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چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین کارویژههای دولتها ،حفظ ،نگهداشت و انتقال ارزشهای سیاسی حاکم است که این مهم از طریق عوامل
مختلفی محقق می شود که شبکه های اجتماعی مجازی یکی از آن ها محسوب می گردد.
هدف اصلی این تحقیق تعیین نقش شبکههای اجتماعی مجازی بر نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان است .روش تحقیق حاضر بر
اساس ماهیت دادهها از نوع کمی ،به لحاظ زمان گردآوری جزو تحقیقات پیمایشی و بر اساس هدف جزو تحقیقات کاربردی است.
جمعیت آماری ،جوانان شهر تهران و شیوهی نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای است .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  854نفر
محاسبه شده و ابزار گردآ وری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه بوده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که
کاربر فعال به عنوان تاثیرگذارترین متغیر با میزان اثر  ،61819و اعتماد رسانهای با  61148و متغیر میزان استفاده از فضای مجازی
با  61178و متغیر سابقه استفاده از فضای مجازی با 61677بر روی متغیر جامعهپذیری سیاسی تاثیرگذار بودهاند .متغیر نوع استفاده
به لحاظ ماهیت ترتیبی از آزمونهای غیرپارامتریک استفاده شد که معنادار بوده است .ولی متغیرهای زمینهای و متغیر پایگاه
اقتصادی -اجتماعی معنادار نبوده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شبکههای اجتماعی مجازی در راستای جامعه-
پذیری سیاسی غیررسمی و به عبارتی مغایر با آنچه که جامعه پذیری سیاسی رسمی است ،عمل میکنند .همچنین پیشنهاد می
شود در راستای دفاع از فرهنگ سیاسی رسمی کشور ،مدیریت و کنترل اینگونه رسانه در اختیار حاکمیت قرار گیرد.

واژه گان کلیدی :جامعهپذیری سیاسی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،کاربرفعال ،دسترسپذیری رسانهای ،اعتماد رسانه ای.
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 .6مقدمه
جامعهپذیری

1

یا اجتماعی شدن ،از نظر لغوی به معنای انطباق با جامعه و آشناسازی با جامعه

است(حقشناس ) 489: 1347 ،و منظور از اجتماعی شدن یا جامعهپذیری آن است که یک انسان از بدو تولدش
چگونه با جامعه و فرهنگ (ارزشها و هنجارهای آن) انطباق مییابد(رفیع پور .)356: 1347 ،یکی از ابعاد مهم
جامعهپذیری که مورد تاکید دولتها و نظامهای سیاسی است ،جامعهپذیری سیاسی 9است .جامعهپذیری سیاسی
روندی آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتارهای پذیرفتنی نظام سیاسی مستقر ،از نسلی به نسل دیگر
کمک میکند و هدف از آن تربیت یا پرورش افراد به صورتی است که اعضای کارآمد جامعه سیاسی باشند(عالم،
 .)117 :1378در فرایند جامعهپذیری سیاسی افراد ،گروه ها و سازمان متعددی موثرند؛ یکی از این عوامل که در
جامعهپذیری افراد نقش دارد وسایل ارتباط جمعی است(ساروخانی )584 :1341،که فراگیر بودنش مهمترین
خصیصه آن محسوب میشود ،به طوری که در سریعترین زمان در اقصاء نقاط جهان پیام و اطالعات را گسترش
میدهند(ساروخانی .)13 :1321،بنابراین امروزه به تبع ظهور و گسترش اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی،
که حاصل پیشرفت در رسانههای ارتباطی است در جامعهای متفاوت از قبل زندگی میکنیم که به زعم برخی
اندیشمندان نظیر مانوئل کاستلز جامعهی اطالعاتی است(کاستلز )1346 ،که با خلق یک فضای مجازی توانسته-
اند میلیاردها کاربر را در فعالیتهای ارتباطی و اطالعاتی خود درگیر کنند .این وضعیت در فرآیند جامعهپذیری
افراد جامعه یک تحول اساسی را ایجاد نموده چرا که افراد جامعه از یکسو با منابع متعدد و بیپایان اطالعات و
ارتباط گسترده مواجه هستند و از سوی دیگر به عنوان کنشگرانی آزاد در این عرصه فعالیت دارند و به تولید
محتوا می پردازند(گیدنز .)88 :1348 ،در واقع نظام های سیاسی تالش می کند از طریق رسانههای در اختیار
خود که اغلب رسانههای سنتی هستند ،فرهنگ سیاسی رسمی و منطبق با ارزشهای مورد تایید خود را برای
اعضای جامعه انتقال و نهادینه سازند ،اما با ظهور رسانههای الکترونیکی و گسترش استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی این معادله برهم خورده است(گیدنز )87 :1348،و انتقال فرهنگ سیاسی رسمی یا به عبارتی
فرهنگ سیاسی حکومتی با چالشهایی مواجه شده است(سردار آبادی.)76 :1346 ،
در دهه های اخیر در جامعه ایران نیز کاربرد شبکه های مجازی رواج گستردهتری یافته است و این بدان
معنا است که در کشور ما نیز دیگر رسانههای سنتی مانند تلویزیون و رادیو و امثال آن ،قدرت یک جانبه خود را
در جامعهپذیری خصوصاً جامعهپذیری سیاسی از دست دادهاند .نتایج تحقیقات نیز همگی دال بر کاهش نفوذ
جامعه پذیری سیاسی رسمی در کشور است؛ به این معنی که انتقال فرهنگ سیاسی رسمی کشور ضعیف تر
شده است .در تحقیق قربانعلی سبکتکین و همکاران میزان جامعه پذیری سیاسی در میان جوانان زیر متوسط
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اعالم شده(سبکتکین و محبوبی .)1328 ،در تحقیق هزار جریبی و همکاران نیز میزان جامعه پذیری دانشجویان
متوسط گزارش شده(هزار جریبی و همکاران ،)1323 ،طبق تحقیق خواجه سروری نیز جامعه پذیری دانشجویان
دانشگاه های سراسر کشور متوسط گزارش شده است(خواجه سروری .)1328 ،در مجموع وضعیت گزارش های
تحقیقات اخیر در خصوص وضعیت جامعه پذیری سیاسی ،متوسط و پایین ارزیابی شده اند و این موضوع برای
نظام سیاسی که مهمترین هدف آن در جامعه پذیری سیاسی ،انتقال ارزش ها و هنجارهای سیاسی است،
مطلوب به نظر نمی رسد .از سوی دیگر این اتفاق با ظهور و گسترش رسانه های الکترونیکی روند صعودی به
خود گرفته است(حسین زاده و همکاران .)1328 ،با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که بررسی نقش شبکه
های اجتماعی مجازی بر جامعه پذیری سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر است.
در این میان جوانان به عنوان مهمترین قشر استفاده کننده از شبکه های اجتماعی مجازی هستند و همچنین در
یکی از حساس ترین مرحله سنی جامعه پذیری سیاسی قرار دارند .نسبت به نظام سیاسی از اولویت و اهمیت
ویژه ای برخوردار هستند چرا که جامعه پذیری سیاسی آنها در این مرحله از نوعی آگاهی برخوردار است ،این
روند ممکن است در سراسر زندگی جوانان نسبت به نظام سیاسی شان تداوم داشته باشد .نجفی سوالری در
ارتباط با این موضوع معتقد است« :شبکه های اجتماعی اینترنتی با ارضای همزمان نیازهای عقلی ،منطقی و
عاطفی جوانان و نوجوانان ،گروه های سنی مذکور را به سمت خود جذب کرده و موسسان جوامع مجازی از این
فرصت برای انتقال مفاهیم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مدنظر خود در قالب نرم و پنهان ،نهایت استفاده را می
برند» (افراسیابی .)35 :1329 ،طی تحقیقات انجام شده جوانان بیشترین تجربه استفاده از شبکه های اجتماعی
مجازی را دارند و در طول روز ساعات زیادی را صرف استفاده از این شبکه های میکنند(حبیب زاده و بخشی
 ،1325مرادی ،شهاب و همکاران ،1323افراسیابی ،محمد صادق  ،1329خدایار ،گلثوم و همکاران ،1323
ودودی ،اله و دالور ،علی  )1328و همین مساله باعث می شود تا در بعد انتقال ارزش ها و هنجارهای سیاسی و
اصطالحاً جامعه پذیری سیاسی برای جوانان روندهایی غیر از انتقال ارزشها و هنجارهای سیاسی از کانال های
رسمی رخ دهد .از این رو ممکن است روند جامعهپذیری سیاسی مرتبط با شبکههای اجتماعی مجازی مغایر با
روند جامعهپذیری سیاسی رسمی حکومتی باشد که متعاقب آن مسائل و بی ثباتی های گوناگونی برای یک
جامعه پیش میآید و باعث بی نظمی و اخالل در کارکردهای نظام سیاسی موجود میشود .همان گونه که یافته-
های برخی تحقیقات داخلی نظیر فاضلی()1323؛ عاملی و حسنی()1321؛ نیز نشان می دهد شبکههای
اجتماعی مبتنی بر اینترنت در به چالش کشاندن ارزشهای جامعه نقش دارند .بنابراین مطالعه نقش عوامل موثر
بر جامعه پذیری سیاسی جوانان که شبکه های اجتماعی مجازی یکی از مهمترین این عوامل تلقی می گردد
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هدف این پژوهش است .به همین خاطر پژوهش حاضر در صدد تبیین این مساله است که شبکههای اجتماعی
مجازی چه نقشی در روند جامعه پذیری سیاسی جوانان ایفا میکنند؟ از سوی دیگر میتوان سواالتی را
به گونهای دیگر عنوان کرد نظیر اینکه در حال حاضر جوانان از چه نوع جامعه پذیری سیاسی برخوردار هستند؟
متغیر اعتماد رسانه ای چقدر در این فرایند تاثیر گذار است و ...؟ و مهمتر از همه اینکه چه راهکارهایی در
راستای حمایت از جامعه پذیری رسمی می توان ارایه داد؟

