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مقایسه میزان اعتماد سیاسی دربین کاربران انالین) در فضای مجازی( و 

در فضای واقعی(کاربران غیر انالین   

 

  

 

 دکتر امیر رستگار خالد ، مهدیه صالحی
 

 چکیده
 

تاکنون  مراجعه به مطالعات انجام شده در سطح کشور حاکی  از این است که میزان اعتماد سیاسی از ابتدایی انقالب اسالمی

فراز و نشب  و در بیشتر مواقع سیر نزولی داشته است است . این دسته ازمطالعات ، عوامل متفاوتی را برای این وضعیت برشمرده 

اند، براساس نظریات و تئوری های  علمی یکی از عومل مهم تاثیر گذار بر اعتماد سیاسی، استفاده از اینترنت در بین مردم  بوده 

ظری تحقیق نیز مبتنی بر  نظریه اینگلهارت و بریتزر  درباره تاثیر اینترنت بر اعتماد سیاسی است . روش تحقیق است ، چارچوب ن

، توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطالعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات از نرم افزار 

SPSS  شهر زنجان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند ، که  91تا  91ین  استفاده شده است .افراد ب 91ورژن

نفر از پاسخگویان  911نفر نمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب  و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع  شد 783

ا پاسخ داده اند . یافته های نهایی پژوهش نفر در فضای مجازی ) انالین ( به این پرسشنامه ه 919فضای واقعی) غیر انالین ( و 

درصد(و اعتماد به نظام سیاسی باالتر از اعتماد به نهاد و کنشگران  18نشان می دهد که اعتماد سیاسی مردم در حد متوسط)

سی و سیاسی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که کسانی که در فضای واقعی پرسشنامه ها را پر کرده اند اعتماد سیا

 اعتماد بیشتری به نظام و نهاد و کنشگران سیاسی داشته اند.

 

 واژه های کلیدی:

اعتماد سیاسی ، اعتماد به نظام سیاسی ،اعتماد به نهاد سیاسی ، اعتماد به کنشکران سیاسی ، اینترنت ، جامعه واقعی)غیر  

 آنالین ( ، جامعه مجازی) انالین (

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

2 

 

 

  مقدمه

 

مکانیکی داشتند ، مکانیسم های جامعه  همبستگی ه که جوامع ساده بوده و به تعبیر دورکیم حالتدر دوران گذشت

پذیری و کنترل هنجاری به منظور تثبیت نظم اجتماعی کافی بود و متناسب با آن ، شعاع اعتماد ، محدود به آشنایان 

جمله اعتماد به افراد ناآشنا ، نظام های انتزاعی ،  ر انواع دیگر اعتماد ازذیمی شد ، اما با پیچیده تر شدن جوامع ؛ ناگ

نقش ها و همچنین اعتماد به دولت و نهادهای سیاسی اهمیت یافت .اعتماد  بقای روابط اجتماعی پایدار و صلح آمیز را 

 تبدیل وضع "که بنیاد رفتار جمعی و همکاری مفید است ، ممکن می سازد . گرچه اعتماد متضمن مخاطره است اما 

 ممکن می سازد. "مطبوع است به وضعیتی مطلوب تر، کارآمدتر و صلح آمیز تر نا طبیعی هابزی را که بسی نامطلوب و

: 1002.)نیوتن ،"زندگی اجتماعی بدون وجود اعتماد در بین شهروندان ، غیر قابل تحمل و حتی ناممکن است  "

101) 

ردم و حاکمیت است .مردم  برای رفع نیازهای خود خصوصا یکی از انواع ارتباط و تعادل در جوامع ارتباط بین م

برای تامین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه ؛نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. این نیاز به پیشرفته تر شدن 

یی کامل انتزاعی روز به روز بیشتر می شود؛به نحوی که به قول گیدنز جداجوامع و افزایش تقسیم کار و گسترش نظام 

از طرفی ،دولت ها نیز به ارتباط با مردم نیاز دارند،اکثر  (201،ص2711سیاسی غیر ممکن است .)گیدنز،از نظام 

دولتهای امروزین منتخب مردم هستند و دوام وبقای آن وابسته به حمایت و خواست مردم است .البته این ارتباط و 

 خود که همان ایجاد اعتماد سیاسی است ،برقرار و حفظ شود. تعامل بین دولت و مردم باید با سازو کار مناسب 

اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد.افزایش این رابطه موجب تعامل بیشتر و بهتر بین مردم و دولت 

وجلب مشارکت سیاسی مردم می شود و در عوض ،کاهش آن موجب عدم حمایت و پشتیبانی مردم از مسئوالن ،عدم 

قوانین و مقررات)مگر به اجبار(عدم حمایت از برنامه های دولت ،کاهش مشارکت سیاسی ،فرار از پرداخت  رعایت

مالیات ،سرایت بی اعتمادی به نهادها و سازمانهای دولتی و در موارد خیلی حاد ،بی اعتمادی به نهاد ها و سازمانهای 

 دولتی  موجب بحران مشروعیت می شود.

سیاسی همواره یکی از کانون های توجه مسئوالن بوده که به روش های مختلف سعی در  به همین دلیل ،اعتماد

افزایش آن داشته اند ولی تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در ایران، از سیر نزولی اعتماد سیاسی طی اوایل انقالب 

 تاکنون حکایت دارد ،به گونه ای که 

به کمتر 2717(در سال 711و  112:ص2717یده بود،)کمالی درصد رس12به  2731اعتماد سیاسی که  در سال 

نشگران  سیاسی می شود و هم نهاد های کاز نصف این میزان رسیده است .این کاهش هم شامل اعتماد به 

 (213:ص2712(  )کوثری 211:ص2711سیاسی.)صفدری

 

شهروندان تأثیر بگذارند. رسانه   در کنار سایر عوامل اجتماعی ، رسانه های جمعی هم می توانند بر اعتماد سیاسی

های جمعی افزون بر اطالعاتی که در اختیار مخاطبان قرار می دهند ، تفسیر و تحلیل هایی ارائه می دهند که به 

 معرفتی افراد را تشکیل می دهد . تدریج بخشی از نظام

« ارتباطات»نی را عصر گسترش و توسعه ی وسایل ارتباط جمعی در زندگی انسانها به حدی است که عصر کنو

شاهد گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطالعات بوده ایم  و 10(. در طول قرن 2713عباسی قادی ، ) نامیده اند

 ظهور اینترنت از مهمترین نمودهای این گذار و پیامدهای جامعه اطاعاتی می باشد. فضای مجازی و اینترنتی زندگی 
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ه است ، هرچند خصوصیات این دگرگونی هنوز به طور کامل مشخص نیست بشر را دستخوش تغییرات شگرف نمود

 ،اما در اصل مسئاله تردید چندانی وجود ندارد. 

امروزه پدیدۀ انقالب ارتباطات و محصول کامال شناخته شناخته شدۀ آن یعنی اینترنت در حال ایجاد تغیرات 

امع گوناگون اعم از پیشرفته و در حال توسعه است و اساسی و وسیعی در ماهیت ، اشکال و ساختارهای قدرت در جو

این امر پژوهشگران را به پرسش درباره میزان و چگونگی این تغییرات و تاثیرات کنونی و آتی اینترنت بر زندگی 

سیاسی جوامع و رابطه بین دولت ها و شهروندان واداشته است .یکی ازعوامل توجه روزافزون پژوهشگران علوم سیاسی 

این پدیده  نقشی است که شبکه اینترنت می تواند در رشد و تقویت دموکراسی و اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی به 

، همزمانی 1به شیوه کامال نو در جوامع گوناگون داشته باشد. این توانایی به دلیل ویژگی هایی چون  تعاملی بودن

ت  که آن را از رسانه های جمعی سنتی مانند مطبوعات شبکه اینترنت اس 4و متمرکز نبودن 3، فراگیر بودن2ارتباط

 ،رادیو و تلویزیون متمایز می سازد.

 

در کشورمان  ایران نیز به سرعت دامنه نفوذ اینترنت در کل و سایت های شبکه های اجتماعی آن به طور خاص 

ش یافته است.چه به لحاظ کمی)تعداد کاربران (و چه به لحاظ کیفی)نحوه و چگونگی استفاده (گستر . 

