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باشد که میبر جامعه ي سیاسی حاکم ارزش هاها، حفظ، نگهداشت و انتقال هاي دولتیکی از مهمترین کارویژه

جوانـان بـه عنـوان    . دشـو محقـق مـی   تمـاعی مجـازي   شبکه هاي اج از جمله این مهم از طریق عوامل مختلفی

سنی جامعه پذیري احل ترین مر در یکی از حساسهاي اجتماعی مجازي، مترین قشر استفاده کننده از شبکهمه

پذیري سیاسی در بین جوانان ایرانی، کمتر تایج تحقیقات موجود، وضعیت جامعهبا توجه به ن. سیاسی قرار دارند

، با تاکید پذیري سیاسی جوانانن بررسی نقش عوامل موثر بر جامعهبنابرای .باشدجامعه میز متوسط و میانگین ا

  .استن پژوهش هدف ای، مجازي هايشبکهبر مطالعه نقش 

      ... ، ایزابـل آنـگ و الهیـو کـاتز و     از نظریه گیـدنز، آلمونـد و پـاول   تلفیقی این تحقیق  نظريچارچوب اساس  

 ،گیـري نمونـه   شـیوه  وجزو تحقیقـات پیمایشـی    ي به دست آمده، هاماهیت دادهبنا بر روش تحقیق . باشدمی

  . از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است حجم نمونهو  استاي خوشه اي چندمرحلهتصادفی 

پذیري سیاسی با امعهاي به عنوان تاثیرگذارترین متغیر بر روي جاعتماد رسانهکه نتایج تحقیق حاکی از آن است 

از فضـاي مجـازي   سـابقه اسـتفاده   متغیـر  و  259/0بـا  از فضاي مجازي میزان استفاده  و متغیر 452/0اثر میزان 

اي و متغیـر پایگـاه   متغیرهـاي زمینـه  تـاثیر  ولـی   ،نداپذیري سیاسی تاثیرگذار بودهجامعهمتغیر بر روي  160/0با
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هـاي اجتمـاعی مجـازي در    شـبکه دهند کـه  ها نشان مییافته ،به عالوه .اجتماعی معنادار نبوده است -اقتصادي

شـود در راسـتاي دفـاع از فرهنـگ     پیشنهاد میبنابراین  .نمایندپذیري سیاسی غیررسمی عمل میراستاي جامعه

   .تر گرددو پررنگ تر فضاي مجازي فعاالنهمدیریت و کنترل نقش دولت در سیاسی رسمی کشور، 

  

  ايرسانهاعتماد  ازي وهاي اجتماعی مجشبکهفضاي سایبري، پذیري سیاسی، جامعه :کلیدي گانواژ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

شناس،  حق( معناي انطباق با جامعه و آشناسازي با جامعه استه از نظر لغوي ب ،یا اجتماعی شدن 1پذیري جامعه

که یک انسان از بدو تولدش چگونه با جامعه آن است ي پذیرمنظور از اجتماعی شدن یا جامعه و)  842: 1387

پذیري که  از ابعاد مهم جامعهیکی ). 350: 1387رفیع پور، (یابدانطباق می) و هنجارهاي آن ارزش ها(و فرهنگ 

 يرونـد  ،پـذیري سیاسـی   جامعـه  .است 2یپذیري سیاس جامعه باشد،هاي سیاسی میو نظام ها دولتتاکید مورد 

آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتارهاي پذیرفتنی نظام سیاسی مستقر، از نسـلی بـه نسـل دیگـر کمـک      

عـالم،  ( صورتی است که اعضاي کارآمد جامعـه سیاسـی باشـند    کند و هدف از آن تربیت یا پرورش افراد به می

1374 :117.(  

  متعـددي موثرنـد؛ یکـی از ایـن عوامـل کـه در        هـاي  پذیري سیاسی افراد، گروه ها و سـازمان در فرایند جامعه

که فراگیر بـودنش مهمتـرین   ) 548: 1370ساروخانی،(وسایل ارتباط جمعی است ،پذیري افراد نقش داردجامعه

پـذیري سیاسـی نظیـر خـانواده و     سایر نهادهاي اثرگذار در جامعه طوري کهبه  ؛گرددخصیصه آن محسوب می

و  کـرده هاي مردم رسـوخ  ها در اعماق جامعه و بین تودهاین رسانه. داده استمدرسه را نیز تحت پوشش قرار 

نقاط جهان پیام و اطالعـات را   ترین زمان در اقصیبه طوري که در سریع ؛اندعامل انفجار در زمان و مکان شده

هاي اجتماعی بنابراین امروزه به تبع ظهور و گسترش اینترنت و شبکه). 13: 1391ساروخانی،(دهندگسترش می

کنیم کـه بـه   اي متفاوت از قبل  زندگی میدر جامعه -هاي ارتباطی استکه حاصل پیشرفت در رسانه -مجازي

که بـا خلـق یـک     ؛ جامعه اي)1380کاستلز، (اطالعاتی است زعم برخی اندیشمندان نظیر مانوئل کاستلز جامعه

اي ارتباطی و اطالعاتی خود درگیر نمایند و این کاربران هاند میلیاردها کاربر را در فعالیتفضاي مجازي توانسته

به طور تعاملی به انتقال و دریافت اطالعات گوناگون مورد نیاز خود اعـم از فـیلم و تصـویر، صـدا و مـتن بـا       

پذیري افراد جامعه یک تحـول اساسـی را   این وضعیت در فرآیند جامعه .پردازندکمترین محدودیت و هزینه می

پایان اطالعات و ارتباط گسـترده مواجـه   با منابع متعدد و بی ،سو چرا که افراد جامعه از یک است، هایجاد نمود

در . به عنوان کنشگرانی آزاد در این عرصه فعالیت دارند و به تولید محتوا مـی پردازنـد   ،هستند و از سوي دیگر

هـاي سـنتی هسـتند،    د که اغلب رسـانه هاي در اختیار خونظام هاي سیاسی تالش می کند از طریق رسانه ،واقع

                                           
1 - socialization 
2 - political socialization 



اما  ،ي مورد تایید خود را براي اعضاي جامعه انتقال و نهادینه سازندارزش هافرهنگ سیاسی رسمی و منطبق با 

هـاي اجتمـاعی مجـازي ایـن معادلـه بـرهم خـورده        هاي الکترونیکی و گسترش استفاده از شبکهبا ظهور رسانه

هایی با چالش -فرهنگ سیاسی حکومتی ،یا به عبارتی -فرهنگ سیاسی رسمیو انتقال ) 47: 1384گیدنز، (است

هـایی  اند، حـوزه آورده به وجودهاي اخیر هاي اجتماعی مجازي در سالهایی که شبکهچالش. مواجه شده است

ي هـا در حـوزه  ،هاي فردي و اعتقاديبوده است و عالوه بر تاثیرات در حوزه يهاي مجازفراتر از فضاي شبکه

اي در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتمـاعی بـه   ها نیز چالش هاي گستردهخانواده و باالتر از آن یعنی حوزه دولت

  ). 76: 1383سردار آبادي، (اندوجود آورده

تـري یافتـه اسـت و ایـن بـدان      رواج گسـترده  مجـازي  در دهه هاي اخیر در جامعه ایران نیز کاربرد شبکه هاي

امثال آن، قدرت یک جانبه خود را  و هاي سنتی مانند تلویزیون و رادیونیز دیگر رسانه ست که در کشور مامعنا

همگـی دال بـر کـاهش     نیزنتایج تحقیقات . اندپذیري سیاسی از دست دادهخصوص جامعهبه پذیري در جامعه

به این معنی که انتقال فرهنگ سیاسی رسمی کشور ضـعیف   ؛است در کشور نفوذ جامعه پذیري سیاسی رسمی

در تحقیق قربانعلی سبکتکین و همکاران میزان جامعه پذیري سیاسی در میان جوانان زیر متوسط . تر شده است

در تحقیق هزار جریبـی و همکـاران نیـز میـزان جامعـه پـذیري       ). 1394سبکتکین و محبوبی، (است اعالم شده

خواجـه سـروري نیـز    تحقیـق   طبـق  .)1393هزار جریبی و همکاران، (گردیده استرش دانشجویان متوسط گزا

در ). 1394خواجـه سـروري،   (جامعه پذیري دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور متوسط گزارش شده اسـت 

مجموع وضعیت گزارش هاي تحقیقات اخیر در خصوص وضعیت جامعـه پـذیري سیاسـی، متوسـط و پـایین      

    این موضوع براي نظام سیاسی کـه مهمتـرین هـدف آن در جامعـه پـذیري سیاسـی، انتقـال        ارزیابی شده اند و

این اتفاق بـا ظهـور و گسـترش     ،از سوي دیگر. مطلوب به نظر نمی رسد ،ارزش ها و هنجارهاي سیاسی است

      اوصـاف بـا ایـن   . )1394حسـین زاده و همکـاران،   (رسانه هاي الکترونیکی روند سعودي به خود گرفته اسـت 

ضـرورتی انکـار   بر جامعه پـذیري سیاسـی    نقش شبکه هاي اجتماعی مجازيبررسی  می توان نتیجه گرفت که

  .است ناپذیر

 در یکـی از حسـاس   کهجوانان مهمترین قشر استفاده کننده از شبکه هاي اجتماعی مجازي هستند  ،در این میان

