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 سیاسی فرهنگ گسترش و مجازی های شبکه از استفاده رابطه بررسی

 اصفهان شهر شهروندان موردی مطالعه: دموکراتیک
 

  1محمودرضا رهبرقاضی
 اصفهان دانشگاهعلوم سیاسی  استادیار

 سهیال آشنایی
 اصفهان دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی

 شهریاری اعظم
 میبد واحد اسالمی آزاد دانشگاه کامپیوتر مهندسی ارشد کارشناسی

 (2/5/96: پذیرشتاریخ  - 27/3/96)تاریخ دریافت: 
  

 چکیده
تواند بر فرهنگ سیاسیی دموکراتیی    رسد یکی از ابزارهای مهمی که در عصر جدید میبه نظر می

هیای  بررسیی تیاثیر شیبکه    ،های اجتماعی مجازی هستند. بنابراین هدف این پیوهه  گذارد، شبکه تاثیر
باشید. جامهیه امیاری ایین پیوهه  شیام        اجتماعی بر گرای  افراد به فرهنگ سیاسی دموکراتی  میی 

نوان نفر از انان به ع 598ای گیری خوشهباشد که به رهش نمونهمی 1395شهرهندان شهر اصفهان در سال 
ه با رهش پیمای  مورد مطالهه قرار گرفتند. در این راستا، نتایج پوهه  نشان  انتخاب شده ،حجم نمونه

های تر در شبکههای اجتماعی ه فهالیت عمیقکه افزای  مدت زمان عضویت در شبکه حالی دهد درمی
اما افزای  مصرف  ،گرددمی باعث باال رفتن احتمال میزان گرای  به فرهنگ سیاسی دموکراتی  ،اجتماعی

تاثیر منفی بر رهی فرهنگ سیاسیی دموکراتیی  داشیته اسیت. سیرانجای نتیایج        ،هاییرهزانه چنین شبکه
های اجتماعی تاثیری در افزای  یا کاه  کردن محتوای شبکه پوهه  حاکی از ان است که هاقهی تلقی

 .تمای  به فرهنگ دموکراتی  در میان پاسخگویان نداشته است

های اجتماعی، استفاده های اجتماعی، فهالیت در شبکهزمان عضویت در شبکه مدت واژگان کلیدی:
 های اجتماعی، فرهنگ سیاسی دموکراتی رهزانه از شبکه

                                                             
1
- ( مسئول نویسنده  ) Email: m.rahbarghazi@ase.ui.ac.ir 
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 مقدمه و بیان مسئله -1

ترین دستاهردهای انسان در طول تاریخ است. تجربه مدنی از مهم دموکراسی ه ایجاد جامهه
اهلویت ه برتری ساختار دموکراتی  را بر  ،لحاظ تاریخی ه چه از نظر عقالنیبشری چه به 

ها ه دموکراسی، بررسی هیوگی مسئلهنشان داده است. از این ره توجه به  ،سایر اشکال قدرت
ترین محورهای از اساسی ،های ساختار دموکراتی ها ه مزیتهای ان، موانع ه محدهدیتمولفه

شناسی ه به های مختلف علوی بویوه جامههلسوفان ه دانشمندان عرصهمطالهات متفکران، فی
 (.1393)شیری،  شناسی سیاسی بوده استطور خاص جامهه

های غیر دموکراتی  ارهپای جنوبی از سوی دیگر، موج سوی دموکراسی با فرهپاشی نظای
ی التین ه برخی از های امریکاه بسیاری از رژیم 1970یهنی اسپانیا، پرتغال ه یونان در دهه 

، اهج 1990ه گذار به دموکراسی در ارهپای شرقی در دهه  1980کشورهای اسیایی در دهه 
 117کشور جهان،  191بر اساس امار خانه ازادی از  1997ای یافته است. در سال سابقهبی

ز بر اساس امار همین مرکز ا 2004در سال  .های سیاسی دموکراتی  بودندکشور دارای رژیم
رفتند ه در سال کشور دارای نظای دموکراسی حداقلی یا انتخاباتی به شمار می 121 ،کشور 193
امرهزه  ،اند. بر این اساسکشور غیر دموکراتی  مهرفی شده 43کشور تنها  193از  2009

ها است ه نه سرنوشت مقدر همه انسان ،ساالریبسیاری از اندیشمندان بر این باهرند که مردی
 نماید ناپذیر میاجتناب ،بلکه در ک  حیاط فکری ه فرهنگی جوامع ،در عرصه سیاستتنها 

 (.1392)احمدی ه نمکی، 
تحت تاثیر عوام  متهددی  ،شدن دموکراتی  فرایندگذار به دموکراسی ه یا حتی شرهع 

اند: بنا به گرای  نظری خوی  به بهضی از انها اشاره کرده ،است که محققان گوناگون
های اعتماد در سیاست عمومی، نوسازی، هضهیت اقتصادی، فشار خارجی، انضمای شبکه

اعتماد به نهادها ه موسسات دهلتی ه غیره جملگی به عنوان عوام  موثر در گرای  به فرهنگ 
ند که نک( عنوان می2009) اند. در این راستا، اینگلهارت ه هلزلسیاسی دموکراتی  مهرفی شده

گذار به دموکراسی  فرایندتری در نق  بسیار حیاتی ،ادبیات ده دهه گذشته فرهنگ نسبت به
تغییرات تدریجی فرهنگی  ،رسد توسهه اقتصادیبه نظر می انان،کند. بر اساس بحث بازی می

ای خواهان نهادهای دموکراتی  به طور فزایندهاحتماالً شود که توده مردی را را موجب می
های اخیر یکی از ابزارهایی که از رسد در سال(. به نظر می1392 )احمدی ه نمکی، سازد می

های طریق توسهه اقتصادی توانسته است بر رهی فرهنگ سیاسی مردی تاثیر گذارد، شبکه
ها ه  دهد که رسانهاین اتفاق بخصوص در جوامهی بیشتر رخ میباشد. اجتماعی مجازی می

شود که  می از انجا ناشیامر موفق نباشند. این  مالًاحزاب سیاسی به هر دلی  در کارکرد خود کا
ظرفیت ه توان احتماالً  ،افزهن خود های اجتماعی مجازی با توجه به گسترش رهز  شبکه
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های  توانند از طریق این شبکه را دارا بوده ه کاربران انها می« حوزه عمومی مجازی»گیری  شک 
های اجتماعی شبکهعبارتی نظرات کاربران   به .شوند« افکار عمومی»گیری   اینترنتی باعث شک 