)Alexa,2012 )(.2712به نقل از علی اصغر کیا  

 

و اعتماد سیاسی در میان جوانان برای کشور ایران به علت زیر ساخت های فکری   اینترنت اهمیت موضوع  

اسالمی بسیار چشم گیر و قابل تامل است ،در اندیشه سیاسی جامعه، دین و سیاست،طوری با یکدیگر آمیخته شده اند 

امر حکومتی ،امر دینی هم تلقی میشود و سرنوشت این دو در جامعه کنونی ایران به هم پیوند خورده است. )چلبی که 

(چنانچه اعتماد سیاسی پایین باشد ،این امر به معنی وجود بحران در جامعه تلقی می شود و این بحران 27:ص2713

ی را به دنبال خواهد داشت .از طرفی می توان گفت به حکومت دینی و در نتیجه به اندیشه دینی و ارزش های دین

کشوری که داری مشروعیت سیاسی است ،از خطرات داخلی و خارجی موصون و ایمن است و این امر زمینه توسعه 

 .پایدار را فراهم می کند و تداوم جمهوری اسالمی نیز تضمین خواهد شد

یزان اعتماد سیاسی مردم اعم از اعتماد به نظام سیاسی ، تحقیق حاضر در پی این بررسی است که اوال م در نتیجه 

نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی چقدر است ؟ در ثانی میزان اعتماد سیاسی در بین کابران اینترنتی آنالین ) در 

 فضای مجازی( با کابران غیر انالین ) در فضای واقعی(چه تفاوتی دارد؟

 

 

 

 

                                                           
1
 . Interactivity 

2
 . Real Time 

3
 . Ubiquity 

4
 . Decentrality 



 

4 

 

 

 مبانی نظری پژوهش:

 

 از مؤلفه های نظام سیاسی نیز بهره گرفت. 5از اعتماد سیاسی می توان از تحلیل دیوید ایستن برای مفهوم سازی

یعنی مجموع افرادی که در یک واحد  "اجتماع سیاسی "ایستن هر نظام سیاسی را متشکل از سه بخش می داند:

د کلی بازی که مردم به موجب یعنی قواع "رژیم "سیاسی قرار می گیرند و در یک تقسیم کار سیاسی اشتراک دارند؛ 

یعنی مسئوالن منتخب یا منصوب که تصمیم گیری های  "مقامات"وند؛ و شسیاسی سهیم  تآن می تواند در قدر

ی را برعهده دارند و آن تصمیمات را اجرا می کنند؛بنابراین اعتماد سیاسی را می توان نسبت به هر یک از اجزای سسیا

ر این است که مفهوم اعتماد سیاسی را در سطح کالن یا سازمانی در نظر گیریم ،یعنی دیگ حالت  مذکور در نظر گرفت.

اعتماد به نهادها و سازمانهای دولتی ،یا در سطح خرد یعنی اعتماد به رهبران سیاسی به طور فردی .البته می توان 

ومت به نظرات شهروندان مفهوم اعتماد سیاسی را گسترش داد و آن را شامل مؤلفه های دیگری مثل اعتماد حک

،اعتماد مردم به بازیگران سیاسی غیر حکومتی و اعماد بازیگران سیاسی به رقیبان سیاسی خود )اعتماد میان نخبگان 

سیاسی (نیز دانست .در پژوهش حاظر اعتماد سیاسی به معنی محدودتر اعتماد به نهادهای سیاسی ،اعتماد به مدیران و 

 به حاکمیت قانون به کار رفته و بر همان اساس عملیاتی و اندازه گیری شده است.  کارگزاران دولتی و اعتماد

 
نیز به صورت تلفیقی در زمینه کنش ، به تأثیر فضای ساختار اجتماعی )طبقات یا حوزه های کنش (، در  ودیربو

ه دوسویه میان ساختارهای قالب چند مفهوم بنیادی از قبیل عادت واره ، حوزه و سرمایه که ستون فقرات آن از رابط

عینی) یعنی ساختارهای حوزه اجتماعی( و ساختارهای ذهنی شده ) یعنی عادت واره ها( تشکیل یافته می پردازد 

دیو در تبین کنش افراد که به صورت ضمنی می توان مسئله اعتماد و بی اعتمادی را نیز از ر(( بو12: 2710ردیو ،و.)ب

های طبقاتی و حوزه ای که فرد در آن پرورش یافته کرده و می گوید هر فرد با توجه به آن استخراج نمود ، به ساختار

عادت واره و سلیقه ای که از فضای ساختار اجتماعی )طبقات یا حوزه های کنش( با توجه به سرمایه های در دسترس 

ی کنش او حتی در زمینه خویش اخذ می کند ؛ به کنش خود هدف و جهت می دهد و شناخت انگیزه و چرایی و الگو

 بوردیواعتماد یا بی اعتمادی سیاسی نیز با رجوع به همان حوزه و ساختار اجتماعی و اقتصادی امکان پذیر است )

 به نقل از  طالبی( 2111،

در همین راستا می توان گفت میزان اعتماد به نظام سیاسی موجود بستگی به میزان سرمایه های در اختیار فرد و 

  _و تا حدودی طبقات متوسط-صی است که فرد در آن وجود دارد ،زیرا طبقات باالطبقه خا

با در اختیار داشتن انواع سرمایه ها )اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و نمادی( جزئی از بدنه حکومت را تشکیل می 

یی نسبت به نظام سیاسی دهند و با توجه به پرورش فرهنگی خاصی که از بدو تولد می بینند ، هم اعتماد سیاسی باال

نظام سیاسی در میان طبقات دیگر هستند ؛ اما طبقات پایین با توجه به اینکه از  باز تولیدموجود دارند و هم وسیله 

سرمایه های اندکی برخوردارند و همیشه در تکاپوی کسب احتیاج های اولیه زندگی خویش هستند ، بنابراین همیشه 

دارند و در نتیجه  علت فقر و بدبختی خویش را نظام سیاسی موجود می پندارند ؛ در این با کمال مطلوب زندگی فاصله 

 شرایط اعتماد آنها به نظام سیاسی پایین است

، هر چه حوزۀ عمومی گستره تر شود،وفاق و اعتمادی که بر پایه اقناع مستدل است نیز افزایش هابر ماس از نظر

 سبت به عرصه های خصوصی و حکومتی بیشتر باشد،میزان تفاهم و اعتماد می یابد .هر چه نسبت فضاهای عمومی ن
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متقابل در جامعه هم بیشتر خواهد بود. بنابراین هرچه حکومتی در گسترش فضاهای عمومی کوشاتر باشد،به طوری 

به حکومت ها  به گفتگوی نقادانه با اصحاب حکومت بپردازند، اعتماد مردم میعکه مخالفان به دور از هرگونه فشار وتط

 (2711810بیشتر خواهد شد)احمدی ،

6 نیوتن به نظر
کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی ، واسطه ای بین اعتماد اجتماعی افراد و اعتماد سیاسی  

اجتماعی _آنهاست. اعتماد اجتماعی فرد ، به ایجاد روابط همکارانۀ اجتماعی که اساس شکل گیری سازمانهای سیاسی 

اجتماعی کارآمد ، به ایجاد _، کمک می کند) فرایندی از باال به پایین (.به نظر وی سازمان های سیاسیکارآمد است 

دولت کارآمد و مشروع ، یاری می رساند که این خود به شکل گیری شرایط اجتماعی مناسب برای سرمایه اجتماعی 

ن (. اعتماد سیاسی فردی نیز به ایجاد نهادهای باال و جامعه مدنی توسعه یافته کمک می کند)فرایندی ازباال به پایی

کارآمد سیاسی می انجامد که این نیز به نوبه خود به بهبود عملکرد دولت ، منجر شده و موجب شکل گیری سرمایه 

سیاسی و شرایط رشد جامعه مدنی می شود )فرایندی از باال به پایین و برعکس(. بنابراین سرمایه اجتماعی و جامعه 

سعه یافته ، امکان ایجاد دولت مفید را فراهم می کنند و دولت کارآمد به بقای سرمایه اجتماعی و شرایط مدنی تو

جامعه مدنی ، مدد می رساند .نیوتن رابطۀ بین سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی را رابطه الزوماً نزدیک و متقارن نمی 

با سطوح باالی اعتماد سیاسی همراه باشد اما ضرورتاً این گونه  داند . به نظر او سطوح باالی اعتماد اجتماعی می تواند

نیست .تصویر یک دولت خوب بدون بنیادهای محکمی چون نهادهای کارآمد عمومی و خصوصی مشکل است.)نیوتن 

( وی خاطر نشان می سازد رابطه بین سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی می تواند به دالیلی چون 122: 1002،

تالف دولت ، دوره ای از فساد و ناکارآمدی سیاسی ،شوک های بیرونی به نظام ، تورم و بیکاری باال ،عملکرد شکست ائ

(از نگاهی دیگر چنانچه نیوتن استدالل می کند، 121اقتصادی ضعیف ویا شکست در جنگ ، گسسته شود.)همان :

وه عملکرد نظام سیاسی است ؛ از این رو این پدیده اعتماد به نهاد های سیاسی ، تا اندازۀ زیادی مبتنی بر ارزیابی نح

تحث تأثیر عواملی چون بیکاری ،تورم ، فساد اجتماعی یا ناتوانی نظام سیاسی ، پیروزی یا شکست در جنگ ، رشد 

اقتصادی ، نرخ جرم و غیره است . اینها شاخص های عملکرد دولتی است که بر هر کسی اثر می گذارد اگر چه بر همه 

 (101 ؛اندازه مؤثر نیست .) همان به یک

 :نگاهی  به رسانه های اجتماعی

"دیوید میرمان اسکات "رسانه های اجتماعی تعاریف متعددی را در بر می گیرد.
رسانه اجتماعی و تفاوت آن با  7

صورت بر خط رسانه های رایج را چنین بیان می کند: رسانۀهای اجتماعی امکانی را فراهم می آرود که افراد در آن به 

به تبادل نظر ،محتوا، فکر و ارتباطات می پردازند و این نوع رسانه از آن رو با رسانه رایج تفاوت دارد که هر کسی می 

