
New Media Studies  
Vol. 8, No.31, Fall 2022 
nms.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/nms.2022.65211.1341 

 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

5
5

0
   

   
   

   
IS

SN
: 2

5
3

8
-2

2
0

9
   

   
   

   
   

   
   

   
R

ec
ei

ve
d

: 0
1

/0
1

/2
0

2
2

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 1
5

/0
5

/2
0

2
2

   
   

   
   

   
  O

ri
gi

n
al

 R
es

ea
rc

h
   

 

Identification of Components and Indicators of Political 

Culture of Social Network Users in Iran 

Shila Babakhani  
 

  

Nasim Majidi 

 

Assistant Professor, Department of Communication 

Sciences, Faculty of Communication and Media, 

  

Abbas Asadi  University, Tehran, Iran 
 

Abstract 
 

possible changes in the political norms and attitudes of the society or the 
political culture. Political culture in Iran as a cultural space that shows how 
people relate to the political system as much as it is influenced by various 
phenomena such as revolution, the structure of the political system, 
government agents, etc., it is likely that the emergence and expansion of 
social networks be affected. The scope of this research includes professors, 
experts in political science and communication sciences (political 
communication), and political sociology who have been selected by the 
method of snowball. Three methods of a systematic review of the texts and 
literature, exploratory interview, and researcher-made questionnaire were 
used to collect research information and data. Delphi panel is implemented 
in three rounds. Among the 28 components proposed by the experts in the 
first round, 7 components approved in the second round are in order of 
importance and priority: lack of trust, criticism/destruction of the political 
system, political extremism, autonomy, xenophobia / alien paradox 
Orientation, non-participatory / protest orientation; and biased behaviors. 
Finally, in the third round, the most accurate and important indicators were 

 
this study is the introduction of two components of Iranian political culture 
that basically belong to the age of modern media: criticism/destruction of the 
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 یها کاربرانِ شبکه یاسیفرهنگ س یها ها و شاخص مؤلفه ییشناسا

 یدلف کیبا تکن رانیدر ا یاجتماع

 

 رانیا ،. تهرانی. دانشگاه ازاد اسالمیگروه ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکز   یباباخان الیش
 

   یقهرود یدیمج مینس
 گروه علوم ارتباطات دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد تهران اریاستاد

 رانیتهران، ا ،یمرکز
  

 رانیا ،تهران ،ی. دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائینگار روزنامه اریدانش   یعباس اسد
 

  چکیده
ترينپیامدهايزيستمجازيايرانیان،تغییراتمحتملدرهنجارهاوايستارهايسیاسیجامعهيکیازمهم

به ايران فرهنگسیاسیدر همانفرهنگسیاسیاست. نمايانگرچگونگیيا عنوانفضايیفرهنگیکه
بههماناندازهکهازپديده نظامسیاسیاست، انقالب،ساختارنظامهايمتنوعیهمچونارتباطمردمبا

هاياجتماعینیزسیاسی،کارگزارانحکومتیو...تأثیرپذيرفته،محتملاستکهظهوروگسترششبکه
شبکه فضاي در ايرانیان فرهنگسیاسی اينکه باشد. شده مؤلفهمتأثر چه واجد اجتماعی وهاي هايی

مسئلهشاخص برايپاسخگويیهايیاست، پژوهشحاضر آنازروشکیفیوتکنیکاياستکه به
 است. برده بهره صاحبدلفی اساتید، پژوهششامل اين علوممیدان و سیاسی علوم خبرگان و نظران

شناسیسیاسیاستکهبهروشگلولهبرفیانتخابشدهارتباطات)ارتباطاتسیاسی(وجامعه براياند.
داده و اطالعات نظگردآوري روشمرور سه پژوهشاز مصاحبهامهاي موضوع، ادبیات و متون مند

 میانتعداد از است. شده اجرا دور پنلدلفیدرسه شد. استفاده پرسشنامهمحققساخته 82اکتشافیو
مؤلفهدردوردومتأيیدشدندکهبهترتیباهمیتو7شدهتوسطخبرگاندردوراول،تعدادمؤلفهمطرح

گرايیسیاسی،خودمداري،پارادوکسنقد/تخريبنظامسیاسی،افراطانداز:فقداناعتماد،اولويتعبارت
بیگانهگرايی،جهتبیگانه درنهايتدردورستیزي/ ورفتارهايسوگیرانه. گیريغیرمشارکتی/اعتراضی؛

تريندستاورداينهاانتخابشدند.مهمترينشاخصترينومهمها،دقیقسومبرايهرکدامازاينمؤلفه
رسانهمطالعه عصر به تعلق اساساً که است ايرانیان فرهنگسیاسی مؤلفه دو دارد:معرفی نوين هاي

گیريغیرمشارکتی/اعتراضی.نقد/تخريبنظامسیاسیوجهت
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.یخودمدار ،یانتقاد یریگ اعتماد، جهت ،یاسینقد نظام س ،یاسیفرهنگ س :ها واژهکلید
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 مقدمه و طرح مسئله

انقالبارتباطات از رسانهبعد ظهور اطالعاتو رسانهو انحصار هايجريانهاينوين،

روشدند)باستانیوهمکاران،تريروبهاصلیازدسترفتومردمباابزارهايبسیارمتنوع

7937 موازاتجامعهواقعیبهبازتولیدفرهنگروزمرهدرکاربرانجامعهمجازيبه.(7:

مجازيدرچارچوببازتعريفساختاراجتماعیپردازند.زيستقالبفرهنگمجازي،می

هويتوارتباطاتنوينشکلمی گیردکهموجبتغییراتودگرگونیدرنظامارزش،

هايتولید،گزينشاجتماعیفردخواهدشد.پیامدهايزيستکنشگراناجتماعیکهنقش

عهده بر را محتوا توزيع امريغیرقابلو شنادارند؛ غفلتاز است. بررسیوانکار خت،

ناپذيراجتماعی،سیاسیوفرهنگیبرايجامعهتواندتأثیراتجبرانتحلیلاينپیامدها،می

داشتهباشد.

تريناينپیامدها،تغییراتمحتملدرهنجارهاوايستارهايسیاسیجامعهيکیازمهم

نیستوارصورتتودههايیبهياهمانفرهنگسیاسیاست.فرهنگسیاسیصرفاًگرايش

تجاربتاريخی، و رويدادها همچنین جمعیو تجربیاتفرديو منبعثاز بینشی بلکه

تجربه اين از يکی است. دينی و فلسفی تجربهسیاسی، ايرانی جامعه در شخصی هاي

پديدهبهره است؛ رسانه از جديدي شکل از هموارهگیري آن سنتی شکل در که اي

اندودرصدزياديازمردمازطريقاطالعاتیکههدهندهفضايدنیايسیاستبودتشکیل

طريقآنگرفته اساسبنااندعقايدسیاسیاز آن بر را رفتارهايشان و شکلداده را شان

هاياجتماعیازمحبوبیتهاينوينباألخصشبکهرسانه(.7937:872اند)بیگدلو،کرده

ازجهاتبسیاريبرروندهاياجتماعی،تواننداندکهمیزياديبینکاربرانبرخوردارشده

رسانه از جديدي نوع باشند. تأثیرگذار سیاسی و فرهنگی امروزهاقتصادي، که ها

اجتماعیرسانه عنوانبه 7هاي
می  تغییراتشناخته مهم نیروهاي و عوامل از يکی شوند،

ايجادياازمیاناند.تجربهنشاندادهاستکهايننهادهايتأثیرگذاردراجتماعیدرجوامع

جنبش رسانهبردن و مؤثرند بسیار فرهنگی و اجتماعی توانستههاي طريقها از اند

روبايدبرايايننهادهايتأثیرگذار،هابگذارند.ازاينتوجهیبرآنتأثیرقابل«نمادسازي»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social Media 
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بهعملهابرداريراازآنهايیدرسطحکالنتدوينکردتابتوانبیشترينبهرهمشیخط

 آورد.

