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مردم جوامع گوناگون به اينترنت ،شبكههاي رايانهاي و تلفنهاي همراه،
کوششهاي نظري بسياري صرف يافتن الگوهاي مناسب براي مطالعه فضاي
مجازي و ابعاد و تأثيرات سياسي و اجتماعي آن شده است .در جريان اين
تالشها مفهوم حوزه عمومي در چارچوب نظريات يورگن هابرماس جايگاه
برجستهاي يافته است .هدف اصلي اين پژوهش آن است که روشن نمايد آيا از
ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سياسي در دانشگاههاي ايران حوزه
عموميدر فضاي مجازي تشكيل شده است؟ و آيا وبالگها و شبكههاي
اجتماعي را ميتوان به عنوان مصاديق حوزه عموميمجازي در نظر گرفت.
براي انجام اين پژوهش از روش پيمايش استفاده شده است .بدين ترتيب
که ابتدا با استفاده از نظرات اساتيد علوم ارتباطات در قالب توزيع پرسشنامه،
مولفههاي  24گانه براي سنجش نظر پاسخگويان درباره شاخصها و متغيرهاي
حوزه عمومي مجازي مشخص شد .در مرحله بعد مولفههاي  24گانه به همراه
پرسشهاي ديگري که ما را در تحليل يافتهها ياري ميرساند در قالب
پرسشنامهاي تنظيم و ميان پاسخگويان توزيع و اطالعات الزم جمع آوري شد.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که از ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و
علوم سياسي دانشگاههاي کشور سه متغير مستقل حوزه عمومي در فضاي
مجازي شكل گرفته است و وبالگها و شبكههاي اجتماعي از مصاديق حوزه
عمومي در فضاي مجازي هستند .همچنين يافتههاي پژوهش نشان دهنده آن
است که نظريه حوزه عمومي قابل بكارگيري در حوزه مجازي است اما
ويژگيهاي فضاي مجازي و ارتباطات با واسطه رايانهاي ،حوزه عمومي را
فضايي متكثر و چند پاره ساخته است که با مدل سنتي حوزه عمومي متفاوت
است.
واژههاي كليدي :حوزه عموميمجازي ،دسترسي عام ،گفتگوي عام ،کنش
عام
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مقدمه و طرر مسئله
امروزه پديدة انقالب ارتباطات و محصول کامالً شناخته شدة آن يعني اينترنت در
حال ايجاد تغييرات اساسي و وسيعي در ماهيت ،اشكال و ساختارهاي قدرت در جوامع
گوناگون اعم از پيشرفته و در حال توسعه است و اين امر پژوهشگران را به پرسش
دربارة ميزان و چگونگي اين تغييرات و تأثيرات کنوني و آتي اينترنت بر زندگي سياسي
جوامع و رابطة بين دولتها و شهروندان واداشته است .يكي از عوامل توجه روزافزون
پژوهشگران علوم سياسي بهاين پديده نقشي است که شبكه اينترنت ميتواند در رشد و
تقويت دموکراسي و مشارکت سياسي به شيوههايي کامالً نو در جوامع گوناگون داشته
باشد .اين توانايي به دليل ويژگيهايي چون تعاملي بودن ،1همزماني ارتباط ،2فراگير
بودن 3و متمرکز نبودن 4شبكه اينترنت است که آن را از رسانههاي جمعي سنتي مانند
مطبوعات ،راديو و تلويزيون متمايز ميسازد.
در سالهاي اخير دو انتخابات رياست جمهوري باعث توجه خاص متخصصان
ارتباطات و علوم اجتماعي به تأثيرات رسانهاي اينترنت ،و بويژه قابليتهاي حيرت آور
شبكههاي اجتماعي ،شده است .اولين آن انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال
 2008ميالدي بود که با پيروزي باراک اوباما همراه شد .بدون شک يكي از عوامل
موفقيت وي استفاده گسترده ا ز اينترنت و تبليغات ويدئويي در فضاي مجازي از طريق
شبكههاي اجتماعي بود .سايت تبليغاتي اوباما حدود  2ميليون کاربر داشت که از همان
روزهاي نخست ،فعاليتهاي تبليغاتي خود را به نفع اوباما آغاز کردند .موفقيت اوباما
در بكارگيري قابليتهاي شبكه براي بسيج مردم باعث شد تا برخي وي را اولين رئيس
جمهور اينترنتي بنامند (.)Bloem, 2009: 10
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رويداد ديگر دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در سال  1388بود که
پس از معرفي آقاي احمدي نژاد به عنوان پيروز انتخابات ،طرفداران معترضِ
کانديداهاي رقيب ،که مورد سانسور خبري رسانههاي جمعي قرار گرفته بودند ،به
فضاي مجازي روي آوردند و از طريق شبكههاي اجتماعي حجم زيادي از مطالب،
گفتگوها ،اخبار و بيانيهها را منتشر ساختند .از ديد برخي کارشناسان ارتباطي مسائل اين
چنيني و فضاي پيامد آن در دنياي واقعي ،نشان دهنده به وجود آمدن يک حوزة عمومي
مجازي است (.)Plotnick et al, 2009: 1
مسئله ما اين است که آيا از ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سياسي
دانشگاههاي کشور حوزه عموميدر فضاي مجازي شكل گرفته است ؟ و آيا وبالگها و
شبكههاي اجتماعي را ميتوان از مصاديق حوزه عموميمجازي دانست؟

بيان ضرورت و اهميت موضوع پژوهش
از آنجا که فضاي رسانهاي در ايران با محدوديتهاي بسياري براي تنوع بخشي به
خود روبروست ،گسترش اينترنت و تلفن همراه ،به همراه بهرهگيري از امكانات
همگرايي رسانه اي سبب شده است تا فضاي مجازي با استقبال مخاطبان ايراني روبرو
شود .پيدايش و توقف فعاليت سايتهاي متعدد اطالع رساني در سالهاي اخير،
بهره گيري از امكانات پيام کوتاه براي انتقال اطالعات و اخبار روز ،ارسال روزافزون
تصاوير و فيلم هاي ضبط شده با تلفن همراه در فضاي مجازي ،مشارکت وسيع
شهروندان در شبكههاي اجتماعي که گاه به فيلتر شدن آنها انجاميده است و همچنين
افزايش توجه کاربران ايراني به پديدههايي چون وبالگ ،پيامک ،پادکست ،فيس بوک و
توئيتر از جمله پيامدهاي ملموس اين پديده جديد در ايران است.
يكي از قديميترين رسانههاي اينترنتي که به سرعت مورد استقبال ايرانيها قرار
گرفت رسانه وبالگ بود .اگر چه در حال حاضر آمار دقيقي از وبالگهاي فارسي در
دست نيست اما با جمعبندي آمار وبالگهاي سرويسدهندههاي وبالگي ميتوان
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برآورد کرد که بيش از  7ميليون وبالگ فارسي در اينترنت ثبت شده است .براساس
شاخصهاي جهاني ،حدود  10درصد وبالگهاي فارسي ثبت شده ،فعال محسوب
ميشوند که در اين صورت بايد اذعان کرد  700هزار وبالگ فعال فارسي وجود دارد
که بخش عمده آن از ايران به روز ميشود .طي سالهاي  1383و  ،1384زبان فارسي
رتبه چهارم زبانهاي رايج دنيا در وبالگستان را از آن خود کرده بود .اين رتبه بعدا به
داليل گوناگون از دست رفت و در حال حاضر به استناد سايت «بالگ سنسوس»،
زبان فارسي رتبه دهم زبانهاي وبالگي دنيا را دارد که باز هم رتبه بااليي محسوب
ميشود (ضيائي پرور.)1 : 1389 ،
همين موضوع باعث شده است تا بسياري از مؤسسات تحقيقاتي و رسانههاي
جهان به رسانه وبالگ در ايران توجه خاصي نشان دهند .براي مثال آن طور که
خبرگزاري فارس گزارش داده مؤسسه جورج واشنگتن با هدف بررسي تأثيرات
قدرتمند رسانههاي جديد و شبكههاي اجتماعي در ايران کنفرانس «وبالگ نويسان
ايران و صداهاي مردم» را در واشنگتن ( 12آوريل  )2010برگزار کرد .در اين
کنفرانس تأثيرات قدرتمند رسانههاي جديد و شبكههاي اجتماعي در ايران امروز ،از
جمله در مرتبط کردن جوانان ايراني که عالقهمند هستند تا اخبار و اطالعات را به
مشارکت بگذارند و پلهايي براي ارتباط با خارج ايجاد کنند ،مورد بررسي قرار
گرفت .در همين مسير از سالهاي پس از پايان جنگ سرد مراکز متعددي براي
بررسي تأثيرات اين رسانهها و انجام پروژههاي آزمايشي در اين زمينه در آمريكا
زيرنظر مراکز امنيتي و تحقيقات استراتژيک و در پوشش دانشگاههايي چونهاروارد و
جورج واشنگتن تاسيس شده است .در حوادث پس از انتخابات اخير رياست
جمهوري ايران ،اين مراکز تئوريهاي خود را به صورت وسيع براي به کارگيري و
سازماندهي نيروهاي اجتماعي پياده کردند .اگرچه اين تالشها نتوانست به نتايج
مطلوب غرب منجر شود اما با اين حال اين مراکز ميکوشند همچنان بر تأثيرگذاري
اين تئوريها تأکيد کرده و راههايي را براي کارآمد کردن اين تئوريها ابداع نمايند
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(ضيائي پرور.)2 : 1389 ،
اين پژوهش اساساً واکنشي است به مواجهه اجتنابناپذير جامعه ايران با موج
جديدي از فناوري که نقشي در ايجاد آن نداشته و براي آن بعنوان يک سيستم،
دروندادي اجتماعي به شمار ميآيد .بي ترديد اينترنت با رسانههاي پيش از خود ،که ما
در اين متن آنها را سنتي ميناميم ،تفاوتهاي عمدهاي دارد و روز به روز قابليتهاي
متنوعتري را در اختيار عموم ميگذارد .پتانسيلهايي کهاين تفاوتها به همراه دارند ما
را بر آن داشته است که درباره تأثيرات آن بر زندگي اجتماعي مطالعه نماييم .در جوامع
امروزي با وجود تفاوتهاي موجود ميان جوامع ،مردم خواستار حضور و مشارکت
مؤثر در حوزة عمومي هستند ولي کم و بيش فاقد ابزار ،رسانه و ميانجي مناسب و
کارآمدي براي نيل به اين مشارکت هستند .اهميت پژوهش ،دربارة اين که آيا اينترنت
بعنوان رسانهاي جديد و متفاوت قادر به انجام کارکردهاي حوزة عمومي است يا خير،
در اينجا آشكار ميشود.

