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  چکیده

بیین آگاهی سیاسی هاي مجازي در ت مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش شبکه
روش تحقیق مورد استفاده از .  است شده دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شهر ارومیه انجام

نوع پیمایشی بوده و جامعه آماري مشتمل بر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ول عنوان حجم نمونه با استفاده از فرم  دانشجو به380باشد که از این تعداد  ارومیه می

ها در این  ابزار گردآوري داده. اي انتخاب شدند گیري تصادفی طبقه کوکران به شیوة نمونه
 SPSSافزار  وتحلیل اطالعات از نرم همچنین، جهت تجزیه. باشد تحقیق پرسشنامه می

دهد که میانگین آگاهی سیاسی به تفکیک  نتایج تحقیق نشان می.  است شده استفاده
که  طوري داري داشته است، به مجازي تفاوت معنیهاي  محتواي مصرف شبکه

کنند، آگاهی  هاي مجازي استفاده می دانشجویانی که از محتواي خبري و مذهبی شبکه
همچنین، رابطه خطی بین میزان مداومت در . ها دارند بیشتري نسبت به سایر گروه

ه نیز مثبت و مصرف و میزان آگاهی سیاسی دانشجویان مورد تأیید واقع شد و نوع رابط
هاي مجازي و آگاهی از  همبستگی بین متغیرهاي میزان استفاده از شبکه. باشد مستقیم می

هاي سیاسی و قوانین انتخاباتی و تقسیمات کشوري مثبت و معنادار بوده  بندي جناح
وتحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهاي حاضر در مدل  نتایج حاصل از تجزیه .است

  . درصد از تغییرات متغیر آگاهی سیاسی را تبیین نمایند14اند  توانستهرگرسیونی، 
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  مقدمه و بیان مسئله
هاست و پیدایی  ناپذیر زندگی انسان امروز فناوري اطالعات و ارتباطات جزء جدایی

ساز فضاهاي اجتماعی   زمینه،هاي بزرگ اطالعاتی و ارتباطی هصور نوین ارتباط و شبک
هاي اجتماعی افراد را  جدید شده است، فضاهاي بدون مرز که روابط، ابعاد و مهارت

در عصر گذر از جامعه صنعت محور به جامعه اطالعات  ما. تحت تأثیر قرار داده است
ورود به عصر . ي مجازي هستیمدیگر، گذر از دنیاي فیزیکی به دنیا عبارت محور یا به

هاي آن  اطالعات و زندگی اثربخش در جامعه اطالعات محور مستلزم شناخت ویژگی
سرعت اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع جهان  انقالب ارتباطات و اطالعات به. است

را دستخوش دگرگونی کرده است و جهان را عمالً به یک دهکده جهانی تبدیل کرده 
ارتباطات چه در قالب شفاهی، مکتوب، ). 75: 1392ده و همکاران، زا دایی(است 
هاي جمعی و چه بصورت ارتباطات دیجیتال که امروزه انقالب وسیعی در تمام  رسانه
ها، جوامع و  ها بتوانند با افراد، گروه ها را موجب شده، باعث شده انسان عرصه

ها،  ناپذیر تعامل ت جزء جداییارتباطا. هایی خارج از حوزة خویش تعامل یابند فرهنگ
گیري شناخت و  هایی بوده که موجب شکل رسانی پیرامون آگاهی ها و اطالع آموزش

هاي مختلف زندگی انسان همچون مسائل فرهنگی، عقیدتی،  درك بیشتر در عرصه
 ).30: 1393پور،  گرانمایه(اقتصادي، اجتماعی و سیاسی شده است 

ات دریچه جدیدي فراروي جهان گشوده و بر ظهور فناوري اطالعات و ارتباط
انسان تالش . ها تأثیر گذاشته است هاي گوناگون زندگی فردي و اجتماعی انسان جنبه
در . هاي گوناگون استفاده کند کند با افزایش دانش خود در این زمینه از آن به شکل می

در زوایاي گوناگون جهان امروز استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن 
زندگی بشري موجب تحوالت بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه بشري و انسانی 

که یکی از  بنابراین ازآنجایی. شود یاد می«انقالب اطالعات«عنوان  شده است که از آن به
هاي اجتماعی، آگاهی بخشی به  هاي جمعی و شبکه کارکردهاي ارتباطات، رسانه
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اي شخصی و  اي نوین که رسانه مثابه رسانه هاي اجتماعی به کهنقش شب. مخاطبان است
شود، در  نگاري آنالین نیز بررسی می مثابه روزنامه خارج از نقشه قدرت است و به

هاي اجتماعی حائز اهمیت است، و در این  بخشی به مخاطبان و کاربران شبکه آگاهی
هاي اجتماعی،  کاربر شبکههاي مخاطب و  ترین گروه ترین و مهم میان یکی از بزرگ

  . باشند دانشجویان می
هاي اجتماعی هستند که به دلیل افزایش آگاهی سیاسی  جمله گروه دانشجویان از

هاي اخیر، بیشتر مساعد تغییر در تلقی از  ویژه با توجه به گسترش ارتباطات در سال به
جمله جوامعی است مشروعیت از نوع سنتی به انواع دیگري هستند، جامعۀ ایران نیز از

طرف بر اثر جوان بودن و از طرف دیگر بر اثر  هاي بعد از جنگ ازیک که در سال
ی گسترش زیادي یافته گسترش مراکز آموزش عالی، تعداد دانشجویان آن از نظر کم

شدن همراه با گسترش ارتباطات سبب  ی، فرایند جهانیاست، عالوه بر افزایش کم
بنابراین ). 204: 1388مسعود نیا و دیگران، (ا شده است ه افزایش آگاهی سیاسی آن

اوالً میزان استفاده :  است شده پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به سؤاالت زیر انجام
هاي مجازي و همچنین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد  از شبکه

د در تبیین نتوان ی میهاي مجازي چه سهم  شبکهکه اینارومیه در چه حدي است؟ دوم 
د؟ در این زمینه، اهداف نآگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ارومیه داشته باش

  :اند از اصلی پژوهش عبارت
هاي اجتماعی مجازي و ابعاد آن در میان  سنجش میزان استفاده از شبکه .1

 پاسخگویان

 بررسی میزان آگاهی سیاسی و ابعاد آن در میان پاسخگویان .2

هاي اجتماعی مجازي و آگاهی سیاسی در  سی رابطه میان استفاده از شبکهبرر .3
 .میان پاسخگویان
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  هاي اجتماعی مجازي شبکه
هاي  فضاي مجازي براي نخستین بار توسط ویلیام گیمسبون نویسنده کانادایی رمان

فضاي مجازي براي گیبسون در .  مورد استفاده قرار گرفت1982 تخیلی در سال -علمی
ها،  هایی پدید آمده است که تمام انسان ت فضایی تخیلی است که از اتصال رایانهحقیق

صورت تقریبی  این معنا به. اند ها و منابع اطالعاتی در جهان را به هم متصل کرده ماشین
کینزا . مشابه معنایی است که ما امروزه از کاربرد لفظ فضاي مجازي در نظر داریم

