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چکیده:
سیاسیگرایشبراینترنتتأثیربررسیهدفباحاضرپژوهش

درتحصیلیمقاطعورشتهتمامدراهوازچمرانشهیددانشگاهدانشجویان
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هايیافتهتحلیلوتجزیهشد.آوريجمعپرسشنامهتکنیکبانمونهافراد

آزمونقسمتدرکهشدجاماناستنباطیوتوصیفیسطحدودرتحقیق
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متغیرهايبینکهدادنشاننتایجاست.گرفتهصورتSPSSافزارنرمکمک

و(اینترنت))رسانهبهاعتمادوینترنتااثربخشیاینترنت،ازاستفاده(میزان
برعالوهدارد؛وجودداريمعنیومثبتيرابطهدانشجویانسیاسیگرایش

فرمولازالزمآماريينمونهحجميمحاسبهبرايپژوهشایندراین
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مسألهیانبوقدمهم
دیگربرثرؤمواجتماعیوفرهنگینهادهايازیکیبعنوانصرفاًهارسانهامروزه،

وسیاستفرهنگ،کهآورندمیفراهمچارچوبیوفضابلکهشوند،نمیتلقیقلمروها
وخیتاریهايسازيها و گونهبندياي که تقسیمبه گونهیابدمیجرَیانآندراجتماع

زمانیهايبرههگذاريناموگیردمیشکلرسانهوارتباطاتمحورحولعمدتاًاجتماعی
وهاخصلتبنیانبر...وايشبکهي جامعهاطالعاتی،ي جامعهجهانی،يدهکدهچون

سایرازبیششایدکههاییرسانهازیکیگیرد.میصورتايرسانهوارتباطیهايویژگی
داردکهخودخاصهايجذابیتبرخیوتنوعلحاظبهارتباطیوتماعیاجهايرسانه
است.اینترنتگرفتهقراردانشجووجوانقشربخصوصکاربرانياستفادهوتوجهمورد

بازهاخانهدرونوجامعهداخلبهراخودراهرفتمیتصورآنچهازترسریعخیلیاینترنت
تشکیلکردهتحصیلافرادعمدهبطورایراندررااینترنتکاربراناینکهبهتوجهبا.کرد
توانمیبرخوردارند،زیاديتأثیرگذاريازهاگروهوهاخانوادهمیاندرافراداینودهندمی

وباالبسیارایراندراینترنتیپذیريجامعهآندنبالبهورسانیاطالعنفوذضریبکهگفت
.استافزایشحالدرسرعتبه

عهدهبرکشورهاتمامیدرمهمینقشارتباطیوسایلوجمعیهايرسانهمروزها
وسایلثیراتأتخوبیبهرویدادهاوحوادثازاطالعوپیراموندنیايدركدارند.
یکپارچهحالتیفرهنگشدنجهانیعصردرسازد.میروشنمابرايراجمعیارتباط

اساسینیازهايبهپاسخگوییوبشرزندگیوالتتحوتغییرزمانگذردرویابدمی
تکنولوژيگسترشنماید.میمحرزراجمعیارتباطوسایلاهمیتهادانستنیوهااندیشه

استشدهسبباجتماعیوفرديمختلفهايعرصهدرشگرفتحوالتیایجادوارتباطات
گذارينامارتباطاتعصرراعصرایناجتماعیوفرهنگیمسایلنظرانصاحبازبسیاريتا

ومردمزندگیپودوتاردرآنتأثیرگذاريواطالعاتفناوريگسترشفراینددرکنند.
اجتماعی،فرهنگی،مختلفهايپدیدهتکویندرکهاستایناصلیسؤالانسانیجوامع

اینازتوانمیچگونهودارندراکارکرديونقشوجایگاهچههارسانهاقتصاديوسیاسی
جواناند.نموانسانیجوامعتعالیورشدجهتدررااستفادهبهترین،يبشردستاورد
بیشتریندانشجویانمیانایندر.دهندمیتشکیلرااینترنتکاربراندرصدبیشترین

ودانشگاهیاموربراياینترنتازدانشجویان.هستندداراکاربرجوانانمیاندررادرصد
دانشجویان.کنندمیاستفادهاخبارهمچنینوهاسرگرمیخصوصدراتاطالعآوريجمع

اطالعاتآوريجمعبرايبیشتريامکاندانشگاهیتحصیالتفاقدجوانانبامقایسهدر
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بااینترنتازاستفادهصرفکهبیشتريزماندلیلبهآنان.دارنداینترنتطریقازسیاسی
تکنولوژياینباتريبیشآشناییکنندمیسیدراطالعاتجستجويیاوسرگرمیهدف
فراهمبرایشانسیاسیاموردردرگیريبرايرابیشتريهايفرصتاینترنت.دارند