تواند در رسانۀ اجتماعی ، اثر خلق کند ، نظر بدهد و به محتوای آن بیفزاید.رسانۀ اجتماعی می تواند به شکل صدا 

 (1020املی به نقل از اسکات ،تصویر،ایماژ و اجتماعات باشد)ع

رسانه های اجتماعی ، مدل های مختلفی از ارتباط را به طور خاص به کمک اینترنت و ابزارهای فناوی ارتباطات و 

این  اساس ، رسانه های اجتماعی امکان نوین ارتباطی میان شهروندان را در فضایی  اطالعات امکان پذیر می سازند. بر

یر ساختی و هم به لحاظ ساختی ،فراهم می آورند. در حقیقت می توان گفت رسانه های متکثر ، هم به لحاظ ز

 اجتماعی به رشد اینترنت و همگرایی رسانه ای وابسته هستند و با گسترش فناوری های یکپارچه ارتباطی این رسانه ها 
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واقلیت ها قرار می گیرد. رسانه نیز اوج می گیرند و بخشی از توانایی بالقوه ی آنها در خدمت جنبش های اجتماعی 

های اجتماعی ، رسانه هایی برای تعامل اجتماعی هستند که از تکنیک های ارتباطی بسیار در دسترس و گسترش 

 استفاده می کنند.  8پذیر

 آندره کاپلن و مایکل هاانلین ، رسانه های اجتماعی را اینگونه تعریف می کنند:

موجب جلب نظر هابر ماس به مقوله حوزه عمومی در گذشته و حال شده است آنچه :هابر ماس حوزۀ عمومینظریه 

،اهمیت این مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه مبتنی بر اصول دموکراتیک بوده است.حوزه عمومی عرصه ای است که 

 (1182711در آن به منظور مشارکت و مباحث باز و علنی گرد هم می آیند)هوالب،
 توضیح مفهوم حوزه عمومی می گوید:هابر ماس در تبیین و 

منظور من از حوزۀعمومی قبل از هر چیز عرصه یا قلمرویی از حیات اجتماعی ماست که در آن بتوان چیزی را در "

 برخورد با افکار شکل داد...

با  یعنی_زمانی که شهروندان درباره مسائل مورد عالقه عمومی و منافع عمومی به گونه ای آزاد و بی قید و بند

با یکدیگر مشورت و کنکاش می کنند در  _تضمین  آزادی اجتماعات و انجمن ها ،آزادی بیان و چاپ نشر افکارشان

واقع به صورت یک پیکره عمومی عمل می کنند.تعبیر افکار عمومی به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکره 

 (.27128133می کند)نوذری، ایفا عمومی شهروندان به طور غیررسمی در برابر طبقه حاکم

بعدها هابرماس در بحثی مفصل تر مضامین موجود در تعریف خود را بسط و گسترش داده و با تاکید بر افکار 

 عمومی در حیات اجتماعی از منظری وسیع تر به تعریف حوزۀ عمومی مورد نظر خود به شرح زیر می پردازد:

ز قلمرویی از حیات اجتماعی ماست که در آن چیزی نظیر افکار عمومی منظور ما از حوزۀ عمومی قبل از هر چی "

بتواند شکل بگیرد. علی االصول تمام شهروندان باید از امکان دسترسی به حوزۀ عمومی برخوردار باشد. در جریان هر 

ا تشکیل مکالمه یا گفتگو که طی آن اشخاص خصوصی )حقیقی( در کنار هم جمع می شوند تا یک اجتماع )عامه( ر

دهند،در حقیقت بخشی از حوزۀ عمومی تشکیل یا ایجاد می گردد. شهروندان و یا افرادی که در کنار هم جمع شده اند 

در مقام افراد اقتصادی یا حرفه ای که تنها به فکر اداره امور خصوصی خود هستند عمل می کنند و نه به مثابه مجامع 

دولتی هستند و موظف به اطالعت و تبعیت از قواعد مذکورند؛بلکه  حقوقی ای که تابع قواعد حقوقی بروکراسی

طرار بتوانند به مسائل مورد عالقه ضشهروندان و افراد خصوصی زمانی به منزله عموم عمل می کنند که بدون اجبار و ا

گردهم آمدن  و  مردم یا منافع و مصالح عمومی بپردازند و این امر زمانی امکان پذیر است که تضمین های الزم برای

 "اجتماع آنان فراهم باشد و آزادنه بتوانند به یکدیگر بپیوندند و آزادنه افکار خود را بیان و تبلیغ نمایند.

 (13382712)نوذری،

به اعتماد هابرماس در صورت گسترش تعداد افراد یا اشخاصی که حوزۀ عمومی یا اجتماعی را تشکیل می دهند، به 

ترده بودن حوزۀ عمومی،ار تباط و مفاهمه میان آنان مستلزم ابزار معینی برای پراکنش و عبارت دیگر در صورت گس

انتشار عقیده و تاثیر گذرای است.  زیرا با توجه به گستردگی حوزۀ عمومی وافزایش تعداد افراد خصوصی که در کنار 

ی بیشتری دنبال می نمایند، اصلی هم گرد آمده و با تشکیل اجتماع عرصه فعالیت های عمومی را با جدیت و کارای

ترین و اساسی ترین چیزی که به آن نیاز دارند گسترش و پراکنش ارتباط و مفاهمه در میان آنان است ؛به گونه ای که 

 میزان تاثیر گذاری و نفوذ ارتباطات ومفاهمه در میان آنان به نحوه احسن افزایش یافته و در تمام خلل و فرج یا 
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د شده نفوذ نماید.اما خود این گسترش و پراکنش ارتباطات نیز مستلزم وجود ابزار ،امکانات و بسترهای حوزۀ یا

دستگاه ها یا جهاز خاصی است که همزمان با رشد و پیشرفت علم وتکنولوژی و دانش بشری متفاوت خواهد 

 (13182712بود)نوذری،

که متغیر های مستقل اصلی عبارتند از  با توجه به تعریف هابر ماس از حوزۀ عمومی هنجاری مشخص می شود

9تورنتون ":دسترسی ،گفتگو و کنش عمومی .
دسترسی عام را به چهار مقوله یا شاخص دسترسی به رسانه  " 

،دسترسی به اطالعات،دسترسی افقی) دسترسی به دیگران( و دسترسی عمومی)دسترسی به حاکمان( تقسیم نموده 

 (22: 2113)تورنتون،است.

 دید ارتباطی در حوزۀ عمومیب(اشکال ج

در سالهای اخیر در فضای مجازی مفاهیم تولید رسانه ای و توزیع رسانه ای دچار تغییراتی شده اند که متفاوت با 

مدل رسانه های سنتی است. این روزها دستگاه های رایانه شخصی، دوربین های دیجیتال ،خطوط اینترنت پرسرعت و 

ع با قیمت پایین و فراگیری باال ، در دسترس تعداد زیادی از کاربران اینترنتی قرار گرفته نرم افزارهای رایانه ای متنو

است.به این ترتیب هر کاربر اینترنتی به راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می تواند وبالگ شخصی ایجاد کند ویا در 

س،صدا ویدئو را به راحتی منتشر کند.پس انواع دیگر سایت ها عضو شود ومحتواهایی که تولید کرده اعم از متن ،عک

تولید رسانه ای فرایندی متفاوت با رسانه های سنتی صورت می پذیرد و کاربران اینترنتی خود تولید کننده محتوا در 

 عرصه اینترنت محسوب می شوند.

ره کرد. از دید می توان به رسانه ای شدن فضای سیاست اشااز جمله  آسیب های سیاسی رسانه های نوین، درمیان 

کاستلز در جامعه کنونی، سیاست به معنای سیاست رسانه ها است. رسانه ها، پس زمینه همیشگی بازی مانوئل 

سیاست و حوزه ای عمومی هستند که در آن قدرت به نمایش درمی آید و درباره اش داوری می شود )همان(. به اعتقاد 

در رسانه ها، از تکنیک ترور شخصیت، رسواگری و جنجال استفاده وی، اگرچه سیاستمداران برای کسب قدرت سیاسی 

می کنند و این مسئله معرف خوبی برای یک جامعه دموکراتیک است. ولی باید به این نکته توجه داشت که ویژگی 

اصلی سیاست رسوایی و جنجال این است که همه کنشگران سیاسی شرکت کننده در آن، خود به دام این نظام می 

  .ند وغالباً نقش ها معکوس می شوند؛ شکارچی امروز شکار فرداستافت

و در یکی دیگر از آسیب های جدی شبکه های اجتماعی، توانمندی آن ها برای پنهان کردن و پوشاندن اطالعات 

  .است نهایت پدید آوردن جهل عمومی

آن، یکی دیگر از آسیب های جدی شبکه  برای نهادسازی سیاسی در جریان اعتراضات و پس ازاینترنت  عدم توانایی 

های اجتماعی است؛ برای مثال توئیتر یا فیس بوک، تنها می توانند به شکل دهی اعتراضات و سرنگونی حکومت کمک 

کنند؛ اما توانایی برنامه ریزی برای اداره حکومت یا ایجاد نهادهای دموکراتیک را نداشته و نمی تواند، از آرمان ها و 

این است که به میزان قابل فضای مجازی از دیگر آسیب های جدی (Ayres 1999). اع کنددنظر خود دفاهداف مور

