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  جوانان ايِ رسانه سیاسیِ پذیرى جامعه اجتماعی و هاي سیاسی، شبکه هاي بحران

  

   1اله صدفى ذبیح

  2سکینه بابایی
  

٢٦/٤/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  
١٣/٨/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

پرداختـه   جوانـان سیاسـی  پـذیرى   بـر فرآینـد جامعـه    اي اقناع رسانهشناختی تأثیر  جامعهتبیین به  ،قالهدر این م    

، برمبنـاي نظریـۀ   جوانـان  اي رسـانه  سیاسـیِ پذیرى  براساس تحلیل مسیرِ عوامل مؤثر بر جامعه ،رو از این .دشو یم

 سیاسـیِ ارزش مـدل   ،پیـام  سیاسیِ آگاهیمدل  ،يا رسانه سیاسیِ اقناع مدل ۀگان پنجي ها درقالب مدل ر شراموویلب

. ردیـ گ یممدنظر قرار پژوهش ي ها فرضیهمسیرِ  ،هاي مهم پیام سیاسیِگزینش مدل  ،پیام سیاسیگرایش  مدل ،پیام

 جـوان  دانشـجویان از نفر  368 ،جوانان اي رسانه سیاسیِ هاي پیام مراجعه به مخاطبانبر نظرسنجی و براي  بنابراین

روش و براسـاس   آمـاري  ۀنمونعنوان  هب حجم نمونهبا استعانت از قواعد تعیین  گاه آزاد اسالمی واحد زنجاندانش

انتخـاب  هـاي ایـن دانشـگاه     هاز بـین دانشـکد   طـور تصـادفی   ه، باي سهمیه اي و اي چند مرحله گیري خوشه نمونه

کمک مجموعۀ آمارى براى  هبآورى و  از جمعمورد نی هاي هبا استفاده از پرسشنامۀ هدایت شده، داد سپس .گردیدند

 دهـد  یمـ نشان  )r(ضریب همبستگى پیرسون طبق  ي تحقیقها یافته .پردازش شده است )SPSS(علوم اجتماعى 

 دانشـجویان نسـبت بـه   ( پسـر  دانشجویان ،هاي اجتماعی شبکه فضاي مجازيِ در سیاسی هاي بحرانطی فرآیند  که

 يترباال سیاسیگرایش  اینکه و همبرخوردارند  سیاسی هاي پیامپیروى از  ي درترباال سیاسیِ آگاهیاز هم  )دختر

 اقنـاع ، اي رسـانه  پذیرى سیاسیِ جامعهاز نظر دختر و  پسر دانشجویانمیان  ،حال نیدر ع .دارند سیاسی هاي پیامبه 

تفـاوت  ، مهم سیاسـی  هاي مپیا سیاسیِگزینش  و سیاسی هاي پیام سیاسیِارزش  ،سیاسی هاي پیام ايِ رسانه سیاسیِ

تحلیـل مسـیرِ عوامـل مـؤثر بـر       و )R(در صورتی که براساس تحلیل رگرسیون چندگانه . معنادارى وجود ندارند

 درصـد 64در مجمـوع   )β(برحسـب ارزش بتـا    نظرى، برازش مدلجهت نیکوئى  اي رسانه پذیرى سیاسیِ جامعه

سیاسی  هاي پیام ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ جامعه تغییرات)R2( ، سیاسـی   هـاي  پیام ايِ رسانه سیاسیِ اقناعبه افزایش

 سیاسـی  هـاي  پیـام  سیاسیِارزش  کاهش ،+)26/0( سیاسی هاي پیامپیروى از  در سیاسی آگاهی افزایش ،+)54/0(
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 سیاسـی  هـاي  پیـام بـه   سیاسیگرایش  و افزایش+) 17/0( مهم سیاسی هاي پیام سیاسیِگزینش  ، افزایش)-17/0(

بعـد خـانوار   حجـم بـاالي    با )-12/0( مسکن غیرشخصی ساکن در )-16/0( دخترِ دانشجویانبین  ، در)+10/0(

  . بستگی دارد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجاندر ، )+12/0(

     

  اجتماعی هاي شبکه سیاسی و هاي بحران، اي رسانه پذیرى سیاسیِ جامعه :واژگان کلیدي 
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  ۀ تحقیقمسئلو بیان  حطر

از طریـق فرآینـد    جوانـان گیـري رفتـار اجتمـاعی     شناسی در مطالعـۀ چگـونگی شـکل    جامعه ا توجه به اینکهب    

تکـوین   جوانـان پـذیري شخصـیت    در فرآیند جامعه لذا ،داردسعی در کسب معرفت پیرامون جامعه پذیري  جامعه

اجتماعی برحسب مقتضیات مختلف در نظـام اجتمـاعی    يها نقش، فرهنگی الگوهاي و فرهنگ انتقالطی و  فتهای

اسـت   جوانـان به توافق جمعی در بین  یلپذیري وسیلۀ ن فرآیند جامعه ،رو از این. )38: 1374کمالی، ( گردد ایفا می

 گردنـد  داراي هـویتی اساسـی مـی    جواناناجتماعی فراگرفته شده و  يها ها و نقش ، ارزشها وهیکه از طریق آن ش

پذیري در مفهوم عام آن داللت بر فرآیندي دارد که به انتقـال و کسـب    جامعه ،درواقع. )415: 1364نژاد،  شعاري(

ها، اهداف  پذیري با آرمان انطباق جامعه. )65: 1368فرجاد، ( گردد ها و رفتارهاي اجتماعی منجر می ها، نقش ارزش

اعی و کنترل اجتماعی مـورد نظـر نظـام اجتمـاعی     تواند بیانگر هماهنگی نهادهاي اجتم و هنجارهاي اجتماعی می

چارچوب اعتقادي، ارزشی و گرایشات موجود  جوانانفرآیندي است که به وسیلۀ آن  ،پذیري جامعه درواقع. باشد

پذیري سیاسی، مربوط بـه   اما مفهوم جامعه. )123: 1365،  مک ویلیامز و کریستنس( نمایند در جامعه را کسب می

تـر و محـدودتر    با تأکید بر بخش سیاسی مفهـومی مشـخص   فپذیري گردیده و از این رو معهبخشی از مظاهر جا

فرآینـد  . 1: پذیري سه مرحله دارد ، فرآیند جامعه)1962(لوسین پاي  ةدیبه عق. )109: 1980روبرت، ( یافته است

. 2. کننـد  خـود را پیـدا مـی     شوند و هویت اجتمـاعی  با فرهنگ جامعه آشنا می جوانان آنپایه که در  پذیريِ جامعه

نحوة فهـم حـوادث   آگاهی یافته،   نسبت به جهان سیاسی و اجتماعی جوانانپذیري سیاسی که به واسطۀ آن  جامعه

کنند، و فرهنگ سیاسی جامعه را در خـود درونـی    ها را کسب می و نحوة قضاوت در مورد آن  سیاسی و اجتماعی

گـر،   در وراي نقـش منفعالنـۀ شـهروندي و مشـاهده     جوانانزمانی که  فرآیند گمارش سیاسی، یعنی. 3. نمایند می

هـایی کـه    یکـی از راه  بنابراین. )290-291: 1386، پور شارع( شوند تبدیل به یک شهروند مشارکت کنندة فعال می

ا هر لذ. باشد پذیري سیاسی می از طریق جامعه ،پردازد به حمایت از خود و حفظ خود می  و اجتماعی  نظام سیاسی

از ایـن  . انتظارات حمایتی را رشد دهـد  جواناندر میان د بای ،که به دنبال بقاي خود باشد  ماعیو اجت  نظام سیاسی

 باشـد  فرهنگ سیاسی و ساختار جامعۀ در گذر زمان مـی  پذیري سیاسی اساساً تعیین کنندة ثبات فرآیند جامعه ،رو

ادامـه   جوانـان پـذیرد و در سراسـر زنـدگی     اقعاً پایان نمـی پذیري سیاسی هرگز و جامعه. )141: 1988، روسکین(

پذیري سیاسی یعنی مدل انباشت، مدل همانندي، مدل انتقـال نقـش و مـدل     چهارگانۀ جامعه يها دللذا م. یابد می
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بیانگر فرآیندهایی است که در شرایط خانواده، محیط آموزشی و به طور کلی جامعه بر اکتساب  ،رشدي -شناختی

فرآیندي است که در زنـدگی   ،پذیري سیاسی جامعه بنابراین. گذارند تأثیر می جواناننش سیاسی و نگرش مدنی دا

در جریان بوده و فرآیند مستمر آن نظم اجتماعی است که کسـب رفتارهـاي سیاسـی معینـی بـراي       جوانانروزانۀ 

 ۀبـدین ترتیـب در مطالعـ   . و اندیشه بپردازنـد  و اجتماعی به تفکر  سیاسی  را برعهده دارد تا همگام با نظام جوانان

 يهـا  سیاسی در نظـام  يها ستمیها و تشنجات سیاسی که مدنظر کلیۀ س پیرامون انتظام اجتماعی و یا کاهش بحران

فرآینـد   ، سیاسـی   پذیري پس جامعه. یابد پذیري سیاسی ضرورت تام می باشد، تفحص پیرامون جامعه اجتماعی می

  کسـب   از طریـق   سیاسـی و اجتمـاعی    بـا نظـام    آشـنا شـدن    ضمن جوانان  آن  موجب  به  که  است  مستمر یادگیري

فرآیند   در این. برند می  سیاسی در جامعه پی  وظایف مخصوص،  ها و نقش  ، حقوق وظایف  به  و تجربیات  اطالعات

دیگـر    نسـل   به  ، از نسلی  سیاسی و اجتماعی  مسائل  ، از جمله و رسوم  و آداب  ها، ایستارها، نهادها، اعتقادات ارزش

. )229: 1369قـوام،  ( پذیرد  نیز صورت  هایی و یا تعدیل  تغییرات  ،انتقال  این  دارد در جریان  یابد و امکان می  انتقال

  سیاسی  نظام  و معمول  و رفتار مورد پذیرش ها هنجارها، گرایش  تدریجی  تسابو اک  سیاسی، تحصیل  پذیري جامعه

ـ   سطحدر (سو  از یک  سیاسی  پذیري جامعهدر فرآیند . است جوانانتوسط    يهـا  هنجارهـا و عقایـد و ارزش    )ردخُ

  و کارکردهـاي   نتایج )کالن  سطحدر ( و از سوي دیگرشوند  عضوند یاد گرفته می  در آن  ی کهجوانانتوسط   جامعه

را   و اجتمـاعی   سیاسـی   نظـام   در مقابل جوانان  يریگ جهت  که  ماعیو اجت  سیاسی  يها ارزش  نحوة انتقال  یعنی  آن

  يها در بستر ارزش جوانان  سیاسی، تربیت  پذیري جامعه  کارکرد. )102: 1377راش، (یابد  می  تحقق، شود می  باعث

به جامعه در   رایج  يها لذا ارزش. ها را فراگیرند ارزش  این جوانانشود  می  که باعث است رایج   و اجتماعیِ  سیاسی

 در ادامـه، . برقـرار کننـد    رابطـه   سیاسـی و اجتمـاعی    سازد با نظـام  شود و آنان را قادر می می القا جوانان  به  جیتدر

  کامـل   نقـش   و ایفـاي   از قوانین  اطاعت  را به  ، آنانجوانان  و آموزش  مناسب  با ایجاد شرایط  سیاسی  پذیري جامعه

  پـذیري  جامعـه  در نهایـت، . کنـد  می  کمک  و اجتماعی  سیاسی  نظام  استمرار و بقاي  به ،کار  و با این ددار یخود وام

  . گیرد  صورت  آرامی  به  و اجتماعی  سیاسی هاي بحرانتغییر و   کند که می  کمک  سیاسی
  

  اهداف تحقیقاهمیت، ضرورت و     

و   ، بـه طـور مسـتقیم     سیاسی و اجتمـاعی   از نظام  معینی  احساساتها و  آشکار، ارزش سیاسیِ  پذیري در جامعه    

  بـین   آشـکاري   اي، ارتبـاط  ها از طریق اقناع رسـانه  ارزش  با انتقال ،یعنی ؛شود می  قرار داده جوانان  در ذهن  واضح

  اي، انتقـال  ق اقنـاع رسـانه  ، از طری پنهان ِ پذیري در جامعه اما. آید به وجود می  و اجتماعی  و ساختار سیاسی جوانان
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؛ 323: 1963، آلمونـد (شود  می  انجام جوانان  و اجتماعی  سیاسی  مشابه  ها و حقایق بر نقش  غیرسیاسی يها شیگرا

 ینـد آفر بـر کـه   هسـتند  هـا  رسـانه  پـذیري سیاسـی،   جامعه یتهمباا کارگزاران از یکى .)72–80: 1386اخترشهر، 

 هـا  رسـانه لـذا  . ي دارندمؤثر نقش جواناني رفتارها و الگوها ها، ارزش ،ها شیراگ ،ها نشیب هدایت و پذیري جامعه

بنـابراین  . هستند ها آن ترویج و تسریع موجب خود هم و اند یاجتماعي ها یدگرگون معرفى جهت در وسایلى هم

 سیاسـى،  ةحوز در فردىي ها ییتوانا به بخشى فعلیت سیاسى، فرهنگ انتقال هدف سیاسى با پذیري جامعهفرآیند 

 انتظارات تأمین و محولي ها نقش ایفاى براى ها آن سازى آماده و سیاست نهاد اقتضائات با جوانان ساختن همسو

 و مستقیم صورت به پذیري، جامعه انواع سایر موازات به عمر، لحظات واپسین تا مقطع نیتر ییابتدا از شهروندى،

در فرآینــد . )130-131: 1374، رابرتســون( شــود یمــ یجــادا مختلــف کــارگزاران و عوامــل توســط غیرمســتقیم،

اند و هم موجب تسـریع و   سیاسی هاي ها هم وسایلى در جهت معرفى بحران اي، رسانه پذیرى سیاسیِ رسانه هجامع

هـا   ها از طریق بیان اخبار، انعکاس وقایع، ارائۀ اطالعات عمومى، طرح دیدگاه رسانه فدرواقع. ها هستند ترویج آن

هاى جدید بر روى جوانان و برقرارى ارتباطات میان فرهنگى و  ها و الگوها، گشودن اُفق ها، معرفى ارزش تحلیلو 

سازند که معموالً از سایر طُرق، امکـان دسـتیابى بـدان وجـود      هایى را به جوانان منتقل و متقاعد مى نظایر آن، پیام

اي در فرآیند  ترین نمودهاى اقناع رسانه عنوان برجسته ها به سانهدر هر حال تأثیر پرگستره، عمیق و ماندگار ر. ندارد

اي، واقعیت مسلم و انکارناپـذیرى اسـت کـه همـواره مـورد تصـدیق و تأییـد حـوزة          پذیرى سیاسیِ رسانه هجامع

 هـایى  اي، گـروه  پذیرى سیاسیِ رسـانه  هدر فرآیند جامع). 131: 1374رابرتسون، (شناسی سیاسی بوده است  جامعه

گیـرى و متقاعدسـازي رفتـار سیاسـی      در شکل اي رسانههاي  هاى مرجع یا دیگران مهم ازطریق پیام عنوان گروه به

هاى مرجع، امکانِ کنش متقابل با دیگـران مهـم    اصل بنیادین این گروه ،درواقع. اي دارند جوانان نقش تعیین کننده

 ، جوانـان سـبکى از ایفـاي   عالوه بر ایـن . باشد ؤثرتر میاست که در نظر جوانان از کنش متقابل با جوانان عادى م

دار خـود را   هاى انگیـزه  گیرند و انرژى اى که بتوانند با دیگران زندگى کنند، فرامى نقش و نمایاندن خود را به گونه

آینـد  در فر). 154: 1374کمـالی،  (کنند که آنان را براى برآوردن توقعات دیگران قادر سازند  در جهاتى هدایت مى

 سـبب ، جوانان مدنی رفتارهاي و شهروندي مفاهیم آموزش براي مستقل ابزاريها بعنوان  سیاسی، رسانه هاي بحران

 فـراهم  باها  رسانه ،)2000( پورتو نظر طبقلذا . گردد می جامعه سرنوشت دررفتار سیاسی آنان  اثربخشی گسترش

 مـدنی،  مسـائل  خصوص جوانان در ايه نگرش به تاطالعا پردازش و تفسیر براي مفهومی ايه چارچوب آوردن

از . ندنک می کمک خاص رفتارهاي و مفاهیم گیري شکل به و داده جهت، جامعه عمومی امور و سیاسی موضوعات
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ـ  قـرار  انتقـاد  مـورد  اطالعـات  پردازشة شیو به توجه عدم دلیل به آگاه شهروند ،این رو ـ  و هگرفت  شـهروند ۀ نظری

