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چکیده
در سالهای اخیر ،یکپارچگی فزایندهای در فضای مجازی ایجاد شده است که به
کارب ران امکان م یدهد درباره موضوعات مورد عالقه خود ،از جمله سیاست بحث کنند.
نخستین مشارکتها در اظهار نظر نسبت به پس تهای خبری ،توجه به رسانههای آنالین را
به مثابه یک حوزه عمومی شکوفا (مدنی و مشارکتی) جلب کرد و این ،در ف رایند گفتگوی
سیاسی عمی قتر شد (ف ونگ ،گیلمن و شکاباتور2013 ،؛ لیلکر و جکسون2008 ،؛ اوریلی،
2005؛ استرومر ـ گالی و ویچوفسکی .)2011 ،دو قطبی شدن همانند یک ویژگی دائم ،از
خصوصیات گفتگوهای یادشده ،ب ویژه در کشورهای مدیت رانهای (ب رای پ وپ ولیس تها) به
شمار م یرود .یکی از چالشهای پژوهشی م ربوط به واکاوی دوقطبی شدگی در مباحث
سیاسی ،ناشی از روایتهای خبری است .هدف از مقاله حاضر نیز تحلیل گفتگوی
سیاسی از چشمانداز دوقطبی شدن در ی وتیوب بوده است که ویژگ یهای بسیار خاصی
را نمایان م یکند .با استفاده از نمونهای متشکل از  400هزار اظهارنظر ارسال شده دربارۀ
موضوعات متنوع (تغیی رات اقلیمی ،بح ران کاتالونیا و تبلیغات انتخاباتی احزاب سیاسی)
روشی خاص را ب رای سنجش دو قطبی شدن پیشنهاد م یکنیم .فرضیۀ ما این است که
?1. Measuring Online Political Dialogue: Does Polarization Trigger More Deliberation
2. Ignacio-Jesús Serrano-Contreras
3. Javier García-Marín
4. Óscar G. Luengo
 .5دکتری مدی ریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛ رایانامهo.jahanshahi@gmail.com :
 .6کارشناس ارشد علوم ارتباطات (دانشگاه عثمانیا؛ هندوستان)؛ رایانامهa.r.choopanian@gmail.com :
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تعداد نظرها (متغیر ک ّم ی) ،رابطۀ مثبتی با دوقطبی شدن (متغیر کیفی) دارد .همچنین
اطالعات م ربوط به طرز فکر ایدئولوژیک تح ری ریه روزنامهها ،نوع موضوعات مورد بحث و
می زان گفتگوی قابل ردیابی و  ...را مورد بررسی ق رار م یدهیم .در نهایت نیز شاخصی را
پیشنهاد م یکنیم تا ( )1می زان دوقطبی شدن هر اظهارنظر را اندازهگیری کند و آن را ب رای
نشان دادن اینکه این معنی در طول زمان چگونه تفسیر شده است ،به کار م یب ریم و ( )2فرضیه
را با استفاده از میانگین دوقطبی شدن نظرها ب رای هر ویدئو اثبات م یکنیم.
واژگان کلیدی :الگوریت مها ،دوقطبی شدن ،حوزۀ عمومی ،رسانههای اجتماعی ،متنکاوی ،ی وتیوب
مقدمه
تعامل سیاسی ب رای ج وامع دموک راتیک امری ضروری است .از ط ریق گفتگو ،شهروندان

دیدگاههای خود را توضیح م یدهند ،با احزاب دیگر ارتباط برق رار م یکنند و مشکالتی را که

مردم باید با آنها روبهرو شوند ،صورتبندی م یکنند (استرومر ـ گالی و ویچوفسکی.)2011 ،
پژوهشگ ران معتقدند که گفتگو دربارۀ موضوعهای مورد عالقۀ عموم ،ب رای درک یکپارچه

زندگی دموک راتیک ضرورت دارد و در تأمین معنای مشارکت سیاسی و تق ویت مشروعیت
نظامهای دموک راتیک دارای نقش اساسی است( .روبیو2000 ،؛ شوفله)2001 ،

در دهه گذشته ،شاهد گسترش فضاهای مختلف آنالین ب رای گفتگو بودهایم که از آنها

به عنوان حوزههای بالقوه گفتگوی سیاسی یاد م یشود .در اواخر دهۀ نخست قرن بیست
و یکم ،وقتی رسانههای اجتماعی که به عنوان وب سایتهایی ب رای به اشت راک گذاشتن
اطالعات و ایجاد شبکهها بین مردم شناخته م یشدند (اسبورن ـ گووی ،)2014 ،یک پله

باالتر از سایر پلتفرمهای آنالین سنتی ( 1.0وبنوشتهای آنالین روزنامهها) جلوهگری

کردند ،روزنامهنگاران ،تحلیلگ ران و پژوهشگ ران دربارۀ امکان واقعی ایجاد حوزههایی سخن

گفتند که شهروندان عادی هم بتوانند در آنها ،فضایی را ب رای اشت راک اطالعات و تفسیر

رویدادهای اجتماعی و سیاسی ،به دور از سردبیری جانبدارانۀ تح ری ریه شرکتهای خبری

بی نالمللی ،پیدا کنند .این پلتفرمها یک حوزه شبکهای از گفتگوی سیاسی را خلق م یکنند
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که به لحاظ ساختاری ،مستقل از عرصۀ متعارف سیاست و یا اخبار سیاسی است؛ هرچند

که به واسطۀ وابستگ یهای رسمی و یا بر اساس تعامالت زندگی واقعی ،با این دو عرصه
ارتباط دارد (لیندگرن .)2011 ،ازاینرو ،تغییر حوزه عمومی را از یک الگوی متعارف مبتنی

بر ارتباطات جمعی کام ً
ال سلسلهم راتبی و بهطور عمده یکطرفه ،به یک الگوی ارتباطی
چندجهته و قطبی مبتنی بر شبکه شاهد بودهایم (لوپز گارسیا .)2006 ،بیشت رین پژوهشهای

ارتباطی در مورد گفتگوی سیاسی در سالهای گذشته ،معطوف به تعامالت مشاهده شده
در توئیتر و فی سبوک بوده است (کانور و همکاران2011 ،؛ گ راسل و نورد2012 ،؛ گ راد و روی،
2014؛ جیدکا ،زو و للکس2019 ،؛ ماریچال2016 ،؛ اوز ،ژنگ و چن .)2018 ،فرض م یکنیم که

ورای این واقعیت ،عالوه بر رهبری سنتی این شبکههای اجتماعی ،ف رایند منطقی به نسبت

آسانتری ب رای استخ راج و فرآوری نمونههای مورد نیاز تحلیل وجود دارد .این مطالعات

بر پلتفرمهایی متمرکز هستند که ب رای ارتباط مردم با یکدیگر ط راحی شدهاند .درحال یکه