 .2پیشینه تحقیق
گرچه پژوهشگران ،پیشینه و ریشههای جامعهپذیری سیاسی را به صورت کلی و عمومی ،در یونان
باستان ردیابی کردهاند اما آنچه در آن زمان بیشتر مورد توجه قرار داشت ،توجه به بایدها و نبایدهای علم
سیاست بود و به آنچه که مربوط به بود و هست میشود ،توجه نداشتند .بنابراین ،نمیتوان تاریخ پیدایش
جامعهپذیری سیاسی را یونان باستان دانست .باید تاریخ به وجود آمدن آن را در عصرهای بعدی جستجو کرد.
گویا برای اولینبار ،تالکوت پارسونز در نظریهای با عنوان نظریه ساختاریـکارکردی به این موضوع پرداخته است.
بعد از پارسونز کسانی دیگری نیز به این نظریه پرداختند .مثالً در سال  ،1266گابریل آلموند ،جامعهشناس و
اندیشمند سیاسی آمریکا نیز متاثر از نظریات پارسونز ،در این زمینه مطالبی را مطرح نمود .با این وجود برای
بررسی دقیقتر پیشینه تحقیق ،تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه جامعهپذیری سیاسی مورد توجه
قرار گرفته است .از جمله تحقیقاتی که در ایران پیرامون جامعهپذیری سیاسی صورت گرفته ،تحقیق نقش رادیو
و تلویزیون در جامعهپذیری سیاسی دانشجویان عنوان مقالهای است که توسط احمد آذین و همکاران در سال
 1342نگاشته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد تاثیر تلویزیون بیشتر از سایر وسایل ارتباط جمعی بر
جامعهپذیری دانشجویان است؛ نتایج تحقیق مسعود جعفرینژاد در رسالهی دکترای خود تحت عنوان دبیران و
جامعهپذیری سیاسی حاکی از آن است که بین نگرش سیاسی و اجتماعی دبیران و جهتگیری سیاسی و
اجتماعی دانش آموزان همبستگی مستقیم و معناداری دارد(ضریب همبستگی برابر با  %315بوده است)؛ مطالعه
عوامل موثر بر روند جامعهپذیری سیاسی دانشجویان عنوان مطالعهای است که در سال  1323توسط دکتر
هزارجریبی و همکاران انجام شده است .نتایج نشان میدهد که تشکلهای سیاسی درون دانشگاهی تاثیری مثبت
بر روند جامعهپذیری سیاسی دانشجویان داشته است و تشکلهای سیاسی برون دانشگاهی همچون احزاب و
شخصیتهای سیاسی نتوانستهاند تاثیرگذاری عمدهای بر این روند داشته باشند؛ مطالعه نقش تلویزیون بر
جامعهپذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد عنوان مقالهای است که در سال  1326توسط علی
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طلوعی و همکاران نگاشته شده است .نتایج تحقیقات بر اساس تحلیل رگرسیونی نشان میدهد که هر چه
برخورداری از رسانههای جمعی بیشتر باشد ،نگرش سیاسی دانشجویان باالتر میرود و همین طور هر چه اعتماد
به تلویزیون و اخبار آن باالتر رود ،میزان جامعهپذیری افراد نیز بیشتر میشود؛ بررسی نقش رسانه ها در جامعه
پذیری سیاسی جوان پژوهش دیگری است که در سال  1328توسط سبکتکین و محبوبی نگاشته شده و نتایج
آن نشان می دهد ابعاد تبلیغاتی ،سیاسی و فرهنگی

اجتماعی رسانه ها همگی در جامعه پذیری سیاسی

جوانان تاثیر معنی داری دارند .جامعهپذیری سیاسی نوجوانان جوامع پس از مناقشه عنوان مطالعهای است که در
سال  9615توسط کاترین رادی 3و لورا تایلور 8نگاشته شده است .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که
باورهای والدین ،گروه همساالن ،مدرسه و رسانهها و خصوصاً روابط درون گروهی در توسعه باورهای سیاسی
جوانان تاثیرگذر است؛ جامعهپذیری سیاسی کودکان و نوجوانان در برابر جامعهپذیری مجدد عوامل اجتماعی
کننده :مدل نظری عنوان تحقیق است که که توسط دان رسو انجام شده است .در این تحقیق خانواده ،دوستان،
مدرسه و رسانه جمعی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر جامعهپذیری سیاسی در نظر گرفته شدند؛ تاثیر ویژگیهای
اجتماعی و اقتصادی در نگرشهای سیاسی بومیان آمریکا عنوان پژوهشی است که در سال  9619توسط دانیل
سویج 5و جنگوم مین 6انجام شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان میدهد که ویژگیهای اجتماعی و
اقتصادی بومیان آمریکا ،نقش بیشتری در تبیین نگرش سیاسی سرخپوستان آمریکایی نسبت به هویت قومیشان
بازی میکند؛ تاثیر اینترنت بر نگرش سیاسی در کویت و مصر عنوان مقالهای است که در سال  9619توسط علی
کندری 7و محمد حسن 4انجام شده است .این مطالعه نشان میدهد که استفاده از اینترنت به این دلیل که
هرکس برداشت خود را داشته تاثیر منفی بر بینش سیاسی داشته است و استفاده از فیس بوک ،توییتر و وبالگ-
ها به عنوان برنامههای کاربردی اینترنت ،همراه با استفاده از اینترنت برای کسب اطالعات ،بینش کاذب سیاسی
را توجیه می کند.
در واقع نتایج اکثر تحقیقات پیشین که بر روی جامعهپذیری سیاسی انجام شده به مطالعه عوامل موثر در
جامعه پذیری سیاسی پرداخته اند و همانطور شاهد هستیم موضوع شبکه های اجتماعی مجازی به صورت کلی
به گونه ای مغفول مانده و کمتر توجهی در تحقیقات داخلی و خارجی به این موضوع شده است .خصوصاً تاثیر
شبکههای اجتماعی مجازی بر نوع جامعهپذیری سیاسی رسمی و غیر رسمی .البته در برخی از تحقیقات پیشین
موضوع رسانهها و تاثیر آنها بر جامعهپذیری سیاسی مورد توجه قرار گرفته است تحقیقاتی مانند مطالعه تاثیر
رسانههای ارتباط جمعی بر جامعهپذیری سیاسی دانشآموزان دبیرستانی توسط عبدالرضا نواح و همکاران ،نقش
رادیو وتلویزیون در جامعه پذیری سیاسی دانشجویان توسط احمد آذین و همکاران ،مطالعه نقش تلویزیون بر
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جامعهپذیری سیاسی توسط علی طلوعی و همکاران و تاثیر اینترنت بر نگرش سیاسی در کویت و مصر توسط
علی کندری و محمد حسن .اگرچه در تحقیق اخیر به نقش اینترنت در جامعه پذیری سیاسی توجه شده است.
پرسشنامهای که در این تحقیق موضوع جامعهپذیری سیاسی را مدنظر قرار داده درباره تاثیر طول زمان صرف
شده یک فرد در اینترنت ،دالیل استفاده از اینترنت و استفاده از برنامههای کاربردی اینترنت در حوزه سیاسی،
سرگرمی و یا افزایش سطح دانش پرداخته است و اختصاصاً به موضوع شبکه های اجتماعی نپرداخته است و
تحقیقات مشابه نیز بیشتر با تمرکز بر فیس بوک و  ...بوده و کمتر متمرکز به تمام ابعاد شبکه های بوده است.
بنابراین مهمترین و اصلیترین دلیلی که باعث شد محقق به انتخاب و مطالعه این پژوهش با عنوان نقش شبکه
های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی جوانان شهر تهران بپردازد اول بیتوجهی اکثریت و یا تمامی
تحقیقات قبلی به تمامی ابعاد شبکه های مجازی و خصوصاً یکی از مولفهی اصلی توجیه کننده جامعهپذیری
سیاسی در ارتباط با شبکههای اجتماعی مجازی (اعتماد کاربران به محتواهای تولید شده در شبکه های
اجتماعی مجازی) است و دوم عدم توجه به نوع جامعه پذیری سیاسی که در قالب حکومتی(رسمی)و غیر
حکومتی(غیررسمی) بایستی مورد مطالعه قرار گیرد.