دادن به افکار عمومی، منجر به  شک  ،تواند با ایجاد فضای گفتگو بین افراد ه در نهایت می
. حال با توجه به اهمیت ه نق  شود یا فرهنگ دموکراتی  گیری نهاد مدنی مجازی شک 
این پوهه   ،فرهنگ سیاسیهای سیاسی ه مخصوصا های اجتماعی در تحلی  پدیدهرسانه

های اجتماعی ه گرای  به فرهنگ سیاسی قصد دارد تا ارتباط بین ابهاد استفاده شبکه
بررسی تاثیر ابهاد  ،دموکراتی  شهرهندان را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین هدف این پوهه 

اجتماعی، های های اجتماعی از قبی  مدت زمان عضویت در شبکهمختلف استفاده از شبکه
های اجتماعی بر رهی فرهنگ سیاسی های اجتماعی، استفاده رهزانه از شبکهفهالیت در شبکه

 باشد.دموکراتی  شهرهندان می

 ادبیات نظری -2

عالهه بر  ،بسیاری از محققان مهتقدند که برای رسیدن به ی  فرهنگ سیاسی دموکراتی 
شهرهندان مورد دیگری است که دارای  ذخایر باالی نهادهای دموکراتی ، تقاضای ان توسط

(. تقاضای شهرهندان برای گسترش دموکراسی ه 2011)نوریس،  باشداهمیت باالیی می
های سیاسی ها در نظایساالری باعث فشار به نهادهای سیاسی به منظور گسترش ازادی مردی

براین به نظر شود. بنا)حق شرکت در انتخابات، ازادی بیان، ازادی مطبوعات ه غیره( می
شرهط الزی ه کافی در این زمینه  ،منابع ه تقاضای باال برای رسیدن به دموکراسی که رسد می

 (.2007)هلزل،  دنشومحسوب می
ها ها از طریق اموزش هنجارها، ارزشانداز محققان علم ارتباطات، استفاده از رسانهاز چشم

شود. نظور تقاضا برای دموکراسی میباعث تشویق شهرهندان به م ،ه رفتارهای دموکراتی 
ای باعث تقویت اگاهی سیاسی کند که پلورالیسم رسانهبرای مثال نظریه بسیج استدالل می

شود تا تقاضا برای مشارکت سیاسی هم به شهرهندان شده ه این امر به نوبه خود باعث می
؛ به 1377) گیدنزراستا، (. در این 1999)نیوتون،  لحاظ ذهنی ه هم به لحاظ عینی گسترش یابد

زمان از مکان ه دستیابی به دان  انتقادی  - ( مهتقد است جدایی فضا1386نق  از خانیکی، 
پدید اهرد. بازاندیشی در نظر  "مدرنیته بازاندیشانه"درباره سنت، شرایطی را برای سرشتِ 

ی در دهران مدرن گیدنز، به مهنیِ تغییر کن  انسانی در پرتو شناخت جدید ه ی  نیرهی بنیاد
شدن فضای اجتماعی ه سیاسی در  تره دموکراتی را در این بازاندیشی ها  است. اه نق  رسانه

از جمله  داند ه مهتقد است که بسط جهانی نهادهای مدرنیته می بسیار اساسیجوامع 
، بنابراین. باشدنمیپذیر دهند، امکانها ارائه میامدنِ دانشی که رسانه ، بدهن جمعدموکراسی
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موجود یا مجراهایی خنثی که  ضمیمه یا مکم  رهابط اجتماعیِ از پی صرفاً را نباید ها رسانه
ها را باید تأثیرگذار بر عکس، رسانهردهند، در نظر گرفت. بلکه بکاالهای نمادین را انتقال می

چه محتوایی را  ها صرف نظر از اینکهعم  ه تهام  مردی با یکدیگر تلقی کرد. رسانههای  شیوه
شوند. به خاص فرهنگی، اجتماعی ه سیاسی منجر میهای  بندیدهند، به صورتانتقال می

گذارد. این تأثیر می از جمله فرهنگ سیاسی عبارتی، شیوه انتقال فرهنگ بر محتوای ان فرهنگ
های شیوه( است. م  لوهان ظهور 1962) پردازانی چون مارشال م  لوهانمرهون نظریه ،ایده

 داند. می دموکراتی گیری فرهنگ ه جامهه را عاملی مهم در شک  نوین ارتباطات
های زیادی در مورد رابطه بین گسترش فضای رسد در عصر جدید پوهه به نظر می

 1مجازی ه رهیکرد شهرهندان نسبت به دموکراسی صورت گرفته است. در این زمینه هوارد
کند که فضای انالین نق  مهمی در نه استدالل میبینا( با اتخاذ دیدگاهی خوش2009)

کند. اه دهی ه بسیج نگرش شهرهندان به منظور حمایت از فرهنگ دموکراتی  بازی می شک 
افکار عمومی را به سمت پذیرش قوانین  ،های سنتی در جوامع اقتدارگرامهتقد است که رسانه

شود که از به امدن افکار منفهلی می ند ه این امر باعث بوجودنکنخبگان حاکم هدایت می
های انالین کنند. اما رسانهکشیدن رهابط قدرت حاکم ه نهادهای اقتدارگرا خودداری می چال 

کردن گفتگوی دیالکتیکی ه اخذ بازخوردهای شهرهندان، از  دادن ه تشویق به دلی  اجازه
از سوی دیگر برخی از پتانسی  بیشتری برای توسهه فرهنگ دموکراتی  برخوردار هستند. 

محققان بر ظرفیت فضای مجازی در تقویت فرهنگ دموکراتی  از طریق گسترش ه 
( 2005) 2کنند. در این زمینه براتون ه همکارانای تاکید میگرایی در حوزه رسانه کثرت

 ،های جدید در کشورهای در حال گذار به دموکراسیکنند که استفاده از رسانهاستدالل می
دهی به رهیکردهای سیاسی، اقتصادی ه فرهنگی خود را توسهه ی مردی برای شک توانای
شدن تقاضا برای اصالحات ه  دهد ه این امر باعث گسترش شهرهند دموکراتی  ه بیشتر می

های اجتماعی جدید که در شبکه شود. اه مهتقد است که مخصوصاًهای دموکراتی  میفرایند
ست ه کثرت محتوایی در ان باال است، تاثیر بیشتری بر انها مقررات دهلتی کمی حاکم ا

( با استفاده از 2009) 3ترغیب افراد به منظور رد قوانین اقتدارگرایانه دارند. همچنین گرهش 
کند که فهالیت در فضای مجازی احتمال موفقیت فرهنگ ای استدالل مینظریه هابستگی رسانه
های گذار به فرهنگ بدین ترتیب راهه  کندیرا تقویت م "از پایین"سیاسی دموکراتی  

 یابد.های نوظهور تسهی  میساالرانه در دموکراسی مردی

                                                             
1
- Howard 

2
- Bratton and et al. 

