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 حجم نمونه با استفاده     .اند  داشتهدر زمان اجراي طرح در این صفحه عضویت         
گیـري    نفـر بـوده و روش نمونـه        156گیـري کـوکران برابـر         از فرمول نمونـه   

نتـایج ایـن     .جوانان عضو صفحه وزیـر بـوده اسـت         در دسترس از     صورت  به
 کـه مـردان، مجـردان و افـراد بـا تحـصیالت و پایگـاه              دهـد  یمتحقیق نشان   

بوك وزیر امـور   تري در صفحه فیس اجتماعی و اقتصادي باالتر عضویت فعال     
از عوامل مهـم     یاسی س يها  محركو   ي سیاستمدار ها یژگیو. اند  داشتهخارجه  

ـ  رانیـ خارجـه ا    امور ریبوك وز   ن در صفحه فیس   جوانافعال   تیعضودر    نی ب
  .بوده است 93 تا 92هاي  سال

هـاي سیاسـتمدار،      بوك، عـضویت، جوانـان، ویژگـی         فیس : کلیدي هاي  ژهوا
  یاسی سيها محرك

  
  مقدمه
 کاربردي مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکـا          يها  گروهی از برنامه  ،   اجتماعی يها  رسانه

وسیله کاربران   بهدشدهیامکان ایجاد و تبادل محتواي تول ،2ک وب هاي تکنولوژی به بنیان
 در هفـت  تـوان  ی اجتمـاعی را مـ  يها رسانه ).Sarvary, Zhang, 2011: 2. (دهند یرا م

 يهـا  یونتیهـا، کـام    هـا، فـروم     ، پادکست ها یکیها، و    اجتماعی، وبالگ  يها  شبکه: گروه
  بـه اعضایـشان اجـازه     اجتمـاعی  ياهـ   شبکه.  کرد يبند  ها دسته  محتوایی و میکروبالگ  

 دهند ی با دوستان آنالین را م     يساز  ساخت صفحات شخصی و برقراري ارتباط و شبکه       
)Mayfield, 2008.(ابدی ی ممحبوبیت بیشتري روز روزبه اجتماعی هاي شبکه از  استفاده 
 ياهـ  شـکل شده و  تبدیل روزمره زندگی در ناپذیري بخش جدایی به يا  ندهی فزا طور  به و

. )1389 و مـوالیی،     1389کاسـتلز،   (اسـت    پذیرفتـه  ری تـأث  آن از نیز اجتماعی ارتباطات
کـاربران   همفکـران  و دوسـتان  میان يا   شبکه نظام قدرت برقراري  ،ها   شبکه این ویژگی

یی از ها گروههاي آنالین بین  کننده گفتگوها و کنش و تسهیل سامانمند و منظم صورت به
  )1388 افتاده،  و1388ضیایی پرور، (مردم است 
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 بسیاري براي استفاده و علـل حـضور کـاربران در تولیـد محتـوا و بـه        يها  زهیانگ
بـه بـاور برخـی کارشناسـان،     .  اجتماعی وجـود دارد    يها  ها در شبکه    گذاري آن   اشتراك

  :اند از ها عبارت  از این شبکهيریگ  براي بهرهها زهی انگنیتر مهم
  دیده شدن -1
 جزئی از وب بودن -2

 ارکت مش -3

 کننده صرف جاي مصرف  تولیدکننده محتوا بودن، به -4

  ارتباط از طریق به اشتراك گذاشتن منابع -5

  دیگران براي بهبود آثاريها هی کمک گرفتن از نظر -6

  استفاده از فضاي موجود در پایگاه -7

  ).23: 1387عباسی،  (گرانی ديها لیگسترش محیط جدید و استفاده از فا -8
 دارد عـضو  میلیـارد  یـک  از بـیش  کـه  مجـازي  اجتمـاعی  يهـا  هشبک پرکاربرترین از یکی

 2004 سـال  فوریـه  چهـارم  در زاکربرگ مارك خود جوان سازنده توسط که بوك است فیس

 بوك فیس در کاربري حساب داراي که دوستانی با توان یم اینترنتی پایگاه این در. اندازي شد راه

 در عـضوگیري  امکـان  ارائه با این پایگاه. تگذاش اشتراك به  پیغام  یا  فیلم  هستند، عکس،

 خـود   مجموعـه   بـه   را دوستان جدیـدي   هرلحظه  در تا دهد یم  اجازه کاربران به  باال،  تعداد