 .9چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری این پژوهش یک چارچوب تلفیقی است که برگرفته شده است از نظریه آلموند و پاول،
پاتنام ،گیدنز ،هارولد السول چارلز رایت مک کوایل ،کاستلز ،پاتنام الهیو کاتنز و تیکنور می باشد .در نظریه
آلموند و پاول ،جامعهپذیری سیاسی از طریق نهادها و عامالن مختلفی صورت میگیرد که یکی از عواملی که در
انتقال ارزشها ،باورها و احساسات سیاسی افراد جامعه نقش مهمی را دارد رسانههای جمعی هستند اگرچه این
بدان معنا نیست که افراد جامعه بدون چون و چرا به پذیرش آنها تحت تاثیر رسانههای جمعی بپردازند .با توجه
به اینکه آلموند در خصوص تاثیر رسانهها به خصوص رسانههای نوظهور و جدید خاصه شبکههای اجتماعی
نتوانستهاند به تبیین جامعهپذیری سیاسی بپردازند ،بنابراین برای فهم و تبیین بهتر تاثیر رسانههای نوظهور و
نوین بر جامعهپذیری سیاسی این نظریه را با نظریه گیدنز ترکیب میکنیم و در ادامه جهت تبیین ابعاد شبکه
های اجتماعی مجازی نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام ،نظریات هارولد السول چارلز رایت مک کوایل ،کاستلز ،الهیو
کاتنز و تیکنور را نیز وارد چارچوب نظری می کنیم .طبق نظریه گیدنز رسانه به ویژه رسانههای الکترونیکی،
تنها در خصوص سیاست خبر نمیدهند ،بلکه تا حدودی درباره اینکه سیاست چه باشد نیز نقش تعیینکنندگی
دارند .پس می توان نتیجه گرفت طبق نظریه گیدنز شبکه های اجتماعی به عنوان بخشی از رسانه های
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الکترونیک می توانند در نوع جامعه پذیری سیاسی نقش ایفا می کنند ،بنابراین بر اساس نظریه گیدنز و نظریه
الموند و پاول فرضیه اصلی تحقیق که در خصوص تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر نوع جامعه پذیری
سیاسی است تدوین شده است .از آنجا که میزان مشارکت افراد در فرایند نظریه بازاندیشی گیدنز متفاوت است
نظریه نظریه الهیو کاتز را جهت میزان فعال بودن کاربران در شبکههای اجتماعی افزودهایم که حاکی از آن
است که رسانههای ارتباط جمعی نمیتوانند به صورت مستقیم بر مخاطبان خود تاثیرگذار باشند ،بلکه در این
رویکرد مخاطبان استفاده کننده ،بهرهبردار و انتخابگر تعریف شدهاند .در خصوص تبیین رابطه دسترسپذیر
بودن رسانهای از نظریه جامعه شبکهای مانوئل کاستلز استفاده کردهایم .بر اساس نظریه شبکهای کاربران با
اتصال به شبکههای اجتماعی مجازی متنوع و گسترده ،منابع و اطالعات زیادی را کسب میکنند و این اطالعات
زمانی که مرتبط با حوزه سیاست باشد ،میتواند در نوع جامعهپذیری سیاسی آنها تاثیرگذار باشد .از دل این
نظریات ،فرضیات دسترس پذیری رسانه ای و کاربر فعال بر نوع جامعه پذیری سیاسی استخراج شده است.
از سوی دیگر جهت تبیین بعد اعتماد رسانه ای به شبکه های اجتماعی مجازی از نظریه سرمایه اجتماعی
پاتنام استفاده کرده ایم .از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی فرصت هایی برای تعلیم و ارتقای مهارت های مدنی و
ورزیدگی هایی مانند مشارکت فعاالنه در مباحث و حیات اجتماعی ،عمومی و سیاسی به شمار می رود .بر اساس
این نظریه میتوان چنین استنباط کرد که افراد در مواجه به شبکههای اجتماعی الکترونیکی صرفاً مصرف کننده
تاثیرپذیر نیستند ،بلکه بر حسب میزان اعتمادی که به این فضا و اطالعات تولیدی آن دارند تاثیر می پذیرند.
بنابراین طبق این نظریه می توان استنباط کردکه میزان و نوع جامعه پذیری سیاسی کاربران شبکه های مجازی
مبتنی بر اینترنت که دولت ها سعی در آموزش و انتقال و نهادینه سازی آن دارند تحت تاثیر اعتمادی است که
کاربران به محتوا و اطالعات آن دارند .پس از دل این نظریه ،فرضیه تاثیر اعتماد رسانه ای بر نوع جامعه پذیری
سیاسی استخراج شده است.
جهت فرضیه تاثیر میزان ،نوع و سابقه استفاده از شبکه های مجازی از نظریه های هارولد السول چارلز رایت
مک کوایل استفاده شده است .این نظریه پردازان معتقد هستندکه دامنه و میزان تاثیر رسانهها ،وابسته به
استفاده ای است که افراد از آنها دارند و همین استفاده بر نگرش و جهت گیری افراد تاثیر دارد .جهت فرضیه
تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی بر جامعه پذیری سیاسی نیز از نظریه تیکنور و همکاران استفاده کرده ایم .تیکنور
و همکاران اعتقاد دارند که به موازات افزایش انتشار اطالعات در جامعه توسط رسانه های جمعی ،آن بخش هایی
از جامعه که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی باالتر هستند ،در مقایسه با بخش های دارای پایگاه اقتصادی
اجتماعی پایین تر ،تمایل بیشتری به دریافت اطالعات در کوتاه ترین زمان دارند .لذا ،شکاف آگاهی بین این دو
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بخش ،به جای کاهش ،افزایش می یابد(مهدی زاده .)42 :1329 ،بنابراین طبق این نظریه افرادی که دارای پایگاه
اقتصادی اجتماعی باالتری هستند به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی که دارند ،آمادگی بهتری جهت کسب
آگاهی و اطالعات دارند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که پایگاه اقتصادی و اجتماعی جوانان به جهت تمایل
متفاوت شان در دسترسی به اطالعات در نوع جامعه پذیری سیاسی شان می تواند تاثیر گذار باشد.
 .4مدل مفهومی پژوهش
با توجه به نظریه های مطروحه در چارچوب نظری ،مدل نظری تحقیق به شرح ذیل استخراج شده است.
شکل  -1مدل نظری رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته

 .5فرضیه های پژوهش
الف) فرضیه اصلی
 به نظر میرسد شبکههای اجتماعی نوین مجازی نقشی مغایر با آنچه که حکومتها در جامعهپذیری سیاسیجوانان ایفا میکنند ،دارند.
ب) فرضیات فرعی
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به نظر میرسد بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان رابطه
معناداری وجود دارد .به این معنا که افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میتواند در ایجاد جامعه-
پذیری سیاسی غیررسمی(غیرحکومتی) نقش داشته باشد.
 به نظر میرسد نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با نوع جامعه پذیری سیاسی جوانان دارای تفاوتمعناداری است .به این معنا که اهداف مختلف استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میتواند انواع جامعه پذیری
سیاسی رسمی حکومتی و غیررسمی(غیرحکومتی) را در پی داشته باشد.
 به نظر میرسد متغیرهای زمینه ای نظیر تاهل و جنس و  ...با نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان دارای تفاوتمعناداری است.
 به نظر میرسد بین سابقه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان رابطهمعناداری وجود دارد .به این معنا که سابقه باالی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میتواند در ایجاد
جامعهپذیری سیاسی غیررسمی(غیرحکومتی) نقش داشته باشد.
 به نظر میرسد بین اعتماد رسانهای و نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان رابطه معناداری وجود دارد .به این معناکه اعتماد به محتوای شبکههای اجتماعی میتواند در شکلگیری جامعهپذیری غیررسمی نقش داشته باشد.
 به نظر میرسد بین دسترس پذیری رسانهای و نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان رابطه معناداری وجود دارد .بهاین معنا که دسترسی بیشتر به شبکههای اجتماعی میتواند در شکلگیری جامعهپذیری
غیررسمی(غیرحکومتی) نقش داشته باشد.
 به نظر میرسد بین کاربر فعال و نوع جامعهپذیری سیاسیاش رابطه معناداری وجود دارد .به این معنا که فعالبودن کاربر در استفاده از شبکههای اجتماعی میتواند در شکلگیری جامعهپذیری غیررسمی نقش داشته باشد.
 به نظر میرسد بین پایگاه اجتماعی  -اقتصادی جوانان و نوع جامعهپذیری سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. .1روش شناسی تحقیق
در تحقیق حاضر محقق به دور از تاثیرگذاری و تاثیر پذیری در تالش است تا بتوانـد رابطـه و قاعـده حـاکم بـر
شبکه های اجتماعی مجازی و جامعه پذیری سیاسی جوانان شهر تهران را موررد شناسایی قرار دهد .همچنین به
دلیل اینکه خصوصیت اصلی و عمده تحقیقات پیمایشی تعمیم پذیری نتایج نمونه کوچکتر به جامعـه بـزرگ تـر
است(ازکیا ،)65 :1342 ،بنابراین در این پژوهش از روش تحقیق اثباتی استفاده شده است .بنابراین بـا توجـه بـه
ماهیت پژوهش مناسبترین روش ،روش کمی و پیمایش است که در مرحله اول به منظور شناسـایی متغیرهـا و
بنیان های نظری از روش اسنادی ،و برای شناسایی و توصیف مقدار و نـوع بهـره گیـری جوانـان از شـبکه هـای
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اجتماعی نوین و وضعیت جامعه پذیری سیاسی جوانان از روش پیمایشی اکتشافی استفاده می شـود .بـه لحـاظ
هدف نیز جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود .جمعیت آماری مورد مطالعه در ایـن پـژوهش جوانـان شـهر
تهران هستند که طبق اطالعات مرکز آمار جمعیت تهران حدود  4566666نفر می باشد که از این میان حـدود
 9156666نفر جمعیت جوان شهر تهران را شامل می شود (سرشماری سال  )1325که بـا اسـتفاده از فرمـول
کوکران حجم نمونه  854نفر محاسبه شده است .همچنین شیوهی نمونهگیری پژوهش ،نمونـه گیـری تصـادفی
خوشه ای چندمرحله ای بوده است؛ در یک تقسیمبندی مناطق شهر تهران به پنج پهنه جنوبی ،مرکزی ،شمالی،
غربی و شرقی تقسیم شده است(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  .)1325 ،محقق با اسـتفاده از نمونـه
گیری تصادفی ساده از هر پهنه که به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده است ،یک منطقه را به عنوان نمونـه
خود انتخاب کرد .حاصل نمونهگیری تصادفی ساده از هر پهنه ،منطقه  1از پهنه شمال ،منطقه  99از پهنه غرب،
منطقه  8از پهنه شرق ،منطقه  7از پهنه مرکزی و منطقه  12از پهنه جنوب انتخاب گردید .سپس بنا شـد تـا از
هر منطقه یک ناحیه به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شود .نتیجه این نمونهگیری باعث انتخاب ناحیه  1از منطقه
 ،1ناحیه  3از منطقه  ،99ناحیه  9از منطقه  ،8ناحیه  3از منطقـه  7و ناحیـه  9از منطقـه  12انتخـاب گردیـد.
بنابراین طبق انتخاب تصادفی از هر ناحیه9 ،محله ،جمعاً  16محله به طور تصادفی انتخاب شده انـد ،در مرحلـه
بعدی نیز با انتخاب چندین بلوک از بلوک هایهای محالت که در نقشه شماره گذاری شدند ،انتخـاب گردیدنـد.
در پایان با استفاده از نمونهگیری تصادفی سیستماتیک واحدهای مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شـدند.
برای انجام نمونهگیری تصادفی سیستماتیک ،نیاز به تعداد واحدهای مسکونی محله و تعداد واحـدهای مسـکونی
در هر یک از بلوکهای اصلی و خرده بلوکها بود که از شهرداری تهران دریافت شد .در مرحله اخر در داخل هر
یک از محالت به عنوان خوشه نهایی 86 ،جوان مورد مصاحبه قرار گرفتهاند و پرسشنامه را تکمیل کردند .که در
نهایت پرسشنامهها با نظارت محقق و چند پژوهشگر کارکشته امر تکمیل پرسشنامههـا بـه صـورت حضـوری در
مواجهه با نمونههای آماری تکمیل گردیدند .در این پژوهش جهـت روایـی از روش اعتبـار صـوری یعنـی توافـق
متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یـا یـک معیـار اسـتفاده شـده اسـت .در عـین حـال ضـریب پایـایی
پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برآورد شد .با توجه به نتایج این پژوهش ضریب الفای کرونبـاخ
باالی  6175می باشد لذا میتوان گفت پرسشنامه این پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است.
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جدول شماره  6برآورد ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