تواندیمرسانهدهد،یمشیافزارایاسیسمشارکتاحتمالیاسیسدانشاگر.کندمی
پخشيبرایهمگانيهارسانه.باشدداشتهیاسیسمشارکتختنیبرانگدريمرکزینقش

گونهنیامنبعنیترمهمجوامعشتریبدروهستندمهمیاسیساطالعاتيگسترده
.شوندیمشمردهاطالعات

وبودهسیاسیگرایشاتومفاهیمانتقالبرايموجودوسایلترینمهمهارسانه
گرفته،اختیاردرراارتباطیمهموسیلهاینتادارندتالشسیاسیهاينظاميهمه

بهراخودنظراتوهادیدگاهآنيوسیلهبهوباشندداشتهنظارتآنبرونمودهمدیریت
غفلتهرگونهکهباورنداینبرسیاسیهاينظامهمهتقریباً؛نمایندمنتقلمردموجامعه

کهیهایگروهجملهازکند.میوارداجتماعيپیکرهبرراناپذیريجبرانزیانزمینهایندر
شرایطدرقرارداشتندلیلبهآنانزیراباشندمیدانشجویانهاسترسانههدفهمواره

هموارهوبودهشگرفتغییراتمستعد...واجتماعیسیاسیفکري،همگنیوخاصسنی
بهاینترنتازاستفادهاخیرهايسالدر. هستندرادیکالییاانتظارازدوررفتارهايمترصد
اینورودبااست.شدهتبدیلدانشجووجواننسلویژهبهمردمزندگیازمهمیبخش

مطرحپرسشایندانشجویانجملهازکاربرانزندگیدرآنازناشیتغییراتوفناوري
بهدانشجویانگرایشوسیاسیهايدیدگاهدرثیريأتچهاینترنتازاستفادهکهشودمی

گرایشبراینترنتثیرأتبررسیهدفبااضرحپژوهشداشت؟خواهدحاکمسیاسینظام
دیگرسويازدهد.پاسخاساسیالؤساینبهکهنمودخواهدکوششدانشجویانسیاسی
استشدهباعثهستندبسیاريکاربراندارايکهمجازيهايشبکهواینترنتفضاي
انشگاهیدوکردهتحصیلقشراستفادهموردهمهازبیشکهسیاسیکارکرديبرعالوه
بیشتروبیشترروزهررسانهاینازاستفادهبرايدولتیوتجاريهايمنديعالقه.است

نوسازيموجبنترنت،یاآنرأسدرویاطالعاتنینوهايرسانهدیگرسويازگردد.
قرارالشعاعتحترامردمیزندگهايجنبهتمامتکنولوژينیااست.یاجتماعندهايیفرآ

دیجدمجازيفضاهايریتأثتحتاستمعتقدتسیگلیب. )3: 1384انگرد،(جهاستداده
هستندمرتبطیجهانهوشمندیجهانيشبکهکیبهوترهایکامپوهاونیزیتلوآندرکه

یاجتماعساختارفقراتستونهاشبکهنیاوگرفتخواهندشکلهاانسانرفتاريعناصر
.)1381:329زي،ی(کاردهندیملیتشکراما
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پژوهشاهمیتوضرورت
جهانیيدهکدهاندیشمندتاریخیومعروفيجملهاین؛"استپیامرسانه"

اثراتوپیامدهاتکنولوژينوعهرونیستخنثیتکنولوژيکهاستاینبیانگرلوهانمک
وبارزاثراتوپیامدهااطالعاتیوارتباطاتیهايتکنولوژيمیانایندر.داردمتنوعی

تبدیلاندیشهوفکرتولیدابزارهايترینمهمازیکیبعنوانهارسانهامروزه.دارندتريمهم
شدهسببارتباطی،جدیدابزارهاياینهايجذابیتوهاویژگیازايمجموعهاند.شده
بهیابیدستبرايفرهنگیواقتصاديسیاسی،مختلفهايحوزهگذارانسیاستتااست

نقشنوعیهارسانهبهعبارتی،به.دهندقراراولویتدرراهارسانهبهتوسلخود،اهداف
کهآنجاییاز.استشدهواگذارآفرینیاندیشهوسازيتصمیمبرايمنبعیوکارگزاري

ازمخاطبانبرکهتوجهیقابلثیرگذاريأتلحاظبهاجتماعیهايشبکهواینترنت
روندوسیاسیگرایشتوانندمیمختلفعملکردهايبرهعالودارندگوناگونهايجنبه

سیاسی،پذیريجامعهگفتتوانمیرويهمینازنمایندالقاءوآموزشراپذیريجامعه
ازسیاسیفرهنگانتقالهمانسیاسی،پذیريفرهنگدیگرتعبیربهیاسیاسیگرایش
بخصوصمخاطبانسیسیاهايدیدگاهنمودنهمسونیزواستدیگرنسلبهنسلی