ی وتیوب به عنوان یک ابزار ویدی ویی بنا شده است ،اما کارکردهای آن به سمت بیشتر

شبکههای اجتماعی بهطور منطقی سوق پیدا م یکند .گنجاندن سامانه پیشنهاد ،پسندها و
بی زاریها  ،هم راه با مدی ریت دادهها ،ما را قادر م یسازد که ی وتیوب را به عنوان یک شبکه

اجتماعی آنالین در نظر بگی ریم (ما ،وانگ ،لی ،لیو و جیانگ .)2013 ،به این ت رتیب ،این

سایت از آنجا که همچنین بهعنوان یک ابزار یادگیری کاربرد دارد ،ف راتر از مکانی ب رای

تماشا و به اشت راکگذاری ویدئوها در نظر گرفته م یشود( .الگایر)2019 ،

هدف از مقاله حاضر ،تحلیل گفتگوی سیاسی از منظر دو قطبی شدگی در ی وتیوپ

است که نمایانگر ویژگ یهای بسیار خاصی را نمایان م یکند .ی وتیوب که در سال 2005

راهاندازی شد ،بزرگت رین پلتفرم ویدئویی آنالین در جهان است که طیف گستردهای از

محتوای رسانهای تولیدشده از سوی کارب ران و شرکتها را در بر م یگیرد و دومین شبکۀ
اجتماعی بزرگ به لحاظ کارب ران فعال ماهانه پس از فی سبوک شناخته م یشود .ی وتیوب

بیش از یک میلیارد و نهصد میلیون کاربر دارد که ماهانه از ط ریق نسخههای محلی در نود

و یک کشور جهان ،بیش از یک میلیارد ساعت محتوا تولید م یکنند .هدف نهایی بررسی
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این است که چه نوع از الگوهای دو قطبی شدگی را م یتوان در اظهارنظرهای ی وتیوب
ن منظور ،نظرهای م ربوط به محبوبت رین ویدئوها را در سه موضوع
مشاهده کرد .ب رای ای 

تحلیل کردهایم :تبلیغات انتخاباتی ،تغیی رات اقلیمی و منازعۀ سیاسی کاتالونیا؛ هر یک از

م وارد مشاهده شده در چارچوب اسپانیا است .هدف نهایی این طرح ،دستیابی به پیشرفت
روششناختی در درک گفتگوی سیاسی آنالین با سنجش دوقطب یشدگی به کمک یک ابزار
ک ّم ی خالقانه بوده است.

تبادل نظر سیاسی
شهروندان کشورهای دموک راتیک و ب ویژه جهان غرب ،در نتیجۀ تحوالت صورتگرفته

در حوزه فناوری ،در بهت رین موقعیت ب رای مشارکت در مسائل عمومی هستند .محی طهای

جدید ،قابلیت چشمگیری را ب رای ارتقای دموک راسی و ایجاد نظامهای سیاسی قابلقبولت ر،

مشورت یتر و مشارکت یتر و به عبارت دیگ ر ،کمک به تحکیم یک حوزه عمومی مؤثر ف راهم
آوردهاند .این مفهوم محوری از سوی نظ ریهپردازان سیاسی معاصر به عنوان فضایی ارتباطی
تع ریف شده است که در آن ،موضوعهای دارای اهمیت مشترک ب رای گفتگو از سوی اف راد

ذینفع و مؤثر مورد توجه ق رار م یگیرد ،به گونهای که برخی از ضوابط هنجاری بلندپروازانه

را برآورده م یکنند (دالبرگ .)2004 ،اظهارات باید مستدل باشند و با دلیل مناسبی که اعتبار آن
از سوی دیگ ران قابل بررسی است ،پشتیبانی شوند .این ف رایند ،مستلزم درک شرکتکنندگان

و تالشی درست و صادقانه ب رای رسیدن به یک درک مشترک است .کلیه طرفین عالقهمند

باید مجاز به مشارکت باشند و در نهایت ،بهت رین استداللها باید حاکم شوند( .شاف ر)2016 ،

فري ،گامسون ،گرهاردز و روشت ( )2002الگوهاي مختلفي از حوزه عمومي را در

دموک راس يهاي امروزي ارائه دادند .آنان چهار نوع سنت را كه به این مفهوم شکل م یدهند،

تفكیك كردند و معیارهایی را كه هر دیدگاه در مورد مشاركت در انواع ف رایندها ،نحوۀ ارائه

بایستۀ ایدهها و فرجام رابطۀ گفتگو و تصمی مگیری مورد تأیید و تأكید ق رار م یدهد ،مشخص
كردند .در نتیجه م یتوانیم به ترکیبات مختلف معیارها بر مبنای چهار نوع نظ ریه اشاره کنیم:

لیب رال نمایندگی ،لیب رال مشارکتی ،گفتمانی و ساختگ رایی( .فری و همکاران ،2002 ،ص )316
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شبکههای اجتماعی قابلیت زیادی ب رای دستیابی به مشارکت سیاسی بیشتر دارند ،ب رای

مثال ،در این شبکهها صداهایی که از سوی ج ریان اصلی به حاشیه رانده شده ،قابل شنیده

شدن است (بری ،کیم و اشپیگل2010 ،؛ بیمب ر .)1998 ،شبکههای اجتماعی همچنین شهروندان

مشارکتکننده را قادر م یسازند که به سایر گفتگوکنندگان بپی وندند ،اطالعاتی را به اشت راک

بگذارند و به مقایسۀ نظرها یا جعل نظر دربارۀ یک رویداد عمومی بپردازند .این شبکهها قابلیت

بسیار باالیی در ف راهم آوردن محیط مناسب ب رای پروراندن گفتگو پی رامون موضوعات مهم

سیاسی دارند و برخالف سایر رسانههای سنتی ،صرفنظر از مسافت ،موقعیت جغ رافیایی یا
وابستگی سیاسی ،ارتباط بین مردم را تسهیل م یکنند .ظهور رسانههای آنالین ،همانند دومین
تحول ساختاری حوزۀ عمومی در نظر گرفته شده است.

بسیاری از پژوهشگ ران در سالهای گذشته در مورد مفهوم روزآمد شدۀ حوزۀ عمومی

دیجیتال مشارکت داشتهاند .این مفهوم جدید ،شامل برخی از جنب ههای مهم احیا شده است.