توجهی، شانس کنترل سیاسی و مردم فریبی را باال می برد، زیرا پیشرفت تکنولوژی، چنان از ارتقای بصیرت افراد 

 .(P Resnick 2004) .بی دفاع می مانندپیشی می گیرد که افراد هنگام رویارویی با تکثیر سریع اطالعات کامالً 

خارج شدن سیاست از فرایند عقالنی، دیگر آسیب جدی رسانه های نوین است؛ زیرا رسانه های جدید، درحال دگرگون 

کردن سیاست هستند؛ به عبارت دیگر، زندگی سیاسی به مقدار زیادی در محدوده رسانه قرار گرفته است؛ یعنی 

  .پذیرفته و در این فرایند خود دگرگون شده است سیاست منطق رسانه ها را
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معتقد است که اعتماد بین شخصی و اعتماد سیاسی یکی از مؤلفه های ارزش های وجودی یا  (1020)اینگلهارت

 بیان نفس است که در مقابل ارزش های بقا قرار می گیرد. در نظر وی اعتماد سیاسی متاثر از 

 

 

اجتماعی می تواند بر میزان اعتماد سیاسی  –اساس نظریه وی توسعه اقتصادی عوامل متعددی شکل می گیرد.بر 

اجتماعی را در دو سطح فردی و جمعی بیان می –بدین معنا که اینگلهارت،توسعه اقتصادی  جوامع تاثیراتی را بگذارد.

ارتباطی چون کند.در سطح فردی میزان درآمد فرد مدنظر است و در سطح جمعی آن،پیشرفت در تکنولوژی های 

ماهواره و اینترنت و همچینین افرایش تحرک اجتماعی و افزایش عضویت  فرد در شبکه های اجتماعی و تعامالتی یا به 

عبارت کلی تر میزان سرمایه اجتماعی و افزایش عضویت فرد در شبکه های اجتماعی و تعامالتی یا به عبارت کلی تر 

است .در واقع می توان گفت که با گسترش صنعتی شدن و تکنولوژی های  میزان سرمایه اجتماعی افراد مورد توجه

اجتماعی است، تحرک اجتماعی مردم بیشتر می شود و این –ارتباطی چون اینترنت که از نشانه های توسعه اقتصادی 

ترنت به افراد و شبکه های ارتباطی افراد شده است. مثال گسترش استفاده از این تبه تغییر در نوع تعامال منجرخود 

امکان عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی را داده است که این شبکه های اجتماعی مجازی می توانند پیام ها و 

معانی سیاسی را به افراد منتقل کنند که بر میزان اعتماد سیاسی آنها تاثیر گذار است .از جانب دیگر از نظر اینگلهارت 

ماعی باعث می شود تا افراد به ابراز خود بپردازند و این می تواند بر رضایتمندی عضویت افراد در این شبکه های اجت

فرد و احساس خوشبختی وی تاثیر بگذارد. در واقع با افزایش سرمایه اجتماعی فرد، میزان رضایتمندی وی از زندگی 

تماد سیاسی یکی از شاخصه ( در نظر وی باال بودن ارزش های بیان نفس که اع211: 2717بیشتر می شود)اینگلهارت،

های آن است با میزان نسبتا باالی رضایت از زندگی پیوند دارد. براساس نظریه اینگلهارت رضای از زندگی به عنوان 

یکی از عوامل مؤثر بر میزان اعتماد سیاسی می باشد؛ بدین معنا که هر چه فرد از زندگی خود رضایت بیشتری داشته 

(. همچنین اینگلهارت معتقد است که سطح 1182711صه سیاسی دارد)ولزل و همکاران،باشد؛مشارکت مؤثری در عر

سواد عمومی سیاسی وی تاثیر گذار باشد؛ بدین معنا که افراد دارای تحصیالت دانشگاهی تاکید بیشتری به نسبت 

ای فوق فرهنگی یا همان ( اینگلهارت به تاثیر مستقل ساختاره21شهروندان عادی بر بیان نفس داشته اند)همان  منبع:

سنت های دینی و میراث مشترک تاریخی جوامع اذعان دارد. به این معنا که مذهب و قومیت افراد،مستقل از عامل 

 (21182717اجتماعی بر میزان اعتماد سیاسی افراد تاثیر گذاراست)اینگلهارت، –توسعه اقتصادی 

 گیدنز
کالن و نیز ویژگی تحلیل الگوهای اعتماد  در دوران ماقبل مهم ترین خصلت آرای گیدنز تلفیق سطوح خرد و 

( او برای تحلیل اعتماد در جهان 10-11: 2710مدرن و مابعد مدرنیته و چگونگی سازو کار و تغیر ان است .)گیدنز، 

 تحول مکانیسم های از جا "،   "جدایی زمان و مکان "مدرن معتقد است پویایی مدرنیته سه سرچشمه مهم دارد: 

که تغیر و تحول الگوی اعتماد را باید نتیجه پویایی مدرنیته با توجه به این  "تخصیص بازاندیشانه  "و  "کندگی 

تفاوت بین اعتماد در (  مبنای اصلی کار گیدنز  در بحث اعتماد؛ 121-711: 2717سرچشمه ها دانست .)کسل ،

 و معتقد است که چهار زمینه محلی  عتماد می سنجدجوامع سنتی ومدرن است و در این بحث تاثیر مدرنیته را بر ا

 

 

 

 



 

9 

 

اعتماد یعنی خویشاوندی ،اجتماع محلی ،سنت و کیهان شناسی مذهبی بر فرهنگ های پیش از مدرن تسلط دارند 

،حال آنکه در دوران مدرن اعتماد به نظام های انتزاعی و نمادها و نظام های کارشناسی جای این نوع اعتماد را گرفته . 

  (21082710گیدنز،)

اگر چه اعتماد به نظامهای انتزاعی ممکن است احتیاج به روبه رویی مستقیم نداشته باشد،لیکن در عصر مدرن افراد 

و گروه هایی هستند که این نقش را ایفا می کنند و گیدنز آنها را نقاط تماس یا دسترسی می نامد.این نقاط تماس 

غیر متخصص با نمایندگان نظام های انتزاعی اند.اگر کنشگر تجارب ناخوشایندی  همان نقاط پیوند افراد یا جمع های

در یک نقطه تماس به نظام های تخصصی داشته باشد،رابطه اعتماد آمیز فرد با نظام تخصصی مورد نظر قطع خواهد 

ز سلوک نمایندگان یا شد.این نقاط تماس به کنشگران اعتماد همواره با آسودگی خاطر می دهد .البته این امر به طر

(. گیدنز اعتماد به نظام های انتزاعی را مستلزم اطمینان به اعتماد 207،ص2711مجریان نظام هم وابسته است)گیدنز،

پذیری افراد خاصی که نظام را میگردانند و نیز اعتماد را دانش یا مهارت هایی که افراد غیرمتخصص هیچگونه 

 (207: 2711د )گیدنز ،دسترسی موثری به آن ندارند،می دان

گیدنز اعتماد سیاسی را جزء اعتماد انتزاعی می داند.او دولت را در عصر مدرن سازمان عمومی ای تلقی می کند که 

جدایی از آن با توجه به گسترش جهانی دولت های ملی امکان پذیر نیست .شخص تنها می تواند از کشوری به قلمرو 

(. در نظر گیدنز امروز مردم ضمن بی عالقگی به سیاست ،خواهان تعریفی 201ص2711حکومتی دیگر برود )گیدنز،

جدید از سیاست هستند ،آنها به مردم ساالری بی اعتمادی نیستند،ولی خواهان تعریفی جدید از سیاست مدارنی 

ت های مدرن به هستند که بیشتر با اموری که واقعا بر زندگی مردم تاثیر می گذارند، در تماس هستند.از نظر او حکوم

رشته پیچیده ای از روابط اعتماد میان رهبران سیاسی و عامه مردم وابسته اند.نظام های انتخاباتی عالوه بر تالش برای 

نمایندگی گروه های ذی نفع ،شیوه ای برای نهادمندسازی نقاط دسترسی هستند که سیاست مداران را با مردم مرتبط 

 (201،ص2711از روش های اظهار قابلیت اعتماد به شمار می آید )گیدنز،می سازد .بیانیه های انتخاباتی 

بنایراین یک نظام سیاسی زمانی دچار عدم اعتماد سیاسی می شود که در جامعه رسانه ها مختلف ) از جمله 

ارکت نیز تلویزیون و انترنت و...( به صورت انحصاری در اختیار حکومت مرکزی بوده و فضای بازاندیشی ، انتقاد و مش

بسیار محدود باشد ؛ در این شرایط کسانی که از رسانه های داخلی ، ایدئولوژی نظام سیاسی را درونی کرده و در نتیجه 

با فقدان قدرت مقایسه و باز اندیشی ، اعتماد سیاسی باالیی به نظام سیاسی موجود خواهند داشت  و بر عکس ، کسانی 

ی و استفاده از رسانه های خارجی و جهانی ) همچون ماهوراره و اینترنت( را )همچون دانشجویان ( که امکان دستاب

دارد که حاوی ارزش های مختلف است ، با فراهم شدن قدرت مقایسه ، زمینه باز اندیشی فکری و انتقادی آنان در 