 يهـا  عکـس  توانند یم یک عضو، عنوان به بوك فیس  اجتماعی شبکه در کاربران. کنند اضافه
 کننـد،  گذاري عالمت دیگران خود و براي ار ها عکس بفرستند، پیغام بگذارند، اشتراك به را خود

 ایجـاد  جدیـدي  گـروه  ها شـوند،  گروه عضو بنویسند، مطالبی دیگران و خود  1يها وال روي

 را هـا  درخواسـت  بگذارنـد، انـواع   اشتراك به گروهی يها بحث در را  خود يها دهیا کنند،
 کوتاهی زمان مدت نفر در اه ونیلیم توسط بوك فیس. کنند بازي بوك فیس در و بپذیرند و بدهند

  . است دسترسی قابل

                                                   
1. Wall 
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 فعالیـت   الگوهاي چون مختلفی يها نهیزم در  را محققان توجه بوك فیس همچنین

 تکنولـوژیکی  هـاي  شـبکه ظرفیـت    داخل  يها تیهو  شبکه،  خارج  و  داخل  در کاربران

و پـور عـدلی  (اسـت   سـاخته   معطـوف   خود  به فرهنگی الگوهاي و اجتماعی ارتباطات
ي اجتمـاعی بـر توسـعه       هـا   شـبکه  کـه    دهـد  یممطالعات اخیر نشان    . )1393 ،همکاران

 سیاسـی روز، هویـت جوانـان، بازنمـایی          مسائلارتباطات اجتماعی، سرمایه اجتماعی،     
 درا  ری آگـاه ،ها شبکه، این اند داشته نقش مؤثري جهان يساز همگن و ها تیقومهویت 

اطرافـشان   در هـا را بـه آنچـه    ن بـاالبرده، توجـه آن  ویژه قشر جـوا  بین اقشار مختلف به   
گیـري از   بهـره . را تسهیل و تسریع نموده است تحوالت  جلب کرده و فرایندگذشت یم

آن را از ...محیطی، حقوق بشر و     ها توسط معترضان سیاسی، اجتماعی، زیست       این شبکه 
ت و بـه ابـزاري   یابی داشته، خارج ساخته اسـ  ابزاري که فقط کارکرد تفریحی و دوست   

رضـایی و پورعـسگري،    (.براي پیگیري نیازهاي مهم زندگی بشري تبدیل کـرده اسـت     
 .1391 ، آذر بخش  .1391عدلی پور،   . 1391یی،   آقا .1393 و همکاران، عدلی پور . 1395

 ،عنبـرین  و  زادهيمهـد . 1390حکیمـی  . 1390کبریـایی زاده،   .1391 ،رسولی و مـرادي 
1388.  Ellison, 2007. Analitiks, 2010. Tyler, 2013(.  

ي ارتبـاطی بـر   هـا  يآور فـن در این راستا تأثیرات اینترنـت و دیگـر اطالعـات و             
ي ا گـسترده صـورت     ي تقویت و بسیج، به    ها  هینظرعنوان رقابتی بین      مشارکت سیاسی به  

 يهـا  يآور  کـه فـن  دارد ی بیـان مـ  " تقویتهیفرض".)2003 گریزدن ( است   گرفته  شکل
بـه دلیـل آنکـه    . کننـد  یتباطات، از توزیع کنونی قدرت سیاسی حمایت م      اطالعات و ار  

هاي مؤثر که در حال حاضر در رونـد سیاسـی فعـال هـستند، قادرنـد           اشخاص و گروه  
ق پایدار خود حمایـت  ی جدید را کنترل و از عاليها يآور انتشار، طرح و استفاده از فن     

ـ ، میزان وفاداري حزبـی، انگ     عواملی چون سن، جنس، تحصیالت    در این میان    . کنند  زهی
اعتمـاد،   عنوان واسطه قابـل  ها به  انتخاباتی، میزان پذیرش رسانه    يها  براي پیگیري رقابت  

 نیز در ایـن     شود یمدتی که صرف شنیدن، دیدن و خواندن هر پیام یا برنامه انتخاباتی م            
  ).1378محسنیان راد، (مؤثرند زمینه 
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عنـوان   بـوك را بـه    اخیـر در ایـران، فـیس   ايه سالي سیاسی   ها  تیفعالتأثیرات و   
ها،   محدودیتبا وجود قرار داده و ها جناحهاي سیاسی و  ابزاري کارآمد در اختیار گروه   

منـد و یـا    بوك بوده و اجتماعات چند هزارنفري نیـز عالقـه            ایرانی عضو فیس   ها  ونیلیم
ایش به این صفحات   که توجه به میزان و علل گر       اند یرانیاپیگیر صفحات سیاستمداران    