مقدار آلفا

اعتماد رسانه ای

./78

فعال بودن کاربر

./76

دسترس پذیری رسانه ای

./76

هدف استفاده از شبکه های اجتماعی نوین

./73

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی نوین

./72

سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی نوین

./72

جامعه پذیری سیاسی

./74

تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته (جامعهپذیری سیاسی) :آلموند جامعهپذیری سیاسی را روند حفظ
یا دگرگونی فرهنگ سیاسی تعریف میکنند .بنا به این روند افراد وارد فرهنگ سیاسی میشوند و سمتگیری-
هایشان نسبت به هدفهای سیاسی شکل میگیرد .که متشکل از سه نوع جهت گیری است؛ جزء اول جهت-
گیریهای شناختی به معنای اطالع ،اعم از دقیق یا غیردقیق از نظام سیاسی است .جزء دوم جهتگیریهای
عاطفی به معنای احساس وابستگی ،دخالت و امثال آن راجع به موضوعات سیاسی میباشد و جزء سوم جهت-
گیریهای ارزشی ،به معنای قضاوت راجع به موضوعات سیاسی است(آلموند ،)13 :1276 ،اما همانگونه که
مشخص است بعد شناختی فرهنگ سیاسی به دلیل عدم جهتگیری خاص آن در خصوص نوع جامعهپذیری
سیاسی رسمی و غیررسمی با نظر اساتید رهنما و مشاور حذف شد .در این پژوهش برای سنجش جهتگیری
ارزیابانه افراد از مولفههای ارزیابی و قضاوت سیاسی ،رضایتمندی سیاسی ،اعتماد سیاسی ،نگرش به دموکراسی و
مشارکت سیاسی استفاده شده است(خانیکی و سرشار .)166-165 :1321 ،همچنین مولفههای جهتگیری
احساسی در قالب افتخار و غرور سیاسی ،احساس عدالت ،احساس امنیت سیاسی و احساس بیقدرتی سیاسی در
نظر گرفته شده است(خانیکی و سرشار .)165-168 :1321 ،تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل:
)1میزان ،هدف و سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی :میزان ،هدف و سابقه استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی در این پژوهش این است که جوانان شهر تهران به طور متوسط به چه مدت ،چه میزان و با چه
هدفی از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند(خدایار و همکاران )9 .)46 :1323 ،فعال بودن کاربر :کابر
فعال اشاره به کاربری دارد که خود تصمیم میگیرد چه برنامه را و از کدام وسیله ارتباطی استفاده کند(هرمز،
.)187 :1346شاخصهای این متغیر با توجه به ویژگیهایی که فرانک بیوکا برای مخاطب فعال در نظر گرفته
است مورد استفاده واقع شده است .این ویژگیها عبارتند از گزینشگری ،نفعگرایی یا سودمندی ،قصدمندی یا
انتخابی بودن ،درگیری و مقاومت در برابر تاثیر(لیتل جان)3 .)783 :1348 ،دسترسپذیر بودن رسانهای:
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دسترسپذیر بودن رسانهای عبارت است از دسترسی مستقیم و همزمان به اطالعات و ارتباطات کامپیوتری که
منجر به تسهیل انتشار و اصالح اطالعات میشود(فتحی آشتیانی .)49 :1323 ،در پژوهش حاضر برای عملیاتی
سازی دسترسپذیر بودن رسانهای دو بعد دسترسی بیشتر و آسانتر به انواع شبکههای اجتماعی مدنظر می
باشد(خدایار و همکاران)8 .)141 :1323 ،اعتماد رسانهای :یک رسانه با فراهم کردن رضایتمندی مخاطبان خود
توان پاربرجایی و رشد و رقابت را پیدا می کند و به موفقیتی از این شرایط نائل می شود که از آن به عنوان
اعتماد رسانه یاد می شود .در این پژوهش تقسیمبندی کورینگ و مایتس از اعتماد به رسانهها ،مبنای عملیاتی
کردن قرار گرفته است که عبارتند از؛ اعتماد به گزینشگری موضوعات ،اعتماد به گزینشگری حقایق ،اعتماد به
دقت توصیفات و اعتماد به ارزیابی ژورنالیستی برای اعتماد رسانهای(انارکی.)181 :1326 ،
 .7مروری بر ادبیات
 .6-7جامعه پذیری سیاسی
جامعهپذیری سیاسی فرایندی است که طی آن انسانها با سیستم سیاسی در نظام اجتماعی آشنا میشوند و
واکنش خویش را در برابر پدیدههای سیاسی تعیین میکنند .طی این فرایند؛ نگرشهای سیاسی فرد شکل
میگیرد .این فرایند که در قالب نهادهای اجتماعی و در طی زمان صورت میگیرد مایه تکوین شخصیت و تربیت
سیاسی انسانها میشود(پاول و آلموند .)39 :1229 ،2آلموند و پاول جامعهپذیری سیاسی را روند حفظ یا
دگرگونی فرهنگ سیاسی تعریف میکنند (همان .)68 :لنگتون نیز جامعهپذیری سیاسی را فرایندی تعریف می-
کند که از طریق عامالن مختلف جامعه صورت میگیرد و به کمک آن فرد تمایالت ایستاری و الگوهای رفتاری
مرتبط با سیاست را فرا میگیرد(النگتون .)5 :9666 ،16گذشته از تعریفهای رسمی و کالسیک ،عمدهترین
تالش جامعهپذیری سیاسی در زمینه فرهنگ سیاسی است؛ یعنی این که در جامعهپذیری سیاسی ،روی فرهنگ
سیاسی افراد جامعه کار میشود و سه کار ویژه در این زمینه انجام میدهد که عبارتند از .1 :حفظ و نگهداری
فرهنگ سیاسی؛  .9تغییر و تحول در آن؛  .3پایهگذاری یک فرهنگ سیاسی نوین (هرمز.)85 :1376 ،

 .2-7شبکه اجتماعی مجازی(مبتنی بر اینترنت)
شبکههای اجتماعی اینترنتی به زبان ساده ،صفحات اینترنتی هستند که افراد با عضویت در آنها میتوانند
دوستیابی کنند ،به بحث و تبادل نظر بپردازند ،تصاویر و فیلمهایی را که دوست دارند به اشتراک بگذارند و این
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فرصت را مییابند تا در مورد عالقمندیها و مطالب دیگران اظهار نظر کنند و خودشان نیز مطالب را با سلیقه
خود منتشر سازند (افراسیابی .)15 :1329 ،بر اساس تعریف دیگری شبکههای اجتماعی خدمات آنالینی هستند
که به افراد اجازه ایجاد پروفایل شخصی میدهند تا از این طریق اطالعات شان را به اشتراک بگذارند و بتوانند
خود را به دیگران معرفی کنند و نه تنها ارتباطات قبلی را به صورت مجازی داشته باشند بلکه بتوانند ارتباطات
جدید نیز شکل دهند(پمک و دیگران.)994 ،9662 ،11
 .9-7وضعیت ایرانیان در استفاده از شبکه های اجتماعی
طبق آخرین آماری که پژوهشگر از سایت الکسا استخراج کرده (طبق جدول شماره  )9شبکههای اجتماعی
مجازی خارجی بیشترین سهم را برای استفاده کاربران ایرانی به خود اختصاص داده است که رتبه اول مربوط به
اینستاگرام است .اگرچه رتبه تویتیر و فیس بوک در ایران در اولویتهای آخر قرار گرفته اما این بدان معنی
نیست که این شبکه های اجتماعی با ریزش کاربر در ایران مواجه شده باشد ،بلکه سایت الکسا با توجه به آی پی
کاربران به ارزیابی کشورها میپردازد و از آنجا که این دو شبکه اجتماعی مذکور در کشور فیلتر هستند و کاربران
مجبور به استفاده از فیلتر شکن هستند .با این وجود همانگونه که مشخص است شبکههای اجتماعی مجازی
داخلی در ایران از استقبال زیادی برخوردار نیستند.
جدول شماره  -2وضعیت استفاده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی و مقایسه آن با رتبه جهانی
ردیف

عنوان شبکه اجتماعی یا پیام رسان

رتبه در ایران

رتبه جهانی

1

اینستاگرام

1

5

9

تلگرام

9

-

3

لینکدین

3

6

8

یوتیوپ

8

1

5

فیس نما

5

-

6

کلوپ

6

-

7

فیس بوک

4

9

4

تویتر

2

8

منبع :سایت الکسا سال 9617
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 .4 7شبکههای اجتماعی مجازی و جامعهپذیری سیاسی

شبکههای اجتماعی مجازی با توجه به قابلیتها و ظرفیتهایی که دارند ماهیت و شکل رابطهها و ارتباطات را
متحول ساخته و در تمامی حوزههای حیات بشری دگرگونیهایی را بوجود آوردند که یکی از این دگرگونیها
مربوط به حوزه جامعهپذیری سیاسی است .پیشتر رسانهها به صورت مطلق در اختیار نظام حاکم قرار داشته و
احیاناً رسانههای مخالف محدود میشدند اما در سالهای دهه  26با راه اندازی اولین شبکه مجازی توسط و
تحوالت سریع در آن ،در سالهای اخیر شبکههای مجازی نوین با امکانات و توانمندیهای گسترده شرایط
یکسویه تولید و انتقال اطالعات از سوی رسانههای حاکم را تغییر داده و شرایط دیگری را برای نوع جامعهپذیری
سیاسی رقم زده است .چرا که شبکههای اجتماعی مجازی در انتقال عناصر سیاسی جامعه به کاربران و ارتقای
آگاهی کاربران نسبت به آن عناصر و تکرار و باز آفرینیش در ذهن کاربران نقش اساسی دارد ،بنابراین شبکههای
اجتماعی مجازی هم کار باز آفرینی و هم انتقال عناصر سیاسی را در بین کاربران بر عهده دارد و این نقش در
فرایند جامعهپذیری کاربران موثر خواهد بود.