 مشارکت و با مورد مسائل مختلف ، به خصوص مسائل سیاسی فراهم آمده و در این شرایط اگر نظام سیاسی بدون 

 

 

 پیشینه پژوهش:

مطالعه تحقیقات پیشین نه تنها ما را با یافته های مهم مطالعات دیگر آشنا می سازد و طریقه ی پیگری تحقیق را 

نشان می دهد ،بلکه بیان موجز آنها در تحقیق با افراد ناآشنا کمک می کند تا به معنا و اهمیت تحقیق پی ببرند. مرور 

به محقق کمک می کند تا دامنه تحقیق خود را محدود کرده و در ضمن اهمیت مطالعه یک موضوع را ادبیات تحقیق 

 (210: 2711به خواننده برساند. )بیکر،

در پروژه تحقیقی مشترک تاثیر دینداری بر اعتماد سیاسی را  2713حسین پناهی و فریبا شایگان در سال  _2

ا روش پیمایش به بررسی اعتماد سیاسی در سه حوزه اعتماد به نظام سیاسی ، مورد آزمون قرار داده اند . این تحقیق ب

 نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی می پردازد . نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتماد به نظام سیاسی بیشتر از ا
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خگویان و رضایت عتماد به نهادها و کنشگران سیاسی است . مطابق نتایج بین میزان دینداری و اعتماد بنیادی پاس

جتماعی از عملکرد نقاط تماس ، برداشت از میزان تعهدات مذهبی مسئوالن و نیز تالش دولت برای تامین رفاه ا

 . اقتصادی رابطه وجود دارد

 

( با پژوهشی اکتشافی پیرامون جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکۀ اجتماعی اورکات 2713مسعود کوثری )-1

ان را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این تحقیق ،حوزه های موسیقی، فیلم ، ادبیات عالئق فرهنگی کاربر

تفریحی و جنسی مورد توجه اعضا بوده و دوستیابی و یافتن _ادبی ، سرگرمی  _غیر بومی و نیز اجتماع های هنری 

ین رو محقق بر اتخاذ یک سیاست هویتی شریک زندگی مهم ترین علت پیوستن کاربران ایرانی به این شبکه است .از ا

 .تاکید می کندر مناسب و همه شمول در کشو

بررسی قابلیت و امکان عملکرد شبکه "از رساله دکترای خود با عنوان  2712در سال  "قلی میناوند چال "-7

در دانشگاه تربیت مدرس دفاع کرده  است .این پژوهش دارای روش ترکیبی  "اینترنت به عنوان حوزه عمومی سیاسی 

است که در تحلیل رفتارها و  "ماکس وبر "است و اساس روش شناسی آن کاربرد الگوی روش شناسی جامعه شناسی 

 پدیده های سیاسی و اجتماعی به خلق الگوهایی از پدیده های سیاسی 

 

 

و اجتماعی مشاهده پذیر در جریان پژوهش مقایسه کرد. در این پژوهش که ابزار گرد آوری داده ها و منابع عمدتاً 

اینترنت از قابلیت ها و امکانات زیادی برای ایفای  کتابخانه ای است مهمترین نتیجه ای گرفته شده این است که

کارکرد حوزۀ عمومی برخوردار است .شبکه اینترنت امکاناتی در اختیار مردم جوامع می گذارد تا در فضای مناسب به 

ئل گفتگوی آزاد و برابر با هم بپردازند و در نتیجۀ فرایندهای گفتگو و مباحثه ،به نقطه نظرهای مشترک درباره مسا

 (111: 2712سیاسی و اجتماعی دست یابند و به افکار عمومی شکل دهند) میناوند چال ،

 

 تحقیقات خارجی: 

نشان می دهد که در « اعتماد اجتماعی و درگیری در مسائل سیاسی » با نام  علمی  یافته های یک پژوهش-2

نکته که حکومت ملی همیشه یا اغلب اوقات  می کنند که می توان به این ردرصد از افراد فک 11جامعه امریکا تنها 

درصد معتقدند که به حکومت های محلی می توان مثل حکومت ملی  11درست عمل می کند اعتماد نمود . ولی 

اعتماد نمود. با این وجود بسیاری از افراد عالقمند به امور سیاسی و درگیر ساختن خود در مسائل و فرآیندهای 

لی هستند . بر اساس نتایج این تحقیق هرچه عدم اعتماد افراد به دیگران بیشتر باشد حکومتی بویژه در سطح مح

میزان درگیری سیاسی شان کمتر خواهد بود به طوری که اعتماد اجتماعی و درگیر شدن در مسائل سیاسی در بین 

سال معتقدند که می توان به  10درصد از افراد باالی  32سال می باشد.   10سال بیش از افراد کمتر از 10افراد باالی 

 اکثریت 

 

 (10:  2710افراد اعتماد نمود و این امر با میزان باالی درگیری سیاسی آنها همخوانی دارد . )گروید 

و اعتماد به نهادها( موجود در جامعه  شخصی سلیگمن و فیوزر به بررسی اعتماد اجتماعی )اعتماد بین -1

ی اتحاد جماهیر شوروی و بعد از فروپاشی پرداخته اند . این دو معتقدند که شکل مجارستان در دوران قبل از فروپاش

گیری ساختار تاریخی خاصی که ریشه در دوره ماقبل کمونیستی دارد در کنار ویژگی های سازمان اقتصادی و سیاسی 

 ت . استدالل تحقیق این دوران سوسیالیسم دولتی باعث ایجاد شبکه های بسیار محدود اعتماد در درون جامعه شده اس
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است که در جامعه مجارستان هنوز هم به طور مداوم روابط غیررسمی و بین شخصی بر جهت گیری عقالنی ، 

مکانیسم های نهادی سازمان سیاسی و میانجی گری اجتماعی ، ترجیح داده می شود . چنین موقعیتی با داللت هایش 

و فقدان مسئولیت مبتنی بر اعتماد نسبت به شهروندان به عنوان مانع  بر روی بروکراسی و نخبگان شدیداً سیاسی شده

عمده بر سر راه عملی رسیدن خط مشی های دموکراتیک در شرایط کنونی مجارستان قلمداد می شود . )سلیکمن و 

 ( . 2111فیوزر 

ی را در قبل و بعد از کا جامعه شناس لهستانی در یک مطالعه میدانی اعتماد اجتماعپزتوم پیوتر 2111در سال -7

کا در طول دوران حاکمیت پزمان فروپاشی کمونیسم در لهستان مورد مقایسه قرار می دهد . طبق نتایج تحقیق زتوم

کمونیسم در لهستان شاهد گسترش اعتماد در حوزه خصوصی )خانواده ، دوستان و آشنایان( گسترش عدم اعتماد به 

ی حاکم ، هیئت حاکمه ، نخبگان سیاسی ، مقامات اجرایی ، پلیس و نظایر حوزه عمومی )نسبت به رژیم ، حزب سیاس

آن( بوده ایم . در این راستا در بین افراد جامعه ، معموالً تفاوت های فاحشی در اعتماد نسبت به سمت ها ، نقش ها ، 

تند ، ارتش قبلی بیش از پلیس نهادها و سازمان ها مشاده گردید . در لهستان با اینکه نهادها در حوزه عمومی قرار داش

لمان بیش از حزب سیاسی حاکم مورد اعتماد بوده است . اعضای خانواده مورد اعتماد تر از همکاران اداری و رو پا

( نتایج تحقیق زتومکا درباره انتظارات مبتنی بر 221،  2711دوستان بیش از همسایگان مورد اعتماد بودند . )زتومکا 

زنان تمایل به تاکید بر روی انتظارات آسان و سبک )عدالت و انصاف( داشته و مردان متمایل به  اعتماد نشان می دهد

انتظارات سخت و دشوار )کارایی( هستند . در عین حال ثروتمندان و کسانی که از نظر شغلی در رده باالیی قرار دارند 

غیرشاغل و کسانی  وافراد در حالی که افراد فقیر تاکید بر روی معیارهای سخت و دشوار )قابلیت و توانمندی( دارند ،

که از لحاظ سلسله مراتب شغلی در رده پایینی هستند بر معیارهای آسانی )صداقت( تکیه دارند و این در میان افراد 

درصد( . به طور مشابه به افراد دارای تحصیالت باال روی معیارهای  11درصد برابر  1/1شاغل تقریبا مشابه است . )

سخت )قابلیت و شایستگی( تاکید داشته در حالی که افراد دارای تحصیالت پایین بیشتر بر روی معیارهای آسان و 

 (31-31،  2711راحت )صداقت( تاکید دارند . )زتومکا 
 

 

  ها:دادهتحلیل وتجزیه

شهرزنجان می باشد.  ساله 21تا  21 روش تحقیق این مطالعه اسنادی و پیمایشی است .جامعه آماری کلیه جوانان

در این تحقیق ما دو گروه نمونه  داشتیم که این دو  نفر می باشد .این  711تعداد تمونه با استفاده از فرمول کوکران 

گیری ما تصادفی گروه را به صورت مقایسه ای بررسی نموده ایم: گروه اول که در فضای واقعی بوده است روش نمونه 

م در فضای مجازی: از انجایی که حضور در فضای مجای و تعامل آنالین و  مداوم گروه دو سهمیه ای می باشد.