میشبکه اجتماعی آگاهیهاي در چشمگیري نقش کنند.توانند ايفا بخشی

میآگاهی فرهنگی؛ اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، شکلهاي در جرياناتتواند گیري

منحصربه بسیار عملکرد مثبت، اطالعاتسیاسی میزان هرچقدر باشند. داشته فردي

مستندت مجازي، فضاهاي در قابلانتشاريافته و میر باشند، براتکاتر بیشتري تأثیر توانند

میشکل دموکراسی به منجر که اجتماعی توسعه و سیاسی متعدد جريانات شودگیري

شبکه باشند. زمینهداشته در دادن آگاهی روند در اجتماعی کارسازهاي مختلفی هاي

 تامپسونهستند. در1ازنظر اطالعات کسب و تعامل هزينه کاهش و جهانی دسترسی

سازدتاازرويدادهايعرصهسیاسی(مردمراقادرمی8179اينترنت)مارگتسوهمکاران

توسعه براي نامحدود منبع يک مردم به اين که يابند اطالع جهان نقاط اقصی در

(.فرهنگسیاسی7331،817دهد)تامپسونشانارائهمیهايشخصیسیاسیگیريجهت

عنوانفضايیفرهنگیکهنمايانگرچگونگیارتباطمردمبانظامسیاسیاست،درايرانبه

هايمتنوعیهمچونانقالب،ساختارنظامسیاسی،کارگزارانبههماناندازهکهازپديده

ازظهوروگسترششبکه محتملاستکه تأثیرپذيرفته، یزهاياجتماعینحکومتیو...

شبکه فضاي در ايرانیان فرهنگسیاسی اينکه باشد. شده چهمتأثر واجد اجتماعی هاي

اياستکهپژوهشحاضربهدنبالپاسخبهآناست.هايیاست،مسئلههاوشاخصمؤلفه

 پیشینه تحقیق

هايگیريهاياجتماعیبرسمت(بهمطالعهتأثیرکارکردهايشبکه7937بیگدلووهاديان)

پرداختند.فرهنگ تلگرام( و وايبر موردي )مطالعه ايران در دانشگاهی کاربران سیاسی

شبکه طیسالايفاينقشملموسانواع اينهاياجتماعیمجازي، ايران، در هاياخیر

افزايشسرعتتحولفنیاينرسانه با که ايجادکرده سرعتتحولاحساسکلیرا ها،

اکهايفايکارکردهايمختلف،جايگاهیمناسببهخواهديافتچراجتماعینیزافزايش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Thompson 
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طورتقريبیناممکنکردههارابهگرفتنآنهادرجامعهايرانیبخشیدهوناديدهاينشبکه

 اينکه سمت»استاما اينکارکردها راگیريآيا دانشگاهی هايفرهنگسیاسیجامعه

خیر؟ يا اينتحقیقبهروشآم«متأثرکرده پرسشیاستکه -یختهودرسطحتوصیفی،

شهرکشوربهشیوهپیمايشیجوياهايهشتکالنتحلیلی،پاسخآنراازاستاداندانشگاه

تحلیلداده با استو همبستگیدستهايبهشده آزمونتاوکندالو از استفاده با آمده

افتهياسپیرمن،ضمنمشخصنمودنجهتوسطحرابطهدومتغیرتحقیقبهايننتیجهدست

 کارکرد سه که قابلیت»است همتوسعه نظارتی، وهاي اجتماعی ارتباطات گرايی

تلگرامارزش و وايبر سازي کاربران« سیاسی فرهنگ مؤلفه هشت از مؤلفه شش بر

سیاسی، نظام نقد بر اينکارکردها تأثیر اينمیان، از که بوده مؤثر ايران دانشگاهیدر

گرايیوستیزي،افراطگرايیفکري،بیگانهاعتمادي،مطلقيبیهاوتأثیربرمؤلفه«متوسط»

بودهاستودومؤلفهرفتارهايفراقانونی«ضعیفولیمثبت»هايدينی،بودنارزشغالب

پذيرند.وخودمداري،ازاينکارکردهاتأثیرينمی

( همکاران و شبکه7932رهبرقاضی از استفاده رابطه بررسی به و( مجازي هاي

سترشفرهنگسیاسیدموکراتیک:مطالعهمورديشهروندانشهراصفهانپرداختند.بهگ

می مینظر جديد عصر در که مهمی ابزارهاي از يکی سیاسیرسد فرهنگ بر تواند

هاياجتماعیمجازيهستند؛بنابراينهدفاينپژوهش،دموکراتیکتأثیرگذارد،شبکه

باشد.ايشافرادبهفرهنگسیاسیدموکراتیکمیهاياجتماعیبرگربررسیتأثیرشبکه

 سال در اصفهان شهر شهروندان پژوهششامل اين آماري بهمی7931جامعه که باشد

آنانبه132ايگیريخوشهروشنمونه انتخابنفراز روشعنوانحجمنمونه، با و شده

پژوهشنشا نتايج راستا، اين در گرفتند. قرار میپیمايشموردمطالعه درحالین کهدهد

مدت شبکهافزايش در عضويت عمیقزمان فعالیت و اجتماعی شبکههاي در هايتر

گردد،اجتماعی،باعثباالرفتناحتمالمیزانگرايشبهفرهنگسیاسیدموکراتیکمی

شبکه چنین روزانه مصرف افزايش سیاسیاما فرهنگ روي بر منفی تأثیر هايی،

کردنسرانجامنتايجپژوهشحاکیازآناستکهواقعیتلقیدموکراتیکداشتهاست.
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هاياجتماعیتأثیريدرافزايشياکاهشتمايلبهفرهنگدموکراتیکدرمحتوايشبکه

میانپاسخگوياننداشتهاست.

( همکاران و جبلی نقششبکه7932طبیبی مطالعه به در( مجازي اجتماعی هاي

اينپژوهش:دانشجوياندانشگاهفرهنگسیاسیايران)موردمطالعه هايتهران(پرداختند.

هايتهرانباروشپیمايشیونفريازدانشجوياندانشگاه129براساسمطالعهيکنمونه

شبکه تأثیر به که است تکنیکپرسشنامه از فرهنگاستفاده بر مجازي اجتماعی هاي

نظريهفرهنگسیاسیآلموندوسیاسیدانشجويانپرداختهاست.دراينپژوهشبرمبناي

درنظرگرفتهشدهاست.اينسه«مشارکتی»و«تبعی»،«سنتی»ورباسهنوعفرهنگسیاسی

«شناختی»نوعفرهنگسیاسیبراساسسهبعد احساسی»، ارزشیابانه»و« نسبتبهچهار«

 «نظام»مقوله «دروندادها»، بروندادها»، » به»و يکبازيگرخود عنوان شود.میمشخص«

اينپژوهشعبارتمتغیرهايزمینه مستقلدر مقطعايو تحصیلی، رشته جنسیت، انداز

شبکه و دانشگاه نوع میتحصیلی، نشان تحقیق نتايج مجازي. اجتماعی کههاي دهد

میان الگويغالبدر و فرهنگسیاسیدارند الگوهاييکسانیاز جمعیتموردمطالعه

بینآنآنانالگويمشارکتیمثبت در الگويمشارکتیمنفینیز وجوداستاگرچه ها

داردکهدرنظرياتآلموندوهمکارانشتعريفنشدهاست.