3
- Groshek 
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ها در گسترش فرهنگ دموکراتی  پرداخته است، محقق دیگری که به بررسی نق  رسانه
های اجتماعی ( به شک  مستقیم به بررسی نق  شبکه1991) هابرماس است. هر چند هابرماس

اگر حوزه عمومی تحت مجازی نپرداخته است، اما هی در بحث حوزه عمومی مهتقد است که 
ه تشکیالت عظیم ه قدرتمند قرار گیرد، این حوزه  هارسانهسلطه ه سیطره تهداد مهدهدی از 

نفع  شود ه هر گرهه ذی می به هسیله ه ابزاری برای دستکاری منافع ه اذهان عمومی تبدی 
کردن بر هسای  ارتباط جمهی، منافع خصوصی خود را به عنوان  کوشد با دست پیدای میخاص

توتالیتر های  حکومتهای  یکی از هیوگی ،منافع عمومی جلوه دهد که این تاثیرپذیری منفهالنه
به به عبارت دیگر کنند.  می شدنی تبدی  رایهای  ه اقتدارگر است که به سادگی مردی را به گله

جمهی های  نقشی است که رسانه ،علت زهال مباحثه دموکراتی  راستین ،ابرماسعقیده ه
( با 1994) 1. اما راینگولدکنندداشتن عامه مردی ایفا می باهر نگه انحصاری در نااگاه ه خوش

کند که فضای مجازی شاید عصر جدیدی از دموکراسی بسط نظریه هابرماس استدالل می
می )به مهنای هابرماسی ان( پدید اهرد. هی مهتقد است که شورایی را در مقای حوزه عمو

رفته  د به شهرهندان در احیای ابهاد از دستنتوانجماعات مجازی در حال رشد در اینترنت می
ند. دموکراسی نوین مشارکتی نکسیاسی کم   فرایندتر مردی در دموکراسی ه ایفای نق  جدی
شهری از دموکراسی است که برخی ان را ارمانصورتی  ،کندکه راینگولد به ان اشاره می

شهر اتنی مدرن به شک  ی  جماعت اند. دهلتلقب داده ،خوانده ه به ان اتن بدهن بردگان
گیرد که در این شبکه نق  اگورای اتنی را به عهده می .شودمجازی در اینترنت ظاهر می

پردازند. راینگولد در کتاب جامهه میدرهن ان شهرهندان ازاد به مباحثه درباره امور عمومی 
ای ه سیاست های مختلف درباره انواع تاثیرات متقاب  ارتباطات رایانهخود ضمن طرح دیدگاه

های نوین اهریگیرد که فنچنین نتیجه می ،دموکراتی  با کاربرد مدل حوزه عمومی هابرماس
به کار برده شود، دارای  ارتباطی در صورتی که به درستی از جانب شهرهندان شناخته ه

های چاپی قرهن گذشته در رهند که رسانههمان طور پتانسی  دموکراتی  زیادی است؛ 
 (.128: 1385)میناهند،  کردندای بازی میساالری نق  برجسته مردی

سازی از طریق اگر قدرت کند که( نیز استدالل می298: 2009) ای مشابه، کاستلزبه گونه
هابسته به عمدتاً نیز  فرایندشیود ه ایین دهی به ذهن انسان انجیای میی تصویرسازی ه شک

ای اسیت، در ایین صیورت هنگامی که فرصت برابر برای نهاییت سیاسیت رسیانه ارتباط ه در
ای هجود نداشته باشد، اقدامات دموکراتی  زیر سؤال رسانه ها در سیستمِ چندبازیگران ه ارزش

ای، حصر دموکراسی در بحرانِ دموکراسیی در شیرایط سیاسیت رسانه مهمترین» :رهندمی
)به نق  از  «شودای اسیت کیه در ان مهنیا در قلمیره رسانه تولید میقلمره نهادی در جامهه

                                                             
1
- Rheingold 
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به منظور تشریح « بازسازی دموکراسی»ستلز از عبارت اک(. در این راستا، 62: 1395زاده، عباس
های ه در این مورد، به سه جریان که موجب ظهور نطفه سیاست گیردشرایط نوین بهره می
نظر اه، بازافرینی دهلت محلی است. به  کند. جریان اهل مد می شود، اشارهنوین دموکراتی  می

بخشیدن به مشارکت شهرهندان به کار  الکترهنی  برای هسهت هایرسانهستلز، هقتی ابیان ک
در حکومت محلی کم  شهرهندان نوین به تقویت مشارکت  هایشوند، تکنولوژیگرفته می

فرصتی است که ارتباطات الکترهنیکی برای تقویت مشارکت سیاسی  ،انداز دهمین چشم. کندمی
ه ارتباط افقی میان شهرهندان پدید اهرده است. در هاقع، دسترسی مستقیم ه همزمان به 

شود ه امکاناتی  می ه اصالح اطالعات اطالعات ه ارتباطات کامپیوتری باعث تسهی  انتشار
ها دارد که از کنترل رسانهای خودمختار ه الکترهنی  عرضه میبرای تهام  ه مباحثه در عرصه

های ایدئولوژی  ه سیاسی مختص به توانند منظومهتر اینکه، شهرهندان میخارج است. مهم
سان  گیرند ه بدینمی یر پیشهایی که بر ساختار سیاسی مستقخود را تشکی  دهند؛ منظومه

توسهه سیاست نمادین ه سرانجای کنند. پذیری ایجاد میه انطباق پذیر عرصه سیاسی انهطاف
 فرایندبه صورت الکترهنی ، سومین جریان از « غیر سیاسی»های بسیج سیاسی در نهضت

شک  حول مسائلی ها  ای است. این تحرکات ه بسیجبازسازی دموکراسی در جامهه شبکه
ای برخوردارند ه ضرهرتاً ربطی به این یا ان حزب گیرند که از اجماع ه هفاق گسترده می

سیاسی است؛ یهنی تأثیرگذاری بر مدیریت  فرایندهدف انها تأثیرگذاری بر  .سیاسی ندارند
گیری سیاسی جامهه از طریق نمایندگان جامهه. اما انها ضرهرتاً از مجراهای نمایندگی ه تصمیم