نسبت به نظـام سیاسـی از اولویـت و اهمیـت ویـژه اي       .قرار دارندنیز ترین مرحله سنی جامعه پذیري سیاسی 

چرا که جامعه پذیري سیاسی آنها در این مرحله از نوعی آگاهی برخوردار مـی باشـد و ایـن     ،برخوردار هستند



نجفـی سـوالري در    .جوانان نسبت به نظام سیاسی شان تداوم داشته یاشـد روند ممکن است در سراسر زندگی 

شبکه هاي اجتماعی اینترنتی با ارضاي همزمان نیازهاي عقلی، منطقی و عاطفی ": این موضوع معتقد است مورد

و موسسان جوامع مجـازي از ایـن    می کنندجوانان و نوجوانان، گروه هاي سنی مذکور را به سمت خود جذب 

  و پنهـان، نهایـت اسـتفاده را    فرصت براي انتقال مفاهیم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مدنظر خود در قالب نرم 

جوانـان   ،تحقیقات انجـام شـده   بقط )1389به نقل از نجفی سوالري،  35: 1391بشیر و افراسیابی، ( ".می برند

ي را صرف اسـتفاده  بیشترین تجربه استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي را دارند و در طول روز ساعات زیاد

، افراسیابی، محمد صـادق  1393، مرادي، شهاب و همکاران1395بخشی  حبیب زاده و(می کنند از این شبکه ها

باعث می شود تـا در   مسئلهو همین  .)1394، ودودي، اله و دالور، علی 1393، خدایار، گلثوم و همکاران 1392

براي جوانان روندهایی غیر از  -جامعه پذیري سیاسی در اصطالحو  -بعد انتقال ارزش ها و هنجارهاي سیاسی

پـذیري  ممکن است روند جامعـه  ،رو از این. و هنجارهاي سیاسی از کانال هاي رسمی رخ دهد ارزش هاتقال ان

پـذیري سیاسـی رسـمی حکـومتی باشـد کـه       هاي اجتماعی مجازي مغایر با روند جامعهسیاسی مرتبط با شبکه

ـ   متعاقب آن مسائل و بی ثباتی هاي گوناگونی براي یک جامعه پیش مـی  ی نظمـی و اخـالل در   آیـد و باعـث ب

دهـد  هاي برخی تحقیقات داخلی نیـز نشـان مـی   گونه که یافته همان. گرددکارکردهاي نظام سیاسی موجود می

هاي اجتماعی مجازي نوین در جامعـه ایـران، آثـار و    ظهور و گسترش پدیده نوظهور ارتباطی و اطالعاتی شبکه

بـر   ،به عنـوان مثـال  . پذیري سیاسی جوانان به بار آورده استدر جامعه ه ویژهپیامدهایی را در عرصه مختلف ب

هـاي اجتمـاعی   شـبکه ) 1995(تامپسـون  و  )1391(عاملی و حسنی؛ )1393(اساس یافته هاي تحقیقاتی فاضلی

   .ي جامعه نقش دارندارزش هامبتنی بر اینترنت در به چالش کشاندن 

سی جوانان که شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي یکـی از      بررسی نقش عوامل موثر بر جامعه پذیري سیا ،بنابراین

پژوهش حاضر در صدد تبیـین   دلیل،به همین  .هدف این پژوهش می باشد ،مهمترین این عوامل تلقی می گردد

  :پرسش هاستاین 

 کنند؟ هاي اجتماعی مجازي چه نقشی در روند جامعه پذیري سیاسی جوانان ایفا میشبکه  

  در حال حاضر جوانان از چه نوع جامعه پذیري سیاسی برخوردار هستند؟  

 در در این فرایند تاثیر گذار است؟متغیر اعتماد رسانه اي چق  



  ه داد؟ئن ارااحمایت از جامعه پذیري رسمی می تو جهتچه راهکارهایی در  

  پژوهشپیشینه   

به صـورت کلـی و عمـومی، در یونـان باسـتان       پذیري سیاسی را هاي جامعه گران، پیشینه و ریشهگرچه پژوهش

آنچه در آن زمان بیشتر مورد توجه قرار داشت، توجه به بایدها و نبایدهاي علم سیاست بود  اما ،اند ردیابی کرده

یري پـذ  تـوان تـاریخ پیـدایش جامعـه     بنابراین، نمی .شود، توجه نداشتند و به آنچه که مربوط به بود و هست می

اي گویـا بـر  . باید تاریخ به وجود آمدن آن را در عصرهاي بعدي جستجو کرد استان دانست وسیاسی را یونان ب

بعد . به این موضوع پرداخته است "کارکردي  ـ ساختارينظریه "اي با عنوان  در نظریه بار، تالکوت پارسونز اولین

شـناس و  ریـل آلمونـد، جامعـه   ، گاب1966سـال   مـثالً در . از پارسونز کسانی دیگري نیز به این نظریه پرداختنـد 

بـراي   ،ایـن  با وجود. اندیشمند سیاسی آمریکا نیز متاثر از نظریات پارسونز، در این زمینه مطالبی را مطرح نمود

پذیري سیاسی مورد توجـه  تر پیشینه تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه جامعهبررسی دقیق

نقـش  "تحقیـق   صـورت گرفتـه،    پذیري سیاسی از جمله تحقیقاتی که در ایران پیرامون جامعه .قرار گرفته است

 1389است که توسط احمد آذین و همکـاران در سـال    "پذیري سیاسی دانشجویانتلویزیون در جامعه رادیو و

  عـی بـر   ارتبـاط جم تاثیر تلویزیـون بیشـتر از سـایر وسـایل     دهد نشان مینتایج این پژوهش . است شده نگاشته

حاکی  "پذیري سیاسی دبیران و جامعه"  عنوان بانژاد  مسعود جعفرينتایج تحقیق  .پذیري دانشجویان استجامعه

گیري سیاسی و اجتماعی دانش آموزان همبسـتگی  از آن است که بین نگرش سیاسی و اجتماعی دبیران و جهت

-بررسی عوامل مـوثر بـر رونـد جامعـه    " .)بوده است% 315مبستگی برابر با ضریب ه(مستقیم و معناداري دارد

توسط دکتر هزارجریبی و همکـاران انجـام    1393در سال  اي است کهعنوان مطالعه "پذیري سیاسی دانشجویان

ـ  دانشگاهی هاي سیاسی درونکه تشکلدهد می نتایج نشان .شده است پـذیري  ثیري مثبـت بـر رونـد جامعـه    ات

هـاي سیاسـی   برون دانشگاهی همچون احزاب و شخصیت هاي سیاسیو تشکل سیاسی دانشجویان داشته است

پـذیري سیاسـی   سی نقش تلویزیـون بـر جامعـه   برر" .روند داشته باشند اي بر اینثیرگذاري عمدهااند تنتوانسته

توسـط علـی طلـوعی و همکـاران      1390اي است که در سـال  عنوان مقاله "دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

هاي که هر چه برخورداري از رسانه دهدمیها بر اساس تحلیل رگرسیونی نشان نتایج بررسی. نگاشته شده است

رود و هر چه اعتماد به تلویزیون و اخبار آن باالتر رود، جمعی بیشتر باشد، نگرش سیاسی دانشجویان باالتر می



پـژوهش   "ننابررسی نقش رسانه ها در جامعه پذیري سیاسی جوا" .شودپذیري افراد نیز بیشتر میعهمیزان جام

      توسط قربانعلی سبکتکین و مرضـیه محبـوبی نگاشـته شـده و نتـایج آن نشـان        1394در سال  دیگري است که

پذیري سیاسـی جوانـان تـاثیر    اجتماعی رسانه ها همگی در جامعه  –ابعاد تبلیغاتی، سیاسی و فرهنگی می دهد

اي اسـت کـه در سـال    عنوان مطالعـه  "پذیري سیاسی نوجوانان جوامع پس از مناقشهجامعه" .معنی داري دارند

هـاي ایـن پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه       یافته. نگاشته شده است 2لورا تایلور و  1توسط کاترین رادي 2015

خصوص روابـط درون گروهـی در توسـعه باورهـاي     به ها و باورهاي والدین، گروه همساالن، مدرسه و رسانه

پذیري مجدد عوامل پذیري سیاسی کودکان و نوجوانان در برابر جامعهجامعه" .باشدسیاسی جوانان تاثیرگذر می

در ایـن تحقیـق   . است که که توسـط دان رسـو انجـام شـده اسـت      یعنوان تحقیق "مدل نظري: اجتماعی کننده

 .پذیري سیاسی در نظر گرفته شدندخانواده، دوستان، مدرسه و رسانه جمعی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر جامعه

عنوان پژوهشی است که در سـال   "هاي سیاسی بومیان آمریکاهاي اجتماعی و اقتصادي در نگرشتاثیر ویژگی"

دهـد کـه   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان مـی . انجام شده است  4و جنگوم مین 3ط دانیل سویجتوس 2012

هاي اجتماعی و اقتصادي بومیان آمریکا، نقش بیشتري در تبیین نگرش سیاسـی سرخپوسـتان آمریکـایی    ویژگی

اي است عنوان مقاله "تاثیر اینترنت بر نگرش سیاسی در کویت و مصر" .کندنسبت به هویت قومیشان بازي می

