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با  نوین اجتماعی یها استفاده از شبکه بررسی رابطه بین

 در شهروندان استان ایالم و آنومی اجتماعی آگاهی سیاسی
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 چکیده
، از ابزارهای مؤثر در گسترش دانش و آگاهی سیاسی هستند. لذا، در عصر نوینهای اجتماعی  شبکه

اند و فضای مجازی، عرصه تبادالت گوناگون  در ارتباطات پیدا کرده یها، نقش مهم جدید که این شبکه
، پژوهش حاضر، با رو نیفردی و اجتماعی شده است، الزم است که به نقش آنها بیشتر پرداخته شود. ازا

ها در جامعه ایران امروز، چهار شبکه اجتماعی نوین، شامل واتساپ،  گرفتن اهمیت این شبکهدر نظر 
ها،  پردازد که میزان استفاده از این شبکه اینستاگرام، تلگرام و توییتر را در نظر داشته، به این مسئله می

شهروندان استان ایالم  ، دیدگاهبدین منظوردارد.  و آنومی اجتماعی چه ارتباطی با مقوله آگاهی سیاسی
سال به باالی  11آماری این پژوهش، ساکنان  ه. جامعی قرار گرفتموردبررسبا پرسشنامه محقق ساخته 

نشان داد که میزان آگاهی سیاسی شهروندان برابر پژوهش . باشد یمنفر  004و حجم نمونه  استان ایالم
های نوین  ه میان میزان استفاده از شبکهکبوده است  26/3و میزان احساس آنومی برابر با  26/3با 

. همچنین بین میزان ارتباط معناداری وجود دارد 49120با ضریب  اجتماعی موردنظر و آگاهی سیاسی
رابطه معناداری وجود دارد. در  49620و آنومی اجتماعی با ضریب  نوین اجتماعی یها از شبکهاستفاده 
ا شبکه اجتماعی واتساپ تأثیر معناداری بر آگاهی سیاسی و ، تنهها شبکهاز این  هرکدام تأثیرتفکیک 

در حد  اگرچهی آگاهکه میزان  دهند یمی استنباطی نشان ها افتهی آنومی اجتماعی ندارد همچنین
ی است و میزان دار یمعنمتوسط است با توجه به وضعیت نسلی و جنسیت پاسخگویان داری تفاوت 

نیست به عبارتی  دار یمعنو تفاوت بین آنها  یت نسلی و جنسیتاحساس آنومی سیاسی با عنایت به وضع
 فراگیر است. موردمطالعهاحساس آنومی با عنایت به میزان آن در جامعه 

 نوین اجتماعی یها استان ایالم، شبکهآنومی اجتماعی، : آگاهی سیاسی، واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله

از مسائل خاص سیاسی و یا از  افرادرزیابی ها و اطرز تلقی رندهیآگاهی سیاسی دربرگ

و حوادث سیاسی است. پژوهشگران آگاهی سیاسی را پدیدهای چندبعدی  ها تیشخص

 آگاهی سیاسی دخالت دارند یریگ ، به این معنا که عوامل متعددی در شکلپندارند یم

بر  محققان ،زمینه آگاهی سیاسیدر  (.1320، به نقل از واقف و رحمان زاده، 1316)داوسون،

دستیابی به  یها روشو  خانواده، محیط اطالعاتی اثراتسیاسی،  یریپذ جامعه مثلعواملی تأثیر 

تأکید  این متغیربر  یا اقتصادی و مصرف رسانه -، پایگاه اجتماعیسرمایه اجتماعیاطالعات، 

 یها ازمانها و س سیاسی افراد، گروه ی و کسب آگاهیریپذ در فرایند جامعهدرواقع اند.  کرده

افراد نقش دارد وسایل  ی سیاسیریپذ متعددی مؤثرند؛ یکی از این عوامل که در جامعه

خصیصه آن محسوب  نیتر که فراگیر بودنش مهم( 101:1321، ساروخانی) است یجمع ارتباط

پذیری سیاسی نظیر خانواده و مدرسه را که سایر نهادهای اثرگذار در جامعه به طوری گردد یم

تبع ظهور و  امروزه به بیترت نیا به (.13:1326پوشش قرار داده است )ساروخانی، نیز تحت

-متفاوت از قبل زندگی می یها اجتماعی مجازی نوین، در جامعه یها گسترش اینترنت و شبکه

، 1314)کاستلز،اتی است العاط جامعه 1زعم برخی اندیشمندان نظیر مانوئل کاستلز کنیم که به

 (.1320انی و همکاران، به نقل از پورترکم

، زندگی بشر در جامعه اطالعاتی، در سطوح مختلف اقتصادی، فرهنگی، زبه نظر کاستل

، تولید و یا ارتباطات و اطالعات مرتبط است. در چنین جامعه فناوریسیاسی و اجتماعی، به 

، نقش و بیترت نیا . و بهکنند یتبادل اطالعات در زندگی فردی و اجتماعی نقش اساسی ایفا م

را بدون  یالملل نیهای اجتماعی و بشود که زندگی و فعالیتها چنان پررنگ می جایگاه رسانه

گیدنز نیز، در جهان مدرن و  ازنظر(. 1323)هرسیج و همکاران،  توان تصور کردوجود آنها نمی

ی شدن حیات اجتماعی و سیاسی در دوران ا شبکهو  شدن یجهانبا توجه به از جاکندگی و 

شده و این  تر پررنگی اجتماعی در آگاهی بخشی سیاسی ها شبکهو  ها رسانهمعاصر، نقش 

(. از 1310را به نقش سرگرمی و خبری تقلیل دهیم )گیدنز،  ها رسانهاشتباه است اگر نقش 

که  شود یای اجتماعی در تعامالت کاربران مهیهنجارنا گیری شکلطرفی فضای مجازی باعث 

حالتی از عدم هنجاربندی یا  (هنجاریبی). آنومی پرداخته نشده استدر تحقیقات به آن 

های اجتماعی های فرهنگی با واقعیتداشتریشگی است که در صورت عدم همخوانی چشم بی
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تالش مشخص و  حال نیباا(. 1323، به نقل از جوادی و همکاران،1301آید )کوئن، پدید می

صورت  ی اجتماعیها آنومی و تعامالت اجتماعی در شبکهپردازی درباره رابطه  برای نظریه  جدی

در اجتماعات مجازی بازتولید و آفرینش فرهنگ و یا هنجارهای  که ینگرفته است. درصورت

تری از تعامالت  های گسترده هرچه در جوامع واقعی ما با عرصهو اجتماعی هر دو وجود دارند 

 هنجاری( )بی وضعیت آنومیک اشیم،روبرو ب اجتماعی که فاقد هنجارهای مشخص هستند،

توان این ایده را نیز مطرح  می ،گرید انیب بازتولید شده در اجتماعات مجازی بیشتر خواهد بود. به

شناختی از  ای مهم است که در آن نوعی مقاومت نشانه کرد که اینترنت و فضای مجازی عرصه

(. 1310)کوثری، کند کم بروز میسوی کاربران در برابر فرهنگ و نشانگان فرهنگی مسلط و حا

ها واسطه این فناوری افراد به ی اجتماعی،ها شبکهحال با عنایت به رشد روزافزون استفاده از 

در این زمینه کنند. همچنین  اتی دسترسی پیداالعتوانند در هر زمان و مکان به هر نوع اطمی

سهیل چیزی شده باشد که مجازی موجب ت و متعاقب آن فضای تکه اینترن شود یل مدالاست

؛ یعنی جایی که در آن افکار عمومی تعنوان حوزه عمومی تعریف کرده اس هابرماس آن را به

که در آن افراد  کند ی. هابرماس در تشریح حـوزه عمومی موقعیتی را توصیف مردیگ یشکل م

وضوعات از م ییها یدر مورد مسائل مربوط به صورت انتقادی بحث کنند و آگاه توانند یم

 آگاهی ،درواقع (.1322، به نقل از خانیکی و همکاران، 1311)کیویستو،  آورند تعمومی به دس