سیاست »ه « مسئلهمهطوف به »توان انها را کنند. این صور بسیج سیاسی، که می نمی فادهاست
اند ه بر تهریف کرد، ظاهراً مشرهعیت زیادی در تمامی جوامع کسب کرده« غیر جانبدارانه

های سیاسی رسمی مؤثرند. انها دغدغه ه توجه به امور عمومی را در قواعد ه نتایج رقابت
های سیاسی جدید فرایندسازند. انها این کار را با ایجاد  می دی دهباره مشرهعذهن ه زندگی مر

دهند ه بدین ترتیب به بحران دموکراسی لیبرال کالسی  دامن ه مسائ  سیاسی جدید انجای می
 (.1385فر، )سلطانی کنندزنند ه در عین حال به بالیدن دموکراسی اطالعاتی کم  میمی

های زیادی را های اجتماعی پدیده مدرنی است که فرصتشبکه چند تردیدی نیست که هر
کند، اما االذهانی بین افراد ه گسترش فرهنگ دموکراتی  در جامهه فراهم میبرای تهام  بین

نگرند. این محققان برخی از محققان ان را به عنوان ی  تهدید بزرگ برای دموکراسی نیز می
تواند های اجتماعی میهای موجود در شبکهپیای کنند که محتوای برخی ازاستدالل می

های اجتماعی به دموکراسی را در مهرض خطر قرار دهد. در این راستا، برخی از کاربران شبکه
کنند ه باعث ایجاد نوعی اغتشاش شکلی مخفیانه، شایهات سیاسی را در جامهه پخ  می

چند عدی هجود کنترل کافی بر  رسد که هرشوند. همچنین، به نظر میفکری در جامهه می
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ها تواند از خطر اقتدارگرایی دهلتی بکاهد، اما ترهریسترهی فضای مجازی از سوی دهلت می
توانند از چنین فضایی استفاده کرده ه با ازادی ه بهضی گرههای ضد دموکراتی  دیگر نیز می

ین ترتیب بر رهی دموکراتی  خوی  را ترهیج کرده ه بد عقاید ضد ،نسبی در چنین فضایی
 (.276-277: 2015)اهمده ه البایسو،  منفی بگذارندتاثیر فرهنگ سیاسی دموکراتی  در جامهه 

نه تنها  مشخص راهبردبدهن  فضای مجازی استفاده از مهتقد است کهدر این زمینه چامسکی 
ارتباط  ایندر چامسکی  کند. می ایجادشود، بلکه اسیب به مراتب بیشتری نیز  مفید هاقع نمی
های دستهشود تا  باعث می فضای مجازیاستخراج تصادفی اخبار از کند که استدالل می

را انتخاب خبر کوتاهی از جهان ای  هر گوشه هجود بیاید. هر کسی از  های مختلفی به فرقه
که تا  عجیب ه غریبی را مشاهده خواهید کردکند، ناگهان تصویر  می پخ ه ان را  کند می
حقیقی جهان  رهیدادهایربطی به  انهاکدای از   هیچدر هاقع رسد، اما  هی به نظر میی هاقهدحد
 .(1998)چامسکی،  دنندار

با این حال بر اساس مبانی نظری موجود در این پوهه  که در ان بیشتر محققان بر رهی 
رهد کنند، انتظار میتاثیرات مثبت فضای مجازی بر رهی فرهنگ سیاسی دموکراتی  تاکید می

های دهی به نگرش دموکراتی  کاربران شبکههای اجتماعی تاثیر مثبتی در شک که شبکه
چند به صورت  های تجربی موجود در ایران هراجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر، پوهه 

اند، اما های اجتماعی ه فرهنگ سیاسی دموکراتی  نپرداختهمستقیم به بررسی رابطه شبکه
هایی همچون مشارکت سیاسی دهند که فضای مجازی بر رهی مولفهشان میتحقیقات همسو ن

(، 1395(، کن  ارتباطی هابرماسی )عبداللهیان ه انصاری، 1392)هرسیج ه همکاران، 
دموکراسی دیجیتال )شیفته،  ( ه1392گرایی )احمدزاده ه قاسمی، های عقالنی ه فرامادی ارزش
اند. از این ره در این پوهه  نیز با فرض تاثیرات شتهای دا( تاثیرات مثبت ه فزاینده1394

 های اجتماعی بر رهی فرهنگ سیاسی، فرضیات پوهه  عبارتند از:مثبت شبکه
های اجتماعی مجازی باعث افزای  میزان فرهنگ مدت زمان باالی عضویت در شبکه -1

 گردد.سیاسی دموکراتی  می
اجتماعی مجازی باعث افزای  میزان فرهنگ سیاسی های میزان باالی استفاده از شبکه -2

 گردد.دموکراتی  می
های اجتماعی مجازی باعث افزای  میزان فرهنگ فهالیت باالی کاربران در شبکه -3

 گردد.سیاسی دموکراتی  می
 ،های اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربرانکردن محتوای شبکه تلقی میزان باالی هاقهی -4

 گردد.باعث افزای  میزان فرهنگ سیاسی دموکراتی  ملی می
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 روش پژوهش -3

پوهه  حاضر از نظر کنترل شرایط پوهه ، ی  بررسی همبستگی است ه از نظر هدف، 
ی  پوهه  بنیادین است. برای تهیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم 

پرسشنامه در  598 ،ه منظور باال بردن دقت پوهه رسید. اما ب می نفر کافی به نظر 384نمونه 
ای گیری خوشهگانه سطح شهر اصفهان به شیوه نمونه 14منطقه از مناطق  5در  1395سال 

باشند که در دامنه سنی درصد افراد مرد می 45درصد افراد زن ه  55 ،پخ  شد. از این تهداد
افراد دارای سطح تحصیالت دیپلم ه درصد  5/43سال قرار داشتند. همچنین  64سال تا  17

درصد انان  6/16درصد افراد دارای سطح تحصیالت کاردانی ه کارشناسی ه  8/39زیر دیپلم، 
درصد افراد دارای درامد  19دارای سطح تحصیالت کارشناسی ارشد ه دکتری بودند. سرانجای 

 باال بودند. مدادرصد دارای در 5/4 مدی متوسط هادرصد دارای سطح در 5/76پایین، 
 ،های اجتماعی مجازیدر این راستا، برای تهریف متغیر مستق  پوهه  یهنی مصرف شبکه