( 8187الرسن خود مقاله در فعالیت( طولی و ساختاري بررسی وبا احزاب هاي

هاي،تغییراتکلیدرشیوه8172و8178هايشهرونداناروپايیدراينستاگرامبینسال

کند.باتمايزبیناحزابفادهازاينستاگرامبرايارتباطاتاحزابسیاسیراتشريحمیاست

می نشان نتايج غیرپوپولیستی، و پوپولیستی پلتفرمسیاسی ساير مانند که ماننددهد ها

مشارکتفیس میزان از خود غیرپوپولیستی رقباي به نسبت احزاب اول دسته بوک،

هستند.شهروندانبیشتريبرخوردار

هاياجتماعیدهیفرهنگسیاسیومشارکتازطريقشبکه(بهشکل8173ماريجا)

شبکه تأثیر آنهاياجتماعیبهپرداخت. افزايشاست. حال نهشدتدر برخیازها تنها

دهند،بلکهبرمشارکتسیاسیوفرهنگسیاسیهايزندگیراتحتتأثیرقرارمیجنبه
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نیزتأثیرمی استوشاهدتغییردرسالگذارند. بوده اينتأثیربسیارچشمگیر هاياخیر،

بودهسیاست فشار درنتیجه جنبشها از بسیاري شبکهايم، طريق از مهم هايهايسیاسی

هاياجتماعیبرمشارکتسیاسیوفرهنگاينمقالهبرتأثیرشبکهاند.اجتماعیآغازشده

دا سعی مقاله اين است. متمرکز شبکهسیاسی تنیدگی درهم و آينده پیامدهاي هايرد

پیش همچنیننتايجمربوطبهاجتماعیوفرهنگسیاسیومشارکتسیاسیرا بینیکند.

ايبینمشارکتسیاسیقبلوبعددهدومقايسهپیامدهايگذشته،حالوآيندهراارائهمی

همچنینپیامدهايمثبتومنازظهورشبکه درهاياجتماعیدارد. فیشبکهاجتماعیرا

 کند.مشارکتسیاسیتحلیلمی

هايسازيسیاسیازطريقرسانه(درمطالعهخودباعنوانفرهنگ8173مارينسگو)

داندومعتقداستکهتاريخچهفرهنگیهمراهبااجتماعی؛اينتاثیرگذاريرامعکوسمی

احزابمخال طرفدار تعاملافراد شیوه فیسايستارهايسیاسیبر داشتهفدر بوکتأثیر

 اند.هاراگرفتههايسیاسیجايايدئولوژياست.بهاعتقاداو،فرهنگ

بهمطالعهاينسؤالپرداختندکهچگونهرسانه8177شائوووانگ) هاياجتماعی(

ايدرموردحوزههاياجتماعیبحثگستردهدهند.رسانهفرهنگسیاسیچینراتغییرمی

ترويجمیعمومیمعاصر تجزيهدرچینرا هاياجتماعیووتحلیلرابطهبینرسانهکنند.

کندتادردگرديسیفردچینبهماکمکمیهايدموکراتیکدرزمینهمنحصربهسیاست

اينمطالعهازاينايدهپشتیبانیمی کندکهمدلحوزهعمومیهابرماستجديدنظرکنیم.

هايچندگانهبیندموکراسیمشارکتی،شمايلتنشحوزهعمومیآناليناغلببهشکلو

شود.دريکچارچوبنظريواحدجامعهنگاريواقتداردولتیتبديلمیتحولروزنامه

هاياجتماعیچینممکناستدشوارباشد.نکتهاصلیهادررسانهمدنیترسیمپیچیدگی

متالشی ساختار چگونه که است باين فرآيند در عمومی حوزه برايشده قدرت ازي

براساسسیاستدستیابیبه هايويژهاينترنتوفضايسیاسیاتفاقنظرادغامشدهاست.

رسانه در عمومی حوزه نظريه مفاهیم چین، قراردر موردبازنگري چین اجتماعی هاي

گیرد.می
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 سال در همکارانش و السون بت بررسی8178سارا خصوص در را پژوهشی

ايران)سال8113درشبکهاجتماعیتويیترقبل،حینوبعدازانتخاباتهايکاربرانتويیت

اند.پژوهشگراندرپژوهشمذکوربااستفادهازبرنامهکامپیوتري،بهبررسی(انجامداده22

ماهپرداختندوبه3میلیونتويیتارسالیظرف8.1برخیعباراتمثبتومنفیدرمیان

رسیده نتیجه ماين که رسانهیاند ظرفیت از استفاده با رخدادهايتوان اجتماعی، هاي

پیش درپژوهش8178بینیکرد)بثالسون،سیاسیماننداعتراضاتخیابانیوغیرهرا .)

ايحوزهديپلماسیخارجیآمريکابا،دريکتحلیلمقايسه8113مشابهديگريدرسال

به تويیتر ديپلماسیعموتأثیر حوزه ابزار نتیجهعنوان استو گرفته قرار میموردمطالعه

رسانه هاهاياجتماعیراهجديديبرايبیانانتظاراتمردمعاديبهحکومتگرفتهکه

(.8113استوتأثیربیشترينسبتبهابزارهايپیشینديپلماسیعمومیدارد)برنز،

 چارچوب نظری

هايعمدهبهويژگیهايمشخصهجمعیتآننسبتفرهنگسیاسیيککشورازنگرش

تعريف-هايسیاسینظام اجتماعیکهدردرونمرزهايآنوجوددارد،سرشترژيم،

شودهايفرديواتباعحکومتتشکیلمیشايدونشايدهايحکومتونقشمشارکت

ارتباطات(،7927:3)شريف، شاملرابطهذهنیباسیاست)عاليق،اطالعات، (ومعموالً

بهنگرش نسبت درنهايتمدلها و سوسیالیسم( )دموکراسی، سیاسی نظم متفاوت هاي

ارزيابیازدستاوردهايسیاست)رضايتازدموکراسی،اعتمادبهمؤسساتسیاسی(بوده

 (.8179:474است)ريستینا،

درحقیقتفرهنگسیاسیمحصولعملکردنظامسیاسیوبرآينديازرفتارعمومی،

گیريسیاسیجامعهنسبتشود.نگرشوجهتیمحسوبمیهايشخصهاوتجربهسلیقه

هاوتکالیفمتقابلمیانبهپديدهقدرت،حکومتونظامسیاسی،همچنینکیفیتخواست

هاايازايدهشودزيرااينفرهنگمجموعهمردموحکومتدرفرهنگسیاسیبررسیمی

(.7922:77کاظمی،دهد)اخوانهاستکهعملسیاسیدرقالبآنرخمیوارزش

ايرانینظراتمتفاوتیارائهدرخصوصايننگرش جامعه در انديشمندانها و شده
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ايرانیايننگرش غیر شاخصايرانیو با را دستههايمتنوعیمعرفینمودهها ايازاند؛

شاخص بر داشتهپژوهشگران بیشتري تأکید فرهنگ اين مثبت لیمبرتهاي ازنظر اند؛

ا7937) روش( و پذيرشاصول براي خارجیيرانیان رسومهاي و سیاست دين، در ها

پذيرفتندوسپسباقراردادنايناندوازديربازاينرسومرامیاجتماعیفرهنگیبازداشته

تحتکنترلخوددرمیاسلوبدرشکلوقالبايرانیآن :7937آوردند)لیمبرت،هارا

سعه23 شعبانیبه وگشا(. ايرانیان)صدر 7922دگینظر وخالینبودنعرصه73: هاي(

بستهوصورتچشمايبهذهنايرانیازانديشهوکارکهموجبشدهبههیچپديدهتازه

(اشارهدارد.7922:21تسلیمبالقیدوشرطننگرد)شعبانی،

دين چون صفاتی با را فرهنگايرانی ارمکی دولتآزاد گرايی، خانواده داري،

(وبه7922:711داند)تعريفمیپذيريباشرايطجديدقابليرانی،فرهنگشیعی،انطباقا

«تساهلوتعاملفرهنگی»و«فرديتعارفانه»گمانرجايیدومقولهازتجربهايرانیشامل

(.عالوهبراين،ادعايرجايیايناستکه7922:73درحیاتجمعیايرانیانتداومدارد)

جاگذاشتهکهيکیاعتدالرحوزهتمدنیايرانی،دومیراثبرايماايرانیانبهسنتغالبد

میانه و )رجايی، است فتوت و جوانمردي ديگري و 7922روي نیز749: قیصري .)