تواند   اطالعاتی که می-حیطی برساخته از اطالعات نامرییفضاي مجازي را براي مثال م
چنین فضاي سایبر در معنا به  هم. کند  تعریف می-اشکال مختلفی به خود بگیرد

ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در  هایی از ارتباطات درونی انسان مجموعه
اي از فضاي سایبر  ن نمونهیک سیستم آنالی. شود نظر گرفتن جغرافیاي فیزیکی گفته می

خانیکی و (توانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند  است که کاربران آن می
  ). 72 :1390بابایی، 

هاي  هاي اجتماعی آمده است که به آن دسته از شبکه در تعریف و توصیف شبکه
ان، اظهارنظر در شود که در آن امکانات تعامل، اضافه کردن دوست اینترنتی اطالق می

ها و پرداختن به بحث و  هاي جدید، پیوستن به سایر گروه ها، ایجاد گروه پروفایل
الیسون ). Thanaseelen & Santhidran, 2013: 99(زمان میسر است  طور، هم گفتگو، به

کنند  تعریف می» خدمات مبتنی بر وب«هاي اجتماعی را  هاي شبکه و همکاران، سایت
دهد؛ و  هاي محدود را می هاي عمومی در سیستم  امکان ایجاد پروفایلکه به کاربران،

ها ارتباطی وجود دارد یا مطلبی به  دهد که بین آن فهرستی از سایر کاربرانی را ارائه می
ها و سایر   است و به این فهرست نگاهی دارد و به ارتباط میان آن شده اشتراك گذاشته

هاي  منشأ این رسانه). Ellison & etal, 2007: 214(دهد  افراد در سیستم جهت می
هاي  بوك، براي پشتیبانی از گروه ها، مثل فیس برخی از آن. اجتماعی بسیار متغیر است

اند، در حالی است که برخی  یی توسعه یافتهآمریکاهاي  دانشجویی مختلف در دانشگاه
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هاي  سترش تماساي بیشتري دارند که هدفشان گ دیگر مانند لینکدین، تمرکز حرفه
  . کاري یا شغلی از طریق شبکه است

آوري، ارائه،  هاي اجتماعی، به جمع عنوان یکی از رسانه هاي اجتماعی به شبکه
پردازش و انتشار اطالعات اجتماعی چون نژاد، گرایش جنسی و یار و همراه، مذهب، 

 که این دنکن هاي موردعالقه، وضعیت روابط و آلبوم عکس، اشاره می کتب و فیلم
اطالعات در میان دوستان، همکالسان، اعضاي خانواده و سایر افراد به اشتراك گذاشته 

هاي اجتماعی، نسل جدیدي از  در واقع شبکه). Bolsen, 2009: 61(شود  می
ها هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکۀ جهانی اینترنت قرار  سایت وب

کنند و  بر مبناي تشکیل اجتماعات آنالین فعالیت میها  گونه سایت این. اند گرفته
به . آورند هاي خاصی گرد هم می اي از کاربران اینترنتی را با ویژگی هرکدام، دسته

دانند که امکان  هاي اجتماعی می اي از رسانه هاي اجتماعی را گونه تر، شبکه عبارت ساده
گذاري محتوا در اینترنت را  اكدستیابی به نحوة جدیدي از برقراري ارتباط و به اشتر

  . اند فراهم آورده
ها نفر از کاربران اینترنت، عضو صدها شبکۀ اجتماعی متفاوت  امروزه میلیون

ها  باشند و بخشی از فعالیت آنالین روزانۀ خود در فضاي اینترنت را در این سایت می
عنوان  ایبري بههاي اجتماعی س شبکه). 87 :1393کار و حالج،  محکم(دهند  انجام می

هاي همفکر و دوستان است و از ویژگی باز  جوامع آنالین، حاصل تعامل بین گروه
بدین معنا که آسیب دیدن یک عنصر یا گروه در . بودن و عدم تمرکز برخوردار است

طور مداوم به بازسازي و  هاي اجتماعی سایبري، به کند، شبکه شبکه، آن را متالشی نمی
ها،  ها، ویکی هاي اجتماعی، وبالگ شبکه). Castels, 2016: 20(زند پردا ترمیم خود می

هاي  ها هفت نوع رسانه هاي محتوایی و میکروبالگ ها، کامیونیتی ها، فروم پادکست
از قبیل » دنیاي مجازي«هاي  ها برخی سایت عالوه بر این. شوند اجتماعی محسوب می

  . دانند عی میهاي اجتما سکندالیف را هم گونه دیگري از رسانه
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هاي اجتماعی به اعضایشان اجازه ساخت صفحات شخصی و برقراري  شبکه
کاربران اینترنتی از طریق عضویت . دهند سازي با دوستان آنالین را می ارتباط و شبکه

. ها و صفحات شخصی براي خودشان بسازند توانند پروفایل هاي اجتماعی می در شبکه
اند و اعضا   شده ها تشکیل اي از پروفایل ه هم پیوستههاي اجتماعی از زنجیره ب شبکه

توانند دوستان و  کاربران می. توانند در این محیط با دوستانشان در ارتباط باشند می
هاي اجتماعی بیابند، دوستان جدیدي پیدا کنند و  شان را در شبکه آشنایان قدیمی

  .هاي اجتماعی دعوت کنند همچنین دوستان خارج از این فضا را براي پیوستن به شبکه
. هاي اجتماعی در دنیاست ترین شبکه ترین و محبوب اسپیس از جملۀ معروف ماي

عنوان  به. دهد اي را در اختیار کاربران قرار می عضویت در این سایت امکانات گسترده
هاي پرطرفدار این شبکۀ اجتماعی  اسپیس ازجمله بخش نمونه سرویس موسیقی ماي

دان و گروه موسیقی در آن عضو هستند و  که تعداد زیادي موسیقیشود  محسوب می
لینکدین دیگر شبکه اجتماعی مطرح . کنند کاربران گسترده سایت از آن استفاده می

این شبکۀ اجتماعی به کاربرانش در مدیریت و برقراري ارتباطات . دنیاي مجازي است
هاي اجتماعی محبوب   شبکهببو هم از دیگر. کند اي و تجاري کمک می آنالین حرفه

فضاي مجازي است که در بین نوجوانان طرفداران بیشتري دارد و بیشتر محبوب 
ها  ها و شبکه انواع رسانه). 100 :1392کامرانی، (آموزان و دانشجویان است  دانش

هاي  شامل روزنامه و مجله؛ رسانه) نوشتاري(هاي چاپی  رسانه: ازند ا طورکلی عبارت به
سایت؛  هاي دیجیتالی شامل اینترنت و وب کی شامل رادیو و تلویزیون؛ رسانهالکترونی

  .هاي نمایشی شامل بیلبورد و پوستر هاي تعاملی شامل موبایل و پیامک و رسانه رسانه
  

  آگاهی سیاسی
ها نسبت به امور عمومی و سیاست  آگاهی سیاسی، شناخت و اطالع افراد یا گروه