با بهرهگیری از شاف ر ،از منظر گستردهای به مفهوم حوزۀ ارتباطی؛ شامل رسانههای اجتماعی،

وبسایتها ،سایتهای شبکههای اجتماع ی ،وبالگها و میکرووبالگها م یپردازیم؛ در همۀ
م وارد ،در سایتهایی که مشارکت در آنها آزاد است و ب رای همه عالقهمندان آزادانه در دسترس

ق رار دارند ،م یتوان موضوعات مورد عالقۀ مشترک را مورد بحث ق رار داد( .شاف ر)2016 ،

با این حال ،آثار علمی توافق چندانی در مورد دامنۀ واقعی تحوالت سیاسی در رسانههای

اجتماعی ندارند .ف راتر از برخی اشت راکات ،مکاتب موجود نظریۀ حوزۀ عمومی دیجیتال از

لحاظ انواع ارتباطی که مطلوب م یدانند ،متفاوت هستند .ب رای تق ریب ًا سه دهه ،تالشهای

مختلف علمی (بهطور عمده نظری) امیدها و ترسهای شدیدی را در مورد گسترش یک

حوزۀ عمومی آنالین و تأثی رات آن بر جامعه اب راز داشت ه اند .بناب راین تردیدهای زیادی دربارۀ

مفصلبندی یك حوزۀ عمومی مؤث ر ،ف راگیر و مشورتی وجود دارد كه با واسطه است (چادویك،
2009؛ هندمن .)2009 ،م یتوان گفت که شبکههای اجتماعی هنگام ایجاد یک حوزۀ عمومی

واحد ممکن است معتبر نباشند .به همین ت رتیب ،سنجش اینکه چگونه رسانههای اجتماعی
جدید کانالهای ارتباطی دوطرفه با نهادها ،احزاب و نامزدها را تق ویت م یکنند ،دشوار است.
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از یک طرف ،به نظر نم یرسد کسی تردید داشته باشد که رسانههای آنالین دسترسی به

نسبت آزاد ،آسان و س ریع به اطالعات را ف راهم م یکنند و اف راد بیشتری را قادر م یسازند تا

صدای خود را در جامعه مطرح کنند؛ ضمن اینکه به خلق انواع جدید ارتباطات نیز کمک

م یکنند .اما از طرف دیگر ،م یتوان به سایر م واردی هم که از سوی برخی پژوهشگ ران بدبین
بیان شدهاند اشاره کرد :اوالً ،دسترسی ب رابر به منابع آنالین مشارکت به دلیل شکافهای
دیجیتالی متعدد ،یک توهم است .ثانی ًا خطر خوشهای شدن در ج وامع کوچک موجب

انح راف تبادل نظر واقعی بین شرکتکنندگان (مانند حبابهای فیلتر) م یشود .ثالث ًا ،فشار
اجتنابناپذیر اقتصادی بر انتخاب جانبدارانۀ موضوعات مورد بحث مؤثر است .و س رانجام،

فقدان ادب اجتماعی ناشی از غیبت ارتباط رودررو منجر به تعاملی غیرمنطقی ،احساسی و

به نوعی ،غیر قابل احت رام م یشود (شوفر .)2016 ،از این نظر ،بسیاری از بدبینان معتقدند که

سطح باالیی از گمنامی م یتواند رفتارهای ارتباطی غیرخ ویشتندارانه را تشدید کند و زمینه

ب یاحت رامی فزاینده یا حتی بحثهای سیاسی تهاجمی را ف راهم آورد (روو .)2014 ،در این
خصوص م یتوان نمونههایی از دو قطبی شدن ،اف راط یگری و عملگ رایی یا در اصطالح،

ترولها و اوباش مجازی را مشاهده کرد .این همان چیزی است که بی ونگ چولهان
«دموک راسی گلهای» م ینامد (هان )2014 ،امری که م یتواند به عنوان جمع خصوصی

تودههای واکنشپذیر تع ریف شود و بر مبنای گفتن تملق یا نبود صالحیت حرکتکند و

مانند یک زلزله ،فضاهای ارائه شده از سوی شبکههای اجتماعی را دگرگون سازد .رسانههای

اجتماعی به جای ترویج مشورت عقالنی و آگاهانه ،با تق ویت و تنظیم جو احساسات
و اقدامات فردی و جمعی عمل م یکنند (آریاس مالدونادو .)2016 ،بناب راین ،تعامل بین

شبکههای شخصی با حرکات در مقیاس کوچک که در کنار هم تأثی رات عظیمی را ایجاد

م یکنند ،تغییر م ییابد (گ رانووتر .)1973 ،آستانه صفر با اف رادی که آماده عمل و منازعه

هستند ،پر م یشود( .پیترسن)2020 ،

عالوه بر این ،در دوران اخیر شاهد بودهایم که چگونه انتشار اطالعات جانبدارانه و

مخرب (اخبار جعلی) بهطور عمده با هدف تغییر برداشت از گفتمانهای سیاسی ،توزیع
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اطالعات غلط و یا دستکاری مستقیم ،بر پ ویایی گفتگوهای سیاسی آنالین یا حتی نتایج

سیاسی تأثیر گذاشته است .گزارش اخیر مرکز تحقیقات پیو تخمین م یزند که دو سوم
لینکهای توئی تشده در محبوبت رین صفحات ،به حسابهای کاربری خودکار و جعلی

تعلق دارند( .ووجیک ،مسینگ ،اسمیت ،رینی و هیتلین)2018 ،

در حال حاضر ،دو قطبی شدن به یکی از پدیدههای مهم اجتماعی و سیاسی قرن

حاضر و یک موضوع متعارف مطالعه در ارتباطات سیاسی (ب رای مثال ،به پژوهش فوقالعادۀ

سانستین 2002 ،بنگ رید) ب ویژه از زاویه رسانهها (پ ریور )2013 ،یا چشماندازهای سیاسی

(گنتزکو ،شاپیرو و تدی  )2016 ،بدل شده است .از این منظر ،هالین و مانچینی ()2004

تع ریفی از دو قطبی شدن را به عنوان پوشش کورکورانۀ رسانهها ارائه دادند که حتی مبنای

الگوهای مختلف آنها از نظامهای سیاسی و رسانهای را تشکیل م یدهد .با این حال ،دو
قطبی شدن به عنوان یک رسانه یا حتی یک مضمون سیاسی نیز تع ریف شده است (ب رنهارد،

ک راسا و پ ولبورن .)2008 ،عالوه بر این ،م یتوانیم دیدگاههای دیگری را نیز پیدا کنیم که بر

مبنای آنها این ف رایند ،به عنوان فاصله بین دیدگاههای سیاسی مخالف در نظر گرفته شود.
برخی از مطالعات سنتی در مورد ایاالت متحده در دهههای اخیر نمونههای خ وبی هستند:

این مطالعات بر اختالفات فزاینده بین دموک راتها و جمهوریخ واهان متمرکز شدهاند

(میسون .)2014 ،مطالعات م رتبط با دو قطب یشدگی در سالهای اخیر افزایش یافته است،

ب ویژه در پی اوضاع سیاسی کنونی ایاالت متحده که به نظر م یرسد احساس ب یاعتمادی
فزایندهای بین طرفداران هر دو حزب وجود دارد .در واقع ،اصطالح «دو قطب یشدگی عاطفی»

ب رای توصیف این وضعیت بهکار م یرود (لینگار ،للکس ،لونداسکی ،مالهوت را و وستوود.)2019 ،