هايسیاسیدرفرهنگسیاسیايرانرانفوذ،پرستیژواحتراماجتماعی؛ترينارزشعمده

صورتجمعیودرمقیاسفرديبراياستقاللازنگانبهطلبی)دربرابرسلطهبیگااستقالل

گرايانهوچهدرشکلپرستی)چهدرشکلمحلهحکومت(؛مساواتخواهی؛امنیت؛وطن

داند.(می817-7922:732ستیزيوضديتباظلم)جغرافیايسیاسیملی(وظلم

شاخص کنار در برايفرهنگسیاسیايرانبرشمردهاما اندبرخیبرهايمثبتیکه

اند؛مصطفیملکیانبااعتقادبهاولويتفرهنگبرهايمنفیتأکیدبیشتريداشتهشاخص

عقب عوامل پیشسیاست، چون عواملی را ايرانیان جمود،ماندگی و جزمیت داوري،

تلقینخرافه شخصیتپرستی،پرستی، تعبدي، پذيرشصرفاً تقلید، پذيري، القاء پذيري،

می تعصبو... امینیوخسرويفرهنگآمريت77-7922:73داند)اخوانکاظمی، .)-

سعه و تساهل عدم سیاستتابعیت؛ خشونتو صدر؛ )بهار 7923گريزي را797-793: )
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هايفرهنگسیاسیشمرند.حسینبشیريهنیزويژگیهايفرهنگسیاسیايرانبرمیمؤلفه

نخبگانحاکمنسبتبهمشارکتورقابت؛ايرانبافرهنگتابعیتیراشاملنگرشنامساعد

همتادانستنحاکم؛انتظارانجامهمهرابطهعموديقدرتعمومی؛برتروقهرمانگونهوبی

هايحکام،اعتراضناگهانیوعصبی؛نگرشمنفیاعتماديبهوعدهکارهاازحکومت؛بی

چهبیشترمحققانبرآنداند؛اماآن(می41-7938:47محمدي،بهقدرتسیاسیو...)خان

هايمختلفهادرطولزمانوازپديدههاوگرايشتأکیددارندتأثیرپذيرياينشاخص

اجتماعیوسیاسیبودهاست.

شکلنقشرسانه يا احیا محققانةگیريحوزهاياجتماعیدر عمومیموردتوجه

هايمختلفیندردستهتواهاياجتماعیرامیهاياخیربودهاست.رسانهبسیاريدرسال

خوشطبقه نظافتی)بندينمود. نظريه7939هیکلو از مجموعه دو مبتنیبر هايحوزه(

)نظريه رسانه اجتماعیتحقیقات فرآيندهاي و رسانه( غناي و اجتماعی حضور هاي

)نظريه خودافشايی( و روزمره زندگی در خود نمود رسانه-هاي کلیدي عامل هايدو

 رسانهيکطبقه–اجتماعی براي دادهبندي ارائه اجتماعی انواعهاي اساس، اين بر اند.

بالگرسانه کلی طبقه شش در اجتماعی سايتهاي شبکهها، و اجتماعیها ،7هاي

مشارکتیپروژه محتوايی8هاي جوامع بازي9، دنیاي مجازي، اجتماعات4هاي دنیاي و

قدريزياداستکهآدمیانهايجديدبهگیرند.سرعتخلقتکنولوژيقرارمی1مجازي

تکنولوژيجديدمواجه با يکتکنولوژيدستنیافته، بهدرکمتناسبنسبتبه هنوز

قدرتانتخاببیشتريمی کاربران، همان يا مخاطبان استتا باعثشده اينامر شوند.

رسانه دنبال به و سازداشته برآورده را نیاز حداکثر بتواند که باشند هماناي اين و د

رسانهويژگی امروز شده، سبب که است دهند.اي تغییر را مخاطبان دنیاي نوين هاي

(7937:8)البرزيدعوتی،

فرهنگدسترسیطبقفرهنگديجیتالحاصلتوسعهفعالیترسانه هاينوينعمدتاً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social networking sites 

2. Collaborative projects 

3. Content communities 

4. Virtual game worlds 

5. Virtual Social worlds 
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آنرابهصورتنظیربهنظیرتقاضابهمحتوياتاست،خواهبرايآنهزينهکنند،خواهبه

(.درحقیقتاينفرهنگتالشداردتااز7931:818اشتراکبگذارند)کريبرومارتین،

سنگینیبارجغرافیاخالصشودزيراتحديدووضعیتجغرافیايیرامنبعاصلیناکامیو

داند.اينفرهنگدرصددتأسیسنظمضدفضايیبديلیمحدوديتدرزندگیانسانمی

جهانیهمراهکنشجايجهانیوابه دارد اعتقاد استچون وپذير )وبستر بود خواهد تر

(.دراينفضايفرهنگیباتوجهبهشرايطزيستینوينمبتنیبرخصلت7921:947رابینز،

يابی-محلی تکثیر دلیل به همچنین و نوين اجتماعی زندگی بودن باز دلیل به جهانی

زمینه اجتماعی، مراجع تنوع زندگیوهايعملو انتخابشیوه و کنشاجتماعی نظام

ها،تصاويروازپیشدرساختهويتکنشگراناجتماعی،سلطهنشانهمبانیرفتاري،بیش

ترتیبنظاماين(.به7922:719شوند)شايگان،ايشدهمتبلورمیهايدنیايرسانهبازنموده

-ددرتولیدنظامارزشیکنشاجتماعیازقیدجباريتتکگفتارمحض،آمريتامرواح

نامتقارن نظمی کنشاجتماعی نظام نوين نظم رهاستو ناپذير تقلیل خالصو معنايی

نوعیضدتباراستوهموارهقابلیتبرهمبندياست؛بهاست.ايننظامفاقدمرکزورده

(.7939:12سرا،خوردنياايجادپیوند،واژگونشدنوتغییرازنورادارد)پوررضاکريم

جديدوپسامدرنهاباعثشدهجامعهاينويژگی شناسانفضايفرهنگیمجازيراکامالً

هويتو جامعه، فرهنگی الگوهاي در اساسی و عمده گسستی نشانگر را آن و دانسته

 (.7931:774ارتباطاتدرنظرگیرند)ابراهیمی،

شبکه جامعه نظريه دو نظچارچوبنظرياينپژوهشبر عمومیايو حوزه -ريه

طورمختصررئوسکلیايننظرياتکنشارتباطیهابرماساستواراستکهدرادامهبه

بررسیمرورشدهاست.

 ای نظریه جامعه شبکه

ايفزايندهروابطخودراگونهتوانشکلیازجامعهتعريفکردکهبهايرامیجامعهشبکه

شبکه رسانهدر میهاي سامان شبکهاي بههدهد؛ که شبکهايی جايگزين هايتدريج

تکمیلمیشوندياآناجتماعیارتباطاترودررومی اينبدانمعنیاستکههارا کنند.
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رسانهشبکه و اجتماعی هاي به دادن شکل حال در دهیسازمانةشیو»اي و« اصلی

ساختارهاي» جامع« مهم ةبسیار دايک، )ون هستند شبکه84:7924مدرن اين .) تمامها

طورروزافزونیبهها(رابههاوسازمانبندي)افراد،گروههاياينصورتواحدهاوقسمت

هايايازنقاطاتصالياگره(،شبکهرامجموعه7921کند.مانوئلکاستلز)هممتصلمی

اياستکهدرآنيکمنحنیخودرااتصالياگرهنقطهةکند.نقطپیوستهتعريفمیهمبه

مجموعهمیقطع عبارتیشبکه، به اينکند. يکواحداست. اجزاء اتصاالتمیان اياز

شبکه سازماناجزاي را اجتماعی واقعیت واحدهاي يا سطوح بین و درون روابط ها،

می انعطافهاياينشبکهکاستلز،ويژگیدهند. را پذيري،بهمعنايتوانايیبازسازي،مطابقها

پذيري،هايجديد؛مقیاسبهاهداف،درعینتغییراجزاويافتناتصالتغییراتمحیطیوتوجه

دهد؛وداندکهاحتمالاختاللدرشبکهراکاهشمیقابلیتانبساطياانقباضاندازهشبکهمی

:7931هااست)خانیکیوبابايی،توانايیشبکهةقابلیتتداومحیاتآنرادرنظرداردکهنشان

28.)