عبدالرحمن عالم، براي اشاره به آگاهی و دانش ). 67: 1374کاظمی، (جامعه است 
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اي از  دهد و در تعریف آن علم سیاست را رشته سیاسی، نام علم سیاست را ترجیح می
داند که وظیفه آن، شناخت منظم اصول و قواعد حاکم بر روابط  آگاهی اجتماعی می

ها در عرصۀ  سیاسی میان نیروهاي اجتماعی در داخل یک کشور و روابط میان دولت
  ).31: 1381عالم، (المللی است  بین

ها و ارزیابی او از مسائل خاص  آگاهی سیاسی یک فرد در برگیرندة طرز تلقی
پژوهشگران آگاهی سیاسی را . ها و حوادث سیاسی است سیاسی و یا از شخصیت

گیري آگاهی  پندارند، به این معنا که عوامل متعددي در شکل اي چندبعدي می پدیده
پذیري سیاسی  در این زمینه، پژوهشگران بر عواملی چون جامعه. یاسی دخالت دارندس

د، تأثیرات نشو هاي سیاسی آموخته می گیري ها و جهت و فرایندهایی که طی آن نگرش
ها، جنسیت،  نیرومند خانواده، محیط اطالعاتی شامل دستیابی به اطالعات و کیفیت آن

اي بر آگاهی سیاسی   اقتصادي و تأثیر مصرف رسانه-سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی
اما یکی از عواملی که اخیراً محققان درباره تأثیر آن بر آگاهی سیاسی . اند تأکید کرده

هاي نوین ارتباطی و تأثیر ارتباطات نوین در فضاي مجازي  اند، فناوري خیلی تأکید کرده
  ).50: 1382داوسون، (است 

  
  چارچوب نظري

) انقالب(جوامع بشري تاکنون دو دوره : گوید می» موج سوم«در کتاب  لرآلوین تاف
اکنون در اواخر عصر فرا صنعتی یا  اند و هم کشاورزي و صنعتی را پشت سر گذاشته

موج سوم،  معتقد است که وي. هاست که بر پایه الکترونیک و رایانه} اند{ عصر اطالعات
هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي،  تمام حوزههاي زیادي در  جهان را با تغییر و تحول

رو، عرصه  ازاین). 666: 1385تافلر، (فرهنگی، تجارت و امور جهانی روبرو خواهد کرد 
این . هاي موج سوم در امان نخواهد بود اي است که از دگرگونی سیاست نیز حوزه

                                                   
1.Alvin Taffler 
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قتضیات اي از ارتباطات سیاسی را در پی خواهد داشت که ماهیت و م موج، شکل تازه
آن با ارتباطات سیاسی گذشته کامالً فرق خواهد کرد و نیروهاي جدید بر کره زمین 

به عقیده وي، غیرممکن است که در آنِ واحد، جامعه در معرض . مسلط خواهند شد
انقالبی در حوزه ارتباطات قرار گرفته باشد، بدون آنکه دیر یا زود با انقالب سیاسی 

  ).607: 1368تافلر، (آمیزي مواجه نشود  انفجار
دهند، رشته به  ها ارائه می معتقد است، اخبار و اطالعاتی که رسانه)  )2011کارن
آورد و در نهایت، زنجیره حوادث و رخدادهاي  اي از رخدادها را پدید می هم پیوسته

د و منجر به نده انعکاس یافته، افکار عمومی راجع به موضوعات مختلف را شکل می
 بنابراین ،دنشو  افزایش اطالعات سیاسی مخاطب در موضوعات مختلف میسازي و آگاه

کننده  حیات سیاسی، نیازمند اطالعات است و افکار عمومی یک نیروي سیاسی تعیین
هاي نوین ارتباطی  در این میان فناوري. شود در حیات سیاسی و اجتماعی محسوب می

ی براي افکار عمومی در عصر حاضر توان منبع آگاهی بخشی و تغذیه اطالعات را نیز می
  . به شمار آورد

هاي نوین ارتباطی  هاي جمعی و فناوري رسانهکه کند  پی یر بوردیو نیز استدالل می
شوند که شرایط و فضا را  هاي سیاسی مؤثر واقع می به این دلیل در تقویت آگاهی

نی و عقالنیت انتخاب عقال. آورند منظور انتخابی عقالنی براي کنشگر فراهم می به
گزینشی در فضاي عمومی کنشگران، داراي اهمیت مضاعفی است و سبب تقویت 

. شود هاي جمعی می اعتماد بین شخصی و افزایش مشارکت عمومی و در نتیجه، آگاهی
هاي نوین  هاي جمعی و فناوري ترین کارکردها و دستاوردهاي رسانه برخی از مهم

ر عمومی در مواقع ضروري، آموزش اصول  هدایت افکا:اند از ارتباطی عبارت
سازي مردم از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود و سرانجام  شهروندي، آگاه

  . تقویت همگرایی ملی

                                                   
1. Curran 
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هاي  هاي جمعی و فناوري ترین دلیل براي نمایاندن نقش رسانه همچنین واضح
گیري   در شکلها نوین ارتباطی در تقویت یا تضعیف آگاهی سیاسی، کارکرد این رسانه

هاي سیاسی و  عنوان بستر مناسب آگاهی جامعه مدنی نیز به. جامعه مدنی است
هاي  هاي جامعه و فناوري گیري و توسعه خود را مدیون عملکرد رسانه اجتماعی، شکل

پیتر برگر و توماس لوکمان معتقدند، ). Bourdio, 2005: 29(نوین ارتباطی است 
سازد، به  هاي آشنایی مشخص می ت را برحسب درجهاندوخته دانش اجتماعی، واقعی

ها  هایی از زندگانی روزمره که باید با آن شود درباره آن بخش این معنی که موجب می
پیوسته سروکار داشته باشیم، اطالعات پیچیده و مفصلی به دست آوریم و در مورد 

و لوکمان، برگر (تري حاصل کنیم  تر و مجمل تر، اطالعات کلی هاي دوردست بخش
1375 :64.(  

آن را  1996  در حیطۀ دانش و آگاهی سیاسی، دلی کارپینی و کیپتر در سال
عنوان گستره اطالعات سیاسی حقیقی تعریف کردند که فرد در حافظه خود ذخیره  به

تواند از طریق  دهند که آگاهی سیاسی می تحقیقات در این عرصه نشان می. کرده است
ه آموزش رسمی، بحث شخصی و استفاده از اخبار قدیمی، به ها، ازجمل یک سري روش

صورت آنالین  اند که به دست آوردن اخبار به طور، تحقیقات نشان داده همین. دست آید
بنابراین، اگر افزایش حضور جوانان با . روي دانش سیاسی جوانان اثر شگرفی داراست

اشد؛ یعنی اگر این روند ادامه استفاده از اینترنت براي اطالعات سیاسی وجود داشته ب
یابد، افزایش آگاهی و دانش و مشارکت سیاسی در جوانان وجود خواهد داشت 