ي سیاسـی در افـزایش تعـداد        هـا   رسانه راهکارهاي مناسبی در اختیار اصحاب       تواند یم
ي احتمـالی فـضاي   هـا  بیآسمخاطب و اثرگذاري بیشتر بر جامعه شود و از آفات و یا          

  .مجازي نیز بکاهد
 جوانان به سیاسـتمداران یـا صـفحات    مخصوصاًشک در زمینه گرایش مردم و       بی

ي جوانـان، دالیـل مختلفـی       هـا  یژگـ یو بـر    هوعال ي اجتماعی مجازي  ها  شبکه ها در   آن
ذکر است که تعلق بـه حـزب یـا دیـدگاه خـاص، همزمـانی مـسائل مهـم روز بـا                    قابل
هاي سیاسی و شخصی نسبت بـه مـسائل روز و             گیري  ها، موضع   ي سیاسی آن  ها  تیفعال

دیگر در این زمینه دخیل ... ، تحصیالت، نحوه بیان و     جنس ي فردي مثل سن،   ها یژگیو
 در حوزه گرایش جوانان  مؤثري  ها  پژوهشنبود   .ها را بررسی کرد      آن توان یمهستند که   

 را بر آن داشت انها به صفحات سیاستمداران محقق ویژه علل توجه آن بوك و به   به فیس 
. دنتا در زمینه موضوع از صفحه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بررسی را آغاز کن

بوك وي بـیش از   ي یکی از سیاستمداران پیشتاز در این زمینه بوده است، صفحه فیس  و
 و نظـرات و  دهنـد  یمها را جوانان تشکیل      هزار دنبال کننده دارد که بسیاري از آن        900

  .کنند یم دییتأدنبال یا را هاي وي  پست
دکتـراي مطالعــات   اسـت کـه   در شـهر تهـران   1338 متولـد  ظریـف  محمـدجواد 

 تاکنون وزیر امـور خارجـه ایـران اسـت و     1392وي از سال . از آمریکا دارد  لمللی  ا  بین
ریاست هیات مذاکرات  .آید هاي برجسته ایران به شمار می  از مشهورترین دیپلمات یکی

ي در دوران اول ریاست جمهوري حسن روحـانی یکـی از دالیـل توجـه افکـار        ا  هسته
، حساسیت زیاد مذاکرات    )1396خارجه،سایت وزارت امور    (عمومی به وي بوده است      
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، مجلـس و در مـذاکرات بـا کـشورهاي     هـا  رسانه او در  ها یسخنرانبراي عموم مردم و     
مردمی بودن و استفاده  تسلط به زبان انگلیسی و و ی حاضرجوابمختلف ازجمله آمریکا،

 از فضاي مجازي براي ارتباط بیشتر با مردم و شرکت وي در محافل اجتماعی و هنـري  
 در نتیجه در این تحقیق. در کنار مسائل سیاسی وي را بیشتر مورد توجه قرار داده است       

بوك  عضویت در صفحه فیس  اساسی مطرح است که میزان گرایش جوانان بهسؤالاین 
 به چه میزان است و چه عواملی در این     93 تا   92 هاي  سالوزیر امور خارجه ایران بین      

  ؟تأثیرگذارندگرایش 
  

  نظري و فرضیات تحقیقماتریس 
  ماتریس نظري و فرضیات-1جدول 

  فرضیه  نظریه  پرداز نظریه

  گیدنز

 ساختاري لحاظ به کنشگران خود وسیله به روزمره هاي کنش

 امر این در نیز يا رسانه يها يو تکنولوژ دنشو یم مقید

 کنش شرط بیرونی  شده،يا رسانه تجربیات. هستند دخیل

 که روایتی و دهد یم دیگران ربارهد اطالعاتی ما به که است

  .دهد یم تغییر را دیگران داریم، درباره ما

  کویلمک 

 شناختی فرایندهاي توصیف به ری تأث–نظریه استفاده 
شده، فرد را به سمت   ارائهمحتواي از استفاده با که ردازدپ می

 بین ری تأث–کند؛ مدل استفاده  هاي رفتاري هدایت می انتخاب
 هاي خرسندي (ارضاها و)شده خواسته هاي خرسندي(انتظارات

 مندي بهره نوعی ،رو نی ازاو گذارد می تفاوت) آمده دست به
. کند  را شناسایی میاي در طول زمان  کاربرد رسانهاز فزاینده

شده بیشتر باشد، این  هاي خواسته که خرسندي بنابراین آنگاه
یابد که میزان ارضاي مخاطبان باالتر و  احتمال نیز افزایش می