 .8یافتههای پژوهش
 .6-8یافتههای توصیفی
تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
این بخش از پژوهش اختصاص به تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از تحقیق دارد که از دو روش آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شده است.
یافتههای توصیفی(جمعیت شناختی پاسخگویان) :در این بخش به صورت خالصه به یافتههای توصیفی
تحقیق اعم از جنس ،تحصیالت ،تحصیالت ،درآمد و  ...پرداخته میشود.
جدول شماره  – 9توزیع فراوانی جمعیت شناسی جمعیت آماری
جنس

جمعیت

تاهل

تحصیالت

شناختی

مرد

زن

دیپلم

لیساس

باالتر

متاهل

درصد

5119

8414

59

92

12

3616

درآمد

مجرد 9م
6118

9815

وسیله نقلیه

9تا8م

باالی 8م

دارد

ندارد

5618

1812

7817

9513

بر اساس یافتههای تحقیق عمده پاسخگویان ( )5119درصد را مردان تشکیل دادهاند؛ اکثر پاسخگویان
متاهل( 6118درصد) ،تحصیالت اکثر پاسخگویان زیر لیسانس( 59درصد)؛ درآمد خانواده اکثر پاسخگویان بین 9
تا  8میلیون تومان( 5618درصد)؛ اکثر پاسخگویان دارای وسیله نقلیه( 7817درصد).
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جدول شماره 4توزیع فراوانی توزیع فراوانی ابعاد متغیرهای تاثیر گذار بر جامعهپدیری سیاسی
متغیر

دسترس پذیری رسانه

هدف استفاده از شبکه های مجازی

اعتماد رسانه ای

کاربر فعال

ها

آموزشی

اخبار

دوستان

سرگرمی

زیاد

متوسط

کم

زیاد

متوسط

کم

زیاد

متوسط

کم

درصد

613

3613

3316

9719

8519

1714

3618

8815

18

8118

8615

1912

86

با توجه به اطالعات جدول فوق بیشترین هدف استفاده از شبکههای مجازی مربوط به صحبت و معاشرت با
دوستان( 3316درصد)؛ دسترسپذیری باالی کاربران به شبکههای اجتماعی( 8519درصد)؛ فعال بودن و مشارکت
باالی کاربران در شبکههای اجتماعی( 8815درصد) و همچنین اکثر کاربران به محتواهای منتشر شده در شبکه
های اجتماعی اعتماد دارند( 8615درصد).
جدول شماره -5توزیع فراوانی ابعاد متغیرهای تاثیر گذار بر جامعهپدیری سیاسی
متغیرها
درصد

میزان استفاده از شبکه ها

جامعه پذیری سیاسی

سابقه استفاده از شبکه ها

آموزشی

اخبار

دوستان

سرگرمی

تا  9سال

 3سال

باالی  8سال

رسمی

تاحدودی

غیررسمی

613

3613

3316

9719

8714

1915

3216

8118

1715

8111

با توجه به اطالعات جدول فوق بیشترین زمان استفاده از شبکههای مجازی برای کاربران کمتر از دو ساعت؛
بیشترین فراوانی سابقه استفاده مربوط به دو سال اخیر؛ و غالب نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان به صورت
رسمی( 8118درصد) میباشد.
 .2-8آزمون طبیعی بودن توزیع دادهها
در این بخش پیش از انجام آزمونهای آماری و به دلیل پیشفرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزمونهای
پارامتریک یا ناپارامتریک از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید .بر اساس این آزمون ،توزیع متغیرهای
تحقیق یک توزیع نرمال بوده و در نتیجه برای آزمون فرضیههای مربوط به این متغیرها میبایست از آزمونهای
پارامتریک استفاده شود .برای بررسی موضوع پژوهش از رگرسیون چندگانه و آزمون  Tو  Fاستفاده شده است.
جدول شماره  -1آمارههای آزمون کولموگروف -اسمیرنف
جامعه
متغیرها

میزان

هدف

سابقه

پذیری

اعتماد

فعال بودن

دسترس

رسانه ای

کاربر

پذیر بودن

سیاسی
تعداد نمونه
 Zآماره
آماره
سطح
کولموگروف-
احتمال
اسمیرنف
معناداری
دوطرفه

854
85154
75580

رسانه
854
45151
75051

854
45151
75515

854
5515
75815

854
85.4
75871

854
55.5
755545

854
55.5
8555
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 .9 8یافته های تحلیلی :در این بخش با توجه به آزمونهای آماری متناسب با متغیرها نسبت به آزمون
فرضیات و تجزیه و تحلیل دادهها اقدام شده است .همانگونه که گفته شد در مجموع  4فرضیه در این پژوهش
مورد بررسی قرارگرفته است.
آزمون فرضیه اول :تاثیر نوع استفاده کاربران جوان از شبکههای اجتماعی مجازی بر نوع جامعه پذیری سیاسی
آنان :در این فرضیه در نظر گرفته شده است که بین نوع استفاده از شبکههای اجتماعی و نوع جامعهپذیری
سیاسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره  -7تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه نوع استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی
گروه

فراوانی

میانگین

F

سطح معناداری

سرگرمی

111

903..3

5.0.08

00000

اخبار و اطالعات روز

191

1011.1

نوع استفاده کاربران

علمی و آموزشی

.3

903113

جوان از شبکههای

کاری

11

901380

اجتماعی مجازی

دوستان

189

.031.3

اشتراک گذاری

19

900981

متغیر

برای بررسی تفاوت معناداری بین نوع استفاده کاربران جوان از شبکههای اجتماعی مجازی و نوع جامعهپذیری
سیاسی آنان از آزمون  Fمستقل استفاده شده است .نتایج حاصله از جدول آزمون  Fحاکی از این است که میان
نوع استفاده کاربران جوان از شبکههای اجتماعی مجازی و نوع جامعهپذیری سیاسی آنان تفاوت معناداری وجود
دارد.
آزمون فرضیه دوم :تاثیر متغیرهای زمینهای نظیر تاهل و جنس و  ...با نوع جامعهپذیری سیاسی جوانان :برای
بررسی تفاوت معناداری بین جنس و جامعهپذیری سیاسی از آزمون  Tمستقل استفاده شده است.
جدول شماره  -8بررسی تفاوت معناداری بین جنس و جامعه پذیری سیاسی
ردیف

عنوان

تعداد

میانگین

1

زن

993

9143

9

مرد

936

3193

3

سطح معناداری

61955

8

N

854

نتایج حاصله از جدول آزمون  Tحاکی از این است که میان دو متغیر جنس و جامعـه پـذیری سیاسـی کـاربران
جوان شهر تهران دارای تفاوت معناداری وجود ندارد.

67

تبیین جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی مجازی- ...