 ایـن  در اهـ  هرسـان  نقـش  فهـم  و مدنی رفتارهاي یا شهروندي ايه مهارت آموزش براي ريبهت الگوي، پردازشگر

سیاسـی،   هـاي  اجتماعی بـه هنگـام بـروز بحـران     هاي البته نقش شبکه). 135: 1382، رضایی( دگرد میتلقی  گستره

 صحت ازی جوانان سیاس آگاهی چون و باشد داشتهو رفتار سیاسی جوانان  گیري تصمیمدر  بسزایی تأثیر تواند می

داخلـی   اي رسانههاي  پیام همان به دهند می ترجیح ها آن باشد، می سخت تاحدودي و کم اي رسانههاي  پیام سقم و

، ربیعـی و  گیوریـان ( شـوند  مـی  متوسـل  خـارجی  اي رسانههاي  پیام به نارضایتیگسترش  صورت در و کنند اکتفا

 ضـرورت  و سیاسـی  هـاي  بحـران ة گسـتر  دلیل به امروزى جوامع ردکه  با توجه به این ،بدین ترتیب). 116: 1384

 هـدایت  و اي اقنـاع رسـانه   ینـد آفر بـه  اهتمـام  اجتمـاعى،  و سیاسـى  سرنوشـت  در جوانـان  آحاد جدى مشارکت

ضـرورت   نظـر،  مـورد  اهـداف  تأمین براى آن از جوانان گیرى هبهر به مربوط عواملۀ وسیل به آنة شد ریزى هبرنام

  : ست ازا لذا اهداف تحقیق عبارت ،تهساخ ناپذیر اجتنابرا  اي رسانه سیاسیِ  ذیريپ جامعه یندآفر

  ؛)به عنوان متغیر وابسته(جوانان  ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ سنجش میزان جامعه .1

  ؛)به عنوان متغیرهاي مستقل(جوانان  ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ جامعهمیزان سنجش عوامل مؤثر بر  .2

آزمـون تحلیـل   ( ناشـی از عوامـل مـؤثر بـر آن     جوانـان  ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ معهجامیزان  برآورد سهم .3

  ؛)رگرسیون چندگانه

نیکـوئی بـرازش مـدل نظـري     (جوانـان   ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ جامعهمیزان تحلیل مسیرِ عوامل مؤثر بر  .4

  .)تحقیق

  ات انجام شدهتحقیقنظري مروري بر پیشینۀ     

 سـازد  یمـ  دایمـی  را خـود  سیاسی فرهنگ، جامعه یک کهاست  راهی سیاسی پذیري معهجا ،روسکینبه عقیدة     

 در جوانـان  آنۀ وسـیل  بـه  که است ینديآفر سیاسی پذیري جامعهمایکل راش،  به عقیدة. )141: 1988 روسکین،(

 و سیاسـی  هـاي  نبحـرا  ازن آنـا  ادراك کننـدة  تعیین زیادي میزان به و شوند یم آشنا سیاسی نظام با معین اي جامعه

 روندي سیاسی پذیري جامعهبه عقیدة آلموند پاول، . )102: 1377 راش،( است هاي سیاسی پدیده به شانیها واکنش

لـذا از  . )79: 1978 پاول،( ندنک یم تغییر و دنمان یم باقی ،دنریگ یم شکل سیاسیي ها فرهنگ آنۀ وسیل به که است

 شـدن  آشنا ضمن جوانان آن موجب به که است یادگیري امر در مستمر ینديآفر ؛سیاسی پذیري جامعه این دیدگاه

 و شـوند  یمـ  آشـنا  خـویش،  يهـا  نقـش  و حقـوق  وظـایف،  با تجربیات، و اطالعات کسب راه از سیاسی نظام با
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 و تغییـرات  انتقـال  این جریان در دارد امکان؛ و دهند یم انتقال دیگر نسل به نسلی از را سیاسی وظایف بخصوص

 طریـق  دو از، سیاسـی  پـذیري  جامعـه در فرآینـد  بدین ترتیـب  . )229: 1369 قوام،( پذیرد صورت نیز ییاه لیتعد

ـ فر. 1: )58: 1390طلـوعی و زراعتگـر،   ( کننـد  یم کسب را خود سیاسی خصوصیات جوانان  پـذیري  جامعـه  دآین

 طـور  به جوانان شیوه، این در. ددار سیاسی طبیعت، جوانان به شده منتقل يها شیگرا محتواي که ،سیاسی مستقیم

 غیرمفیـد  و مفیـد  هـاي  هجنب سیاسی، احزاب تشکیل از هدف دولت، ساخت مانند سیاسی لئمسا و مستقیم صریح

 ،جوانـان  عمـومی  يها شیگرادر عین حال  و آموزند یم را سیاسی اهداف خالصه و ها آن ضعیف هاي هجنب ،ها آن

 درکـه   را مسائلی جوانان که سیاسی غیرمستقیم پذیري جامعه دآینفر .2. )114: 1377 راش،( ردیگ ینم قرار واسطه

ـ  جوانـان  در روانی هاي هجنب از را ییها شیگرا ولی نیستند، سیاسی اصل در آموزند یم سیاسی هاي هزمین  وجـود  هب

 يهـا  سـال  در اثـرات  این که طوري هب ؛گذارد یم اي همالحظ قابل اثراتآنان  سیاسی خویشِ توسعۀ بر که آورند یم

ـ  سیاسـی  اهـداف  جهت در جوانان زندگی طول در و بعدها که شود یم ییها شیگرا پیشرفت منجربهه اولی  کـار  هب

 شکل ران آنا و نهد یم قاطعی اثرات، کنند یم کسب بعدها جوانان که ییها شیگرا بر حال عین در و شود یم گرفته

 آن، براسـاس  کـه  پویـا  و مستمر است ینديآفر سیاسی ذیريپ جامعه ،بدین ترتیب. )323: 1963 آلموند،( دهد یم

 در و گذارنـد  مـی  اثـر  جوانان سیاسی هاي هدیدگا و ها گرایش بر زندگی مختلف مراحل در ثانویه و اولیه نهادهاي

ۀ مطالع مناسب و اصلی بستر البته. دنرو می شمار هب يا هکنند تعیین عامل سیاست،ة حوز به مربوط هاي گیري تصمیم

 ازناشـی   توانـد  یمـ  سیاسـت  بـه  جوانـان  گیـري  جهتلذا  ؛است جامعه آن سیاسی فرهنگ سیاسی، پذیري امعهج

 که است روندي سیاسی پذیري جامعه یننابراب. شدبا دارد، سلطه در حاکمیت سیاسی که فرهنگی و آنان شخصیت

 سـه ایـن   از کـدامیک  جوانـان  کـه این. دنشو می آشنا جامعه در خود سیاسی يها نقش و حقوق وظایف، با جوانان

طلـوعی و  ( دارد بسـتگی  آنـان  سیاسـی  پـذیري  هجامعـ  میـزان  به ،کنند یم عمالا حکومتی نظام در مقابل را حالت

در فرآیند  ها رسانه ،استهمچون ماساژ  پیام که لوهان مکبا تأکید بر نظریۀ مارشال بنابراین . )55: 1390زراعتگر، 

تثبیـت اقتـدار سیاسـی حاکمیـت و      ،باورپـذیري  ،سازي فرهنگفرآیند  در مهم پیامیۀ بمثا هب سیاسی  پذیري جامعه

در ات انجـام شـده،   تحقیقـ برمبنـاي مطالعـات و   ، رو از این. )92: 1369ایمانی، ( دونش میتلقی  سیاسی هاي بحران

را مـورد خطـاب قـرار     نجوانـا هاي گوناگونی  دیدگاهبا  اجتماعی هاي شبکه، اي رسانه سیاسیِ  پذیري جامعهفرآیند 

  : ند ازا ها عبارت دیدگاهاین . )60: 1390طلوعی و زراعتگر، ( دهند
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 در فرآینـد  اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  ،تمایز در اثرش) 1984( پیر بوردیو به عقیدة :تفاوت و تمایز دیدگاه     .1

 نیتـر  ینـوان اساسـ  بـه ع  کنند یبا تأکید بر رویکرد تفاوت و تمایز سعى م ،اي رسانه سیاسیِ پذیري جامعه

را در مقابـل   "هسـتیم هـا   رسانه خاص کنندة واقعى پیام ما مصرف"حائزین  ،شیوة تولید یک متن تبلیغاتى

، مـا سـازى   لذا از خالل فرآیند .قرار دهند "کنند یاستفاده نمها  رسانه خاص ها که از این پیام آن"فاقدین 

مصـرف و  ، نظریه اینطبق درواقع . شود یبرساخت م "ها آن"و فاقدین  "ما"تفاوت و تمایز میان حائزین 

اخـتالف در  ایجـاد   عالوه بر ،اي رسانه سیاسیِ پذیري جامعه فرآیند تزریق شده در هاي پیام ییِگرا مصرف

 سـبک زنـدگی  تفـاوت و تمـایز در    بازتولیـد  عاملِ نیتر مهم ،اي هاي رسانه کمى و کیفى پیام يها یژگیو

هـاي   گرائـى پیـام   بـا تأکیـد بـر رویکـرد مصـرف      اجتماعی هاي شبکه ،ین ترتیببد. گردد یتلقى م جوانان

بیشتر از آنکه پیام خوب را به عنوان ابـزارى بـراى تمـایز پیـام خـوب از بـد در        کنند یسعى م ،اي رسانه

لذا  .باشند اي  هاي رسانه پیام ايه نو گفتما ها درصدد به تصویر کشاندن متن ،اي نشان دهند هاي رسانه پیام

بـه صـورت   تلقـین کننـد کـه     جوانـان بـه   کننـد  یاي تـالش مـ   هـاي رسـانه   در پیـام  اجتمـاعی  هاي شبکه

در  ،اى از تـداوم مصـرف   و نشانه ییایبه شکل رؤ ،کنندگان فعال و کارآ نه مصرف ،آل کنندگان ایده مصرف

 تمـایز و تفـاوت   ویکـرد ر با تأکید بـر  اجتماعی هاي شبکهبنابراین . اي هستند هاي رسانه حال مصرف پیام

 فرآینـد  درشیوة زندگى مرتبط با طبقات باالى جامعـه را بـه وفـور     کنند یتالش م ،جوانانسبک زندگى 

حلقـۀ ارتبـاطى میـان    . )74و  47و  32: 1384بوردیو، ( به تصویر بکشانند ،اي رسانه سیاسیِ پذیري جامعه

گـرى نهـاد    بـا میـانجى   ،اي رسـانه  سیاسـیِ  پذیري جامعه فرآیند درها نیز مفهوم ارزش است که  این مؤلفه

اي  هـاي رسـانه   در پیام اجتماعی هاي شبکهدرواقع . شوند یساخته م نظام آموزشى و گروه دوستان ،خانواده

ارزش مثبـت دعـوت    بعنـوان اي  هـاي رسـانه   در مصرف پیام یجوئ را به صرفه جواناننه به طور مستقیم 

هـاي   ارزش منفـى در حـال مصـرف پیـام     عنوان هبان را به اسراف و تبذیر و نه به طور مستقیم آن کنند یم

 )پـیش پـا افتـاده   / معمـولى / عالى: به عنوان نشانۀ تمایز بین(زندگى  مختلفي ها سبکدر بستر اي  رسانه

اي بـه شـکلى    هـاي رسـانه   موجـود در پیـام   يها ها و گفتمان اما متن .)32: 1385، جنکینز( دهند یسوق م

 اي باشـند  هاي رسـانه  که متضمن مصرف بیشتر پیام دهند یرا در جایگاه و موقعیتى قرار م انانجو ،ضمنى

در بـاب تحقـق میـل در    در اثـرش   )2002( ژان بودریالرد به عقیدة ،از این رو. )339: 1380میردامادي، (

ند به معرفى پیـامى  تالش ندار ،اي رسانه سیاسیِ پذیري جامعه فرآیند در اجتماعی هاي شبکه، ارزش مبادله
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کننـدة   اى بـه مصـرف   کننده را از مصرف جوانان کنند یواقعى یا یک بعد مرجع پذیر بپردازند، بلکه سعى م

هـا نخسـت خـود پیـام تبلیـغ       دید کـه در آن  توان یاي م هاي رسانه این ایده را در پیام. دیگر هدایت کنند

 پـذیري  جامعه فرآیند دراي که  ؛ نشانهگردد یرائه ما جوانان، ولى پس از مدتى صرفاً یک نشانه به شود یم

هـا را شـکل    شـده و زنجیـره اى از داللـت    واقعیت هاي سیاسی و اجتمـاعی جایگزین  ،اي رسانه سیاسیِ

  . )46-47: 1380بودریالرد، ( دهد یم

در  کـه  اسـت  الئوس این دنبال بهرویکرد  این ،)1969( گربنر جرج به عقیدة: اشاعه یا کاشتدیدگاه      .2

 دنیایی همان شبیهکنند  می زندگی آن در که دنیایی جوانان نظر از آیا، اي رسانه سیاسیِ  پذیري جامعهفرآیند 

بـویژه  (ها  رسانه تأثیرات نظریه این؟ طبق خیر یاشود  می داده نشان )تلویزیونبویژه (ها  رسانه از که است

 بـه  هـا،  رسانه دهندة کشت ویژگیعنوان  هب ولی ،است غیرمستقیم و تدریجی اندك، ،جوانان بر )تلویزیون

هـا   رسـانه  درازمدت آثار به کههایی  نظریه میان در نظریه این. دهد می رخ درازمدت در و انباشتی صورت

، تانکـارد  و سـورین (کنـد   مـی  قلمـداد  تأثیرپذیر درازمدت در را جواناندارد، زیرا  تقدم حق ،اند پرداخته

 تـأثیر  دهنـدة  نشـان  تـا  شـده طراحـی   تحلیلـی  الگویی معرفی براي نظریه ایندرواقع . )392-389: 1381

ـ ب( کننـد  یم عمل اجتماعی برداشت سطح در اساساً که باشدیی ها رسانه بلندمدت  طبـق . )310: 1386، یب

تـا   کـرده  پیـدا  جوانانة روزمر زندگی در محوري جایگاهی درنم يها رسانه میان در تلویزیون نظریه این

 وسـایل  سـایر  و شخصـی ۀ تجرب جاي ،واقعیت مورد درهایش  پیام وۀ یافته غلب نمادین محیط بر کهآنجا 

 در هـا  رسانه اثر شکالاَ از یکیبعنوان  نظریه این. )399: 1385مک کوییل، ( است گرفته را جهان شناخت

 بـه  تواند یم حد چه تا، اي رسانه سیاسیِ  پذیري جامعهفرآیند  که پردازد یم موضوع این به ،شناختی سطح

 بـه  )تلویزیـون بـویژه  (ها  رسانه ،از این دیدگاه دهد؟ شکل خارجیي ها واقعیت از جوانان تلقی و باورها

ة فرآینـد  شـد  تثبیـت  نظـم  دسـت  در ابزاري، قدرتمند فرهنگی نیرويو   مالحظه قابل نفوذ و عمق لحاظ

 و هـا  ارزش باورهـا،  سـنتیِ  نظـام  ضـعیف ت یـا  تهدید تغییر، جاي به( که ندقرار دار سیاسی  پذیري جامعه

ـ . ندهست  رفتارها و ها ارزش باورها، سنتیِ نظام تقویت یا تثبیت حفظ، خدمت در )رفتارها نظـر   هبنابراین ب

 موجـود  وضع پذیرش و ثبات اشاعۀ ،اي رسانه سیاسیِ پذیري جامعه ها در فرآیند رسانه اصلی اثررسد  می

 نهادهـاي  دیگـر  هماهنگی با امر این بلکه ،دنرسان ینم حداقل به تنهایی به را تغییراتها  باشد؛ البته رسانه

 در فرآینـد  )تلویزیـون بـویژه  (ها  رسانه ،نظریه اینطبق . )310: 1386، یبب( شود یم محقق فرهنگی عمدة
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ـ آور درمی انحصار به را ها یآگاه و افکار اطالعات، منابع دیگر عمالً ،اي رسانه سیاسیِ پذیري جامعه  و دن

 آمـوزش  یـا  کاشـت همـان   که است چیزي تولید مشابه،ي ها امیپ با مواجهه این اثرلذا  ،ندنک یم کاسه یک

. )390-391: 1381، تانکـارد  و سـورین ( دشـ اب یمـ  رایـج ي هـا  ارزش و رایجي ها نقش رایج، بینی جهان

 به نهایتا در ،یدائم تکرار دلیل به اما د؛ندار فاصله واقعیات با اساسی جنبۀ چندین ازها  رسانه پیامبنابراین 