این زمینهها معانی و معیارهای جدیدی را ارائه م یدهند که جهت احتمالی این گسترش را

بیان م یکنند .مورد اسپانیا نیز از این قاعده مستثنا نیست :مرزبندیهای سیاسی نمایندگان

در پارلمانهای ملی ،در سالهای اخیر شدت یافته و دو بلوک کام ً
ال متقابل بهطور فعاالنه

پدید آمدهاند .این پدیده احزاب جدیدی را در درون جناحهای سیاسی ایجاد کرده است
(ب رامسون و دیگ ران .)2017 ،این بازنمود همچنین در سطح منطقهای با نوع دیگری از دو قطبی

 140مطالعات رسانههاي جديد //سال ششم ،دوره دوم ،شماره( ،10پیاپی  ،)25زمستان 1399

شدن با متغیرها و تنظیمات خاص تک رار م یشود .از این نظ ر ،شاهد درگیریهای مختلف

و پیچیدهای هستیم که در طول زمان در بین گروهها و مطالعات مقایس های توسعه یافته
است (ب رامسون و همکاران .)2017 ،بناب راین ،فرضی ههای م رتبط با مفهوم دو قطب یشدگی

همچنان ناتماماند .دلیل اصلی نیز م ربوط به رشد فضای بین قطبها است که اغلب بر اثر

نفوذ ع واطف و باورها ،ف راتر از شواهد و دالیل ایجاد م یشود (گلدمن و اوکان ر2019 ،؛ ماسون،

2014؛ اولسون .)2013 ،چنین تمایزی م یتواند منجر به موقعی تهای غیرمتعارف شود( .فلچر

و جنکینز2019 ،؛ گیدرون ،آدامز و هورن)2019 ،

بهطور طبیعی ،با تکامل پارادایم رسانههای جمعی ،ایدههای جدیدی در حال ظهور است

که دامنۀ تغیی رات را منعکس م یکند .یکی از این تغیی رات (بسی و همکاران )2016 ،ظهور
ف رایندهای غیرواسطهای حداقل از طرف روزنامهنگاران است (پ ریور .)2013 ،تغییر دیگر این

است که حوزۀ عمومی جدید ،اساس ًا مجازی است .بهتازگی پژوهشگ ران شواهد متعددی پیدا

کردهاند که نشان م یدهد رسانههای اجتماعی م یتوانند باعث افزایش دو قطبی شدگی سیاسی
یا عقیدتی شوند (تاکر و همکاران .)2018 ،بهطور خاص ،تحقیقات در مورد تبادل نظر آنالین،

مجموعهای از مشکالت را در بحث آنالین ایجاد کرده است :گروهها اغلب از اف راد همفکر

تشکیل م یشوند و بناب راین ،از طرح موضوعاتی که ایجاد اختالفنظر یا ناسازگاری م یکنند،

اجتناب م یشود .در عین حال ،مارپیچی از استدالل مشابه در م واردی که تبادل نظر وجود

ندارد ،رخ م یدهد (رایت ،گ راهام و جکسون .)2017 ،ب رای ارائه موضوع ،برخی از نویسندگان
مفهوم «اتاقهای پژواک» را ابداع کردند (بیل و همکاران .)2018 ،این اتاقها م یتوانند اف راد را از

دیدگاههای مخالف جدا کنند و تأثی رات قطب یسازی داشته باشند .اما نویسندگانی هم هستند

که ادعا م یکنند چنین تأثی راتی ،ب رای مثال در فی سبوک ،م یتوانند در معرض انتخاب ق رار
گی رند .با این حال ،تق ریب ًا تمام این مطالعات بر مصرف اطالعات در فی سبوک یا توییتر حتی

بهعنوان اخبار ب یارزش تمرکز م یکنند (نارایانان و همکاران .)2018 ،در ادامه این مسی ر ،به

محصوالت شبکههای اجتماعی باید از منظرهای جدید به دلیل سب کهای معنایی جدید و
انبوۀ گستردۀ دادههای موجود نزدیک شد .هدف ما این است که دریابیم تبادل نظر چگونه رخ
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م یدهد تا روشن شود که آیا ممکن است از آن ،نوعی دو قطب یشدگی آشکار حاصل شود یا

خی ر( .ب رامسون و همکاران)2017 ،
روششناسی

فرض اساسی ما بر این استوار است که افزایش تبادل نظر سیاسی باید دو قطب یسازی

بیشتری ایجاد کند .از این رو ،طبق فرضیه اول ،بین دو قطب یشدن و ژرفاندیشی رابطه مستقیم

وجود دارد .با توجه به حجم ادبیات م ربوط به دو قطب یشدن شبکههای اجتماعی ،کمبود

تع ریف عملیاتی شگفتآور است .پژوهشگ ران اغلب تصور م یکنند که دو قطب یشدن ،نتیجه

اختالف دیدگاهها در مورد مسائل عقیدتی یا سیاسی است ،اما در مورد چگونگی اندازهگیری
این پ ویایی ،س رنخهای چندانی ارائه نم یدهند .از این منظر ،م یتوان قطب یشدگی را چنین
تع ریف کرد« :وجود دو یا چند دیدگاه جایگزین و نسبت ًا منسجم که با مه مت رین عناصر
یکدیگر مغایرت داشته باشند .پوشش (شمول) قطبی تمایل دارد که دیدگاه مخالف را به

شدت مورد انتقاد ق رار دهد و باعث شود مردم نسبت به مشروع و درست دانستن موضع
مخالف بیشتر ب یمیل و مخالف باشند» (باالن .1)477 :2013 ،اما مسئله هنوز پابرجاست:

دو قطب یشدن را چگونه اندازهگیری کنیم؟ پیشنهاد ما این است که از تع ریف باال با

محوریت وجود انتقاد استفاده شود تا روشی ثابت ب رای اندازهگیری این مفهوم به دست آید.
بناب راین ،دو قطب یشدگی به این معنی است که مردم «نسبت به طرفداران حزب مطبوع

خود دیدگاههای بسیار مثبت داشته و نسبت به نقطه دیگر طیف سیاسی نظ رات بسیار
منفی دارند» (گنتزکو .2)13 :2016 ،به این ت رتیب ،م یتوانیم تأیید کنیم که هر چه فاصله بین

گزارههای مثبت و منفی بیشتر باشد ،دو قطب یشدن نیز بیشتر م یشود .امروزه ،ابزارهای
مختلفی ب رای اندازهگیری متون مثبت و منفی( ،اساس ًا تحلیل احساسات) وجود دارند.
این نوع تحلیل که بهطور معمول از ط ریق صنعت و دانشگاه مورد استفاده ق رار م یگیرد،

اساس بسیاری از ابزارها و الگوریت مهای رایانه است .تحلیل احساسات 3ـ و کاوش افکار ـ
1. Balán, 2013, p. 477
2. Gentzkow, 2016, p. 13
3. Sentiment analysis
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زمینه مطالعاتی است که عقاید ،ع واطف ،ارزیاب یها ،نگرشها و احساسات اف راد را به زبان