مباني نظري
الف  :مفهوم هنجاري حوزۀ عمومي
آن چه موجب جلب نظر هابرماس به مقوله حوزة عمومي درگذشته و حال
شده است ،اهميت اين مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه مبتني بر اصول دموکراتيک
بوده است .حوزة عمومي عرصه اي است که در آن افراد به منظور مشارکت و مباحث
باز و علني گردهم ميآيند (هوالب.)25 :1388 ،
هابرماس در تبيين و توضيح مفهوم حوزة عمومي ميگويد :
«منظورِ من از حوزة عمومي قبل از هر چيز عرصه يا قلمرويي از حيات
اجتماعي ماست ک ه در آن بتوان چيزي را در برخورد با افكار عمومي شكل داد...
زمانيكه [زماني که] شهروندان درباره مسائل مورد عالقه عمومي و منافع عمومي به
گونهاي آزاد و بيقيد و بند – يعني با تضمين آزادي اجتماعات و انجمنها ،آزادي
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بيان و چاپ نشر افكارشان  -با يكديگر مشورت و کنكاش ميکند [ميکنند] در
واقع به صورت يک پيكره عمومي عمل ميکنند .تعبير افكار عمومي به رسالت
انتقاد و نظارتي اشاره دارد که پيكره عمومي شهروندان به طور غيررسمي در برابر
طبقه حاکم اعمال ميکند» (نوذري.)466 :1381 ،

بعدها هابرماس در بحثي مفصلتر مضامين موجود در تعريف خود را بسط و
گسترش داده و با تاکيد بر افكار عمومي در حيات اجتماعي از منظري وسيعتر به
تعريف حوزة عمومي مورد نظر خود به شرح زير ميپردازد:
«منظور ما از حوزة عمومي قبل از هر چيز قلمروي [قلمرويي] از حيات
اجتماعي ماست که در آن چيزي نظير افكار عمومي بتواند شكل بگيرد.
علياالصول تمامي [تمام] شهروندان بايد از امكان دسترسي به حوزة عمومي
برخوردار باشند .در جريان هر مكالمه يا گفتگو که طي آن اشخاص خصوصي
[حقيقي] در کنار هم جمع ميشوند تا يک اجتماع (عامه) را تشكيل دهند ،در
حقيقت بخشي از حوزة عمومي تشكيل يا ايجاد ميگردد .شهروندان و يا افرادي
که در کنار هم جمع شدهاند در مقام افراد اقتصادي يا حرفهاي که تنها به فكر
اداره امور خصوصي خود هستند عمل ميکنند و نه به مثابه مجامع حقوقياي که
تابع قواعد حقوقي بوروکراسي دولتي هستند و موظف به اطاعت و تبعيت از
قواعد مذکور ند؛ بلكه شهروندان و افراد خصوصي زماني به منزله عموم عمل
مي کنند که بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد عالقه مردم يا منافع و
مصالح عمومي بپردازند و اين امر زماني امكانپذير است که تضمينهاي الزم
براي گردهم آمدن واجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتوانند به يكديگر بپيوندند
و آزادانه افكار خود را بيان و تبليغ نمايند» (نوذري.)466 :1381 ،

به اعتقاد هابرماس در صورت گسترش تعداد افراد يا اشخاصي که حوزة
عمومي يا اجتماعي را تشكيل مي دهند ،به عبارت ديگر در صورت گسترده بودن
حوزة عمومي ،ارتباط و مفاهمه ميان آنان مستلزم ابزار معيني براي پراکنش و انتشار
عقيده و تأثير گذاري است .زيرا با توجه به گستردگي حوزة عمومي و افزايش تعداد
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افراد خصوصي که در کنار هم گرد آمده و با تشكيل اجتماع عرصه فعاليتهاي
عمومي را با جديت و کارايي بيشتري دنبال مينمايند ،اصليترين و اساسيترين
چ يزي که به آن نياز دارند گسترش و پراکنش ارتباط و مفاهمه در ميان آنان است؛ به
گونهاي که ميزان تأثير گذاري و نفوذ ارتباطات و مفاهمه در ميان آنان به نحو احسن
افزايش يافته و در تمام خلل و فرج يا بسترهاي حوزة ياد شده نفوذ نمايد .اما خود
اين گسترش و پراکنش ارتباط ات نيز مستلزم وجود ابزار ،امكانات و دستگاهها يا
جهاز خاصي است که همزمان با رشد و پيشرفت علم و تكنولوژي و دانش بشري
متفاوت خواهد بود (نوذري.)467 :1381 ،
با توجه به تعريف هابرمواس از حووزه عمووميهنجواري مشوخص مويشوود کوه
متغيرهاي مسوتقل اصولي عبارتنود از :دسترسوي ،گفتگوو و کونش عموومي« .تورنتوون»
دسترسي عام را به چهار مقوله يا شاخص دسترسي به رسوانه ،دسترسوي بوه اطالعوات،
دسترسي افقي (دسترسي به ديگران) و دسترسي عمودي (دسترسي به حاکموان) تقسويم
نموده است (.)Thornton, 1996: 11-19
«وايت» نيز درباره گفتگوي عام با اشاره بهاينكه اعضواي حووزه عمووميبايود بوه
قواعد خاصي در گفتگو پايبند باشند ،اين قواعد را به شرح زير معرفي ميکند:
الف :هرکسي که توانايي سخن گفوتن و عمول را داشوته باشود حوق مشوارکت و
گفتگو دارد.
ب :هرکس حق دارد درباره هر موضوعي پرسش و درباره هور موضووعي گفتگوو
نمايد.
ج :هيچ گوينده اي نبايد به علت اجبار درونوي يوا بيرونوي از اعموال حقووقش در
موارد الف و ب منع شود (وايت.)121 : 1380 ،
«فوت» و «اشنايدر» نيز که دربارة مبارزات انتخاباتي از طريق شبكه اينترنت به
مطالعه پرداختهاند ،کنش عام را به اشكال زير تقسيمبندي کردهاند و تكنيکهاي هريک
را به صورت مشروح توضيح دادهاند:
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الف :مطلعساختن

ب :درگيرساختن2
3

ج :مرتبط ساختن
4

د :بسيج ساختن

آنها «ساختار آنالين»5را به عنوان مجموعهاي از ويژگيها ،لينوکهوا و متووني کوه
براي کاربران فرصتي جهت کنش يا همكاري فراهم مينمايند معني نمودهاند و معتقدند
که در شبكه ،روابط ما بين توليدکنندگان ،و ما بين توليدکنندگان و کاربران ،فعوال اسوت
و با ميانجيگري ساختارهاي آنالين صورت ميگيرد ؛ و ساختار آناليون پتانسويل انوواع
گوناگون کنش هاي سياسي چه به صورت آنالين و چه به صوورت آفاليون را داراسوت
(.)Foot and Schneider, 2006: 18

ب :اشکالِ جديدِ ارتباطي در حوزۀ عمومي
در سالهاي اخير در فضاي مجازي مفاهيم توليد رسانهاي و توزيع رسانهاي دچار
تغييراتي شدهاند که متفاوت با مدل رسانههاي سنتي است .اين روزها دستگاههاي رايانه
شخصي ،دوربينهاي ديجيتال ،خطوط اينترنت پرسرعت و نرم افزارهاي رايانهاي متنوع
با قيمت پايين و فراگيري باال ،در دسترس تعداد زيادي از کاربران اينترنتي قرار گرفته
است .بهاين ترتيب هر کاربر اينترنتي به راحتي و در مدت زمان چند دقيقه ميتواند
وبالگ شخصي ايجاد کند و يا در انواع ديگر سايتها عضو شود و محتواهايي که
توليد کرده اعم از متن ،عكس ،صدا و ويدئو را به راحتي منتشر کند .پس توليد

1

. Informing
. Involving
3
. Connecting
4
. Mobilizing
5
. Online Structure
2
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رسانهاي در فرايندي متفاوت با رسانههاي سنتي صورت ميپذيرد و کاربران اينترنتي
خود توليدکننده محتوا در عرصهاينترنت محسوب ميشوند.
از ديدگاه مايفيلد رسانههاي اجتماعي گروهي از انواع جديد رسانههاي آنالين
هستند که همه يا تعدادي از ويژگيهاي زير را دارند)Mayfield, 2008( :
 )1امكان مشارکت کردن :رسانههاي اجتماعي ارسال بازخورد از سوي مخاطب و
همكاري و همگاميبا رسانه را تسهيل کردهاند و آنرا تشويق ميکنند .اين رسانهها مرز
و خط کشي بين رسانه و مخاطب را از بين بردهاند.
 )2باز بودن :اغلب رسانههاي اجتماعي براي مشارکت اعضا و دريافت بازخورد
باز هستند .آنها راي دادن ،کامنت گذاشتن و به اشتراکگذاري اطالعات را تشويق
ميکنند .به ندرت مانعي براي توليد و دسترسي به محتوا در اين رسانهها وجود دارد.
 )3ارتباط دو سويه :رسانههاي سنتي عمل انتشار را انجام ميدادند و محتوا را
براي مخاطب ارسال ميکردند ،ولي در رسانههاي اجتماعي فضايي براي گفتگو و
محاوره دو طرف وجود دارد و جريان ارتباطي از حالت يک سويه به دوسويه تغيير پيدا
کرده است.
 )4شكلگيري جماعتهاي آنالين :رسانههاي اجتماعي اين امكان را برقرار
ميکنند که جماعتها و گروهها به سرعت شكل بگيرند و ارتباط مؤثري برقرار کنند.
اين جماعتهاي آنالين ميتوانند پيرامون عاليق مشترکي مانند عكاسي ،يک تيم
ورزشي يا يک برنامه تلويزيوني شكل گرفته باشند.
 )5توانايي برقراري ارتباط :اغلب شبكههاي اجتماعي هميشه در حال گسترش
اتصاالت و ارتباطات شان هستند و با سايتها ،منابع و افراد ديگر پيوند برقرار ميکنند.
رسانههاي مشارکتي شامل وبالگها ،ويكيها ،سرويس آر.اس.اس ،سورويسهواي
تسهيم فيلم ،عكس و موزيک ،پادکست ،داستانگوييهاي ديجيتال ،اجتماعات مجوازي،
سرويس شبكههاي اجتماعي ،محيطهاي مجازي و ويدئو بالگها ميباشند اما به هموين
موارد محدود نميشوند .اين رسانه ها با سه ويژگي مشترک و بهوم پيوسوته مشوخص و
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متمايز ميشوند)Rheingold, 2008: 100( :
1و امروزه رسانههاي چند به چند ،براي هر فرد متصل به شبكه اين امور را ممكون
ساختهاند که همانگونه که متن ،تصاوير ،نوارهاي صوتي ،نوارهاي تصويري ،نورمافوزار،
داده ،مباحثه ،لينک و ...را از اشخاص ديگري دريافت ميکنند ،براي آنهوا ايون مووارد را
ارسال هم نمايند .عدم تقارن بين پخش کننده جمعي و مخاطب که توسط ساختار پويش
ديجيتال تعريف ميشد اساساً تغيير کرده است .اين ويژگي تكنيكي و ساختاري است.
2و رسانههاي مشارکتي ،رسانههايي اجتماعي هسوتند کوه ارزش و قودرتشوان از
مشارکت فعال عده زيادي از مردم منوتج مويشوود .ايون ارزش نوه تنهوا بخواطر حجوم
مخاطب ،بلكه بخاطر قدرت مشارکتکنندگان در مرتبط شدن با يكوديگر و شوكل دادن
به يک عامه يا بازار است .اين ويژگي روانشناختي و اجتماعي است.
3و شبكههاي اجتماعي ،وقتي با اطالعات و ارتباطات شبكهها تقويوت مويشووند،
هماهنگي کنشها و فعاليتها را در مقياسي وسيعتر و با هزينه کمتر تسريع موينماينود.
اين ويژگي سياسي اقتصادي است.
گفتگوهاي اينترنتي به نظر رينگولد ويژگوي متفواوت از رسوانههواي نوشوتاري
دارنوود .اولووين ويژگووي اينترنووت آن اسووت کووه گفتگوهووا و مباحثووات در حووالتي کووامالً
تساويطلبانه صورت ميگيرند و طرفهاي درگير در گفتگوو از هژمووني خواص خوود
براي تخطئه ديگري استفاده نمي کنند .افراد در اين مباحثات حضوور فيزيكوي ندارنود و
آنچه اهميت دارد «صدا» و «انديشه» آنهاست (.)Rheingold, 1993: 12
صداي عموم نه تنها با ويژگي فعال بودن بلكه با ويژگوي «زايوا» بوودن مويتوانود
توصيف شود .يک «عامه» زماني نمود مي يابد که با ايجاد برخي متون در برخي رسانهها
خود را مشخص و متمايز سازد .با نوشتن يک ليست وبالگي دربارة يک موضوع ،يوک
بالگر ،مردمي را با عاليق مشترک گوردهم مويآورد و رابطوهاي ميوان غريبوههوا ايجواد
مي نمايد که احتماالً به شيوة ديگري امكان وجود نداشت .ايجاد يک ويكي دربوارة يوک
مسئله محلي اين پتانسيل را دارد که سرعت عامهاي ايجاد نمايد که قادر به مطلوعسوازي
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خويش و ايجاد بحث و گفتگو است و حتي ميتواند کنش جمعي را سازماندهي نمايود
(.)Rheingold, 2008: 102
«توبياس اسكر» با توجه به تغييرات پيشتر ياد شده تمايزات رسانههاي سونتي
و جديد در حوزة عموميرا در جدول  1نشان داده است:
جدول  -1تمايزات رسانهها در حوزۀ عموميسنتي و شبکهاي
حوزة عموميسنتي