 ،)تلویزیـون بـویژه  (هـا   رسـانه  جهـان  بـا  ممتد تماس و شود یم پذیرفته جامعه، وفاق مورد دیدگاه عنوان

 جهـان  دربارة کند ینم منعکس درستی به را واقعیت همواره اي که رسانه سیاسیِ پذیري جامعه به تواند یم

    .)310: 1385مک کوییل، ( شود منجر واقعی

با هدف هایی رویکرد ،جوانان زندگی دراي  رسانه هاي پیام مانور و ظهور با :ها رسانه و قدرت دیدگاه    .3

از : يبـزار اَ ۀرویکرد رسان. 1. ه استشد مطرحها  رسانه قدرت درخصوص اي رسانه سیاسیِ  پذیري جامعه

. یافتند تقلیل اقتصادي بزرگهاي  تشرک صاحبان و سیاستمداران دست در بزارياَ بهها  رسانه، این دیدگاه

 مصـالح  و منـافع  بـه  سـپردن  تـن  جـز  گریـزي ها  ة آنادار بودن رهزینهپ دلیل بهها  رسانه ،رویکرد این در

 از. دهنـد  نشـان  مسـتقل  را خوداي  رسانه هاي پیامکنند  می سعی هرچند -ندارند قدرت ارباب و اصحاب

: زياربا ۀرویکرد رسان. 2. باشد می منسوب جایی بهو  است یدستگاه و نهاد ارگان اي رسانه هر ،نظر این

. ندسـت هاي  رسـانه  هاي پیام يالقا و انتقال تولید، براي کاملة اراد و قدرت صاحبها  رسانه، از این دیدگاه

 هـا  رسـانه  ایـن  تا شده خلق عالمۀ هم گویی که دارند باور ها رسانه قدرت به چنان گاهی ،نظریه اینطبق 

 کـه  هسـتند ها  رسانه این تنها گویی. دنبپرداز جوانان هاي پیام درقبال گیري موضع و نظر اظهار به و دنباش

. شـوند  می تلقی جوانان زندگی مفقودةۀ حلقها  ی رسانهعبارت به و کنند گشایی هگر و یابی مشکلتوانند  می

 در ،ندستهاي  رسانه هاي پیام سانندةر و کننده تولید چونها  رسانه، از این دیدگاه: تعاملی ۀرویکرد رسان. 3

 مادي هم که خود رسالت به تعهد و اهداف داشتن ضمن بلکه ،پردازند ینم پیام پردازش و تولید بهء خال

 و مزدور اینکه ضمنها  رسانه. رندیپذ یم تأثیر ها آن منافع و مصالح و قدرت ارباب از است، ارزشی هم و

 میـزان  بـه  البتـه  و دنندار نیز را موجودي ها چارچوب با ستیز و گجن سر ،ندنیست قدرت ارباب سرسپردة

 تعـاملیِ ۀ نظریاین  امروزه. ندقدرتمند ،دندار گیري تصمیم در که نقشی و مستقل و آگاهانه گیري تصمیم

 مطـرح  ها آن ضعف نقاط دادن هجلو منطقی براي وفوق  نظریۀ دو شدن مطرح پی درها که  رسانه و قدرت

 سیاسـی،  از اعـم ( قـدرت ۀ جانبـ  دو و تعـاملی  رابطۀ بر، اي رسانه سیاسیِ  پذیري جامعهیند در فرآ وه شد
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 مهر، دبیري( است یافته جامعیت و شده فراگیر تقریباً ،کند یم تأکیدها  رسانه و )نظامی فرهنگی، اقتصادي،

در فرآینـد   جوانـان  و هسـتند  تغییـرات  اصـلی  عامـل  ها رسانه که است مدعیرویکرد  این .)3-2: 1387

 جوانـان  به ها رسانه امروزهرویکرد  این براساس. رندیپذ یم تأثیر آن از تنها، اي رسانه سیاسیِ  پذیري جامعه

 ،دهنـد  یمـ  اهمیت جوانان سالئق و عالئق به تنها نه ،یعنی ،کنند یم نگاه ساز جهت واقعیت یک عنوان به

 تغییـرات  ایجاد قصد اگر حتی ها رسانهلذا . کنند یم ساماندهی اساس نیا بر را خود هاي ریزي برنامه بلکه

 هـاي  رسـانه  در بـودن  تعاملی وحدت شدتالبته . کنند یم عبور جوانان نیاز مجراي از دارند را جوانان در

 هسـتند  جوانـان  تمـایالت  و هـا  خواسـته  مطیع کامالً که هایی رسانه ،؛ به عبارت دیگراست متفاوت جهان

 حتـی  و نگـري  سطح لودگی، ورطۀ به زمان طول در ،)اینترنتی و اي هماهوار رافپورنوگ هاي شبکهنظیر (

 تعـاملی  رابطـۀ  درسـت  نکـردن  درك، اي رسـانه  سیاسـیِ   پذیري جامعهدر فرآیند بنابراین . افتند یم ابتذال

 دشـو  یمـ  اي رسـانه  کالن و ردخُي ها يریگ تصمیم سطوح در بزرگی انحرافات موجب ها رسانه و جوانان

  . )4: 1387 مهر، دبیري(

 این در، آدورنو تئودور یعنی مکتب این طرفداران از یکی و فرانکفورت مکتب براساس: انتقادي دیدگاه   .4

 ابزارهـاي  کـه  اسـت  قدرت توزیع نحوة نظریه همین در و است قدرت توزیع سر بر بحث اصلرویکرد 

در رویکـرد   ایـن  طبـق . گیـرد  مـی  ارقر توجه مورد قدرت گسترش و حفظ جهت در جوانان بر تأثیرگذار

اقنـاع   بسـتر در  گـر  هسـلط  نمادهاي وها  انگاره نفوذ تحتها  رسانه، اي رسانه سیاسیِ  پذیري جامعهفرآیند 

 در جوانان تخدیر دنبال به ها رسانه فرهنگیِ صنایع کلی طور به ،رویکرد این براساس. ندقرار داراي  رسانه

، اي رسـانه  سیاسیِ  پذیري جامعهدر فرآیند  جوانانرویکرد  این در. هستند ثروتمند اقلیت منافع حفظ براي

 بـه عقیـدة   در تأئیـد ایـن رویکـرد،   . )76: 1380، شکرخواه( شوند یم قلمداد تأثیرپذیر و تسلیم موجودي

بـر جامعـه    حـاکم و هنجارهاي  عقاید تبلیغ به ها رسانه ،سکوت مارپیچ رویکرد طبق، ننیوم لئنوالیزابت 

 را خـود  ايهـ  هو خواسـت  نظـرات  دارند، ها رسانه با مشابهیو هنجارهاي  عقاید که یجوانان و پردازند یم

 بـه  نیسـت،  ها رسانه در مطرح و حاکم نظرات شبیه نظراتشان که یجوانان از دسته آن ولی. کنند یم مطرح

 سیاسـیِ   پـذیري  جامعـه  در فرآیند بنابراین. کنند یم اختیار سکوت ،شدن منزوي ترس از درواقع یا ناچار

ـ و مصرف به اي  رسانهدر بستر اقناع  جوانان ،رویکرد اینطبق  پیداست که طور همان، اي رسانه  يِرو هدنبال

   .)77: 1380، شکرخواه( دشون یمسوق داده اي  رسانهخاص هاي  پیام
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  تحقیق یصلا  هو مسیر فرضیمبانى نظرى     

هـا و   هـا، ارزش  هـا، دانـش   هـا، نگـرش   ندى است که براساس آن گرایشپذیرى سیاسى، فرآی هطورکلی جامع هب    

سیاسى در حکم باز کردن  پذیرى هجامع فدرواقع. دگرد از نسلى به نسل دیگر منتقل مى جوانانسیاسىِ  معیارهاى

 ،ها ینآی ،ها، مقررات ها و پیمان میثاقسیاسی،  هاي بحراناست؛ جهانى مملو از  جواناندرب جهانِ سیاست به روى 

که همۀ این عوامل  ، نمادها و رفتارهاى ویژه و مشخصاه هاى سیاسى و دربرگیرندة سیاست بازیگران و شخصیت

مهـرداد،  (، نقـش اساسـى دارنـد    جوانـان گیرى خود سیاسىِ  ها، در پیشرفت و تکامل و شکل ها و آشنایى و آگاهى

سیاسى ناظر به فرآینـدى اسـت    پذیرى هجامعکلمن، به عقیدة جیمز .  )181: 1389الدین،  ؛ شرف 27و  17: 1376

. کننـد  که در آن دارند، کسب مى یو نقشسیاسی  هاي بحرانها و احساساتى در قبال  از طریق آن، نگرش جوانانکه 

 )در مـورد نظـام، موجودیـت و روش کـار آن     جوانـان ا یـا باورهـاى   هـ  دانسـته (ا ه شامل شناخت ها این فراگرفته

نقـش بالفعـل یـا    (و شایستگى سیاسـى   )در قبال نظام جوانان ساس وفادارى و تکلیف مدنىنحوة اح(احساسات 

سیاسـى همـان    پـذیرى  هجامعـ  بنـابراین . )18: 1965کلمـن،  (شـد  با مـى  )سیاسـی  نظامجامعه و در  جوانان بالقوة

 )سیاسـی  هـاى جارهندربـارة سیاسـت و    فراگرفته شدها و باورهاى ه ، گرایشها شامل آگاهى( جواناناى ه هآموخت

شـود   بازتولیـد مـى   )دادن و نظـایرآن  ىهمچون وابستگى حزبى، ایدئولوژى، رأ(است که از طریق فعالیت سیاسى 

بنـد،   عالقـه ( باشد مى زیرکارکردها و پیآمدهاي داراي پذیرى سیاسى  هجامعبدین ترتیب، .)359: 1378چیلکوت، (

1372 :7( :  

 سیاسى شامل باورها، ارزش یابى تدریجى خویشتن بوجود آمدن و فرم ها،  سیاسى یا فرآیند انتقال فرهنگ

نظـام و ارکـان   احساسات و عواطف همچون حس وفادارى به ها،  ایدئولوژىها، نمادها،  هنجارها، نگرش

 . و الگوهاى رفتارى آن، روح میهن دوستى

 تیک، عالقمنـدى بـه   یابى بر تحلیل مسائل و رویدادهاى سیاسى، کسب اخالق مدنى، منش دموکرا قدرت

 . هاى اجتماعى مسئولیت پذیرى، مشارکت فعال و ایفاي هاى سیاسى، کسب آمادگى الزم براى نقش فعالیت

 هاى شهروندى سیاسى، کسب آمـادگى بـراى تحـرك سیاسـى و ایجـاد       آشنایى با وظایف، حقوق و نقش

ا هـ  بات سیاسى، انطباق با وضعیتاز نظام سیاسى و در نتیجه ث جوانانتغییرات مناسب، حمایت داوطلبانۀ 

 . و شرایط متغیر
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 دهـى و کنتـرل احساسـات و     ا، جهـت ه توانایى پیش بینى انتظارات دیگران و واکنش عملى متناسب با آن

اى سیاسى و قـوانین و مقـررات   ه اى تاریخى، ایدئولوژىه عواطف سیاسى، آشنایى با قهرمانان و اسطوره

 . سىاى سیاه رسمى و غیررسمى در بازى

 پذیرى، مشـارکت   نظم عمومى، ثبات سیاسى، افزایش وجدان جمعى، تقویت روح تعهدمندى و مسئولیت

تقویت روح  اهش هزینۀ نظارت و کنترل اجتماعى واى اجتماعى، که جمعى، همسویى با نهادها و سازمان

 . تعاون و همکارى

 مایل به رفتارهاى انحرافـى و کجروانـه،   بینانه با وقایع و مسائل سیاسى اجتماعى، کاهش ت رویارویى واقع

تمایل به ابراز وفادارى نسبت به نظـام و نمادهـاى    و فرمانبرى از مقررات و دستورات و آگاهى از حقوق

 . سیاسى و افتخارات ملى

 مبـارزة  اى محروم، حفـظ روحیـات انقالبـى،    ه اى سیاسى، حمایت از تودهه گیرى قانونمند از آزادى بهره

 ویت روحیۀ شجاعت، فداکارى، ایثار و شـهادت طلبـى در جهـت اعـتالي    تق تکبار جهانى وقهرآمیز با اس

 . کلمۀ توحید

    ایجاد آمادگى و افزایش توان رزمى براى حفظ مرزها، دفاع از کیان و تمامیت ارضى، به نمـایش گـذاردن

مشـارکت در  تقویـت انگیـزه بـراى     زمانى وقدرت ارعاب دشمنان، پرورش روح تشکیالتى و فعالیت سا

  .امور بین المللى مشترك براساس مصالح و منافع متقابل

درجۀ باالیى از پیوستگى و تداوم وجود پذیرى،  مراحل جامعهدر جامعۀ پویا بین ) 1962(به عقیدة لوسین پاى     

جامعـه   لذا به هم پیوستگى میان این سه فرآیند، سبب برقـرارى نظـم در  . کند یمهر یک دیگرى را تقویت  ودارد 

  :)290-291: 1386پور،  شارع( شود یم

تجربیـات   ها، الگوهـاى رفتـارى و   ها، مهارت ها، ارزش شامل یادگیرىِ نگرش(پذیرى پایه  هفرآیند جامع     .1

در این مرحلـه بـه عنـوان عضـوى از جامعـه،       جوانانکه  )ناخودآگاه در پویایى ساختار شخصیت اساسى

آموزند  مى شوند، در فرهنگ عمومى خویش، اجتماعى مى شوند، شنا مىبا فرهنگ جامعه آ یابند، هویت مى

و به عنوان دوران تشخّصِ هویـت خـود، هویـت فرهنگـى آنـان       توانند عضو جامعه شوند که چگونه مى

 . یابد تحقق مى
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م ، نحوة فهـ یابند می، آگاهى سیاسی هاي بحراننسبت به  جوانانکه طی آن  پذیرى سیاسى هفرآیند جامع     .2

فرهنگ سیاسـى   جوانانو از این رهگذر  کنند ها را کسب مى حوادث سیاسى و نحوة قضاوت در مورد آن

 . یابد و مفهوم هویت سیاسى تحقق مى سازند میجامعه را در خود درونى 

گـر صـرف    هبه وراى نقـش منفعالنـۀ شـهروندى و مشـاهد     جوانانکه طی آن  فرآیند گمارش سیاسى     .3

بیـنش   جوانـان  ،در ایـن مرحلـه  . شـوند  به یک شهروند مشارکت کنندة فعال تبدیل مى و کنند میحرکت 

  .یابند به هویتى نهادینه شده و روشن دست مى کنند و پیدا میسیاسی  هاي بحرانترى نسبت به  عمیق

و  سیاسـی  احـزاب  مـردم،  کنار در( دموکراسی چهارم کنرعنوان ب اه هرسان، سیاسی هاي در بستر بحران ،درواقع    

؛  87: 1384رهبـري، ( باشـند  میمهم  مسئولیت سهداراي اي  پذیرى سیاسیِ رسانه هقالب جامعدر )ي سیاسیها نظام

  : )73و  72: 1388، مختاري

ي اهـ  نظـام  عملکـرد  بـر  نظـارت  دموکراسی جوامع در اه هرسان وظایف از یکی: جوانان افکار بر نظارت    .1

 عملکرد مراقبي سیاسی اه اي، نظام پذیرى سیاسیِ رسانه هفرآیند جامع در اوصاف این با .باشد میسیاسی 

  . بود خویش خواهند

 را خـود  ايه هخواست جوانان، ذینفوذ ايه هگرو و احزاب ا،ه هرسان طریق از: جوانان ياه هخواست تجمیع    .2

 جـایی  از و دکننـ  عمـل  مسـتقل  گـروه  سـه  این اگر. رسانند مینظام سیاسی  نخبگانِ و سیاسیون اطالع به

 و مسـتقل  ايهـ  هرسـان لذا . بود خواهد جوانان خواست انعکاس عمومی سیاست نشوند، دهی خط خاص

 از را آن پیگیـري اي،  پـذیرى سیاسـیِ رسـانه    هفرآیند جامع در اه هخواست تجمیع و بیان با توانند می کارآمد

  . کنند مطالبهنظام سیاسی  سوي

هـاي   پیام کسب ضمن جوانان که است یادگیري مستمر فرآیند ،اي نهرسا آموزش :جوانان افکار هدایت    .3

پـذیرى   هفرآیند جامعـ  در اه هرسانلذا . برند می پی جامعه در خویش نقش و حقوق و وظایف به اي رسانه

 نظام سیاسی دنتوان می طریق این از واند مؤثر جوانان آگاهی افزایش در آموزش طریق ازاي،  سیاسیِ رسانه