دهد که استفاده از این مطالعه نشان می. انجام شده است  6و محمد حسن 5توسط علی کندري 2012که در سال 

تاثیر منفی بر بینش سیاسی داشته است و استفاده از فیس  ،اینترنت به این دلیل که هرکس برداشت خود را داشته

هاي کاربردي اینترنت، همراه با استفاده از اینترنت براي کسب اطالعات، ها به عنوان برنامهبوك، توییتر و وبالگ

  .بینش کاذب سیاسی را توجیه می کند

پذیري سیاسی انجـام شـده بـه بررسـی عوامـل مـوثر در       نتایج اکثر تحقیقات پیشین که بر روي جامعه ،در واقع

به صورت  شاهد هستیم موضوع شبکه هاي اجتماعی مجازي که طور همان و پرداخته اندجامعه پذیري سیاسی 

تـاثیر   بـه خصـوص  مغفول مانده و کمتر توجهی در تحقیقات داخلی و خارجی به این موضوع  اي به گونه کلی

                                           
1 - Catherine M. Reidy 
2 - Laura K. Taylor 
3 - Daniel Savage 
4 - Jeonghum Min 
5 - Ali Kandari 
6 - Mohammed Hasanen 



البتـه در برخـی از    .شـده اسـت   پذیري سیاسی رسمی و غیـر رسـمی  هاي اجتماعی مجازي بر نوع جامعهشبکه

تحقیقـاتی   ؛پذیري سیاسی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  ها و تاثیر آنها بر جامعهتحقیقات پیشین موضوع رسانه

توسط عبدالرضـا   "آموزان دبیرستانیذیري سیاسی دانشپهاي ارتباط جمعی بر جامعهثیر رسانهابررسی ت"مانند 

توسط احمد آذین و همکـاران،  " نقش رادیو وتلویزیون در جامعه پذیري سیاسی دانشجویان"نواح و همکاران، 

تاثیر اینترنـت بـر نگـرش    "توسط علی طلوعی و همکاران و  "پذیري سیاسیبررسی نقش تلویزیون بر جامعه"

اگرچه در تحقیـق اخیـر بـه نقـش اینترنـت در       -توسط علی کندري و محمد حسن "سیاسی در کویت و مصر

  . جامعه پذیري سیاسی توجه شده است

درباره تاثیر طول زمـان صـرف    ،پذیري سیاسی را مدنظر قرار دادهین تحقیق موضوع جامعهاي که در اپرسشنامه

هاي کاربردي اینترنت در حـوزه سیاسـی،   شده یک فرد در اینترنت، دالیل استفاده از اینترنت و استفاده از برنامه

 بررسـی نکـرده   یصاصاخت را به طور موضوع شبکه هاي اجتماعی سرگرمی و یا افزایش سطح دانش پرداخته و

و کمتـر بـه تمـام ابعـاد شـبکه هـاي        داشته اندتمرکز ... تحقیقات مشابه بیشتر بر فیس بوك و  همچنین،. است

  .مجازي پرداخته اند

در  نقش شبکه هاي اجتماعی مجازي"با عنوان  پژوهشانتخاب و بررسی این  درمحقق  دالیلبنابراین مهمترین 

 توجهی اکثریت و یا تمامی تحقیقات قبلـی بـه  بی ،اوالً :عبارت اند از "تهران جامعه پذیري سیاسی جوانان شهر

 درپـذیري سیاسـی   ي اصلی توجیه کننده جامعـه ها یکی از مولفه ابعاد شبکه هاي مجازي و به خصوص یتمام

 )اعتماد کاربران به محتواهاي تولید شده در شبکه هاي اجتماعی مجـازي ( هاي اجتماعی مجازيشبکه ارتباط با

) غیررسـمی (و غیـر حکـومتی  )رسمی(سیاسی که در قالب حکومتیجامعه پذیري نوع عدم توجه به  ،ثانیاً ؛است

  .مورد بررسی قرار گیرد دبای

  پژوهشچارچوب نظري   

، ماکس وبـر  کاستلز، پاتنامیک چارچوب تلفیقی برگرفته از نظریه آلموند و پاول،  پژوهشاین  نظريچارچوب 

پذیري سیاسی از طریق نهادها و عـامالن مختلفـی صـورت    در نظریه آلموند و پاول، جامعه. و تیکنور می باشد

 ،مهمـی را دارد  ، باورها و احساسات سیاسی افراد جامعه نقشارزش هاگیرد که یکی از عواملی که در انتقال می

اگرچه این بدان معنا نیست که افراد جامعه بدون چون و چرا به پذیرش آنهـا تحـت    -هاي جمعی هستندرسانه



هاي نوظهـور  ها به خصوص رسانهتاثیر رسانه موردبا توجه به اینکه آلموند در . هاي جمعی بپردازندتاثیر رسانه

براي فهم و تبیـین بهتـر    ، پذیري سیاسی بپردازنده تبیین جامعهاند بهاي اجتماعی نتوانستهو جدید خاصه شبکه

کنیم و در ادامـه  ترکیب میگیدنز  این نظریه را با نظریه ،پذیري سیاسیهاي نوظهور و نوین بر جامعهتاثیر رسانه

رلز نظریات هارولـد السـول، چـا    سرمایه اجتماعی پاتنام و تماعی مجازي نظریهجهت تبیین ابعاد شبکه هاي اج

هـاي  رسـانه بـه ویـژه رسـانه     ،طبـق نظریـه گیـدنز   . را نیز وارد چارچوب نظري می نمـاییم مک کوایل  رایت و

بلکه تا حدودي درباره اینکه سیاست چه باشد نیـز نقـش    ،دهندالکترونیکی، تنها در خصوص سیاست خبر نمی

هـا  اول اینکه رسـانه  :باشندارتباط می ها از دو جهت با فرهنگ سیاسی دراز نظر وي رسانه. کنندگی دارندتعیین

نمایند و زمینه را براي گسترش دموکراسی بـا  فضا را براي دیالوگ سیاسی و فعالیت بیشتر شهروندان فراهم می

با باز کردن فضا، با نوعی ناچیز شـمردن فضـا و تجـاري و شخصـی کـردن       ،ثانیاً ؛سازندگسترش آن فراهم می

شبکه هاي اجتماعی به  ،طبق نظریه گیدنز پس می توان نتیجه گرفت. شودمی مسائل سیاسی، این فضا مخدوش

 ،    بنـابراین  .جامعه پذیري سیاسی نقش ایفـا مـی کننـد    نوعدر می توانند  وان بخشی از رسانه هاي الکترونیکعن

مجازي بر  تاثیر شبکه هاي اجتماعی موردفرضیه اصلی تحقیق در  ،و نظریه الموند و پاول گیدنز نظریه بر اساس

  .تدوین شده استنوع جامعه پذیري سیاسی 

از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام استفاده کـرده   ،جهت تبیین بعد اعتماد رسانه اي به شبکه هاي اجتماعی مجازي

یدگی هایی مانند سرمایه اجتماعی فرصت هایی براي تعلیم و ارتقاي مهارت هاي مدنی و ورز ،پاتناماز نظر . ایم

توان نظریه میاین بر اساس . مشارکت فعاالنه در مباحث و حیات اجتماعی، عمومی و سیاسی به شمار می رود

         تاثیرپـذیر   هـاي اجتمـاعی الکترونیکـی صـرفاً مصـرف کننـده      چنین استنباط کرد که افراد در مواجـه بـه شـبکه   

بنـابراین  . این فضا و اطالعات تولیدي آن دارند تاثیر می پذیرند بلکه بر حسب مبزان اعتمادي که به ،نمی باشند

کاربران شبکه هاي مجازي مبتنی بـر   که میزان و نوع جامعه پذیري سیاسی طبق این نظریه می توان استنباط کرد

 کـاربران  تحت تاثیر اعتمادي است کـه  که دولت ها سعی در آموزش و انتقال و نهادینه سازي آن دارند اینترنت

پس از دل این نظریه، فرضیه تاثیر اعتماد رسانه اي بر نوع جامعه پذیري سیاسـی   .به محتوا و اطالعات آن دارند

  .استخراج شده است



چارلز رایت  ،از نظریه هاي هارولد السول ،تاثیر میزان، نوع و سابقه استفاده از شبکه هاي مجازيفرضیه جهت  

اي  استفاده به وابسته ،ها که دامنه و میزان تاثیر رسانهند این نظریه پردازان معتقد .مک کوایل استفاده شده استو 

  .ددار بر نگرش و جهت گیري افراد تاثیر همین استفاده و دارنداز آنها  است که افراد

اسـتفاده   همکـاران نیز از نظریه تیکنور و  جامعه پذیري سیاسی رب عیاپایگاه اقتصادي اجتم فرضیه تاثیرجهت   

موازات افزایش انتشار اطالعات در جامعـه توسـط رسـانه هـاي      به هکن اعتقاد دارند اتیکنور و همکار. کرده ایم

جمعی، آن بخش هایی از جامعه که داراي پایگاه اقتصادي اجتماعی باالتر هسـتند، در مقایسـه بـا بخـش هـاي      

لـذا،  . دریافت اطالعات در کوتاه تـرین زمـان دارنـد    داراي پایگاه اقتصادي اجتماعی پایین تر، تمایل بیشتري به