حوزة عموميشبكهاي


يک به يک و پخش گسترده  /تعاملي



يک سويه  /پخش گسترده



هزينه پايين ارتباط



هزينه باالي ارتباط



فراواني اطالعات



پهناي باند محدود



دسترسي به مخاطب  /رويت پذيري



سوگيري گزينشي  /دروازه باني



تكثرگرايي  /اطالعات بي واسطه



جابجايي مصرف کنندگان با توليد کنندگان





تمايز توليد کننده – مصرف کننده

کاربران فعال





مخاطب غير فعال

افقي  /برابري





سلسله مراتب

بدون محدوديت زمان و فضا





محدوديت زمان و فضا

فراملي



ملي



چرخههاي خبر  /همزماني



هميشگي  /ناهمزماني

Source: Escher, 2008: 5

همچنين در کنشگران شبكه و شبكهسازي جمعي ،ما مردمي را ميبينيم که براي
کسب نتايج مشخصي به همراهي يا مخالفت با رسانههاي جريان اصلي ميپردازند.
استفاده از شبكه به نحو آشكارتري هدفمندتر از تماشاي تلويزيون است .اين گونه
مخاطبان کنشگر همچون «افزودني» هستند که خطاهاي رسانههاي جريان اصلي را
اصالح مي کنند .با چنين عملي آنها ديدگاه هژمونيک فرهنگ مسلط را به چالش
ميکشند و اهداف ضد هژمونيک خود را به مثابه توليدات و تالشهاي خالق ،از طريق
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قدرت بيان و استدالل دنبال مينمايند .آنها قصد دارند جريان متنوع ديدگاهها را در
حوزة عمومي افزايش دهند (.)Ross et al. , 2008: 161
تمام اين مسائل باعث شده است که در سالهاي اخير عبارتهايي چون
«توليدکننده  -مصرف کننده» و «عموم شبكهاي» به جاي مخاطب در مورد کاربران
رسانههاي امروز به کاربرده شود .عبارت «توليدکننده-مصرف کننده»  -از ترکيب دو
واژه توليدکننده و مصرف کننده – در سال  1980در کتاب «موج سوم » آينده پژوه
معروف آمريكايي «الوين تافلر» ارائه شد .وي آيندهاي را تصور ميکرد که گروهي از
مصرف کنندگان ،درگير طراحي و توليد کاالها ميشوند به نحوي که ميتوانند کاالهايي
با خصوصيات فردي مورد عالقه خودشان توليد نمايند .طراحي اوليه کاال بر اساس
اطالعاتي که ما را به ترجيحات مشتري رهنمون سازد ،هميشه عاملي کليدي در موفقيت
اقتصادي هر کسب و کاري بوده است .در متون رسانهاي استفاده از اين عبارت به
معناي توانمندي کاربران رسانهها در ايجاد محتواي رسانهاي و خارج شدن وضعيت آنها
از مصرف کننده صرف است .همچنين عبارت «عموم شبكهاي» به مجموعه پيوندهايي
از تغييرات اجتماعي ،فرهنگي و فنآورانه اشاره دارد که به همراه رشد به کارگيري
رسانههاي شبكهاي ديجيتال رخ داده است .اينترنت کامالً نقش رسانهها را در جامعه
تغيير نداده است؛ رسانه هاي جمعي و ارتباطات يک به چند همچنان قلمرو وسيعي از
زندگي فرهنگي را تأمين ميکنند .آن چه تغيير کرده است راههايي است که مردم از
طريق رسانه به صورت شبكه در ميآيند و بسيج ميشوند .عبارت عموم شبكهاي،
جايگزيني براي عبارتهايي چون مخاطب يا مصرف کننده است .امروزه مردم از طريق
شبكههاي پيچيده ،بيشتر بايكديگر ارتباط برقرار ميکنند؛ ارتباطاتي که هم به صورت
عمودي (باال به پايين و پايين به باال) و هم به صورت افقي است .مردم ميتوانند عامل
واکنش ،سازنده و توزيع کننده مجددي باشند ،مشغول تسهيم دانش و فرهنگ از طريق
گفتگو ،تبادالت اجتماعي و دريافت رسانهاي هستند (.)Varnelis, 2008: 2
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ج :اقتصاد اطالعاتي شبکهاي
بنكلر يک جابه جايي به سمت «اقتصاد اطالعاتي شبكهاي» را توصيف ميکند که
به وسيله سه توانا يي زير تسريع شده است:
 )1نشر محتواي رسانه اي به صورتي آسان و ارزان
 )2تغيير دادن محتواي منتشر شده بر روي ساير وب سايتها
 )3ايجاد شبكهاي ازهايپرلينکها
اين تواناييها نشاندهنده جابه جايي از جامعه مبتني بر پخش جمعي اطالعات و
ارتباطات تک سويه و مصرفي ،به سوي جامعه اي مبتني بر اجتماعات توزيعي شبكهها،
ارتباطات چندسويه و ابهام مرز مصرف با توليد است .در اين اقتصاد اطالعاتي
شبكهاي« ،حوزة عمومي شبكهاي» 1قرار دارد که عبارت از فضايي است که مردم با
يكديگر درباره چگونگي روابطشان -و درباره اين که به عنوان واحدهاي سياسي چه
عملي را بايد و نبايد انجام دهند -صحبت ميکنند (.)Benkler, 2006: 177-8
عناصر اصلي و عمدهاي که باعث تفاوت اقتصاد اطالعاتي شبكهاي و رسوانههواي
جمعي ميشوند عبارتند از :طراحوي شوبكه و هزينوه بودل شودن بوه يوک سوخنگو .در
رسانههاي جمعي يک طراحوي متمرکوز بوا پيونودهاي يوک سوويه ،محصوول نهوايي را
مشخص ميسازد ،اما در محيط اطالعات شبكهاي يوک طراحوي تووزيعي بوا پيونودهاي
چندسويه ميان تمام نقواط اتصوال وجوود دارد .عنصور دوم حوذف عملوي هزينوههواي
ارتباطات به عنوان مانعي براي سوخنگفوتن از ميوان محودوديتهواي سوازماني اسوت.
برخالف موقعيت پيشين افراد به عنوان خوانندگان ،شنوندگان يا بيننودگان منفعول ،ايون
ويژگي ها اساساً ظرفيت افراد را براي مشارکت فعال ،چه به صورت کونش مجورد و يوا
متفق با ديگران ،تغيير داده است .اين مسئله براي حكومتهاي اقتودارگرا بوه معنواي آن
1