اول در فیس بوک و کلوب عضو شده و بعد  با خوندن پروفایل اعضا ، کاربران اینترنت مهم به نظر می رسید محقق با

عتماد آنها و گرفتن قول برای افرادی که زنجانی بودن در خواست چت و گفتگو داده.بعد از صحبت های اولیه و جلب ا

پرسشنامه ای که 710گرفته و پرسشنامه رو برایشان ایمیل می نمود .از مجموع از آنها ادرس ایمیل شان را همکاری 

مورد تجزیه و  21ورژن  SPSSو دادها با استفاده از نرم افزار پرسشنامه پرشده و برگرانده شد. 213ایمل کردم فقط 

 تحیل قرار گرفتند.
 

های تحقیق: یافته   

 1103درصد پاسخگویان مرد و  1001ساله شهر زنجان هستند .که در کل  11تا  21جامعه آماری تحقیق جونان 

بشتر پاسخگویان مقطه تحصیلیشان کارشناسی و درصد مجرد بودند ، 3103درصد متاهل و  7101درصد زن بوده اند.

 سال را داشتند . 11تا  12( 1101گروه سنی)
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درصد داری  1101درصد از پاسخگویان اعتماد سیاسی کم و70و تحلیل حاکی از آن است که تنها نتایج تجزیه

گویان اعتماد سیاسی زیادی دارند. اعتماد سیاسی از سه بعد اعتماد به درصد از پاسخ 2102اعتماد سیاسی متوسط و 

نشان می دهد که اعتماد به  2جدول شماره  نهادهای سیاسی ،نظام سیاسی و کنشگران سیاسی تشکیل یافته است.

( به دست آورده همسو 2711نظام سیاسی بیش از دو بخش دیگر اعتماد است که این نتیجه با نتایجی که شایگان )

درصد از آنها دارای  1001درصد از پاسخگویان نسبت به نظام سیاسی دارای اعتماد اندکی هستند،  101می باشد. 

درصد 1203سخگویان داری اعتماد سیاسی باال نسبت به نظام سیاسی هستند.حدود صد از پادر 1701اعتماد متوسط و 

درصد از آنها اعتماد متوسطی نسبت به نهادهای  1303از پاسخگویان نسبت به نهای های سیاسی اعتماد اندکی دارند، 

در باب اعتماد به کنشگران  درثد از آنها داری اعتماد زیاد نسبت به نهادهای سیاسی هستند.نتایج 2102سیاسی دارند و 

درثد از آنها داری اعتمادسیاسی  71 ،اندکدارای اعتماد سیاسی افراد درصد از  3001سیاسی نشان می دهد که 

(که حکایت از 2درصد از آنها داری اعتماد سیاسی باال نسبت به کنشگران سیاسی هستند )جدول شماره  1متوسط و 

 حوزه دارد:ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در این 

 
 

 درصد میزان اعتماد سیاسی پاسخگویان  -1 جدول

 زیاد متوسط کم متغیر وابسته

 5..9 4..8 9.5 اعتماد به نظام سیاسی

 ..5. ..84 4..8 اعتماد به نهادهای سیاسی

 ..4 ..5. 5..4 اعتماد به کنشگران سیاسی

 ..5. 5..9 .... اعتماد سیاسی کل

 

 

 اد سیاسی پاسخگویان درصد میزان اعتم -2جدول 

 زیاددرکل متوسطجامعه مجازی جامعه واقعی اعتماد سیاسی

 .... 4.. 5.5 4. 5.4 9 کم 
 5..9 558 ...9 ... 8... 94 متوسط

 ..5. .8 4.4. 4. ..44 54. زیاد

 ..... .4. ..... 54. ..... .5. جمع

 

 

 ان مجازی تفاوت وجود دارد.بین اعتماد سیاسی پاسخگویان در جهان واقعی در مقایسه با جه

جهتِ بررسی تفاوت میزان  اعتماد سیاسی کاربران بر حسب نوع جامعه )مجازی و واقعی ( ازآزمون مقایسه میانگینِ دوگروه مستقل یا 

  باشد: )متغیر وابسته( میاعتماد سیاسی )متغیر مستقل( و  نوع جامعه  استفاده شد.جدول زیر بیانگر نتیجه آزمون  میان  tآزمون 

 (نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون اعتماد سیاسی بر حسب نوع جامعه3جدول

 

 خطای معیار میانگین آزمون آماری
انحراف معیار 

 میانگین
 اعتماد سیاسی /نوع جامعه تعداد میانگین

T=..4. 
 

S=..... 

 جامعه واقعی .5. 44..4 4.... 54..
 اعتماد سیاسی

 جامعه مجازی 54. 45.84 .4.5. 9...
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T= 8.44-  

S=..... 

 جامعه واقعی .5. 99... 9.55 .8..

 اعتماد به نظام سیاسی
 جامعه مجازی 54. .8..5 8... .9..

 

T= 4.84-  

S=..... 

 جامعه واقعی .5. ...54 .8.. .9..

 اعتماد به نهاد سیاسی
 جامعه مجازی 54. .55.9 9.... ....

 

T= 4.44-  

S=..... 

 جامعه واقعی .5. 5..58 .5.. .9..

 اعتماد به کنشگران سیاسی
 جامعه مجازی 54. 5.94. 5... .9..

 

( اعتماد به نظام  .4..نمره آزمون تی=  .0...باتوجه به نتایج بدست آمده  در رابطه با متغیر اعتماد سیاسی ) سطح معناداری=.

، نمره آزمون تی =  .....تماد به نهاد سیاسی ) سطح معنی داری =( اع-8.44، نمره آزمون تی =  .....سیاسی) سطح معنی داری =

(می توان مالحظه کرد  بین کاربرانی که در -4.44نمره آزمون تی = .....( و اعتماد به کنشگران سیاسی ) سطح معناداری =  -4.84

نظر میزان  اعتماد سیاسی) و اعتماد به نظام سیاسی ،  جامعه واقعی و کاربرانی که در جامعه مجازی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند،از

اعتماد به نهاد سیاسی و اعتماد به کنشگران سیاسی (  تفاوت جدی و معنادار وجود دارد و فرضیه تحقیق تایید می گردد. ضمنا با توجه به 

در جامعه مجازی  به مراتب از کابرانی که در جامعه میانگین های بدست آمده می توان استنباط کرد میزان اعتماد سیاسی در کاربرانِ پاسخگو 

 واقعی  پاسخ داده اند به مراتب بیشتر می باشد .

 

 

 

 بین میزان اعتمادسیاسی پاسخگویان در جامعه واقعی و مجازی بر حسب  جنسیت تفاوت وجود دارد .

سب  جنسیت)زن و مرد( ازآزمون مقایسه میانگینِ جهتِ بررسی تفاوت میزان  اعتماد سیاسی کاربران در جامعه واقعی و مجازی بر ح

اعتماد )متغیر مستقل( و جامعه واقعی و مجازی بر حسب جنسیت استفاده شد.جدول زیر بیانگر نتیجه آزمون  میان  tدوگروه مستقل یا آزمون 

  )متغیر وابسته( می باشد:سیاسی 

 

 سی  در جامعه واقعی و مجازی بر حسب جنسیت( نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون اعتماد سیا4جدول

 آزمون آماری
خطای معیار 

 میانگین

انحراف معیار 

 میانگین
 تعداد میانگین

 آزمون آماری

 

 متغیرها

T=  ...5  
S=.... 

 

 زن 54. .44.8 4.59. 45..
  جامعه واقعی

 

 

 اعتماد سیاسی

 مرد 49 9..4. 9.49. 58..

T=8.8. 
S=..... 

 جامعه مجازی زن 44 .9... 4.49. 5..5
 مرد ... 9..49 .4... 98.. 

( 5...نمره آزمون تی=  .....) سطح معناداری=.جنسیت و اعتماد سیاسی در جامعه واقعی  باتوجه به نتایج بدست آمده  در رابطه با

( تفاوت  .8.8نمره آزمون تی = و  .....می باشد و نیز  بین متغیرهای جنیست و اعتماد سیاسی در جامعه مجازی )سطح معناداری =

آشکاری وجود دارد و درنتیجه  این فرضیه تایید می گردد. ضمنا همانطور که مشاهده می شود میزان اعتماد سیاسی کاربران زن  در جامعه 

 مجازی و واقعی  به مراتب بیشتر مردان می باشد

 

 

 حسب  وضعیت تاهل تفاوت وجود دارد .بین میزان اعتمادسیاسی پاسخگویان در جامعه واقعی و مجازی بر 

 
جهتِ بررسی تفاوت میزان  اعتماد سیاسی کاربران در جامعه واقعی و مجازی بر حسب وضعیت تاهل ازآزمون مقایسه میانگینِ دوگروه 

اعتماد یر مستقل( و )متغجامعه واقعی و مجازی بر حسب وضعیت تاهل استفاده شد.جدول زیر بیانگر نتیجه آزمون  میان  tمستقل یا آزمون 

  )متغیر وابسته( می باشد:سیاسی 
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 (نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون اعتماد سیاسی  در جامعه واقعی و مجازی بر حسب وضعیت تاهل5دولج