بنابراین طبـق ایـن    .)89: 1392مهدي زاده، ( شکاف آگاهی بین این دو بخش، به جاي کاهش، افزایش می یابد

به لحاظ موقعیـت اقتصـادي و اجتمـاعی کـه      ، تري هستندداراي پایگاه اقتصادي اجتماعی باال ي کهفرادا نظریه

دارند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که پایگاه اقتصادي آگاهی و اطالعات ي جهت کسب بهترآمادگی دارند، 

ر اینجا منظور تمایـل بـه دریافـت    د -به جهت تمایل متفاوت شان در دسترسی به اطالعات جوانانو اجتماعی 

نظریه  .ر گذار باشدتاثی نوع جامعه پذیري سیاسی شان می تواند در -شبکه هاي مجازي استطریق اطالعات از 

تاثیر رسانه هاي الکترونیکی بر حوزه سیاست و ارزش ها و هنجارها سیاسی حاکم به چارچوب  مورددر گیدنز 

 )نظریات هارولد السول، چارلز رایت، مـک کوایـل  (ر این بخش از نظریات معتبر رسانهدالبته  .نظري اضافه شد

و  )جوانـان سیاسی  جامعه پذیريجهت تببین میزان و نوع و سابقه استفاده از شبکه هاي اجتماعی و تاثیر آن بر 

جهـت   همچنین .تاستفاده شده اس )تیکنور آلموند و وربا، گیدنز، ماکس وبر و(جامعه شناسی همچنین نظریات

و  شد اضافه به مقاله زیرجدول  ،رچوب نظريچادر بر اشاراتی  عالوه ، نشان دادن ارتباط فرضیه ها با نظریات

  .آمد هم مدل نظري و فرضیات مستخرج از آن ،در ادامه

  ارتباط چارچوب نظري پژوهش با نظریه هاي مطروحه :1جدول 

  سطح سنجش  مفهوم مورد سنجش  فرضیه هاي مستخرج از نظریه  نظریه  نظریه پرداز  ردیف

1  
آنتونی گیدنز 

  گابریل آلموند

  بازاندیشینظریه 

  نظریه فرهنگ مدنی

هاي اجتماعی مجازي نوین نقشی مغایر با آنچه شبکه

پذیري سیاسی جوانان ایفا ها در جامعهکه حکومت

  .کنند، دارندمی

جامعه پذیري 

  سیاسی
  فاصله اي

  اسمی چندحالتهنوع استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي با نوع نوع استفاده از شبکه  نظریه گلوله جادویی  ،رایت، السول  2



جامعه پذیري سیاسی جوانان داراي تفاوت معناداري   و ارتباطات جمعی  مک کوایل

  .است

  هاي مجازي

3  
  السول، رایت،

  مک کوایل

  نظریه گلوله جادویی

  و ارتباطات جمعی

هاي اجتماعی مجازي بر نوع سابقه استفاده از شبکه

  تاثیر معناداري داردپذیري سیاسی جوانان جامعه

سابقه استفاده از 

  شبکه هابی مجازي
  فاصله اي

4  
  السول، رایت،

  مک کوایل

  نظریه گلوله جادویی

  و ارتباطات جمعی

هاي اجتماعی مجازي بر نوع میزان استفاده از شبکه

  پذیري سیاسی جوانان تاثیر معناداري داردجامعه

میزان استفاده از 

  شبکه هاي مجازي
  فاصله اي

5  
  رابرت پاتنام

  

نظریه سرمایه 

  اجتماعی

پذیري سیاسی اي بر نوع جامعهمیزان اعتماد رسانه

  .جوانان تاثیر معناداري دارد
    اعتماد رسانه اي

6  
  تیکنور

  

  نظریه شکاف آگاهی

  

       اقتصادي جوانان بر نوع  -پایگاه اجتماعی 

  .پذیري سیاسی آنان تاثیر معناداري داردجامعه

اقتصادي و پایگاه 

  اجتماعی
  فاصله اي

7  -  -  

با نوع ... متغیرهاي زمینه اي نظیر تاهل و جنس و 

پذیري سیاسی جوانان داراي تفاوت معناداري جامعه

  .است

  اسمی  متغیرهاي زمینه اي

  

  پژوهش مدل نظري

  

  

  

  

  

  

  

  مدل نظري رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته: 1شکل 

  

 



  فرضیه هاي پژوهش

  فرضیه اصلی 

     پـذیري سیاسـی جوانـان ایفـا    هـا در جامعـه  مجازي نقشی مغایر با آنچه که حکومـت نوین هاي اجتماعی شبکه

  .کنند، دارندمی

  فرعی ه هايفرضی

 بـه   ؛تـاثیر معنـاداري دارد   جوانانپذیري سیاسی هاي اجتماعی مجازي بر نوع جامعهمیزان استفاده از شبکه

پـذیري سیاسـی   توانـد بـه ایجـاد جامعـه    هاي اجتمـاعی مجـازي مـی   این معنا که افزایش استفاده از شبکه

  .تاثیر بگذارد) غیرحکومتی(غیررسمی

 بـه   ؛تـاثیر معنـاداري دارد   جوانانپذیري سیاسی هاي اجتماعی مجازي بر نوع جامعهاستفاده از شبکه سابقه

پـذیري سیاسـی   تواند بـه ایجـاد جامعـه   هاي اجتماعی مجازي میاین معنا که سابقه باالي استفاده از شبکه

  .تاثیر بگذارد)  غیرحکومتی(غیررسمی

 داراي تفـاوت معنـاداري    جوانـان نوع جامعه پذیري سیاسـی   باهاي اجتماعی مجازي شبکه از نوع استفاده

پـذیري  تواند انـواع جامعـه   هاي اجتماعی مجازي میشبکه استفاده از مختلف اهدافبه این معنا که  ؛است

  .را در پی داشته باشد)  غیرحکومتی(سیاسی رسمی حکومتی و غیررسمی

  به این معنـا کـه اعتمـاد بـه      ؛تاثیر معناداري دارد جوانانپذیري سیاسی اي بر نوع جامعهاعتماد رسانهمیزان

  .تاثیرگذار باشد)  غیرحکومتی(پذیري غیررسمیگیري جامعهدر شکل تواندهاي اجتماعی میمحتواي شبکه

  پذیري سیاسی آنان تاثیر معناداري داردبر نوع جامعه جواناناقتصادي  -پایگاه اجتماعی.  

  تفـاوت معنـاداري   داراي  جوانـان پذیري سیاسـی  با نوع جامعه... متغیرهاي زمینه اي نظیر تاهل و جنس و

  .هستند

  پژوهشروش شناسی 

در تحقیق حاضر محقق به دور از تاثیرگذاري و تاثیر پذیري در تالش است تا بتواند رابطه و قاعـده حـاکم بـر    

همچنـین   .شبکه هاي اجتماعی مجازي و جامعه پذیري سیاسی جوانان شهر تهران را موررد شناسایی قرار دهـد 



پذیري نتایج نمونه کوچکتر به جامعه بـزرگ  به دلیل اینکه خصوصیت اصلی و عمده تحقیقات پیمایشی تعمیم 

بـا توجـه بـه ماهیـت پـژوهش      بنابراین . استفاده شده استاثباتی لذا در این پژوهش از روش تحقیق  ،تر است

پیمایش است که در مرحله اول به منظور شناسایی متغیرها و بنیان هاي نظـري   کمی و  مناسبترین روش، روش

ی و توصیف مقدار و نوع بهره گیري جوانان از شبکه هـاي اجتمـاعی نـوین و    از روش اسنادي، و براي شناسای

 ،هدف این تحقیق به لحاظ. جامعه پذیري سیاسی جوانان از روش پیمایشی اکتشافی استفاده می گرددوضعیت 

 شـهر تهـران   جوانـان  ،مطالعه در ایـن پـژوهش  مورد جامعه آماري  .زو تحقیقات کاربردي محسوب می شودج

 حـدود  مـی باشـد کـه از ایـن میـان      نفـر  8500000 حـدود  جمعیت تهـران  مرکز آمار ه طبق اطالعاتک هستند

بـا اسـتفاده از    حجـم نمونـه   )1395سرشماري سـال  ( .محسوب می شوندجمعیت جوان جزو  نفر  2150000

درصـد بـه نمونـه فـوق      20 ،البته با توجه به امکان ریزش داده هـا . محاسبه شده استنفر  385فرمول کوکران 

 بـوده خوشـه اي چندمرحلـه اي   تصـادفی   ، نمونه گیـري پژوهشگیري نمونه شیوه ،همچنین. استافزوده شده 

شمالی، غربی و شرقی تقسیم گردیـده  پهنه جنوبی، مرکزي،  بندي مناطق شهر تهران به پنجدر یک تقسیم ؛است

تفـاوت  با توجه به است که  آندلیل این تقسیم بندي  -)1395، شهر تهران مطالعات و برنامه ریزي مرکز (است

اداره مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداري، شهر تهران را ر تهران از نظر اقتصادي و فرهنگی، شهو تنوع زیاد 

پهنه تقسیم نموده است و هر پهنه را به چند منطقه و هر منطقه را به چند ناحیه و هر ناحیه را به محالت  پنجبه 

لذا براي نمونه گیري که تعمیم پذیري بـاالیی داشـته باشـد الزم     .ریباً همگن و شبیه به هم تقسیم کرده استتق