. Networked Public Sphere
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است که بسيار سخت و تقريباً غيرممكن اسوت کوه هوم در شوبكه حضوور ،و هوم بور
حوزههاي عمومي سرزمينشان کنترل داشته باشند (.)Benkler, 2006: 212
در کشورهاي دموکراتيک ،توانايي افراد هموه جوا حاضور بوراي توليود اطالعوات،
پتانسيلي براي پذيرش جهاني ايجاد مي کند .بنابراين به نحو ناگزيري ،تغييرات مهمي در
ساختار حوزة عمومي نسبت به محيط تجاري رسانههاي جمعي پويشرو اسوت .هزينوه
ارسال يک ايميل به تعدادي از دوستان يوا بوه يوک ليسوت ايميلوي موردم عالقمنود بوه
موضوعي خاص ،يا هزينه ايجاد يک وب سايت يا وبالگ و امكوان ايجواد گفتگوهوايي
تعاملي با تعداد زيادي از مردم ،خالصه هزينه يک سخنگو بودن در گفتگوهاي سياسوي
منطقه اي ،ملي و حتي جهاني ،نسبت به هزينه سخنگو بودن در محيط رسانههاي جمعي
بسيار پايينتر است .اين مسئله باعث ازدياد سخنگويان و مشارکتکنندگان در گفتگوو و
نهايتاً در حوزة عمومي ميشود .تغييرات به همان نسوبت کوه کموي هسوتند کيفوي نيوز
هستند .تغيير کيفي ،تجربه يک سخنگوي بالقوه بودن به جاي يک شنونده و رايدهنوده
صرف است که به خويش ادراکي افراد در جامعه و فرهنگ مشارکتي که آنها مويتواننود
بر عهده گيرند مربوط ميشود (.)Benkler, 2006: 213
امكان آسان ارتباط برقرار ساختن مؤثر در حوزة عمومي به افراد اجازه ميدهد که
خود را از شنونده يا خوانندهاي منفعل به سوخنگويي بوالقوه و مشوارکتکننوده در يوک
گفتگو تبديل سازند .شيوة گوش کردن ما به آنچه ميشنويم ،همچنوين شويوهاي کوه موا
رويدادهاي روزمره را مشاهده و فهم ميکنيم ،تغيير خواهد کرد .ديگر نيازي نيست کوه
اين مسائل را صرفاً به عنوان مشاهداتي خصوصي تلقوي کنويم ،بلكوه آنهوا موضووعاتي
بالقوه براي ارتباطات عمومي هستند .اين تغيير ،بر قدرت منسوب به رسانههاي جمعوي،
ساختار پذيرش مشاهدات و ديدگاهها و نحوة طرح مسائل تأثيرگذار اسوت .ايون تغييور
نهايتاً بر شيوههاي تبلور يا ايجاد موقعيوتهوا و مسوائل تأثيرخواهود گذاشوت ؛ برخوي
اوقات با تقويت نكاتي که رسانه هاي جمعي به عنوان ورودي استفاده ميکنند و آنهوا را
به موقعيتهايي سياسي تبديل مينمايند ،اما گهگاه بوسيله سازماندهي مسوتقيم افكوار و
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کنشها جهت تأثير مستقيم بر فرآيند سياسي ميباشد (.)Benkler, 2006: 213
بنكلر در توضيح اينكه چه چيزي اين رسانه جديد را از رسانههاي جمعي مسولط
در قرن بيستم ،متمايز و بيهمتا ميسازد معتقد به وجود دو اثر مشخص است که اولوين
آن ،فراواني و تنوع تجربيات انساني قابل دسترس براي عموم است بوه گونوهاي کوه در
محيط رسانههاي جمعي ممكن نبود و اثر دوم و اساسيتر آنكه هر کس مويتوانود يوک
ناشر باشد (.)Benkler, 2006: 214
اين دگرگونيها ميتوانند به عنوان افزايش گسست اجتماعي درک شوند .حوزة
عمومي سنتي قرار بود قلمروي متحد و مرکزي فراهم نمايد که در آن تمام موضوعات
مهم جامعه با درجه بااليي از رويتپذيري ايفاي نقش نموده و به شكلگيري افكار
عمومي و فرموله شدن راهحل سياسي منتهي شوند ،اما با شكست سيستم روزنامهنگاري
و آنگونه که ما در دهههاي گذشته تجربه کردهايم و اين مدل از جامعه دموکراتيک مطلع
تحليل رفت؛ در مقابل تعداد زيادي از حوزههاي عمومي مشخص شامل
زيرمجموعههاي خودانتخابي اجتماعي وجود دارد که در آنها شكلگيري افكار عمومي
دست کم توسط گروههاي مشخصي از مشارکتکنندگان و بر روي موضوعات خاصي
از طريق گفتگوهاي اجتماعات ،دوباره ممكن شده است (.)Bruns, 2008: 70
به باور هابرماس اين گونه حوزههاي عموميِ فردي ضرورتاً بهم پيوسته و داراي
اشتراکاتي هستند؛ بسياري از مشارکتکنندگانشان عاليق چندگانهاي دارند و بنابراين در
اجتماعات فردي متفاوتي قرار خواهند گرفت و چون تعداد زيادي از مردم تمايل دارند
در موضوعات بيشتري ذينفع باشند ،همپوشاني مسائل عمومي حتي ممكن است عليه
روند تجزيهشدن عمل کند (.)Habermas, 2006: 422
به نظر برانز نيز آنچه در حال ظهور است ،يک جامعه تجزيه شده متشكل از افراد
ايزوله شده نيست بلكه در عوض مجموعهاي از حوزههاي عمومي هم پوشاننده است
که پيرامون موضوعات و اجتماعات مشخصي متمرکز شدهاند .اين حوزههاي عمومي
فردي و هم پوشاننده به نسبت اندازه و تأثيرشان در امتداد «دنباله کشيده» منحني
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توصيفي اندرسون ( )2004واقع شدهاند :تعداد کمي از فضاهاي مرکزي شامل آنهايي که
توسط رسانههاي مسلط سنتي تامين شدهاند و محيطهاي کليدي در حال ظهور
روزنامهنگاري شهروندي که بوسيله تعداد فراواني از اجتماعات جايگزين ،تخصصيتر
و کوچكتر تكميل شدهاند و در سوي ديگر بوسيله فضاهاي شبكهاي فردي شده و
مرکززدايي شده و بالگستان و ساير اشكال بيان فردي ،که نهايتاً اجازه خواهد داد هر
توزيعکننده اي حوزة عمومي کوچک خود را ،در شكل وبالگ يا ساير سايتهاي
شخصي تجسم يافته در شبكه ،داشته باشد.)Bruns, 2008: 70( .

Tall peak: high volume, low user involvement

نمودار  -1منحني توصيفي اندرسون

Source: Bruns, 2008: 71 Long tail: low volume: high user involvement

پيشينه پژوهش
«محمد قلي ميناوند چال» در سال  1381از رساله دکتراي خود با عنوان «بررسي
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قابليت و امكان عملكرد شبكه اينترنت به عنوان حوزة عموميسياسي» در دانشگاه
تربيت مدرس دفاع کرده است .اين پژوهش داراي روش ترکيبي است و اساس روش
شناسي آن کاربرد الگوي روش شناختي جامعه شناسي «ماکس وبر» است که در تحليل
رفتارها و پديدههاي سياسي و اجتماعي به خلق الگوهايي از پديدهها و رفتارهاي
«مثالي» نوعي دست ميزند تا بتوان آنها را با انواع واقعي رفتارها و پديدههاي سياسي و
اجتماعي مشاهده پذير در جريان پژوهش مقايسه کرد .در اين پژوهش که ابزار
گردآوري دادهها و منابع عمدتاً کتابخانهاي است مهمترين نتيجهاي که گرفته شده اين
است که اينترنت از قابليتها و امكانات زيادي براي ايفاي کارکرد حوزة عمومي
برخوردار است .شبكه اينترنت امكاناتي در اختيار مردم جوامع ميگذارد تا در فضايي
مناسب به گفتگوي آزاد و برابر با هم بپردازند و در نتيجة فرآيندهاي گفتگو و مباحثه،
به نقطه نظرهاي مشترکي درباره مسائل سياسي و اجتماعي دست يابند و به افكار
عمومي شكل دهند (ميناوند چال.)228 :1381 ،
«آوات رضانيا» در سال  1389به بررسي و تحليل يكي از سايتهاي مربوط به
مباحثات و گفت گوي اينترنتي فارسي پرداخته و معتقد است که اينترنت اگر به عنوان
حوزهاي امكاني در نظر گرفته شود ،داراي پتانسيلهاي زيادي براي ظهور حوزة عمومي
است؛ اما در عمل ،استفاده از امكانات اينترنت براي به عمل در آوردن پتانسيلهاي آن،
منوط به خواست و اراده کاربران آن و شرايط اجتماعي ،سياسي و فرهنگي آن جامعه
است .يافتههاي وي نشان ميدهد که در ايران ،سايتهاي دولتي فاقد امكاناتي براي
ايجاد بحث بين عامه هستند؛ هرچند که همراه سانسور و محدوديت باشند .فضاهاي
بحث و امكانات تشكيل اجتماعات مجازي ،بيشتر توسط بخش خصوصي ايجاد
مي گردد .از طرف ديگر هزينه استفاده از اينترنت باال است و براي بخش بزرگي از
جامعه قابل دسترسي نيست و با در نظر گرفتن سرعت پايين اينترنت ،يكي ديگر از
مشكالت و موانع ساختاري و سخت افزاري شكل گيري حوزة عمومي هم ،نمود
مييابد .از طرف ديگر به نظر ميرسد که عدم توجه دولت و اقتدار طلبي آن ،در انفعال
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بيش از حد کاربران اينترنتي در زمينه بحثهاي آنالين نقش زيادي داشته باشد .وي
جمعبندي مي نمايد که صرف وجود اينترنت و در نظر گرفتن آن به عنوان يک حوزه
امكاني براي ظهور حوزة عمومي ،نميتواند در به عمل درآوردن حوزه عمومي نقش
زيادي داشته باشد ،بلكه مسائل ديگري مربوط به دولت و نقش آن در گسترش آزاديها
و همچنين ميزان احساس مسئوليت و اهمي ت مسائل براي مخاطبان و کاربران اينترنتي
از عوامل تعيين کننده هستند (رضانيا.)2 :1389 ،
همچنين نجفي و مارکوس نيبلوم در سال  2006از پاياننامه فوقليسانس خود
در مدرسه اقتصاد استكهلم با عنوان « جوانان ايراني و اينترنت» دفاع کردند .روش
تحقيق اين پاياننامه مصاح به بوده است و در اين مصاحبه ها با بررسي نحوه استفاده
کاربران ايراني از اينترنت ،نوشتن وبالگ ،آزادي بيان ،محدوديت و سانسور دولتي،
اجتماعات مجازي و ...نويسندگان به اين نتيجه رسيدهاند که اينترنت ،حوزة عمومي و
حوزة خصوصي را متأثر ساخته و با ايجاد حوزهاي متعلق به خود (حوزة مجازي)
فضايي ايجاد کرده است که افراد مي توانند با گريز از محدوديت هاي حوزة عمومي و
خصوصي به بيان خود بپردازند .وقتي شخصي با وجود محدوديت هاي حوزة عمومي
با استفاده از اينترنت مشغول نوشتن وبالگ سياسي مي شود در حقيقت مشغول کنش
در حوزة مجازي شده است .وبالگها مي توانند آغازکننده بحث هاي سياسي باشند که
مردم زيادي به آنها دسترسي دارند ،پس ميتوانند حوزة عمومي را متأثر سازند
(.)Najafi and Nyblom, 2006: 45
نجفي و نيبلوم معتقدند که حوزة مجازي 1،اجتماعي را خلق و ايجاد ميکند که
اعضاي آن قادرند کنشگر با شند؛ امكاني که در غير اين صورت در جامعه بسته ايران
غيرممكن است .با توجه به نفوذ اينترنت به حوزة عمومي و خصوصي ،حوزة مجازي
مي تواند محرکي براي تغيير در جامعه ايران شود .آنها بدون آنكه قصد داشته باشند
نتايج خود را تعميم دهند ،معتقدند که اينترنت تعادل قدرت را در جامعه متأثر ساخته
1