نوشتاری تحلیل م یکند .این یکی از فعالت رین حوزههای پژوهشی در پردازش زبان طبیعی

است که در دادهکاوی ،وبکاوی و متنکاوی بهطور گسترده مورد مطالعه ق رار گرفته است

(لیو .1)2012 ،اگرچه تحلیل احساسات م یتواند از تکنی کهای مختلف استفاده کند ،بهطور

معمول ،دو رویکرد در مورد آن وجود دارد :استفاده از «الگوریتم یادگیری تحت نظارت »2که
از ط ریق دادههای رمزگذاریشده انسانی آموزش دیده است؛ یا استفاده از «فرهنگ لغت»

(دیکشنری) ب رای استنتاج و پ یبردن به لحن متن از ط ریق تحلیل خودکار (ب راساس وجود
یک کلمه کلیدی خاص ،گروهی از کلمات یا یک بسته کلمه .)3روش اول ،هنگام پرداختن

به موضوعات خاص به خ وبی عمل م یکند (گارسیا – مارین و کاالت راوا 4)2018 ،اما روش
دوم بیشتر مبتنی بر واژهنامه است که ممکن است دقت کمتری داشته باشد (بوکِس ،ون
دِ ولدی ،آرااوجو و ویل یگاندارت 5)2019 ،هرچند تحلیل احساسات بهنحوی منصفانه مورد

انتقاد ق رار گرفته است ،اگر مبتنی بر فرهنگنامههای دارای وزن مناسب باشد ،اطالعات
6
مفیدی به پژوهشگ ران ارائه م یدهد( .بوکِس و همکاران)2019 ،
واژهنامههای احساسی بسیاری ب رای زبانهای غیر از انگلیسی در دست نیس ت .با این

حال ،بسیاری از آنها فقط ترجمههای خودکار با استفاده از منابع مختلف مانند (گوگل
ت رنس ل ِیتور )7هستند و ممکن است منجر به نبود تطابق شوند .در مورد زبان اسپانیایی،

چندین فرهنگ لغت داریم که بهطور خاص ،ب رای تحلیل احساسات ط راحی شدهاند .در
1. Liu, 2012
2. supervised learning algorithm

 .3مدل بسته کلمات ( ،)Bag-of-words modelیک نمایش ساده است که در پردازش زبانهای طبیعی و بازیابی
اطالعات ( )Information Retrievalاستفاده م یشود .همچنین بهعنوان مدل فضای برداری شناخته م یشود.
4. García-Marín & Calatrava, 2018
5. Boukes, van de Velde, Araujo, & Vliegenthart, 2019
6. Liu, 2012
7. Boukes et al., 2019
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این پژوهش از «واژهنامه احساسات امال سنتیکون 1در سطح لما »2استفاده کردهایم و آن را

یک منبع ایدهآل در نظر گرفتهایم زی را ارزیابی (چیزی که خیلی هم رایج نیست) و تصحیح

شده است (حداقل در  4الیه از  8الیه لما)؛ در نتیجه م یتوانیم بگوییم که یک ترجمه
صرف نیست .این واژهنامه  8الیه دارد و بسته به قابلیت اطمینان از الیههای باال به پایین

قابلیت اطمینان بیشتری دارد .از آنجا که ض ریب اطمینان الیه اول  97/73درصد و آخ رین

 61/29درصد است ،در این پژوهش از  6الیه استفاده کردهایم 2848 .کلمه با قابلیت اطمینان

 86/09درصد جمعآوری شدهاند و نتایج بهطور قابلتوجهی پایی نتر از نتایج به دست آمده

در زبان انگلیسی بوده است ،اما دریافتیم که ب رای اندازهگیری دو قطبیشدگی در زبان
اسپانیایی کافی است (کروز ،ترویانو ،پ ونتس و اورگتا .3)2014 ،از آنجا که تحلیل احساس،

اندازهگیری دقیق قطب یشدن نیست ،در این مقاله ،ب رای اندازهگیری دو قطب یشدگی روشی

را که بر گرفته از مجموعه کارهای پیشین است ،پیشنهاد م یدهیم .ب رای تعیین کمیت این

پدیده ،از ط ریق ارزشهایی که م یتوان با آنها کار کرد ،توسعه شاخص را پیشنهاد م یکنیم
(ف ِراندو1987 ،؛ ص .4)34 .ب رای این منظور ،قطب یشدگی یک نظر ( 5)Psرا از فاصله بین

تحلیل نظرهای احساسی ( )Sو میانگین تحلیل احساسات از کل نظرها در هر ویدئوی
پردازش شده ( )Meبر حسب تعداد مطلق لحاظ کردهایم .به این ت رتیب ،عددی بهدست

م یآوریم که م یتواند بین  0و  2مقداری را به دست آورد ،جایی که  0بدون قطبش و 2
حداکثر قطبش است)Pc = |(S − Me)|, where S € [ − 1, 1], p € (0, 2 :

سپس ،حد فاصل اندازهگیری قطب یشدگی بار دیگر محاسبه شده است تا به هر

ویدئو یک میانگین تعلق گیرد ( ))Py = Me = (S − MeS) = py = Me(pcاین
1. Google Translator
 :)ML SentiCon( .2یک واژهنامه احساسات چن دزبانه ،در سطح لما .لما :در روانشناسی ،یک شکل مفهومی
انتزاعی از یک کلمه است که در م راحل اولیه تولید گفتار بهصورت ذهنی ب رای بیان انتخاب شده است.
 .3لما :در روانشناسی ،یک شکل مفهومی انتزاعی از یک کلمه است که در م راحل اولیه تولید گفتار بهصورت ذهنی
ب رای بیان انتخاب شده است.
4. Cruz, Troyano, Pontes, & Ortega, 2014
5. Ferrando, 1987، p. 34
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امر ب رای ارتباط این بُعد  eبا بقیه متغی رهای هر یک از ویدئوها مفید بود .بناب راین ،نتایج

استفاده از فرمول یادشده به شرح زیر است :مقیاس و اندازهای از قطب یشدگی هر نظر ،ب رای

نشان دادن نحوه رفتار قطب یشدگی در طول زمان استفاده م یشود؛ و دوم ،بهمنظور تثبیت

فرضیه ،اندازهگیری میانگین قطب یشدگی ب رای هر ویدئو ،ب رای مشاهده ارتباطات خاص

مورد استفاده ق رار م یگیرد.