دهندوگسترشهاريختاجتماعیجديدجوامعماراتشکیلمیلز،شبکهازنظرکاست

تجربه،قدرتومنطقشبکه ايتغییراتچشمگیريدرعملیاتونتايجفرايندهايتولید،

شبکهفرهنگايجادمی کندکهايعزمیاجتماعیايجادمیکند.عالوهبراين،اينمنطقِ

اجتماعیبهةمرتب سطحمنافع از بیانآن شبکه طريق از است:شدهخصوصکه فراتر اند

گیرد.غیبتياحضوردرشبکهوپويايیهرهايقدرتپیشیمیهاازجريانقدرتجريان

شبکه ديگر برابر در جامعشبکه در تغییر و سلطه حیاتی منابع ويژگیةها، هستند: ما

بهجامعه که میايناي بهترتیب را آن جامعتوان ريختشبکهةدرستی برتري نامید، اي

(.7923:972اجتماعیبرکنشاجتماعیاست)مهديزاده،

 نظریه حوزه عمومی

شکل امکان که دارد حیاتاجتماعی از قلمرويی به اشاره عمومی، حوزه گیريمفهوم

وگودرحوزهعمومی(.گفت7924:94افکارعمومیدرآنوجودداشتهباشد)هابرماس،

-.عقالنی7بخشخودراايفاخواهدکردکهشرايطزيربرقرارباشند:هايیهنگامینقشر
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وگودربارهموضوعاتمدنیمشترکشهروندان.گفت8وگو.انتقاديبودنمحتوايگفت

هاودرمقابلمشارکتافراد.ناديدهگرفتنتمايزاتوتفاوت9نهموضوعاتخصوصی.

گیريافکاروگوبهشکلمحدودبودنفرآيندگفت.4وگوهاهمچونافرادبرابر.درگفت

پذيرباشد.ترجیحيکحوزهعمومیيکپارچهکهرسیدنبهوفاقدرآنامکان1عمومی.

(.7327:77هايعمومی)مککارتی،برتنوعوتعددحوزه

گیردهابرماسبراينموضوعتأکیدداشتهاستکهعرصهعمومیدرجايیشکلمی

تأسی امکان باشد.که میسر اجبار از گفتگويفارغ يا ويدر سوضعیتکالمیايدئال

گفته از بهبسیاري مدنی جامعه بر خود انجمنهاي دسته آن خودانگیخته،عنوان هاي

وجنبشسازمان میها انجامهايیاشاره هماهنگیانعکاسمشکالتاجتماعیرا کندکه

بهشکلدهندوچنینواکنشمی دهند.ايبهعرصهعمومیانتقالمیيافتهتوسعههايیرا

هايیاستکهگفتمانمساواتطلبحلايازانجمنهستهاصلیجامعهمدنیشاملشبکه

چارچوبسازمان داخل در عمومی منافع مورد در را نهادينهمسئله عمومی عرصه يافته

کهبهکنشاجتماعینظمهاهستند(.ازديدگاهاواينشبکه7332:927کند)هابرماس،می

اند.هايمتفاوتدرحالتعاملهابازيستجهانبخشندواينشبکهمی

در عمومی عرصه پیچیده و ماهیتپويا توضیح پی هابرماسدر طرفديگر، از

جوامعمدرنبرآمدهوآنرابرحسبفشردگیارتباطات،پیچیدگیسازمانیجامعهمدنی

بهنظراودرعصررسانهوگستردگیفضايیبهدرجات هايمختلفتقسیمکردهاست.

مدرنوظیفهاصلیعرصهعمومیعبارتاستازتشخیصمسائلومشکالتاجتماعیکه

عنوانناظربرحکومتتنهابهنیازبهتوجههمگانیدارند.درجهانامروز،عرصهعمومینه

تبپردازد.چنانچهعرصهعمومیکندبلکهبايدبهتعاملبانهادهايمختلفحکومعملمی

به بینرا ارتباطیو ساختار گسترشوسايلارتباطمثابه با کنیم، جمعیواالذهانیتصور

پذيرخواهدبود)هابرماس،هادرمیانمردم،امکانبازسازيعرصهعمومیامکاننفوذآن

7333:921-911.)
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 روش تحقیق

اهدافمو به پژوهشبرايدستیابی اين پرسشدر به پاسخگويی همچنین و هايردنظر

آوريوپژوهشازروشدلفیاستفادهکرديم.اينروش،فرآينديساختاريافتهبرايجمع

طريقطبقه از که است خبرگان و کارشناسان از گروهی نزد در موجود دانش بندي

پرسشنامه توزيع و کنترلمصاحبه بازخورد و افراد بین در پاسخهايی وشده نظرهايها

می صورت )دريافتی هلمر اعتقاد به بین7337گیرد. سودمندي ارتباطی ابزار دلفی ،)

تسهیلمی بالدوينگروهیازخبرگاناستکهفرمولهکردنآراءاعضايگروهرا کند.

گیرندگان،کفايتدانشعلمیموجوددرنزدتصمیم(،معتقداستدرشرايطعدم7371)

ت اخذ به ناگزير هستند.آنان خبرگان آراء يا و ادراکاتمستقیمخود به اتکاء با صمیم

دانند.فرآينداستفادهازاينروش،آنرادرسهياچهارمرحلهعملیمی

صاحب اساتید، شامل پژوهش اين علوممیدان و سیاسی علوم خبرگان و نظران

لولهبرفیانتخابشناسیسیاسیاستکهبهروشگارتباطات)ارتباطاتسیاسی(وجامعه

نمونهشده همچنین پژوهشاند. است؛گیريدر برايتکرار نه و برايمعنی هايکیفی،

هستند. دنبالچه به بلکه نیستند، تعداد چه و مقدار دنبالچه پژوهشکیفیبه يعنیدر

شوند.يکیشاملتناسببینتجربهروافراددرپژوهشکیفیبادومعیارانتخابمیازاين

چیزيکهتحتعنوانتناسبتجربهآن وسؤالپژوهش، معیارديگر شود.نامیدهمی7ها

کنندهنامیدهکهتحتعنوانکیفیتشخصیشرکت8هاييکمطلعخوبوجودويژگی

:8177آيد)مونهال،حسابمیکنندهيکاصلمهمبهشود.دراينموردتمايلشرکتمی

877.)

 اطالعاتو گردآوري نظامدادهبراي روشمرور سه پژوهشاز وهاي متون مند

اين در دلفی شد. استفاده ساخته محقق پرسشنامه و اکتشافی مصاحبه موضوع، ادبیات

با مصاحبه طريق از اکتشافی( )مرحله اول دور در شد. اجرا دور سه در پژوهش

مصاحبهمشارکت متن تحلیل و مؤلفهکنندگان کیفی، روشکدگذاري به کالنهها اي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Experiential fit 

2. Good informant 
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دردوردومبراساسيافته پرسشنامهفرهنگسیاسیاحصاءشد. ايمحققهايدوراول،

از پرسشنامه اين در گرفت. قرار دلفی پانل اعضاي اختیار در و طراحی ساخته

هاراهاوشاخصشدهبودمیزانموافقتخودباهريکازمؤلفهکنندگانخواستهمشارکت

براساسمؤلفهارزشی)1دريکبازه هاوطیفلیکرت(تعیینکنند.دردورسوممجدداً

باقیشاخص پرسشنامههاي دلفی، دوم دور از اختیارمانده در و طراحی اي

کنندگانقرارگرفت.هدفايندور،بررسینظرنهايیخبرگانومیزاناجماعمشارکت

هابود.نظرايشاندرخصوصشاخص

 ها یافته

مؤلفهدردوردوم7شدهتوسطخبرگاندردوراول،تعدادمؤلفهمطرح82ازمیانتعداد

ترتیباهمیتواولويتعبارت به تأيیدشدندکه فقداناعتمادانداز: نقد/تخريبنظام،

سیاسی سیاسیافراط، گرايی خودمداري، بیگانه، گرايیپارادوکس بیگانه ،ستیزي/

.دردوردومبرمبنايپرسشنامهرهايسوگیرانهرفتا؛وگیريغیرمشارکتی/اعتراضیجهت

شاخصارائه اعضايپنلدلفی، به مؤلفهشده از هرکدام درهايهفتهايمرتبطبا گانه

ارائه7گذاريشدکهنتايجآندرجدولايتوسطخبرگانارزشدرجه1پیوستارلیکرت

شدهاست.