. Virtual Sphere
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است .پيش از اينترنت دولت بر تامين اطالعات کنترل داشت اما اينترنت اين موقعيت
را تغيير داده است و باعث تغيير تعادل قدرت مابين مردم و حكومت شده است ،چرا
که مردم با افزايش اطالعات مي توانند بر حكومت نظارت داشته باشند .آنها همچنين
بيان ميکنند که رسانه هاي کنترل شده توسط حكومت نيز درباره انتخاب اخبار و
گزارشهاي خود -با توجه به اين واقعيت که مي دانند مردم به صورت نامحدودي از
طريق اينترنت به اطالعات دسترسي دارند -از اينترنت متأثر شدهاند .بنابراين به نظر
آنها محتوا و استفاده از اينترنت ،باعث کاهش سانسور در رسانههاي زير کنترل
حكومت خواهد شد و در پايان نتيجه ميگيرند که اينترنت با فراهم ساختن آزادي
بيان و گسترش آن ،بر فرآيند دموکراتيک در ايران تأثير گذار خواهد بود ( Najafi and

.)Nyblom, 2006: 47
اما گستردهترين پژوهش بر روي فضاي وبالگستان ايران توسط «جان کلي» و
«بوروس اتلينگ » با روش تحليل محتوا در سال  2008انجام شده است .تحقيقات
آنها نشان مي دهد که وبالگستان ايراني يک شبكه گفتماني گسترده است که هم از نظر
موضوعات مورد بحث و هم از نظر طيفهاي گوناگون وبالگنويسان ،از غناي
ويژهاي برخوردار است و چنين گزارش دادهاند:
«تحقيقات ما نشان مي دهد که وبالگستان ايراني يک شبكه گفتماني گسترده
است که هم به لحاظ موضوعات مورد بحث و هم از نظر طيفهاي مختلف
[گوناگون] وبالگ نويسان از غناي خاصي برخوردار است .در ابتدا اين باور
وجود داشت که وبالگنويسان ،همگي جوانان د موکراتي هستند که منتقد نظام
حاکماند ،ولي در حين پژوهش به بحثها و گفت وگوهايي برخورديم که در
برگيرنده موضوعاتي از جمله سياست ،حقوق بشر ،ادبيات ،مذهب و فرهنگ
عامه بودند .با در نظر گرفتن فضاي رسانهاي موجود و تحديدِ دائم
وبالگ نويسان ،ممكن است کسي در وبالگستان ايراني ،انتظار تضارب آراي
چنداني را پيرامون موضوعات سياسي نداشته باشد ،ولي با اين وجود ،گفتمانِ
منتقد رژيم گفتماني قوي است ،به ويژه در بين گروه هاي سياسي موجود در دو
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قطب سكوالر /اصالحطلب و محافظه کار /مذهبي ،که در دو سوي تقسيمبندي
ايدئولوژيک گفتمان سياسي قرار ميگيرند .فيلترينگ وبالگ ها توسط دولت ،به
خصوص [بويژه] در قطب سكوالر /اصالحطلب ،از آنچه گمان ميرفت ،کمتر
بود» (.)Kelly and Etling, 2008: 24

کلي و اتلينگ با اشاره به اينكه چندان روشن نيست که در دسترس بودن
 80-90درصد از وبالگ ها در ايران ،ناشي از عدم تمايل دولت براي مسدود کردن
گفتمان مخالف است يا عدم توانايياش ،معتقدند که با در نظر گرفتن فضاي محدودِ
رسانهاي در ايران ،وبالگ ها بازترين پايگاه ارتباطي عمومي را براي گفتمان سياسي
ارائه مي کنند .ساختار ارتباطي فردبه فرد در وبالگستان ،نسبت به شيوه قديميتر و
متمرکز رسانه هاي همگاني ،در برابر کنترل و مصادره شدن توسط دولت از خود
مقاومت بيشتري نشان مي دهد و اگر نظريه يوخاي بنكلر در مورد «حوزة عمومي
شبكهاي» درست باشد ،آنگاه مسائل بسيار مهم و برجسته سياسي و اجتماعي براي
ايرانيان ،به نحوي در فضاي وبالگستا ن ايراني منعكس شده و مورد تجزيه و تحليل
قرار ميگيرند (.)Kelly and Etling, 2008: 24

روش پژوهش
در پژوهش حاضر ،از روش پيمايش استفاده شده است .روش پيمايش که عام
ترين نوع روش در تحقيقات اجتماعي به شمار مي آيد ،روشي براي گردآوري
داده هاست که در آن از گروههاي معيني از افراد خواسته ميشود که به تعدادي پرسش
مشخص پاسخ دهند ،اين پاسخ ها مجموعه اطالعات پژوهش را تشكيل ميدهند.
(ببي.)529 :1381 ،
روش پيمايش توصيفي است از نگرش و رفتار جمعيتي بر اساس انتخاب
نمونه اي تصادفي و معرف از افراد آن جمعيت و پاسخ آنها به يک رشته سوال .ضمن
آنكه روش پيمايش به محقق اين امكان را نيز مي دهد که با فراتر رفتن از توصيف به
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تبيين پديدهها نيز بپردازد.
ابزار پژوهش در بخش پيمايش «پرسشنامه» و واحد تحليل فرد است .جامعه
آماري اين پژوهش دانشجويان و دانشآموختگان کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاهها
در رشته هاي علوم ارتباطات و علوم سياسي است .حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران محاسبه شد که طبق فرمول با  5درصد خطا و  95درصد اطمينان حجم نمونه
نبايد از  383نفر کمتر باشد .براي جمع آوري اطالعات در بخش پيمايش ،از تكنيک
پرسشنامه به صورت حضوري و از تكنيکهاي آمار توصيفي و استنباطي براي
توصيف و تحليل دادهها استفاده شد.

تعاريف نظري و عملي متغيرها
تعريف نظري متغير وابسته  :در اين پژوهش حوزه عمومي مجازي متغير وابسته
است .فضاي مجازي ،فضايي تصوري است که فناوري هاي ارتباطي -اطالعاتي ايجاد
مي کنند و فضايي است بسيار فرا خ و باز که هر فرد يا گروه در صورت دارا بودن
زمينه ها و ابزار الزم ،مي تواند به درون آن راه يابد؛ پس اين فضا در واقع نوعي حوزه
عمومي است که هابرماس آن را همچون قلمرو مكالمه يا گفتگوي فارغ از زور و
اجبار و معطوف به يک توافق عملي تعريف ميکند .در اين پژوهش فضاي مجازي
(فضاي اينترنتي) را نوعي حوزه عمومي ،از نوع مجازي ميدانيم.
تعريف عملي متغير وابسته  :در اين پژوهش ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات
و علوم سياسي را درباره حوزه عموميمجازي به سه طريق خواهيم سنجيد که عبارتند
از 3 :گزاره مستقيم در پرسشنامه شامل :
 حوزه عمومي در فضاي مجازي تشكيل نشده است. شبكه هاي اجتماعي مصداق حوزه عمومي در فضاي مجازي هستند. -وبالگ ها مصداق حوزه عمومي در فضاي مجازي هستند.
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متغيرهاي مستقل
با توجه به ادبيات موضوع و چارچوب نظري و تعريفي که هابرماس از حوزه
عمومي هنجاري ارائه داد ه است دسترسي عام ،گفتگوي عام و کنش عام متغيرهاي
حوزه عمومي هستند که به عنوان متغيرهاي مستقل اين پژوهش در نظر گرفته شدهاند.
به عبارت ديگر اگر حوزه عمومي مجازي را متغير وابسته در نظر بگيريم تغيراتي که
در اين حوزه مي تواند باعث از بين رفتن يا فئودالي شدن اين حوزه شود ناشي از
تغييراتي است که بر متغيرهاي مستقل روي ميدهند.
تعريف نظري دسترسي عام :دسترسي به اطالعات براي عموم در حوزه عمومي
تضمين شده است.
تعريف نظري گفتگوي عام :گفتگوي همگاني عقالني -انتقادي در حوزه
عمومي به شكل گيري افكار عمومي منجر ميشود.
تعريف نظري كنش عام :افكار عمومي حاصل از گفتگو به عمل جمعي سياسي
منجر ميشود.
تعريف عملي متغيرهاي مستقل :طبق ادبيات پژوهش  ،دسترسي عام در فضاي
مجازي شامل چهار شاخص دسترسي به رسانه ،دسترسي به اطالعات ،دسترسي افقي
و دسترسي عمودي؛ و گفتگوي عام در فضاي مجازي شامل سه شاخص حق گفتگو
براي همه ،حق پرسش و گفتگو درباره تمام موضوعات و گفتگو فارغ از اجبار بيروني
و دروني؛ و کنش عام در فضاي مجازي شامل چهار شاخص مطلع ساختن ،درگير
ساختن ،متصل ساختن و بسيج ساختن است .پس براي اندازه گيري ديدگاه کارشناسان
علوم ارتباطات و علوم سياسي در باره متغيرهاي مستقل ،براي شاخصهاي گوناگون با
استفاده از نظرات  6تن از اساتيد علوم ارتباطات (در قالب توزيع پرسشنامه)
مولفه هايي تعريف و در پرسشنامه گنجانده شد( .جدول  . )3از آنجا که براي پاسخ به
سؤاالت و گزارههاي پژوهش از طيف ليكرت استفاده شده که طيف مجموع نمرات
است ،امتياز مجموع نمرات براي دستيابي به ديدگاه پاسخگويان محاسبه شده است.
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سؤالهاي پژوهش
 .1آيا درباره وجود متغيرهاي مستقل در فضاي مجازي ديدگاه مثبتي وجود دارد ؟
 .2آيا حوزه عموميدر فضاي مجازي تشكيل شده است ؟
 .3آيا وبالگها مصداق حوزه عموميدر فضاي مجازي هستند ؟
 .4آيا شبكه هاي اجتماعي در فضواي مجوازي مصوداق حووزه عموومي مجوازي
هستند؟
 .5آيا گفتگوهاي سياسي در ارتباطات اينترنتي عقالني هستند؟
 .6آيا امكان توافق در موضوعات سياسي در فضاي مجازي وجود دارد ؟
 .7آيا ايجاد حوزه عمومي مجازي در توسعه مردم ساالري مؤثر است؟
 .8آيا ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطوات و علووم سياسوي دربواره ايجواد حووزه
عمومي مجازي ،مصاديق آن و تأثير آن بر مردم ساالري ،همسان است ؟
 .9آيا بين متغيرهاي مستقل با وبالگها به مثابه حوزه عمومي مجوازي همبسوتگي
وجود دارد ؟

روش نمونهگيري
براي تعيين نمونه در اين پژوهش از شيوه نمونه گيري تلفيقي يا ترکيبي با
تكنيک چند مرحلهاي و سهميه اي استفاده شد .بدين نحو که به منظور جمعآوري
نمونه هاي مورد نظر براي اين پژوهش ابتدا در مرحله اول مجموع دانشگاههاي داراي
دو رشته علوم سياسي و علوم ارتباطات شناسايي شدند و در مرحله دوم از دانشگاههاي
شناسايي شده ،دانشكده هاي علوم سياسي و ارتباطات مشخص شدند .در مرحله سوم
به تناسب جمعيت دانشكدهها ،پرسشنامهها در قالب دو رشته علوم ارتباطات و علوم
سياسي تقسيم شد و سپس در مرحله آخر ،سهميه در نظر گرفته شده براي هر رشته بين
دانشجويان و دانشآموختگان به تنا سب سهميه در نظر گرفته شده توزيع و اطالعات از
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ميدان تحقيق جمع آوري شد .بدين ترتيب بيش از  600پرسشنامه بين دانشجويان و
دانشآموختگان کارشناسي ارشد و دکترا در دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران،
دانشكده علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبائي ،دانشكده علوم سياسي دانشگاه تربيت
مدرس ،دانشكده علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده علوم سياسي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مرکز و تهران جنوب ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تربيت
معلم ،گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،گروه ارتباطات دانشكده
علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي ،گروه ارتباطات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه
آزاد اسالمي ،گروه علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) ،گروه علوم سياسي دانشگاه
امام صادق(ع) ،گروه روابط عمومي دانشگاه علمي کاربردي ،دانشكده علوم ارتباطات
دانشگاه سوره ،مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها ،مرکز تحقيقات و مطالعات رسانهاي
روزنامه همشهري ،دانشكده خبر و دانشكده صدا و سيما توزيع و اطالعات جمعآوري شد.

