فضای مجازی و طبقهی اجتماعی
نقش طبقه اجتماعی بر میزان استفاده افراد از وبالگها
علیاصغر

کیا1

چکیده:
دقش طبقه اجتماعی ااراد بر میزان بهرهوری آدان از اینتردت یکی از سواالت مناق ره برادگیرزی
است که پاسخ به آن در یش سر طیف به کمتر شدن شکاف طبقاتی به وسریله تکنولروژیهرای
دوین میرسد و در طیف دیگر عمی تر شدن شکاف طبقاتی منتهی میشود.
وبالگها به عنوان یکی از پر دفوذترین رسادههای روهی ،دق ی عمده در اضای مجازی ایفا
کردهادد .اطالعات جا به جا شده در این رساده پرحجم بوده است .وبالگها یکی از منرابع مهرم
برای کسب اطالعات و همچنین ایجاد شناخت محسوب میشودد به طوری که مریتروان فرت
وبالگها توادستهادد بازار ادحصاری دیگر رسادههای جمعی را ب کنند و خرود را بره عنروان یرش
منبع شناختی معرای کننرد .شرناخت مخاطبران وبرالگهرا و آ هری از طبقره اجتمراعی آدران
می توادد تالشی در جهت ک ف وجود یا عدم وجود شکاف آ اهی دیجیترال در اضرای مجرازی
باشد.
در این مقاله تالش شده است تا با پیمای ی با حجم دموده  815دفر ،روابط حاکم بر اضرای
مجازی ایرادی از حی طبقه اجتماعی ک ف و بررسی شود.
واژگان کلیدی :وبالگ ،رسانه های گروهی ،طبقه ی اجتماعی ،شکاف آگاهی
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مقدمه
وبالگها یکی از منابع مهم برای کسب اطالعات و همچنین ایجاد شناخت محسوب می
شودد به طوری که می توان فت وبالگ ها توادسته ادد بازار ادحصاری دیگر رساده هرای
جمعی را ب کنند و خود را به عنوان یش منبرع شرناختی معراری کننرد .امرروزه تعرداد
وبالگ ها از مرز  133میلیون شته است و وبالگها کره روزی رسرادههای شخصری و
ارعی بوددد ،توادستهادد رسادههای اصلی و د ریات را کنرار بزدنرد و بردل بره رسرادههای
اصلی شودد .اما از طرای مسئله این است که آیا هر ارد با هر طبقه ی اجتماعی به طرور
مساوی از وبالگ ها بهره می برد یا طبقهی اجتماعی ااراد یش عامرل اساسری در میرزان
استفاده ااراد از وبالگ ها است؟ در واقع این مقاله به ددبرال آن اسرت کره د ران دهرد
شکاف آ اهی بین طبقات اجتماعی مختلف ،رابطره ای برا میرزان اسرتفاده ایرن اارراد از
وبالگ ها دارد یا خیر.
امروزه با دیجیتالی شدن عرصه های مهم زدد ی و تبدیل شردن اضرای مجرازی بره
عنوان امتداد ددیای واقعی ،اینتردت و اضای مجازی بخش جردایی داپر یر از زدرد ی در
قرن  21شده ادد .اضای مجازی و اینتردت تبردیل بره یکری از مهمتررین منرابع کسرب