)Moosberger, 2009: 174 .( لیسون و پتر معتقدند که مردان و زنان هر دو از
اند  کنند، و مردان اثبات کرده سازي اجتماعی به تعداد زیاد استفاده می هاي شبکه سایت

کنند،  هاي شبکه اجتماعی استفاده می در دریافت اطالعات سیاسی از سایتکه بیشتر 
کنند تا  هاي اینترنتی براي اطالعات سیاسی استفاده می بنابراین اغلب مردان از سایت

  ).Leeson & Peter, 2008: 139(زنان 
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کند، افرادي که زمان بیشتري را براي اینترنت  نظریه جایگزینی استدالل می
حامیان . هاي دیگر داشته باشند توانند وقت زیادي براي فعالیت دهند، نمی یاختصاص م

ها تأثیري منفی بر رویکردها و مشارکت سیاسی دارند  کنند، رسانه این نظریه استدالل می
اوالً، استفاده زیاد از اینترنت باعث : دهند و سه دلیل براي اثبات این نظریه ارائه می

هاي  ثانیاً، فعالیت. هاي اجتماعی و سیاسی باقی نماند ي فعالیتشود که زمان کافی برا می
د؛ تعامالتی که براي گسترش نکن اینترنتی از ایجاد تعامالت چهره به چهره جلوگیري می

بر مبناي این رویکرد، افرادي که زمان بیشتري را به . ندا اعتماد سیاسی کامالً ضروري
احتماالً کمتر به ) ساعت در هفته 5 تا 2 حتی(دهند  کارهاي اینترنتی اختصاص می
کنند، و زمان کمتري براي تماس با دوستان و خانواده  محیط اجتماعی خود توجه می

به همین علت، ناي و اربرینگ معتقدند اینترنت، ماهیتاً فعالیتی فردي . خواهند داشت
 شود و احتمال تقویت هر نوعی از مشارکت توسط اینترنت ضعیف است محسوب می

)Nie & Erbing, 2002: 31-33 .( تنوع ارتباطات را که اینثالثاً، فضاي مجازي بیشتر از 
تشویق کند به دنبال تجانس و همگنی است؛ فضاي مجازي توسعه ارتباطات را تنها در 

هاي اجتماعی اینترنتی  بنابراین اگرچه شبکه. کند هاي همفکر تقویت می میان گروه
جاد نگرش خاص به مسئوالن حکومتی و مشارکت سیاسی د افراد را به اینتوان می

هاي انزواطلبانه و عقاید قطبی  ها به علت تقویت دیدگاه ترغیب نماید، اما این شبکه
در نتیجه، به نظر . دنند به مشارکت سیاسی واقعی منجر گردنتوا  نمی،تر فرد شده
زان زمان بیشتري را در رسد، طرفداران نظریه جایگزینی معتقدند که، افراد به هر می می

 بیشتر کاهش ،ها به نهادهاي سیاسی اینترنت سپري کنند، سرمایه اجتماعی و اعتماد آن
  ).200: 1388سردار نیا، (خواهد یافت 

ها بر مشارکت سیاسی نیز وجود دارد، که  تر در مورد تأثیرات رسانه  نظریه معتدل
بینند، و هم دچار  ها هم آموزش می کند، مردم از طریق استفاده از رسانه استدالل می
ها افزایش  شود و هم ازخودبیگانگی آن ها بیشتر می شوند، هم انگیزه آن اغتشاش می
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شدت به محتواي  اي و نگرش سیاسی به از این دیدگاه روابط بین مصرف رسانه. یابد می
ان همچنین، برخی تحقیقات نش. هاي شخصیتی مخاطبان وابسته است ها و ویژگی رسانه

هاي اجتماعی مجازي در مقایسه  هاي نوین از قبیل اینترنت و یا شبکه دهند که رسانه می
هاي  ها و تلویزیون تأثیرات بیشتري بر روي فعالیت هاي سنتی، از قبیل روزنامه با رسانه

اي و گسترش آن، نوعی  با گسترش اینترنت و ارتباطات دوربرد رایانه. سیاسی دارند
اینترنت با جاي دادن . گرفته است  در فضاي سایبرنتیک شکلحوزه عمومی مجازي

 اجتماعی، در فضاي مجازي و -اي از بازیگران و کنشگران سیاسی طیف گسترده
سو ابزاري براي تبلیغ و اشاعه نمادهاي سیاسی، اجتماعی و   خود از یک،سایبرنیتیک

ي دیگر، منبعی مهم فرهنگی، باورها و عقاید کنشگران اجتماعی گوناگون است و از سو
 اجتماعی در جهان، عامل ارتباط فعاالن سیاسی با مردم و -هاي سیاسی در ارائه آگاهی

ها در جهان به شمار  در نهایت برانگیزاننده مهم رفتارهاي اعتراضی و بسیج اعتراض
 ).152: 1388سردار نیا، (رود  می

هاي جامعه اطالعاتی  ههایی است که در دل نظری اي نیز ازجمله نظریه جامعه شبکه
کنیم که  اي زندگی می به عقیدة مانوئل کاستلز، ما اکنون در جامعۀ شبکه. جاي دارد

تی .اي از انقالب آي رایی سه فرایند تاریخی مستقل است؛ نخست آمیزهگمحصول هم
پذیر ساخت؛ دوم، تجدید  اي را امکان یا همان انقالب اطالعات که ظهور جامعۀ شبکه

داري و  نظام اقتصادي مبتنی بر سرمایه(داري  داري یعنی بازسازي سرمایه ایهساختار سرم
هاي  ها و جنبش  سوم، نهضت و)کمونیسم(گرایی  و بازسازي دولت) مالکیت خصوصی

هاي اجتماعی مجازي که  بر این اساس شبکه) 35: 1382وبستر، (اجتماعی و فرهنگی 
ة یکی از سه فرآیند اصلی جامعۀ شوند در حوز تی محسوب می.بخشی از انقالب آي

  .اي جاي دارند شبکه
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کند، عاملی که احتمال   از فرّار بودن محتواي ارتباطی صحبت می والد هال
او معتقد است اثرات درازمدت بیش از اثرات . دهد تحصیل اثرات را کاهش می

و یا . )330: 1376به نقل از ویندال و دیگران، (گیرد  مدت موردتوجه قرار می کوتاه
کالپر . مدت استفاده شود تأثیر آن پیام بیشتر است طور طوالنی نوعی اگر از یک پیام به به

گیرد تا برنامه بتواند باالترین اثر  زمان پیام را نیز در نظر می عالوه بر تکرار پیام، مدت
م زمان استفاده از اینترنت و ه توان مدت از این دو نظریه هم می. ممکن را داشته باشد

روزانه، (چنین مداومت استفاده از اینترنت را  طول مدت دسترسی به اینترنت و هم
هاي خانواده به  عنوان متغیرهاي مستقل جهت تأثیر اینترنت بر ارزش به) هفتگی، ماهانه

کار برد، چرا که هرکدام از این عوامل باعث کاهش روابط درون خانواده و در نهایت 
کند طول  پس در اینجا آنچه نقش مهمی را بازي می. شود هاي خانواده می کاهش ارزش