های اجتماعی های اجتماعی، میزان استفاده از شبکهچهار مولفه مدت زمان عضویت در شبکه
کردن  تلقی میزان هاقهیه  های اجتماعی مجازیبودن کاربران در شبکه مجازی، میزان فهال

. ده متغیر مدت در نظر گرفته شدندهای اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربران محتوای شبکه
در  عبارت است از مدت زمانی که فرد به عضویتهای اجتماعی )زمان عضویت در شبکه

( ه میزان درامده است ه موارد مشابه فیسبوک اپ،های اجتماعی از قبی  تلگرای، هاتسشبکه
رهز که فرد از  عبارت است از مدت زمانی از شبانه) اجتماعی مجازی هایاستفاده از شبکه

ای بود. همچنین ای در مقیاس فاصلهگویه ( ی  سوال ت کنداستفاده میهای اجتماعی شبکه
دیدن هایی از قبی  )شاخص های اجتماعی مجازیبودن کاربران در شبکه متغیر میزان فهال

فقط خواندن هالها ه موضوعات به بحث  ،خصی دهستانهای شها ه البویها، عکسپرهفای 
 ،شده اغلب خواندن ه گاهی نوشتن بر رهی هال ه موضوعات به بحث گذاشته ،شده گذاشته

 ، هکردن لین  اخبار ه موضوعات سیاسی دنبال ،شرهع ی  بحث تازه در بین گرههای عضو
گویه بود که میزان پایایی  6( دارای کردن لین  اخبار ه موضوعات اجتماعی ه فرهنگی دنبال

کردن محتوای  تلقی بدست امد. سرانجای متغیر میزان هاقهی 72/0ان بر اساس الفای کرهنباخ 
اعتقاد کاربران نسبت به هایی از قبی  های اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربران )شاخصشبکه

میزان اعتماد ه خوشبینی کاربران  ،های اجتماعیشبکهصحت ه درستی اخبار ه اطالعات 
اعتبار ه ، ه های داخلیرسانه در مقایسه باهای اجتماعی شبکهنسبت به محتوای مطالب 

گویه بود که پایایی ان نیز  3( دارای از دید کاربرانهای اجتماعی شبکهرسانان مقبولیت پیای
 بود.  78/0
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تباس از نظریه اینگلهارت ه هلزل از سوی دیگر پرسشنامه فرهنگ سیاسی دموکراتی  با اق
های ابراز هجود ه رهاینده ساخته شده است. انها فرهنگ سیاسی را متناظر با مفاهیم ارزش

که بر استقالل انسانی تاکید  ندسته ها ه باهرهاهای رهاینده ترکیبی از ارزشدانند. ارزشمی
)از طریق  : شناخت دموکراسیهای رهاینده مورد نظر انها دارای ابهادی استد. ارزشنکن می

مسئولین سیاسی خود را انتخاب کنند،  ،مردی در انتخابات ازاد :هایی از قبی موافقت با گویه
های شهرهندان باید بتوانند از طریق رفراندهی قوانین را تغییر دهند ه غیره به عنوان هیوگی

از قبی  موافقت با داشتن  هایی)از طریق گویه ترجیح دموکراسی، ساالری(دموکراسی ه مردی
ساالر ه دموکراتی ، مخالفت با حکومت نظامیان ه غیره(، نگرش مثبت  ی  نظای سیاسی مردی

هایی از قبی  مخالفت با گویه مردان در مقایسه با زنان )از طریق گویه نسبت به برابری جنسیتی
ی مردان در مقایسه با توانند باشند، مخالفت با گویه تحصیالت برارهبران سیاسی بهتری می

هایی از قبی  مخالفت با )از طریق گویه تر است ه غیره(، شاخص استقالل شخصیتیزنان مهم
گرایانه در مقاب  های فرامادیفرمانبردار بودن، ترجیح استقال فکری ه غیره( ه انتخاب ارزش

دادن مردی در  دخالتهایی از قبی  ترجیح بیشتر ازادی بیان ه )از طریق گویه گرایانهمادی
ها ه غیره( حفظ نظم در جامهه ه مبارزه علیه افزای  قیمت تصمیمات دهلتی در مقاب 

متهددی های  ابتدا پرس  ،(. برای تهیین رهایی ه اعتبار ابزار تحقیق1389)احمدی ه قاسمی، 
تادیار( مرتبه علمی حداق  اس )با نفر متشک  از استادان علوی سیاسی ه اجتماعی 3به هسیله 

سوال انتخاب گردید. ضرایب پایایی این مقیاس به  19تهداد  ،پس از بحث ه بررسیه  طرح
 به دست امد.  65/0رهش الفای کرهنباخ برای تمای ابهاد فرهنگ سیاسی دموکراتی  باالی 

 های پژوهشیافته -4

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

توزیع ابتدا . شده استپرداخته پیوهه   فرضیاتدر این قسمت به تحلی  ه ازمون 
نتایج سپس شده ه  ارائیه های مورد بررسیتوصیفی مربوط به متغییرهای  امارهفراهانی ه 

ارتباط بین  همبستگی پیرسون ه رگرسیون چندگانه متغیرهای مورد نظر پوهه  ه ازمون
 .امده استمتغیرها 
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 اجتماعیهای کنندگان شبکه توزیع فراهانی مصرف -1جدهل 

 
 درصد مهتبر درصد فراهانی فراهانی

 2/86 86 514 بلی 

 8/13 7/13 82 خیر

 100 7/99 596 ک 

های اجتماعی مجازی در بین پاسخگویان را نشان توزیع فراهانی استفاده از شبکه 1 جدهل
های درصد افراد از شبکه 2/86که  حالی در ،دهدکه نتایج نشان میهمان طور دهد. می

هایی درصد پاسخگویان از چنین رسانه 8/13اما تنها  ،کردنداجتماعی مجازی استفاده می
 82رسد با توجه به افزای  ضریب نفوذ اینترنت به این امر به نظر میکه  کردنداستفاده نمی

 رسد.چندان غیر منطقی به نظر نمی 1درصد در شهر اصفهان 46/95درصد در کشور ه 
ارائه شده  2در جدهل های اجتماعی مجازی شبکههای مقیاس مهیار زییرمیانگین ه انحراف 

برخی از  نمییراتپاسخگویان،  های اجتماعی مجازیشبکهبرای مقایسه بهتر هضهیت  .است
کردن محتوای  تلقی های اجتماعی ه میزان هاقهیبودن در شبکه متغیرها یهنی میزان فهال