به طوري کـه نمونـه تحقیـق دربرگیرنـده      ؛است از هر پهنه و از مناطق و نواحی متنوع به نسبت در نمونه باشد

گیري تصادفی سـاده از هـر   تفاده از نمونهمحقق با اس. تمامی افراد طبقات اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی باشد

ـ  -یک منطقه را به عنوان نمونه خود انتخاب کرد ،که به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده است پهنه دلیـل  ه ب

انتخاب یک منطقه از هر پهنـه معقـول بـه     )درصد 20با افزایش (نفر می باشد  458اینکه نمونه مورد مطالعه ما 

از پهنـه غـرب،    22منطقـه  از پهنـه شـمال،    1منطقه  ،گیري تصادفی ساده از هر پهنهحاصل نمونه. نظر می رسد

بنا شد تا از هـر   سپس. از پهنه جنوب انتخاب گردید 19از پهنه مرکزي و منطقه  7منطقه از پهنه شرق،  4منطقه 

، 1از منطقـه   1ناحیه  گیري باعث انتخابنتیجه این نمونه. ن نمونه مطالعه انتخاب گرددبه عنوا ناحیهمنطقه یک 

بنـابراین   .انتخـاب گردیـد   19از منطقه  2و ناحیه  7منطقه  از 3، ناحیه 4منطقه  از 2، ناحیه 22از منطقه  3ناحیه 

در مرحله بعدي نیز با  .انتخاب شدندمحله به طور تصادفی  10محله، جمعا 2، ناحیهطبق انتخاب تصادفی از هر 



هاي محالت چنـدین بلـوك کـه در نقشـه شـماره گـذاري شـدند انتخـاب         انتخاب چندین بلوك از بلوك هاي

گیري تصادفی سیستماتیک واحدهاي مورد مطالعـه بـه صـورت تصـادفی     در پایان با استفاده از نمونه. نددگردی

سیستماتیک، نیاز به تعداد واحـدهاي مسـکونی محلـه و تعـداد      گیري تصادفیبراي انجام نمونه. انتخاب شدند

  .که از شهرداري تهران دریافت شد ها بودهاي اصلی و خرده بلوكواحدهاي مسکونی در هر یک از بلوك

جوان مورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد و در     46، نهاییدر داخل هر یک از محالت به عنوان خوشه  خرآدر مرحله 

واجهه با نمونه هاي مدر و با نظارت محقق و چند پژوهشگر کارکشته به صورت حضوري  نهایت پرسشنامه ها

  .  آماري تکمیل گردیدند

یـک شـاخص یـا     مورداز روش اعتبار صوري یعنی توافق متخصصان یک امر در  جهت روایی در این پژوهش

در عین حال ضریب پایایی پرسشنامه از طریـق محاسـبه ضـریب آلفـاي کرانبـاخ      . یک معیار استفاده شده است

 30(برآورد گردید و سواالت پرسشنامه قبل از اجـرا روي نمونـه اصـلی تحقیـق، طـی یـک مطالعـۀ مقـدماتی         

ل از بررسـی پایـایی پرسشـنامه نهـایی     مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به طور کلی نتایج حاص) پرسشنامه

  . بوده که قابل اعتماد است 79/0متغیر برابر با  6ي نشان داد که ضریب آلفاي کرانباخ محاسبه شده برا

  عملیاتی متغیرها نظري و تعاریف

  )پذیري سیاسیجامعه( متغیر وابسته عملیاتینظري و تعریف 

  :شامل سه جزء است )سیاسیفرهنگ (افراد به نظام سیاسی هايگیريجهت

  ؛است شناختی به معناي اطالع، اعم از دقیق یا غیر دقیق از نظام سیاسی ،جزء اول 

هاي نفسانی یا عاطفی به معناي احساس وابستگی، دخالت و طرد و امثـال آن راجـع بـه    گیريجهت ،جزء دوم 

  ؛می باشد موضوعات سیاسی

 Almond and(اسـت  به معناي قضاوت راجـع بـه موضـوعات سیاسـی     هاي ارزشیگیريجهت ،جزء سوم 

Verba, 1963: 13( .  

لـذا ضـرورتا بـراي تعـاریف      ،پایه تئوري این تحقیق متکی بر نظریه آلموند و وربا مـی باشـد  با توجه به اینکه 

از  ،البته در ادامه تعریف عملیاتی متغیر جامعه پذیري سیاسی .عملیاتی این متغیر از این نظریه استفاده شده است

تمـامی تحقیقـاتی کـه در    . شده اسـت   بهره گیري نیز )1391(شاخص سازي داخلی در تحقیقات دکتر خانیکی



. به عملیاتی کردن متغیر می پردازند حال حاضر روي جامعه پذیري سیاسی کار می شود با استفاده از این نظریه

گیـري خـاص آن در خصـوص    گونه که مشخص است بعد شناختی فرهنگ سیاسی به دلیل عدم جهتاما همان

بنـابراین در  . پذیري سیاسی رسمی حکومتی و غیررسمی با نظر اساتید رهنما و مشاور حذف گردیدنوع جامعه

حساسـی  گیـري ا و جهـت  گیري ارزشیپذیري سیاسی شامل دو بعد جهتاین تحقیق متغیر وابسته یعنی جامعه

  وحذف گردید اشاره شده بود، مطالب جمله که به این در بخش تعاریف مفاهیم  -باشدمی

هـاي ارزیـابی و قضـاوت سیاسـی،     از مولفـه  )ارزشـی (گیري ارزیابانه افراددر این پژوهش براي سنجش جهت 

خـانیکی و  (رضایتمندي سیاسی، اعتماد سیاسی، نگرش به دموکراسی و مشارکت سیاسـی اسـتفاده شـده اسـت    

گیري احساسی در قالب افتخار و غرور سیاسی، احسـاس  هاي جهتمولفه همچنین ).106-105: 1391سرشار، 

: 1391خانیکی و سرشار، (قدرتی سیاسی در نظر گرفته شده استعدالت، احساس امنیت سیاسی و احساس بی

طبقه رسمی حکومتی، تاحدودي  به طور کلی در این پژوهش جامعه پذیري سیاسی کاربران در سه ).104-105

  .رسمی حکومتی و غیر رسمی غیر حکومتی تقسیم بندي شده است

 اعتمـاد سابقه استفاده از شبکه هـاي اجتمـاعی،    میزان، نوع و(متغیرهاي مستقلتعاریف نظري و عملیاتی 

  )رسانه اي

  تعریف نظري میزان، نوع و سابقه استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي - 

هاي اجتماعی مجازي در این پژوهش این است که جوانان شهر تهـران بـه   نوع و سابقه استفاده از شبکه میزان، 

خـدایار و  (کننـد هـاي اجتمـاعی مجـازي اسـتفاده مـی     طور متوسط به چه مدت، چه میزان و از چه نوع شـبکه 

  )80: 1393همکاران، 

  ايرسانه اعتمادو عملیاتی تعریف نظري  - 

برجایی و رشـد و رقابـت را پیـدا مـی کنـد و بـه       ن رضایتمندي مخاطبان خود توان پافراهم کردیک رسانه با  

 ،میزان اعتماد مردم به رسانه ها. موفقیتی از این شرایط نائل می شود که از آن به عنوان اعتماد رسانه یاد می شود

ست که می توان بـه مـواردي   انه هااعتبار فعالیت حرفه اي رستابعی از میزان پایبندي رسانه ها به شاخص هاي 

اشـاره  ... در پوشـش رویـدادها و بـی طرفـی و      ينظیر انتشار اخبار درسـت و راسـت گـویی و عـدم سـوگیر     

   ).141: 1396انارکی، (کرد



ها، مبناي عملیاتی کردن مفهوم اعتماد بندي کورینگ و مایتس از اعتماد به رسانهدر این پژوهش تعریف و تقسیم

چهـار شـاخص اعتمـاد بـه گزینشـگري       ،بنـدي طبق این تقسیم. یا اعتماد به رسانه قرار گرفته استاي و رسانه

موضوعات، اعتماد به گزینشگري حقایق، اعتماد به دقت توصیفات و اعتماد به ارزیابی ژورنالیستی براي اعتماد 

  .اي در نظر گرفته شده استرسانه

  هاي پژوهشافتهی

  هاي توصیفییافته

 ،2هـاي جـدول   طبق یافتـه . در این بخش به صورت خالصه اي به یافته هاي توصیفی تحقیق پرداخته می شود

بیشـترین سـابقه    و  کمتـر از دو سـاعت   جوانان شـهر تهـران،  شترین زمان استفاده از شبکه هاي مجازي براي یب

بیشتر کاربران هدف استفاده از شبکه هاي مجازي ،  3همچنین طبق جدول . استفاده نیز کمتر از دوسال می باشد

 .شبکه هاي مجازي اعتماد داشته انـد  محتوايدرصد نسبت به  5/46را ارتباط با دوستان دانسته و در مجموع با 

    پـذیري سیاسـی رسـمی    مربوط بـه جامعـه   ا اختالف اندكب بیشترین فراوانی 4طبق اطالعات جدول  ،همچنین

  .باشدمی

  

  

    

  

  

 

 

  
 

  

  

  