چنین از این نظریه از میزان استفاده از اینترنت  هم. مدت دسترسی به اینترنت است
توان استفاده کرد، بدین گونه که هر چه از اینترنت بیشتر استفاده کنیم، این میزان  می

شود و این منجر به کاهش  یاستفاده احتماالً باعث کم شدن ارتباط با خانواده م
توان از این نظریات در مورد استفاده از  چنین می شود، هم هاي خانواده نزد فرد می ارزش

صورت که بین استفادة روزانه،  طور مرتب و پراکنده استفاده کرد، بدین اینترنت به
دي . ردداري وجود دا ها، اختالف معنی هفتگی و ماهانه از اینترنت و تأثیر آن بر ارزش

ها بر این باورند که،  فلور و بال روکیچ، در الگوي خویش دربارة وابستگی به رسانه
هاي ارتباطی است، مجرایی  شرط مهم براي بروز اثرات، میزان وابستگی به بعضی رسانه

کنند،  که مردم براي به دست آوردن اطالعات مهم نسبت به آن احساس وابستگی می
اثرات دارد، تا مجرایی که تفاوتی با مجاري دیگر ندارد و توان بیشتري براي ایجاد 

  ).370: همان(کند، فاقد اهمیت است  اطالعاتی که فراهم می

                                                   
1. Wald Hall 
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 حوزة عمومی مورد نظر هابرماس نیز فضایی است که در آن فضا، افراد به شیوه 
عقالنی بتوانند به بحث بپردازند و در این بحث به توافقی برسند و افراد در این 

ها دخالتی ندارد، هر  طور برابر شرکت کنند، قدرت در این بحث ها بتوانند به یطمح
ها افراد بتوانند مسائل  ها مطرح شود، در این بحث موضوعی بتواند در این بحث

توان به آن  ها همیشه باز است و همیشه می خصوصی خود را مطرح کنند، این بحث
پس محیط ). 65: 1383ی و همکاران، آزاد ارمک(رجوع کرد و دربارة آن بحث کرد 

اینترنت این فضا را فراهم کرده و شرایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را تا 
منظور  اي است که در آن، افراد به حدودي داراست، حوزه عمومی هابرماس عرصه

وگو  آیند و کنش ارتباطی از طریق بیان گفت مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می
مورد » شرایط آرمانی سخن«هاي تعاملی اینترنت، بحث  در فضاي محیط. یابد میتحقق 

 هابرماس معتقد  :توان آن را بدین گونه مطرح کرد یابد، و می نظر هابرماس تحقق می
ها را  د که تمام افراد کامالً آزاد آنناست که نیازهاي اساسی یا اصیل معینی وجود دار

وگوي عملی شود ضرورتاً   که صمیمانه وارد یک گفتدارند و این نیازها توسط هرکس
  ).7: 1380استیون، (کشف خواهد شد 

  
  پیشینه تجربی تحقیق

در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین فضاي مجازي و ) 1392(هرسیج و همکاران 
مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان، نشان داد که میان کاربري علمی و خبري 

ابعاد آگاهی سیاسی، بحث سیاسی و اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی فضاي مجازي با 
از فضاي مجازي با  اي معنادار و مثبت وجود دارد، اما رابطه کاربري تفریحی رابطه

اي منفی و معنادار و با ابعاد اثربخشی سیاسی  آگاهی سیاسی و بحث سیاسی رابطه
  .درونی و بیرونی رابطه منفی و غیرمعنادار دارد
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ها در  در پژوهشی به بررسی نقش وبالگ) 1393(انمایه پور و نعمتی گر
هاي این تحقیق نشان  یافته. اند  اجتماعی دانشجویان پرداخته-گیري آگاهی سیاسی شکل

ها داشتند  هاي سیاسی و اجتماعی کسانی که آشنایی و دسترسی به وبالگ داده که آگاهی
آن اعتماد داشتند بیشتر از طریق وبالگ زدند و به مطالب  و بیشتر به وبالگ سر می

گیري آگاهی  ها در شکل  نتایج این پژوهش نشان داده است که وبالگ.گرفته است  شکل
  .سیاسی و اجتماعی دانشجویان نقش دارند

 عنوان بررسی عوامل مؤثر بر با) 1390(بر اساس نتایج تحقیق آذین و عزیزي 
در شهر بروجن، متغیرهایی چون ) ساله 29 الی 15(نگرش سیاسی اجتماعی جوانان 

سرمایه اجتماعی، آگاهی سیاسی، طبقه اجتماعی، رسانه ملی، گرایش مذهبی و جنس با 
 ولی سن، تأهل و ؛دار و مثبتی داشته است اجتماعی رابطه معنی -نگرش سیاسی 

  .اي با نگرش جوانان ندارند استفاده از فضاي مجازي رابطه
هاي همگرایی  از رسانه:  تحقیقی با عنوان فرهنگ مالزيراجاساکران و سیناپان در

و آگاهی سیاسی، نشان دادند که همگرایی رسانه ثابت کرده است که یک نقطه کانونی 
انداز همگرایی رسانه  در واقع چشم. در بسیاري از کشورها، ازجمله مالزي وجود دارد

. ل اطالعات تغییر کرده استقدم بیشتر پیش رانده و به دنبا راه جوان مالزیایی را یک
پتانسیل براي اجازه دادن به رشد یک جامعه مدنی و ظهور یک آگاهی سیاسی پویا و 

 همچنین نکته کلیدي در .عنوان یک نتیجه از سرویس شبکه اجتماعی است فعالیت، به
هاي سیاسی خود  منظور انجام آرمان ن شهري مالزیایی بهنااین مورد این است که جوا

 & Carpini(هاي جدید کامپیوتر و ارتباطات وابسته هستند  اي به شکل ه فزایندهباواسط

Keeter, 1996.(  
هاي دیجیتال بر آگاهی  در پژوهش خود در زمینه تأثیر رسانه) ) 2008ویسرز

سیاسی دانشجویان مورد مطالعه بلژیکی و کانادایی، با روش گروه آزمون و شاهد به 

                                                   
1. Vissers 
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 آزمون نسبت به گروه کنترل، به لحاظ اطالعاتی و شناخت، رسد که گروه این نتیجه می
هاي نوین ارتباطی نیز بر آنان بیشتر  هاي دیجیتال و فناوري تر هستند و تأثیر رسانه قوي

  .بوده است
ها، آگاهی سیاسی و مشارکت  آزادي رسانه«در پژوهشی با عنوان ) 2008(لیزن 

ها باعث کاهش میزان  ا توسط حکومته به این نتیجه رسید که کنترل رسانه» سیاسی
 از نظر این محقق ،عالوه بر این. شود آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی شهروندان می

شود که شهروندان از  ها باعث می ها توسط حکومت ها و بازار فروش آن کنترل رسانه
 .تفاوت باشند لحاظ آگاهی سیاسی نادان و بی