متغیر میانگین نمره . در این راستا، محاسییبه شییدند 5تییا  1 دامنهدر های اجتماعی  شبکه
کننده در این  شرکت افرادشده برای تمامی  محاسبه های اجتماعیمدت زمان عضویت در شبکه

همچنین نتایج بود. ماه  دهسال ه  2 ه به عبارت دیگر حدهد ماه 19/26در حدهد پوهه  
 46/137طور متوسط رهزانه در حدهد دهد که شهرهندان مورد بررسی به پوهه  نشان می

 ،کنند که به نظرها استفاده میدقیقه از این شبکه 29ساعت ه  2دقیقه ه یا به عبارت دیگر 
 باشد.میزان باالیی می

های اجتماعیامار توصیفی متغیر شبکه -2جدهل   

 
 انحراف استاندارد میانگین تهداد

 13/27 19/26 588 مدت زمان عضویت

استفاده رهزانهمیزان   592 46/137 61/237 

 14/1 71/2 592 میزان فهال بودن

های اجتماعیکردن محتوای شبکه تلقی میزان هاقهی  596 87/2 95/0 

 افرادبرای تمامی  های اجتماعیبودن در شبکه متغیر میزان فهالمیانگین نمره همچنین 
بودن در  میزان فهالاگیر نمیره متوسیط بیرای حال بود.  71/2کننده در این پوهه   شرکت

                                                             
1
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بودن  میزان فهال که گفتتوان می ،در نظیر بگییریم 5ه نمره باال را  3را  های اجتماعیشبکه
متوسط بوده  تر ازاندکی پایین ،های اجتماعی مجازیدر شبکهکننیدگان ایین پوهه   شیرکت
های شخصی ها ه البویها، عکسای پرهف شهرهندان مورد بررسی ،به عبارت دیگراست. 
کمتر  ،شرهع ی  بحث تازه در بین گرههای عضودیدند، به کمتر میتقریباً خود را  دهستان
های اجتماعی را کمتر دنبال موجود در شبکه لین  اخبار ه موضوعات سیاسیمند بودند، عالقه
کردند. از سوی دیگر، میهای مجازی استفاده کردند ه بیشتر به شک  سطحی از این شبکهمی

 افرادبرای تمامی های اجتماعی کردن محتوای شبکه تلقی متغیر میزان هاقهیمیانگین نمره 
کردن  تلقی میزان هاقهی که گفتتوان میبنابراین  بود. 87/2 کننده در این پوهه  شرکت

تر از مقداری کم ،کننیدگان ایین پوهه  شیرکتهای اجتماعی توسط محتوای اخبار شبکه
نسبت به صحت ه درستی اخبار کمی  اعتماد نسبتاً کاربرانبه عبارت دیگر،  بوده است. متوسط

 های اجتماعیشبکهکاربران نسبت به محتوای مطالب های اجتماعی داشتند، شبکهه اطالعات 
رسانان اعتبار ه مقبولیت پیایه  بینی کمی داشتندخوش ،های داخلیرسانه در مقایسه با

 پایین بود. نسبتاً از دید کاربرانهای اجتماعی  شبکه
ارائه شده  3در جدهل فرهنگ سیاسی دموکراتی  های مقیاس  میانگین ه انحراف مهیار زییر

پاسخگویان،  فرهنگ سیاسی دموکراتی های مقیاس برای مقایسه بهتر هضهیت زییر .است
برخی از متغیرها یهنی استقالل شخصیتی، نگرش مثبت به برابری جنسیتی، نگرش  نمییرات

تا  1ه نمره فراماتریالیسم در دامنه  5تییا  1 دامنهدر  مثبت به دموکراسی ه اگاهی از دموکراسی
ه نگرش مثبت به  متغیر استقالل شخصیتیمیانگین نمره . در این راستا، محاسییبه شییدند 6

که این  بود 14/3 ،کننده در این پوهه  شرکت افرادشده برای تمامی  محاسبه برابری جنسیتی
متوسطی دیدگاه مثبتی نسبت به برابری  دهد شهرهندان مورد مطالهه تا حد نسبتاًامر نشان می

 متوسطی برخوردار هستند. جنسیتی دارند ه از شخصیت مستق  نسبتاً

 کراتی امار توصیفی متغیر فرهنگ سیاسی دمو -3جدهل 

 انحراف استاندارد میانگین تهداد 
 56/0 14/3 588 استقالل شخصیتی

 91/0 14/3 582 برابری جنسیتی

 57/0 14/4 554 فراماتریالیسم

 62/0 37/3 588 نگرش مثبت به دموکراسی

 56/0 52/3 560 اگاهی از دموکراسی

کننده در این  شرکت افرادبرای تمامی  متغیر گرای  به فراماتریالیسممیانگین نمره همچنین 
کننیدگان ایین پوهه   شیرکتگرایی میزان فرامادی گفتتوان می بنابراینبود.  14/4پوهه  
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برای متغیر نگرش مثبت به دموکراسی میانگین نمره از سوی دیگر،  بوده است. حدهدی باال تا
میزان نگرش که  گفتتوان میبنابراین  بود. 37/3 کننده در این پوهه  شرکت افرادتمامی 

 بوده است مقداری باالتر از متوسطکننیدگان ایین پوهه   شیرکتمثبت به دموکراسی توسط 
ساالری ه دموکراسی  خوبی نسبت به مردی دهد پاسخگویان دیدگاه نسبتاًکه این امر نشان می

ها حاکی از ان یافته ،نجایکه این نگرش مثبت به دموکراسی شدید نیست. سرا هر چنددارند، 
بوده است که این امر  52/3است که میزان شناخت ه اگاهی از دموکراسی در بین پاسخگویان 

حدهدی باالتر  ان است که میزان شناخت شهرهندان مورد بررسی از دموکراسی تا ندهده نشان
 باشد.از متوسط می

 بررسی فرضیات پژوهش -5

های  های اجتماعی )مدت عضویت در شبکهتاثیر ابهاد شبکهبه دنبال بررسی میزان  5جدهل 
های اجتماعی  بودن در شبکه های اجتماعی، میزان فهالاجتماعی، میزان مصرف رهزانه از شبکه

های اجتماعی( بر رهی فرهنگ سیاسی دموکراتی  )که کردن محتوای شبکه تلقی ه میزان هاقهی
برابری جنسیتی، نگرش مثبت به دموکراسی ه از ترکیب استقالل شخصیتی، نگرش مثبت به 

باشد. این جدهل  می شناخت از دموکراسی بدست امده است( در بین شهرهندان مورد بررسی
کننده خوبی برای فرهنگ سیاسی  بینی پی  ،های اجتماعیدهد که ابهاد شبکه می نشان