  .شود ها بیشتر   آنریمیزان توجه و تأث

  وزیريها یژگیو 
 رانیخارجه ا امور

 )فردي و سیاسی(
بر عضویت جوانان 

بوك  در صفحه فیس
هاي  وي بین سال

 ری تأث93 تا 92
  .داشته است
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  فرضیه  نظریه  پرداز نظریه

  رگربن

 و رسانه میان متقابل ، برکنش1گربنر پرورش یا کاشت نظریه
 چگونگی بر نیز و کنند یاستفاده م رسانه آن از که مخاطبانی

 اساسی فرض. دارد تأکید مخاطبان بر ها رسانه تأثیرگذاري

 از استفاده و مواجهه میزان بین که است نظریه این این

 ،آن رسانه يها برنامه و محتوا در پنداري واقعیت و رسانه
  .دارد وجود مستقیم ارتباط

کاتز، بالمر، 
  گورویچ

هاي اجتماعی و  ریشه"نظریه استفاده و خشنودي؛ 
ها   که نتیجه آندنشو ی مییازهای باعث نیشناخت روان

هاي جمعی یا سایر منابع است که سبب  انتظارات از رسانه
 و به برآورده شود یها م هگوناگونی الگوهاي عرضه رسان

  .انجامد  میییازهایشدن ن

 سیاسی بر يها محرك
عضویت جوانان در 

بوك وزیر  یسصفحه ف
امور خارجه ایران بین 

 93 تا 92هاي  سال
  .دن دارریتأث
 

 و نگتونیهانت
  نلسون

از میان عوامل منزلتی، میزان تحصیالت فرد بیشترین تأثیر را 
عامل دوم، مجاري سازمانی، یعنی . بر مشارکت سیاسی دارد

 اجتماعی مانند يها ها و سازمان عضویت فرد در انواع گروه
هاي مدافع، عالیق خاص  ، گروههاي شغلی و صنفی اتحادیه

و غیره است که احتمال مشارکت در فعالیت سیاسی و 
  .کند اجتماعی را بیشتر می

پایگاه اجتماعی افـراد     
بر عضویت جوانان در    

بوك وزیر    صفحه فیس 
امور خارجه ایران بین    

ــاي  ســال ــا 92ه  93 ت
  داردریتأث

  
  مدل نظري تحقیق

 مدل نظري تحقیـق را   توان ی و مطالعات پیشین م    با توجه به ادبیات نظري مورد بررسی      
  :به شرح ذیل ترسیم کرد

                                                   
1. Gerbner 
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  روش تحقیق

ـ       شـده اسـت،    ی اسـت کـه بـه روش پیمـایش انجـام        این پژوهش از نوع تحقیقات کم 
عنوان  بوك به متغیرهاي این تحقیق شامل عضویت در صفحه وزیر امور خارجه در فیس         

اسـتمدار  ی سیژگیو، یاسی س محرك مستقل شامل سن، جنس،      متغیر وابسته و متغیرهاي   
  .باشد یم  اقتصادي-ی اجتماعگاهیپاو 

عضو شـدن در  از منظور  .بوك است    فیس یشبکه اجتماع در این تحقیق منظور از      
بـوك و     ، عضویت فعال یعنی میزان دنبال کردن صـفحه فـیس          خارجه  امور ریصفحه وز 

الیـک کـردن و   (از سـوي وزیـر امـور خارجـه     شده  هاي گذاشته میزان واکنش به پست  
 ،یاسی س يها  مناظرهی شامل   اسی س محرك . است 93 و   92 هاي  سال در   )کامنت گذاشتن 

ـ  فعالری سازمان درگ کیخاطر نسبت به      اخبار سیاسی، تعلق    غـات ی تبل،یاسـ ی سيهـا  تی
 و  تیـ  شامل محبوب  استمداری س یژگی و .باشد ی به اطالعات درست م    ی و دسترس  یاسیس

عضویت در 
 بوك سیفصفحه 

امور وزیر 
   ایرانخارجه

 )متغیر وابسته(

فضاي  (محرك سیاسی
سیاسی؛ تمایل به اخبار 

ي ها گروهسیاسی، عضویت در 

سن، جنس، (فردي  يها یژگیو
 )هلتأ

شغل،  (پایگاه اجتماعی
 .....)تحصیالت؛ 

  ي سیاستمدارها یژگیو
 ....) بودن؛ جذاب(
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 زانی چون مییها با شاخص:  اقتصادي -ی اجتماع گاهیپا و    است استمداری بودن س  جذاب
 .شـده اسـت    در این تحقیق سنجیده      ی محل سکونت و تعلق طبقات     تی موقع الت،یتحص