خطای معیار  آزمون آماری

 میانگین

انحراف معیار 

 میانگین

 آزمون آماری تعداد میانگین

 متغیرها

T=  1112  
S=11213 

 

جامعه  مجرد 134 84161 19111 1164

 مجازی

 

 

 

 اعتماد سیاسی

 متاهل 57 81145 14141 1191

T=11892 
S=  11311  

 جامعه واقعی مجرد 41 71185 15165 2157

 متاهل 156 68185 19166 1157 

 

نمره  00127معناداری=.) سطح وضعیت تاهل و اعتماد سیاسی در جامعه واقعی باتوجه به نتایج بدست آمده  در رابطه با

( مالحضه می شود که تفاوت 00111و نمره آزمون تی= 00722( و در جامعه مجازی )سطح معناداری =2021آزمون تی= 

 .بر حسب وضعیت تاهل وجود ندارد و تقریبا یکسان هستنددر جامعه واقعی و مجازی  معناداری بین میزان اعتماد سیاسی 
 

 . ویان در جامعه واقعی و مجازی بر حسب  میزان تحصیالت تفاوت وجود داردبین میزان اعتمادسیاسی پاسخگ
جهتِ بررسی تفاوت میزان  اعتماد سیاسی کاربران در جامعه واقعی و مجازی بر حسب میزان تحصیالت  ازآزمون مقایسه میانگینِ دوگروه 

اعتماد )متغیر مستقل( و واقعی و مجازی بر حسب میزان تحصیالت جامعه استفاده شد.جدول زیر بیانگر نتیجه آزمون  میان  tمستقل یا آزمون

  )متغیر وابسته( می باشد:سیاسی 

 ( نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون اعتماد سیاسی  در جامعه واقعی و مجازی بر حسب  میزان تحصیالت6جدول

 

 آزمون آماری
خطای معیار 

 میانگین

انحراف معیار 

 میانگین
دادتع میانگین  

 آزمون آماری

 متغیرها                                          ا

T=  11641  
S=11522 

 

جامعه  تحصیالت پایین 131 84123 18116 1159

 مجازی

 

 

 

 

 

اعتماد 

 سیاسی

 تحصیالت باال 61 82145 17114 2118

T=11217 
S=11216 

 تحصیالت پایین 122 71173 21125 1183
 جامعه واقعی

 تحصیالت باال 74 67137 16138 1191 

 

و نمره آزمون تی=  00111) سطح معناداری= میزان تحصیالت  و اعتماد سیاسی در جامعه واقعی  باتوجه به نتایج بدست آمده  در رابطه با

د سیاسی برا  حسب میزان ( مالحضه می شود که میزان اعتما 20101ونمره آزمون تی=  00103( و در جامعه مجازی )سطح معناداری =2011

 تحصیالت تقریبا یکسان است و تفاوتی ندارد

 

 

میزان اعتماد سیاسی ) اعتماد به نهاد سیاسی ، اعتماد به نظام سیاسی و اعتماد به کنشگران سیاسی (  پاسخگویان  بر 

 حسب وضعیت فعالیت متفاوت می باشد .

سب وضعیت فعالیت  )دانشجو و غیر دانشجو ( ازآزمون مقایسه میانگینِ دوگروه جهتِ بررسی تفاوت میزان  اعتماد سیاسی کاربران بر ح

)متغیر وابسته( می اعتماد سیاسی )متغیر مستقل( و وضعیت فعالیت    استفاده شد.جدول زیر بیانگر نتیجه آزمون  میان  tمستقل یا آزمون 

  باشد:
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 اسی بر حسب وضعیت فعالیت(نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون اعتماد سی7جدول

انحراف معیار  خطای معیار میانگین آزمون آماری

 میانگین

 اعتماد سیاسی /وضعیت فعالیت  تعداد میانگین

 

 
 

T=11168 
S=11133 

 اعتماد سیاسی غیردانشجو 259 74197 16194 1115

 دانشجو 128 79151 24116 2112

T=16112 
S=11762 

شجوغیردان 259 29113 5197 1137  اعتماد به نظام سیاسی 

 دانشجو 128 28181 8119 1172

T=11211 
S=11115 

 اعتماد به نهاد سیاسی غیردانشجو 259 14128 9117 1157

 دانشجو 128 27128 9131 1182

T=  7172  
S=11127 

 اعتماد به کنشگران سیاسی غیردانشجو 259 21151 7121 1144

 دانشجو 128 23141 9112 1181

 

نمره آزمون تی=  00077باتوجه به نتایج بدست آمده  در رابطه با متغیر وضعیت فعالیت  ومتغیرهای  اعتماد سیاسی ) سطح معناداری=.

 00001(  اعتماد به نهاد سیاسی ) سطح معنی داری =23021، نمره آزمون تی = 00137( اعتماد به نظام سیاسی) سطح معنی داری = 22031

(می توان مالحظه کرد  بین 1011نمره آزمون تی = 00011( و اعتماد به کنشگران سیاسی ) سطح معناداری = 00120= ، نمره آزمون تی 

تماد کاربران دانشجو و غیر دانشجویی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند،از نظر میزان  اعتماد سیاسی، اعتماد به نهاد سیاسی و اع

دی و معنادار وجود دارد و فرضیه تحقیق تایید می گردد. ولی بین وضعیت فعالیت  و اعتماد به نظام سیاسی به کنشگران سیاسی تفاوت ج

تفاوت وجود نداشته و تقریبا یکسان بوده اند . ضمنا با توجه به میانگین های بدست آمده می توان استنباط کرد میزان اعتماد سیاسی در 

 ن غیر دانشجو بیشتر است .کاربرانِ  دانشجو به مراتب از کاربرا
 

 

 نتیجه گیری تحقیق:
 

اعتماد سیاسی به عنوان بخشی از اعتماد و جزء اصلی سرمایه اجتماعی از عوامل موثر برای همکاری و مشارکت 

مردم با دولت است . وجود اعتماد سیاسی موجب اجرای بیشتر قوانین و مقررات مصوب توسط دولت ، حمایت و 

سیاسی و کنشگران،پرداخت به موقع عوارض و مالیات ، حضور در صحنه های مختلف در زمان نیاز و  پشتیبانی  از نظام

ارجی در کل ، دلگرمی و اطمینان خاطر مسئوالن از حمایت های مورد نیاز و مقاومت و ایستادگی در مقابل تهدیدات خ

را افزایش و یا کاهش اعتماد سیاسی تاثیر و تالش بیشتر در جهت سازندگی و توسعه جامعه می شود . عوامل متعددی ب

 387فرضیه  می باشد که با نمونه  19این تحقیق  با می باشد. ی گذارند که یکی از مهمترین آنهااستفاده از اینترنت

 ساله شهر زنجان  بررسی شد .  29-15نفری از جوانان 

حمایت از مواضع کلی دولت ، اصل و اساس  اعتماد سیاسی در این تحقیق در سه بعد اعتماد به نظام سیاسی و نیز

نظام و مقبولیت قانونی اساسی است ، اعتماد به نهادهای سیاسی که ابزارهای اجرای سیاست های حاکم است و اعتماد 

به کنشگران سیاسی که کارگزاران و مجریان قانون در جامعه هستند، است. به طور کلی و با توجه به مباحثات نظری و 

تحقیق ، نتایج پژوهشی در مورد متغیر وابسته )اعتماد سیاسی ( نشان می دهد به طور کلی اعتماد سیاسی  یافته های

درصد در حد متوسط بوده است که میزان اعتماد سیاسی در دو گروه پاسخگویان در  58در بین بیشتر  پاسخگویان 

توسط بوده است و هر یک از ابعاد اعتماد درصد درحد م 51درصد در حد باال و در جامعه مجازی  67جامعه واقعی 

درصد در حد باال بوده که این مقدار اعتماد به نظام  53سیاسی به ترتیب اعتماد به نظام سیاسی بیشتر پاسخگویان 

درصد در  67درصد در حد متوسط و در بین پاسخگویان جامعه واقعی  51سیاسی در بین پاسخگویان جامعه مجازی 

 درصد درحد متوسط به نهاد  46در مورد بعد اعتماد به نهاد سیاسی بیشتر پاسخگویان  در کل  حد باال می باشد ،
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درصد در حد پایین و  55سیاسی اعتماد دارند ، میزان اعتماد  به نهادسیاسی در بین پاسخگویان در جامعه مجازی 

 درصد در حد متوسط می باشد . 58در بین پاسخگویان جامعه واقعی 

درصد اعتماد پایینی به کنشگران داشته اند و در  بین پاسخگویان  61ماد به کنشگران سیاسی در کل در مورد اعت

درصد اعتماد به کنشگران در  51درصد پایین و در پاسخگویان جامعه واقعی  68جامعه مجازی اعتماد به کنشگران 

نظام سیاسی در بین پاسخگویان به خود  سطح پایین بوده است . این آماربه خوبی نشان می دهد بیشترین اعتماد را

اختصاص داده است که این مسئله خود مشروعیت نظام را در نزد پاسخگویان فعال در شبکه های اجتماعی تایید می 

کند . در مرتبه بعدی بیشترین اعتماد را به ترتیب نهاد سیاسی و در مرحله آخر کنشگران سیاسی به خود اختصاص 

حقیق شایگان درباره عوامل تاثیر گذار برا اعتماد سیاسی  نیز درباره اعتماد سیاسی به نتایج داده اند .همچنین  ت

مشابهی رسیده با این تفاوت که  در تحقیق ایشان میزان اعتماد به نهادهای سیاسی در بین پاسخگویان بیشتربوده 

 است.