ای فرهنگ سیاسی کاربران )دور دوم ه گذاری اعضای پنل بر شاخص : میانگین ارزش3جدول 

 دلفی(

 1-1میانگینازدامنه شاخص مؤلفه

 فقداناعتماد

 28/4 اعتمادبینفرديپايین

 11/4 اعتمادنهاديپايین

 42/9 فقداناحساسامنیت

 99/4 کاري/حلقهارتباطیمحدودمحافظه

 83/4 اضطرابارتباطی

نقد/تخريب

 نظامسیاسی

 82/4 تخريبافرادشاخصسیاسیوقدرترسمینقدو

 74/9تولیدونشرمحتوايبارويکردتوهین،تمسخر،تخريبافرادونظام
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 1-1میانگینازدامنه شاخص مؤلفه

 سیاسی

 12/9 طنز،هجووهزلبامسئوالنسیاسی

 72/4 هاينظامنقدکلیسیاست

 81/4 نقدهیجانیافرادوساختارهايسیاسی

گرايیافراط

 سیاسی

 72/9 درارتباطباايدهمخالفنگرشسطحی

 22/4 بنديافرادبهخوديوغیرخوديانگزنیودسته

 47/4 گفتمانبداخالقیدرقبالانديشهمخالف)خشونت،توهین،تمسخر(

 71/4 هاسیاستزدگیهنجارهاونگرش

 92/4 عدمتعادلدررفتارومنشحوزهعمومیمجازي

 خودمداري

 18/4 فرديبرمصلحتجمعیترجیحمنفعت

 72/9 ازحدبهخوداطمینانبیش

 41/4 احساسمسئولیتپايیندرقبالديگرانوجامعه

 11/4 مشارکتاندکدرکنشجمعی

 89/4 هايديگرانهاونگرشمقاومتدربرابرايده

پارادوکس

ستیزي/بیگانه

 بیگانهگرايی

 41/4 هاوهنجارهايبیگانهباوربهارزش

 22/9 هايفکريوفرهنگیعدمپذيرشتفاوت

 41/4 توهمتوطئه

 22/9 هراساخالقی/ترسازبیگانگان

 77/4 سازيبیگانهخودتحقیريوبرجسته

گیريجهت

غیرمشارکتی/

 اعتراضی

 47/4 باوربهناکارآمديمسیرهايقانونیبرايحلمسائل

 12/4 عدمنهادمنديسیاسی

 91/4 تضعیفنهادهايدموکراتیکتخريبو

 99/4 دهیکنشجمعیاعتراضیسازمان

 22/9 مقاومتپنهانومبارزهبانظمنمادين

رفتارهاي

 سوگیرانه

 71/4 گرايیقبیلهگرايی/قوم

 22/4 واروهیجانیکنشتوده

 92/4 هايمنفیکاربران/کنشگرانبرجستهکردنانگیزه

 92/4 دستانهقضاوتپیش

 21/9 فقدانهمزيستیمسالمتآمیز
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ترينهايخبرگانبراياجماعدرموردتعییندقیقدردورسومکهنتیجهاستفادهازديدگاه

مهم برايمؤلفهترينشاخصو بود؛ مهمهايهفتها تفکیک، به دقیقگانه و ترينترين

گانه،يکيادوهايهفتمؤلفهتعیینشدهاست.درهريکاز8هابهشرحجدولشاخص

تريقراردارد.برايمثال،برايناساسهادرموقعیتبرجستهشاخصنسبتبهبقیهشاخص

 اعتماد، فقدان مؤلفه بینفردي)تعمیم»در اعتماد يافته(پايینبودن اولويت« اهمیتو از

برخورداراست.

 های اجتماعی )دور سوم دلفی( کههای نهایی فرهنگ سیاسی کاربران در شب شاخص .9جدول 

 درصد اجماع های نهایی منتخب شاخص مؤلفه

 فقداناعتماد

 %32 اعتمادبینفرديپايین

 %34 اعتمادنهاديپايین

 %39 کاري/حلقهارتباطیمحدودمحافظه

 %23 اضطرابارتباطی

 نقد/تخريبنظامسیاسی

 %37 نقدوتخريبافرادشاخصسیاسیوقدرترسمی

 %31 هاينظامنقدکلیسیاست

 %22 نقدهیجانیافرادوساختارهايسیاسی

 گرايیسیاسیافراط

 %22 بنديافرادبهخوديوغیرخوديانگزنیودسته

گفتمانبداخالقیدرقبالانديشهمخالف)خشونت،توهین،

 تمسخر(
22% 

 %73 عدمتعادلدررفتارومنشحوزهعمومیمجازي

 خودمداري

 %38 ترجیحمنفعتفرديبرمصلحتجمعی

 %23 احساسمسئولیتپايیندرقبالديگرانوجامعه

 %29 هايديگرانهاونگرشمقاومتدربرابرايده

ستیزي/پارادوکسبیگانه

 بیگانهگرايی

 %22 هاوهنجارهايبیگانهباوربهارزش

 %28 توهمتوطئه

 %72 سازيبیگانهبرجستهخودتحقیريو

گیريغیرمشارکتی/جهت

 اعتراضی

 %73 باوربهناکارآمديمسیرهايقانونیبرايحلمسائل

 %72 تخريبوتضعیفنهادهايدموکراتیک

 %71 دهیکنشجمعیاعتراضیسازمان
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 درصد اجماع های نهایی منتخب شاخص مؤلفه

 رفتارهايسوگیرانه

 %37 گرايیقبیلهگرايی/قوم

 %21 واروهیجانیکنشتوده

 %24 هايمنفیکاربران/کنشگرانبرجستهکردنانگیزه

 %21 قضاوتپیشدستانه

شاخص فقداناعتماد، بیندرنهايتدرخصوصفرهنگسیاسیبرايمؤلفه هاياعتماد

کاري/حلقهارتباطیمحدود؛واضطرابارتباطیفرديپايین،اعتمادنهاديپايین،محافظه

 مؤلفه براي شدند. شاخصبرگزيده سیاسی نظام افرادنقد/تخريب تخريب و نقد هاي

سیاست کلی نقد رسمی، قدرت و سیاسی وشاخص افراد هیجانی نقد و نظام؛ هاي

هايانگزنیگرايیسیاسیشاخصساختارهايسیاسیبرگزيدهشدند.برايمؤلفهافراط

ديشهمخالف؛وعدمبنديافرادبهخوديوغیرخودي،گفتمانبداخالقیدرقبالانودسته

هاانتخابشدند.ترينشاخصعنواندقیقتعادلدررفتارومنشحوزهعمومیمجازيبه

مهم از يکی عنوانی به خودمداري مؤلفه ايرانیان،براي سیاسی فرهنگ ابعاد ترين

قبالشاخص در احساسمسئولیتپايین مصلحتجمعی، بر منفعتفردي ترجیح هاي

و جامعه؛ و ايدهديگران برابر نگرشمقاومتدر و بهها ديگران اساسیهاي ترينعنوان

ستیزي/بیگانهگرايیشاهددودستهازهابرگزيدهشدند.درمؤلفهپارادوکسبیگانهشاخص

هادربینايرانیانسابقهتاريخیدارند)مانندتوهمتوطئه(اماهاهستیم.برخیازآنشاخص

رسا مختصدوران ارزشنهبرخیديگر به باور هنجارهايفرهنگهاينويناست. و ها

رهاورد چیزياستکه ساختنفرهنگبیگانه برجسته همچنینخودتحقیريو و بیگانه

مؤلفهديگرکهدرشدنفرهنگورسانهجهانی هاياجتماعیبرايکاربرانايرانیاست.