 جامعـه   هزار عـضو دارد کـه      900بوك بیش از       خارجه ایران در فیس     امور ریوزصفحه  
له عضو این صفحه بود که در زمان     سا 29 تا   18جوانان   کلیهآماري این پژوهش، شامل     

 29 تـا  18با توجه به اینکه تعداد جوانان . اجراي تحقیق در این صفحه عضویت داشتند     
سال عضو صفحه مشخص نبود، براي برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران بـا جامعـه                

 نفـر   156و تعـداد نمونـه      ) 295: 1371منصور فر،   ( است   شده  استفادهآماري نامشخص   
  .است

n= 1/96^2*0.19^2/0.0298^=156.1156 
Z= 1.96 
D2= 0.0298 
S2= 0.19 

  
 سـال کـه عـضو صـفحه     29 تا 18آمار دقیقی از افراد بین سنین      با توجه به اینکه     

 بـه  کند یموجود ندارد و تعداد این افراد مرتباً تغییر هستند بوك وزیر امور خارجه      فیس
شـده اسـت    ز سوي افراد براي وزیـر گذاشـته  یی که ا ها  امیپهمین لحاظ در این تحقیق،      

هـا و   ، سـن آن انـد  گذاشـته بررسی و با وارد شدن به صفحه شخصی افـرادي کـه پیـام         
 سـال قـرار    29 تـا    18 نفر از کاربرانی که در رده سـنی          200ایمیلشان استخراج و براي     

ده شـد،  هـا فرسـتا    الکترونیکی از طریق ایمیل به نشانی الکترونیک آن     پرسشنامهداشتند،  
 مخـدوش کنـار   پرسـشنامه  14 پرسشنامه عودت داده شد و از این تعـداد   170 ازآن  پس

صـورت    گیـري بـه      وارد تحلیل شد، بنابراین روش نمونـه       امهنپرسش 156گذاشته شد و    
 .دار بوده است گیري غیر تصادفی و هدف نمونه

آوري اطالعـات    ابزار پرسـشنامه محقـق سـاخته جهـت جمـع        پژوهش از در این   
تخـصص  م اسـتادان براي سنجش اعتبار پرسشنامه، پرسشنامه در اختیـار       و شده  استفاده

 اصالحات الزم انجـام شـد، بنـابراین پرسـشنامه           ،ها  قرار گرفت و پس از اعالم نظر آن       
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از آزمـون آلفـاي کرونبـاخ بـراي سـنجش میـزان پایـایی               . داراي اعتبار صـوري اسـت     
 سنجش پایایی در تعـداد ده درصـد حجـم       جهت. شده است   هاي تحقیق استفاده    مقیاس

ازآن آلفـاي کرونبـاخ       نمونه پرسشنامه در بین اعضاي جامعه آماري تکمیل شـد و پـس            
.  بوده است  0,891 برابر   ها  آمده براي کل پرسشنامه     دست  محاسبه شد، که مقدار آلفاي به     

 اسـتنباطی   در دو سـطح توصـیفی و     هـا   داده،  Spssافزار    نرمدر این تحقیق با استفاده از       
ي فراوانی، آزمون تی و تحلیل رگرسیون چنـد متغیـره اسـتفاده    ها آمارهشده و از   بررسی

 .شد

  
  ها افتهی

 65حـدود  ( مجـرد  غالباً درصد مرد و 55 درصد زن و 45 پاسخگو، حدود  156از میان   
 سـال سـن    29 تـا    26 درصـد    60,3  و  سال 25 تا   18 درصد   40، حدود   اند  بوده) درصد
هـا تحـصیالت     درصـد تحـصیالت کمتـر از کـاردانی، نیمـی از آن            24حدود  . اند  داشته

 17حـدود  . اند داشته درصد تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا  26کارشناسی و حدود    
 ماهیانـه بـین   درآمد درصد داراي 65,4  و  میلیون تومان و کمتر    1,5درآمد  داراي  درصد  

  .ندا  میلیون تومان بیشتر بوده2از داراي درآمد  میلیون تومان و مابقی 2 تا 1,5
 65 و انـد  داشـته بوك حـضور    ساعت و کمتر در فیس2 درصد روزانه  85بیش از   

 درصد  30حدود  . اند  کردهدرصد به میزان متوسط و بیشتر صفحه وزیر خارجه را دنبال            
 درصـد ایـن   21که حـدود   ، درحالیدهند یمنشان در سطح زیاد به صفحه وزیر واکنش   