هايشبکهچونهاییرسانهعملکردوثیرأت.استرسانهنظرموردجهتدردانشجویان
بهنظرمورداهدافبهنسبتدانشجویانسیاسیهايدیدگاهدادنجهتدراجتماعی

درگذشتهيدههدواجتماییسیاسی،تحوالتبرخیدالیلتوانمیکهاستبودهايگونه
ورنگیهايانقالبوخارجدردانشجوییتحرکاتوهاجریانازبرخیوکشورداخل

القائاتدرراسابقشورويازمنقضیهايجمهوريبرخیومیانهآسیايدرمخملی
ايرسانهعظیمامپراطورياینسردمدارانتوسطشدهطراحیپیشازهايبرنامهوسیاسی
یکبهاخیريدههیکدربخصوصینترنتاجملهازمجازيفضايبنابراین.کردجستجو

فرهنگیوسیاسیمناسباتتمامبرکهاستشدهتبدیلسازسرنوشتومهمبسیارمیدان
هايلفهؤمازیکیاینترنتچوناجتماعیهايشبکهاینکهلحاظبهبود.خواهدثیرگذارأت

وچگونگیازاهیآگبنابراین؛باشدمیدانشجویانسیاسیگرایشاتيدهندهتشکیلمهم
.بودخواهدراهگشاومهمبسیارامرمسوالنریزيبرنامهجهتثیرپذیريأتاینکیفوکم

پژوهشاالتؤس
؟باشدمیمؤثردانشجویانسیاسیگرایشبرمیزانیچهبهاینترنتازاستفاده-1
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جویاندانشسیاسیگرایشبراینترنتازاستفادهثیرگذاريأتمیزانبرعواملیهچ-2
دارند؟دخالت
دارد؟وجودزمینهایندرتجربیتحقیقاتونظريمطالعاتچه-3

پژوهشاهداف
وسردرگمیازرامحققکهداردرامزیتاینتحقیقیکانجامدرهدفوجود
تحقیقاینانجامدهد.میدرستیجهتتحقیقانجامسیربهوسازدمیرهابالتکلیفی

؛استزیراهدافداراي

کلیهدف- 1
چمرانشهیددانشگاهدانشجویانسیاسیگرایشبراینترنتازاستفادهتأثیربررسی

آنبرمؤثرعواملواهواز

جزئیاهداف- 2
رويبرمستقلمتغیرعنوانبتحقیقايزمینهمتغیرهايبینيرابطهشناسایی

.وابستهمتغیر
دانشجویانسیاسیگرایشبراینترنتازاستفادهاثرگذاريچگونگیبررسی.
علمیپیشنهاداتوراهکاريارائهوخارجیوداخلیمطالعاتونظریاتبررسی

زمینه.ایندرکاربرديو

پژوهشتجربیپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

درپژوهشیدرشوشترواحداسالمیآزاددانشگاهازشاهیجهانرضاوآذیناحمد
"دانشجویانسیاسیپذیريجامعهدرتلویزیونودیورانقش"عنوانبا1388سال

ایندرداند.میسیاسیفرهنگومفاهیمانتقالبرايعاملترینمهمراجمعیهايرسانه
رادارمعنیايرابطهدانشجویانسیاسیپذیريجامعهوتلویزیونورادیوبینپژوهش
کند.میترسیم

ازاستفادهثیرأتبررسیبهپژوهشیدر،)1391(زارجیابوترايوجهانگیري
است.پرداختهشیرازدانشگاهدانشجویانسیاسیفرهنگهايلفهؤمبرجمعیهايرسانه
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رادیوازاستفادهبینکهاستدادهنشانآنهاتحقیقیهايیافتهمحققینهايبررسیطبق
ومثبتيرابطهیسیاسفرهنگی،هايلفهؤمومجلهها،روزنامهداخلی،تلویزیونو

معناداريمنفیيرابطهکهشدمشخصتحقیقایندردیگرسوياز.داردوجودمعناداري
.خوردمیبچشمماهوارهواینترنتازاستفادهمیزانوسیاسیفرهنگهايلفهؤمبین

رفتارورسانهموضوعبررسیبهپژوهشیدر،)1388(عسکریانواالسالمیشیخ
بنديصورتدرهارسانهيبرجستهنقشبررسیباآنان.اندپرداختهیرانادرانتخاباتی

هايگروهدرانگیزهایجادوترغیبباملیيرسانهکهکنندمیبیانمختلفهايالیه
اکثریت،نظیرهاییگروهتشویقخصوصبهانتخاباتدرمشارکتبرايجامعهمختلف
افراديعموماًیانیستمهمآنهابرايسیاستوتانتخابایاکهتفاوتبیوخاموشاقلیت