 مشارکت با آموزند می جوانان فرآیند این دربنابراین . دنده سوق پاسخگویی و خدمات مناسب ۀائار به را

   . کنند مشارکت خود سرنوشت در ها گیري تصمیم در

بعنوان  اجتماعی هاي شبکهابتدا ، اي رسانهپذیرى  در فرآیند جامعه، در اثرش ارتباطات جمعی ر شراموویلب به قول    

 بـه  دنخواه یما اطالعاتى را که ت دنآور یمدر یا کُد  خود را به شکل رمزمورد نظر هاي  پیام ،ومیرهبران افکار عم
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رمز درآمد و  به صورتها  پیام ي وقتیرمزگذار پس ازاما  .دنآور قابل ارسال در به صورترا  ندده نعکاسا جوانان

 .شـود واقـع   ییرمزگشاو رمزخوانى مورد  ها یامپباید  ،ارسال شد) و ماهواره اینترنت(ارتباطی  يها کانالاز طریق 

 هماهنـگ و همنـوا   آنـان  بـا  ها پیام درك در جوانانآیا  ،در مسیر بازخوردکه  باید بیندیشند اجتماعی هاي شبکه لذا

بـا آنچـه در    جوانـان آیا تصویر ذهنـى   ؟د کردندرك خواهو سروصدا  تحریف را بدون ها پیام جوانانآیا  ؟اند هشد

در اثـرش فرآینـدها و    ر شراموویلب به قول ،رو از این ؟تشابهى خواهد داشت ،کند سیاسی بروز می هاي بستر بحران

روابط درون فردي تا گروه اعم از در تمام سطوح  اي رسانهپذیرى  فرآیند جامعهبطورکلی ، اثرات ارتباطات جمعی

کـه   اسـت  ریپـذ  ایجاد ارتباط زمانی امکـان  راینبناب. کند ینقش مهمی در جامعه ایفا م، الملل نیو جامعه و روابط ب

بـه یـک    ،یعنـی ؛ مشترك رسیده و به یک مفهوم مساوي دست پیدا کنند ۀبه یک نقط جوانانو  اجتماعی هاي شبکه

بســتر در پیــامی را  اجتمــاعی هــاي شــبکهامــا در برخــی مــوارد . هــم فهمــی و درك متقابــل برســند هماننــدي و

با  ، امادنشو یم اجتماعی هاي شبکههم متوجه منظور  جوانانو  دنکن یارسال م وانانجبه اجتماعی  سیاسی هاي بحران

ـ ریپذ یرا نم اجتماعی هاي شبکهحرف و نظر  و یا اساساً دنرس یمنمشترك  ۀبه یک نقط آن  تـوان  یدر اینجـا نمـ   .دن

را یا پس  اجتماعی هاي شبکه ،جوانانبلکه ارتباط برقرار شده اما  ،نشده انجاماي،  پذیرى سیاسیِ رسانه هجامعگفت 

کلـی از سـه    ينـداز ا چشمدر اثرش توسعۀ ارتباطات و فرآیندهاي توسعه، ر شرام وویلب به قول .دنریپذ یزده یا نم

خورد به چشم میاي  رسانهپذیرى  فرآیند جامعهمربوط به  نسل نظریات:   

1.     فرآینـد  متـأثر از   کـامالً  توسـعه را  لدر حـا جوامـع   نوسـازيِ توسـعه و  نسـل اول کـه    ۀنانیب خوش نظریات

   .اند نقش مثبتی قائل ،در بین جوانان ها رسانهسازي  نقش آگاهو براي  دانند یم اي پذیرى سیاسیِ رسانه هجامع

2.     پـذیرى   هفرآینـد جامعـ   ریتحـت تـأث   توسـعه  در حالجوامع معتقدند نسل دوم که  ۀبدبینانو انتقادي  نظریات

 زیـرا  ،دنشـو  یسـلط مـ  م يهـا  انفعالی نسبت بـه فرهنـگ   يریرپذیگرایی و تأث مصرف دچاراي،  سیاسیِ رسانه

کـه   شـوند  یباعث مـ  ،یا حتی در سطوح جدیدتر با انبوه اطالعات شدهسازي خود دور  ها از نقش آگاه رسانه

   .شوند ها کانالو  ها امیپگزینش دچار سردرگمی در  جوانان

3.     جهـان را اي،  پـذیرى سیاسـیِ رسـانه    هفرآیند جامعـ نقش فرامرزيِ بر  بتنیمکه نسل سوم واقعگرایانۀ  نظریات 

شـتاب و   کـه بـا   داننـد  یم یاینترنت هاي تیسا وب جازيم فضاي و يا هشبک ۀجامع ،اطالعاتی ۀجامع همچون

 نیز رقم رااجتماعی عظیم سیاسی، اقتصادي و  تحوالتخود  هدارند، خودب ها ماهوارهدرقالب عصر سرعتی که 

   .اند هدز
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برلـو در اثـرش    دیویـد نیـز  ، و مـا  در زنـدگى کودکـان   تلویزیون در اثرشان و همکارانشر شرام وویلب به قول    

فرآینـد  ، ریاضـی ارتباطـات   ۀنظریـ در اثرشـان  کلود شـانون و وارن ویـور    مدلاقتباس از فرآیندهاي ارتباطات، با 

 ةنحـو  پایۀبرند که ا ییها هدیحامل ا 1گیرنده و کانال ،پیام ،نبعمیعنی ارتباطات  مدلبرمبناي  اي رسانهپذیرى  جامعه

گـذار   در حـال جوامـع  در نوسـازي  توسـعه و  باعث اطالعات  نوین ارتباطات و يها يها و تکنولوژ کاربرد رسانه

ـ  جوانـان کـه   کنـد  یمـ  تصـدیق  مـدل ایـن   .)1-5 :1377و همکاران، شرام ( شوند یم فرآینـد   عنـوان هـدف در   هب

 به منصۀ ظهـور  ها امیپ گزینشعنوان منبع  هب یند ارتباطیآفر و دردارند  یمهم نقش، اي رسانه ذیرى سیاسیِپ جامعه

ـ  پـنج س واحـ  بـا تکیـه بـر    هـا  امیاین پ، اي رسانه پذیرى سیاسیِ فرآیند جامعهدر  .دنرس یم در امتـداد   جوانـان  ۀگان

ـ پلـذا  . ندشو یمو ترجمه  تفسیر جوانان باطیِارت يها مهارت يابرمبن سپسو  هدش منتقل  ارتباطی يها کانال  هـا  امی

پـذیرى   فرآینـد جامعـه  در ، امـا  ندشـو  یمبازتولید  اجتماعی هاي شبکهتوسط ارتباطات  مدلعنصر مرکزي عنوان  هب

 ،هیشـفا  يها امیپدر  يپذیر انعطافکافی  ةمنبع به انداز ةایدزیرا  .گردد یم تاکید ها دهیبر انتقال ا، اي رسانه سیاسیِ

و  رمزگـذاري مفـاهیم   ،فرآینـد ایـن  در بنابراین  .ددار را هاي تبلیغاتی آگهی و نیز مولد ،نمادین ،الکترونیکی ،کتبی

ـ پ ،نمادهـا  ،کلمـات  نسـبت بـه  افکار خود  ۀدر ترجم جوانان ۀکه هم دارند اییه مدلکید بر أترمزگشایی  و  هـا  امی

    :کنند را درك آن توانند یخود ماقتصادي و اجتماعی  موقعیت بهنسبت  اجتماعی هاي شبکه هاي تبلیغاتیِ آگهی

 ،و جوانان رمزخـوان  اجتماعی رمزگذار هاي شبکه بین رمز ارسالى ،مدلدر این : اي رسانه سیاسیِ اقناعمدل      .1

 توان یمها در برقرارى ارتباط آن است که چگونه و تا چه حد  مهارت نیتر یکى از مهمدرواقع . ها است آن زبانِ

. مورد اسـتفاده بسـتگى دارد   زبانِ این امر تا حد زیادى به ماهیت لذا .ارتباطى استفاده کرد کانال از ظرفیت یک

کلود شـانون و   مدل ریاضی ارتباطات اي، مبتنی بر پذیرى سیاسیِ رسانه هجامع در مسئله نیتر مهم ترتیب، بدین

برمبنـاي  ایـن اسـت کـه    یـه  خطـی اول ي ها مدلعنوان یکی از  ه، بریاضی ارتباطات ۀنظریدر اثرشان وارن ویور 

ـ  عناصر شش اصـول  ، در راسـتاي  2گیرنـده و  رمزگشـاي  ،کانـال  ،پیـام  ،رمزگـذار  ،منبـع ات یعنـی  ارتباطـ ۀ گان

ـ دا ۀدو طرفـ  اتارتباطـ  تا چه حد، اقناع روانی سازي یامتقاعد در اجتمـاعی و جوانـان    هـاي  شـبکه بـین   وار رهی

ـ و هماهنگی  ییهمنواو نیز در مسیر بازخورد،  ارىرمزخوانى و رمزگذ  مـدل  ایـن درواقـع  . آورد یمـ  جـود و هب

ـ ااست تا از  ها ستمیزیر س درون شکستن سیستم اطالعات به بر مشتمل ارتباطی ـ اثربخشـ  قیـ طر نی و  دهای کُ

                                                 
1 SMCR 
2 SEMCDR 



١٧ 
 

، شـرام (گردنـد   بیارزیـا  هـا  امیـ در انتقـال پ ي یا نفوذو مزاحم  عواملات با توجه به ارتباط ي گوناگونِها کانال

1954 :5-3 .(  

پـذیرى سیاسـیِ    هفرآیند جامع اجتماعی و جوانان در هاي شبکه وقتى ،مدلدر این : پیام سیاسیِمدل ارزش      .2

نیـز اعـم از   دیگـرى   يها امیپ اما ؛اولین پیام است جوانانصداى  امواج صوتىِ ،ندگیر یم تماس هم بااي،  رسانه

و نظـایر آن،  ویـه  ثان يها امیپو  اولیه يها امیى پسیاسارزش ، ها هیا ستاندویه ثان يها امیپ ،ها دادهیا اولیه  يها امیپ

ي ارتبـاطی مـثالً   هـا  کانـال در بستر  ها امیپدرواقع . کنند یسطح وسیعى منتقل م در را اطالعاتکه  دنوجود دار

تلگرافـى سـاده کـه در آن جریـان      نه به صورت یک مداراي،  ي اینترنتی و ماهوارهها شبکه هاي تبلیغاتی آگهی

عالئـم و  بـه صـورت کـابلى کـه در آن بسـیارى از       بلکه بیشتر ،کند یو گاهى حرکت نم کند یگاهى حرکت م

 ۀرابطاگرچه . گردد میتصور  ابدی یم اجتماعی به طرف جوانان به طور موازى جریان هاي شبکهسوي ها از  نشانه

نـد  نک مـی تأکید  مندترند،ارزش که ي باارزشها امیاى از پ روى نقطه انرگ ارتباطمعموالً  اما، موازى پیچیده است

  ).3-10: 1954، شرام(

ـ  ۀزمیناي،  پذیرى سیاسیِ رسانه هفرآیند جامع در ،مدلدر این : پیام آگاهی سیاسیِمدل      .3 بـه   جوانـان  ۀتجرب

ط الزم اسـت تصـاویر ذهنـى    ارتبـا ي که براى برقـرار چرا  اند، یکدیگر را قطع کرده که حلقه استصورت دو 

شود و رمزخوانى وقتـى انجـام    رمزخوانىجوانان  لهیاین رمز باید به وسلذا . اجتماعی به رمز درآیند هاي شبکه

 اجتماعی و جوانـان داراى تجربیـات   هاي باید شبکه نیعالوه بر ا. دنقبالً رمز را آموخته باش جوانانکه  دشو یم

 حلقۀاجتماعی و جوانان به صورت دو  هاي شبکه میزان تجربیات ،مدل این دربنابراین . مشترك و یکسان باشند

اى کـه   تنها براساس تجربه که گردد یتصور م آنان يها ارزش و اعتقاداتشامل  "میدان تجربه"عنوان  با قطعمن

ـ توان یمـ  جوانـان  د ونکن دگذارىکُ دنتوان یاجتماعی م هاي شبکه ،هرکدام دارند ـ  دن اگـر  . نـد ننى کد را بـازخوا کُ

در  ژهیو به اى نامتشابه باشد طور قابل مالحظه اجتماعی و جوانان به هاي شبکه تجربیاتایجـاد   ،فرهنگـى  ارتباط

  ). 5-7: 1954، شرام( دار از یک طرف به طرف دیگر بسیار مشکل است اارتباط معن یک

یـک   ، وقتـی و رمزخوان مفسر ،رمزگذار با توجه به نقش ،مدلدر این : هاي مهم پیام سیاسیِمدل گزینش      .4

عنـوان   بـا   مشـخص بـه آن  کـنش  د پـس  ناگر جوانان این عالمت را یاد گرفته باش ،رسد یبه جوانان م عالمت

 ها براى آنچه از سوى پیام در سیسـتم عصـبى جوانـان اتفـاق     زیرا آنند؛ ا یاد گرفته را نیز  "میانجى يها کنش"

ـ  مشخصو  اند هاى عالئم براى جوانانامیانجى معن يها کنشاین . ندا میانجى افتد مى  ةجوانـان دربـار   دنـ کن یم
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یک عالمت که به درواقع . ندا یاد گرفته رامیانجى  يها کنشبط با ترم يها واکنشزیرا جوانان  ،دنعالئم چه بکن

مـثالً   جوانان ابعاد عینی و ذهنیِدهاى معین دیگرى را در آینشروع فر ،براى جوانان است مفهوم یک چیز معین

باعث خواهد  ،بازخوانى یک عالمت است هائى که منتج از امعن بنابراین .شد دنباعث خواه اعصاب و ها چهیماه

 يهـا  پیـام  گزینش سیاسـیِ به  ،دنکن یدگذارى مجوانان کُ آنچه درواقع. ندندگذارى کشد که جوانان شروع به کُ

  ).  7-9: 1954، شرام( رتباط با آن هستند بستگى داردهائى که در ا او معن در موقعیت و شرایط مشخص مهم

، رمزگذارمابین دو طیف شامل  مرکز یک جعبه تقسیم برقدر پیام  ،مدلدر این : پیام سیاسیمدل گرایش      .5

ارتباطات  ،درواقع. دآور  یارتباطات را به گردش درماز ى یانتها  د که جریان بزرگ بىرقرار دا، رمزخوان و مفسر

و  هـا  تیـ ظرف، هـا  یتوانـائ ، تاعاد، سیراتف، بیراتعازجمله  جوانان براساس متغیرهايکه  است ن جریانىوهمچ

عنصـر   ندجوانان نیاز دار ،رو نیااز . دنشو یها منعکس م هستانددر  ها داده قیطر نیاو از  کند یتغییر منظایر آن، 

، افتـد  دو نفـره چـه اتفـاقى مـى     ارتبـاط ر یـک  د اینکـه تصـور  درواقع با . دنند ارتباط اضافه کآینفر دیگرى به

پـذیرى سیاسـیِ    هفرآیند جامع درلذا . دنفرست یبه جوانان مرا  ها امیو پ دنریگ یاجتماعی مرتباً ارتباط م هاي شبکه

نقـش بسـیار مهمـى در     ،اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  سمت جوانان به سوي از ها دادهو اطالعات  بازخورداي،  رسانه

  ). 9-12: 1954، شرام( کند یپیام بازى مگرایش جوانان به 
  

 ،زاده نبـى ( مسئله پرداخت تبیینبه ها  ستاده و ها براساس دادهباید   ،جان شیث و جان هاوارد به قولاز آنجا که     

درقالـب هـدف    صلی تحقیقا فرضیه، مسیرِ )هگان پنجي ها مدل( ر شراموویلبلذا برمبناي نظریۀ ، )280-275: 1373

نیکـوئی بـرازش مـدل    برپایـۀ  (جوانـان   ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ یعنی تحلیل مسیرِ عوامل مؤثر بر جامعهن آاصلی 

    :عبارت است از )تحقیقنظري 

     از ) در یک رابطۀ چنـدمتغیره (جوانان  ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ جامعه رسد یبه نظر م: فرضیه اصلی تحقیق

، پیـام  سیاسـیِ ارزش  ،پیـام  آگاهی سیاسـیِ  ،اي رسانه سیاسیِ اقناع(ق کلیۀ عوامل موجود در مدل نظري تحقی

  .دپذیر یم ، تأثیر)اي ، در فضاي متغیرهاي زمینههاي مهم پیام سیاسیِگزینش  ،پیام سیاسیگرایش 