از اعتماد به نهادها و کنشگران است ؛ زیرا وارد  بر اساس دیدگاه ماتیه دوگان و بریتزر اعتماد به نظام سیاسی بیشتر

بخش های اجرایی می شوند و در عمل ممکن است نتوانند خواست  مردم را ایفا کنند . در  این تحقیق نیز تایید 

گردید که  اعتماد به نظام سیاسی در بین پاسخ گویان بیشتر از اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسی بود. اگر چه 

و مشروعیت یکی نیست و اعتماد به جزئیات بیشتر می پردازد و طبق نظر دوگان در برخی موارد ما مشروعیت  اعتماد

بدون اعتماد داریم ؛ یعنی مردم اصل و اساس نظام را قبول دارند ؛ لیکن به عملکرد نهادها و کنشگران سیاسی اعتماد 

ویه های سنجش اعتماد به نظام سیاسی و مشروعیت سیاسی ندارند  و آنها را قبول ندارند ، ولی شباهت زیادی بین گ

 وجود دارند. با 

 

 

 

تاکید حمایت از نظام سیاسی در این تحقیق می توان ادعا کرد که مشروعیت سیاسی نظام در بین پاسخگویان 

 باالست .

ی و کنشگران . نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین اعتماد سیاسی و اعتماد به نظام سیاسی و نهادهای سیاس

سیاسی  چه در کل و چه در جامعه مجازی و واقعی با جنسیت  و سن کاربران تفاوت آشکاری وجود دارد یعنی اعتماد 

سال اعتماد بیشتر از  29تا  21سیاسی  و ابعاد آن در بین زن ها بیشتر از مردها مشاهده می شود و در گروه سنی 

ه نشان می دهد زنان شاید به خاطر عالیق متفاوت و عدم تماس و سال می باشد، این نتیج 21تا  15گروه سنی 

ارتباط با نهادها  دلیلی برای ابطال اعتماد خود ندارند. این نتیجه در تحقیق  سردار نیا و قدرتی نیز مشاهده می شود 

ط به گروه سنی .همچنین با افزایش سن ، اعتماد سیاسی هم افزایش می یابد ، بیشترین اعتماد در این تحقیق مربو

سال می باشد. این افزایش می تواند ناشی از واقع بین تر شدن یا کم توقع بودن افراد در این گروه های سنی  29تا  21

باشد ، شاید هم بدین دلیل است که افراد با باال رفتن سنشان  معموال  محافظه کار شده و کمتر اعتراض و یا بی 

 اعتمادی خود را ابزار می کنند .

در مورد وضعیت فعالیت )دانشجو و غیر دانشجو( و میزان تحصیالت )باال و پایین (کابران  فعال در شبکه های 

اجتماعی مجازی  نیز این نتیجه حال شد که تفاوت آشکاری بین تحصیالت کاربران با میزان اعتماد به کنشگران 

تحصیالت پایینی داشتن میزان اعتماد به کنشگران سیاسی وجود داشته و این تفاوت نشان می دهد  که  کاربرانی که 

 چه در کل و چه در جامعه مجازی و واقعی  در آنها بیشتر بوده است  و در مورد وضعیت فعالیت نتایج تحقیق نشان می 
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دهد اعتماد سیاسی و اعتماد به نهاد سیاسی و کنشگران سیاسی در دانشجویان بیشتر از افراد غیر دانشجو می 

ر این خصوص نظریه اینگلهارت  مبنی برا اینکه اعتماد سیاسی با افزایش سطح تحصیالت افزایش  می یابد  باشد.  د

( همسو 1388( ناهمسو است اما با یافته های سردانیا و همکاران )1387تایید شد.  این یافته با یافته های شایگان )

 می باشد.

فضایی را برای ابراز وجود افراد جامعه فراهم می سازند و به اینگلهارت معتقد است که تکنولوژی های ارتباطی ، 

 افزایش اعتماد سیاسی کمک می کنند

منتها نکته ای که در تحقیق حاظر قابل تامل است و تا حدودی با نظر پاتنام همخوانی ندارد این است که صرف 

ر شود . بلکه نوع گروهی که افراد  در آن عضویت در گروه ها نمی تواند باعث افزایش اعتماد و در نتیجه همکاری بیشت

 عضویت می یابند  نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

  

بیشتر فرضیه های تحقیق تایید گردید که به تبع آن ، دیدگاه های گیدنز، اینگلهارت و بریتزر و دیگر صاحب 

دید و نشان داده شد که اگر نظام سیاسی نظرانی که در این تحقیق از آنها یاد شد، بر اساس تحقیق انجام شده تایید گر

و دولت خواهان حفظ مشروعیت نظام و افزایش اعتماد سیاسی مردم هستند ،باید تالش های خود را معطوف به 

رضایت مردم و عمکلرد درست نهادها و مسئوالن کنند . شبکه های اجتماعی  نیز در ابعاد مختلف زندگی افراد )فردی 

ارند. در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع و اجتماعی ( تاثیر گذ

هم تاثیر گذارند.بر اساس دیدگاه  پاتنام عضویت در گروه های حرفه ای باعث افزایش اعتماد و در نتیجه افزایش 

است ) ابراهمی و محمودی  مشارکت و همکاری می شود  که این دیگه در تحقیق ابراهمی و محمودی تایید شده

،1387) 

با توجه به سرعت تحوالت جهانی الزم است متناسب با اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور نقشه راهی برای 

توسعه کیفی و نظام مند فضای مجازی تهیه شود که رسالت ها، سیاست ها و برنامه های دستگاه های اجرایی در بخش 

دی ، سیاسی و فرهنگی برا اساس آن تنظیم و کارکردهای فضای مجازی ایرانی را متنوع های مختلف اجتماعی ، اقتصا

و مؤثر تر کند .از آنجا که اقبال جوانان به حضور در شبکه های اجتماعی مسئله صرفا فناورانه نیست و عوامل و داللت 

رسانه ها در مجل شواری اسالمی ، های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دارد، الزم است در راستای تصویب قانون جامع 

کار گروهی متشکل از کارشناسان ، متخصصان و پژوهشگران علوم اجتماعی بررسی جوانب مختلف مرتبط با فضای 

مجازی برا براعهده و در این میان یافته های پژوهشی صاحب نظران در حوزه  سیاستگذاری ، تصیم سازی ها و جهت 

ن به برخی شبکه ها ای مجازی به ویژه سیاست اعمال محدودیت دسترسی کاربراگیری ها آتی می تواند برای فض

گسترش جامعه آماری چنین تحقیقاتی به کاربران استان زنجان و تهران و یا سایر شهرهای کشور و راهگشا باشد . 

اجتماعی مجازی مقایسه تطبیقی مناطق و شهرها  با یکدیگر جهت قضاوت دقیق و علمی تر پیرامون تاثیر شبکه های 

بر  میزان  اعتماد سیاسی  به دولت  و یافتن علل تفاوت های احتمالی در بیین کابران شهرهای مختلف.پیشنهاد می 

شود ارزیابی مدیران و مسئوالن  که عضو و کاربر شبکه های اجتماعی هستند از اعتماد عمومی )سیاسی ( با ارزیابی 

پژوهش در مورد فیس بوک حتمالی بین ادراکات دو گروه نقد و بررسی گردد.های مردم مقایسه و در نهایت شکاف ، ا

  می تواند دیدگاه های غیر منطقی پیرامون این دست شبکه ها را در سطوح خرد و کالن اجتماعی تصحیح کند.

ردی که از آن جمله می توان به موا پژوهش حاظر ، مانند همه پژوهش ها با محدودیت هایی مواجه بوده است   

 ، اشاره کرد
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محدودیت های ذاتی ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات کامل و دقیق )احتمال عدم ارائه اطالعات صحیح و 

همان گونه که تاکید شد، عوامل مهم دیگری مانند پاسخ گویی ، عملکرد یا .  دقق و یا تحریف حقایق به دالیل مختلف

ربوط متغیرهای مربوط می توانند به عنوان عواملی تاثیر گذار بر اعتماد مشورعیت نظام سیاسی و سایر متغیرهای م

به دلیل محدویت موضوع تحقیق بدان ها پرداخته نشد؛ ولی می توان آنها را تحقیق سیاسی منظور شوند که در این 

گر و یا عدم موضوع پژوهش های آینده در این زمینه قرار داد.تردید یا عدم تمایل افراد جهت همکاری با پژوهش

احتماال عوامل مهم .همکاری کامل آنها )به دالیل مختلفی چون ترس از کنترل شدن یا برمال شدن نظرات و دیدگاه ها(

دیگری مانند میزان مشروعیت نظام سیاسی و سایر متغیرها می توانند به عنوان عواملی موثر بر اعتماد سیاسی منظور 

یت موضوع به آن پرداخته نشده است و می توان آن ها را موضوع پژوهش های شوند که در این تحقیق به دلیل محدود

 آینده قرار داد.پرسشنامه آن الین 
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