کنندمیتبعیتدیگرانافکارازوندارندهارسانهازمستقلیدیدگاهواندیشهکههستند
بهراآنانوآوردپدیدافراددرراجامعهمسائلبهنسبتدلواپسیوآگاهیبایدوتواندمی

.داردواخودسرنوشتتعییندرمشارکت

تحقیقات خارجیب) 
نیازهاي:بوكفیسکاربردينقشعنوانباپژوهشی2010سالدراوکالهاماادموند

پیمایشروشازاستفادهباکهپژوهشایندر.استدادهانجاماجتماعیوشناختیروان
درکاربراناجتماعیوشناختیروانهايانگیزهبررسیهدف،ترینمهمگرفته،انجام

روانی،ـ روحینیازهايمیانکهدهدمینشانپژوهشایننتایجبود.بوكیسفازاستفاده
.استداشتهمثبتبستگیهمبوكفیسازاستفادهمیزانبااستقاللورقابتبهنیاز

اجتماعیهايشبکهاجتماعی،يسرمایهعنوانباايمقالهدر،)1998(هاکفلدولیک
تعامالتکهسیاسیاجتماعیيسرمایهکهرسندمینتیجهاینبهسیاسیمشارکتو

مشارکتاحتمالسیاسیاجتماعیيسرمایهسطحافزایشاینکند،میتسهیلراسیاسی
کهکنندمیتأکیدآنهااین،برعالوه.دهدمیافزایشراسیاسیهايفعالیتدرشهروندان

.استروابطشبکهدروندرسیاسیهايتخصصازتابعیسیاسیاجتماعیيسرمایهتولید
مشارکتواجتماعیيسرمایهعنوانباايمقالهدر،)2009(همکارانشواسکوریک

سیاسیمشارکتواجتماعیي سرمایهبینيرابطهبررسیبهسنگاپوردرسیاسی
اجتماعیهايشبکهآیاکهاندکردهبررسیرامسئلهاینخودپژوهشدرآنها.اندپرداخته

کهبوداینآنهاگیرينتیجه.کنندهموارسیاسیمشارکتاحیايبرايراراهدتواننمی
.داردزیاديارتباطسیاسیمشارکتبااجتماعیهايشبکهکهداردوجودشواهدي
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پژوهشنظريمبانی
استمبنایینظري،چارچوبدارد.نظريمبانیوچارچوبیکبهنیازتحقیقیهر

يمسألهایجاددرکهعواملیومتغیرهابینروابطيدربارهنآاساسبرپژوهشگرفردکه
اند.شدهدادهتشخیصمهم

اينظریههارسانهتأثیربابدرنئوماننوئل:نئوماننوئلسکوتمارپیچينظریه
نوئلنظراز.استشدهمشهور"سکوتمارپیچينظریه"بهکهاستکردهعرضهجدید

افراددرراباوراین:نخست:گذارندمیتأثیرسکوتمارپیچبروشرسهبههارسانهنئومان
القاءجامعهافرادبهدومهستند؛عقایدينوعچهمسلطعقایدکهکنندمیایجادجامعه

القاءجامعهافرادبهپایاندرواندگسترشوگیريشکلحالدرعقایديچهکهکنندمی
برخیابرازکهحالیدرشودمیآنهاشدنمنزويبموجعقایدبرخیابرازکهکنندمی

تأثیراتترینمهمگوایرمکنظراز.شودمیروروبهجامعهافرادسایراستقبالبادیگرعقاید
عمومیهايآگاهیافزایشدادن،رأيرفتارمصرف،الگوهايبرتأثیر:شاملهارسانهمطلوب

هايآموزهتعلیموایدئولوژيتلقینزندگی،سبکبهبودوتغییرعمومی،رفتاربهبودو
.)1391، ساروخانی(استاجتماعیوسیاسیمختلف
مسایلپرتودراستمعتقدلوهانمک:جهانیدهکدهينظریهولوهانمک

بههاملتوجوامع.شوندمیدگرگوناجتماعیزندگیوکاريچهرهالکترونیکارتباطی
لوهانمک.آیدمیپدیدزمینيکرهپهنايبهايدهکدهیتنهادروگردندمینزدیکهم
صنعتی،مختلفهايزمینهدرالکترونیکیوسایلبرايبشريزندگیيآیندهتحوالتدر

آنبهجاهمهخودگوناگونآثاردرواستقائلايکنندهتعییننقشفرهنگیوآموزشی
زندگیاحساسالکترونیکیارتباطییلوساثیرأتتحتکهگویدمیاوهمچنین.دارداشاره