اجتماعی با فرهنگ سیاسی های ( ابهاد شبکهR) دموکراتی  هستند. مقدار همبستگی چندگانه
های فرهنگ سدهنده مقدار قاب  تبیین هاریان % نشان07هیین است ه ضریب ت 27/0دموکراتی  

های اجتماعی، میزان مصرف رهزانه از سیاسی دموکراتی  از رهی مدت عضویت در شبکه
ن محتوای کرد تلقی های اجتماعی ه میزان هاقهیبودن در شبکه های اجتماعی، میزان فهالشبکه
دهد  می نشان Fداری به دست امده برای مقادیر های اجتماعی است. همچین سطح مهنیشبکه
 دار ه قاب  قبول است.مهنی p<001/0مدل پوهه  در سطح که 

 برازش مدل رگرسیونی -5جدهل  
 

چندگانه همبستگی تهیین ضریب  یافتهتهدی  تهیین ضریب   F داریمهنی سطح  

27/0  07/0  06/0  21/9  00/0  

های اجتماعی با فرهنگ سیاسی مهادله رگرسیون رابطه میان ابهاد شبکه 6جدهل 
نشان  Tهای  داری اماره کشد. مقدار ضرایب بتا ه سطح مهنیدموکراتی  را به تصویر می

های های اجتماعی، میزان استفاده رهزانه از شبکهزمان عضویت در شبکه دهند که بین مدت می
رابطه  ،های اجتماعی با فرهنگ سیاسی دموکراتی یزان فهالیت در شبکهاجتماعی ه م
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رفتن مدت زمان  در حالی که باالکه دهد  می داری برقرار است. نتایج پوهه  نشان مهنی
باعث گرای   ،های اجتماعیتر در شبکههای اجتماعی ه فهالیت عمیقعضویت در شبکه

اما افزای  میزان استفاده رهزانه از  ،شود می شهرهندان به سمت فرهنگ سیاسی دموکراتی 
باعث کاه  گرای  هر چه بیشتر شهرهندان به سمت فرهنگ سیاسی  ،های اجتماعیشبکه

شود تا انان از فرهنگ دموکراتی  فاصله گیرند. سرانجای نتایج  می دموکراتی  شده ه موجب
داری بر رهی هیچ تاثیر مهنی ،های اجتماعیکردن محتوای شبکه تلقی دهد که هاقهینشان می

 فرهنگ سیاسی دموکراتی  نداشته است.

 های اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دموکراتی ضرایب رگرسیون هر بهد از شبکه -6جدهل

 

 ضرایب استاندارد

t داریسطح مهنی  بتا 
-16/2  عرض از مبداء   03/0  

21/0 مدت زمان عضویت  33/4  00/0  

رهزانهمیزان استفاده   09/0-  96/1-  05/0  

بودن میزان فهال  13/0  55/2  01/0  

کردن تلقی میزان هاقهی  03/0-  64/0-  52/0  

 گیرینتیجه -6

با احتماالً پردازند، محققانی که در حوزه رابطه فضای سایبر ه دموکراسی به مطالهه می
های رابطه بین تکنولوژیشوند که به بحث در مورد ها ه نظریات رهبره میانبوهی از تئوری

پردازند. این پوهه  سهی کرد تا با ی  بررسی بومی ه های سیاسی میجدید ارتباطی ه حوزه
ساختن ادبیات متناقض موجود در این زمینه به رهشن ،با استفاده از بخشی از فضای ایران

اجتماعی به  هایسوال اصلی پوهه  این بود که ابهاد مختلف شبکه ،بپردازد. در این راستا
چه تاثیری بر رهی فرهنگ سیاسی  ،های فضای مجازیعنوان یکی از مهمترین شاخص

دهد که مدت زمان عضویت در گذارد. نتایج پوهه  نشان میدموکراتی  شهرهندان می
شرهع ی  بحث تازه های اجتماعی از قبی  شدن فهالیت در شبکه های اجتماعی ه عمیق شبکه

کردن لین  اخبار ه  دنبال کردن لین  اخبار ه موضوعات سیاسی؛ دنبال در بین گرههای عضو؛
تاثیر مثبتی بر رهی فرهنگ سیاسی دموکراتی  داشته ه باعث  موضوعات اجتماعی ه فرهنگی

گردد. بدین ترتیب نتایج پوهه  همسو با ساالری می گرای  بیشتر شهرهندان به سوی مردی



 1396تابستان ، 2   ، شماره3   پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                230

های اجتماعی دهد که شبکهدان دیگر نشان می( ه برخی اندیشمن2009نظریات هوارد )
کند. فضای ها عم  به عنوان عاملی برای گسترش قدرت مردی در برابر حکومت تواند می

تواند موانع ه مرزهای جغرافیایی را از بین برده ه به عنوان ی  ابزار مهم عم  کرده مجازی می
دموکراتی  گسترش یابد. به عبارت های فرایندها برای تقویت شود تا فرصته باعث می

های اجتماعی شبکه ،کنند( استدالل می2013) 1که مارگولیس ه مورنوهمان طور  ،دیگر
گذار جوامع به دموکراسی تاثیر  فرایندبر رهی  ،توانند با بهبود هضهیت اگاهی ه دان  افراد می

 مثبتی داشته باشند. 
- فضاییه عمومی ی  عرصه ماس، حوزعمومی هابره بر طبق نظریه حوزاز سوی دیگر 

ایند تا ازادانه به گفتگوی باز سیاسی  زمانی است که در ان شهرهندان فهاالنه گرد هم می
های  اگر مؤلفه گیری عقاید است. ارتباطات ه شک ه عرص ،عمومیه بپردازند. در هاقع، حوز

نیز به عنوان ی   جازیفضای معمومی را گفتگو، افکار عمومی ه هاکن  بدانیم، ه اساسی حوز
های شبکهجا که   از ان باشد. رسانه، بستر مناسبی برای ظهور ه تجلی هر ی  از انها می

 کند می فراهم کاربران برای را برابر فرصتی ه امکان شمول جهان به عنوان ی  پدیده اجتماعی
ه خدمات مورد نیاز خود را در هر زمان ه مکان ه به هر میزان که  اطالعات تمای بتوانند تا

، های اجتماعیشبکهتوان به این نتیجه رسید که در جهان امرهز،  می ،بخواهند، دریافت کنند
توانند از  چرا که افراد می. هستندای تأثیرگذار در جامهه  ترین ابزار رسانه فراگیرترین ه مسلط