آ اهی و دادش شده ادد به طوری که می توان با یش جسرت و جروی سراده بره هرزاران
مطلب دسترسی پیدا کرد .ولی دکته ی اساسی در اینجاست که آیرا تمرام اارراد توادرایی
دسترسی به این منبع مهم کسب آ اهی را داردد؟ آیرا بره اررچ دسترسری همگران بره
اینتردت ،همه از پتادسیل یکسادی بر خورداردد یا هر چره توادرایی هرای یرش اررد بررای
استفاده از کامپیوتر و اینتردت باالتر باشد بی تر می توادد اطالعات کسب کند؟
به طور خالصه آیا به مادنرد ضررب المثرل”پول ،پرول مری آورد” دادرش هرم دادرش
می آورد و یا در شکل شدیدتر آن ،منابع مالی و طبقه اجتماعی ارد باع ایجراد شرکاف
عمی داد ی بین طبقات مختلف جامعه می شود یا خیر؟
بی شش یکی از مهمترین حوزه های اضای مجازی ایرادی ،وبالگ ها هستند .ایرران
با داشتن بیش از  700هزار وبالگ سومین ک ور ددیا از لحاظ تعداد وبالگ دویس اسرت
و زبان اارسی دومین زبان بزرگ ددیا در محیط وبالگ دویسی است .بره دقرل از سرایت
ویکی پدیا)1
http://en.wikipedia.org/
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وبال های اارسی بزر ترین مزیت ایرادیان در اضرای مجرازی هسرتند .آمرار و ارقرام
وبال های اارسی در جهان حکایت از  700هزار وبرالگ یبرت شرده و حردود  100هرزار
وبالگ اعال ضیایی پرور )1384 ،از میان 100میلیون وبالگ در عرصه جهادی دارد.
با توجه به اینکه وبالگ ها به یکی از عرصه های بسیار مهرم زدرد ی ایرادری تبردیل
شده ادد و در باب این پدیده دو ظهور در ایران تحقیقات جدی صورت دگراتره اسرت ،در
این مقاله سعی شده است تا اضای مجازی ایرادی از دید دظریه شکاف آ اهی و همچنین
تاییر طبقه ی اجتماعی در میزان مصرف ااراد از وبالگ ها بررسی شرود .ایرن مسرئله از
این جهت مهم به دظر می آید که تا کنون تحقیقی پیرامون شکاف آ اهی دیجیترال در
ایران و با تاکید بر وبالگ ها به عنوان حوزه عمرومی در اضرای مجرازی صرورت دگراتره
است.
در این مقاله که بر راته از دتایج یش پیمایش برا حجرم دمودره ی  815دفرر اسرت)
چنان که د ان داده خواهد شد طبقه ی اجتماعی هریچ رابطره ی معنرا داری برا میرزان
استفاده ی ااراد از وبالگ ددارد و ا ر هم تفاوتی در دحوه ی استفاده ی طبقات مختلرف
از وبالگ ها وجود داشته باشد باید ری ه ی آن را در چگودگی ادتخاب طبقات مختلف از
وبالگ های متفاوت جست و جو کرد و ده در میزان استفاده ی آدها از وبالگ ها.