سنجش اعتبار ابزار اندازهگيري
براي سنجش اعتبار از محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
ضريب آلفاي کرونباخ ،براي سنجش ميزان تک بُع دي بودن نگرشها ،عقايد و ...بكار
مي رود .در مقياس ليكرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار است.
بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثالً از  1تا  5براي مقياس ليكرت  5گويهاي) داده
مي شود که مجموع نمراتي که هر فرد از گويهها مي گيرد نمايانگر گرايش او خواهد
بود .کرونباخ ضريب پايايي  45%را کم 75% ،را متوسط و قابل قبول ،و ضريب 95%
را زياد پيشنهاد کرده است.
براي تعيين مولفه هاي حوزه عمومي مجازي پس از جمعآوري نظرات شش
تن از اساتيد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائي  ،بيست وچهار مولفه انتخاب
شد .همانگونه که در جدول  2ميتوان ديد ضريب آلفاي کرونباخ براي اين مولفهها
که توسط نرم افزار  SPSSمحاسبه شده است برابر  ، 0/873يعني قابل قبول ميباشد.
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جدول  -2سنجش اعتبار پرسشنامه
تعداد مولفهها

آلفاي کرونباخ

24

0/873

جدول  -3شاخصها و مولفههاي متغيرهاي مستقل
متغير
مستقل

شاخص
دسترسي به
رسانه
دسترسي به
اطالعات

دسترسي
عام

دسترسي
افقي

مولفه
اينترنت رسانه اي است که همه افراد به آن دسترسي دارند
ارتباطات اينترنتي ماهيتي مشارکتي و تعاملي دارند
از طريق اينترنت دسترسي افراد به اطالعات بيشتر شده است
اينترنت پنهان کردن اطالعاتي را که حكومت و ديگر سازمانهاي
قدرتمند ترجيح ميدهند مخفي بماند دشوار ساخته است
ارتباط افراد با يكديگر از طريق اينترنت آسان شده است
با استفاده از اينترنت ارتباط مردم با مقامات حكومتي تسهيل

دسترسي

شده است

عمودي

نقد قدرت حاکم در اينترنت آسان تر از ساير رسانههاي جمعي
است

حق گفتگو
گفتگوي
عام

براي همه
حق پرسش
درباره همه
موضوعات

از طريق اينترنت افراد ميتوانند با يكديگر گفتگو نمايند
اينترنت باعث افزايش تعداد مشارکت کنندگان در گفتگوهاي
سياسي شده است
در ارتباطات اينترنتي مانع و خط قرمزي براي گفتگو درباره
موضوعات مورد عالقه وجود ندارد
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فارغ از

در ارتباطات اينترنتي نميتوان نظر خود را بر ديگران تحميل
نمود

اجبار بيروني افراد در گفتگوي اينترنتي دچار خود سانسوري نميشوند
و دروني

براي حكومت ،کنترل صداها و انديشههاي گوناگون در اينترنت
آسان نيست
تنوع ديدگاهها در اينترنت باعث افزايش قدرت انتخاب افراد
ميشود
از طريق اينترنت اطالعات متنوع ،متكثر و متفاوتي در اختيار
افراد قرار ميگيرد

مطلع شدن

از طريق اينترنت انديشهها و صداهايي که در جامعه اجازه
مشارکت ندارند ،اجازه شنيده شدن مييابند
گسترش اينترنت باعث کاهش وابستگي اطالعاتي مردم به
رسانههاي جمعي شده است
گفتگوهاي سياسي که در اينترنت جريان دارند بر افكار
عموميتأثير گذارند

كنش

اينترنت به مردم امكان ميدهد هنگاميکه از نحوه اطالع رساني

عام

رسانههاي جمعي ناراضي هستند ،خود در فرآيند اطالع رساني
درگير شدن

مشارکت نمايند
مباحثات و گفتگوهاي سياسي در اينترنت بر کنش سياسي افراد
تأثير گذارند

متصل شدن

اينترنت فضايي جديد براي معاشرت و همراهي افراد با يكديگر
فراهم کرده است
اينترنت امكان ظهور اجتماعات و گروههاي هم عقيده و هم
فكر را فراهم آورده است
اينترنت هماهنگي فعاليتهاي مدني شهروندان را تسهيل نموده

بسيج شدن

است
اينترنت سازماندهي گروههاي اقليت را تسهيل کرده است
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يافتههاي پژوهش
از مجموع چهارصد پاسخگو بيشترين نسبت با  45.3درصد يعني  181نفر به
پاسخگوياني تعلق دارد که کمتر از  25سال سن دارند وکمترين نسبت با  5درصد (20
نفر) به پاسخگوياني تعلق دارد که بيش از  35سال سن دارند .در ضمن بيشترين نسبت
با  68درصد يعني  272نفر پاسخگويان زن و  32درصد پاسخگويان يعني  128نفر مرد
بودهاند .همچنين از مجموع چهارصد پاسخگو بيشترين نسبت با  67.8درصد يعني
 271نفر پاسخگويان دانشجوي کارشناسيارشد و کمترين نسبت با  5.3درصد يعني 21
نفر داراي مدرک دکترا بودهاند .ضمن آنكه بيشترين نسبت با 60.8درصد يعني  243نفر
به پاسخگوياني تعلق دارد که دانشجو يا دانشآموخته رشته علوم ارتباطات هستند و
 39.3درصد يعني  157نفر شامل دانشجويان يا دانشآموختگان رشته علوم سياسي
است.
پاسخ سؤال  : 1آيا در خصوص وجود متغيرهاي مستقل در فضاي مجازي ديدگاه
مثبتي وجود دارد؟
براي پاسخ بهاين پرسش ،نظر پاسخگويان به مولفههاي حوزه عموميمجازي در
سه سطح اندازهگيري شد .همانگونه که ميدانيم طيف ليكرت طيف مجموع نمرات
است ،پس مجموع نمرات پاسخگويان به مولفههاي تشكيل دهنده يک متغير ،اگر
کوچكتر از ميانگين تا کمترين حد باشد ديدگاه منفي ،اگر برابر ميانگين باشد حد مياني
ديدگاه بوده که به صورت نظري ندارم ،و اگر مجموع نمرات باالتر از ميانگين تا حد
بااليي باشد ديدگاه مثبت تلقي شده است.
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جدول  -4ديدگاه پاسخگويان به متغيرهاي مستقل حوزه عموميمجازي
منفي

متغيرهاي
مستقل

فراوان
ي

درصد معتبر

متوسط
فراوان
ي

درصد معتبر

مثبت
فراواني

درصد معتبر

 



دسترسي عام 

 

   



  
گفتگوي عام 

 
  

کنش عام  

بي
پاسخ





همانگونه که در جدول  4ديده ميشود از مجموع چهارصد پاسخگو ،بيشترين
نسبت با  89.7درصد برابر با  357نفر به پاسخگوياني تعلق دارد که نسبت به متغير
دسترسي عام در فضاي مجازي ديدگاه مثبت دارند و کمترين نسبت با  1.5درصد برابر
با  6نفر به پاسخگوياني تعلق دارد که نسبت بهاين متغير ديدگاه ميانه داشتهاند .همچنين
از مجموع چهارصد پاسخگو بيشترين نسبت با  76.3درصد برابر با  305نفر به
پاسخگوياني تعلق دارد که نسبت به متغير گفتگوي عام در فضاي مجازي ديدگاه مثبت
دارند و کمترين نسبت با  6.8درصد برابر با  27نفر به پاسخگوياني تعلق دارد که نسبت
بهاين متغير ديدگاه ميانه داشتهاند  .در ضمن از مجموع چهارصد پاسخگو بيشترين
نسبت با  89.2درصد برابر با  356نفر به پاسخگوياني تعلق دارد که نسبت به متغير
کنش عام در فضاي مجازي ديدگاه مثبت دارند و کمترين نسبت با  1درصد برابر با 4
نفر به پاسخگوياني تعلق دارد که نسبت بهاين متغير ديدگاه ميانه داشتهاند .بنابراين با
توجه به دادههاي جدول  4و در پاسخ به سؤال اول اين پژوهش که «آيا در خصوص
متغيرهاي مستقل در فضاي مجازي ديدگاه مثبتي وجود دارد ؟» ميتوان گفت که
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ديدگاه مثبتي درباره متغيرهاي مستقل اين پژوهش وجود دارد .بيشترين ديدگاه مثبت با
 89.3درصد در خصوص متغير دسترسي عام و کمترين ديدگاه مثبت با  76.3درصد
درباره متغير گفتگوي عام از سوي پاسخگويان ابراز شده است.
پاسخ سؤال  : 2آيا حوزه عموميدر فضاي مجازي تشكيل شده است ؟
جدول  -5ديدگاه پاسخگويان به گزاره «حوزه عموميدر فضاي مجازي تشکيل نشده
است».
فراواني

ديدگاه پاسخگويان

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

مخالفم









نظري ندارم









موافقم









جمع

 



همانگونه که در جدول  5ديده ميشود  46.1درصد پاسخگويان برابر با 184
نفر با اين گزاره که « حوزه عمومي در فضاي مجازي تشكيل نشده است » مخالفت
کردهاند و تنها  26.8درصد برابر با  107نفر با آن موافق بودهاند .بنابراين در پاسخ به
سؤال دوم اين پژوهش که «آيا حوزه عمومي در فضاي مجازي تشكيل شده است؟»
ميتوان گفت که « با عدم تشكيل حوزه عمومي در فضاي مجازي» مخالفت بيشتري
وجود دارد و اگر اين به معناي تشكيل حوزه عمومي در فضاي مجازي باشد بايد با
وبالگها يا شبكه هاي اجتماعي مجازي بعنوان حوزه عمومي مجازي موافقت وجود
داشته باشد.
پاسخ سؤال  : 3آيا وبالگها مصداق حوزه عموميدر فضاي مجازي هستند ؟
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جدول  -6ديدگاه پاسخگويان به گزاره «وبالگها مصداق حوزه عموميدر فضاي مجازي
هستند».
ديدگاه
پاسخگويان
مخالفم
نظري ندارم
موافقم
جمع