 .انـد   کـرده واکنش خود را متوسط ارزیابی      نیز  نیمی از افراد    . اند  کرده عنوان   میزان را کم  
بوك وزیر خارجه را نزدیکی وزیر به جوانان اعالم      نیمی از افراد دلیل عضویت در فیس      

 75ي شخصیتی وزیر و حـدود  ها یژگیو درصد به میزان زیاد دلیل خود را         38؛  اند  کرده
نـد؛ همچنـین در   ا هل خود را محبوبیت وزیر بیان کـرد درصد به میزان متوسط و زیاد دلی 

 درصـد شخـصیت کاریزماتیـک       80سطح متوسط و زیاد دالیل این عضویت در حدود          
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 75 درصد تسلط بر حـوزه کـاري،   87 درصد قدرت بیان، 70وزیر امور خارجه، حدود     
 درصـد سـخنان ایرادشـده از        82  و درصد نزدیکی به طیف سیاسی خاص و تابوشکنی       

  .شده است  ي اعتماد در مجلس عنوانرأوي در جلسه سوي 
هـا   میتحـر در ادامه پاسخگویان به میزان متوسط و زیاد پی گیري اخبار مربوط به        

، دسترسـی بـه اطالعـات و اخبـار        ) درصد 61(ي  ا  هسته، پیگیري مذاکرات    ) درصد 83(
زودتـر و  رسـانی   ، اطـالع ) درصد81(ي ا  هستهبدون واسطه و موثق از جریان مذاکرات        

  و) درصـد 85(، پیگیري اخبار سیاست خارجی کـشور      ) درصد 86(سریع وزیر خارجه    
را در )  درصد80(92 سال ي جمهوریاست ر انتخاباتپس ازجو روانی حاکم بر جامعه 

 جـو روانـی   ، به میزان متوسط و زیاد     کننده  شرکتجوانان   .اند  دانستهعضویت خود مهم    
 را عامـل  ) درصد67( عضویت در احزاب سیاسی و)  درصد84(حاکم بر شرایط کشور  

عـضویت فعـال در صـفحه       میـانگین    .انـد   کردهعضویت خود در کنار سایر عوامل ذکر        
 بوده است، بـا     6,00 و براي مردان برابر      5,12بوك وزیر خارجه در بین زنان برابر          فیس

وزیـر  جنسیت و عضویت جوانان در صفحه   تفاوت معناداري ازنظر    توجه به آزمون تی     
  .وجود داردامور خارجه 

  
بوك وزیر  عضویت فعال در صفحه فیس مربوط به مقایسه میانگین t آزمون يها شاخص -2جدول 

   جنسیتبرحسبخارجه 
آزمون لیونر براي 

  ها واریانسیکسانی 
  ها میانگین براي یکسان tآزمون 

  ها شاخص
  گروها

  میانگین
انحراف 

  معیار
F  

سطح 
  بودن دار معنی

 t مقدار

  شده محاسبه
درجه 
  آزادي

میزان 
  معناداري

  1,55  5,12  زن
  1,44 6,00  مرد

0,068  0,795  3,41-  155  001/0  
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 و 5,11 برابـر  نیمتـأهل بوك وزیر خارجه در بین  عضویت فعال در صفحه فیس میانگین  
 و عضویت تأهلوضعیت بین ، tآزمون  بوده است که بر اساس 6,03براي مجردان برابر 

  .وجود داردتفاوت معنادار نان در صفحه وزیر امور خارجه جوا
  

بوك وزیر  عضویت فعال در صفحه فیس مربوط به مقایسه میانگین t آزمون يها شاخص -3جدول 
  تأهل وضعیت برحسبخارجه 

آزمون لیونر براي 

  ها واریانسیکسانی 
  اه میانگین براي یکسان tآزمون 

  ها شاخص

  گروها
  میانگین

انحراف 

  معیار
F  

سطح 

  بودن دار معنی

 tمقدار 

  شده محاسبه

درجه 

  آزادي

میزان 

  معناداري

  1,60  5,1  زن

  1,31 6,03  مرد
1,77  0,185  3,60-  155  

  

000/0  

  
بوك وزیر  عضویت فعال جوانان در صفحه فیس ریمتغ چندگانه یهمبستگ زانیم
یگاه اقتصادي اجتماعی، پا( معادله در واردشده يرهای متغبا یخط بیترک کی  درخارجه