ی وتیوب از سایر رسانههای اجتماعی برجستهتر است چ را که در آن ،ویدیو بخش

اصلی است و متن در سطح ثانویه باقی م یماند .با این حال ،تعامالت موجود در ی وتیوب

چندوجهی است .به این ت رتیب ،امکان تحلیل الگوهای بسیار گستردهای از رفتارهای

سالیکها) دوست نداشتن ،پاسخ دادن )... ،و روابط
گوناگون (تعداد بازدیدها ،الیکها یا (دی 

بالقوه بین آنها را خ واهیم داشت.
یافتهها

پس از استخ راج اطالعات در تاریخ  25اکتبر  ،2019گردآوری این مجموعه بر اساس سه

موضوع و دو الگوی جستجو صورت گرفت و در مجموع  600فیلم جمعآوری شد .الگوی
نخست با استفاده از کلی دواژههای «تغییر آب و ه وا »1و «استقالل کاتالونیا »2در م وتور

جستجوی ی وتیوب ،ایجاد و از بین آنها  200ویدئوی پ ربازدید در هر موضوع گزینش شد.

الگوی جستجوی دوم نیز از کانالهای ی وتیوب  5حزب اسپانیایی با بیشت رین نمایندگی
پارلمانی پس از انتخابات آوریل  2019انتخاب شد :پ یاساوایی ،3پ یپی ،4سیودادانوس،5

پودموس 6و ووکس 40 .7ویدئوی پ ربازدید که ازسوی هر یک از این  5گروه سیاسی در
1. cambio climático
2. Independencia de cataluña
3. PSOE
4. PP
5. Ciudadanos
6. Podemos
7. Vox
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کانالهای م ربوط به خود بارگذاری (پست) شده بود ،انتخاب شدند و در مجموع  200ویدیو

تولید شد .از مجموع  600ویدئو 19 ،مورد امکان نظ ردهی خود را غیرفعال کرده بودند و
از این میان  12مورد م ربوط به احزاب سیاسی 4 ،مورد م ربوط به « استقالل کاتالونیا» و 3

مورد م ربوط به «تغیی رات آب و ه وایی» بود .طی نتیجه نهایی جستجو و تحلیل بعدی ،در
مجموع  391،591نظر ،تولید و به م وارد زیر تقسیم شد:

ـ «استقالل کاتالونیا» (بهعنوان یک دروغ یا یک واقعیت)124/820 :
ـ ویدئوهای احزاب سیاسی (کانالهای رسمی آنها)103/982 :

تصمیم گرفتیم از این سه موضوع که مستعد تولید رفتارهای قطب یشده هستند،

استفاده کنیم.

جدول  .1ویدئ وها و نظرات تحلیل شده از یوتیوب
Med_pol

انحراف
معیار

151/717

230

0/23

0/07

تغیی رات
اقلیمی

186

67/450 1/019/987 104/175 68/460/219

657

0/19

0/10

احزاب
سیاسی

123/015 672/596 124/019 44/239/860 159

357

0/20

0/08

مجموع

342/182 2/122/657 391/739 150/465/820 537

1244

0/20

0/08

ویدئ وها بازدیدها
استقالل
کاتالونیا

نظرها

بازدید
الیک دی سالیک
نظرات

430/074 163/545 37/765/741 192

معتقدیم که اندازهگیری دو قطب یشدگی قابلیت زیادی ب رای بحث دارد (شکل  .)1در

سه مورد تحلیل شده ،تصاویر جزئیات مهمی را نشان م یدهند که تا حد زیادی ،به پ ویایی

واقعی اطالعات پرمعنی و عمیق اشاره دارد .در مورد کاتالونیا (در باالی نمودار  ،)1دو نکته

مطرح است :سپتامبرـ دسامبر  2017و سپتامبرـ اکتبر  .2019هر دو ،لحظههایی از بزرگت رین

تنشها در درگیریهای سیاسی هستند :اولی ،نشاندهنده اعالمیه شکست استقالل است و
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دومی ،تصمیمات دی وان عالی کشور در مورد برخی از سیاستمداران کاتاالن طرفدار استقالل.

مسئله دوم ،در مورد تغیی رات اقلیمی ،کمتر مشهود است ،زی را هیچ رویداد مهمی در این
زمینه به چشم نم یخورد ،هرچند در طول سالهایی که مورد تحلیل واقع شده افزایش دو

قطب ی وجود دارد .و س رانجام ،در مورد احزاب سیاسی ،اوجهایی نیز وجود دارد که بهطور
عمده ،م ربوط به دورههای انتخاباتی در اسپانیاست .یعنی ،ما فکر م یکنیم که در حقیقت،

اندازهگیری دو قطب یشدگی بهعنوان تفاوت بین احساسات مثبت و منفی دارای قابلیت

توضیحی زیادی است.

همانگونه که پیش از این گفته شد ،این سه مبحث را بهطور بالقوه ،قطبی م یدانیم.

اگرچه شاخص پیشنهادی ،قابلیت توضیحی زیادی را نشان م یدهد ،جدول  2حاکی از

منفی بودن فرضیه است .یعنی در همه م وارد ،رابطه بین تعداد نظرها و قطب یشدگی آنها
مثبت نیست .بهطور خاص ،ب رای م وارد تغییر آب و ه وایی و احزاب سیاسی ،یک رابطه

مثبت ،اگرچه ضعیف ،وجود دارد ،اما ب رای درگیری و مناقشه سیاسی کاتالونیا خی ر.

البته ،همان رفتار با بقیه متغیرها بازتولید م یشود :تعداد بازدیدها ،نظرها ،الیکها یا

دی سالیکها (دوست نداشتن) همگی نتایج مشابهی را ارائه م یدهند .این امر شگفتآور

نیست چ را که همه م وارد متغیرهایی عددی هستند که بهطور کلی ،گ رایش به افزایش دارند

(یعنی بازدید بیشتر ،الیک بیشتر ،دوست نداشتن بیشتر و نظر دادن بیشتر) .به این ت رتیب،

دریافتیم که تفاوتهای زمینهای خاص هر موضوع ،بر نتایج تأثیر م یگذارد.

در حال حاضر ،درک این امر که چگونه م یتوان گفتگو در شبکههای اجتماعی را

دو قطبی کرد ،دشوار به نظر م یرسد .در واقع ممکن است ع وامل اساسی مانند سوگیری

تأیید و الگوریت مهای ارتقای محتوا درک مسئله را دشوار کنند .هر دو وضعیت م یتوانند
ساخت اتاقهای پژواک 1را تق ویت کنند (بسی و همکاران  .2)2016 ،با این حال ،در مطالعه

حاضر مشاهده کردیم که جنب ههایی متفاوت مطرحاند .در مورد فیل مهای م ربوط به تغیی رات
 .1محیطی که در آن فرد فقط با اعتقادات یا عقایدی منطبق بر عقاید خود روبهرو م یشود ،بناب راین دیدگاههای موجود
وی توییت شده و مجالی ب رای ایدههای جایگزین بوجود نم یآید.
2. Bessi et al., 2016
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اقلیمی و احزاب سیاسی ،این دو قطب یشدن م یتواند تحت تأثیر حضور ترولهای 1فعال
باشد که گفتگو را رادیکال م یکند .با این حال ،برخی ع وامل بیرونی نیز وجود دارند که آنها
را کنترل نکردهایم و البته درگیری در کاتالونیا رفتاری متفاوت دارد.