   پژوهشروش شناسى     

     ـ  جامعـه : متغیر وابسته(براي مطالعه و بررسی میزان تغییرات یک عامل : نوع روش تحقیق  ذیرى سیاسـیِ پ

 آگاهی سیاسیِ ،اي رسانه سیاسیِ اقناع: متغیرهاي مستقل(که در اثر تغییرات چند عامل دیگر ) جوانان ايِ رسانه

بـه وجـود   ) اي متغیرهاى زمینـه و  هاي مهم پیام سیاسیِگزینش  ،پیام سیاسیگرایش ، پیام سیاسیِارزش  ،پیام
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کارآمدي  لیهمخوانی مبتنی بر روش تحقیق پیمایشی به دلاز روش همبستگی یا  1دیوید دواس به قولآمده، 

ها به کمک استنباطات  واحدهاي تحلیل و مقایسه دقیق خصوصیات آن يها یژگیو قدرت توصیف مناسب و

   ).13-14، ص1376واس،د( شود یی استفاده معلّ

    نیتـر  ش و نیز به عنوان مهمنوع روش مطالعه و تنوع و تعدد متغیرهاي پژوه لیبه دل: نوع تکنیک تحقیق 

درقالـب   2براساس طیف رنسـیس لیکـرت   تکنیک مصاحبه کتبی یا پرسشنامهاز ها،  تکنیک در گردآوري داده

  ). 160-161،ص1381محسنی تبریزي،(است  شدهروش میدانی یعنی مشاهده مستقیم پهنانگر استفاده 

    کمک پکـیج   آورى و به مورد نیاز جمع هاي هدادبا استفاده از پرسشنامه هدایت شده، : نوع پردازش تحقیق

) ییاایاعتبار و پ(تحقیق نیکوئی سنجش متغیرهاي و محاسبات آماري  براي. 1: به دو منظور 3اس.اس.پی.اس

) تحلیل مسیر(تحقیق و نیکوئی برازش مدل نظري  تحقیقي ها هیآزمون فرضبراي . 2 ؛توصیفی آمار در حوزه

  ). 21-33، ص 1366پدهازور، و کرلینجر(پردازش شده است  ؛یاستنباط آمار در حوزه

    نفر  368 جوانان، ايِ رسانههاي سیاسیِ  بر نظرسنجی و مراجعه به مخاطبانِ پیام براي: جامعه آماري تحقیق

نمونه عنوان  به 4حجم نمونهدانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان با استعانت از قواعد تعیین  جوان از دانشجویان

طـور   ، به)ها از رشته( اي و سهمیه) ها از دانشکده(اي  اي چند مرحله گیري خوشه روش نمونهو براساس  آماري

 ). 132-133،ص1372سرائی،(انتخاب گردیدند ) از دانشجویان( تصادفی

  زنجان واحد دانشگاه آزاد اسالمی هاي هدانشکددانشجویان 

  

واجتماع انسانی علوم تربیتی علوم پزشکی و  پایه علوم  ومهندسی فنی وکامپیوتر برق  جمع

 ي

 ها هدانشکد

 جامعه آماري 4200 2100 1700 4000 2700 14700

 نمونه جمعیت  105 52 43 100 68 368

زنجان واحد دانشگاه آزاد اسالمیروابط عمومی : مأخذ  

  

      

                                                 
1  DeVaws, D. 
2  Likert, R. 
3 Statistical Package for Social Sciences=SPSS 
4  Cochran, W. G. 
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   تحقیقمتغیرهاي تعریف مفهومی و عملیاتی 

فهـم   یابنـد، نحـوة   مـی آگاهى  سیاسی هاي از بحرانطی آن جوانان  :اي رسانه پذیرى سیاسیِ همتغیر جامع .1

فرهنگ سیاسى جامعـه را  ، کنند و از این رهگذر ها را کسب مى حوادث سیاسى و نحوة قضاوت در مورد آن

 پـذیري  جامعه در فرآینداجتماعی  هاي شبکه. یابد و مفهوم هویت سیاسى تحقق مى سازند میدر خود درونى 

شیوة  نیتر یدر این فرآیند به عنوان اساس کنند یبا تأکید بر رویکرد تفاوت و تمایز سعى م ،اي رسانه سیاسیِ

را در مقابـل فاقـدین    "هسـتیم ها  رسانه خاص کنندة واقعى پیام رفما مص"حائزین  ،تولید یک متن تبلیغاتى

و  47و  32: 1384بوردیـو،  ( )گویـه  24( قرار دهنـد  "کنند یاستفاده نمها  رسانه خاص ها که از این پیام آن"

74(. 

ـ  ي حفظ شدهها تینوان فعالع هب ،رمزگشایی و رمزگذاريفرآیند طی آن : اي رسانه سیاسیِ اقناع متغیر .2 طـور   هب

 پیـام  ۀبراي یک تبادل دوطرفـ  و شرائط آن مفاد لذا .شود یمتصور اجتماعی و جوانان  هاي همزمان توسط شبکه

ـ  مترجم در عین حال باید توجه نمود که در این رابطه، یک  .ساخته شده است بازنمـایی   عنـوان  هیا مفسر نیـز ب

 یاشاره به نـوع نیز یا قاب روانی مرجع  تجربه ةوزحالبته در این مدل، . دیآ یم به حساب معنا ۀاز مسئل انتزاعی

، شـرام () گویـه  21( 1شـوند  یمـ  نسبت به یکدیگر حفـظ در ارتباط متقابل با هم  کهدارد ش اییا گر یابی جهت

1954 :5-3 .(  

مـثالً   دکننـ  یمـ سـعی  اي  هاي رسانه پیامدر فرآیند انتقال  اجتماعی هاي شبکهطی آن : پیام سیاسیِارزش  متغیر .3

بـه هنگـام صـحبت    ، نـد نرا بیان ک با وقار و متانت آن ،ندندرست قبل از آن مکث ک ،دنیک کلمه تأکید کن روى

یـا گـاهى   و نـد  نمـوقر و سـنگین صـحبت ک    خیلى ندنتوا یم .ندنند و جدى به جوانان نگاه کنکردن حرکت ک

معنـاى   لهیوسـ  نیو بـد  ند که معناى دیگرى بدهـد نیک کلمه تأکید ک يطورى بر رو ندنتوا یم .دنچشمک بزن

بـه   و وسایل شـنیدارى دیـدارى   ثانوى يها کانال ،رو نیااز  .ندنک یشوخى را نیز منتقل م طعنه یا شک یا ثانوى

  ).3-10: 1954، شرام() گویه 23( غنى هستنداي،  پذیرى سیاسیِ رسانه هفرآیند جامع طور خاصى در

پیام را  دنکن یمسعی تر جوانان  ساده تفهیمو  راى تداعىاجتماعی ب هاي شبکهطی آن : پیام آگاهی سیاسیِ متغیر .4

کــه بــه  انتجربیاتشــ هــائى از بــا بخــش کــهد نــکن تنظــیم  و دگــذارىهــا چنــان کُ عالئــم و نشــانه بــه کمــک

 بـین عالمـت و   تفـاوت  لیکن. ندند این مشکل را حل کننبتوا تا پیدا کنداجتماعی نزدیک است ربط  هاي شبکه

                                                 
1 http://WWW.aftabir.com 
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عالئـم   ،یعنى راهنماهاست؛ ۀموضوع در یک سطح کاهش یافت ةدهند مت همیشه نشانعالاین است که موضوع 

و دگذار قادر به تندنویسى باید کُکه در آن  است نوع تندنویسى اما سیستم عالئم تنها یک، شوند یفراخوانده نم

، هـم بـازخوانى   دنـ کن یدگذارى مهم کُ ،انگیزش پیروى از پیامبواسطۀ جوانان بنابراین . باشد رمز یبازخواننیز 

ـ پرداز یمي ارتباطی ها کانالو  ها امیبه شرح و تفسیر پ هم و دنده یم ، هم انتقالدنکن یهم دریافت م، ندنک یم  دن

  ). 5-7: 1954، شرام() گویه 23(

لـذا   .اسـت  آشکار و تعمـدى ات نتج از ارتباطدگذارى جوانان مکُطی آن : هاي مهم پیام سیاسیِگزینش  متغیر .5

نیـز   کنش طبیعت رخ دهد، ىکنشند و اگر ند که بهتر است در این مورد سکوت کنست جوانان فکر کنممکن ا

یک عالمت ممکن اسـت   ،رو نیااز . سر راه جوانان بستگى دارد و موانعِ مهم يها پیام گزینشائى براى ه هبه را

مـورد شـماتت قـرار    تمـاعی را  اج هـاي  که شبکه دینایدریافت آن عالمت چنان به خشم ب باعث شود جوانان از

از . دنبـد اجتمـاعى باشـ    د و یا اینکه جوانان در موقعیـت ناجتماعی قوى باش هاي ممکن است شبکه البته. دهند

 نابهنجارد و یا اینکه به صورت یک ننادیده بگیر اجتماعی را هاي شبکه جوانان رو، این امکان وجود دارد که این

. نـد درگیر بـا آن  پیوسـته دى است که جوانـان  آیناما نتیجه هرچه باشد این فر ،دناجتماعی نگاه کن هاي به شبکه

دگـذارى  کُ عنـوان نتیجـه،   هو چیزى را ب ها را تفسیر آن ،خود بازخوانى محیط اً عالئم را ازرتبجوانان مبنابراین 

 ییروع و در جـا شـ  ییجا دراي،  پذیرى سیاسیِ رسانه هفرآیند جامعاست که غلطی درواقع این تصور . دنکن یم

  ). 7-9: 1954، شرام() گویه 16( انتها است  د واقعاً بىآیناین فر؛ ابدی یدیگر خاتمه م

ـ پانبوه  دتوانن یم که چگونه دینگو یاجتماعی به جوانان م هاي شبکهطی آن : پیام سیاسیگرایش  متغیر .6  يهـا  امی

ـ   تفسـیر را مـورد   اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  اي هـاي رسـانه   پیامي ارتباطی مثالً ها کانالموجود در  لـذا  . دقـرار دهن

 ؟دنشـو  یمـ و اقناع  ترغیب ها امیپدر واکنش نسبت به آیا جوانان طی این فرآیند  نگرانند که اجتماعی هاي شبکه

را ي ارتباطی ها کانال يها امیپ و همواره کند یکارآزموده به بازخورد توجه م گرِ باطتو ار فسریک م ،بدین ترتیب

تـا   کنـد  یاصالح مدر صورت نیاز  و یا دهد یتغییر م، شنود ییا م کند یجوانان مشاهده مبین ر برحسب آنچه د

  ). 9-12: 1954، شرام() گویه 10( 1یابند گرایش ي ارسالی،ها امیجوانان به پ

  

    

                                                 
1 WWW.hamshahritraining.ir 
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  )ییاایاعتبار و پ(تحقیق  متغیرهايسنجش نیکوئى   

نشانگر این  )253 -262،ص1376دواس،( 1کرونباخ. جی.لیدیدگاه  برمبناي ها هآزمون تحلیل گویو  ییایضریب پا     

 نیـز برمبنـاي دیـدگاه   تحلیل عـاملی  . ندبرخوردار 2قابل قبولى ییایمتغیرهاى اصلى از پا درقالب ها هگویاست که همه 

املى تحلیل عـ و  )ها تکنیک تقلیل داده( تحلیل عاملى اکتشافىجهت  )254-256،ص1376دواس،( 3ماریجا نوروسیس

  :دهد طبق جدول نشان می) ها تکنیک تلخیص داده(ي دییتأ

برمبنـاى تحلیـل عـاملى     :)210 -222: 1386ساروخانی، ( 4اُلکین -مایر -آزمون کفایت نمونه برداري کیزر     .1

موجـود در   روابـط  لذا .استده شبرآورد  درصد70در بین کلیۀ متغیرهاى اصلى بیش از او.ام.کیتأئیدي مقدار 

نـد و بـراي سـنجش متغیرهـاي مربوطـه در تحقیـق از       ا ها براي تحلیل عاملی مورد نظر بسیار مناسب یهبین گو

عالوه بر اینکه نشـانگر کفایـت نمونـه     او.ام.کیمقادیر مأخوذة  پس. برازندگی کافی و اعتبار وافی برخوردارند

صلى از نظر کفایت نمونه بردارى نیز که کلیۀ متغیرهاى ا دهند یمنشان  ،باشند یبردارى محتوائى عالى مقیاس م

   .مشکلى براى انجام تحلیل عاملى ندارند

بـا مقـدار   نیـز   اس.تـی .بیآزمون  :)268 -274: 1382حجازي،  وسرمد ( 5آزمون تقریبی کُرَویت بارتلت     .2

زم ها و وجود حـداقل شـرط ال   در سطح معنادارى قابل قبول نشان دهندة معنادارى ماتریس داده 6مجذور کاى

کفایـت  بدین وسیله  لذا .باشد یهاى مربوط به کلیۀ متغیرهاى اصلى م انجام تحلیل عاملى در مورد ماتریس داده

در جامعـۀ آمـاري    هاى پرسشـنام  هاى مربوط به متغیرهاى اصلى و احرازِ اعتبـار سـازه   ماتریس همبستگى گویه

 . گردد یاعالم متحقیق 

  

  

  

 

                                                 
1  Cronbach, L. G. 
2 Alpha ≥ 0.70 
3  Norusis, M. J. 
4 KMO 
5 BTS 
6 χ2
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آزمون تحلیل ها و  هآزمون تحلیل گوی -سنجش متغیرهاي اصلی تحقیقهاي نیکوئی  روشدستاوردهاي ناشی از  :1جدول 

  عاملی

  

Indexes 
)Indices( 

آلفا 
  كرونباخ
Alpha 

Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of 

Sampling 
Adequacy (KMO)  

Bartlett's Test 
of Sphericity 
Approx. Chi- 
Square (BTS)  

Degree 
Freedom  

(df) 

Significance 
Level  

  اي پذیرى سیاسیِ رسانه جامعه

  اي هاي رسانه پیام سیاسیگرایش 

  اي هاي رسانه اقناع سیاسیِ پیام

  اي هاي رسانه پیام سیاسیِ آگاهی

 اي هاي رسانه پیام سیاسیِارزش 

  مهم اي هاي رسانه پیام سیاسیِگزینش 

82/0  

84/0  

87/0  

89/0  

89/0 

75/0 

766/0  

752/0  

833/0  

836/0  

880/0 

719/0 

067/1673  

536/2289  

031/2353  

404/3422  

678/2838 

510/1327  

120  

210  

120  

210  

136 

120  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

  

  )تحلیل مسیر(تحقیق نیکوئی برازش مدل نظري      

تبیـین   جهـت ( 3رمجـذور آ  آمـاره و  2اسـتاندارد  ىکاربرد ضـرایب بتـا  و 1آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه برمبناي     

ـ ازطرلذا  .است تر يباالتر باشد، مدل قو مجذور آر هرچه مقدار آماره ،)4واریانس متغیرهاى مستقل بر متغیر وابسته  قی

واریانس ( 6مجذور میزان خطاو ) اند که متغیرهاى متقدم آن را تبیین نکرده میزانى از واریانس متغیر وابسته( 5میزان خطا

مناسب بـودن   توان ی، نیز م)160-161،ص1388شیرعلی، وتبریزى  محسنى() اقیماندهواریانس تبیین نشده متغیرهاى ب(

    :توان گفت می 2طبق جدول لذا). 516-534،ص1388صفرى، وپور  حبیب(مدل را تشخیص داد 

  )Method=Stepwise( چندگانه رگرسیون تحلیل-تحقیق نظري مدل برازش نیکوئی روشناشی از  دستاوردهاي: 2جدول 

  

Model Summary 
Indexes/ Indices 

 

  
R  

  
R2  

  
e =1-R2  

  

  
e2 

  
Adjusted R 

Square  

Std. Error 
of the 

Estimate  

Change Statistics 

R Square 
Change  

F  
Change 

Sig. F 
Change  

  اي پذیرى سیاسیِ رسانه جامعه

  اي هاي رسانه اقناع سیاسیِ پیام

  اي هاي رسانه ارزش سیاسیِ پیام

  اي هاي رسانه ی سیاسیِ پیامآگاه

  اي مهم هاي رسانه گزینش سیاسیِ پیام

  اي هاي رسانه گرایش سیاسی پیام

80/0 

60/0  

76/0  

77/0  

77/0  

79/0  

64/0 

36/0  

57/0  

59/0  

60/0  

62/0  

36/0 

64/0  

43/0  

41/0  

40/0  

38/0 

13/0 

41/0  

18/0  

17/0  

16/0  

14/0 

63/0 

33/0  

55/0  

58/0  

58/0  

60/0  

309628/0 

504192/0  

423358/0  

379670/0  

300434/0  

308644/0  

64/0 

36/0  

57/0  

59/0  

60/0  

62/0  

346/38 

728/12  

639/30  

308/33  

737/33  

753/36  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

000/0  

                                                 
1 R 
2 βi 
3 R2 
4 Method=Enter 
5 e=1-R2 
6 e2
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     64 درصد جوانان ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ جامعهتغییرات )R2(  اي هـاي رسـانه   پیام سیاسیِ اقناعبه افزایش 