رویکرد نظری
یکی از م کالتی که جوامع امروز با آن روبرو هستند ایرن اسرت کره منرااع موجرود در
اینتردت به صورت عادالده در اختیار همه کاربران قرار دمی یرد .برایان دی لودر و لیرت
کیبل  )2001معتقددد اناوری های جدید ارتباطی بره همرراه اراینرد جهرادی شردن و
حرکت سریع سرمایه موجب داامنی و دابرابری اجتماعی و ارهنگی در جهان و مخصوصرا
ک ورهای پی راته شده ادد.
تیکنور ،دودوهو و اولین دخسرتین برار دظریره ی شرکاف آ راهی را در سرال 1970
اینگوده مطرح کرددد که" :وقتی ریزش اطالعات رساده های جمعی به دظرام اجتمراعی
اازایش می یابد ،بخش هایی از جمعیت با پایگاه اقتصادی-اجتماعی باالتر سرریع ترر از
بخش هایی با پایگاه پایین تر این اطالعات را کسب مری کننرد بره طروری کره شرکاف
آ اهی میان این بخش ها به جای اینکه کاهش یابد ،اازایش پیدا می کند .در واقع برر
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اساس این دظریه ،عواملی چون پایگاه اقتصادی-اجتماعی و دیز عالقه مندی و ادگیرزش
ااراد در شکاف آ اهی مؤیر است" .سورین و تادکارد)363 :1382 ،
برخی محققان مثل دوواک و هاامن  )1998در ارتباط با این دابرابری مسئله شرکاف
دیجیتال را مطرح کرده ادد.
شکاف دیجیتال را می توان به اراهم دبودن ارتباط ایزیکی و دسترسی بره سرخت
اازار کامپیوتر و شبکه و دیز به ارصتی که روه های محروم و ااقد توادایی در اسرتفاده
ی مؤیر از اناوری اطالعات از دست داده ادد ،تعریف کرد .شیرمحمدی)1382 ،
احسان شاقاسمی  )1387می ویرد" :شرکاف دیجیترال مری توادرد برین روههرای
جنسی ،قومی ،دژادی ،درآمدی و آموزشی وجود داشته باشد .هرر چنرد خرواص انراوری
های جدید ارتباطی این بیان را به ذهن متبادر می کند که این امکادرات ارصرت برابرری
برای همه در دسترسی به اطالعات اراهم می آورد اما به دظرر مری رسرد واقعیرت چیرز
دیگری باشد .اناوری های ارتباطی هر چند دسبت به شته ارزادتر شده ادرد امرا هنروز
برای عده ای از مردم ران هستند .استفاده از امکادات موجود در اضای مجازی دیازمنرد
داشتن حداقل توادایی علمی است که این توادایی در میان بی رتر شرهروددان ک رورهای
توسعه دیااته و در حال توسعه وجود ددارد .موادع م هبی .ارهنگی .مالی .سیاسی .قومی
و توسعه ای در این ک ورها باع شده بخش اعظم مبادلره بیرت هرا در اروپرای غربری.
آمریکای شمالی و تا حدودی جنوب شرق آسیا ادجام شود".
بر خالف دظرات پی ین و با در دظر راتن اهمیت آ اهی عمومی و اازایش استفاده
از رساده های جمعی دکته بعردی ایرن دویرد اسرت کره رسراده هرای جمعری مخصوصرا
تلویزیون در مقطع اعلی و اینتردت در آینده دزدیش بتوادند این شکاف را کاهش دهنرد.
دایبی ،دهقان و معید ار)1386 ،
یش دموده از این دوع استفاده از تلویزیون در امریکا بردامه آموزشی خیابان سام برود
که ابتدا در  1969پخش شد و ارزیابی آن د ان داد که در کاهش آ اهی کودکان اقیرر
در سنین پیش از دبستان مواقیت دسبی داشته است .همچنین مطالعهای از اتما ،بروان
و لوپکر در مورد ایر آ اهی رسادی راجع به بیماری قلبی و عروقی برکاهش آ اهی د ان
داد در شهری که اطالعات مربوط به ایرن بیمراری بره طرور سرتردهای پخرش شرده
بود بیست هفته در دو دوبت) در مقایسه با شهری که اطالعات به آن درسیده بود شکاف

