهگیری
پژ هش حاضر ،نقش ر زنامهنگاری آنالین در توسعه مشاررد سیاسی مردم مورد
برر سی مطالعه قرار داد .نتایج پژ هش ن شام داد ره ر سانههای اجتماعی به همراه
ر زنامهنگاری آنالین توانساتهاند تا حد دی مینام نحوه مشااررد سایاسای افراد را
دگرگوم رنند.
البته همام گونه ره مایکل راش تأرید میرند ،م شاررد سیا سی در تمام سطوح
برطبق پایگاه اجتماعی  -اقتصادی ،تحصیالت ،شغل ،جنسید ،سن ،مذهب ،قومید،
ناحیه محل سکوند ،شخ صید محیط سیا سی یا زمینهای ره در آم م شاررد
صورت میگیرد.
در این میام ،رسااانهها ابنارهای ارتباطی فرق میرند به طور عام رسااانههای
اجتماعی مبتنی بر ب به طور اص ،تنها بهعنوام یکی از عوامل مؤثر بر مشااااررد
افراد در فرایندهای سیاسی جوامع در نظر گرفته میشود.
بااینحال ،شابکههای اجتماعی با ارا ه ا بار اطالعات – به نسابد مساتقلتر از
گفتمامهای ر سانهای ر سمی معطوف به قدرت  -به صورت انبوه ،دیدگاههای افراد
جامعه به یژه قشر جوام را نسبد به پدیده مشاررد سیاسی ،رم ریف نحوه آم
شکل میدهند.
ارنوم بسیاری از مردم از آرمامهای ود ازجمله ،آزادی ،دمورراسی ،مشاررد ..
را در رسااانههای اجتماعی اعم از شاابکههای اجتماعی مجازی ابنارهای پیامرسااام
موبایلی جسد جو میرنند.
این امر باعث شده ره آمها عال ه بر ایجاد رانالهای گر هی ،شبکههای غیررسمی
اقعی را نین گسااترش بدهند ره این مهمترین تأثیری بوده ره ر زنامهنگاری آنالین
شبکههای اجتماعی مجازی در شکلگیری افنایش م شاررد مردم در امور مختلف
به یژه امر سیاسی داشتهاند.
تأثیری ره رساااانه های اجتماعی (ر زنامهن گاری آنالین) بر اطالعات ،آگاهی
نگرشهای مردم در عر صههای گوناگوم به یژه حوزه سیا سی دا شتهاند از مهمترین
عواملی اسد ره باید در بحث توسعه مشاررد سیاسی مردم باید به آم توجه داشد.
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نکته دیگر این اساااد ره ر زنامهن گاری آنالین از طریق تأثیری ره بر فرهنگ
ساایاساای اثربخشاای ساایاساای داشااته دارد ،محرری قوی برای ایجاد افنایش
انگینههای مشاررد سیاسی در مردم به شمار میآید.
ازاینر  ،میتوام گفد ر زنامهنگاری آنالین با ارا ه تصاویری موقد اما تأثیرگذار از
پد یده ها ر یدادهای جامعه در میامِ گر ه های هم فکر باعث شاااده ابتدا ر ابط
ارتباطات اجتماعی از طریق شااابکههای مجازی تولید در مرحلۀ بعد ،با بازتولید آم
در شاااب که های اقعی غیررسااامی ،منجر به تحر یک انگینه های نیر م ندی برای
مشاررد سیاسی آمها شود.
ارا ه تفساایرهای اص مردم ره برگرفته از ر زنامهنگاری آنالین فضااای مجازی
ا سد بستر مناسبی برای ظهور تجلی رنشهای سیا سی آنام فراهم ررده ا سد ره
از این طریق به گفد گو تعامل پیراموم مسااا ل موضااوعات ساایاساای موردعالقه
بپردازند در موقعیدهای منا سب ازجمله زمام برگناری انتخابات به عر صه م شاررد
سیاسی در سطوح مختلف قدم گذارند.
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