ی اجتماعی و آنومی اجتماعی یکی از ها شبکهمثبت  بخشی سیاسی، یکی از کارکردهای

که با توجه به شرایط داخلی و جهانی زمان حاضر، اهمیت  هاست شبکهکارکردهای منفی این 

یندهای سیاسی و اجتماعی در مقیاس ملّی و جهانی، فرآد. لزوم مشارکت افراد در دار یا ژهیو

نیاز آنها به آگاهی و بصیرت را روزافزون کرده است. تغییر ماهیـت قدرت، اهمیت دانش و 

جدید با ویژگی فرازمانی و فرامکانی و به وجود آمدن رقابت  یها آگاهی در آن، عملکرد رسانه

جهانی، از عوامل حضور مردم و نیازهای نوین آنها در عرصه سیاسی و اطالعاتی در عرصه 

ها با تبلیغات و اخبار سیاسی مختلف که ممکن است  اجتماعی است. در برخی مواقع، رسانه

که این امر ممکن  شوند یت نیز باشد، سبب آگاهی سیاسی کاذب در افراد میحتی دور از واقع

، در رو نیافراد، تأثیر معکوس داشته باشد. ازا ی اجتماعیهنجارها فعالیت سیاسی جهیاست درنت

ها و تأثیر و  الزم است نقش رسانه، زمان فعلی که مردم بیشتر به دنبال اخبار سیاسی هستند

(. 1323)هرسیج و همکاران، قرار گیرد یدقت موردبررس عملکرد آنها بر آگاهی سیاسی افراد، به

بوک، اینستاگرام،  نوین، نظیر توییتر، فیس اجتماعیی ها شبکهبا توجه به نظرات ارائه شده، 
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ها دارند، نقش  شبکه گونه نیتلگرام و واتساپ، که در ایران بیشترین کاربرد را در استفاده ازا

 دیمؤمطالعات پیشین  در جامعه دارند. و آنومی اجتماعی آگاهی سیاسی دهی به بارزی در شکل

ی ها شبکهکه بین میزان استفاده از  دهند یمن پیشین نشا قاتیتحق مدعیات فوق است.

و  1هیوکسو کیمدارد )ی وجود دار یمعنو آگاهی سیاسی رابطه  و کنش سیاسی اجتماعی

 از (.6412همکاران و  احمد ؛1321، محمود اوغلی،6464همکاران و  6؛ اندی6464همکاران 

حسینی نثار و )ده است جهت دیگر میزان احساس آنومی در جامعه باالتر از متوسط گزارش ش

با توجه  (. حال1321و سردارنیا و همکاران،  1320ترکمانی و همکاران  پور ؛1321همکاران، 

تجارب  بنا برو ها  از این شبکهو استفاده بیشتر افراد  های هوشمند استفاده از تلفن گسترش به

فی آنومی اجتماعی ی اجتماعی در ساماندهی و آگاهی بخشی و از طرها شبکهزیسته نگارنده، 

 توان این مسئله را طرح کرد که چه ارتباطی، میان میزان مینقش مهمی دارند. بنابراین، 

پژوهش حاضر به  وجود دارد.و آنومی اجتماعی  آگاهی سیاسی هو مقول ها شبکهاستفاده از این 

در  ماعیی و آنومی اجتاسیس یو آگاه یاجتماع نینو یها استفاده از شبکه نیرابطه ب یبررس

 پردازد. یم المیشهروندان استان ا

 اهداف تحقیق

 های اجتماعی در بین شهروندان استان ایالم. شناسایی میزان استفاده از شبکه -

 شهروندان استان ایالم. مشخص نمودن میزان آگاهی سیاسی -

 شناسایی نمودن میزان آنومی اجتماعی در بین شهروندان استان ایالم. -

 با توجه به وضعیت نسلی. سیاسی شناسایی میزان آگاهی -

 شناسایی میزان احساس آنومی با توجه به وضعیت نسلی. -

 های اجتماعی نوین با میزان آگاهی سیاسی. بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه -

 احساس آنومی. های اجتماعی نوین با میزان بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه -

 ادبیات تجربی و نظری

 پیشینه پژوهش -الف

اجتماعی مجازی در تبیین آگاهی  یها بررسی نقش شبکه"پژوهش  (1321کبیری و همکاران )

که میانگین آگاهی  دهد ینشان م جیاند. نتا شهر ارومیه انجام دادهرا در  "سیاسی دانشجویان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طوری داشته است، به داری یمجازی تفاوت معن یها سیاسی به تفکیک محتوای مصرف شبکه

، آگاهی کنند یهای مجازی استفاده م ه دانشجویانی که از محتوای خبری و مذهبی شبکهک

های  ها دارند. همبستگی بین متغیرهای میزان استفاده از شبکه بیشتری نسبت به سایر گروه

های سیاسی و قوانین انتخاباتی و تقسیمات کشوری مثبت و بندیمجازی و آگاهی از جناح

درصد  10اند که متغیرهای حاضر، توانسته هتحلیل رگرسیونی نیز نشان دادمعنادار بوده است. 

 .از تغییرات متغیر آگاهی سیاسی را تبیین نمایند

 یگر های جدید با واسطهتأثیر رسانه"( در پژوهشی با عنوان 1321همکاران )سردارنیا و 

 "یان دانشگاه شیرازموردی: دانشجو عهمتغیرهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان مطال

های اجتماعی در فضای سایبری،  نه با شبکهالبه ترتیب، دسترسی و ارتباط فعادریافتند که 

داخلی و درنهایت  یها های مدنی و داوطلبانه، رسانهگروه دوستان، عضو شدن در انجمن

انشجویان ت و مشارکت سیاسی دالبر تمای (ایهای ماهوارهرادیو و تلویزیون)خارجی  یها رسانه

 .اند داشته داری یهای سیاسی تأثیر مثبت و معندانشگاه شیراز در احزاب و تشکل

اجتماعی مجازی  یها نقش شبکه"( در پژوهشی با عنوان 1320پور ترکمانی و همکاران )

نشان  "ای و کاربر فعالپذیری رسانهبر دسترس یدسیاسی جوانان با تأک یریپذ در جامعه

، و متغیر میزان 49016متغیر با میزان اثر  یرگذارترینفعال به عنوان تأثکاربر دهند که  یم

و متغیر سابقه استفاده از فضای مجازی با میزان  49100استفاده از فضای مجازی با میزان اثر 

-اند. ولی تأثیر متغیرهای دسترسبوده یرگذارپذیری سیاسی تأثبر روی متغیر جامعه 49400اثر 

 های یافته یطورکل اجتماعی معنادار نبوده است. به -ای و پایگاه اقتصادیزمینه ی،اپذیری رسانه

سیاسی  یریپذ اجتماعی مجازی در راستای جامعه یها پژوهش حاکی از آن است که شبکه

کشور،  شود در راستای دفاع از فرهنگ سیاسی رسمینمایند و پیشنهاد میعمل می غیررسمی

 .تر گردد نه و پررنگالفضای مجازی فعا نقش دولت در مدیریت و کنترل

بر آنومی اجتماعی در بستر  مؤثر( در پژوهش تبیین عوامل 1320مستمع و همکاران )

ی شهری و پیامدهای آن به این نتیجه رسیدند که آنومی در بین ها خانوادهتوسعه فرهنگی در 

نبود وفاق هنجاری در  یتی وچند قومبر اثر برخوردها و تضادهای فرهنگی جامعه  ها خانواده

 به وجود آمده است. ها خانوادهدرون 

و عوامل مؤثر بر آن  یاجتماع یآنوم( در پژوهش 1321حسینی نثار و همکاران )

در بعد  یژهو به ،گانه در ابعاد سه یدر شهر رشت آنومدریافتند که  )موردمطالعه شهر رشت(
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 26آن است که  یایگو زین انیپاسخگو کیرفتار آنوم یوجود دارد. بررس ادیز زانیبه م ی،رسم