جدول  .2همبستگی اسپیرمن (دو قطب یشدگی) ()Rs

تغییرات اقلیمی استقالل کاتالونیا احزاب سیاسی
همه
(تعداد = ( )537تعداد = ( )186تعداد = ( )192تعداد = )159
تاریخ انتشار

** 0/161

** 0/265

0/090

0/043

تعداد بازدید

0/048

** 0/215

-0/027

0/151

نظرها

** 0/269

** 0/311

-0/005

** 0/400

پسندیده شده
(الیک)

*0/100

**0/228

-0/076

**0/220

پسندیده نشده
(دی سالیک)

**0/144

**0/248

-0/015

**0/236

نکته * :معن یدار در 0.01 < p؛ ** معن یدار در 0.001 < p

هرچند شاخص یادشده ،گویا به نظر م یرسد ،مدل را بر اساس این واقعیت رد م یکنند

که مشارکت بیشتر ،دو قطبی شدن بیشتری ایجاد م یکند .با این حال ،رفتار تعامالت

در درگیری و مناقشه کاتالونیا مشابه سایر موضوعات در تاریخهای بسیار خاص ،مانند
سپتامبر و اکتبر  2017است .در سال  ،2017ح وادث مختلفی به وقوع پیوست ،مانند به

اصطالح قانون قطع ارتباط یا همهپرسی اول اکتبر (که هر دو مورد با حمالت جدی و
بحثهای مناقشهانگیزی علیه قانون اساسی اسپانیا هم راه بود) .این دو رویداد مورد توجه
بسیاری از رسانهها ق رار گرفت و بر همین اساس ،عالقه کارب ران ی وتیوب را نیز به خود
 .1ترول در شبکههای اجتماعی کسی است که با ارسال پیامهای بحثب رانگیز و ملتهب بهدنبال ایجاد واکنشهای
احساسی (مثل عصبانیت) در کارب ران سایتهایی مانند فی سبوک ،توییتر و غیره است تا بتواند تضاد و کشمکش و
مناقشه ایجاد کند.
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جلب کرد .این روند در رویداد رسانهای دیگری نیز که در اکتبر ( 2019حکم دادگاه عالی
اسپانیا درباره وقایع  )2017رخ داد ،بار دیگر خود را نشان داد .بدون شک ،روندهای موقتی

وجود دارند که برخالف دورههای قبلی (مانند  ،)2014همانگونه که در دو مسئله دیگر

رخ داده است ،مشارکت بیشتر را به قطب یشدگی بیشتر م رتبط م یکنند .این اختالفات

دریچهای ب رای ایدههای جدیدند که باید مورد بررسی ق رار گی رند تا توضیح دهند که چگونه

در برخی از سناریوها ،قطب یشدگی با مشارکت تح ریک نم یشود.

حال باید دید که پرونده کاتالونیا را چگونه تفسیر م یکنیم؟ اولین چیزی که م یتوان

گفت این است که ،بهنحوی شگفتآور ،مورد کاتالونیا با قطب یشدگی کمتری توصیف

م یشود (به استثنای برخی از تاریخهای بسیار خاص) .از سوی دیگر ،این واقعیت ممکن
است با برخی از یافتههای دیگر سازگار باشد .اوالً ،شاید بارزت رین عامل توجه رسانههای

سنتی باشد .وقتی این توجه بیشتر م یشود ،بهنظر م یرسد که رفتار دو قطبی شبیه سایر

مسائل است .با این حال ،وقتی چنین حضوری وجود ندارد ،بحثهای آزاد م رتبط با

این فیل مها تحتتأثیر قطب یشدگی مداوم ق رار نم یگیرد و شاخص قطب یشدگی را بدون

ارزشهای (مقادیر) بسیار باال رها م یکند (که به هیچ وجه به معنای مثبت یا منفی بودن آن
نیست) .ثانی ًا ،این استدالل م یتواند تأثیر معتدلی را که با حبابهای فیلتر 1ایجاد م یشود،

جب ران کند .یعنی ممکن است تفکیک در مصرف رسانه با توجه به موقعیت ایدئولوژیک

رخ دهد .این مصرف بهطور حتم ،از ط ریق ف رایند فعالی تهای سیاسی 2تعدیل م یشود
(هرچه فعالیت بیشتر ،مصرف اطالعات م رتبط بیشتر) ،و تأثیر مشابه خ واهد بود :از آنجا

که دیدگاه ایدئولوژیک شرکتکنندگان مشابه است ،دو قطب یشدگی کم و پایین خ واهد بود.
در حال حاضر ،این اث رات بهعنوان اتاقهای پژواک و حباب فیلتر عمل م یکنند .این

تصور ب ویژه از سال  2009که گوگل ،م وتور جستجوی خود را متناسب با خ واست کاربر

تغییر داد ،بیش از پیش شدت گرفت (پاریزر .) 2011 ،3در حالی که حبابهای فیلتر از

 .1وضعیتی که در آن یک کاربر اینت رنت فقط با اطالعات و نظ راتی م واجه م یشود که مطابق با اعتقادات خود باشد و
آنها را تقویت کند ،این امر ناشی از الگوریت مهایی است که تج ربههای آنالین فرد را شخصی م یکند..
2. Activism
3. Pariser, 2011
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عملکرد ناخودآگاه کاربر ایجاد م یشوند ،اتاقهای پژواک باید آگاهانه غالب شوند .فرضی های

که این دو را از یکدیگر متمایز م یکند ،تمایل و استعداد کارب ران ب رای ایجاد محیطی است
(ک َل پر1960 ،؛ نوبالچ ـ وسترویچ2015 ،؛ روبین 1)2002 ،که از ط ریق مقیاسهای قابل اطمینان
اداره م یشود :جمعآورندگان عمده سرمایه ،رسانههای محلی ،رسانههای ملی ،تبلیغات و

الب یگ ران (اسکروگز .2)1998 ،ب رای ساخت حباب در شبکه و ایجاد تغییر در رفتار ،الزم

است که هم بازتابهای آنالوگ و هم دیجیتال را بسازید( .ه ولبرت و استفنسون)2003 ،

در مورد دو موضوع دیگر ،نوعی رویکرد ایدئولوژیک نسبت به موضوع مورد بحث،

ب ویژه در ویدئوهای احزاب سیاسی ،جایی که تمایل به برخی کانالهای خاص ،تحتتأثیر

ع وامل خارجی ق رار دارد ،قابل درک است (باربارا ،جوست ،ناگلر ،تاکر و بانو .3)2015 ،این
امر باعث م یشود که تمرکز روی برخی از کانالهای ی وتیوب (نه روی ویدئوهای خاص)

مانند کانالهای احزاب سیاسی جالب باشد.