 // 32فصلنامه علوم خبری  -شماره 17

آ اهی کاهش یااته بود .در شهری که اطالعات بهداشتی بره آن رسرید ،پریش آزمرون
شرکاای را در سرطح آ راهی میران اارراد دارای تحصریالت داد رگاهی و اارراد بردون
تحصیالت داد گاهی د ان داد .اما پس از آزمودی که بعد از ارائه اطالعرات راتره شرد
این شکاف را بسته د ان داد .سورین و تادکارد) 376 :1382 ،
خوارزمی  ،)1387شکاف دیجیتال را در چهار سطح مطرح می کند:
. 1دسترسی

دسترسی داشتن به کامپیوتر ،اینتردت و خدمات اینتردت
. 2آمادگی

سطح سواد الکترودیش و آ اهی ااراد از خدمات جامعه ی اطالعاتی
. 3کاربری

استفادهی مؤیر از خدمات رساده های دوین
. 4اثربخشی

باور به اینکه بدون اناوری های اطالعاتی و ارتباطی دمی توان ادامره ی حیرات داد.
پرورش)1387 ،
در این مقاله دیز طبقهی اجتماعی به طور کلی و همچنرین بره طرور خراص یکری از
ااکتور های طبقه اجتماعی ،یعنی سطح تحصیالت که به عنوان مهمترین عنصرر شرکاف
آ اهی آور تلقی می شود بررسی خواهد شد و چنان که آمرده اسرت د ران داده خواهرد
شد که آیا طبقه اجتماعی ااراد و همچنین سطح تحصیالت ااراد بر میرزان دسترسری و
میزان استفاده آدها از وبالگ ها تاییر دارد یا خیر .در واقع آیا با باال راتن طبقه اجتماعی
و سطح تحصیالت ،میزان دسترسی ااراد به وبالگ ها دیز اازایش مری یابرد و در دتیجره
شکاف آ اهی بین اق ار مختلف حفق می شود یا بالعکس ،اضای مجرازی ارصرت هرای
برابری برای تمام طبقات اجتماعی اراهم کرده است.
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روش تحقیق
این تحقی بر مبنای روش پیمای ی ادجرام شرده اسرت بردین دحرو کره برا اسرتفاده از
دموده یری تصادای ،پرس نامه در محیط مجازی و با اسرتفاده از بردامره سروپر ایمیرل
اسپایدر به پنج هزار ایمیل ارسال شد .پرس نامه همچنین به روه های برزرگ جیمیرل
ارسال شد و در و ل ریدر دیز ،پرس نامه بین مخاطبان کثیرری بره اشرتراک اشرته
شد .بنابراین جامعه ی آماری تحقی  ،بالقوه تمام کاربران اینتردت در ایران با هرر سرن و
جنس و از هر طبقه ی اجتماعی می باشد .در دهایت  815دفر ابه این پرس رنامه پاسرخ
داددد و سپس با استفاده از بردامه اس پی اس تمامی داده ها پردازش شرد .همچنرین برا
توجه به رتبه ای بودن متغیرها ،پس از ک ف سطح معناداری بین متغیرهای مستقل برا
وابسته ،از آزمون اسپیرمن برای سنجش سطح شدت رابطه استفاده شد.
متغیر مستقل در این پژوهش طبقه اجتماعی و متغیر وابسته ،میزان استفاده ااراد از
وبالگ ها بوده است .شاخر ها و معرف های طبقه اجتماعی برا توجره بره سرنت علروم
اجتماعی میزان درآمد خادواده ،سطح تحصریالت اررد و سرطح تحصریالت پردر و مرادر
ادتخاب شد و با توجه به معرف دبودن ویه ی دوع اشتغال برای سنجش طبقه اجتمراعی
در ایران ،این شاخر طبقه ،مد دظر قرار دگرات .شاخر میزان اسرتفاده از وبرالگ دیرز
ساعت های صرف شده ی هر ارد برای خواددن وبالگ ها در هر هفته با توجه بره چهرار
طبقه ی صفر ،کمتر از  1ساعت ،بین  1تا  4سراعت و بریش از  4سراعت ادتخراب شرده
است.

یافته های تحقیق
در این بخش داده های مربوط به جامعه ی آماری که به وسیله ی درم اازار اس پری اس
اس تحلیل شده است با جدول و دمودار توضیح داده می شود.
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آمارهای توصیفی
جدول شماره یش .میزان تحصیالت ااراد
درصد

درصد حقیقی

درصد تجمعی

اراوادی

دیپلم

11/4

11/4

11/4

93

زیردیپلم

2/9

2/9

14/4

24

کارشناسی

57/1

57/1

71/4

456

کارشناسی ارشد به باال

28/6

28/6

%100

233

جمع

%100

%100

%100

815

دمودار 1

همادگوده که از جدول و دمودار میله ای شماره یش م خر است بی رترین اراوادری
مربوط به مقطع کارشناسی است و در واقع  57/1پاسخگویان دارای مردرک کارشناسری
بوده ادد.
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جدول شماره دو .میزان تحصیالت پدر ااراد
اراوادی

درصد

درصد حقیقی

درصد تجمعی

دیپلم

30/7

30/7

30/7

250

زیردیپلم

21/7

21/7

52/4

177

کارشناسی

29/1

29/1

81/5

237

کارشناسی ارشد به باال

18/5

18/5

%100

151

جمع

%100

%100

%100

815

دمودار 2

بر اساس جدول و دمودار شماره  2توزیرع میرزان تحصریالت پردران اارراد پاسرخگو
پراکند ی بسیار کمی دارد و به ترتیب مدرک دیپلم ،کارشناسی ،زیر دیپلم و کارشناسی
ارشد به باال ،بی ترین اراوادی را داردد.
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جدول شماره سه .میزان تحصیالت مادر ااراد