 تیو رضا یمانند اعتماد اجتماع ییرهایمتغ نیدارند. همچن یمتوسط یدرصد درجه هنجارشکن

 دارند. یبا آنوم یرابطه معکوس یاجتماع

های اجتماعی بر کنشگری سیاسی  بررسی تأثیرات شبکه"( در مقاله 1321محمود اوغلی )

، به بررسی تأثیر استفاده از پرسشنامه و روش پیمایشی با "دانشجویان دانشگاه اصفهان

، با دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسیی اجتماعی بر کنشگری سیاسی ها شبکه

های  ، نشان داده که بین شبکهپژوهشاست. نتایج حاصل از  پرداختهنفری  310  حجم نمونه

متغیر و  وجود دارد داری یمعن ، ارتباطیاجتماعی و کنش سیاسی در نمونه موردبررس

 .کنش سیاسی هستند یها مناسبی برای مؤلفه  کننده بینی یشهای اجتماعی پ شبکه

در مشارکت  یاجتماع یها درک نقش رسانه"( در مطالعه 6464و همکاران ) 1هیوکسو کیم

 هیبا استفاده از نظر "یاجتماع هیو پل زدن سرما یاسیسسازی آگاهی  یکپارچه: یاسیس

انجام شده  های یشده از نظرسنج یجمع آور یها داده ی( بر روSCTبندورا ) یاجتماع یاختشن

 یشنهادی. مدل پکند یرا ادغام م یاجتماع هیو سرما یاسیس آگاهی، متحده یاالتدر ا

 واست  جهیو انتظار نت یخودکارآمد ،یاسیسآگاهی  ،یاجتماع هیسرما نیدهنده تعامالت ب نشان

 SCTبا استفاده از  یاسیبر مشارکت س یاجتماع یها اثرات رسانه یابیارز یبرا یکل یزمیمکان

 .کند یارائه م

 آگاهیو  یاجتماع یها و رسانه نترنتیاستفاده از ا"( در مطالعه 6464و همکاران ) 6اندی

به طور مثبت با سطوح باالتر  نترنتیکه استفاده از ا اند دادهنشان  "هیاز ترک ی: شواهدیاسیس

در عامل مرتبط،  نیپس از کنترل چند یحت ه،یترک دهندگان یرأ انیدر م یاسیدانش س

اطالعات نادرست  یادز احتمال به شتریب یاجتماع یها ، کاربران رسانهحال یناست. درع ارتباط

به نظر  ،یطورکل نظر دارند. به استیدرباره س شتریکاربران ب یرو نسبت به غ کنند یم افتیدر

دارد که مردم از  یبستگ نیاست و به ا یچندوجه یاسیبر دانش س نترنتیکه تأثیر ا رسد یم

 .شوند یاخبار خود متوسل م افتیدر یها برا کدام پلتفرم

بر  یاجتماع یها استفاده از رسانه"( در پژوهشی با عنوان 6412احمد و همکاران )

از  یسنجنظر جیاز نتا یلیدانشگاه: تحل انیدانشجو انیدر م یاسیس و دانش مشارکت

 جی. نتاکند یرا روشن م یاسیس یو آگاه یاسیس های یتفعال نیرابطه ب "ییپاکستان روستا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یاسیس عاتو اطال یآگاه یبرا یاجتماع یها از رسانه انیکه اکثر دانشجو دهد ینشان م

 نیآنال یاسیبر اساس مشارکت س یتوجه به طور قابل یاسیس ی. اثربخشکنند یاستفاده م

 یبرا ینترنتیکاربران ا یبرا یاتیپلتفرم ح کی یاجتماع یها آن، رسانه است. عالوه بر

 دهد یمطالعه نشان م نیا های یافته ،یجهاست. درنت یواقع یاسیس های یتمشارکت در فعال

مرتبط  نیآفال یاسیو مشارکت س یاسیس یشدت با آگاه به نیآنال یاسیس های یتکه فعال

شرکت در  یبرا یاجتماع یها جوان در رسانه یها لپاکستان، نس ییاست. در مناطق روستا

 فعال هستند. اریبس نیو آفال نیآنال یاسیس یدادهایرو

بر  ی اجتماعیها رسانهی پیشین، بیشتر این مقاالت به بررسی تأثیر ها پژوهشبا توجه به 

 ها پژوهشکدام از این  یچهو  اند پرداختهآگاهی سیاسی و یا مشارکت سیاسی به طور جداگانه 

. بنابراین در این زمینه خأل پژوهشی اند نپرداختهبر آنومی اجتماعی  ها رسانهبه تأثیر این 

 یبا آگاه نینو یاجتماع یها استفاده از شبکه نیرابطه بشود و پژوهشگر به بررسی  یماحساس 

 پرداخته است. المیدر شهروندان استان ا یاجتماع یو آنوم یاسیس

 ادبیات نظری

دو دسته  ، ازی نوین اجتماعی و آگاهی سیاسیها ش، برای شناخت رابطه شبکهدر این پژوه

های  یتئوری اجتماعی و دیگری ها شبکههای مربوط به  یتئور؛ یکی استفاده شده است تئوری

 مرتبط با آگاهی و آگاهی سیاسی.

 نویناجتماعی های  شبکه

فزاینده  یا گونه تعریف کرد که بهشکلی از جامعه  توان یرا م یا در نظریه کاستلز جامعه شبکه

جایگزین  یجتدر که به ییها ؛ شبکهدهد یسازمان م یا رسانه یها روابط خود را در شبکه

. مانوئل کاستلز، شبکه کنند ییا آنها را تکمیل م شوند یاجتماعی ارتباطات رودررو م یها شبکه

. به عبارتی شبکه، کند یتعریف م یوستهپ هم به یها از نقاط اتصال یا گره یا را مجموعه

ها، روابط درون و بین  ت میان اجزاء یک واحد است. این اجزای شبکهالاز اتصا یا مجموعه

در قیاس با  یا شبکه یکرد. هر رودهند یسطوح یا واحدهای واقعیت اجتماعی را سازمان م

 (.10:1314کاستلز، کنند ) یم یداند، بر اهمیت روابط تأک واحدهایی که به هم متصل شده

نوین ارتباطی به این دلیل در  های یجمعی و فناور یها که رسانه کند یاستدالل م وبوردی

منظور انتخابی عقالنی  که شرایط و فضا را به شوند یسیاسی مؤثر واقع م های یتقویت آگاه
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. انتخاب عقالنی و عقالنیت گزینشی در فضای عمومی کنشگران، آورند یبرای کنشگر فراهم م

اهمیت مضاعفی است و سبب تقویت اعتماد بین شخصی و افزایش مشارکت عمومی و  دارای

 یها کارکردها و دستاوردهای رسانه ینتر از مهم یبرخ شود. یجمعی م های ی، آگاهیجهدرنت

اند از: هدایت افکار عمومی در مواقع ضروری، آموزش  نوین ارتباطی عبارت های یجمعی و فناور

مردم از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود و سرانجام تقویت  یازس اصول شهروندی، آگاه

 های یجمعی و فناور یها دلیل برای نمایاندن نقش رسانه ینتر واضح نیهمچن .همگرایی ملی

جامعه  یریگ ها در شکل نوین ارتباطی در تقویت یا تضعیف آگاهی سیاسی، کارکرد این رسانه

 یریگ سیاسی و اجتماعی، شکل های ین بستر مناسب آگاهعنوا مدنی است. جامعه مدنی نیز به

)بوردیو،  نوین ارتباطی است های یجامعه و فناور یها و توسعه خود را مدیون عملکرد رسانه

 (.1321، به نقل از کبیری و همکاران، 62:6441

های همراه  با گسترش مداوم فناوری اطالعات، رایانه، اینترنت، تلفن 1از نظر ونکسیو

شود، به این معنا که  ها، در لحظه تاریخی پدیدار می مند، الگوی جدیدی از رسانههوش

ها و نمودهای  دهی به جوامع انسانی دارند. این رسانه در شکل یجایگاه مهم« های جدید رسانه»