  ساعت استفاده توزیع فراوانی بر حسب : 2 جدول

  درصد  سابقه استفاده از شبکه  درصد  ساعت استفاده از شبکه

  9/29  یک سال  8/52  ساعت 2کمتر از 

  7/17  دو سال  1/23  ساعت 4تا  2بین 

  4/12  سه سال  3/18  ساعت 6تا  4بین 

  4/7  چهار سال  7/5  ساعت 6باالي 

  2/19  پنج سال  0  نامعلوم

  7/12  سال و به باالشش    

 100  کل  100  کل

 

  هدف استفادهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  :3 جدول

  درصد متعبر  اعتماد رسانه اي  درصد  هدف استفاده 

  9  کامالً مخالف  24,5  سرگرمی

  31  مخالف  30,3  اخبار و مسائل سیاسی

  12,9  تاحدودي  6,3  علمی و آموزشی

  19,4  موافق  2,4  کاري و اقتصادي

  27,1  کامالً موافق  33,6  دوستان

  0  نامعلوم  2,8  اشتراك گذاري

 100  کل 100  کل



  پذیري سیاسیجامعهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  :4جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  پذیري سیاسیجامعه

  1/41  8/40  187  جامعه پذیري غیر رسمی

  5/17  2/17  79  جامعه پذیري تاحدودي رسمی

  4/41  41 188  جامعه پدیري رسمی

  .  09/0  4  نامعلوم

 0/100 100  458  کل

  

  ها آزمون طبیعی بودن توزیع داده

هـاي  فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزمونهاي آماري و به دلیل پیشدر این بخش پیش از انجام آزمون

توزیـع   بـر اسـاس ایـن آزمـون،    . از آزمون کولمـوگروف اسـمیرنف اسـتفاده گردیـد     ،ناپارامتریکپارامتریک یا 

  از بایـد هـاي مربـوط بـه ایـن متغیرهـا      متغیرهاي تحقیق یک توزیع نرمال بوده و در نتیجه براي آزمون فرضـیه 

 پـذیري سیاسـی  بـر جامعـه   مجـازي هاي اجتماعی نقش شبکهبراي بررسی . هاي پارامتریک استفاده شودآزمون

  .استفاده شده است  Fو  Tاز رگرسیون چندگانه و آزمون  جوانان

  اسمیرنف -هاي آزمون کولموگروف آماره :5 جدول

   اعتماد رسانه اي  سابقه  نوع  میزان  جامعه پذیري سیاسی  متغیرها

  458  458  458  458  458  تعداد نمونه

  اسمیرنف- کولموگروف Zآماره 

  معناداري دوطرفه

  98/4  12/5  151/6  151/6  156/4  آماره

  401/0  415/0  515/0  721/0  247/0  سطح احتمال

  یافته هاي تحلیلی

   جوانانهاي اجتماعی مجازي بر نوع جامعه پذیري سیاسی تاثیر نوع استفاده از شبکهآزمون فرضیه  - 

پـذیري  مجازي و نوع جامعـه هاي اجتماعی در این فرضیه در نظر گرفته شده است که بین نوع استفاده از شبکه

مسـتقل   Fاز آزمـون   ایـن دو متغیـر  براي بررسی تفاوت معناداري . تفاوت معناداري وجود دارد جوانانسیاسی 

از شـبکه   اسـتفاده دو متغیر نوع حاکی از این است که میان  Fنتایج حاصله از جدول آزمون  .استفاده شده است

  . معناداري وجود دارد تفاوت هاي مجازي و نوع جامعه پذیري سیاسی

   



  تحلیل واریانس یک راهه براي مقایسه نوع استفاده کاربران از شبکه هاي اجتماعی مجازي در شش گروه:6جدول 

  متغیر گروه  فراوانی میانگین F سطح معناداري

000/0  205/82  

 سرگرمی  111  9249/3

نوع استفاده 

کاربران جوان از 

هاي شبکه

  اجتماعی مجازي

 اخبار و اطالعات روز  137 7121/1

 علمی و آموزشی  29 6716/3

  کاري  11  7650/3

  دوستان  153  9149/2

  اشتراك گذاري  13  0351/3

  

  جوانانپذیري سیاسی نوع جامعه بر... تاثیر متغیرهاي زمینه اي نظیر تاهل و جنس و آزمون فرضیه - 

  :خواهیم پرداخت به آنهاصورت جداگانه به  در ادامهسه فرضیه فرعی تقسیم شده است که  بهاین فرضیه کلی 

    شهر تهران انپذیري سیاسی جوانجامعهبررسی تفاوت معناداري بین جنس و 

مستقل اسـتفاده   Tشهر تهران از آزمون  انبراي بررسی تفاوت معناداري بین جنس و جامعه پذیري سیاسی جوان

حاکی از این است که میان دو متغیر جنس و جامعه پذیري سیاسی  Tنتایج حاصله از جدول آزمون . شده است

هاي به دست آمده در میـان دوجـنس مـرد و زن    این بدان معنی است که میانگین. تفاوت معناداري وجود ندارد

  .پذیري سیاسی آنها وجود نداردجامعهمشابه هستند و تفاوت معناداري بین زنان و مردان و نوع 

  شهر تهران انبررسی تفاوت معناداري بین جنس و جامعه پذیري سیاسی جوان :7جدول 

  میانگین   تعداد  عنوان  ردیف

  83/2  223  زن  1

  23/3  230  مرد  2

  255/0  سطح معناداري  3

4  N  458  
  

  سیاسی جوان شهر تهرانپذیري جامعهبررسی تفاوت معناداري بین وضعیت تاهل و  - 



 Fبراي بررسی تفاوت معناداري بین وضعیت تاهل و جامعه پذیري سیاسی کاربران جوان شهر تهران از آزمون  

حاکی از این اسـت کـه میـان دو وضـعیت تاهـل و       Fنتایج حاصله از جدول آزمون  .مستقل استفاده شده است

  .شهر تهران تفاوت معناداري وجود ندارد هاي اجتماعی مجازيکاربران شبکهجامعه پذیري سیاسی 

  بررسی تفاوت معناداري بین وضعیت تاهل و جامعه پذیري سیاسی کاربران جوان شهر تهران :8جدول 

داري سطح معنی تحلیل واریانس میانگین مربعات درجات آزادي مجموع مربعات    متغیر  

  

وضعیت 

  تاهل

490/10  بین گروهی  3  497/3  

822/916 گروهی درون  166/0  701/1  446  
056/2  

311/0927 کل  449  
  

  )تحلیل رگرسیون چندگانه (بررسی آزمون فرضیات متغیرهاي فاصله اي

دهد بین مجموعه باشد که نشان میمی 711/0بین متغیرها ) R(مقدار ضریب همبستگی  9با توجه نتایج جدول 

ه ضریب تعدیل شد. وجود دارد باالییهمبستگی ) سیاسیپذیري جامعه(متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته تحقیق 

متغیـر   سـه پـذیري سیاسـی بـه    درصد از تغییرات نمره جامعه 5/50دهد که نشان می باشدمی 505/0که برابر با 

مربوط می شود و مابقی ) مبتنی بر اینترنت(هاي مجازيو سابقه استفاده از شبکهاستفاده ، میزان اعتماد رسانه اي

  .درصد به عوامل دیگر بستگی دارد5/49آن یعنی 

  جدول رگرسیون چندگانه  :9جدول 

  سطح معناداري  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب همبستگی پیرسون  

  000/0  505/0  711/0  متغیرهاي  مستقل

  

و سـابقه  هاي اجتمـاعی  ، میزان استفاده از شبکهاعتماد رسانه ايه متغیر دهد کنشان می نتایج رگرسیون چندگانه

اند این در حالی است که میزان خطاي سایر متغیرها بیشـتر  دار بودهدرصد معنی 99ها در سطح استفاده از شبکه

امـا   .و اجتمـاعی  پایگاه اقتصاديمتغیرهایی نظیر  -انداند و به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نشدهبوده 0,05

بـا  . باید به مقادیر بتـا واگـذار کـرد    در تبیین متغیر وابسته رامستقل  سه متغیرهر یک از قضاوت در مورد سهم 

در تبیین متغیر وابسته نسبت به سـایر   اعتماد رسانه ايتوجه به اطالعات رگرسیون چندگانه سهم و نقش متغیر 

، بـه ازاي  اعتمـاد رسـانه اي  دست آمده براي متغیر ه زیرا  بر اساس بتاي ب ،)10طبق جدول (متغیرها بیشتر است



تغییـر ایجـاد    انحراف معیار متغیر وابستهدر  452/0یک واحد تغییر در انحراف معیار فعال بودن کاربر به اندازه  

بکه هاي مجازي، تنها یک واحد تغییر در انحراف معیار میزان استفاده کاربران از ش يدر حالی که به ازا. گرددمی

یک واحد تغییر در انحراف معیار سابقه استفاده کـاربران از شـبکه هـاي مجـازي، تنهـا       يبه ازا واحد و 259/0

  .شوددر انحراف متغیر وابسته تغییر ایجاد می 160/0

  ضرایب بتاي متغیرهاي مستقل معنادار :10جدول 

  سطح معناداري  بتا  متغیرهاي  مستقل

  000/0  259/0  از شبکه ها میزان استفاده

  000/0  160/0  سابقه استفاده از شبکه ها

  000/0  452/0  اعتماد رسانه اي

  

  تحلیل مسیر

پـذیري  مجموع تاثیرهاي مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته جامعه ،11جدول طبق اطالعات 