، )17/0( اي هاي رسانه پیام سیاسیِارزش  کاهش ،+)26/0( اي هاي رسانه پیام آگاهی سیاسیِ افزایش ،+)54/0(

 )+10/0( اي هاي رسـانه  پیامسیاسیِ گرایش  و افزایش+) 17/0( اي رسانه هاي مهمِ پیام سیاسیِگزینش  افزایش

   .دارد، بستگی )-12/0(  شخصی مسکن و فاقد )+12/0(بعد خانوار با حجم باالي  )-16/0( انبین دختر در

     36درصد  جوانان ايِ رسانههاي  پیام سیاسیِ اقناعتغییرات )R2( اي هاي رسانه پیام آگاهی سیاسیِ به افزایش 

 اي هاي رسـانه  پیامسیاسیِ گرایش  کاهشو +) 18/0( اي رسانه هاي مهمِ پیام سیاسیِگزینش  افزایش ،+)24/0(

  .دبستگی دار )+10/0( انبین پسر در )-12/0(

  57درصد جوانان ايِ رسانههاي  پیام سیاسیِارزش تغییرات )R2( اي هاي رسـانه  پیام آگاهی سیاسیِ کاهش، به 

بعد با حجم باالي  انو دختر انپسربین  ، در)-05/0( اي رسانه هاي مهمِ پیام سیاسیِگزینش  کاهشو  )-07/0(

   .دبستگی دار )-02/0(  شخصی مسکن و فاقد )+01/0(خانوار 

     59درصد  جوانـان  ايِ رسـانه هاي  پیام آگاهی سیاسیِتغییرات )R2(   هـاي   پیـام  سیاسـیِ ارزش  افـزایش بـه

 اي هاي رسانه پیام سیاسیِ اقناع، افزایش )+08/0( اي هاي رسانه پیامسیاسیِ گرایش  افزایش، )+10/0( اي رسانه

 مسـکن  نوبـد ، )+03/0( انپسـر در بـین   )-03/0( يا رسـانه  مِهاي مه پیام سیاسیِگزینش  کاهش و +)07/0(

   .د، بستگی دار)-02/0(  شخصی

     60درصد  جوانان ايِ رسانه هاي مهمِ پیام سیاسیِگزینش تغییرات )R2(  هاي  پیامسیاسیِ گرایش  افزایشبه

 اي هاي رسـانه  پیام سیاسیِ عاقناافزایش ، +)05/0( اي هاي رسانه پیام سیاسیِارزش  ، افزایش)+09/0( اي رسانه

بعـد  بـا حجـم بـاالي     )-01/0( اندختـر در بین  )-02/0( اي هاي رسانه پیام آگاهی سیاسیِ کاهش و +)04/0(

   .دبستگی دار )-03/0(  شخصی مسکن و فاقد )+03/0(خانوار 

     62درصد  جوانان ايِ رسانههاي  پیامسیاسیِ گرایش تغییرات )R2(  هاي مهمِ پیام یاسیِسگزینش  افزایشبه 

 اي هاي رسانه پیام سیاسیِ اقناعو کاهش  +)03/0( اي هاي رسانه پیام آگاهی سیاسیِ افزایش، +)05/0( اي رسانه

بسـتگی   )+01/0(  شخصـی  مسکن باو  )-02/0(بعد خانوار  پایینبا حجم  )+01/0( انپسردر بین  )-01/0(

   .ددار
  

     در  جوانـان  ايِ رسـانه  پذیرى سیاسیِ جامعهعوامل مؤثر بر  مسیر سعی شده درقالب تحلیل 3طبق جدول

مجمـوع  برمبنـاي   لـذا . پرداخته شودنظري  مدلنیکوئی برازش ، به ترسیم هاي اجتماعی شبکه فضاي مجازيِ

ايِ رسـانه  پـذیرى سیاسـیِ   جامعهتأثیرِ ترین  بیشترین و قويدر ، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاى آشکار اثرات 

 سیاسیگرایش  ،+)32/0( سیاسیگزینش  ،+)44/0( سیاسی آگاهی ،+)66/0( سیاسی اقناع توان به می نانجوا
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بعـد خـانوار   با حجـم بـاالي    )-03/0( اندر بین دختر اي هاي رسانه پیام) -02/0( سیاسیِارزش  و )+15/0(

مسـتقیم و   اثـرات مجمـوع  برمبنـاي  کـه   صـورتی  در. اشـاره نمـود   )-18/0( شخصی مسکن و فاقد )+14/0(

، )-02/0( پائینسن  و )+04/0( مقطع تحصیلی باال ،)+05/0( غلاش انِجوان دربین غیرمستقیم متغیرهاى پنهان

با توجه به مقدار واریـانس متغیـر   . گیرد شکل می اي رسانه پذیرى سیاسیِ جامعهمقدار  ترین کمترین و ضعیف

بـراى محاسـبۀ واریـانس تبیـین نشـدة متغیرهـاى       ) =e2 13/0( و )=e 36/0(وابسته و برآورد کمیت خطـا  

گویـاى ایـن    ،دهـد  یتجربـى نشـان نمـ    مدلکه تأثیر معنادارى را در این  مدلباقیمانده یا بیرونى یا خارج از 

فرآینـد  ، )00/0( مسـکونى  طقامنـ هریک از  در) 00/0( درآمد مپردرآمد یا کانِ جواندر بین است که  واقعیت

  .یکسان است جوانان ايِ رسانه یِپذیرى سیاس جامعه

  ) Method=Enter(  تحلیل مسیر -تحقیق هاي نیکوئی برازش مدل نظري روشدستاوردهاي ناشی از : 3جدول 

  
  

  

  بر  عوامل مؤثر
 انجوان ای پذیرى سیاسِی رسانھ جامعھ

  ھای اجتماعی شبكھ فضای َمجازیِ در 
  

  

مجموع اثرات   ھای اجتماعی شبكھدر ن جوانا ای پذیرى سیاسِی رسانھ جامعھ :بر متغیر وابستھ) βi(انواع تأثیر ضرایب مسیر 
مستقیم و 
  غیرمستقیم

پذیرى  جامعھبر
   ای سیاسِی رسانھ

  

 مستقیم ریتأث
عوامل مؤثر 

پذیرى  جامعھبر
  ای سیاسِی رسانھ

  

  تماعیھای اج شبكھدر  نجوانا ای پذیرى سیاسِی رسانھ جامعھ عوامل مؤثر براثرات غیرمستقیم 

  از مسیر  

اقناع سیاسِی 
  ای ھای رسانھ پیام

  از مسیر 

 سیاسیِ ارزش 
  ای ھای رسانھ پیام

  از مسیر

 سیاسیِ  آگاھی 
  ای ھای رسانھ پیام

  از مسیر 

 سیاسیِ گزینش 
  مھم ای ھای رسانھ پیام

  از مسیر 

 سیاسیگرایش 
  ای ھای رسانھ پیام

  
  

 متغیر
ھاى 
  آشكار
  
  
  

  ای ی رسانھھا اقناع سیاسِی پیام
    ای ھای رسانھ پیام سیاسیِ  آگاھی

     ای ھای رسانھ پیام سیاسیِ ارزش 
  مھم ای ھای رسانھ پیام سیاسیِ گزینش 
  ای ھای رسانھ پیام سیاسیگرایش 

  نجوانایت جنس
   نجوانا مسكننوع 

  نجوانا بُعد خانوار

+.54 
+.26 
-.17 
+.17 
+.10 
-.16 
-.12 
+.12 

- 
.24+  
- 

+.18  
-.12 
+.10 

 -  
 -  

 -  
-.07 

 -  
-.05 

 -  
 -  

-.02 
+.01 

+.07 
 -  

+10 
-.03  
+.08 
+.03 
-.02 

- 

+.04 
-.02 
+.05 

 - 
+.09 
-.01 
-.03 
+.03 

-.01 
+.03 

- 
+.05 

- 
+.01 
+.01 
-.02 

+.66 
+.44 
-.02 
+.32 
+.15 
-.03 
-.18 
+.14 

  
متغیر 
ھاى 
  پنھان
  

  نجوانا سن
  نجوانا منطقۀ مسكونى

  نجوانای تحصیلمقطع 
  نجوانا درآمد
  نجوانا شغل

-  
-  
-  
-  
-  

 -  
 -  

-.09 
+.10 
+.10  

-.02 
 -  

+.02 
-.02 

-  

- 
- 

+.03 
-.05 
-.06 

 - 
+.01 

 -  
-.03 

 - 

- 
-.01 

 -  
 -  

+.01  

-.02 
.00 
-.04 
.00 

+.05 

  *  07.+  15.+ 15.+ 15.- 51.+  ای رسانھ سیاسیِ  پذیرى جامعھ ھایجمع اثرات غیرمستقیم در مسیر

 
    دلدل نظريو  تحلیل مسیر درقالب ،1طبق مبرمبناي  نیکوئی برازش ممستقیم و غیرمستقیم  مجموع اثرات

بعد خانوار با حجم باالي  يها هخانواد در )- 03/0( در این مدل، در بین دختران پنهانو متغیرهاى آشکار 

، )- 02/0(ن پائین و س+) 04/0(، مقطع تحصیلی باال +)05/0( غلاش، )- 18/0( شخصی مسکن ، فاقد)+14/0(

ارزش و  )+15/0(سیاسی گرایش ، +)32/0( سیاسیگزینش  ،+)44/0( آگاهی سیاسی ،+)66/0( سیاسی قناعا

جوانان  ايِ رسانه پذیرى سیاسیِ جامعهعوامل مؤثر بر علّیِ  ، تبیین کنندة مدلاي هاي رسانه پیام) -02/0( سیاسیِ

 .باشند یهاي اجتماعی م شبکه در فضاي مجازيِ) دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان(

  

  هاي اجتماعی در فضاي مجازيِ شبکه ايِ پذیرى سیاسیِ رسانه جامعهعوامل مؤثر بر مدل علّى : 1مدل 
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  نانجوا یا ھمتغیرھای زمین                         یاجتماع یھا شبكھ َمجازیِ  فضایدر ی صلامتغیرھای                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  گیرى  هنتیجبحث و     

جزئی گریزناپذیر از سبک زندگی  به اي رسانه مصرف، )رابرت باکاك( اي رسانه در فرآیند اقناعاز آنجا که     

فته گرمرام ایدئولوژي و فرهنگ قرار  :چون ییها واژهقرینِ  اي مصرف رسانه لذا ،شده بدل کنندگان مصرف

: 1381باکاك، ( گردد یمزندگی و فرهنگ تلقی  سبکنزدیک به برداشت  اي مصرف رسانهرو  از این .است

مصرف نوعی سبک زندگی است که در حد وسیعی با ) گابریل و النگ( اي مصرف رسانهبنابراین . )38

مصرف تۀ آن یعنی مصرف و ایدئولوژيِ همبس پس. )3: 1995گابریل و النگ، (عجین شده است  اي رسانه

و کانون خانواده، معبد و پرستشگاه  شود یم، دین جوامع قرن حاضر محسوب )استرین مایلز( اي رسانه

مصرف و  باشد یممصرف محدود به سطح رفتار یا کنش  البته. دیآ یممجسم دین مذکور به حساب 

در فرآیند لذا در حالی که . باشد یمژیک و بیشتر به منزلۀ بستري فرهنگی و ایدئولو تر عیوسامري ، اي رسانه

مصرف  ،درواقع. زندگی است نوعی سبک ،اي مصرف رسانهمصرف یک عمل است، ، اي رسانه اقناع

به مفهوم فرهنگ  اي مصرف رسانهاست، و  اي هاي رسانه پیام وجوه فرهنگی عمل شایع مصرف اي رسانه

پیوند  اي مصرف رسانه ،بدین ترتیب. باشد یم کنندگان مصرف مصرفی، بیانگر نگرانی از رفتارهاي مصرفی

سطح (به بیان دیگر مصرف، ریشه در کنش . در جامعه است گرایی مصرفو ساختار  کنندگان مصرفدهندة 

پذیرى  در فرآیند جامعهبنابراین . تنیده شده است) سطح کالن(در ساختار  اي مصرف رسانهدارد و ) خرد

هاي  بحرانو ساختارِ  کنندگان مصرفنمود روانی اجتماعیِ تعامل بین  اي رسانه مصرف، اي رسانه سیاسیِ

عھ
ام

ج
 

ى 
یر

پذ
ِی 

س
یا

س
نھ

سا
ر

 
ی

ا
 

ر 
د

ِی 
ضا

ف
ِی 

از
ج

َم
كھ

شب
 

ھا
 ی

ع
ما

جت
ا

  ی

  سیاسیِ ارزش 
  ای ھای رسانھ پیام 

 β = -.02  
 

 سیاسیِ گزینش 
  مھم ای رسانھ ھای پیام

  β = +.32 
 

سِی اقناع سیا 
  ای ھای رسانھ پیام
   β = +.66  

 

  سیاسیِ  آگاھی
  ای ھای رسانھ پیام 

  β = +.44  

  

 سیاسیگرایش 
  ای رسانھ ھای پیام
  β = +.15 

  

  β = +.14   بُعد خانوار
 

  β = -.02  سن
 

  β = +.04 یتحصیلمقطع 
 

  β = +.05  یشغلوضع 
 

  β = -.03   یتجنس
 

  β = -.18    مسكنمالکیت 
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در دوران پیشین  اي رسانه اگرچه مصرف. )3-5: 1998مایلز، (است  هاي اجتماعی شبکهدر قلمروي  سیاسی 

به رفع محدود  تنها اي رسانه ولی در دوران معاصر، مصرف )استرین مایلز و همکارانش( نیز وجود داشته

در دوران معاصر،  فرو از این. دیگري نیز همراه است يها تینو با مقاصد و  نیستنیازها براي حفظ بقاء 

را  آنانو چیستی سبک زندگی  دهد یمرا شکل  جوانانبخش اعظم تجارب روزمرة زندگی  اي رسانه مصرف

مصرف سطحی از ) نه وان باولر( اي مصرف رسانه ،درواقع. )3: 2002مایلز و همکاران، ( زند یمرقم 

 و به اتکاي ابدی یمگسترش  کنندگان مصرفاست که به فراتر از استطاعت بالفصل  اي هاي رسانه پیام

در توصیف ) پل استیرنز( اي مصرف رسانهلذا . )344: 2003باول، ( انجامد یماختیار به کارت اعتباري  بی

اهدافشان را در سبک  ،اي رسانه پذیرى سیاسیِ در فرآیند جامعهن بسیاري از جواناکه  رود یمکار  هي با هجامع

و  که به وضوح براي بقا کنند یممدرن ترسیم  ايِ هاي رسانه پیاممصرف برحسب نخبگان سیاسی  زندگیِ

به منزلۀ  اي رسانهمصرف بنابراین از این دیدگاه، . )5: 2001 استیرنز،(سبک زندگیِ سنتی ضرورتی ندارد 

و ویژگی بارزِ جامعه در  سیاسی ،ياقتصادهاي رفتاري و کنش فردي به عالوه نهادهاي  هفکر، انگیزشیوة ت

سبک زندگی  ابعاد هویتی و کلیت ،از این رو. )3: 2004ترنتمن، (نمود یافته است  جوانانسبک زندگیِ 

 اقناعدر فرآیند  ،اقعدرو. شود یمتعیین  اي رسانه سیاسیمصرف برحسب روابط آنان با  جوانانروزمرة 

اعم مختلف  يها برچسبو  ها ماركدرقالب  اي هاي رسانه پیاممصرف سیاسی،  هاي  به بهانۀ بحران، اي رسانه

هریک به سهم خود بر  ،متنوع يها مکانفضاها و  ،پوشاكآرایشی، موسیقی، خوراك، ورزشی، از برندهاي 

 سیاسیمصرف مدعی بود که امروزه  توان یمحتی و  نهند یمتأثیر  جوانانگیري هویت  کیفیت و جهت

اهمیت  ،بدین ترتیب. دهد یمشکل  شان سیاسی  یزندگسبک را از  کنندگان مصرففلسفۀ  ،اي رسانه

اجتماعی و سیاسی،  در حیات، اي رسانه پذیرى سیاسیِ در فرآیند جامعه اي رسانهمصرف انکارناشدنی 