های سنتی  های اجتماعی مجازی، نسخه ارتقاءیافته دیجیتالی رسانه مهم آنها، یعنی شبکه

ها، مفهومی نسبی هستند و دقیقاً به همین  ن را باید در نظر داشت که این رسانههستند. البته ای

خورند.  های دیجیتال به گوش می های مرتبط، همانند رسانه دلیل، غالباً برخی مفاهیم رسانه

 (.601:6411)ونکسیو،  ای و مانند آن های شبکه نظیر رسانه تلفن همراه، رسانه

، رشـته دهند یها ارائه م بار و اطالعاتی که رسانهمعتقد است؛ اخ( 6411) 6کارن

 ، زنجیره حوادث و رخدادهای انعکاسیتو درنها آورد یاز رخدادها را پدید م ای یوستهپ هم به

و افزایش  یساز و منجر به آگاه دهد یبه موضوعات مختلف را شکل م یافته، افکار عمومی راجع

ها  . با افزایش ارتباطات جمعی و گزارششود یوعات مختلف مضاطالعات سیاسی مخاطب در مو

نسبت به مسائل  تری ینیقضاوت ع یابند یجمعی، مخاطبان فرصت م یها و تفاسیر رسانه

سیاسی ـ اجتماعی داشته باشند. بنابراین حیات سیاسی، نیازمند اطالعات است و افکار عمومی 

. در این میان، شود یب مدر حیات سیاسی و اجتماعی محسوکننده  یینیک نیروی سیاسی تع

بخشی و تغذیه اطالعاتی برای افکار عمومی در عصر حاضر  منبع آگاهی توان یها، را نیز م رسانه

 (.1321)کبیری و همکاران، به شمار آورد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنها وسایل  متقابل که واسطه یها اجتماعی براثر کنش یها گروه( 1221) 1نایمی و جان ازنظر

 کنند یخبری و ...تحرک پیدا م های یتها و سا یو، تلویزیون، روزنامهاست همچون راد یجمع ارتباط

، شود ی، از هماهنگی و تجانسی که بدین ترتیب در رفتار افراد ظاهر مگذارند یو بر یکدیگر اثر م

ها در  رسانه یلهوس عاتی که بهالاین افکار از فرهنگ جامعه یا از اط گردد یپدیدار م یافکار عموم

در  یژهو . همچنین ایجاد آگاهی سیاسی در میان افراد بهگیرد ینشأت م شود یجامعه پخش م

است. در  یجمع ارتباط یها کشورهای دموکرات از دیگر پیامدهای مهم و برجسته فعالیت رسانه

تر بتوانند  که شهروندان به نحوی مطلوب عصر حاضر این فرض پذیرفته شده است، برای آن

ایندگانشان را انتخاب نمایند، باید از حداقل آگاهی در زمینه نظام ترجیحات خود را ابراز و نم

 (.1320، به نقل از واقف و رحمان زاده، 1221د )نایمی و جان، سیاسی برخوردار باشن

 آگاهی سیاسی

در مورد آگاهی مطرح شده است. نظریه  ها یدگاهاز د تعداد زیادی یشناخت جامعه های یهدر نظر

 ،3، مرلوپنتی6مانند هوسرل پردازانی یهله آگاهی پرداخته و از افکار نظرئپدیدارشناسی، به مس

 یشناس در جامعه یا رساله". برگر و لوکمان درگیرد یسرچشمه م 2و لوکمان 1، برگر0برگسون

: اندوخته دانش اجتماعی، واقعیت را برحسب درجات آشنایی مشخص نویسند یم "شناخت

از زندگی روزمره که باید با آنها  ییها درباره آن بخش ودش یبه این معنی که موجب م سازد یم

عات پیچیده و مفصلی به دست آوریم. بلومر یکی از بزرگان الپیوسته سروکار داشته باشیم، اط

نظریه کنش متقابل نمادین، که به بررسی رابطه فرد و جامعه، در جریان کنش متقابل بین افراد 

اصلی این نظریه را پرداختن به آگاهی  های یژگیاز و یکی (.621:1311توسلی، پردازد ) یم

اساسی این  یها نظریه کنش متقابل نمادین، فرض یانهگرا عمل های یشه. توجه به ردانست یم

، حقیقت یا واقعیت یانگرا . به نظر عملکند ینظریه پیرامون آگاهی کنشگران را مشخص م

نه اله ضمن عملکرد ما به گونه فعاآماده در جهان واقعی وجود ندارد. بلک یا گونه به

 (.621:1300ریتزر، شود ) یوپرداخته م ساخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معتقد است تصور مردم یک جامعه از  نظریه فرهنگ سیاسی است دهنده یجآلموند که ترو

قدرت و قدرت سیاسی، نوع رابطه حکومت و مردم، چگونگی تضمین و تأمین عدالت، آزادی و 

بینش افراد نسبت به سرشت انسان و نیز ساختار سیاسی  ل در یک جامعه، تعبیر والاستق

 ییگرا به دموکراسی، توده یشگرا یا، میل به استبداد فردی ییگرا یا کثرت ییگرا ها، نخبه حکومت

(. آلموند در ارزیابی 01:1300آلموند و پاول، اند ) از فرهنگ سیاسی یک جامعه ییها همه نمونه

فرد چه دانشی در مورد -1ر ضابطه را یادآور شده است سطح فرهنگ سیاسی جامعه معین چها

حات کلی، تاریخ آن، اندازه، موقعیت، قدرت، خصوصیات قانون الدر اصط اش یاسیملت، نظام س

سیاسی  های یمش ها و نقش نخبگان سیاسی مختلف و خط از ساخت-6اساسی و مانند آن دارد؟ 

ها  ازی وجود دارد چه دانشی دارد؟ احساسس یمش ی خطالبا یسو پیشنهادهایی که در جریان به

ها، افراد،  ، ساختیمش درباره جریان رو به پایین اجرای خط- 3ها چیست؟ نو عقایدش درباره آ

چگونه خود را به عنوان عضوی از نظام -0تصمیمات درگیر در این روندها چه دانشی دارد؟ 

آلموند، هر فرهنگ سیاسی  هبر اساس نظری(. 141:1311)محمدی،  ؟کنند یسیاسی تصور م

مردم از امور مختلف  یها شناختی است که مربوط به شناخت و دانسته یریگ شامل نوعی جهت

 هر فرهنگ سیاسی است دهنده یلنظام سیاسی است. بنابراین آگاهی سیاسی یکی از اجزای تشک

 (.1320، به نقل از سخامهر و صداقتی فرد، 11:1300آلموند، )

که آنها  هایی یاستحاظ لغوی اشاره به سطح آگاهی یک فرد راجع به سآگاهی سیاسی به ل

گیری عمق  عنوان معیاری برای اندازه تواند به می سازد، دارد. همچنین آگاهی سیاسی را متأثر می

آبادی،  جای وسعت اطالعات وی موردتوجه قرار گیرد )باقری دولت اطالعی سیاسی فرد به بی

ها و ارزیابی او از مسائل خاص  طرز تلقی یرندهیک فرد دربرگ آگاهی سیاسی. (100: 1322

ای  ه ها و حوادث سیاسی است. پژوهشگران آگاهی سیاسی را پدید سیاسی و یا از شخصیت

آگاهی سیاسی دخالت  یریگ پندارند، به این معنا که عوامل متعددی در شکل چندبعدی می

 .(620: 1321دارند )کبیری و همکاران، 

 جامانده آگاهی سیاسی دانست: توان به را میسه عامل 

 . شکل و کارکرد نظام سیاسی1

 ها ها و روابط فرد با سایر افراد و گروه . ارتباط تجربه6

 های فردی قرار دارد. . آگاهی سیاسی که تحت تأثیر نیازهای شخصی و ظرفیت3
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ه عامل دانست توان رشد و تحول آگاهی سیاسی را حاصل عمل متقابل این س می رو ینازا