بررسی تفاوت معناداری بین وضعیت تاهل و جامعهپذیری سیاسی کاربران جوان شهر تهران :برای
بررسی تفاوت معناداری بین وضعیت تاهل و جامعهپذیری سیاسی کاربران جوان شهر تهران از آزمون  Fمستقل
استفاده شده است.
جدول  -3بررسی تفاوت معناداری بین وضعیت تاهل و جامعه پذیری سیاسی
متغیر

وضعیت تاهل

وضعیت درون و

مجموع

درجات

میانگین

تحلیل

سطح

برن گروهی

مربعات

آزادی

مربعات

واریانس

معنیداری

بین گروهی

161826

3

31827

11761

61166

درون گروهی

2161499

886

91656

کل

2971311

882

نتایج جدول آزمون  Fحاکی از این است که میان دو وضعیت تاهل و جامعهپذیری سیاسی تفاوت معناداری
وجود ندارد.
بررسی آزمون فرضیات متغیرهای فاصله ای( تحلیل رگرسیون چندگانه) -آزمون سایر فرضیات :در
این بخش از پژوهش ،فرضیاتی که با متغیرهای فاصلهای می توانند در معادله رگرسیون وارد شوند به شرح ذیل
مورد آزمون قرار گرفتهاند.
جدول شماره  -61جدول رگرسیون چندگانه
ضریب همبستگی پیرسون

ضریب تعیین تعدیل شده

61711

متغیرهای مستقل

سطح معناداری
61666

61565

با توجه نتایج جدول شماره  16مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  61711میباشد که نشان میدهد بین
مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق (جامعهپذیری سیاسی) همبستگی باالیی وجود دارد .ضریب
تعدیل شده که برابر با  61565میباشد که میزان آن نشان میدهد که  5615درصد از تغییرات نمره جامعهپذیری
سیاسی به متغیرها پژوهش مربوط است.
جدول شماره  -66ضرایب بتای متغیرهای مستقل معنادار
متغیرهای مستقل

سطح معناداری

بتا

میزان استفاده از شبکه ها

0011.

00000

سابقه استفاده از شبکه ها

00011

00000

کاربر فعال

00.1.

00000

اعتماد رسانه ای

0015.

00000
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طبق اطالعات جدول شماره  11نتایج رگرسیون چندگانه نشان میدهد که متغیر کاربر فعال ،اعتماد رسانهای،
میزان و سابقه استفاده از شبکهها در سطح  22درصد معنیدار بودهاند این در حالی است که متغیرهایی نظیر
دسترسپذیر بودن رسانهای و پایگاه اقتصادی و اجتماعی معنادار نبودهاند .اما قضاوت در مورد سهم هر یک از
چهار متغیر مستقل در تبیین متغیر وابسته را باید به مقادیر بتا واگذار کرد .بر اساس بتای بدست آمده برای
متغیر فعال بودن کاربر ،به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار فعال بودن کاربر به اندازه  61819میزان
استفاده کاربران از شبکه های مجازی  61178واحد ،سابقه استفاده کاربران از شبکه های مجازی  61677واحد و
اعتماد رسانهای  61148واحد در انحراف متغیر وابسته تغییر ایجاد میشود.
تحلیل مسیر :جدول شماره  ،19مجموع تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را
نشان میدهد.
جدول شماره  -62محاسبه تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل
معنی داری

متغیرها

تاثیر مستقیم

تاثیر غیرمستقیم

تاثیر کل

میزان استفاده از شبکهها

0011.

000108

00158

•

سابقه استفاده از شبکهها

00011

-

00011

•

اعتماد رسانهای

0015.

0000181

00131

•

فعال بودن کاربر

00.1.

00000.51

00.1.

•

دسترس پذیری رسانه ای

-

-

-

عدم معنی داری

نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد که متغیر فعال بودن کاربر و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی به
ترتیب دارای بیشترین اثر و متغیر سابقه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی دارای کمترین تاثیرگذاری بر
متغیر جامعهپذیری سیاسی بوده است.

 .3بحث و نتیجه گیری
این پژوهش پیرامون  4فرضیه تدوین شده است که شامل یک متغیر وابسته(جامعهپذیری سیاسی) و  4متغیر
مستقل است که از میان ،فرضیات مرتبط با متغیرهای میزان ،نوع ،سابقه استفاده از شبکههای مجازی و
کاربرفعال و اعتماد رسانهای معنادار بودهاند و فرضیات مرتبط با سه متغیر دسترسپذیر بودن رسانهای پایگاه
اقتصادی و اجتماعی و متغیرهای زمینهای معنادار نبوده است .برای تبیین نتایج این فرضیات از نظریهها و
تحقیقات مشابه استفاده شده است .به این ترتیب طبق یافتهای این پژوهش میزان و سابقه استفاده کاربران جوان
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از شبکههای اجتماعی مجازی بر نوع جامعهپذیری سیاسی آنها تاثیر معنادار داشته است بدین معنا که هر چقدر
استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی مجازی بیشتر باشد و دارای سابقه بیشتری در استفاده از شبکه های
مجازی باشند ،آنها دارای جامعهپذیری سیاسی پایینتر (غیررسمیتری) هستند و این بدان معنی است که در
دوران جدید شبکههای اجتماعی به عنوان رسانههای آزاد و بدون کنترل نظام حاکم عمل میکنند(برخالف
رسانههای سنتی نظیر تلویزیون و رادیو که در اختیار نظام حاکم هستند) .همانگونه که نظریه گلوله جادوی،
هارولد السول و چالز رایت ،نظریه ارتباطات جمعی مک کوایل( )1349و سایر نظریات مشابه در خصوص تاثیر
رسانههای سنتی بیان میدارند رسانههای دیداری و شنیداری ،قادرند بر اندیشهها ،زندگی و الگوهای رفتاری
مخاطبان تاثیر بگذارند و طبیعتاً هرچقدر افراد بیشتر در معرض رسانه ها قرار بگیرند بیشتر تحت تاثیر محتوای
پیام ها قرار میگیرند .اما همانگونه که اشاره شد ،رسانه های الکترونیکی نه تنها در اختیار نظام حاکم نیستند
بلکه به دلیل قرار گرفتن سرورهای شبکه های اجتماعی در خارج از کشور و تهیه محتواهای فرهنگ سیاسی،
مخالف با فرهنگ سیاسی رسمی و حاکم کشور عمل میکنند و به همین خاطر بین میزان و سابقه استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی فرایند جامعهپذیری سیاسی غیررسمی را دامن می زنند .این وضعیت در تحقیق
احمد آذین و همکاران ( ،)1342علی طلوعی و همکاران ( )1326نظریه کاشت(مک کوایل ،)1345 ،نظریه
گربنر(بری )1348 ،و  ...منطبق است که در آن اثر تلویزیون و رسانههای سنتی در اختیار حاکمیت در جامعه
پذیری رسمی بیشتر و محسوستر است .اما در جامعه جدید همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد این شبکههای
اجتماعی مبتنی بر اینترنت هستند که شیوه سابق جامعهپذیری را با چالش مواجه ساختهاند.
از سوی دیگر یافته های این پژوهش حاکی از تفاوت معناداری نوع استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی
مجازی با نوع جامعهپذیری سیاسی آنان است .بدین معنی که کاربران بسته به اینکه چه نوع استفادهای و یا از
چه بخشهایی از شبکه های اجتماعی استفاده کنند دارای جامعهپذیری سیاسی متفاوتی هستند .کاربرانی که
اولویت اول استفاده شان از شبکه های مجازی بخش اخبار و مسایل روز است نسبت به سایر کاربران دارای
جامعهپذیری سیاسی غیررسمیتری هستند .و این با نظریه های فوق الذکر بسیار متفاوت است که مدعی بودند
رسانه های دیداری و شنیداری قادرند به صورت یکسان با شدتهای مختلف بر نگرشهای کاربران اثرگذرا باشند.
همچنین نتیجه این تحقیق منطبق با تحقیق دبرا روکر