  
  مدل تحلیلی پژوهش

، مدل تحلیلی پژوهش  شده هاي تجربی مطرح  نظري و پیشینهبا توجه به مباحث
  :گردد صورت زیر تدوین می به
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   مدل تحلیلی تحقیق-1نمودار 
    

متغیرهاي 
 جمعیت
 شناختی

استفاده از 
 هاي شبکه

 مجازي

  
آگاهی 
 سیاسی

 تاریخی هاي زمینه
مسائل اجتماعی 

 ایران

 ، قانون اساسی
نظام انتخاباتی و 
 تقسیمات کشوري

 با الملل بینامور 
 بر خاورمیانه دتأکی

 سیاسی بندي جناح
بعد از  در کشور

 انقالب

مسائل روز 
 سیاسی کشور

 

  
 جنسیت

 

  
 تأهلوضعیت 

 

  
 سن

 

میزان ساعات 
 هاي شبکهمصرف 

 مجازي

نوع مصرف 
در ) فعالیت(

 هاي شبکه

میزان مداومت در 
 هاي شبکه مصرف

 مجازي
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  هاي تحقیق رضیهف
میانگین آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه به تفکیک  -

  .باشد جنسیت متفاوت می
نشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه به تفکیک  میانگین آگاهی سیاسی دانشجویان دا-

  .باشد وضعیت تأهل متفاوت می
 میانگین آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه به تفکیک نوع -

  .باشد متفاوت می...) سیاسی، اقتصادي، سرگرمی، خبري و(هاي مجازي  فعالیت در شبکه
شگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه رابطه بین سن و آگاهی سیاسی دانشجویان دان -

  .وجود دارد
هاي مجازي و آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد   بین میزان استفاده از شبکه-

  .اسالمی واحد ارومیه رابطه وجود دارد
هاي مجازي و آگاهی سیاسی دانشجویان   بین میزان مداومت استفاده از شبکه-

  .ه رابطه وجود دارددانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومی
  
  شناسی روش

ی بوده و به لحاظ گردآوري اطالعات پیمایشی روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع کم
در این . همچنین با توجه به معیار زمان، این تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی است. است

پژوهش، جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 
 نفر از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش 380شد که از این تعداد با می

عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب  اي متناسب با حجم جامعه، به گیري تصادفی طبقه نمونه
  .باشد ها نیز پرسشنامه محقق ساخته می ابزار گردآوري داده. شدند
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  تعریف عملیاتی متغیرها
هاي  یق حاضر میزان آگاهی سیاسی دانشجویان با مؤلفه در تحق:میزان آگاهی سیاسی

  شده اي و در قالب طیف لیکرت تنظیم هایی که در سطح سنجش رتبه زیر و با گویه
  :است، مورد سنجش قرار گرفته است

 .هاي تاریخی مسائل اجتماعی ایران  زمینه-

 .قانون اساسی، نظام انتخاباتی و تقسیمات کشوري -

 .تأکید بر مسائل خاورمیانهالملل با  امور بین -

 .هاي سیاسی در کشور بعد از انقالب بندي جناح -

  .مسائل روز سیاسی کشور -
هاي اجتماعی  منظور از مصرف شبکه: هاي اجتماعی مجازي مصرف شبکه

بوك،   فیس:هاي مجازي مانند مجازي، میزان استفادة دانشجویان مورد مطالعه از شبکه
  .باشد می...ستاگرام وساپ، این تلگرام، توئیتر، وات

منظور از نوع فعالیت افراد در : هاي اجتماعی مجازي نوع فعالیت در شبکه
 :هاي مختلف با مباحثی مانند  میزان عضویت در گروه،هاي اجتماعی مجازي شبکه
.... هاي دوستانه، دانشگاهی، خبري، سیاسی، اداري، تجاري، سرگرمی، مذهبی و گروه

  .باشد می
عبارت : هاي اجتماعی مجازي استفاده از شبکه) زمان مدتطول ( مداومت 

هاي اجتماعی مجازي  از میزان مداومت یا پشت سر هم استفاده کردن شبکهاست 
 .مختلف بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه

ها، از اعتبار محتوایی و صوري و جهت برآورد   جهت سنجش اعتبار مقیاس
 است، نتایج حاصل از این آزمون حاکی از  شده ادهپایایی، از تکنیک آلفاي کرونباخ استف

 بوده و در حد 7/0آمده براي تمام متغیرها، باالتر از  دست آن است که ضرایب پایایی به
  ).1جدول شماره (باشد  مناسب و قابل قبولی می
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 آمده متغیرهاي تحقیق دست  ضرایب پایایی به-1جدول 

  ضریب پایایی  متغیر
  0,756  آگاهی سیاسی

  .0,762  هاي مجازي مصرف شبکه
  

  هاي توصیفی یافته
 درصد دانشجویان مورد مطالعه 65,8نتایج حاکی از آن است که در پژوهش حاضر، 

 درصد از دانشجویان مورد مطالعه مجرد و 60,3. دنباش  درصد نیز زن می34,2مرد و 
 25,5سال،  18-27 درصد از دانشجویان در گروه سنی 66,7.  درصد متأهل هستند39,7

 68,2.  سال قرار دارند38-47 در گروه سنی  هم درصد7,9 سال و 28-37درصد 
 23,3هاي دانشجویان در سطح پایگاه اجتماعی متوسط قرار دارند و  درصد از خانواده

 درصد مربوط به طبقه اجتماعی باال 8,5درصد نیز در طبقه پایین، و کمترین آمار با 
  .باشد می

 درصد از دانشجویان روزانه کمتر از نیم ساعت از 30,3ه نتایج نشان داد ک
 درصد نیز یک تا دو ساعت در فضاي 22,7کنند و  هاي مجازي استفاده می شبکه

 درصد دو تا سه 9,7 درصد نیم تا یک ساعت، 18,2باشند، همچنین،  مجازي می
ا پنج  درصد بیش از پنج ساعت در روز و کمترین آمار مربوط به چهار ت9,1ساعت، 

  .باشد  درصد می4,8 و 5,2ساعت و سه تا چهار ساعت به ترتیب با 
هاي اجتماعی مجازي در طول هفته فقط یک   درصد از دانشجویان در شبکه27

 درصد دو روز در 11,8 درصدشان در هفته سه روز، 14,2بعدازآن . کنند روز استفاده می
 درصدشان 3 و 3,9وز در هفته و  درصد چهار ر5,2 درصد پنج روز در هفته، 7,9هفته، 

هاي  روز هفته و شش روز در هفته از انواع شبکه طور متوالی در تمام به ترتیب به
هاي  در توصیف آماري میزان استفاده از شبکه. کنند اجتماعی مجازي استفاده می

 درصد 29,1اجتماعی مجازي در طول ماه توسط دانشجویان آمار نشانگر این است که 
 .کنند هاي مختلف مجازي استفاده می طور مداوم در طول ماه از انواع شبکه د بهاز افرا
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 درصد شش 15,2 درصد یازده تا پانزده روز، 15,8 درصد افراد یک تا پنج روز، 28,2
 درصد نیز بین شانزده تا بیست 4,8وپنج روز و  ویک تا بیست  درصد بیست7تا ده روز، 