هرچه آگاهی سیاسی فرد باالتر باشد، بدین معنی است که از روندها و . (14: 1316)داوسون، 

ها  تر به این فعالیت مسائل موجود در عرصه سیاسی، اطالعات بیشتری دارد و با نگرشی وسیع

 .(22: 1321اندازند )شهریاری و همکاران،  نظر می

 آنومی اجتماعی

خود  یشناس و جامعه مدرن است. چراکه جامعه یشناس مفاهیم جامعه ینتر آنومی یکی از مهم

تغییرات سریع  یجهبه منظور توضیح وضعیت آنومیک حاصل از فروپاشی جامعه سنتی درنت

اجتماعی به وجود آمده است. این مفهوم نخستین بار توسط دورکیم در  -اقتصادی

اجتماعی جامعه را با  -رات سریع اقتصادینظر دورکیم تغییاز مطرح شده است.  یشناس جامعه

امروزه این وضعیت . گرددقی جامعه میالام اخظوضعیت آنومیک دچار کرده و سبب تضعیف ن

کند. اصوالً کشورهایی که در حال گذار به  توسعه یا جهان سوم صدق می برای کشورهای درحال

تند و ناموزون، نظام اجتماعی  تالچراکه تحو یند.رو سوی توسعه هستند با مسائل متعددی روبه

های این وضعیت آن است که هنجارهای جدید از ویژگی یکی د.خواهد کر ثباتی یرا دچار ب

شـود. در این وضعیت که از آن در افراد درونی نشده و التزام هنجاری افراد ضعیف می یدرست به

-یل مختلف رعایت نمیالجارهای اجتماعی به دنشود، هبه عنوان وضعیت آنومیک نام برده می

های ومرج وبی قانونی دچار گشته و انواع جرائم و آسیب شود و از این طریق جامعه به هرج

دورکیم، به رر خواهند شد )ضهم فرد و هم جامعه مت یتاجتماعی در جامعه شایع شده و درنها

 (.1321نقل از فیروزجائیان و هاشمی،

آنومی پردازی در خصوص مفهوم ریهنظران دیگری هم به نظ پس از دورکیم صاحب

کند با ابعاد بخشیدن به آنومی می یسع یشترمرتون ب .ن استوآنها مرت ینتر پرداختند کته مهم

بکند. مرتون با این پیش ذهنیت  یرآن را دارای قابلیت تجربه پذ ینوع بکند و به تر ینیآن را ع

رود که شاخصه جامعه دف پیش میهای وسایل مشروع برای رسیدن به آن هسراغ اهداف و راه

بیند و در واقع با نظریات مرتون، پایدار را نوعی تعادل میان اهداف اجتماعی و فرهنگی می

)جوادی و  خوردشود که این رابطه میان اهداف و وسایل به هم میمسئله زمانی شروع می

 (.1323همکاران،

آنومی »ین شکل تعریف کرده است: را به ا« آنومی»مک ایور اصطالح م شناسی به نا جامعه

عبارت است از حالت ذهنی کسی که به اخالقیات حاکم و خاستگاه آن پشت پا زده، دیگر 

مرتون 

یا 

مرتن؟م

رتون 

صحیح 

 است
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. انسان بیند یاعتقادی به جمع جامعه خود ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پیروی از آنها نم

 کس یچو مسئولیت ه دازدپر یو تنها به تمایالت خود م شود یآنومیک نیز از نظر ذهنی عقیم م

 (.1320)یاراحمدی خراسانی، « پذیرد یرا نم چیز یچو ه

 چارچوب نظری

استفاده شد و متغیرهای  کاستلز و بوردیو و آلموندبرای تبیین چارچوب نظری از نظریات 

است شکلی از جامعه ی، ا برداشت شدند. در نظریه کاستلز جامعه شبکه ها یهپژوهش از این نظر

استدالل  ودهد؛ بوردیای سازمان میرسانه یها فزاینده روابط خود را در شبکه یا نهگو به که

های های نوین ارتباطی به این دلیل در تقویت آگاهیهای جمعی و فناوریکه رسانه کند یم

منظور انتخابی عقالنی برای کنشگر فراهم  شوند که شرایط و فضا را بهسیاسی مؤثر واقع می

وند در ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی جامعه معین چهار ضابطه را یادآور شده است آلم آورند.می

حات کلی، تاریخ آن، اندازه، الدر اصط اش یاسیفرد چه دانشی در مورد ملت، نظام س-1

ها و نقش نخبگان  از ساخت-6موقعیت، قدرت، خصوصیات قانون اساسی و مانند آن دارد؟ 

 یمش ی خطالبا یسو پیشنهادهایی که در جریان بهسیاسی  های یمش سیاسی مختلف و خط

درباره جریان - 3ها و عقایدش درباره آنها چیست؟  سازی وجود دارد چه دانشی دارد؟ احساس

ها، افراد، تصمیمات درگیر در این روندها چه دانشی دارد؟  مشی، ساخت رو به پایین اجرای خط

بنابراین از مجموعه نظریات  ؟کنند یور مچگونه خود را به عنوان عضوی از نظام سیاسی تص-0

ی اجتماعی جدید با گسترش روزافزون ها شبکهشود که  یمدر چارچوب نظری چنین برداشت 

استفاده  روزافزونتوانند آگاهی و دانش سیاسی افراد را افزایش دهند. از طرفی با رشد  یمخود 

آید که  یماین نظر پیش ی اجتماعی و تشکیل اجتماعات مجازی، ها شبکهاز اینترنت و 

های  یژگیوسازد و  یمی آنومیک ها اجتماعاتنآهای اجتماعات مجازی به گفته دورکیم از  یژگیو

ی دور از هنجارهای اجتماعی شکل گیرد و ا جامعهشود که  یمی اجتماعی، باعث ها شبکه

 آنومی نامیده است. آن رایجه وضعی پیش بیاید که دورکیم درنت

 عملیاتی متغیرها و ریف مفهومیاتع

جمعی به تمام ابزارهای غیرشخصی ارتباط  یها از دیدگاه گولد، شبکه ی اجتماعی:ها شبکه

یم به مخاطبان انتقال قطور مست  دیداری یا شنیداری به های یامآن، پ یلهوس که به شود یگفته م

جمعی  یها رسانهو  ها ، رادیو، سینما اینترنت، ماهواره و... در زمره شبکهونیزیتلو یابند. یم
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مچنین به معنای این است که فرد چه میزان از وقت (. ه436:1376 گولد،) شوند یمحسوب م

کند و چه نوع محتواهایی را از این طریق دریافت  جمعی می های شبکهخود را صرف استفاده از 

و میزان  ها شبکهمربوط به مصرف این  سؤاالتکند. به منظور عملیاتی کردن این متغیر، از  یم

 استفاده شده است. روز شبانهدقایق استفاده در طول 

ها و ارزیابی او از مسائل  طرز تلقی یرندهسیاسی یک فرد دربرگ یآگاه آگاهی سیاسی:

ها و حوادث سیاسی است. پژوهشگران آگاهی سیاسی را  خاص سیاسی و یا از شخصیت

آگاهی سیاسی  یریگ متعددی در شکلپندارند، به این معنا که عوامل  ای چندبعدی می ه پدید

سازی متغیر آگاهی سیاسی  . به منظور عملیاتی(620: 1321دخالت دارند )کبیری و همکاران، 

اعالن ، مجلس خبرگانهایی با این محتوا در پرسشنامه استفاده شده است: وظایف  از گویه

، ها ن مرکز استانراشهردا، انتخاب در نظام جمهوری اسالمی ها دولت، کلی نظام های یاستس

حل اختالف میان مجلس جمهور و  یسوظایف رئ، فقهای شورای نگهبان قانون اساسیانتخاب 

 .شورای اسالمی و شورای نگهبان

منظور از آنومی عدم رعایت هنجارها است. در این وضعیت هنجارهای  آنومی اجتماعی:

فاقد  یجهفاقد کارآیی و درنت از افراد یا اجتماعی وجود دارند ولی این هنجارها برای عده

 یدگیپاش مشروعیت هستند. آنومی، وضعیتی اجتماعی است که مشخصه بارز آن، ازهم

، به نقل از 6442ابرکرامبی و همکاران، ) ت اجتماعی استالمعیارهای حاکم بر روابط و تعام

هایی  گویه (. به منظور عملیاتی سازی متغیر آنومی اجتماعی از1321حسینی نثار و همکاران، 

بازنشر ، اعتراضی های ینها و کمپ پیوستن به جنبش، یک کمپین اعتراضی یانداز راهبا محتوای 

، قانونی مثل اعتصاب و تعطیل کردن کار یفهوظ امتناع از انجام، اعتراضی یها و پست ها یامپ

 .استفاده شده است انتقاد نسبت به عملکرد مسئولین محلیی و شرکت در تجمعات انتقاد

 پژوهش  روش

بر اساس هدف از نوع  ، پژوهش کمّی )پیمایشی( است وها داده تیبر اساس ماهاین پژوهش 

به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، باشد. پژوهش کاربردی  یمی کاربردی ها پژوهش

 ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام روش

، این پژوهش شامل تحقیقات توصیفی از نوع مطالعه ها بر اساس نحوه گردآوری داده .شود می

 باشد. یمموردی 
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که جمعیت  باشد سال به باالی استان ایالم می 11جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان 

گیری  نفر اعالم شده است. با استفاده از روش نمونه 064122در آخرین سرشماری آنها 

 0های استان ایالم تفکیک شده که شامل  هایی از همه شهرستان ، خوشهیا چندمرحله یا شهخو

معرف نسبی  که یطور باشد. به شهر ایوان، ایالم، دهلران، دره شهر، مهران، سرابله و بدره می

جمعیت آماری است. در داخل هر شهرستان به شیوه تصادفی چند خیابان به عنوان خوشه 

ها  ر داخل هر خیابان پاسخگویان به شیوه تصادفی به منظور تکمیل پرسشنامهانتخاب شده و د

 شوند انتخاب می

ای  گزینه ای است که در مقیاس پنج ساخته گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ابزار اندازه

طیف لیکرت طراحی شد. در مرحله نخست بر اساس مطالعات نظری، متغیرهای اصلی تحقیق 

مراحل  ینازا ز فرآیند عملیاتی کردن متغیرها، پرسشنامه تهیه شد. پسمشخص شد و بعد ا

های پرسشنامه متغیرهای میزان استفاده از  گویهپرسشنامه نهایی طراحی و توزیع شد. 

در طراحی پرسشنامه، سعی بر سنجند.  یمی اجتماعی، آگاهی سیاسی و وندالیسم را ها رسانه

طرفی )پرهیز از سوگیری محقق(،  نوع ابهام(، اصل بیاین شد تا اصل صراحت )اجتناب از هر 

هر سؤال( و اصل همگنی  دهنده یلاصل اختصار )سؤاالت کوتاه(، اصل تمیز )تمایز عناصر تشک

)همه سؤاالت و کلمات برای مخاطب یک معنی داشته باشد( در همه مراحل پرسشنامه رعایت 

که  ترتیب ینا محتوا بهره گرفته شد. به ها از اعتبار برای سنجش اعتبار مقیاسهمچنین  شود.

های مطرح شده مورد تأیید اساتید مجرب در این زمینه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی  گویه

هایی که موجب کاهش ضریب آلفای مقیاس  و گویه شد ها از آلفای کرونباخ بهره گرفته مقیاس

که  شود  بین صفر تا یک تعیین می. اندازه ضریب پایایی معموالًگردیداز مقیاس حذف  دندش می

 .به دست آمده است 49410نامه حاضر  ضریب پایایی پرسش

 پژوهشهای  یافته

در بخش آمار توصیفی به بررسی خصوصیات فردی افراد مورد بررسی، اعم از سن، جنس، 

 0191های به دست آمده،  با توجه به یافتهوضعیت تأهل، پرداخته شده است.  و وضعیت شغلی

درصد  1190درصد از پاسخگویان مجرد و  0193، درصد مرد 1192رصد از پاسخگویان زن و د

درصد  3293سال(،  10درصد از پاسخگویان مربوط به نسل اول )افراد باالتر از  290، متأهل

، سال( 34تا  11درصد مربوط به نسل سوم ) 1093سال( و  10تا  31مربوط به نسل دوم )

درصد از افراد در شهر ایالم  3392باشند. همچنین  یم درصد بیکار 3291درصد شاغل و  2491
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 291درصد در شهر ایوان  1192درصد در شهر دره شهر  1392درصد در شهر دهلران  1196

 سکونت دارند. درصد در شهر سرابله 291درصد در شهر بدره و  0درصد در شهر مهران 

، درصد از پاسخگویان از تلگرام 0190، درصد از پاسخگویان از اینستاگرام 0093همچنین 

 کنند. یدرصد از پاسخگویان از توییتر استفاده م 1190و  درصد از پاسخگویان از واتساپ 2291

 

 جدید های اجتماعی شبکهآزمون تفاوت میانگین استفاده از : 1جدول 

 توییتر واتساپ تلگرام اینستاگرام 

 4.57 108.04 57.81 73.52 میانگین

معیار انحراف  91.590 69.449 112.519 22.436 

 503.358 12660.438 4823.217 8388.754 واریانس

 0 0 0 0 کمترین

 360 720 560 840 بیشترین

که  داد ها نشان جدید، داده های اجتماعی شبکهدر آزمون تفاوت میانگین میزان استفاده از 

ها بیشتر است. بعد از  از سایر رسانهدقیقه در روز( و  141940میانگین استفاده از واتساپ )

دقیقه در  03916با میانگین  واتساپ، اینستاگرام بیشترین میزان استفاده در بین پاسخگویان را

باشد. و در آخر توییتر با میانگین  دقیقه در روز می 10911روز دارد. بعد از آن تلگرام با میانگین 

به خود اختصاص داده است. واتساپ با انحراف  دقیقه در روز کمترین میزان استفاده را 0910

 بیشترین انحراف از میانگین متوسط استفاده دارد. 1169112معیار 

 : میانگین و انحراف معیار آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی2جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین متوسط میانگین 

 5 0 1.727 1.727 2.5 3.62 آگاهی سیاسی

 5 0 1.074 1.036 2.5 3.92 آنومی اجتماعی

نسبت به که  است 3.62میانگین آگاهی سیاسی پاسخگویان  باال، با توجه به جدول

میانگین متوسط، آگاهی سیاسی پاسخگویان باالتر از میزان متوسط است. همچنین میانگین 

ن میزان از میانگین ها، ایباشد که با توجه به داده می 3.92آنومی اجتماعی پاسخگویان 

 متوسط باالتر است.
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 در بین سنین مختلف و آنومی اجتماعی آزمون تفاوت میانگین آگاهی سیاسی: 3جدول 

 N میانگین 
انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

ANOVA 

df F Sig 

ی
اس

سی
ی 

اه
آگ

 

سال 10باالتر از   28 3.54 1.43 0.27 

439 7.33 0.001 

سال 31-10  173 3.91 1.05 0.08 

سال 11-34  239 3.41 1.42 0.09 

 0.06 1.31 3.62 440 کل

ی
اع

تم
اج

ی 
وم

 آن

سال 10باالتر از   28 3.88 1.24 0.04 

438 1.116 0.329 

سال 31-10  173 4.02 0.91 0.06 

سال 11-34  238 3.86 1.08 0.05 

 0.06 1.03 3.92 439 کل

. دهد یسنی نشان م یها را برای گروه و آنومی اجتماعی یانگین آگاهی سیاسیم باالجدول 

سال( و نسل  10تا  31سال(، نسل دوم )بین  10سنی به سه گروه نسل اول )باالتر از  یها گروه

دهد آگاهی سیاسی  اند. آمار به دست آمده نشان می سال( تقسیم شده 34تا  11سوم )بین 

نسبت به دو  تری ییننیز آگاهی سیاسی پا 34تا  11هاست. گروه  روهنسل دوم بیشتر از سایر گ

بیشتر از  سال( 10تا  31نسل دوم )بین همچنین میانگین آنومی اجتماعی گروه دیگر دارد. 