اگر این مطلب درست باشد ،دادهها نشان م یدهند که محتوای ی وتیوب در ب رنام هریزی و دستور

کار رسانههای سنتی قابل نفوذ است (امری که به نوبه خود ،م یتواند نشاندهنده محب وبیت یک

موضوع باشد ،نه منبع آن) .به عبارت دیگ ر ،تعدیلکنندههایی وجود دارند که باید کنترل شوند .به
دلیل امکاناتی که این پلتفرم ارائه م یدهد ،پ ویایی یادشده م یتواند باعث تغییر و دو قطب یشدن

بحث در ی وتیوب شود .به عبارت دیگ ر ،رویدادهای مورد توجه رسانهای (تاریخهای ذکر شده از

سال  2017و  2019ب رای پرونده کاتالونیا یا تاریخهای خاص مبارزات انتخاباتی احزاب سیاسی)

ب رای همبستگی مثبت بین مشارکت و دو قطب یشدن مطلوبتر هستند.
نتیج هگیری

نتیجهگیری نخست این است که فرضیۀ اصلی بهطور کامل تأیید نشده است .هیچ

رابطۀ قابل توجهی وجود ندارد که نشان دهد مشارکت فزاینده ،منجر به دو قطبی شدن

1. Klapper, 1960; Knobloch-Westerwick, 2015; Rubin, 2002
2. Scruggs, 1998
3. Barberá, Jost, Nagler, Tucker, & Bonneau, 2015
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فزاینده م یشود .ما نشانههایی در دست است که چنین رابطهای م یتواند در دورههای

زمانی خاص یا در ارتباط با مسائل خاص وجود داشته باشد .این امر نشان م یدهد (ب ویژه

در مسئله کاتالونیا) متغیرهای مداخلهگری وجود دارند که کنترل نشدهاند .این متغیرها

در سه مبحث مورد بررسی ،نقش مشابهی ایفا نم یکنند و این امر م یتواند به توضیح
ناهمسان یها به لحاظ اهمیت کمک کند .کار با مجموعههای بزرگ دادهها ب رای درک بهتر
چنین پدیدههایی مفید است .بناب راین ،م یتوان گفت این مطالعه ،رفتار کارب ران ی وتیوب را

که بخشی از هدف ماست ،روشن م یکند .با این حال ،الزم است که ابزارهای مختلفی ب رای
درک کارکرد دو قطبی شدن در شبکههای اجتماعی ایجاد شوند.

به نظر ساستین ( ،)2008تا زمانی که رسانههای اجتماعی و در آنها ،تعداد تق ریب ًا

ب یشماری از طبقهبندیها وجود دارند ،کارب ران عادی ،ه مسخنان خود و راحتت رین فضا

را ب رای ارتباط با آنها انتخاب م یکنند .از این نظر ،استدالل م یشود که این شبکهها

تشکیلدهندۀ «اتاقهای پژواک» هستند و ما در آنها فقط پژواک تمایالت خود را م یشنویم.

به عبارت دیگر ،در چنین فضاهایی ،ارتباط بین گروهها با دیدگاههای مختلف دشوارتر
است و سازوکارهای تواندهی م یتوانند به معلولهای اصلی تبدیل شوند .عالوه بر این،

چندپارگی افکار عمومی ممکن است تأثیر کاهندهای بر انسجام اجتماعی داشته باشد.

به این ت رتیب ،م یتوان انتظار اف راط یگری عمی قتری را در افکار کارب رانی داشت که

هرگز بهطور آنالین ،با مخالفان احتمالی خود روبهرو نم یشوند.

همانطور که پی شتر نیز تأکید کردیم ،در این زمینه دو رویکرد وجود دارد ،رویکرد

«خوشبینانه» استدالل م یکند که شبکههای اجتماعی ،تعامل بین شهروندان مختلف و
در نتیجه ،پروراندن مباحث کثرتگ رایانه را ارتقا م یدهند و در مقابل ،رویکرد انتقادی
بر این باور است که این شبکهها جداسازی بر مبنای ایدئولوژی را تسهیل م یکنند و با

جلوگیری از روبهرو شدن دیدگاههای متناقض ،مباحث را کاهش م یدهند .مباحث م ربوط

به نقش بالقوه و واقعی رسانههای اجتماعی در مباحث عمومی اغلب به یک رقابت

انحصاری بین دیدگاههای آرمانشهری و وی رانشهری تبدیل م یشود (ب رانز .)2018 ،این امر
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تعادلی بین دیدگاههای آرمانشهری و وی رانشهری است که از ماهیت واقعی اینت رنت به
عنوان یک حوزۀ عمومی پردهبرداری م یکند (پاپاچاریسی .)2002 ،ب رای نتیجهگیری م یتوان

تأیید کرد که رسانههای اجتماعی ،ب یتردید ظرفیت زیادی ب رای پاسخگویی به نیازهای

شهروندان دارند و این واقعیت ،در ش رایط کنونی نارضایتی و پی شبین یناپذیری سیاسی

بسیار اهمیت م ییابد .از نظر سیاسی ،اث رات سودمندی را م یتوان تشخیص داد( :الف)

آنها به کثرتگ رایی بیشتر گفتمان سیاسی کمک م یکنند .ب) مشارکت عمومی بیشتر را
سهولت م یبخشند و به شهروندان اجازه م یدهند قدرت را مورد کنترل و نظارت ق رار دهند

و در تصمی مگیریها مشارکت کنند .ج) اطالعات بیشتری را تولید و ارائه م یکنند و (د)
قالبهای جدیدی را ب رای انتقال محتوای سیاسی ف راهم م یآورند .حتی در این صورت،

انقالب ایجاد شده از ط ریق رسانهها ،پیچیده است و در سطوح ب یشماری ق رار دارد .ما

دربارۀ سیست مهایی صحبت م یکنیم که همواره در حال رشد هستند و ف رایندها و کارکردها
را تغییر م یدهند .این نوع تکامل را م یتوان در پ ویایی مداوم مورد استفاده در الگوریت مهای

به کار رفته مشاهده کرد .از این ط ریق پیشرفتهای بسیاری در توسعه محاسبات اعمال

شده در وب به چشم م یخورند چنان که م یتوان تنظیماتی را که گوگل در مرورگرها
و پلتفرمهای خود مانند ی وتیوب اعمال کرده است ،زیر نظر گرفت (کاوینگتون ،آدامز و

سارگین )2016 ،این امر از یادگیری ساده ماشین تا شبکههای عصبی پیچیده را دربرم یگیرد.

تصور م یکنیم که مشارکت دانشگاه ب رای ارتقای الگوها و تکنی کهای تحقیق به منظور
پیشگیری از اث رات احتمالی نامطلوب (تا آنجا که ممکن است) ارزشمند خ واهد بود.
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