  .کنند مجازي استفاده میهاي مختلف اجتماعی  روز از شبکه
 درصد از دانشجویان مورد 25,2ها  ها یا کانال همچنین، در استفاده از نوع شبکه

 درصد بیشتر در 20,9هاي خبري فعالیت دارند و  ها و گروه مطالعه بیشتر در کانال
هاي  عنوان سرگرمی از شبکه  درصد نیز، بیشتر به19,1هاي دوستانه عضو هستند و  گروه

ها و  بعدازآن بیشترین آمار مربوط به فعالیت در گروه. کنند ی مجازي استفاده میاجتماع
ها با محتواي خانواده  ها و کانال  درصد، عضویت در شبکه9,4هاي دانشگاهی، با  کانال

هاي  ها و گروه  درصد در کانال3 درصد ورزشی، 5,2 درصد، 7,6و مشاوره ازدواج با 
هاي توصیفی  نتایج آماره. کنند هاي مذهبی استفاده می نال درصد از کا1,8سیاسی و تنها 

دهد که  آمده براي شاخص آگاهی سیاسی دانشجویان مورد مطالعه نشان می دست به
 و میانگین نمرات آگاهی 20کمترین نمره آگاهی، صفر و بیشترین نمره آگاهی سیاسی، 

  .باشد  درصد می30,30 که با احتساب درصد است 12سیاسی دانشجویان 
  
  هاي استنباطی یافته

جهت بررسی تفاوت میانگین آگاهی سیاسی دانشجویان بر اساس جنسیت و وضعیت 
دهد که با توجه به سطح  نتایج نشان می.  است شده  استفادهT-testها از آزمون  تأهل آن

، میانگین متغیر آگاهی سیاسی دانشجویان به تفکیک )422/0(آمده  دست معناداري به
همچنین، طبق . به لحاظ آماري تفاوت معناداري در بین مردان و زنان نداردجنسیت 

نتایج حاصل، میانگین آگاهی سیاسی به تفکیک وضعیت تأهل در بین دانشجویان به 
بیشتر از ) 32,76(لحاظ آماري معنادار بوده است و میانگین آگاهی سیاسی متأهلین 

، میانگین آگاهی بنابراین.  شده استبرآورد) 28,86(میانگین آگاهی سیاسی مجردین 
باشد  سیاسی در بین دانشجویان متأهل بیشتر از آگاهی سیاسی دانشجویان مجرد می

  ).2جدول شماره (
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آزمون تفاوت میانگین آگاهی سیاسی برحسب جنسیت و وضعیت تأهل دانشجویان  -2جدول 
  مورد مطالعه

  
دهنده آن است که میانگین  طرفه نشان نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک

هاي مجازي تفاوت  آگاهی سیاسی دانشجویان بر اساس نوع فعالیت در شبکه
 درصد، 37,85ر این میان، بیشترین میانگین آگاهی سیاسی با د. معناداري داشته است

هاي مجازي  هاي مذهبی شبکه ها و گروه مربوط به دانشجویانی است که در کانال
هاي با مباحث خانواده و  عضو هستند و بعدازآن دانشجویانی قرار دارند که در شبکه

هاي  لب خبري شبکهمشاوره عضویت دارند و در مرحله سوم دانشجویانی که از مطا
 دانشجویانی که اظهار که اینتوجه  نکته جالب. ، قرار دارندکنند مجازي استفاده می

هاي سیاسی بیشتري دارند میانگین آگاهی  هاي مجازي، فعالیت اند در شبکه کرده
جز، دانشجویانی که بیشتر در مباحث  ها به سیاسی در بین آنان نسبت به سایر گروه

تر است که این خود مؤید عضویت و ادعاي صرف  کنند، پایین  میدانشگاهی فعالیت
هاي  باشد که حتی از مطالعه مطالب و محتویات شبکه میها  دانشجویان در این شبکه

  ).3جدول شماره (زنند  سیاسی سر باز می
  

  

 df sig  تی F  میانگین متغیر

  30,95 مرد
 جنسیت

  29,97  زن
7,804 804.- 328 422.  

  28,86  مجرد
  وضعیت تأهل

  32,76  متأهل
1,245 3,502-  328  0,001  
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 طرفه آگاهی سیاسی دانشجویان به تفکیک نوع فعالیت  آزمون تحلیل واریانس یک-3جدول 

  متغیر تعداد میانگین Fآماره   داري نیسطح مع
  خبري  202  33,02
  سرگرمی  160  28,20

  هاي دوستانه گروه  19  29
  سیاسی  381  27,25
  ورزشی  114  30,87
  مذهبی  235  37,85
  دانشگاهی  32  26,21

010/  
  

2,568 

 خانواده 381  33,11

 نوع فعالیت

  
 پیرسون نشان داد که رابطه خطی بین متغیرهاي نتایج حاصل از آزمون همبستگی

هاي مجازي و آگاهی سیاسی به  در استفاده از شبکه) هفتگی و ماهانه(میزان مداومت 
 درصد از نظر آماري مورد 99و با اطمینان .) 002(و .) 001(ترتیب در سطح معناداري 

ین هر چه میزان تداوم باشد و نوع رابطه نیز مثبت و مستقیم بوده است، بنابرا تأیید می
هاي مجازي بیشتر باشد میزان آگاهی سیاسی دانشجویان نیز بیشتر  در مصرف شبکه

همچنین، رابطه خطی بین دو متغیر سن و آگاهی سیاسی دانشجویان با . خواهد بود
 به تأیید رسید، نوع رابطه 01/0تر از  داري کوچک  درصد و در سطح معنی99اطمینان 

باشد، به این معنی که، هر چه میزان سن دانشجویان بیشتر باشد  یم مینیز مثبت و مستق
  ).4جدول شماره (رود  ها نیز باالتر می میزان آگاهی سیاسی در بین آن
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هاي مجازي با   آزمون همبستگی بین متغیرهاي سن و مداومت در استفاده از شبکه-4جدول 
  آگاهی سیاسی

  متغیرهاي مستقل آگاهی سیاسی  
sig ضریب  

 0,078 0,159 روزانه

  **0,177   0,001  هفتگی
  

هاي  مداومت در استفاده از شبکه
  **0,168  0,002 ماهانه مجازي
  **0,297 0,000  -  سن

  0,05داري در سطح  معنی *: 0,01داري در سطح  معنی**: 
  

داري  بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون با توجه به سطح معنی
هاي مجازي و آگاهی سیاسی  ، بین دو متغیر میزان استفاده از شبکه)125/0(حاصل 

اما همبستگی بین متغیر میزان .  مورد تأیید واقع نشدیادشدهرابطه خطی بین دو متغیر 
هاي سیاسی و آگاهی از قوانین انتخاباتی و  بندي هاي مجازي با ابعاد جناح مصرف شبکه