ها   های اجتماعی مجازی، پست الکترهنیکی، چت ه سایر رهش ها، شبکه ها، هبالگ طریق سایت
 ،به گفتگو ه تهام  پیرامون مسائ  ه موضوعات مورد عالقه با یکدیگر بپردازند ه از این طریق

 مسئلهتوانند در مخالفت با ی   افکار عمومی به عنوان صدای مردی شک  بگیرد ه هر ی  می
تواند تاثیر این امر می که طبیهتاً دست به کن  مناسب بزنند ،یا موضوع اجتماعی ه سیاسی

(. در این راستا، 1394)خدابخشی،  مثبتی بر گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتی  داشته باشد
ه ، قابلیت ه امکان ایفای سه کارکرد حوزفضای مجازیکه  مهتقد است (1381چال )میناهند

های جمهی  ن به افکار عمومی ه انجای کن داد عمومی یهنی تأمین دسترسی همگانی، شک 
های فنی ه  شود که توانایی ، یاداهر میفضای مجازیسیاسی را دارد. هی، با اشاره به قابلیت 

ه گو، کارکردهای مفرهض حوزدهد که به عنوان ابزار گفت ا میارتباطی اینترنت این امکان ر
 .عمومی را تحقق بخشد

چند افزای  مدت زمان عضویت در  بود که هر اما نتیجه مهم دیگر این پوهه  ان
های اجتماعی ه همچنین افزای  فهالیت شهرهندان در انها تاثیر مثبتی بر رهی گرای   شبکه

های اجتماعی افراد به فرهنگ سیاسی دموکراتی  دارد، اما باالرفتن استفاده رهزانه از شبکه
                                                             

1
- Margolis and Moreno-Riano 
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تاثیر منفی بر رهی گرای  به فرهنگ  زمانی که به ی  اعتیاد اینترنتی تبدی  شود، مخصوصاً
 کننده این رهیکرد پاتنای تاییدرسد این امر ساالرانه خواهد داشت. به نظر می سیاسی مردی

های مجازی، این تکنولوژیبودن ارتباطات  است که مهتقد است به علت سطحی (2000)
قد است که فضای مجازی گذارند. اه مهتجای می ساالری بر بر رهی مردی منفی یارتباطی تاثیر

توانند های مجازی نمیکند ه همچنین شبکهبتواند به بسیج سیاسی شهرهندان کمکی نمی
هبالگ،  رسدد. بنابراین به نظر مینهای سیاسی را تحت تاثیر قرار دههای فهالیت شیوه
 تند کههایی هسابزاراز جمله های دیگر برخی از سایته  اپتلگرای، هاتسبوک، توئیتر،  فیس

ها  در برخی مواقع، این شبکه اما ،اند سازی هسیهی در اینترنت ایجاد کرده قابلیت شبکه هر چند
اساس نتایج تحقیق  بر . در نتیجهکنند می عم  بلوغ سیاسیبه عنوان نهادهایی برای مقابله با 
ای که این به گونه کنند می های اجتماعیاستفاده زیادی از شبکهحاضر، ان دسته از افرادی که 

کمتری نسبت به مسائ   سیاسی احساس مسئولیتشود، امر تبدی  به نوعی اعتیاد اینترنتی می
توان گفت  امده از این تحقیق، می، با توجه به نتیجه بدستبدین ترتیب ه جامهه دارند.سیاسی 

 سیاسیانزهای  ،ردگی ت میئنش های اجتماعیشبکهکه یکی از پیامدهایی که از پدیده اعتیاد به 
های افزای  رسد مولفهبه نظر می هر چند ،های پوهه بنابراین بر اساس یافته .باشد می

فهالیت عمیق در انها به عنوان ی  عام   های اجتماعی هزمان عضویت در شبکه مدت
های های شبکههمه مولفه کند، اما الزاماًرسان برای فرهنگ سیاسی دموکراتی  عم  می یاری

 توانند موجب تقویت فرهنگ سیاسی دموکراتی  در میان شهرهندان گردند.نمیاجتماعی 

 های سیاستیتوصیه -7

های اجتماعی سه مولفه از ابهاد چهارگانه شبکه ،که نتایج پوهه  نشان دادهمان طور 
که متغیرهای  اند. در این زمینه در حالیمجازی بر رهی فرهنگ دموکراتی  تاثیر داشته

های اجتماعی تاثیر مثبتی بر رهی فرهنگ زمان عضویت ه میزان فهالیت در شبکه مدت
اما میزان استفاده رهزانه تاثیری منفی بر رهی فرهنگ دموکراتی  داشت.  ،دموکراتی  داشتند
به منظور  این است که اهالً ،توان داشتهایی که به مسئولین مرتبط میلذا یکی از توصیه
نظر قرار دهند؛ چرا که به  های اجتماعی، تاثیرات ان را در بلندمدت مدشبکه ارزیابی بهتر نتایج

تاثیرات مثبت ان بیشتر خود را  ،شودها بیشتر میهر میزان، مدت زمان عضویت در این شبکه
های دهد. دهی اینکه مسئولین مرتبط باید راهکارهایی را ایجاد نمایند که کاربران شبکهنشان می

به سمت عمق حرکت کنند ه سهی کنند تا افراد در  ،ای فهالیت سطحی در اناجتماعی به ج
های فرهنگی، اجتماعی ه سیاسی عضویت یافته ه در ان به شک  عمیق به مطالهه ه کانال

های پوهه ، گفتگو با دیگران در مورد مسائ  جامهه بپردازند. از سوی دیگر بر اساس یافته
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تواند تاثیرات مثبتی بر رهی فرهنگ های اجتماعی میاز شبکهاستفاده مهقول ه محدهد  هر چند
هایی ه تبدی  این امر به نوعی اعتیاد دموکراتی  داشته باشد، اما استفاده زیاد از چنین شبکه

تواند باعث تخریب فرهنگ دموکراتی  در جامهه شود. بنابراین مسئولین مرتبط با فضای می
هایی تشویق کنند؛ چرا میزان استفاده رهزانه از چنین شبکه مجازی باید افراد را به سمت کاه 
که پوتنای ه بسیاری از همان طور احتماالً  ،های اجتماعیکه این امر یهنی استفاده زیاد از شبکه

شود تا رهابط اجتماعی هاقهی فرد با جامهه کاه  باعث می ،کنندمحققان دیگر استدالل می
 یاسی موجود جامهه را تحلی  نماید.یابد ه نتواند به خوبی فضای س
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