. باشد ی م0,477 برابر ،)یاسی سيها محرك،  جوانانتی بر عضوي سیاستمدارها یژگیو
 ست؛ا آمده دست  درصد به32یا حدود  0,328 با برابر حاصل نیتع بیضر نیهمچن
بوك  عضویت فعال جوانان در صفحه فیس ریمتغ تغییرات از درصد 32 از شیب یعنی

 یمابق و است شده نییتب ، مورد اشارهمستقل يرهایمتغ  مجموعهقیطر از وزیر خارجه
 و مطالعه نیا در که است ییرهایمتغ ریسا به متعلق ) درصد68 (زانیمتغییرات این 

  .اند نشدهي تحقیق دیده ها هیفرض
  



  

  
  

  
 229  ...  بررسی عوامل مؤثر بر عضویت جوانان در صفحات 

 برآورد اریمع يخطا و یافته یل تعدبیضر ن،ییتع بیضر ، چندگانهیهمبستگ بیضرا -4 جدول

 یهمبستگ ضریب
 چندگانه

 تعیین ضریب تعین ضریب
 یافته تعدیل

 معیار خطاي
 برآورد

F Sig 

0,392 0,328 0,292 0,042 1,576 0,002 
  

ن متغیر وابسته یدر تبیمستقل  هايقضاوت در مورد سهم و نقش هر یک از متغیر
ر  باید به مقادیر بتا واگذار کرد، زیرا این مقادیرا )عضویت فعال در صفحه وزیر خارجه(

استانداردشده بوده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرها را فراهم 
 اجتماعی معنادار بوده -ي سیاستمدار و پایگاه اقتصاديها یژگیوتنها متغیرهاي . سازد یم

با افزایش محرك سیاسی و باال رفتن پایگاه اقتصادي و که  دهد یماست و نشان 
  .یافته است  در صفحه وزیر امور خارجه افزایش میزان عضویت فعال،اجتماعی
  
 بر عضویت فعال مؤثر رگرسیونی متغیرهاي نشده استاندارد و استانداردشده بیضرا -5 جدول

  بوك وزیر امور خارجه جوانان در صفحه فیس

  نشده استاندارد ضریب
 بیضرا

  مدل  استانداردشده
B  مقدار معیار انحراف B 

T آزمون 
طح س

 عناداريم

  مقدار ثابت

هاي  ویژگی
 سیاستمدار

  

 هاي سیاسی محرك

 -پایگاه اقتصادي 
 اجتماعی
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  گیري نتیجه
 روي آن بـه  بـسیاري  جوانـان  امـروزه  کـه  اینترنت در پرمخاطب يها شبکه از یکی

 میـان  در بـوك  فیس کاربران تعداد افزایش و سریع که نفوذ است بوك فیس اند آورده

 بـازهم  امـا  اگرچه این شبکه در ایران فیلتر است، .باشد می اغماض غیرقابل جوان نسل
 براي افـراد  ،یابی و ایجاد ارتباطات جز دوست  این شبکه به  . کاربران زیادي از ایران دارد    

داران نیز جذاب بوده است چراکه از این طریق مواضـع خـود   مشهور و ازجمله سیاستم 
بر این اساس،   . برند یمکنند و از آن بهره سیاسی و اجتماعی          میرا مستقیم و سریع بیان      

 "بـوك  فـیس "صـفحه  در  بر عضویت فعال جوانـان     مؤثراین مطالعه به بررسی عوامل      
ت این انتخاب پیشرو بودن  پرداخت، عل93 تا  92 هاي  سالوزیر امور خارجه ایران بین      

بوك   صفحه فیس . محمدجواد ظریف در این زمینه در میان سیاستمداران روز بوده است          
بوك در ایران است که بعد از انتخابات       ي پرطرفدار فیس  ها  صفحهوزیر خارجه ایران از     

عنوان وزیر امور خارجه و   و انتخاب محمدجواد ظریف به1392ریاست جمهوري سال  
  . طرفداران زیادي پیدا کرد،بوك شان در شبکه اجتماعی فیسعضویت ای

طـور    ساله پاسخگو، به29 تا 18 که از میان جوانان  دهد یمنتایج این تحقیق نشان     
تري در صفحه وزیـر امـور    کرده عضویت فعال معناداري مردان، مجردان و افراد تحصیل     

بوك   ها در صفحه فیس      آن ي فردي جوانان بر عضویت    ها یژگیو، یعنی   اند  داشتهخارجه  
 هاي سیاستمدار ویژگی.  داشته استریتأث 93 تا 92هاي  وزیر امور خارجه ایران بین سال