 .هاست گروهسایر 

 (p-Value) ، به ترتیب، نشانگر ناحیه بحرانی و پی مقدارSig و F مقدار ANOVAدر آزمون 

است،  4٫41تر از  ، کوچکSig=0.001( و 09334) F اول مقداره در آزمون ک ییهستند. ازآنجا

سنی مختلف معنادار است.  یها گیریم که تفاوت میانگین آگاهی سیاسی در بین گروه نتیجه می

تفاوت ، بنابراین است 4٫41از  بیشتر ،Sig=0.329( و 19112) F مقداردر آزمون دوم  اما

 ست.نیسنی مختلف معنادار  یها گروه در بین آنومی اجتماعیمیانگین 
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 آزمون تفاوت میانگین آگاهی سیاسی و متغیر جنسیت: 4جدول 

 میانگین N جنسیت 
انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
F Sig 

سیاسی آگاهی  
 

 

 09409. 1.36678 3.4854 210 زن

 

4.354 

 

 08284. 1.25362 3.7461 227 مرد 038.

 06265. 1.31409 3.6211 437 کل

 آنومی اجتماعی

 07412. 1.04907 3.8457 210 زن

 06123. 1.02081 4.0061 229 مرد 105. 2.635

 0.5124 1.03635 3.9294 439 کل

به دلیل اینکه سطح تفاوت میانگین آگاهی سیاسی،  ، در آزمونباالبا توجه به جدول 

اسی در بین زنان و مردان تفاوت (، آگاهی سیsig=0.038است ) 4941معناداری کمتر از 

، میزان آگاهی سیاسی در بین مردان بیشتر از زنان است. ها یانگینمعناداری دارد. با توجه به م

از  بیشتربه دلیل اینکه سطح معناداری تفاوت میانگین آنومی اجتماعی،  در آزمونهمچنین 

دارد. با توجه نفاوت معناداری در بین زنان و مردان ت آنومی اجتماعی(، sig=0.105است ) 4941

 در بین مردان بیشتر از زنان است. آنومی اجتماعی، میزان ها یانگینبه م

 آگاهی و آنومیبا متغیر ی جدید ها رسانهز آزمون همبستگی بین میزان استفاده ا: 1جدول 

 متغیر وابسته

 متغیر مستقل

 آنومی اجتماعی آگاهی سیاسی

ضریب 

 پیرسون
 سطح معناداری

ریب ض

 پیرسون
 سطح معناداری

 49461 49113 0.049 0.090 اینستاگرام

 49432 49410 49401 0.160 تلگرام

 49022 49136 49314 0.049 واتساپ

 49410 49314 49411 49604 توییتر

از آزمون همبستگی بین میزان  ( به دست آمدهsigبا توجه به آمار و سطح معناداری )

با ضریب  میزان استفاده از اینستاگرام آگاهی سیاسی، و یدجد ماعیهای اجت استفاده از شبکه

تأثیر معناداری بر  (49314( و توییتر با ضریب )49410(، تلگرام با ضریب )0.090پیرسون )

(، تلگرام 49113با ضریب پیرسون ) میزان استفاده از اینستاگرام نید. همچنندار آگاهی سیاسی



  1411/ پاییز  44فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  131

 

 

در بین  د.ندارآنومی اجتماعی تأثیر معناداری بر  (49604ضریب )( و توییتر با 49124با ضریب )

 های اجتماعی جدید، واتساپ تأثیر معناداری بر آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی ندارد. شبکه

 و آگاهی سیاسی یدجد های اجتماعی شبکهآزمون همبستگی بین استفاده از : 1جدول 

های اجتماعی استفاده از رسانه   

یسیاسآگاهی  
 0.197 ضریب پیرسون

 49461 سطح معناداری

 آنومی اجتماعی
 0.264 ضریب پیرسون

 0.014 سطح معناداری

گیریم که میزان  و میزان سطح معناداری به دست آمده، نتیجه میباال با توجه به جدول 

ت و آنومی اجتماعی دارد. شدهای اجتماعی تأثیر معنادار بر آگاهی سیاسی  استفاده از شبکه

( بیشتر از شدت تأثیر 49620ی اجتماعی بر آنومی اجتماعی با ضریب )ها رسانهتأثیر استفاده از 

 باشد. یم( 49120) ی اجتماعی بر آگاهی سیاسیها رسانهاستفاده از 

: ضرایب تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته آگاهی 1جدول 

 سیاسی

 متغیرهای مستقل
انداردیراستغضرایب   

ضرایب 

 t Sig استاندارد

B Std. Error Beta 

 

 403. 185. 110. 001. 324. اینستاگرام

 429. 791. 143. 001. 216. تلگرام

 138. 204. 011. 001. 014. واتساپ

 427. 794. 239. 003. 422. توییتر

 047. 719. 037. 133. 096. جنسیت

 444. 766. 042. 117. 090. سن

 067. 1.836 097. 141. 259. وضعیت اشتغال

 007. 2.690 157. 153. 411. وضعیت تأهل

نتایج همبستگی 

 چندگانه

ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای انحراف برآورد 

 شده

0.649a 0.272 0.235 6.178 
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وابسته در نظر گرفته شده و تأثیر ی سیاسی به عنوان متغیر ابتدا آگاهدر تحلیل رگرسیون 

باشد. همانطور که در  می متغیرهای مستقل بر آن سنجیده میشود. جدول باال بیانگر نتایج

شود، متغیرهای استفاده از اینستاگرام، تلگرام، توییتر، جنسیت و وضعیت  یمجدول مشاهده 

( بیشترین 49632تر با ضریب )گذارد. مقدار بتا برای متغیر تویی یمبر آگاهی سیاسی تأثیر  تأهل

( و تلگرام با ضریب 49124اینستاگرام با ضریب ) بعدازآنتأثیر را بر آگاهی سیاسی دارد. 

( و 49430یرگذار است. مقدار بتا برای متغیر جنسیت برابر با )تأث( بر آگاهی سیاسی 49103)

 باشد. یم( 49110برابر با ) تأهلبرای متغیر وضعیت 

درصد از  6391که  است یناباشد و بیانگر  یم 49631ن تعدیل شده برابر مقدار ضریب تعیی

تغییرات آگاهی سیاسی ناشی از متغیرهایی است که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل 

 و تغییرات باقیمانده به سایر متغیرها بستگی دارد. اند آمده

 ANOVAآزمون : نتایج 1جدول 

Model 

مجموع 

 مجذورات
df 

ن میانگی

 مجذورات
F Sig 

 001b. 3.492 5.711 8 45.686 ضریب رگرسیونی

   1.636 421 688.587 ضریب پسمانده

    429 734.273 کل

درصد سطح معناداری  21حاکی از آن است که در فاصله اطمینان  ANOVAنتایج آزمون 

انایی تبیین خط رگرسیون بیش از واریانس پسماند تو یگرد عبارت به(، 4941برابر است با )

 هستند.بر متغیر وابسته مؤثر  های مستقلمتغیر دیگر عبارت به ؛دارد واریانس متغیر وابسته را

در ادامه تحلیل رگرسیون، آنومی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و 

 باشد: یمشود. جدول زیر بیانگر نتایج  یمتأثیر متغیرهای مستقل بر آن سنجیده 
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 : ضرایب تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته آنومی اجتماعی1ل جدو

 متغیرهای مستقل
یراستانداردغضرایب   

ضرایب 

 t Sig استاندارد

B Std. Error Beta 

 