دادگران،(استدگرگونیحالدرانسانیفرهنگمظاهرتمامیوشدهدگرگوناجتماعی
1377:97(.
والرشتاین،نظرازارتباطات):عصردرفرهنگشدن(جهانیوالرشتاینينظریه
بهکههاستفرهنگدیگربرغربفرهنگيسیطرهمعنايبهفرهنگشدنجهانی

کردنغربیمعتقدنداوچونمنتقدانی.شدخواهدمنجرجنوبدرفرهنگیدوگانگی
يعدیدهمشکالتازخودغربزیراباشدشدنجهانیبهپاسخبهترینوآخرینتواندنمی

يسلطه.استروروبهزمینهایندربسیاريهايچالشباوبردمیرنجفرهنگیواجتماعی
بهاینترنتوايماهوارههايشبکهویژهبهايرسانهنوینابزارهايوهارسانهبرغرب

)2: 1988موالنا،(شودمیمنجرپیرامونیکشورهايدرهویتیوارزشیفرهنگی،ثباتیبی
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ايرسانهمحتوايمطلقتأثیرالگويمصداقتزریقی،يهنظریتزریقی:يهنظری
بطورايرسانههايپیامکهاستآنگویايریهنظاین.استمخاطبانرفتارونگرشبر

ایندارد.آنهابرفوريومستقیمتأثیريورسدمیمخاطبانيهمهبهیکنواختویکسان
بیشترپیاممحتوايمیزانچههر.کنیدتزریقجامعهبهتوانیدمیراپیام:گویدمینظریه
اینبرتزریقیينظریه.کندمیرتغییبیشترمحتواتکرارباآندرمخاطبرفتارباشد

.داردمخاطبانبرفوريومستقیمقوي،اثريجمعیارتباطوسایلکهاستاستواراساس
ـ محركينظریهبانزدیکیيرابطهشود،میدادهنسبتجمعیارتباطوسایلبهکهآثاري
.داردپاسخ

اجتماعیهايکهشبکهکندمیاستدالل،)1996(1لیالیتلی:الیتينظریه
2پاتنامرابرتنظراز.کنندمیتسهیلراسیاسینخبگانتوسطهاتودهبسیجفرآیند

بامرتبطهنجارهايازاستعبارتاجتماعیيسرمایههايشبکهاصلیيایده،)2000(
واجتماعیمشارکتکهافراديهايشبکهجامعهدرپاتنامرابرتنظرازاست.متقابلعمل

فرصتاجتماعی،هايشبکهرشدبنابراین.شوندمیراندهحاشیهبهباشند،نداشتهسیاسی
احتمالوبخشیدهارتقاراآنهافرديتوانمنديکهآوردمیپدیدکنشگرانبرايراهایی

هاکنشبرهاییهزینهاجتماعیهايشبکهضعفواقعدر.دهدمیافزایشراآنهاموفقیت
وتشکر(کندمیروروبهمشکلباراموجودهايکنشیاشدهآنمانعکهکندمیتحمیل
31).: 1380معینی،
قادرندهارسانهکهداردوجودشواهديکورمکمکنظراز:کورمکمکينظریه
هايبحرانمقاطعدروبیامیزنددرهمذوبی،دیگچونراهااقلیتوقومیهايگروههویت

جمعیهايرسانهبرايدیدگاهاینمجموعدرکنندلعمخالقیتوظرافتبااجتماعی
استقائلراسرگرمیوتفریحوتداوموپیوستگیهمبستگی،رسانی،اطالعکارکردهاي

)110: 1382کوایل،(مک
شمولهمهوجاییهمهسرشتهابرماسی،نگاهاز: مارکوزهوهابرماسينظریه
بازافرادبرايانتقاديکنشیاانتقاديتفکرنبالیدوگیريشکلبرايراهیهیچهارسانه
باالازکهاطالعاتیودانشباافراديسازندهوانتقاديبرخوردقدرتوقتی.گذاردنمی

سربهجهانزیستدرمنزويومنفعلصورتیبهآنانرود،مییغمابهکنندمیدریافت
بهثانويطبیعتیصرفاًراآنورندپذیمیتفکربدونراروزمرهمکررهايروالوبرندمی

 Light Lee
 Putnam
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مردمکردنساکتوکردناجتماعیبرايايوسیلهراهارسانهمارکوزه.آورندمیشمار
بهرامردمواقعدرولیاستخنثیظاهربهکهاستمؤثرروآنازوسیلهاینداند.می

درراآنودهکرتجاوزکنشگردرونیآزاديبهنوینهايتکنولوژيکشاند.میبردگی
در؛استخواندهبعديتکيجامعهمارکوزهکهاستهمانامراینينتیجه؛استنوردیده

(ریتزر،دهندمیدستازراجامعهيدربارهانتقاديتفکرتواناییافرادايجامعهچنین
استشدهاستفادهمختلفنظریاتازترکیبیموضوع،ایننظريبررسیدر.)203: 1377