دست آوردن این مقدار کل، باید مقدارهاي تاثیرهاي مستقیم و غیرمستقیم هـر  ه براي ب. دهدسیاسی را نشان می

و میـزان اسـتفاده از    اعتماد رسانه ايدهد که متغیر نتایج تحلیل مسیر نشان می. متغیر مستقل را با هم جمع کنیم

اجتمـاعی مجـازي    هـاي هاي اجتماعی مجازي به ترتیب داراي بیشترین اثر و متغیر سابقه استفاده از شبکهشبکه

  .پذیري سیاسی بوده استداراي کمترین تاثیرگذاري بر متغیر جامعه

 متغیرهاي مستقل غیرمستقیممحاسبه تاثیر  مستقیم و  :11جدول 

  معنی داري  تاثیر کل  تاثیر غیرمستقیم  تاثیر مستقیم  متغیرها

 •  2695/0  0105/0  259/0  هامیزان استفاده از شبکه

 •  160/0  -  160/0  هاشبکهسابقه استفاده از 

 •  452/0  000481/0  452/0  اعتماد رسانه اي

  

  

  



  بحث و نتیجه گیري

 2درصـد کمتـر از    8/52 یعنـی   پاسـخگویان بیشترمشخص شد که  ،افته هایبه طور خالصه در بخش توصیفی 

از نظـر نـوع اسـتفاده از شـبکه هـاي اجتمـاعی        .کنندهاي مجازي استفاده میساعت به صورت روزانه از شبکه

درصد که از  1/58پاسخگویان یعنی بیشترمشخص می شود که دو اولویت سرگرمی و دوستان  با تجمیعمجازي 

سـابقه   مـورد در . باشندبیشتر از نصف جامعه آماري این پژوهش است به مسائل سرگرمی و تعاملی مشغول می

ک سال فعالیت ی سابقه زیر درصد 30پاسخگویان یعنی بیشتراعی مجازي نیز استفاده جوانان از شبکه هاي اجتم

  .در شبکه هاي مجازي داشته اند

هاي درصد کاربران در کل به شبکه 40هاي پژوهش نشان می دهد در مجموع اعتماد رسانه اي نیز یافته مورددر 

هاي اجتماعی مجازي به د کاربران شبکهدرص 5/46مجازي و محتواي آنها اعتماد ندارند و در مقابل در مجموع 

کاربران جوان به محتواي تولید شده در شبکه هاي مجازي اعتماد  بیشتر یعنی -دارنداعتماد هاي اجتماعی شبکه

  .دارند

پـذیري  درصـد داراي جامعـه   1/41 ،از مجمـوع پاسـخگویان   کـه  یافته هاي پژوهش نشان می دهد ،در نهایت 

پذیري نوع رسمی برخـوردار  درصد از جامعه 4/41پذیري تاحدودي رسمی و درصد از جامعه 5/17، غیررسمی

  .باشندمی

اعتمـاد   تـاثیر  فرضیه حاکی از آن است کـه  ششیافته هاي تحلیلی، نتایج این پژوهش پیرامون بررسی  مورددر 

در . شـناخته شـده اسـت    452/0ن به عنوان تاثیرگذار ترین متغیر بر روي جامعه پذیري سیاسی با میزارسانه اي 

گـذار  ربر روي جامعه پـذیري سیاسـی تاثی   160/0و سابقه استفاده با 259/0مرحله بعدي  میزان استفاده با میزان 

 -و همچنـین  متغیـر پایگـاه اقتصـادي    ...  تحصـیالت و   اي نظیر جنسـیت، سـن،  ولی متغیرهاي زمینه ند،بوده ا

   بـه تبیـین ایـن موضـوع پرداختـه       در ادامهي نداشتند که امعنی دار اجتماعی بر روي جامعه پذیري سیاسی تاثیر

  .می شود

هـاي اجتمـاعی   استفاده کاربران جوان از شبکه و سابقه اي این پژوهش میزانهطبق یافتههمانگونه که اشاره شد 

بدین معنا که هر چقـدر اسـتفاده کـاربران از     ؛پذیري سیاسی آنها تاثیر معنادار داشته استجامعهمجازي بر نوع 

آنهـا   ،هاي اجتماعی مجازي بیشتر باشد و داراي سابقه بیشتري در استفاده از شـبکه هـاي مجـازي باشـند    شبکه



هـاي اجتمـاعی بـه    شـبکه  ،در دوران جدیـد یعنی  -هستند) تريغیررسمی(تر پذیري سیاسی پایینداراي جامعه

هاي سنتی نظیر برخالف رسانه( کنندر و بدون کنترل نظام حاکم عمل میهاي آزاد و فارغ از سانسوعنوان رسانه

همانگونه که نظریه گلوله جادوي، هارولـد السـول و چـالز     .)تلویزیون و رادیو که در اختیار نظام حاکم هستند

    هـاي سـنتی بیـان    تـاثیر رسـانه  ظریات مشابه دربـاره  و سایر ن) 1382(یه ارتباطات جمعی مک کوایلرایت، نظر

ها، زندگی و الگوهاي رفتاري مخاطبان تاثیر بگذارند و  هاي دیداري و شنیداري، قادرند بر اندیشه دارند رسانهمی

. واقع مـی شـوند  حت تاثیر محتواي پیام ها بیشتر ت ،طبیعتاً هرچقدر افراد بیشتر در معرض رسانه ها قرار بگیرند

بلکه به دلیل قرار گرفتن  ،اما همانگونه که اشاره شد، رسانه هاي الکترونیکی نه تنها در اختیار نظام حاکم نیستند

گ سیاسـی  سرورهاي شبکه هاي اجتماعی در خارج از کشور و تهیه محتواهاي فرهنگ سیاسی، مخالف با فرهن

هاي اجتماعی مجـازي و  ن میزان و سابقه استفاده از شبکهبی دلیلکنند و به همین کشور عمل میرسمی و حاکم 

، )1389(تحقیق احمد آذین و همکـاران   با نتایج یافتهاین  .داري وجود داردپذیري غیررسمی رابطه معنیجامعه

ت منطبق اس ...و ) 1384ي، بر(،  نظریه گربنر)1385مک کوایل، (نظریه کاشت) 1390(علی طلوعی و همکاران 

پـذیري رسـمی و حکـومتی بیشـتر و     هاي سنتی در اختیار حاکمیـت در جامعـه  که در آن اثر تلویزیون و رسانه

هـاي اجتمـاعی مبتنـی بـر     ایـن شـبکه   همانگونه که پیشتر نیز اشاره شـد  اما در جامعه جدید. تر استمحسوس

  اند چالش مواجه ساختهپذیري سابق را با اینترنت هستند که شیوه جامعه

هـاي اجتمـاعی   اري نوع استفاده کـاربران از شـبکه  یافته هاي این پژوهش حاکی از تفاوت معناد ،از سوي دیگر

توان چنین نتیجه گرفت که کاربران بخـش اخبـار   از این یافته می. است پذیري سیاسی آنانبا نوع جامعه مجازي

تري برخوردار هستند و این حکایـت از ایـن موضـوع    سیاسی غیررسمیپذیري از جامعه انکاربر نسبت به سایر

و بیشتر اخبار و اطالعات  یستندهاي اجتماعی مبتنی بر اینترنت تحت حاکمیت و نظارت داخلی ندارد که شبکه

که با سرعت باالیی توانایی انتشار را  است) هاي خارج از نظارت حاکمیتیا رسانه( هاي خارجیمتکی به رسانه

پس درست اسـت کـه اسـتنباط    . هاي اجتماعی مجازي را تحت تاثیر قرار دهندتوانند کاربران شبکهدارند و می

بلکـه در اختیـار    ،هاي اجتماعی مبتنی بر اینترنت در حال حاضر نه در کنترل و اختیـار نظـام حـاکم   شود شبکه

ارزش بر اساس الگوهاي فرهنگی، باورها و  باشد کهرل نظام سیاسی میج از کنتکشورهاي دیگر و کاربران خار

  . اند شکل گرفته هاخاص این يها



پـذیري سیاسـی   اي هم متغیر دیگر تاثیرگـذار بـر نـوع جامعـه    اعتماد رسانه ،هاي این تحقیقطبق یافتههمچنین 

 ،به حساب مـی آیـد  آن که اعتماد بخشی از  اجتماعیپیرو نظریه رابرت پانتام سرمایه . آیدکاربران به حساب می

مهارت و ورزیدگی عملی الزام به سهیم شدن و مشارکت در حیات عمومی و سیاسی را بـه تـدریج بـه آنهـا و     

فرصت هایی براي تعلیم و ارتقاي مهارت هاي  ،بنابراین سرمایه اجتماعی. هاي رفتاریشان تزریق می کند عادت

       انند مشارکت فعاالنه در مباحـث و حیـات اجتمـاعی، عمـومی و سیاسـی بـه شـمار        مدنی و ورزیدگی هایی م

ها براي اینکه بتوانند تاثیرگذار باشـند بایـد افـراد اسـتفاده کننـده      طبق این نظریه رسانه). 1380پانتام، (می روند

نقش مهمی در پـذیرش و   ،د رسانهبنابراین عامل اعتما. و اعتماد کنند ها را باور داشته باشندرسانه، محتواي پیام