، ها رسانهبر (میانه سطوح ، )ها نگرشبر ابعاد هویتی، رفتارها و (رد پیامدهاي برخاسته از آن در سطوح خُ

) بر ساختارهاي اجتماعی و سیاسی(کالن سطوح و ) اجتماعی يها جنبش، نهادها، مراکز تجاري و ها گروه

هاي  بحران بستردر  اي مصرف رسانه رسد یمبه نظر بنابراین . )232-235: 1386علیخواه، (قابل توجه است 

مصرف از آنجا که  ،درواقع. انجامد یم جوانانو سیاسی به رشد انتظارات مصرفی و رفاهی  اجتماعیاسی سی 

معطوف ، اي رسانه پذیرى سیاسیِ در فرآیند جامعه اي هاي رسانه پیامبه برخورداري از  اي رسانهسیاسی 

و چنین تمایلی در فرهنگی رشد د نرا نداشته باش ها پیامتوانایی دستیابی به جوانان ممکن است  فگردد یم
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و سبک معینی از زندگی، موجب برتري منزلت و کسب  اي هاي رسانه پیامکه در آن داشتن انواع  کند یم

به سبب  جوانانزمانی که ، اي رسانه پذیرى سیاسیِ در فرآیند جامعهبنابراین . شود جوانانوجهۀ اجتماعی 

سیاسی را با  هاي نظام بیشترد، مایننسیاسی  کامی و محرومیتاحساس نا ،ناتوانی در برآوردن این انتظارات

رفاهی  امع، سبب ناتوانی خود در برآوردن انتظاراتوفرهنگی ج و توجه به ذهنیت تاریخی و ساختار سیاسی

فرآیند در از این رو . کنند یماتخاذ سیاسی اجتماعی  هاي  بحرانو در نتیجه نگرش خاصی نسبت به  دانند یم

 ابدی یمبه این سبب جذابیت و مشروعیت  اي رسانه سیاسیهاي  پیاممصرف  ،)رابرت باکاك( اي رسانه اقناع

. دنماین یمبه صورت واقعی و یا احساسی، ارائه  هاي اجتماعی شبکه ،کنند یمتقاضا  جوانانکه  آنچه راکه 

، بر اي رسانهمصرف دن انتظارات ناشی از ناتوانی در برآورسیاسی  احساس محرومیت از این دیدگاه، ،درواقع

. )2: 1381باکاك، (ي خواهد داشت ا هندفزایتأثیر  هاي اجتماعی شبکهاز  جوانانمیزان حمایت و پشتیبانی 

 هاي ان با نظامجوانبه پیوند ) دیوید ایستون(سیاسی اجتماعی  هاي  از بحران هاي اجتماعی شبکه تفسیر پس

زیرا از این  ،)435: 1976ایستون، (حمایت سیاسی بستگی دارد اع و اقناز طریق سطح باالیی از سیاسی 

و ) معطوف به مقامات حاکم و دولت(حمایت سیاسی اعم از حمایت سیاسی خاص و محدود  ،دیدگاه

سیاسیِ  پذیرى جامعهدر فرآیند ) نظام سیاسی معطوف به سایر اجزاي( جوانان ۀحمایت سیاسی گسترش یافت

نمود سیاسی اجتماعی  هاي  بحران نسبت به آنان تفسیرو ) بویژه دانشجویان( جوانانگیري  هتدر ج، اي رسانه

 متفاوت حمایت سیاسی مهم است يها زانیمتمایز بین  ،بدین ترتیب. )6: 1998کاناچ و کولیشک، ( ابدی یم

ترش یافته، در به ویژه تمایز بین حمایت سیاسی خاص و محدود و حمایت سیاسی گس ،)دالتون. جی.آر(

 واجد اهمیت جوانان ايِ رسانهسیاسیِ  پذیرى جامعهفرآیند  در بستر هاي اجتماعی شبکه  نگرشفهم اهمیت ،

 پذیرى جامعهدر فرآیند باید  ،دموکراتیک خواهان حیات و ماندگاري باشند يها نظاماگر  ،درواقع. است

 ها دولتاز آنجا که همۀ . را داشته باشند جوانانۀ حمایت سیاسی گسترش یافتاقناع و ، قصد اي رسانهسیاسیِ 

هاي  شبکه لذا قصور کوتاه مدت ،مانند یمباز جوانان  سیاسیهاي  هگهگاهی از برآوردن انتظارات و خواست

نظام دموکراتیک  زیرا نخواهد شد؛جوانان یافتۀ مستقیماً موجب تزلزل حمایت سیاسی گسترش  اجتماعی

مستقل از عملکرد دولت و مقامات حاکم (جوانان یافتۀ حمایت سیاسی گسترش ع و اقنانیازمند مخزنی از 

، ايِ رسانهاقناع در فرآیند  چرا که ،البته تمایز بین سطوح نیز مهم است. است) بعنوان حمایت خاص

ن که مدهاي اندکی به دنبال دارد؛ چنامقامات دولتی پیا، از جانب اي هاي رسانه پیاممصرف نارضایتی از 
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ناراضی  ،شود یمکه از جانب مقامات دولتی وعده و وعید داده  اي هاي رسانه پیاممصرف اغلب از جوانان 

که از  اي هاي رسانه پیاممصرف در عین حال نارضایتی از . ندآور یمروي  هاي اجتماعی شبکهبه و  شوند یم

. نیستسیاسی اجتماعی  هاي  بحرانبه وانان جنشانۀ تمایل ، شوند یمجانب مقامات دولتی وعده و وعید داده 

 در عین حالو  - بسط یابد اي رسانه سیاسیهاي  پیاماز مصرف جوانان  از این دیدگاه، اگر نارضایتیِبنابراین 

سیاسیِ  پذیرى جامعهفلسفۀ  -دربرگیردنیز یا تعلق به اجتماع سیاسی را  هاي اجتماعی شبکهعملکرد 

پیش سیاسی اجتماعی  هاي  بحرانبه تغییرات بنیادي نظیر جوانان گرایش تا  زیرا ،شود یم تر نیسنگ، اي رسانه

فرد ( هاي اجتماعی شبکهاگر  ،بدین ترتیب .)235-236: 1386؛ علیخواه،  232: 1999دالتون، ( رود یم

بر مند شرایط استراتژیک و شناسایی عوامل مؤثر  به تحلیل نظام) SWOT(برمبناي مدل سوات ) دیوید

نیکوئی و  تحلیل مسیر با عنایت به( بپردازند) بویژه دانشجویان(ايِ جوانان  پذیرى سیاسیِ رسانه فرآیند جامعه

 آگاهی سیاسی ،اي هاي رسانه پیام سیاسی تجربی تحقیق برمبناي افزایش قابل توجه اقناعبرازش مدل 

 سیاسیارزش و  اي هاي رسانه پیامسی سیاگرایش ، اي هاي رسانه پیام سیاسیگزینش  ،اي هاي رسانه پیام

را شناسایی  اي هاي رسانه پیامند عوامل مثبت و منفی مصرف توان یم؛ از این طریق نه تنها )اي هاي رسانه پیام

دیوید، (ي خود به منظور بهینه سازي این عوامل نیز بپردازند ها ياستراتژکنند، بلکه به توسعه و تطبیق 

ي الزم ها استیسمرحلۀ اولیۀ یک تحلیل با هدف نهایی ارائه و اتّخاذ  تواند یممدل این  ،درواقع). 38: 1388

پایۀ مناسب  تواند یملذا وقتی این تحلیل کامالً به کار رود . براي تناسب میان عوامل داخلی و خارجی باشد

افی و سقایی، م(ارائه دهد  هاي اجتماعی شبکهمشی  سیاسی اجتماعی و خط هاي  ي بحرانبند فرمولبراي 

نیاز به بررسی محیط یعنی نظارت، ارزیابی  هاي اجتماعی شبکهبراي حصول به این منظور، ). 27- 50: 1388

ايِ جوانان بویژه  انهپذیرى سیاسیِ رس و نشر اطالعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی طی فرآیند جامعه

  ):151- 172: 1388زاده،  گر و حسین نوحه(دارند  دانشجویان

     )(عوامل درونی ) الفIF (فرآیند جامعه اي وجود دارد و معموالً در  پذیرى سیاسیِ رسانه که درون خود

که در آن  دهد یماین محیط بافتی را تشکیل  قرار دارد، هاي اجتماعی شبکهحیطۀ کنترل مستمر و بلندمدت 

متغیرهاي عوامل درونیِ فرآیند  .شود یمانجام  اي هاي رسانه پیام، مصرف اي رسانهطی فرآیند اقناع 

، یعنی وجود یک منبع مهارت و یا )S(قوت  نقاط. 1: ند ازا عبارت جوانانايِ  پذیرى سیاسیِ رسانه جامعه

 ضمن فعالیت در آن، پیش بینی  هاي اجتماعی شبکهکه  اي هاي رسانه پیاممزیت نسبت به رقبا در مصرف
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یا عدم کارایی در استفاده  ها تیمحدود، یعنی )W(ضعف  نقاط. 2 .که در آینده چگونه فعالیت کنند دنکن یم

هاي  شبکهکه به عنوان نقطه ضعف، موانعی جدي براي عملکرد موفقیت آمیز  ها ییتواناو  ها مهارتاز منابع، 

  . ندنک یمایجاد  اي هاي رسانه پیامدر بازار رقابت مصرف  اجتماعی

     )(عوامل بیرونی ) بEF (اي قرار دارند و از حیطۀ کنترل  پذیرى سیاسیِ رسانه ز فرآیند جامعهکه خارج ا

که در آن طی فرآیند اقناع  آورد یماین محیط بافتی را بوجود  خارج است، هاي اجتماعی شبکهپیوستۀ 

، بیشتر فعالیت اي هاي رسانه پیامدر متقاعدسازي جوانان نسبت به مصرف  هاي اجتماعی شبکه، اي رسانه

فرصت  نقاط. 1: ند ازا عبارت جوانانايِ  پذیرى سیاسیِ رسانه متغیرهاي عوامل بیرونیِ فرآیند جامعه. ندنک یم

)O( ي ها فرصتکه  جوانانايِ  پذیرى سیاسیِ رسانه ي مهم و مطلوب در فرآیند جامعهها تیموقع، یعنی

 هدید ت نقاط. 2. رساند یمبه منصۀ ظهور  اي هاي رسانه پیاممناسب را براي مصرف)T( ي ها تیموقع، یعنی

که موانعی اساسی براي موفقیت جاري یا  جوانانايِ  پذیرى سیاسیِ رسانه اما مهم در فرآیند جامعه ،نامطلوب

  .  کنند یمایجاد  هاي اجتماعی شبکهآیندة مورد نظر 
  

و اشـراف بـر تهدیـداتIW(     (ضعف درونـی   نقاطدرقالب این مدل، با غلبه بر  هاي اجتماعی شبکه ،بدین ترتیب    

بـرداري کننـد و در    بهـره ) EO(ي بیرونـی  ها فرصتاز  دنکوش یم) IS(، با استفاده از نقاط قوت درونی )ET(بیرونی 

 را بـه حـداکثر    اي رسـانه پذیرى سیاسیِ  ي الزم براي جامعهها فرصت، اي هاي رسانه پیامفرآیند اقناع سیاسی و مصرف

توان به  یم، اي هاي رسانه پیامتالقی این متغیرهاي چهارگانه در فرآیند اقناع سیاسی و مصرف بنابراین براساس . برسانند

رقـابتی تهـاجمی    هـاي  راهبرد. 1: اشاره نمود اي رسانهپذیرى سیاسیِ  در فرآیند جامعه زیرششگانۀ جدول  راهبردهاي

)SO( ،2 .تدافعی  راهبردهاي)WT( ،3 .کاري محافظه راهبردهاي )SW( ،4 .ي سـاز  یکپارچـه  راهبردهاي)OT( ،5 .

بـراي   هـاي اجتمـاعی   شـبکه معموالً ). 1-21: 1385گلکار، (، )ST(تنوع  راهبردهاي. 6، )WO(بازنگري  راهبردهاي

استفاده ) WT(تدافعی  راهبردهايو ) ST(تنوع  راهبردهاي، )WO(بازنگري  راهبردهايرسیدن به چنین موقعیتی از 

رقـابتی تهـاجمی    راهبردهـاي بتواننـد برمبنـاي    )WT( کاري محافظه راهبردهايد که با غلبه بر تا بدانجا برسن کنند یم

)SO ( ي ساز یکپارچه راهبردهايبه کمک)SO( متقاعدسـازي جوانـان      هاي  در بستر بحران سیاسی اجتمـاعی جهـت

 با توجـه بـه تحلیـل     ،بدین ترتیب ).22: 1386صائمیان و ارغنده، (، استفاده نمایند اي هاي رسانه پیامنسبت به مصرف

طبق مـدل   ،)دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان(ايِ جوانان  پذیرى سیاسیِ رسانه عوامل مؤثر بر جامعه مسیرِ

  :گردد یمپیشنهاد  ايِ جوانان رسانههاي  پیامدر بازنگرى اقناع سیاسی و مصرف  زیر راهبردهاي ،2

  جوانانايِ  پذیرى سیاسیِ رسانه در فرآیند جامعه اي رسانه هاي پیاممصرف سیاسی و اقناع  يها ياستراتژ: 2مدل
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  ماتریس تحلیل
 پذیرى فرآیند جامعھ

  ای سیاسِی رسانھ
Media’s  
Political 

Socialization 

  بھ ھدف یلبرای ن )Harmful(ُمضر 
  )WT(ھای تدافعي  استراتژی
)Defensive(  

ھای بیروني  اط ضعف دروني و تھدیدبر نق ھای اجتماعی شبكھتأكید 
 بھره ای، با پذیرى سیاسِی رسانھ پذیري از فرآیند جامعھ در رفع آسیب

   .درونی ضعف بردن نقاط بین از برای ی بیرونیھا فرصت از جستن

  بھ ھدف یلبرای ن )Helpful(مفید 
  )SO(ھای رقابتي تھاجمي  استراتژی

)Competitive-Aggresive(  
ھای بیروني  بر نقاط قوت دروني و فرصت اجتماعی ھای شبكھتمركز 

 قوت نقاط از جستن بھره ای، با پذیرى سیاسِی رسانھ در فرآیند جامعھ
  .ی بیرونیھا فرصت برداري از بھره صدد در درونی

  
  
  
  
  
  

  
ھای  استراتژی
  )WS( محافظھ کاری

)Consertive(  
 پرھیز محافظھ کارانھ

 درونیِ  نقاط ضعفاز 
سیاسِی  پذیرى جامعھ
حفظ برای  ای رسانھ

در  درونی قوت نقاط
سیاسی و  اقناع فرآیند

 ھای پیاممصرِف 
 كاھش، با ای رسانھ

 ضعف نقاط نداد
 دادن ارتقاءو  درونی
   .درونی قوت نقاط

  
  

 )Weakness(ضعف  نقاط
کھ برای  ای پذیرى سیاسِی رسانھ فرآیند جامعھدرونی  ھای ویژگی
اقناع بی بھ ھدِف خود یعنی فرآیند جھتِ دستیا ھای اجتماعی شبكھ

   :ھای استراتژیک بینی پیش. مضرند ای، سیاسی و مصرِف رسانھ
  ای رسانھ ھای پیاممورد آزمایش قرار نگرفتۀ  جوانانلیست  *
  ای رسانھ ھای پیامھای خاص  وجود شکاف در محدودۀ بخش *
  وچکبعنوان بازیگران کای  رسانھ ھای پیامکنندگاِن  نگاه بھ مصرف *
  ای رسانھ ھای پیاموجود ُمبلغیِن بدون تجربۀ بازاریابِی مستقیم در  *
  خارج از کشور جوانانبھ  ای رسانھ ھای پیامعدم توانایی عرضۀ  *
  ای رسانھ ھای پیامکنندگان در مصرِف  نیاز بیش از حِد مصرف *
  ای رسانھ ھای پیاموجود بودجۀ محدوِد ُمبلغین در ارائۀ  *
  اِی موجود رسانھ ھای پیام و آزمونِ  فقدان رھبری *
  ای رسانھ ھای پیامریزی ارائۀ  دھی دقیِق برنامھ عدم رتبھ *
  ای رسانھ ھای پیامدر نیاز بھ مصرِف  جوانانفقدان آموزِش  *
  مورد نیاز جوانانبھ  ای رسانھ ھای پیامفقدان آموزش خدماِت  *
  ای رسانھ ھای پیاممصرِف سیستم ای و  اقناع رسانھضعِف فرآیند  *
   ای رسانھ ھای پیامضعِف پوشش مدیریِت کافی ُمبلغین در ارائۀ  *