19

و میکاییل بانکس

13

( ،)1228تحقیق برایان

ندوک )1247(18نمی باشد .این پژوهش ها که تاکید دارند آموزش نقش بسزایی در جامعهپذیری جوانان دارد اما
از آنجایی که در تحقیق این محققین آموزش رسمی و در مدرسه اتفاق افتاده و بنابراین رابطه مستقیم و تاثیر
معنادار با جامعهپذیری سیاسی دارد اما در تحقیق ما فعالیتهای آموزش  -علمی در یک فضای غیر نظارتی(یعنی
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در شبکههای اجتماعی مبتنی بر اینترنت) اتفاق افتاده و بنابراین به سوی جامعهپذیری غیررسمیتری حرکت
کرده است.
کاربر فعال به عنوان تاثیرگذارترین متغیر در جامعهپذیر سیاسی در این پژوهش بوده است .نتیجه این فرضیه
نشان داد که با ایجاد فضای مشارکتی و فعال برای کاربران شبکههای مجازی ،منجر به جامعهپذیری غیررسمی
شده است .برای تبیین این فرضیه میتوان از نظریه ساختیابی و نظریه بازاندیشی گیدنز استفاده کرد .این نظریه
تشریح میکند که هرچه کاربران با فعالیت مشارکتجویانه در شبکههای اجتماعی حضور یابند ،بیشتر در تولید
معنا سهیم هستند و لذا احتمال تاثیرگذاری بر نوع جامعهپذیری سیاسی خود خواهند داشت .همانگونه که ایزابل
آنگ و الهیو کاتز نیز مطرح کردند ،رسانههای ارتباط جمعی نمیتوانند به صورت مستقیم بر مخاطبان خود
تاثیرگذار باشند بلکه در این رویکرد مخاطبان استفاده کننده ،بهره بردار و انتخابگر تعریف شدهاند .همچنین
طبق یافتههای این تحقیق اعتماد رسانهای هم متغیر دیگر تاثیرگذار بر نوع جامعهپذیری سیاسی کاربران به
حساب میآید .طبق این نظریه رسانهها برای اینکه بتوانند تاثیرگذار باشند باید افراد استفاده کننده رسانه،
محتوای پیام ها را باور داشته باشند .اعتبار این نظریه نیز در مواجه با رسانهای از جنس شبکههای اجتماعی
مجازی ضعیف میگردد چرا که در فرضیه تحقیق ،اعتماد به محتواهای تولید شده در شبکه های اجتماعی
مجازی بر جامعهپذیری سیاسی غیررسمی کاربران دارای تاثیر معنادار بوده و لذا بحث رسانهها و اعتماد به آنها و
فرصتهایی برای تعلیم و ارتقای مهارت های مدنی و ورزیدگی در مباحث و حیات اجتماعی ،عمومی و سیاسی به
شمار میروند کمرنگتر میشود و حتی رابطه معکوسی نیز به خود میگیرد .همچنین نتیجه این فرضیه با نتیجه
تحقیق طلوعی و دیگران()1326با عنوان نقش تلویزیون در جامعه پذیری سیاسی(آذین و جهانشاهی  )1342با
عنوان نقش رادیو و تلویزیون در جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در خصوص یکی از فرضیههای آن یعنی تاثیر
اعتماد به تلویزیون و نقش آن در جامعهپذیری سیاسی مورد تایید نبوده است.
اما عدم رابطه معناداری پایگاه اقتصادی  -اجتماعی کاربران و متغیرهای زمینهای و دسترسپذیری رسانهای با
نوع جامعهپذیری سیاسی شان حکایت از تغییر شرایط و موقعیتی را دارد که در ماهیت رسانه ها اتفاق افتاده
است و آن فراگیر شدن شبکههای اجتماعی مجازی و مبتنی بر اینترنت است .در حال حاضر روستاهای کشور با
جمعیت باالی  96خانوار در حال پوشش اینترنت خواهند بود و ضریب نفوذ اینترنت در کشور باالی  46درصد
گزارش شده است و از این جریان میتوان چنین نتیجه گرفت که دیگر مثل سابق امکانات و دسترسی ها به
فضایی همچون شبکههای اجتماعی اختصاصاً برای طبقه و یا قشر خاصی نیست بلکه تقریباً همه اقشار جامعه به
این امکانات دسترسی دارند و بنابراین نوع جامعهپذیری متفاوتی نسبت به هم را تجربه نمیکنند .تحقیق سید
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حسن حسینی و دیگران( )1342با عنوان بررسی تاثیر خانواده بر جامعهپذیری سیاسی و همچنین با یافتههای
تحقیق اسکندری( )1329منطبق با یافتههای پژوهش حاضر است .در هر دو تحقیق متغیر پایگاه اقتصادی
اجتماعی با متغیر وابسته جامعهپذیری سیاسی رابطه معنادار وجود ندارد .شاید در تحقیقات پیشین که بیشتر
قبل از رواج شبکههای اجتماعی مجازی انجام شده باشند میتوانند رابطه معناداری بین پایگاه اقتصادی –
اجتماعی و جامعهپذیری سیاسی داشته باشند .یعنی تحقیقاتی که قبل از سال ( 1343شبکههای اجتماعی در
این برهه از زمان وارد کشور شدند) و یا قبل از سال  1347که هنوز شبکههای اجتماعی مبتنی بر اینترنت هنوز
خیلی همهگیر و فراگیر بین شهروندان و مردم نشده بودند(افراسیابی .)51 :1329 ،در این زمینه میتوان به
تحقیقاتی نظیر حسینی و همکاران( ،)1345زنگنه( ،)1343جهانگیری( )1346و  ...اشاره کرد.

 .61پیشنهادهای کاربردی
یافتههای این تحقیق حکایت از این دارد که اعتماد کاربران نسبت به شبکههای اجتماعی مجازی ،میزان ،نوع و
سابقه استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان چهار عامل اصلی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر
نوع جامعهپذیری سیاسی داشتهاند و مهمتر اینکه تاثیرات در راستای تغییر فرهنگ سیاسی در حال انجام است و
دلیل آن از یک سو به محتواهای این شبکهها بر میگردد که اغلب ماهیت غیرداخلی داشته و بسیار در این زمینه
نیز تاثیرگذار بوده است .لذا در این راستا پیشنهاد می شود:
 پژوهشی در راستای علل عدم موفقیت و عدم استقبال کاربران ایرانی از شبکههای اجتماعی داخلی انجام شود. پژوهشی در خصوص ارائه مدلی موفق از شبکههای اجتماعی داخلی انجام شود. در راستای مدیریت و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،سیاستهای آموزشی و نحوه استفاده از آن براینوجوانان در قالب یک طرح ملی ارائه گردد.
 با توجه به تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی در تغییر فرهنگ سیاسی پیشنهاد میشود کارگروه های در سطحاستانی تشکیل گردد که در خصوص تولید محتوا در شبکههای اجتماعی فعالیت کنند.
همچنین با توجه به تاثیر شبکه های مجازی مبتنی بر اینترنتی بر نوع جامعه جامعه پذیری سیاسی غیر رسمی
جوانان که اغلب این شبکه ها خارج از حاکمیت داخلی می باشند لذا الزم است در این راستا به تقویت شبکه
های مجازی داخلی پرداخت که در این زمینه پیشنهاد می شود:
* برگزاری مسابقات و برنامه هایی با همکاری صدا و سیما با ماهیت مشارکت مردم و معرفی پیام رسان داخلی
نظیر (سروش و یا کپ و  )...در قالب پاسخ به سواالت و اعطای جایزه.
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* تهیه و راه اندازی نرم افزار کمک درسی و برگزاری آزمون های مجازی برای دانش آموزان و دانشگاهیان که
قابلیت اجرا شدن آن ،صرفا با عضویت در شبکه های اجتماعی داخلی امکان پذیر باشد.
 با توجه به متاثر شدن جامعه پذیری سیاسی کاربران نسبت به متغیر اعتماد به شبکه های مجازی الزم استتیم تخصصی تولید محتوا منطبق با اطالعات روز و قابل اعتماد و همچنین منطبق با ارزش های داخلی تشکیل
شود.
 در پایان پیشنهاد میشود این پژوهش با این عنوان در شهرهای دیگر کشور نیز انجام گردد تا نتایج تحقیق ازتعمیمپذیری بیشتری در سطح ملی برخوردار گردد چرا که فرهنگ و نگرش سیاسی در شهر تهران اندکی
متفاوتتر از سایر کالن شهرهای کشور است و این قضیه در انتخابات سالهای اخیر و رفتارهای انتخاباتی استان-
های کشور به وضوح آشکار بود.
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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 that make virtual social networks one of them. 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 Giddens,
Almond and Paul, Manuel Castells, Daniel Bell, Isabelle Ang and Elliott Katz, Harold Lasswell, Charles
Wright, McCoyle, Robert Putnam, Max Weber, and Tickler. 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
people. The results show
that the greatest influence of independent variables on active user was ( 1
), media trust(
), usage
rate ( .
) and history of use ( .
). But the variables of the socio-economic base and the variable of
media availability were not meaningful. Generally, the findings of the research indicate that virtual social
networks act in the direction of informal political socialization.
Keywords : Political socialization, cyberspace, virtual social networks, active user, media availability,
defense, media trust