توان نتیجه گرفت که پذیرفتن اطالعات سیاسی یا عدم پذیرش اطالعات دریافتی کاربر خواهد بود و چه بسا می

هـاي  از آنجا کـه رواج  شـبکه  . پذیري سیاسی آنها تاثیرگذار باشدتواند در خصوص نوع جامعهتوسط کاربر می

هـاي خـارجی بـوده و محتـوا و     هـا و رسـانه  شـبکه از سـوي  کشور بیشتر  اجتماعی مبتنی بر اینترنت در داخل

لذا اعتمـاد بـه محتواهـاي     ،هاي غیرحاکمیتی بودهو هنجارهاي و نگرش ارزش هااطالعات تولید شده مبتنی بر 

دي بر هاي این فرضیه نیز تاییپذیري سیاسی کاربران تاثیرگذار باشد و یافتهتواند در جریان جامعهتولید شده می

نقـش  "بـا عنـوان   )  1390(همچنین نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیـق طلـوعی و همکـاران    .باشداین نظریه می

-نقش رادیو و تلویزیون در جامعـه "با عنوان ) 1389(آذین و جهانشاهیو " تلویزیون در جامعه پذیري سیاسی

پذیري سیاسی در نظـر  اگر به طور کلی تاثیر رسانه را بر جامعه. بوده است همخوان "پذیري سیاسی دانشجویان

پـذیري سیاسـی نقشـی در    هاي داخلی و اعتماد به آنها در جریان جامعهشود که رسانهبگیریم چنین استنباط می

هـاي  ههـاي خـارج از نظـارت نظـام سیاسـی ماننـد شـبک       اما رسانه ،نمایدراستاي انتقال فرهنگ سیاسی ایفا می

کند و در این تحقیـق  اجتماعی مبتنی بر اینترنت و اعتماد به آنها در راستاي تغییر فرهنگ سیاسی حاکم عمل می

  .باشدمعنادار بودن آن تاییدي بر این نکته می

پذیري سیاسی شان اي با نوع جامعهجتماعی کاربران و متغیرهاي زمینها -م رابطه معناداري پایگاه اقتصادياما عد

ها اتفاق افتاده است و آن فراگیر شدن شبکه هاي قعیتی را دارد که در ماهیت رسانهحکایت از تغییر شرایط و مو

خانوار در حال  20در حال حاضر روستاهاي کشور با جمعیت باالي . اجتماعی مجازي و مبتنی بر اینترنت است

تـوان  می پس. استگزارش شده درصد  80پوشش اینترنت خواهند بود و ضریب نفوذ اینترنت در کشور باالي 

 هاي اجتماعی اختصـاص ها به فضایی همچون شبکهدیگر مثل سابق امکانات و دسترسی چنین نتیجه گرفت که



ترسـی دارنـد و بنـابراین نـوع     بلکه تقریباً همه اقشار جامعه به این امکانات دس ه طبقه و یا قشر خاصی ندارد،ب

و ) 1389(تحقیق سید حسن حسینی و همکارانهاي یافته .کنندم را تجربه نمیمتفاوتی نسبت به هپذیري جامعه

اجتمـاعی   -پایگاه اقتصـادي   متغیردر هر دو تحقیق . هاي پژوهش حاضر استبا یافته منطبق) 1392(اسکندري

قبـل از رواج  در تحقیقات پیشین کـه بیشـتر   اما  ،معنادار وجود ندارد رابطهپذیري سیاسی با متغیر وابسته جامعه

پـذیري سیاسـی   اجتمـاعی  و جامعـه   –هاي اجتماعی مجازي انجام شده باشند رابطه بین پایگاه اقتصادي شبکه

در این برهه از زمـان  تازه هاي اجتماعی که شبکه 1383قبل از سال  ؛ یعنی تحقیقاترابطه معناداري داشته باشند

هاي اجتماعی مبتنی بر اینترنـت هنـوز خیلـی    هنوز شبکه که 1387وارد کشور شدند و مهمتر از آن قبل از سال 

توان بـه تحقیقـاتی   در این زمینه می). 51: 1392افراسیابی، (گیر و فراگیر بین شهروندان و مردم نشده بودندهمه

  .اشاره کرد... و ) 1380(، جهانگیري و همکاران)1383(، زنگنه)1385(سیدحسینی و همکارانپژوهش نظیر 

  پژوهشپیشنهادهاي 

 هـاي اجتمـاعی   مطالعه و پژوهشی در راستاي علل عدم موفقیت و عدم استقبال کاربران ایرانی از شبکه

  .داخلی انجام شود

  هاي اجتماعی داخلی انجام شودارائه مدلی موفق از شبکهو پژوهشی در جهت مطالعه.  

 گـردد کـه در    هاي اجتمـاعی مجـازي در داخـل کشـور تعریـف     مسائل حقوق سایبري در حوزه شبکه

  .صورت لزوم توان مقابله با آن وجود داشته باشد

 هاي آموزشی و نحـوه اسـتفاده از   هاي اجتماعی مجازي، سیاستدر راستاي مدیریت و استفاده از شبکه

پذیري هاي اجتماعی مجازي به عنوان یکی از عامالن جامعهچه بسا شبکه .آن براي نوجوانان ارائه گردد

    و هنجارهـا حـاکم    ارزش هـا نه تنها بـه انتقـال و نهادینـه کـردن      ،فرهنگ سیاسی سیاسی جهت انتقال

بلکه در راستاي تغییر آن قدم برداشته است و در دراز مدت بـراي کشـور و نظـام سیاسـی      ،انجامدنمی

  .آید و آسیب هاي جدي را وارد نماید شمارتواند خطري جدي به می

  هاي اجتمـاعی مجـازي در تغییـر فرهنـگ سیاسـی      در گردش شبکهبا توجه به تاثیر محتوا و اطالعات

هـاي  تولیـد محتـوا در شـبکه    موردی در سطح استانی تشکیل گردد که در یشود کارگروه هاپیشنهاد می

  .اجتماعی فعالیت کنند



     با توجه به تاثیر شبکه هاي مجازي مبتنی بر اینترنتی بر نوع جامعه جامعه پذیري سیاسـی غیـر رسـمی

حاکمیت داخلی می باشـند لـذا الزم اسـت در ایـن راسـتا بـه       که اغلب این شبکه ها  خارج از ن جوانا

   :تقویت شبکه هاي مجازي داخلی پرداخت که در این زمینه پیشنهاد می گردد

   برگزاري مسابقات و برنامه هایی با همکاري صدا و سیما با ماهیت مشارکت مردم و معرفی پیام رسـان

 . در قالب پاسخ به سواالت و اعطاي جایزه...) سروش و یا کپ و (داخلی نظیر 

      ،تهیه و راه اندازي نرم افزار کمک درسی براي دانش آموزان و دانشگاهیان کـه قابلیـت اجـرا شـدن آن

  . با عضویت در شبکه هاي اجتماعی داخلی امکان پذیر باشدصرفا 

 صرفا بـا   انشگاهیان که قابلیت اجرا شدن آنتهیه و برگزاري آزمون هاي مجازي براي دانش آموزان و د

  . عضویت در شبکه هاي اجتماعی داخلی امکان پذیر باشد

  جتمـاعی مجـازي بیشـترین تـاثیر را     هاي اشبکه اعتماد کاربران نسبت بههمانگونه که در باال اشاره شد

شود در این راستا نیز به موضـوع تولیـد   بنابراین پیشنهاد می. پذیري سیاسی داشته استنسبت به جامعه

باشد و هم نظر و رضایتمندي  و هنجارهاي سیاسی کشورمان ارزش هامطابق با فرهنگ و که هم محتوا 

  .ه گرددکاربران را جلب نماید توج

 عنوان در شهرهاي دیگر کشور نیز انجام گردد تا نتایج تحقیـق از   همینشود این پژوهش با پیشنهاد می

چرا که فرهنگ و نگرش سیاسـی در شـهر تهـران     ،پذیري بیشتري در سطح ملی برخوردار گرددتعمیم

هـاي اخیـر و   تر از سایر کالن شـهرهاي کشـور اسـت و ایـن قضـیه در انتخابـات سـال       اندکی متفاوت

    .هاي کشور به وضوح آشکار بودانتخاباتی استان رفتارهاي
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One of the most important tasks of governments is to preserve and transfer the 
dominant political values, which is achieved through various factors of them 
virtual social networks are. Young people are the most important user of virtual 
social networks, and they are also at one of the most sensitive periods of political 
socialization. Therefore, the study of the role of factors affecting the political 
socialization of youth, which cyberspace is considered as the most important of 
these factors, is the goal of this research. The theoretical framework is a 
compilation framework derived from the theories of Almond and Paul, Isabelle 
Ang and Elliott Katz etc. The present research method is based on the nature of 
quantitative data in terms of collecting time as a survey research. Multi-stage 
random sampling method is used. The sample size is calculated using the Cochran 
formula of 458 people. The results showed that the greatest influence of 
independent variables on media trust (0.452), usage rate (0.259) and history of use 
(0.160). But the contextual variables and the variables of the socio-economic were 
not meaningful. Generally, the findings of the research indicated that virtual social 
networks act in the direction of informal political socialization. Therefore, it is 
suggested that, in order to defend the official political culture of the country, it 
should actively promote the role of government in the management and control of 
cyberspace 
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