 )Strength(قوت  نقاط
کھ بھ  ای رسانھ پذیرى سیاسیِ  فرآیند جامعھدرونی  ھای ویژگی
اقناع برای دستیابی بھ ھدِف خود یعنی فرآیند  ھای اجتماعی شبكھ

   :ھای استراتژیک بینی پیش. کمک می کنند ای، رسانھ سیاسی و مصرفِ 
  جوانانای  رسانھ ھای در مصرِف پیام دھی کنترل و جھت *
  مناسب ای رسانھ ھای پیامقابلیت اطمینان در  وکیفیت  *
  رقیبھای  ھشبک در مقابل برتر ای رسانھ ھای پیامعملکرد  *
  بھتر ای رسانھ ھای پیامزنده بودن و استمراِر  *
  جایگزین ای رسانھ ھای پیام ظرفیت و استعداِد تولید *
  ای رسانھ ھای پیامدر ارائۀ  دارای تجربھُمبلغیِن  استفاده از *
  ای رسانھ ھای پیامکنندگاِن  لیسِت مصرف برخورداری از *
  ای رسانھ ھای پیام مستقیم انتقال و انعکاس قابلیت *
  در حال ارسال ایِ  رسانھ ھای ارائۀ پیام نوآوری در *
  ای رسانھ ھای پیامدر ارائۀ  موجود ھای سایت توانایی *
  مورد نیاز ھای ھاعتبارنام ای با رسانھ ھای پیام ارسال *
  تکنولوژی اطالعات مقابلھ کردن با فرآیندھای *

  ُمبلغین با اعتماد بھ نفس و تعھدآمیز مدیریتِ * 

  
  
  
  

عوامل 
درونی یا 

 داخلي
  ھای ویژگی
ھای  شبكھ

 اجتماعی
Internal 
Factors  

  
  
  
  
  

ھای  استراتژی
  )TO(يیکپارچھ ساز

)Integration( 
 گییکپارچتمركز بر 

پذیرى سیاسِی  جامعھ
 کمکِ  ھب ای رسانھ
 ھای بیروني فرصت

 تھدیداتِ  غلبھ بر جھتِ 
 در اقناع بیروني

سیاسی و مصرِف 
 با، ای رسانھ ھای پیام

 تھدیداتِ از  احتراز
 از و استفاده بیروني
   . ھای بیروني فرصت

 )Threat(تھدید  نقاط
برای  کھ ای پذیرى سیاسِی رسانھ فرآیند جامعھعوامل بیرونی 

 اقناعفرآیند  جھِت دستیابی بھ ھدِف خود یعنی ھای اجتماعی شبكھ
    :ھای استراتژیک بینی پیش. مضرند ای، سیاسی و مصرِف رسانھ

  ای رسانھ ھای پیامتاثیر وضع قانون در ارائۀ  اییتوان *
  ھای رقیِب بزرگتر ھبھ نفع شبکای  انھاقناع رسثیر فرآیند أامکان ت *
  بعنوان کسب و کار اصلی موجود ای رسانھ ھای پیامخطر توزیع  *
  ای رسانھ ھای پیامکنندگان در مصرِف  تقاضای بسیار فصلی مصرف *
  کلیدی مھم ای رسانھ ھای پیاممسئلۀ حفظ ُمبلغین در ارائۀ  *
  یغاِت منفی احتمالیاصلی درقالب تبل ای رسانھ ھای پیامف از اانحر *
  آسیب پذیری ُمبلغین بواسطۀ حملھ واکنش ھای رقبای اصلی *
  
  
  

 )Opportunity(فرصت  نقاط
ھای  شبكھکھ بھ  ای پذیرى سیاسِی رسانھ فرآیند جامعھعوامل بیرونی 

اقناع سیاسی و برای دستیابی بھ ھدِف خود یعنی فرآیند  اجتماعی
   :ھای استراتژیک ینیب پیش. کمک می کنند ای، مصرِف رسانھ

  جدید ای رسانھ ھای پیامتوانایی توسعۀ  *
  قیبرمحلی  ھای ھشبکضعیف در  یا رسانھ ھای یامپتقویتِ  *
  ای سودمند ھحاشی ای رسانھ ھای پیامتقویتِ  *
  ای رسانھ ھای یامپای جدید در ھ هبھ اید جوانانواکنش  *
  وربھ خارج از کش ای رسانھ ھای پیام توانایی گسترش *
  جدید ُمبلغینِ ای کاربردی ھ ھتقویتِ برنام *
  رقیبھای  ھشبکتوانایی غیرمترقبۀ  *
  ای رسانھ ھای یامپھستۀ پشتیبانی اقتصادی در ارائۀ  *
  بھتر ای رسانھ ھای پیامتوانایی پیگیرِی تعامل و عرضۀ  *
  

  
  

عوامل 
بیروني یا 

 خارجي
  ویژگی
اقناع 

 ھای پیام
  ای رسانھ

External 
Factors  

  
  

  

  
ھای اقناع  استراتژی

  سیاسی
 ھای پیامو مصرِف  

 ای رسانھ
  

نسبت بھ نقاط  ای پذیرى سیاسِی رسانھ فرآیند جامعھتمركز بر تنوع 
سیاسی و مصرِف  اقناعفرآیند بیروني در قوت دروني و تھدیدھاي 

 قوت از نقاط ھای اجتماعی شبكھ جستن بھره با،  ای رسانھ ھای پیام
  .بیروني تھدیداتِ  از ازاحتر براي درونی

)Variation(  
  )ST(ھای تنوع  استراتژی

برای  ای سیاسِی رسانھ پذیرى ھای بیروني جامعھ گیری از فرصت بھره
 ھای پیامسیاسی و مصرِف  اقناع فرآینددر  درونی رفع نقاط ضعف

ھای  فرصت از استفادهو درونی  ضعف نقاط نداد كاھش، با ای رسانھ
  . ای اجتماعیھ شبكھتوسط  بیروني

)Inspection( 
  )WO(ھای بازنگري  استراتژی

  
  
  
  
 
  

)www.bptrends.com()http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis(  
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  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه : تهران .پذیري سیاسی در حکومت دینی هاي جامعه مؤلفه) 1386(اختر شهر، علی

  .اسالمی

  شمارة . مجلۀ پژوهشی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه اصفهان. سیاسی  پذیري جامعه) 1369(ایمانی، محمدتقی

  .  2و  1

  شیرازه: تهران. خسرو صبري. مصرف) 1381(باکاك، رابرت .  

  دانشگاه تهران: تهران .فاضل رضا. تحقیق در علوم اجتماعی هاي روش) 1386(ببی، ارل.   

  19فصلنامۀ ارغنون، ش . مراد فرهادپور. درباب تحقق میل در ارزش مبادله) 1380(بودریالرد، ژان. 

  شیرازه: تهران . حسن پویان ،افشین خاکباز ،کیان تاجبخش. سرمایه يها شکل) 1384(بوردیو، پیر 

 ،نی: تهران . حسن چاوشیان و لیال جوهر افشانى. پیر بوردیو) 1385(ریچارد  جنکینز 

  رسا: تهران. وحید بزرگى و علیرضا طیب. نظریه هاى سیاست مقایسه اى) 1378(چیلکوت، رونالد .  

 راهنماى جامع کاربرد ) 1388(صفرى، رضا  و کریم ؛حبیب پورSPSS لویه: تهران. در تحقیقات پیمایشى /

    . متفکران

 الملل بین روابط بر ها رسانه تأثیر" (1387) دبیري مهر، اکرم".   

 نشرنی : تهران. هوشنگ نائبی. پیمایش در تحقیقات اجتماعی) 1376(واس، دیوید د  

 مرکز : تهران. رخساره کاظم و مریم رفعت جاه. روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی) 1376(واس، دیوید د

    .ترجمه و نشر کتاب

 دفتر پژوهش هاي : تهران. علی پارساییان و سید محمد اعرابی. مدیریت استراتژیک )1388(، فرد دیوید

   فرهنگی

 ،رضوى قدس آستان: مشهد. بهروان حسین. جامعه بر درآمدى) 1374( یان رابرتسون   

  سمت: تهران. منوچهر صبوري. )مقدمه اي بر جامعه شناسی سیاسی(جامعه و سیاست ) 1377(راش، مایکل  

 مدنی  ورفتارهاي  شهروندي   مهارت  آموزش در ها  نهرسا  نقش " )1382( محمدرضا بایندر، رضایی" .

  . 33 شماره. صداوسیما وسنجش پژوهش ۀفصلنام

 ،سیما و صدا سنجش و پژوهشۀ فصلنام. "حکومتی نهادهاي پاسخگویی و ها رسانه") 1384( مهدي رهبري .

  .  41 شماره

  اطالعات: تهران. جامعه شناسی ارتباطات )1367(ساروخانی، باقر  
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  تهران ).آمار پیشرفته/ ي کمیها روش 3لدج(روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی ) 1386(ساروخانی، باقر :

  دیدار

  سیما و صدا پژوهش و آموزش کل اداره: تهران. جمعی ايه رسانه و جوانان) 1387(ساروخانی، باقر .  

  سمت: تهران. نمونه گیري در تحقیق مقدمه اي بر) 1372(سرائی، حسن  

 آگاه: تهران. روش هاي تحقیـق در علوم رفتاري) 1382(بازرگان، عباس و  حجازي، الهه ؛سرمد، زهره  

  فصلنامۀ پژوهش  ."یک تحلیل نشانه شناختى: مصرف در آگهى هاى تجارى") 1389(سروى زرگر، محمد

  .   1 مارةهاى ارتباطى، ش

 دانشگاه تهران: تهران. رضا دهقانعلی. نظریه هاي ارتباطات جمعی) 1381(جیمز  تانکارد،و  سورین، ورنر   

 سمت: تهران. پرورش و آموزش شناسى جامعه) 1386( محمود پور، شارع   

 صدا و سیما: تهران .محمود حقیقت کاشانی .تلویزیون در زندگی کودکان ما) 1377(ر وشرام، ویلب  

  ه علوم انسانی و مطالعات پژوهشگا: تهران. ى سیاسى و تربیت سیاسىپذیر جامعه) 1389(شرف الدین، حسین

  فرهنگی

 امیرکبیر: تهران. رفتاري علوم فرهنگ (1364) نژاد، علی اکبر شعاري  

 26 شماره . فصلنامه پژوهش و سنجش ."يا رسانه سواد به جوانان نیاز" (1380) شکرخواه، یعقوب  

 رسی جهانی شدن با نگرش بازیابی به روش بر") 1386(ارغنده، رضا  صائمیان، صدیقه وSWOT " .

    22شمارة . ه پژوهشنامه بازرگانیفصلنام

 با تکیه بر برنامه آماري (تکنیک هاي خاص تحقیق ) 1382(بابائی، سکینه  و صدفی، ذبیح الهSPSS( .تهران :

  ورجاوند

 سیاسی  پذیري  عه بر جام تلویزیون   نقش  بررسی") 1390(اکبر  زراعتگر، علیو  طلوعی، علی

    12اجتماعی، شماره وهشپژ  مهفصلنا. "فردوسی دانشگاه دانشجویان 

  بعثت: تهران. جامعه شناسى آموزش و پرورش) 1372(عالقه بند، على  

  رسانه") 1386(علیخواه، فردین 1 شماره .فصلنامه تحقیقات فرهنگی. "اي پیامدهاي سیاسی مصرف   

 آرا: تهران. جامعه تکامل و تحول مسیر و شناسی جامعه بر اي مقدمه (1368) فرجاد، محمدحسین.  

  شماره . مجله نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران ."سیاسی پذیري جامعه بر درآمدي") 1369(قوام، عبدالعلی 

1   

 کتابسرا : تهران. محمود عنایت. صداي مردم) 1365(مک ویلیامز، رابرت  و کریستنس، ریو  
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 اسالمى تبلیغات سازمان: تهران. سیاسی پذیري جامعه مفهوم بررسی) 1374( کمالی، علی اکبر   

  مناسب سازي تکنیک تحلیلی ") 1385(گلکار، کورشSWOT مجلۀ  ."براي کاربرد در طراحی شهري

  .  41شمارة . صفه

 ،نیکا: تهران. دولتی مشی خط تعیین و گیري تصمیم) 1384( محمدرضا مندجین، ربیعیو  حسن گیوریان   

 توس: تهران .محمد حسین فرجاد .جامعه شناسی سیاسی) 1373(دوز، رابرت  /لیپست، مارتین.   

 دل ") 1388(سقایی، مهدي  و مافی، عزت الهکاربرد مMS-SWOT  در تحلیل مدیریت گردشگري شهر

  .  14شمارة  .مجله جغرافیا و توسعه ."مشهد

  وهش و برنامه فصلنامۀ پژ. "جتماعى فرهنگىآسیب شناسى بیگانگى ا") 1381(محسنی تبریزي، علیرضا

  .26 شمارة .ریزي در آموزش عالی

 فصلنامۀ پژوهش و . "عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی") 1388(شیرعلی، اسماعیل  و محسنی تبریزي، علیرضا

  .52 شمارة .آموزش عالی برنامه ریزي در

 کتاب ماه علوم . "عمومی گیري تصمیم در عمومی افکار گیري جهت و رسانه") 1388( محمدعلی، مختاري

  .   24شمارة . اجتماعی

  توسعۀ  و مطالعات دفتر: تهران. پرویز اجاللی. درآمدي بر نظریۀ ارتباطات جمعی) 1385(مک کوئیل، دنیس

  ها رسانه

  ها توسعۀ رسانه و مطالعات دفتر: تهران. مهدي منتظر قائم. مخاطب شناسی) 1385(مک کوئیل، دنیس  

 دفتر پژوهش هاي : تهران. گودرز میرانی. مدل هاي ارتباطات جمعی) 1388. (ویندال، س و ، دنیسمک کوئیل

  .رادیو

  پاژنگ: تهران. پذیرى سیاسى جامعه) 1376(مهرداد، هرمز 

  مردم  ،ارشد کارشناسی رسالۀ. "فضاي سایبرنتیک بمثابۀ فضاي شهري در تهران") 1380(میردامادي، مهرداد

 .دانشگاه تهران ،وم اجتماعیشناسی دانشکدة عل

  دل") 1373(نبى زاده، محمود7 شمارة .نامۀ علوم اجتماعى دانشگاه تهران ."رفتار مصرف کننده يها م.  

 دل   گردي جزیرة طبیعت  ارزیابی قابلیت") 1388(زاده، محمدمهدي  حسین و گر، احمد نوحهقشم با م

SWOT." 15شمارة  .مجلۀ جغرافیا و توسعه . 
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This paper is to explain the effect of Media Persuasion on youths' political 

socialization process. Therefore, based on the Path Analysis of Effective 

Factors in Media's Political Socialization Among Youths and the Theory of 

the V. Schramm in the form five Models- Model of Media's Political 

Persuasion, Model of Message’s Political Awareness, Model of Message’s 

Political Value, Model of Message’s Political Attitude, Model of Important’s 

Messages Political Selection- the Research Hypotheses Path is Considered. 

It is based on Surveys and Referring to Media's Political Messages Audience 

Among Youths. About  368 People of students of Islamic Azad University 

of Zanjan- using the Statistical Sample to Determine Sample Size Rules- 

were Selected Randomly and studied based on the Multi-Stage Cluster 

Sampling and Quota. Subsequently, using a questionnaire, the research Was 

conducted. The required data were collected and analyzed using the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Findings Based on the 

Pearson Correlation Coefficient (r) indicates that the Process of Political 

Crises in cyberspace, especially in the area of social networks, was high  

among male students (compared to female students).  Also, High Political 

Awareness of Media's Political Messages and High Political Attitude to 

Media's Political Messages were seen  among male ones. Meanwhile, there 

are not significant differences between the Male and Female Students of 

Media's Political Socialization, Media's Political Persuasion of Political 

Messages, Political Value of Political Messages, Political Selection of 
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Important’s Political Messages . In the Case of Multiple Regression (R) and 

Path Analysis of Factors Affecting Media's Political Socialization, for 

Goodness of Fit of the Theoretical Model, Based on the Value of Beta (β); 

64% of the Change in Media's Political Socialization of Political Messages  

(R2), Depends on  the Increasing of Media's Political Persuasion of Political 

Messages (+.54), increasing of Political Awareness in follow of Political 

Messages  (+.26), Depreciation of Political Value of Political Messages  (-

.17), Increasing of Political Selection of Important’s Political Messages 

(+.17) and Increasing of Political Attitude  to Political Messages (+.10), 

Between the Female Students (-.16) Residing in Housing Impersonal  (-.12) 

With High-Volume Sampling of Households (+.12) in the Islamic Azad 

University of Zanjan .  

 

Keywords: Media's Political Socialization, Political Crises and Social 

Network
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