درصد

درصد حقیقی

درصد تجمعی

اراوادی

دیپلم

5/39

39/5

39/5

322

زیردیپلم

28/3

28/3

67/9

231

کارشناسی

25/3

25/3

93/1

206

کارشناسی ارشد به باال

6/9

6/9

%100

56

جمع

%100

%100

%100

815

دمودار 3
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درصد

درصرررررد درصرررررررد
تجمعی
حقیقی

اراوادی

بین یش و دیم میلیون تومان
تا سه میلیون تومان

23/3

23/3

23/3

190

بین  800هزار تومان تا یرش
و دیم میلیون تومان

40/6

40/6

63/9

331

باالتر از سه میلیون تومان

9/2

9/2

73/1

75

زیر  800هزار تومان

26/9

26/9

جمع

%100

%100

%100

219

%100

815

جدول شماره چهار .میزان درآمد خادواده ی ااراد

دمودار 4
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بررا توجرره برره جرردول و دمررودار شررماره چهررار 26/9 ،درصررد پاسررخگویان درآمررد
خادوارهای ان زیر  800هزار تومان است و در واقع بیش از یش چهرارم پاسرخگویان زیرر
خط اقر قرار داردد .همچنین با م اهده اراوادی طبقه ی درآمدی بین  800هزار تومران
تا یش و دیم میلیون تومان متوجه می شویم که  40/6درصد از جمعیت در این رده قررار
داردد و در واقع طبقه متوسط اقتصادی متعل به این دسته است.
جدول شماره پنج .میزان استفاده ااراد از وبالگ ها

درصد

درصد حقیقی

درصد تجمعی

اراوادی

بیش از  4ساعت

61/8

61/8

61/8

504

بین  1تا  4ساعت

27/5

27/5

89/3

224

صفر

0/ 7

0/ 7

91/1

6

کمتر از  1ساعت

9/ 9

9/ 9

%100

81

جمع

%100

%100

%100

815

دمودار 5

طب جدول و دمودار شماره  ،5همان طور که م اهده می شود به طور چ م یرری
میزان استفاده از وبالگ پراکند ی دا متقاردی دارد و دزدیش به  90درصد اارراد بریش از
یش ساعت در هفته وقت خود را صرف مطالعه ی وبالگ ها می کنند.
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داده های تحلیلی
جدول شماره شش .آزمون اسپیرمن
میزان درآمد میررررررررزان میرررررررررزان میرررررررررزان میررررررررزان
خرررادواده ی تحصرررریالت تحصیالت پدر تحصررررریالت استفاده اارراد
از وبالگ ها
ااراد
ااراد
مادر ااراد
ااراد
ضریب همبستگی
میرررررررررزان معنا داری )sig
استفاده اارراد
اددازه دموده
از وبالگ ها
ضریب همبستگی
میرررررررررزان معنا داری )sig
تحصرررریالت
اددازه دموده
ااراد
آزمون اسپیرمن

ضریب همبستگی
میرررررررررزان معنا داری )sig
تحصرررریالت
اددازه دموده
پدر ااراد
ضریب همبستگی
میرررررررررزان معنا داری )sig
تحصرررریالت
اددازه دموده
مادر ااراد
ضریب همبستگی
میزان درآمرد معنا داری )sig
خررررادواده ی
اددازه دموده
ااراد

-/051

-/026

-/035

**-/085

1000

0/072

0/231

0/156

0/007

.

815

815

815

815

815

**0/091

0/043

0/017

1000

**0/085

0/005

0/110

0/311

.

0/007

815

815

815

815

815

**0/401

**0/668

1000

0/017

-0/035

.

0/311

0/156

815

815

815

815

815

**0/414

1000

**0/668

0/043

-0/026

0/000

.

0/000

0/110

0/231

815

815

815

815

815

1000

**0/414

**0/401

**0/091

-0/051

.