ورباگیريجهت و آلموند مدل )مانند فرهنگسیاسی معمول نمیهاي هم گنجد،و...(

هاياجتماعیاستکهبهگیريغیرمشارکتی/اعتراضیدربینکاربرانايرانیشبکهجهت

باورخبرگانپنلدلفی،بخشیازفرهنگسیاسیکاربرانراتشکیلدادهاست.اينمؤلفه

شاخص تخريبوبا ناکارآمديمسیرهايقانونیبرايحلمسائل، به هايیهمچونباور

سازمانتضع و دموکراتیک؛ نهادهاي مییف شناخته اعتراضی جمعی کنش شود.دهی
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شبکه در ايرانی کاربران فرهنگسیاسی ديگر رفتارهايسوگیرانهمؤلفه اجتماعی، هاي

روان و تعصبی جنبه بیشتر که شاخصاست دارند. قومشناختی مانند قبیلههايی گرايی/

هايمنفیکاربران/کنشگرانبرايتهکردنانگیزهوارهیجانی؛وبرجسگرايی،کنشتوده

اند.اينمؤلفهانتخابشده

 گیری نتیجه

7927ازنظرعلم) فرهنگسیاسیمحصولتاريخجمعیيکنظامسیاسیوتاريخ12: )

طوريکساندرحوادثوسازندوبههمیندلیلبهزندگیافرادياستکهآننظامرامی

گونهتشريح(اينتأثیرپذيريرااين7922:17القلم)داردوسريعهايشخصیريشهتجربه

ازآنجايیمی وکندکه دربخشنهفتهعلمسیاستجايدارد کهفرهنگسیاسیعمدتاً

برمی در را ذهن سالقسمتناخودآگاه طی آموزشی،گیرد، نظام خانواده، طريق از ها

نتايجهطورپیچیدفرهنگعمومیوماهیتنظامسیاسیبه ابزارروانیوبا با ايوعمدتاً

هايسیاسیشکلواکنشاورانسبتبهپديده-شودونظامکنشسیاسیبهفردمنتقلمی

قیصري)می اين، بر عالوه 7922دهد. انگیزش712: به شرايط( با مواجهه هايفرديدر

نکهمنشأداخلیداشتهوکندکهممکناستمنشأبیرونیداشتهباشديااينوظهوراشارهمی

يکیازايندررشدوتوسعهدرونیجامعهياگسست هايدرونیآنريشهداشتهباشند.

هاياخیردرايراناست.هاياجتماعیمجازيدرسالشرايطجديدتوسعهشبکه

هايواسطموجبهايجديدبامحوريتنقشکاربرانوحذفحلقهتوسعهرسانه

دروازه فرآيند شبکهشده اين در اطالعات تضعیفبانی برايها جديدي عرصه و شده

انتشاربدونمحدوديتاطالعات احیايهويتبازيگرانسیاسیواجتماعیفراهمگردد.

هابهبروزتغییراتیدرفضاياجتماعیوسیاسیانجامیدهکهبايدبهآنتوجهدراينشبکه

هويتکاربرانايجادنمودهاست.طبقنظريهايرادرفضايمجازيتغییراتگستردهشود.

کاربرانمی7339هکت) باشند.( داشته تغییراتهويتیيکديگر توانندتأثیراتمهمیبر

(داليلاحتمالیحضورافراددرفضايمجازيرانیازبهايجاديکهويت8177گوندوز)

زي،فضايیپیچیده،داند.فضايمجامی«مارپیچیازتحول»مجازيبرايخودوهمچنین
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کنترل در اختالل دلیل به ايرانی مجازي جامعه است. متکثر و متنوع پويا، هايسطحی،

پیوندهاي سستشدن با نیست. خودتنظیمیمؤثر به قادر غیررسمی، اجتماعیرسمیو

کنترل از کاربران از برخی جامعه، به نسبت و يکديگر به نسبت قواعدکاربران و ها

پیر نمیاجتماعی بیوي فرهنگی، تضاد اجتماعی،کنند. و فردي تناقضرفتار هنجاري،

مسئولیت از فرار و اجتماعی قشربندي عمومی، و خصوصی حوزه اجتماعی،ادغام هاي

)باعثبی نظرگیدنز مطابقبا است. در7938سازمانیاجتماعیدرفضايمجازيشده )

ی،قومی،زبانی،سنیوجنسیتیراخصوصازجاکندگی،فضايمجازيمرزهايجغرافیاي

رنگنمودهوپیچیدگیرفتارومنشايرانیانراافزايشدادهاست.تغییراتاجتماعی،کم

ها،شکافنسلی،کاهشارتباطاتسازندهها،دگرگونیارزشوارهتغییرهنجارهاوعادت

انی،تحولرنگشدنحضوردرفضاهايعمومی،تغییردرکودکیونوجوورودررو،کم

تغییردرگرايی،پذيرشالگوهاوسبکنظامخانواده،ترويجمدومصرف هايغیربومی،

نشانه ازجمله نوشتاري، و گفتاري فضايزبان سايه در ايرانی سبکزندگی تغییر هاي

مجازياست.

داشته تأکید ايران در گوناگون تلفیقی،مطالعات ماهیتی سیاسی فرهنگ که اند

هايفرهنگسیاسیايرانیاندربسترکثروناهمگوندارد.تعدادزياديازمؤلفهپیچیده،مت

نهرسانه نوين استهاي ممکن هرچند است. شده بازتولید بلکه نشده تعديل تنها

مصداقتفاوت در مؤلفههايی اين لیکن باشد آمده وجود به فرهنگها در همچنان ها

توانگفتفرهنگسیاسیايرانیاندرنتايجتحقیقمیسیاسیايرانیانبروزدارند.براساس

شبکه است.عصر انتقادي و مشارکتی تبعی، فرهنگمحدود، از تلفیقی اجتماعی هاي

)هاياستخراجمؤلفه اينپژوهشدرمطالعاتپیشینهمچونمصلینژاد در (،7922شده

( منش )7922الهی سردارآبادي ،)7921( نفیسی ،)7973( صادقی سرشار7922(، و )

اند.(اشارهشده7931)

تريندستاورداينپژوهشدستیابیبهدومؤلفهجديددرفرهنگسیاسیاستمهم

رسانه عصر به اختصاص مؤلفهکه دارد. نوين وهاي سیاسی نظام نقد/تخريب هاي
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ويژگیجهت اساساً غیرمشارکتی/اعتراضی بینگیري سیاسی فرهنگ متمايزکننده هاي

(7934کهبرخیازتحقیقات)اشتريانوامیرزاده،یقیومجازيهستند.درحالیفضايحق

هاياجتماعیتأثیرمنفیبرمشارکتسیاسیدارند؛نتايجبرخیديگردهدشبکهنشانمی

( حقگويی و عبداللهیان )7923مانند فردين و چنین7939( که است اين از حاکی )

پژوهشعدلیسیاسیافرادمیهايهايیباعثافزايشفعالیتشبکه پوروهمکارانشود.