نقش داشته است، میزان این     خارجه    امور ریبوك وز    جوانان در صفحه فیس    تیبر عضو 
جوانـان در صـفحه   فعـال   تی بـر عـضو  یاسی س يها  محرك.  درصد بوده است   26 ریتأث

 ایـن  ریتـأث ، میـزان   داردری تـأث 93 تا 92هاي     سال نی ب رانیخارجه ا   امور ریبوك وز   فیس
 ي اجتمـاعی هـا  شـبکه  گفت که توان یمدر تبیین این یافته .  درصد بوده است32متغیر 

ـ  قرار خود کاربران اختیار در که مختلفی خدمات و ها سیسرو با مختلف  ،دهنـد  یم
. شـوند  یم اجتماعی رفتارهاي و معهجا و ها آن روي زندگی بیشتر تأثیرگذاري موجب
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 سیاسـی  و اجتمـاعی  فرهنگـی،  اجتماعی، مختلف يها حوزه در اجتماعی يها شبکه

 روي ي اجتمـاعی ها شبکه در سیاسی حوزه در کاربران يها تیفعال. تأثیرگذارند ...و

  .است بوده مؤثر واقعی دنیاي در سیاسی وقایع
ي اجتمـاعی  هـا  شبکهي و کاربرد اگرچه تأثیرات اجتماعی حضور در فضاي مجاز 

طورکلی و بـدون در نظـر گـرفتن نـوع فعالیـت و نـوع        اینترنتی بر جوانان و کاربران به  
ـ  حضور فرد در این فضا، کار بـسیار دشـواري اسـت، چراکـه فـضاي مجـازي بـه            همثاب

فقط یک ابزار یـا منبعـی بـراي     ي ارتباطی و اطالعاتی جدید نه     ها يتکنولوژمصداقی از   
 تـوان  یمـ . ازي و فضایی بـراي زنـدگی اسـت   و انتقال اطالعات بلکه محیطی مج   تولید  

خوبی تعامل بین دنیاي واقعی و مجازي را در کنش سیاسی و مـشارکت سیاسـی بـا                    به
ي افراد ها یژگیو و صفحات شخصی سیاستمداران مشاهده کرد که      ها  گروهعضویت در   

ـ             ي هـا   شـبکه ي  هـا   بازتـاب ل  سیاستمدار و محیط سیاسی بر فـضاي مجـازي و در مقاب
  . استتأثیرگذاراجتماعی مجازي بر سیاست و سیاستمدار 

بـوك و در ایـن زمـان         ي اجتماعی مجازي چون فیس    ها  شبکهبنابرآنچه گفته شد،    
عنوان ابزار ارتباطی مؤثري بین سیاستمداران و       به دنتوان یماینستاگرام و تلگرام در ایران      

 سـبب  تواننـد  یم زمان هم ها این ابزار.دنده قرار گیر   جوانان مورد استفا   خصوص  بهمردم  
ي سیاستمداران و حتی جذب افکار عمومی ها  دگاهید صریح نظرات و      و انعکاس فوري 

د و در کنار آن آسانی ارتبـاط مـردم بـا     ن شو یبه دیدگاه، گرایش یا حزب سیاسی خاص      
 توانـد  یمـ  ،دتـر ضمن ثبت بازخوردهاي سریع و آزا     ها    شبکهسیاستمداران از طریق این     

ي سیاسی اخیر در کشور نشان داده است که     ها  تجربه .اعتماد و مشارکت را نیز باال ببرد      
ي اجتماعی در وقایع سیاسی چون انتخابات شوراهاي اسالمی شـهر و روسـتا،          ها  شبکه

بنـابراین بـا   . انـد  کردهمجلس شوراي اسالمی و ریاست جمهوري بسیار تأثیرگذار عمل    
 در ، جوانـان خصوصاًل از صفحات شخصی سیاستمداران و جذب مردم   توجه به استقبا  

 بـراي انعکـاس     تواننـد  یمـ ... ، نمایندگان مجلس و   وزرااین زمینه سیاستمداران ازجمله     
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 و عملکرد خود و کاهش فاصله با عموم مردم از آن استفاده کنند و از نظرات                ها  دگاهید
 در صـورت  ها آني ها لیپتانسشی از ي معمول مطلع شوند و از بخها واسطهمردم بدون   

این ابزار نباید براي تبلیغات نمایشی و      که  لزوم بهره گیرند، هرچند باید در نظر داشت،         
دروغین به کار گرفته شود، چراکه ممکـن اسـت در درازمـدت مـشارکت و اعتمـاد را                  

  .کاهش دهد
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