ازوابستهمتغیربرتأثیرگذارمستقلمتغیرهاياستخراجچگونگیزیرجدولردکه
ایم.نمودهبیانرامختلفهايتئوري

مختلفهايتئوريازوابستهمتغیربرتأثیرگذارمستقليمتغیرهااستخراجچگونگی:1جدول
پردازنظریهمفاهیمومتغیرهاردیف

پاتنامرابرتولیالیترسانهاثربخشیمیزان1
پارسونزوتزریقیينظریهسیاسیاعتماد2
گوایردیکونئوماننوئلرسانهازاستفادهمیزان3
کوایلمکوکورمکمکقومیت4
تحصیلیسال5

راجرزينظریهنوآوري،ياشاعهينظریهانتقادي،ينظریه
هابرماسينظریهومنديرضایتينظریه،لرنرو

تأهلوضعیت6
جنسیت7
افرادسن8

پژوهشهايفرضیه
.داردوجودرابطهدانشجویانسیاسیگرایشوافرادسنبینرسدمینظربه-1
وجودرابطهدانشجویانسیاسیگرایشوتحصیلیمقطعبینرسدمینظربه-2

..دارد
.داردوجودرابطهدانشجویانسیاسیگرایشوجنسیتبینرسدمینظربه-3
رابطهدانشجویانسیاسیگرایشواینترنتازاستفادهمیزانبینرسدمینظربه-4

.داردوجود
وجودرابطهدانشجویانسیاسیگرایشوسیاسیاعتمادبینرسدمینظربه-5

.دارد
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سیاسیگرایشو(اینترنت)رسانهاثربخشیمیزانبینرسدمینظربه- 6
.داردوجودرابطهدانشجویان

.داردوجودرابطهدانشجویانسیاسیگرایشوقومیتبینرسدمینظربه-7
.داردوجودرابطهدانشجویانسیاسیگرایشوتأهلوضعیتبینرسدمینظربه-8
وجودرابطهدانشجویانسیاسیگرایشوتحصیلیرشتهبینرسدمینظربه-9

دارد.

پژوهششناسیروش
ازاطالعاتآوريعجمبراي.است"پیمایشی"تحقیقروش،پژوهشایندر

261بابرابرکوکرانفرمولاساسبرماريآينمونهحجماست.شدهاستفادهپرسشنامه
يتهیهازپساست.سادهتصادفیروشبرمبتنیگیرينمونهيشیوهگردید.تعیین

میزانتعیینجهتمقدماتیايمطالعهپرسشنامه،ياولیهصورتطراحیوهاشاخص
نمودیم.استفادهکرونباخآلفايآزمونازسپسوگرفتانجامپرسشنامهسؤاالتپایایی

تحقیقمختلفرهايمتغیکرونباخآلفايضرایب:2جدول
کرونباخآلفايمتغییرنام

75/0اینترنتازاستفادهمیزان
79/0اینترنتاثربخشی
77/0سیاسیاعتماد
74/0سیاسیگرایش

گرفتهصورت،فرضیاتگرفتننظردرباپژوهشاینهايیافتهتحلیلوتجزیهروش
،متغیرنوعوسنجشسطحبهتوجهباتحقیقفرضیاتتحلیلوتجزیهمنظوربهلذا؛است

آوريجمعوپخشازپساست.شدهاستفادهکدامهربهمربوطهايآزموناز
گرفتند.قرارتحلیلوهتجزیمورداستنباطیویتوصیفسطحدودرهادادهها،پرسشنامه

.استهشدانجامSPSSافزارنرمکمکباآماريهايتحلیليهکلی

پژوهشتوصیفیهايیافته
.باشدمیاصلیومستقلرهايمتغیبهمربوطتوصیفیهايآمارهبیانگر3جدول

،12/26،01/15هايمیانگینترتیببهنمایید،میمشاهدهجدولایندرکهگونههمان
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ازاستفادهاثربخشیمیزانرسانه،ازاستفادهمیزانمتغیرهايبهمربوط39/19و21/16
باشند.میسیاسیگرایشمیزانوسیاسیاعتمادرسانه،

وابستهومستقلیرهايمتغبهمربوطتوصیفیهايآماره:3جدول
حداکثرحداقلواریانسمعیارانحرافمیانگینمتغییرنام

12/2612/3202/24545رسانهازهاستفادمیزان
01/1574/1256/15520اینترنتاثربخشی
21/1676/1808/13520سیاسیاعتماد
39/1956/2331/18530سیاسیگرایش

ازنفر80انسانی،علوميرشتهدرپاسخگویانازنفر105کهدهدمینشان4جدول
بهمشغولتحصیلیهايرشتهسایردرآنانازنفر76وپایهعلوميرشتهدردانشجویان