0/000

0/000

0/005

0/072

815

815

815

815

815

0/000

0/000

طب جدول شماره  6و با توجه به اولویت آزمون معنا داری بر ضریب همبسرتگی یرا
شدت رابطه ابتدا می بایست سنجید که آیرا متغیرر وابسرته میرزان اسرتفادهی اارراد از
وبالگ) با طبقهی اجتماعی ااراد دارای یش رابطه معنادار است یا خیر؟ از آدجا که سطح
معنا داری زیرر  0.05تعریرف مری شرود بایرد فرت کره از تمرام ااکتورهرای طبقرهی
اجتماعی ،تنها میزان تحصیالت ارد با داشتن سطح معنراداری )Sig=0.007 0.007
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با میزان استفادهی ااراد از وبالگ دارای یش رابطه ی معنا دار است و بقیهی ااکتورهرای
طبقه اجتماعی هیچگوده رابطه ای با میزان استفاده ی ااراد از وبالگ ددارد .پس از اهرم
معنا دار بودن میزان استفاده ی ااراد از وبالگ برا میرزان تحصریالت اررد ،بایرد ضرریب
همبستگی را سنجید .در واقع هرچه ضریب همبستگی در آزمون اسپیرمن به سمت  1یا
 -1میل کند دو متغیر رابطه ی مستقیم یا معکوس دزدیکتری با یکدیگر داردد و از آدجا
که ضریب همبستگی میزان استفاده ی ااراد از وبالگ با میزان تحصیالت ارد در آزمون
اسپیرمن اوق عدد  0.085آمده است به هیچ وجه دمی توان فت که بین این دو متغیر
شدت رابطه ی مناسب برقرار است.
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نتیجه گیری
محق در این مقاله به ددبال آن بوده است تا رابطهی بین میزان استفاده از وبالگ هرا را
با طبقهی اجتماعی ااراد و همچنین میزان تحصیالت ااراد تبیین کند .در واقرع در ایرن
مقاله سعی شده است تا بررسی شود که آیا آدطور که در دظریه شکاف آ راهی دیجیترال
مطرح است ،هرکس که از تحصیالت باالتری برخوردار است به همان اددازه از وبالگ هرا
دیز بی تر استفاده می کند یا طب دظرر منتقردان دظریره ی شرکاف آ راهی دیجیترال،
اضای مجازی ارصت های برابری برای تمرام اق رار ارراهم آورده اسرت .در ایرن مقالره
همچنان تالش شده است تا تاییر دیگر ااکتور های طبقه اجتماعی مادند میزان درآمرد و
سطح تحصیالت پدر و مادر ااراد دیز بر میزان استفاده از وبالگ ها بررسی شود.
با توجه به داده های به دست آمده از جامعه ی آماری و با تحلیل داده ها برر اسراس
آزمرون اسرپیرمن بایرد فررت کره هیچکردام از ااکتورهررای طبقره ی اجتمراعی ،مادنررد
تحصیالت و درآمد با میزان وبالگ خوادی ااراد هیچگوده رابطه ی معنراداری دردارد و در
دتیجه دظریه ی شکاف آ اهی و همچنین ارضیه مبنری برر ایرن دظریره ،یعنری ارضریه
شکاف آ اهی دیجیتال رد می شرود و دمری تروان فرت کره هرر چره اررد از طبقره ی
اجتماعی باالتری برخوردار است به میزان بی تری از وبرالگ هرا اسرتفاده مری کنرد یرا
بالعکس.
به دظر می رسد با ارزان شدن و دسترسی آسان به اینتردت تمام طبقات اجتماعی بره
یش میزان از وبالگ ها بهره می بردد و میزان تحصیالت ااراد و طبقه ی اجتمراعی آدران
تاییری بر میزان دسترسی این اق رار بره وبرالگ هرا دردارد .در واقرع میرزان اسرتفاده و
دسترسی طبقات مختلف اجتماعی ایران به وبالگ ها یکسان اسرت و میرزان تحصریالت
ارد و پدر و مادر او و همچنین درآمد خرادواد ی اررد عامرل مرویری در میرزان وبرالگ
خوادی ااراد دیست و ا ر تفاوتی در دوع وبالگ خوادی طبقات مختلف اجتماعی دیز وجود
داشته باشد ،تفاوت در میزان استفاده ی این طبقات از وبالگ هرا دیسرت بلکره احتمرال
دارد طبقات مختلف ،وبالگ های متفاوتی را برای مطالعه ادتخاب کنند که پی نهاد مری
شود محققان در آینده به این جنبه توجه بی تری کنند و پژوهش های خود را بره ایرن
ارضیه دیز معطوف کنند.
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