 49442 69262 49111 49166 49366 اینستاگرام

 49446 39412 49122 49100 49132 تلگرام

 138. 204. 011. 001. 014. واتساپ

 49441 39624 49620 49106 49021 توییتر

 0.001 1.241 0.178- 0.142 0.218- آگاهی سیاسی

.143 جنسیت  413.  126.  19202 49402 

 236. 574. 057. 137. 089. سن

 073. 1.957 086. 173. 159. وضعیت اشتغال

 007. 2.850 027. 143. 351. وضعیت تأهل

ستگی نتایج همب

 چندگانه

ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای انحراف برآورد 

 شده

0.697a 0.357 0.327 5.165 

شود، متغیرهای استفاده از اینستاگرام، تلگرام، توییتر،  یمکه در جدول مشاهده  طور همان

ار بتا برای متغیر توییتر با گذارد. مقد یمیت بر آنومی اجتماعی تأثیر و جنسآگاهی سیاسی 

( 49122تلگرام با ضریب ) بعدازآن( بیشترین تأثیر را بر آنومی اجتماعی دارد. 49620ضریب )

یرگذار است. مقدار بتا برای متغیر تأث( بر آنومی اجتماعی 49111و اینستاگرام با ضریب )

منفی است به این معنی  باشد. تأثیر آگاهی سیاسی بر آنومی یم( 49126جنسیت نیز برابر با )

یابد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  یمکه با افزایش آگاهی میزان آنومی کاهش 

درصد از تغییرات آنومی اجتماعی ناشی از  3690که  است یناباشد و بیانگر  یم 49360

به  و تغییرات باقیمانده اند آمدهمتغیرهایی است که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل 

 سایر متغیرها بستگی دارد.

 ANOVAآزمون : نتایج 11جدول 

Model 
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F Sig. 

 49444b 149141 3129211 8 06129421 ضریب رگرسیونی

   319614 421 01229266 ضریب پسمانده

    429 110169064 کل
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درصد سطح معناداری  22ینان حاکی از آن است که در فاصله اطم ANOVAنتایج آزمون 

خط رگرسیون بیش از واریانس پسماند توانایی تبیین  یگرد عبارت به(، 4944برابر است با )

 هستند.بر متغیر وابسته مؤثر  های مستقلمتغیر دیگر عبارت به ؛دارد واریانس متغیر وابسته را

 گیری نتیجه

فزایش فعالیت و مشارکت سیاسی در هایی است که در کاهش یا ا آگاهی سیاسی، یکی از مؤلفه

هر جامعه تأثیرگذار است. باال یا پایین بودن و نیز کیفیت این آگاهی، نقش زیادی در 

ای که وضعیت جامعه دچار  رو، در زمانه ینازاای دارد.  فرآیندهای سیاسی در هر جامعه

 صورت بهچه شود، این آگاهی نقش بسزایی در روندهای سیاسی داشته و  هایی می دگرگونی

در انتخابات یا سلبی نظیر اعتراضات، این نوع آگاهی سیاسی است که  مانند شرکتایجابی 

پذیرد.  های گوناگونی صورت می ای، از راه حال، کسب چنین آگاهی یندرعتأثیرگذار است. 

در های نوین و در ص ی در انتقال این آگاهی داشتند و امروزه، رسانهمهمها، همواره، نقش  رسانه

های اجتماعی مبتنی  شبکه دهی به آگاهی سیاسی دارند. بدیل در شکل آنها اینترنت، نقشی بی

بر اینترنت، نظیر واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و توییتر، در جامعه امروز ایران، نقشی مهم در 

ها و  ی در انتقال دادهمهمهای  عنوان واسطه تبادالت فردی و اجتماعی دارند و باید آنها را به

ای ایجاد کرده که باعث ، عرصهها شبکهطرفی عضویت در این  از های سیاسی دانست. آگاهی

 ها و رفتارهای آنومیک در جامعه شده است. هنجاری یببروز 

ی به منظور بررسی میزان آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی سؤاالتدر این پژوهش پیمایشی، 

ی اجتماعی منتخب، ها رسانهربوط به میزان استفاده از م سؤاالتادامه، با  در افراد طراحی شد.

ی اجتماعی جدید با آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی ها رسانهبه سنجش ارتباط بین استفاده از 

 پرداخته شد.

های اجتماعی مورد  ها، شهروندان استان ایالم، در میزان استفاده از شبکه مطابق این داده

، ترییتوو  درصد 0093، نستاگرامیا، درصد 0190تلگرام، ، درصد 2291واتساپ، ترتیب از:  نظر، به

 یآگاه نیب ،رسونیپ یهمبستگ آزموناینجا، با توجّه به  در کنند. ، استفاده میدرصد 1190

استفاده از  زانیمآمد که  به دستی، این نتایج اجتماع یها استفاده از رسانه زانیو م یاسیس

 نی. همچن(49120)با ضریب  دارد یاسیس یبر آگاه یمعنادار تأثیر ی نویناجتماع یها رسانه

آنومی اجتماعی دارند )با ضریب بر  یتأثیر معنادار ی نویناجتماع یها استفاده از رسانه زانیم

های اجتماعی  (. از مجموعه نظریات در چارچوب نظری چنین برداشت شد که شبکه49620
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های  شبکه روزافزونیش دهند. از طرفی با رشد توانند آگاهی سیاسی افراد را افزا یمجدید 

های اجتماعات مجازی  یژگیوآید که  یماجتماعی و تشکیل اجتماعات مجازی، این نظر پیش 

های اجتماعی، باعث  های شبکه یژگیوسازد و  یمبه گفته دورکیم از آنها اجتماعاتی آنومیک 

یجه وضعی پیش بیاید که درنتو ی دور از هنجارهای اجتماعی شکل گیرد ا جامعهشود که  یم

 باشد. یمآنومی نامیده است. بنابراین نتایج با مبانی نظری همسو  آن رادورکیم 

(، محمود اوغلی 1321همچنین نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات کبیری و همکاران )

(، 1320(، مستمع و همکاران )6412( و احمد و همکاران )6464(، کیم و همکاران )1321)

( و سردارنیا و همکاران 1320(، پورترکمانی و همکاران )1321حسینی نثار و همکاران )

تأثیر ( نتایج نشان داد که 6464باشد. در مورد پژوهش اندی و همکاران ) یم( همسو 1321)

 یها برا دارد که مردم از کدام پلتفرم یبستگ نیاست و به ا یچندوجه یاسیبر دانش س نترنتیا

 باشد. یمی با نتایج این پژوهش همسو ا گونه بهاین نتایج  .شوند یخود متوسل م اخبار افتیدر

ی اجتماعی نوین بر میزان آنومی بیشتر ها رسانهکه نتایج نشان داد میزان تأثیر  طور همان

کند  بیشتر وضعیت را آنومیک می ها رسانهاز میزان آگاهی سیاسی است. به این معنی که این 

ا ارتقا ببخشند. همچنین تأثیر آگاهی سیاسی بر آنومی اجتماعی منفی بود. تا اینکه آگاهی ر

توان به  یابد. این نتایج را می یمیعنی با افزایش آگاهی سیاسی میزان آنومی اجتماعی کاهش 

سیاسی و اجتماعی  یها بحثوجود با  های اجتماعی نوین این معنا در نظر داشت که شبکه

 ها شبکهو این  آگاه سازند مهم را از مسائل سیاسی و اجتماعی توانند شهرونداندوسویه می

که تضادهای  ینای مردم در مسائل سیاسی دارند. همچنین امکان ساز آگاهتأثیر زیادی در 

های اجتماعی به جامعه واقعی کشیده شود وجود دارد و همواره نوعی وضعیت  هنجاری شبکه

های اجتماعی از آزادی بیشتری برای  ان در شبکهکه کاربر یطور بهآنومیک پدید خواهد آمد. 

ی باعث بروز هنجارشکنی و آنومی در فضای نوع بهنقد برخوردارند و این انتقاد از هنجارها، 

 شود. یمجامعه 
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