  ).5جدول شماره (باشد  دار می تقسیمات کشوري به لحاظ آماري معنی
  
  هاي مجازي و ابعاد آگاهی سیاسی  آزمون همبستگی بین متغیرهاي میزان استفاده از شبکه-5جدول 

مسائل سیاسی 
 کشور

بندي  جناح
 سیاسی

انتخاباتی  قوانین
و تقسیمات 

  کشوري
 مسائل منطقه

مسائل سیاسی 
  روز کشور

 متغیر آگاهی سیاسی

sig ضریب  sig ضریب  sig ضریب  sig ضریب  sig ضریب  sig ضریب  
میزان استفاده 

هاي  از شبکه
 مجازي

643/0 010/0 017/0 136/0 023/0 121/0 234/0 059/0 614/0 022/0 125/0 085/0 

  0,05 داري در سطح معنی *: 0,01داري در سطح  معنی**: 
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  تحلیل رگرسیون چند متغیره
نمودن سهم و تأثیر متغیرهاي مستقل هدف از تحلیل رگرسیونی چند متغیره مشخص 

نتایج حاکی از آن است که بر . بینی تغییرات متغیر مالك است تحقیق در تبیین و پیش
، نشان از خطی بودن رابطۀ بین Fداري آزمون  اساس جدول آنالیز واریانس، معنی

ره همچنین استقالل خطاها نیز، بر اساس مقدار آما. داردمتغیرهاي مستقل و وابسته 
 میزان که این است؛ منظور  شده مشخص) 5/2 و 5/1بین (آمده  دست دوربین واتسون به
ها، مستقل از  مانده دهندة این است که باقی آمده براي مدل نشان  دست دوربین واتسون به

متغیرهاي مستقل حاضر در مدل رگرسیونی، مشتمل بر متغیرهاي سن، . باشند هم می
دار و   تأثیر معنی،هاي مجازي  میزان استفاده از شبکهمیزان مداومت در مصرف و

اند بر  ، توانستهیادشدهچنین متغیرهاي  هم. اند معکوسی بر متغیر آگاهی سیاسی داشته
 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند 14،  شده اساس ضریب تبیین اصالح

  ).6جدول شماره (
  

  ی چند متغیرة آگاهی سیاسی دانشجویانهاي تحلیل رگرسیون  آماره-6جدول 
 آنالیز واریانس

 خالصۀ مدل
Sig   کمیتF 

Sig 
کمیت 

t  
 متغیر بتا

 
687/0 

  سن  .302  5,801  .000  ضریب همبستگی چندگانه

 ضریب تبیین 150/0
022.  4,837  271. 

میزان مداومت 
 در مصرف

  شده ضریب تبیین اصالح 142/0

 کمیت دوربین واتسون  69/1

000/0 159/19 

000.  4,837  131. 

میزان استفاده از 
هاي  شبکه

  مجازي
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  گیري حث و نتیجهب
هاي اجتماعی مجازي در تبیین آگاهی  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه

هاي  مطابق یافته.  است شده سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه انجام
هاي مجازي و ابعاد قوانین انتخاباتی و تقسیمات کشوري و  ن مصرف شبکهپژوهش، بی

طبق نظریه جایگزینی نیز . وجود دارددار  هاي سیاسی رابطه معنی بندي آگاهی از جناح
. استفاده بیشتر از اینترنت تأثیر منفی بر رویکردها و مشارکت سیاسی جوانان دارد

، اشاره کردند، هر چه مخاطبان از )) 1376گونه که والد هال و کالپر همچنین همان
. شود  تأثیر آن پیام بر خواننده بیشتر می،طور طوالنی و مداوم استفاده کنند اینترنت به

هاي مجازي استفاده  نتیجه این تحقیق نیز نشان داد کسانی که بطور مداوم از شبکه
هاي  که کمتر از شبکهمراتب بیشتر از کسانی است  شان به اند میزان آگاهی سیاسی کرده

 نظریه ،اي و نگرش سیاسی در بررسی رابطه بین مصرف رسانه. کنند مجازي استفاده می
 به ،کند، روابط بین مصرف رسانه و نگرش سیاسی تري وجود دارد که اشاره می معتدل

، )1392(پور و نعمتی  نتیجه، با نتایج تحقیق گرانمایهاین . محتواي رسانه بستگی دارد
  . باشد و در یک راستا میهمسو 

همچنین نظریه استفاده و رضامندي اذعان داشت که هدفمند و غیر هدفمند بودن 
 مطابق با این ،ها بستگی دارد ها به نوع برنامه و محتواي خاص رسانه استفاده از رسانه

نظریات نتیجه این تحقیق نیز نشان داد که دانشجویانی که از محتواي خبري و مذهبی 
مراتب بیشتر از سایر  شان به کنند آگاهی سیاسی هاي مجازي استفاده می شبکه

گونه  همان. کنند هاي مجازي استفاده می دانشجویانی است که از محتواهاي دیگر شبکه
که حوزه مورد نظر هابرماس، فضایی بود که افراد به شیوه عقالنی در آن به بحث 

ها دخالتی  کنند و قدرت در این بحث ت میطور برابر در آن شرک پردازند و افراد به می
نماید، نتیجه این تحقیق نیز  ندارد و هر کس بصورت آزادانه عقاید خود را مطرح می

                                                   
1. Wald Hal and Clapper 
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هاي مجازي در بین طبقات اجتماعی   بین میزان استفاده از شبکهاست کهمبتنی بر این 
متفاوت نبوده ها  ، و میزان آگاهی سیاسی آنرد متوسط و باال تفاوتی وجود ندا،پایین
ادعا دارد که فعالیت سیاسی زنان کمتر از مردان است اما ) 1379(مارتین لیپست . است

نتیجه این . ها متفاوت خواهد بود ها و موفقیت اقتصادي آن با توجه به تحصیالت آن
به عبارتی به . تحقیق نیز نشان داد که آگاهی سیاسی زنان و مردان تفاوتی باهم ندارد

  .بودن سطح تحصیالت دانشجویان میزان آگاهی آنان تفاوتی باهم نداشتعلت یکسان 
با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر سطح پایین آگاهی سیاسی دانشجویان بخصوص 

کرده جامعه  در ابعاد مسائل سیاسی روز و مسائل منطقه، دانشجویان که قشر تحصیل
کنند و کسانی هستند که  میهاي مجازي استفاده  هستند، که بیشتر از بقیه از شبکه

در مصرف نوع که شود   پیشنهاد می؛باشند کننده آگاهی سیاسی به مردم عادي می منتقل
هاي مجازي، محتواي خبري و سیاسی را در اولویت مصرف خود قرار  ي شبکهامحتو
 با عنایت به نتایج تحقیق، مبنی بر باال بودن آگاهی سیاسی دانشجویانی که از .دهند

ها،   سایت کهشود کنند پیشنهاد می  خبري و مذهبی فضاي مجازي استفاده میمحتواي
هاي  هاي فعال سیاسی کشور در ارائه اخبار و رویداد هاي تلویزیونی و روزنامه شبکه

  .ازپیش اقدامات الزم را تدارك ببینند خود در فضاي مجازي، بیش
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