باشند.میتحصیل

یلیتحصيرشتهحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:4جدول
تجمعیدرصددرصدفراوانیتحصیلیيرشته

1053/403/40انسانی
807/3071پایهعلوم

7629100سایر
---- 261100جمع

%7/56معادلنفر148تعدادپاسخگویان،کلمیانازکهدهدمینشان5جدول
باشند.میدختردانشجوي%3/43معادلنفر113تعدادوپسردانشجوي

جنسیتحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع: 5جدول
تجمعیدرصددرصدفراوانیجنسیت

1487/567/56پسردانشجوي
1133/43100دختردانشجوي
---- 261100جمع

پژوهشاستنباطیهايیافته
وابستهومستقلمتغیرهايبینيرابطهواستنباطیآماريدهندهنشان6جدول

نمود.خواهیماشارهآنهاازبرخیبهمطالبيارائهدراختصارجهتکهباشندمی



93زمستان ، 2، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 58

تحقیقفرضیاتآزموننتایج: 6جدول

متغیرورسانهازاستفادهمیزانمتغیربینايرابطهفوق،جدولنتایجبهتوجهبا
معنادارآماريلحاظاز05/0ازکمترسطحدروداردوجوددانشجویانسیاسیگرایش

وهاسایتها،وبالگاز(استفادهاینترنتازاستفادهمیزانچههرکهمعنیبدین؛باشدمی
بادانشجویانسیاسیگراییهمشود،بیشترسیاسی)نظامباگراهمهايسایتوب

میزانمتغیربینيارابطههمچنینبالعکس؛ وشدخواهدبیشترحاکمنظامهايسیاست
از05/0ازکمترسطحدروداردوجوددانشجویانسیاسیگرایشمتغیرورسانهاثربخشی

دررسانهازاستفادهاثربخشیمیزانچههرکهمعنیبدینباشد.میعنادارمآماريلحاظ
باآنانسیاسیواگراییمیزاننسبتهمانبهباشدبیشتردانشجویانواگراییجهت

متغیربینيرابطهاین،برعالوهبالعکس.وشدخواهدبیشترحاکمنظامهايسیاست
آماريلحاظاز05/0ازکمترسطحدرشجویان،دانسیاسیگرایشمتغیروسیاسیاعتماد
شود،بیشترحاکمنظامبهدانشجویانسیاسیاعتمادمیزانچههریعنی.استدارمعنی

.شودمیبیشترنیزآنانسیاسیهمگرایی

متغیرهچندرگرسیونازاستفادهنتایج:7جدول
هاشاخص

BBetaمقدارTمعناداريسطح متغیرها
Constant590/32 ----520/3000/0

223/0287/0652/6000/0رسانهازاستفادهمیزان
186/0247/0854/4000/0رسانهاثربخشی

320/0432/0217/8000/0سیاسیاعتماد

ينتیجه
آزمون

سطح
معناداري آزمونمقدار آزموننوع متغیرهانام

وابسته مستقل
تأیید 000/0 585/0 پیرسونضریب سیاسیگرایش رسانهاثربخشی
تأیید 000/0 504/0 پیرسونضریب سیاسیگرایش رسانهازاستفاده
تأیید 000/0 0/504 پیرسونضریب سیاسیگرایش سیاسیاعتماد
رد 11/0 212/0 پیرسونضریب سیاسیگرایش سن
رد 211/0 682/0 )F(طرفهیکواریانس سیاسیگرایش تحصیلیمقطع
رد 402/0 982/0 )F(طرفهیکواریانس سیاسیگرایش تحصیلیيرشته
رد 224/0 402/0 )F(طرفهیکواریانس سیاسیگرایش قومیت
رد 06/0 673/7 Tمستقلينمونهدوبا سیاسیگرایش جنسیت
رد 08/0 401/5 Tستقلمينمونهدوبا سیاسیگرایش تأهلوضعیت
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د:هستنزیرشرحبهمطلبچندگویايجدولایندرمندرجارقام
رمتغیواریانسدرصد0/585ندتوانستفوق،جدولدرموجودمستقلمتغیرسه-1
وابستهمتغیربامستقلمتغیرهايبینيرابطهبیانگرBضریب- 2؛کنندتبیینراوابسته

ازاستفادهمیزانمتغیردراستانداردانحرافواحدیکافزایشبامثالبعنوان؛باشدمی
باجدولایندر-3؛ یابدمیافزایش0/287ياندازهبهدانشجویانسیاسیگرایشرسانه،
بامقایسهدر)اینترنت(رسانهبهاعتمادمتغیرکهشودمیمالحظه)B(بتاضریببهتوجه
.دارددانشجویانسیاسیگرایشتعییندربیشتريسهممتغیرهاسایر