(7939( همکاران و رهبرقاضی و منفی7931( تأثیرات بر هم و مثبت تأثیر بر هم )

اند.هاياجتماعیبرمشارکتسیاسیتأکیدداشتهشبکه

هاايجادتررابراياينمؤلفههاينوينفضايیامنهاياجتماعیورسانهگويیشبکه

کشورايراننامبردهشدهاست.مقاومتنامرئیفضايیکهازآنباعنوانفضاياند.کرده

اداريمتمرکزياست؛از–باوجودتنوعفرهنگیوقومیبسیارزياد،دارايسیستمسیاسی

گیرياعتراضاتهايقومی،درموارديزمینهشکلطرفديگردرطولتاريخ،نارضايتی

زما است. فراهمآورده رسانهقومیرا توسعهنیکه شیوه با مديريتهايجمعی، مدارانه

رسانهمی زمانیکه در مخصوصاً هويتقومیشوند، به توجه و بازنمايی در هايديگر

خاصیرا تاريخیهويتگروه فرهنگیو وجوه و نابرابريبخشیبشوند خاصیدچار

شبکه به بیشتري گرايش گروه آن افراد دهند، قرار اغماض پیداهمورد اجتماعی اي

کنند.می
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 منابع
،تهران:انتشاراتتمدنايرانی.شدنفرهنگوهويتايرانیوجهانی(،7922آزادارمکی،تقی)

پژوهیحضورصداوسیمايجمهورياسالمیايراندرفضايآينده(،7937البرزيدعوتی،هادي)
 ارشد.نامهکارشناسیدانشکدهصداوسیمايجمهورياسالمیايران،پاياناينترنت،

 )پايیز بهرام کاظمی، 7922اخوان ايران»(، در تحزب و سیاسی فرهنگ تعامالت ،«بررسی

،تهران:انجمنعلومسیاسی98-7،سالدوم،شمارهچهارم،صصپژوهشنامهعلومسیاسی

 ايران.

علی محمامینی، خسروي، و اکبر 7923دعلی)بهار مشارکتسیاسی»(، فرهنگسیاسیبر تأثیر

دانشجويان و «زنان مطالعاتسیاسی، فصلنامه شماره دوم، سال صص7، ،787-748،

 دانشگاهآزاداسالمیواحدآزادشهر.

هايجرياناصلی(.مردم،رسانه7937زادهيزدي،سعید.)باستانی،سوسن؛خانیکی،هادي؛ارکان

رس مصرف رسانهانهو مشارکت و رضايت اعتماد، مصرف، پیمايش نوين؛ ايهاي

 .99-4،7(74.)هاينوينمطالعاترسانه .شهروندانتهرانی

،چاپپنجم،تهران:گامنو.موانعتوسعهسیاسیدرايران(،7924بشیريه،حسین)

( مهدي. فیس7937بیگدلو، و تويیتر تأثیر .) فرهنگسیاسیاستادان هايهشتدانشگاهبوکبر

 .871-4،812(79.)هاينوينمطالعاترسانه .کالنشهرايران

هايهاياجتماعیبرسمتگیري(.تأثیرکارکردهايشبکه7937بیگدلو،مهديوهاديان،ناصر)

 تلگرام(. و وايبر موردي )مطالعه ايران در دانشگاهی کاربران فصلنامهفرهنگسیاسی
78.شمارهاسالمشناسیسیاسیجهانجامعه

،تهران:مرکزاسنادانقالباسالمی.فرهنگسیاسیدرايران(،7923جعفرپورکلوري،رشید)

 ،تهران:انتشاراتخرسندي.فرهنگسیاسیورفتارانتخاباتی(،7938محمدي،يوسف)خان

( محمود. بابائی، هادي؛ الگ7937خانیکی، بر تأثیرسازوکارهايارتباطیاينترنت، وهايتعامل(.

.79-73،772(12.)فصلنامهعلوماجتماعی .کنشگرانفضايسايبرايران

هاياجتماعیترينرسانه(،شناسايیوانتخابمناسب7939هیکل،مسعودونظافتی،نويد)خوش

سیستم توسعه ملیبراي بانک در )پیمايشی مشتريان با ارتباط اجتماعی مديريت هاي

.4،شماره2،دورهمديريتفناورياطالعاتتدانشگاهتهران:ايران(.دانشکدهمديري
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فرهاد)زمستان علیوشايگانفر، 7923ربانی، فصلنامه«هايشفرهنگسیاسیايرانومؤلفه»(، ،
،دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران.747-789،صص4،شمارهسیاست

فرهاد)زمستان علیوشايگانفر، (7923ربانی، «هايشفرهنگسیاسیايرانومؤلفه»، فصلنامه،
،دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران.747-789،صص4شمارهسیاست،

74.شمارهفصلنامهنقدونظرهايفرهنگسیاسیما.(.مؤلفه7923رزاقی،سهراب)

.نشرنیتهران،.جامعهشناسیخودکامگی(.7921رضاقلی،علی)

بررسیتأثیر»(،7932محمودرضاوفدايیدهچشمه،مرضیهوشهرياري،اعظم)پايیزرهبرقاضی،

،هاينوينفصلنامهمطالعاترسانه،«گرايیسیاسیهاياجتماعیمجازيبرمصرفشبکه

،دانشگاهعالمهطباطبائی.13-94،صص77شماره

)سريع محمود 7922القلم، تهران(، ايران، سیاسی فرهنگ و: فرهنگی مطالعات پژوهشکده

 اجتماعی.

( دبلیو جیمز تانکارد، و جی ورنر 7922سورين، ارتباطات،نظريه(، ترجمههاي چهارم، چاپ

علیرضادهقان،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.

،ترجمهفاطمهولیانی،تهران:فروزان.افسونزدگیجديد(،7922شايگان،داريوش)

،چاپدوم،تهران:انتشاراتپژوهشگاهفرهنگانديشهايرانیانوهويتملی(،7922شعبانی،رضا)

 اسالمی.

هاي(.نقششبکه7932طبیبیجبلی،مجید؛ازغندي،علیرضا؛طاهري،ابوالقاسم؛شالچی،وحید.)

دانشگاه دانشجويان )موردمطالعه: ايران سیاسی فرهنگ در مجازي هاياجتماعی

.27-71،79(7.)اجتماعیايرانمطالعاتتوسعه .تهران(

هاياجتماعیورسانه»(،7931عبداللهینژاد،علیرضاوصادقی،جوادوقاسمینژاد،ابوذر)بهار

فیس از استفاده )رابطه انتخابات در سیاسی ومشارکت اينستاگرام( و تلگرام بوک،

هايمطالعاترسانهفصلنامه،«7934مشارکتسیاسیدانشجوياندرانتخاباتهفتماسفند
.71-94،صص1شمارهنوين،

( تبیینرابطهکاربرياينترنتومشارکتسیاسیدر7923عبداللهیان،حمید؛حقگويی،احسن. .)

 .7-7147(4شناسیايران.)مجلهجامعه .ايران

( بدري. برندگی، وحید؛ قاسمی، صمد؛ پور، اجتماعی7939عدلی شبکه از استفاده رابطه .)
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اصفهانبفیس دانشگاه پسر و دختر دانشجويان میان در بدن تصور با وک مطالعات.
718-78.771(9)شناختیزنان.اجتماعیروان

( محمدرضا 7927علم، احزاب(، ناپايداري در ايران سیاسی فرهنگ انتشاراتسهم تهران: ،

فرجام.نیک

اختران.نشردرپیرامونخودمداريايرانیان(.7921قاضیمرادي،حسن)

( مانوئل 7939کاستلز، ارتباطات،(، پژوهشگاهقدرت تهران: جهرمی، بصیريان حسین ترجمه

فرهنگ،هنروارتباطاتوزارتفرهنگوارشاداسالمی.

،ترجمهمرضیهوحدانی،تهران:نشرهايديجیتالفرهنگ(،7931کريبر،گلنومارتین،رويستون)

ساقی.

( داود 7937میرمحمدي، ايران(، در تحوالتهويتی و مجازي انتشاراتتمدنفضاي تهران: ،

 ايرانی.

.دگرگونیساختاريحوزهعمومی:کاوشیدربابجامعهبورژوايی(.7924هابرماس،يورگن.)

تهران:افکار.
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