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

 
 
   


  
  





همانگونه که در جدول  6ديده ميشود  58.5درصد پاسخگويان برابر با  234نفر
با شدتهاي متفاوت با اين گزاره موافقت و  20.5درصد برابر با  82نفر با شدتهاي
متفاوت با اين گزاره مخالفت کردهاند .بنابراين در پاسخ به سؤال سوم اين پژوهش که
«آيا وبالگها مصداق حوزه عمومي در فضاي مجازي هستند؟» بايد گفت موافقت نسبتاً
بااليي در اين خصوص وجود دارد.
پاسخ سؤال  :4آيا شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي مصداق حوزه عمومي
مجازي هستند؟
جدول  -7ديدگاه پاسخگويان به گزاره «شبکههاي اجتماعي مصداق حوزه عموميدر
فضاي مجازي هستند».
ديدگاه
پاسخگويان
مخالفم

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي
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نظري ندارم
موافقم
جمع

   


   









همانگونه که در جدول  7ميشود  69.8درصد پاسخگويان برابر با  279نفر با اين
گزاره موافقت و تنها  10.8درصد برابر با  43نفر با اين گزاره مخالفت کردهاند .بنابراين
در پاسخ به سؤال چهارم اين پژوهش که « آيا شبكههاي اجتماعي در فضاي مجازي
مصداق حوزه عمومي مجازي هستند؟» ميتوان گفت درصد موافقت بااليي در اين
خصوص وجود دارد.
پاسخ سؤاالت ديگر پژوهش:
درباره سؤال پنجم اين پژوهش که «آيا گفتگوهاي سياسي در ارتباطات اينترنتي
عقالني است؟» ميتوان گفت  42.8درصد برابر با  171نفر با اين گزاره مخالفت و
درمقابل  30.3درصد برابر با  121نفر با اين گزاره موافقت کردهاند .ضمن آنكه 27
درصد برابر با  108نفر نيز نظري ميانه داشتهاند.
درباره سؤال ششم اين پژوهش که «آيا امكان توافق در موضوعات سياسي در
فضاي مجازي وجود دارد ؟» ميتوان گفت که  44درصد پاسخگويان برابر با  176نفر با
اين گزاره موافقت کردهاند يعني معتقدند که امكان توافق بر سر مسائل سياسي در
فضاي مجازي دشوار است و در مقابل  25.8درصد برابر با  103نفر با اين گزاره
مخالفت کردهاند .ضمن آنكه  30.3درصد برابر با  121نفر نيز نظري ميانه داشتهاند.
درباره سؤال هفتم اين پژوهش که « آيا ايجاد حوزه عموميمجازي در توسعه
مردم ساالري مؤثر است؟» ميتوان گفت که  61.1درصد پاسخگويان برابر با  244نفر
معتقدند ايجاد حوزه عمومي در توسعه مردم ساالري مؤثر است و تنها  13درصد برابر
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با  52نفر با اين گزاره مخالفت کردهاند .ضمن آن که  26درصد برابر با  104نفر نيز
نظري ميانه داشتهاند.
براي پاسخ به سؤال هشتم اين پژوهش که « آيا ديدگاه کارشناسان علوم
ارتباطات و علوم سياسي در خصوص ايجاد حوزه عموميمجازي ،مصاديق آن و تأثير
آن بر مردم ساالري همسان است؟» از آزمون تي استيودنت گروهي براي نمونههاي
مستقل استفاده کردهايم تا ميانگين پاسخ هاي پاسخگويان رشته علوم ارتباطات و علوم
سياسي را درباره سؤالهاي ياد شده با يكديگر مقايسه کنيم .آزمون تي استيودنت نشان
دهنده آن است که با  95درصد اطمينان ميتوان گفت که بين ديدگاه کارشناسان علوم
ارتباطات و علوم سياسي دربارهايجاد حوزه عمومي مجازي ،مصاديق آن و تأثير آن بر
مردم ساالري تفاوت معناداري وجود ندارد.
براي پاسخ به سؤال نهم اين پژوهش «آيا بين متغيرهاي مستقل بوا وبوالگهوا بوه
مثابه حوزه عمومي مجازي همبستگي وجود دارد؟» از آزمون همبستگي پيرسون استفاده
شده است.
جدول  -8جدول همبستگي بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته
همبستگي

حوزه

پيرسون

عموميوبالگ

حوزه
عموميوبالگ
دسترسي عام
گفتگوي عام







دسترسي عام

گفتگوي عام

کنش عام
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کنش عام












در جدول  8همانگونه که ديده ميشود بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته در
سطح معني داري  0.01درصد همبستگي پيرسون محاسبه شده است .کليه
همبستگيهاي بدست آمده با  99درصد اطمينان و يک درصد خطا معنادار هستند.
همانگونه که ديده ميشود متغير وابسته ،باالترين ميزان همبستگي را با کنش عام به
ميزان  0.324و کمترين ميزان همبستگي را با متغير گفتگوي عام به ميزان  0.176نشان
مي دهد .ضمن آنكه متغيرهاي مستقل نيز با يكديگر همبستگي دارند و همانگونه که در
جدول  8ديده ميشود بيشترين ميزان همبستگي بين دسترسي عام و کنش عام به ميزان
 0.395وجود دارد.

نتيجهگيري
نتايج تحقيق ما با عنوان «حوزه عموميدر فضاي مجازي؛ مولفههاي شكل گرفته
حوزه عمومي مجازي از ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سياسي در
دانشگاههاي ايران» نشان داد که اکثر کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سياسي معتقدند
حوزه عمومي در فضاي مجازي تشكيل شده است و وبالگها و شبكههاي اجتماعي
مجازي همچون فيس بوک از مصاديق حوزه عموميمجازي به شمار ميروند.
شكل گيري دسترسي عام ،گفتگوي عام و کنش عام در فضاي مجازي از سويي
نشان دهنده آنست که نظريه حوزه عموميقابل بكارگيري در حوزه مجازي است و از
سوي ديگر ويژگيهاي فضاي مجازي و ارتباطات با واسطه رايانهاي ،حوزه عموميرا
فضايي متكثر و چند پاره ساخته است.اين بدان معناست که افراد پراکنده به لحاظ
جغرافيايي و مكاني قادر هستند با تشكيل گروههاي مجازي و يا عضويت در شبكههاي
اجتماعي به نوعي اجتماع مجازي دست يابند و ضمن گفت و گو با يكديگر و مطلع
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شدن از نظرات ديگران در خصوص مسايل اجتماعي و سياسي قادر به کنش باشند .لذا
به نظر ميرسد ويژگيهاي کيفي ارتباطات با واسطه رايانهاي  -امكان بازخورد فوري،
ايجاد ارتباطات گروهي و تسهيل ارتباط ميان اشخاص و گروههاي به لحاظ جغرافيايي
پراکنده  -گفتگو را به يک فعاليت به شدت محبوب در اينترنت بدل ساخته است که در
کنار توزيع مقادير زيادي از اطالعات به صورت سريع و ارزان ،بعالوه توانايي اش در
تسهيل ارتباطات ،باعث تقويت مجدد حوزة عموميبه افول رفته ماست.
به عبارت ديگر در حالي که در مدل سنتي ،فعاليت سياسي حول تعداد اندکي از
مراکز موجود در حوزة عموميشكل مي گرفت اما در محيط جديد ،فعاليت سياسي
پخش ،مرکز زدايي و در سراسر شبكه توزيع شده است .دسترسي مستقيم به اطالعات
که محيط اطالعاتي شبكه اي آن را ممكن ساخته ،غيرقابل مقاومت است .امروزه
شهروندان خودشان به صورت فعال و رويتپذيري درگير فرآيند ارتباطات ،گفتگو و
کنش عموميهستند بدون آنكه به ميانجيگري ،همچون روزنامهنگاران و سياستمداران
براي نمايندگي از سوي آنان ،نياز داشته باشند؛ يافتههاي تحقيق نيز نشان دهنده آنست
که  65/8درصد پاسخگويان معتقدند گسترش اينترنت باعث کاهش وابستگي اطالعاتي
مردم به رسانههاي جمعي شده است.
از سوي ديگر يافتههاي تحقيق نشان مي دهد اکثر کارشناسان علوم سياسي و
علوم ارتباطات عليرغم آنكه معتقدند فضاي گفتگوهاي سياسي در اينترنت عقالني
نيست و رسيدن توافق درباره مسايل سياسي دشوار است اما ايجاد حوزه عمومي
مجازي را در توسعه مردم ساالري موثر ميدانند .اين مسئله از سويي ميتواند نشان
دهنده آن باشد که پاسخگويان تكثر آرا در حوزه عموميرا از الزامات مردم ساالري
ميدانند و از سوي ديگر ميتوان اميدوار بود که با عقالني شدن بحثها در فضاي
مجازي امكان توافق درباره مسائل سياسي بيشتر شود.
حوزة عمومي سنتي قرار بود قلمروي متحد و مرکزي فراهم نمايد که در آن
تمامي موضوعات مهم جامعه با درجه بااليي از رويتپذيري ايفاي نقش نموده و به
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شكلگيري افكار عمومي و فرموله شدن راهحل سياسي منتهي شوند .اما در مقابل
امروزه در فضاي مجازي تعداد زيادي از حوزههاي عمومي مشخص شامل
زيرمجموعه هاي خودانتخابي اجتماعي وجود دارد که در آنها شكلگيري افكار
عموميحداقل توسط گروههاي مشخصي از مشارکتکنندگان و بر روي موضوعات
خاصي از طريق گفتگوهاي اجتماعات دوباره ممكن شده است؛ به نحوي که 64/8
درصد پاسخگويان معتقدند گفتگوهاي سياسي که در اينترنت جريان دارند بر افكار
عموميتاثير گذارند.
نكته مهم ديگر آنكه هابرماس رسالت حوزه عموميرا نقد و نظارت مردم بر
قدرت حاکم ميداند .يافتههاي تحقيق نيز نشان ميدهد که  68/3درصد پاسخگويان
معتقدند نقد قدرت حاکم در اينترنت آسانتر از ساير رسانههاي جمعي است .اين
مسئله نشان دهنده جذابيت فضاي مجازي براي گفتگوهاي سياسي در اينترنت است
که ا ين روزها بيش از پيش در عرصه اجتماعي نيز قابل مشاهده است به نحوي که در
تغييرات اجتماعي که در سطح منطقه و جهان در حال رخ دادن است افراد ،در سطح
گستردهاي براي هماهنگي کنشهاي اجتماعي و يا اطالع رساني در خصوص
بيعدالتيهاي اجتماعي از اينترنت استفاده ميکنند و حكومتها نيز در هنگام
ناآراميهاي اجتماعي با محدود سازي و يا سانسور تالش ميکنند اين ابزار را خنثي
نمايند.
همچنان که بنكلر يادآوري مي کند تاثيرات دموکراتيک اينترنت بايد با
دموکراسي در بستر رسانه هاي جمعي مقايسه شود نه در بستر يک آرمان شهرِ ايده آل.
در کشورهاي اقتدارگرا ،ورود ارتباطات اينترنتي براي حكومت ها کنترل حوزة
عمومي را سخت تر و پرهزينه تر ساخته است .اگر اين حكومتها خواهان ادامه نفوذ
خود بر حوزة عمومي هستند ناچارند از مزاياي اتصاالت اينترنتي چشم پوشي نمايند.
اگر نمي توانند از اين مزايا صرفِ نظر نمايند خود را با کنترل کمتري بر حوزة
عمومي مواجه خواهند ديد )Benckler, 2008: 237( .کاستلز نيز معتقد است معماري
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اين تكنولوژي شبكهاي به گونه اي است که سانسور يا کنترل آن بسيار دشوار است.
تنها راه کنترل شبكه وارد نشدن به آن است و مبادرت به اين عمل براي هر سازمان
يا نهاد ،وقتي اين شبكه فراگير شود و همه انواع اطالعات را در سرتا سر جهان انتقال
دهد ،معادل است با پرداخت يک تاوان گزاف( .کاستلز)408 :1380،
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد در خصوص تشكيل برخي از مولفههاي
حوزه عمومي در فضاي مجازي اجماع بااليي از ديدگاه اکثر پاسخگويان (بيش از 70
درصد) وجود دارد ؛ اما در خصوص برخي ديگر چنين اجماعي مشاهده نميشود.
همانگونه که در شكل  1مشاهده مي شود تنها شاخصي که مولفه هايش به تماميدر
فضاي مجازي شكل گرفته ،کنش عام است.
شکل -1مولفههاي شکل گرفته حوزه عموميمجازي