گیرينتیجه
دانشجویانسیاسیگرایشبراینترنتثیرأتبررسیپژوهشایناصلیهدف

وعالیق)اینترنت(رسانهثیرتأشناخت.است)اهوازچمرانشهیددانشگاهدانشجویان(
برآنثیرتأواثربخشیمیزانوبرنامهنوعانتخابدر)دانشجویان(مخاطبانهايسلیقه
در.دهدمینشانبیشترراتحقیقاینانجامضرورتدانشجویانسیاسیهايدیدگاه
.گردیدآوريجمعانددادهپاسخآننفر261کهنفري307ينمونهیکازحاضرتحقیق

ورسانهازاستفادهمیزانمتغیرهايودانشجویانسیاسیگرایشبینکهدادنشاننتایج
متغیرهاسایرباولیداشتهوجودمعنادارييرابطهسیاسیاعتمادورسانهازاثرپذیري

گرایشتبییندرمستقلمتغیرهاياثرمیزانیافتنجهت.استنداشتهوجودرابطه
آمدهبدستتعیینضریببهتوجهبا.شداستفادهرگرسیونتحلیلازدانشجویان،سیاسی

585/0 =2Rمتغیرهايبادانشجویانسیاسیگرایشبهمربوطواریانسگفتتوانمی
.استشدهدادهتوضیحخوبیبهمذکور،

پیشنهادات
ايمسئلهمجازيهايشبکهدرحضوربهدانشجویانبخصوصجواناناقبالکهآنجااز

دراستشایستهداردمختلفیسیاسیوفرهنگیاجتماعی،عواملونیستفناورانهصرفاً
ايحرفهکارگروهیاسالمی،شورايمجلسدرهارسانهجامعقانونتصویبراستاي
مختلفجوانببررسیاجتماعیعلومپژوهشگرانومتخصصانکارشناسان،ازمتشکل

نظرانصاحبپژوهشیهايیافتهمیانایندرکهگیرندعهدهبررامجازيفضايباتبطمر
مجازيفضايبرايتواندمیآتیهايگیريجهتوسازيتصمیمگذاري،سیاستيحوزهدر
آموزشباشد.گشاراههاشبکهبرخیبهکاربراندسترسیمحدودیتاعمالسیاستویژهبه
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درحاضرکاربرانعظیمخیلیعنیمخاطبعنصربرکهتاسکارهاییراهازیکی
کند.میدنبالراافرادايرسانهسوادسطحارتقايونمودهتمرکزاجتماعیهايشبکه

اجتماعیهايشبکهفضايدربتوانندتاببینندآموزشبایددانشجویانجملهازکاربران
عدمواجتماعیهايشبکهيپدیدهنبودنوظهوربهتوجهنمایند.اتخاذصحیحیرفتار

مورددربیشتريهايپژوهشانجاملزومها،شبکهاینازاستفادهآثارتمامیباآشنایی
سالمتبرآنثیرأتجملهازدانشجویانزندگیبرهاشبکهاینثیرگذارأتهايجنبهسایر
جوامعکناردریتسنیاجتماعیسازماندهگسترشوجادیااست.ضروريآنهاروانوفکر

دراحمرهاللجوانان،آموزي،دانشسازمانمساجد،یاسالمهايانجمنجملهازمجازي
روابطجادیاوگسترشبهکمکو عقایدپرورشویدهشکل،ندهیآشهروندتیتربجهت

ايیدندرجوانانیاجتماعهايکنشتیتقوجهتیعملبصورتجوانانیمدننهادهاي
ن.آنایواقع

پژوهشهايمحدودیت
اثرنتایجرويهامحدودیتاینکهداردوجودهاییمحدودیتايمطالعههردر

کمکدیگرپژوهشگرانبههامحدودیتاینبهتوجهلحاظهمینبهبودنخواهدثیرأتبی
نیزحاضرتحقیقدهند.انجامزمینهایندرراخوديمطالعهتردقیقشناختباتاکندمی
انجامگردد:میاشارهموارداینازبرخیادامهدراست.نبودهمستثنیهامحدودیتایناز

آوريجمعواستمعنويوماديامکاناتومنابعداشتناختیاردربهمنوطپژوهشیهر
اطالعاتآوردنبدستجهتپژوهشموضوعبامرتبطهايسازمانبهمراجعهواطالعات
پژوهشعلمیغنايدرکهبودهانکارقابلغیرامرياستنادقابلنیزوواسطهبیوصحیح

ولینئمسازبرخیکارييمشغلهاداري،بروکراسیسیستماماداردانکارقابلغیرثیريأت
نتواندمحققتاشودباعث...وآنخاصموضوعدلیلبههانامهپایانازبرخیعناویننیزو

نماید.اخذکاملبطوراداراتوهاسازمانگونهاینازراخودنیازمورداطالعات
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