اما در مورد برخي ديگر از مولفه هاي ديگر حوزه عمومي در فضاي مجازي
اجماع بااليي ميان پاسخگويان مشاهده نمي شود که ما اين مولفهها را مولفههاي کمتر
شكل گرفته ناميدها يم و همانگونه که در شكل  2مشاهده ميشود شامل  2مولفه از
شاخص دسترسي عام و  2مولفه از شاخص گفتگوي عام است.
شکل  -2مولفههاي كمترشکل گرفته حوزه عموميمجازي
گفتگويي فارغ

حق گفتگو

دسترسي به

دسترسي به

از اجبار و

درباره تمام

حاکمان

رسانه

ترس

موضوعات
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با توجه به مباني نظري و يافتههاي تحقيق و نيز با بررسي مولفههاي شكل گرفته
و مولفههاي کمتر شكل گرفته حوزه عمومي مجازي ميتوان نتيجه گرفت تا هنگاميکه
مولفههاي کمتر شكل گرفته (خصوصاً مولفههاي شاخص گفتگوي عام) ،به تماميشكل
نگيرند ميتوان انتظار داشت:
 .1حوزه عموميمجازي در توسعه دموکراتيک جامعه نقش موثر و مشخصي
ايفا نخواهد کرد
 .2از ظرفيتها و قدرت حوزه عمومي مجازي در نظارت عمومي کاسته
خواهد شد
 .3گفتگو محور نبودن کنشهاي مجازي باعث پراکندگي و ازدياد کنشها از
يک سو و از سوي ديگر کم اثر شدن قدرت تغيير يا ماندگاري اين کنشها در عرصه
اجتماعي خواهد شد.به عبارت ديگر از آنجا که حوزه عمومي فضايي جهت گفتگوي
آزاد تمامي مردم و گروههاي دينفع است انتظار ميرود کنشهاي منبعث از آن توسط
بخشي از افكار عموميحمايت و پشتيباني شود تا چنين کنشهاي هدفمندي ضمن
اطالح اجتماعي به انسجام بيشتر مدني منجر شوند .اما هنگامي که امكان کنش عام در
فضاي مجازي وجود دارد ولي دسترسي و گفتگوي عام تحديد ميشود ،مجموعهاي از
کنش هاي متكثر و پراکنده خواهيم داشت که لزوماً توسط افكار عمومي حمايت
نميشوند و ميتوانند باعث گسست مدني شوند.
در نگاهي کلي به يافتههاي تحقيق به نظر ميرسد با ايجاد جوامع مجازي و
شبكههاي اجتماعي از طريق ارتباطات رايانهاي فضاهاي زيادي وجود دارد که ميتواند
به عنوان حوزه عمومي در نظر گرفته شود .اين حوزههاي عمومي متكثر  -به خصوص
وبالگها و شبكههاي اجتماعي  -بسته به ميزان توجه و مشارکت کاربران اندازه
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متفاوتي مييابند ضمن آنكه کاربران را قادر ميسازند بر حسب عالئقشان حوزههاي
عمومي متفاوتي را تجربه نمايند و در آن مشارکت داشته باشند .بر خالف حوزه
عمومي سنتي در اين حوزههاي عمومي شبكهاي ،رسانههاي جمعي تعيين کننده دستور
کار نيستند ،گردش اطالعات يكسوي ه نيست و ارتباطات خطابي در آن جايي ندارد.
ضمن آنكه عموم کاربران قدرت کنش ،مشارکت و انتقاد بسيار بااليي در حوزه عمومي
مجازي دارند که قابل مقايسه با قدرت مشارکت و انتقاد آنها در حوزه عمومي سنتي
نيست .از سوي ديگر به دليل ماهيت غيرمتمرکز شبكه ،حوزههاي عمومي مجازي
مقاومت و انعطاف بيشتري در برابر کنترل حاکمان دارند و در صورتي که حاکمان
تمايل به توسعه ظرفيت هاي ساختاري و کاربري شبكه جهاني اينترنت داشته باشند،
ناچار به پذيرش اين فضاهاي بالقوه انتقادي هستند.
به هرحال جامعه ما داراي نظام سياسي جواني است که دائما درصدد تجربه و
تالش در راه دستيابي به امكانات و ابزارهاي جديدي براي ارتقاء سطح توسعه سياسي
و آزمودن افقهاي نوين سياست ديني است .از اين رو در برخورد با پديدههاي نوين
ارتباطي نيازمند درک بهتر و عميقتر از فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي در جهت
ارتقاء و تكامل مردم ساالري و مشارکت سياسي و مباحثه عقالني درباره مسائل مورد
عالقه شهروندان است .به نظر ميرسد امكانات تعاملي فضاي مجازي  -به خصوص
وبالگها و شبكههاي اجتماعي به عنوان مصاديق شاخص حوزه عموميمجازي  -با
منعكس ساختن ديدگاههاي عمومي ،توانسته بخشي از تمايالت ،خواستهها ،مطالبات و
انتقادات موجود در حوزة عمومي را مستند سازي نمايد .نتايج و يافتههاي اين تحقيق
ميتواند در برنامهريزيها و سياستگذاريهاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي مورد
بهرهبرداري قرار گيرد.

پيشنهادهاي براي حاكمان سياسي
«کولمان» با مفروض داشتن اي ن که دموکراسي در وضعيت دشواري قرار دارد ،با
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بررسي دموکراسيهاي معاصر معتقد است آنچه در مورد دموکراسي مشكل ساز شده
است ،ظرفيت آن براي تقويت ارتباطات متقابل و روابط محترمانه بين حكومتکنندگان
و حكومت شوندگان است .وي با پذيرش اينكه شكاف گستردهاي بين منتخبين مردم با
مردم بوجود آمده است مينويسد براي مردمي که به دموکراسي نزديک ميشوند سه
چيز مورد نياز است(Coleman & Blumler, 2009: 166) :
1و نهادها و فرآيندهاي دموکراتيک بايد به شيوهها و طرقي که مردم مشكالت،
ترسها و تمايالت خود را بيان ميکنند ،حساس باشند.
2و دموکراسي بايد با کساني که حكومت شوندگان مينامند در تماس باشد .اگر
مشارکت مردم در انتخابات امري مهم و معتبر است بايد گفتگوي دموکراتيک امري
پيوسته و الينقطع باشد.
3و تعامل عمومي با فرآيند دموکراتيک بايد اثرگذاري خود را نشان دهد .مردم
ميخواهند شاهد يک رابطه قابل اعتماد باشند بين آنچه ميگويند و شنيده شدنشان
توسط حكومتکنندگان.
اين آسيب شناسي براي حاکمان سياسي که تالش دارند تا با تقويت و اطالح
نهادهاي موجود الگويي از مردم ساالري ديني را ارائه دهند ميتواند راهگشا باشد.
باگسترش اينترنت در کشور و افزايش کاربران آن حوزه عمومي مجازي در حال
گسترش است و امكان کنترل بسيار سخت به نظر ميرسد .چرا که شبكه بر طبق
تعريف داراي نقاط اتصال است نه مرکز و حوزههاي عمومي شبكهاي در اطراف نقاط
اتصال مختلفي امكان تشكيل دارند.
لذا حاکمان سياسي بايد راهكارهايي بينديشند تا از اين ظرفيت در جهت افزايش
رضايت عمومي و امنيت ملي استفاده نمايند .يكي از اين راهكارها ميتواند ايجاد
فضايي مجازي براي مشارکت و اظهارنظر مردم در خصوص تمامي مسائل مهم
اجتماعي و سياسي باشد .بديهي است در صورت ايجاد چنين فضايي مشارکت حاکمان
سياسي و روشنفكران در اين گفت و گوها ميتواند عالوه بر تبيين جنبههاي مختلف
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مسائل اجتماعي و سياسي ،باعث عقالني شدن اظهار نظرهاي مردم و روشن شدن افكار
عمومي در خصوص تصميمات سياسي و اجتماعي شود .ايجاد چنين فضايي در
صورت اثرگذاري ميتواند مهمترين مانع در مقابل فضاهاي مشابهي باشد که توسط
بيگانگان و دشمنان اين کشور ايجاد ميشود و سعي دارد با جهت دهي و نشر اطالعات
مغرضانه باعث تضعيف نظام ما شوند.
با ايجاد چنين فضايي همچنين ميتوان به دستهبندي و الويتگذاري مشكالت و
نگرانيهاي مردم در خصوص مسائل مختلف پرداخت و اين گزارشات ميتواند به
دستگاه ها و نهادهاي مختلف سياسي و امنيتي کمک نمايد تا در راستاي رفع اين
نگرانيها اقدام نمايند .ضمن آنكه گفتگوي پيوسته ميان مردم و مسئولين ميتواند عالوه
بر نزديكي بيشتر اين دو گروه ،حس تعلق ملي و مشارکت اجتماعي را افزايش دهد.
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