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  1پذيري سياسي در عصر اطالعات فرهنگ و جامعه

  *گارينه كشيشيان سيركي

  چكيده
ها، كه به موجب آن مردم نگرش است سياسي نوع خاصي از آموزش سياسي پذيريجامعه
ها، باورها، عقايد و رفتارهاي خود را به نحوي توسعه مي دهند تا براي يك شهروند ارزش

پذيري سياسي فرايندي است كـه  خوب شدن در كشورشان مساعد باشد. همچنين جامعه
شكل مي دهنـد. بنـابراين مـردم در حـين     بوسيله آن مردم به عقايدشان راجع به سياست 

فرايندي كه جامعه پذيري سياسي ناميده مي شود بـا فرهنـگ سياسـي آشـنا مـي شـوند.       
آموزش سياسي از كودكي آغاز و در سراسر عمر شخص ادامه مـي يابـد. بـا ايـن وجـود      
تحوالت شگرف در فناوري اطالعات واقعيت انكارناپذيري است كه مي توانـد تغييـرات   

پذيري سياسي ايجاد نمايد. در اين مقالـه نقـش فنـاوري    ي در روند فرهنگ و جامعهاساس
پذيري سياسي و به تبع آن فرهنگ سياسي در جمهوري اسالمي ايـران  اطالعات بر جامعه

تحليلـي و روش   –مورد بررسي قرار خواهد گرفت. روش پژوهش در اين مقاله توصيفي
ود. هدف از اين پژوهش بررسي تـأثير تحـوالت   اي خواهد بگردآوري اطالعات كتابخانه

پذيري سياسي خواهـد بـود. نتيجـه حاصـل از ايـن      فناوري اطالعات بر فرهنگ و جامعه
پذيري سياسي منجر به رفتار سياسي مي شود؛ پـس بـر   پژوهش اين است كه چون جامعه

قـش  فرهنگ سياسي نيز تأثير گذار است و توسعه فناوري اطالعـات در ايـن دگرگـوني ن   
  اساسي را ايفا مي نمايد.

فناوري اطالعات، رفتار سياسي، عصر اطالعات، آموزش سياسي، جمهـوري   ها: كليدواژه
  .اسالمي ايران
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  رح مسئله. مقدمه و ط1
 شـدن  آشنا ضمن افراد آن موجب به كه است يادگيري مستمر فرآيند سياسي پذيري جامعه

 نقـش هـاي   و حقـوق ، وظـايف  بـه ، تجربيـات  و اطالعات كسب طريق از سياسي نظام با
، ايستارها، ها ارزش فرآيند اين در .مي برند پي جامعه در سياسي وظايف خصوصاً ،خويش
 منتقـل  ديگـر  نسـل  بـه  نسلي از، سياسي مسائل جمله از اعتقادات و رسوم و آداب، نهادها
 در. پذيرد صورت نيز هايي تعديل يا و تغييرات، انتقال اين جريان در دارد امكان و شود مي
 رونـد  بـر  تأثيرگـذار  عوامل مهمترين از يكي عنوان به تواند مي اطالعات فناوري راستا اين

كه تأثير مستقيمي نيز بـر   باشد سياسي پذيري جامعه نيز و سياسي، اجتماعي هاي دگرگوني
، ايـران  جامعـه  اجتماعي و سياسي، فرهنگي مشكالت از فرهنگ سياسي جوامع دارد. يكي

سياسـي   هنجارهـاي  و هـا  آمـوزه  بـا  مختلف نسل هاي گسست و پذيري جامعه از غفلت
 و نوجوانـان  خصـوص  بـه ( جامعـه  از بخشـي  بـا  نظـام  كارگزاران ميان شكاف و، متفاوت
 سرنوشـت  بـه  نسـبت  جوانان اعتنايي فزوني بي باعث امر اين به توجه عدم. است) جوانان
 از اسـاس  ايـن  بـر  .شـود  مي ديگران نادرست تبليغات برابر در آنان پذيري آسيب و كشور

، سياسـي  تربيـت . كـرد  يـاد  نيـز  »سياسي تربيت« عنوان با توان مي »سياسي پذيري جامعه«
  اين. دارد اساسي نقش جامعه معنوي و مادي اهداف تحقق در كه است تربيت نوع ترين مهم

 نظـام  هـدفهاي  و معيارها با را آنها، متعهد و شناس وظيفه شهروندان پرورش ضمن، انگاره
 برخوردار خاصي اهميت از نوجوانان و جوانان براي، سياسي تربيت. سازد مي آشنا سياسي
هستند و  آينده كارگزاران و مداران سياست و نظام فعلي پشتيبانان و حاميان آنان زيرا؛ است

 فرهنـگ ، پذيري جامعه فرايند مي توانند نقش و تأثير بسياري در اين زمينه داشته باشند. در
 دوران از بايسـتي  انتقال اين. شود مي منتقل آنان از گروهي يا مردم عموم به جامعه سياسي
 ميـان  ايـن  در. يابـد  ادامـه ، او عمـر  پاياني و مياني سالهاي تا و شود شروع شخص كودكي

، سياسـي  فرهنـگ  هـر  .هستند سياسي فرهنگ انتقال براي گزينه بهترين جوانان و نوجوانان
 همـان . اسـت  سياسي مهارتهاي و اطالعات، احساسات، ارزشها، ايستارها از خاصي توزيع
 نيـز بـر   ملـت  يـك  سياسي فرهنگ، گذارد مي تأثير آنان اعمال بر افراد ايستارهاي كه گونه
: 1381(جـي مونـت،  .گـذارد  مي تأثير سياسي نظام سراسر در، آن رهبران و شهروندان رفتار

) مفهوم فرهنگ سياسي به دريافت هاي موجود از نظام سياسي و نگـرش شـهروندان از   71
آن باز مي گردد؛ در نتيجه فرهنگ سياسي به ابعاد ذهني بنيادهـاي اجتمـاعي نظـام سياسـي     

   (Pfetsch, 2007: 43)اشاره مي كند. 
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ــد (  ــاه آلمون ــگ سي  )Gabriel Almondاز نگ ــارانش، فرهن ــت از  و همك ــي عبارتس اس
اي از طرز تلقي هاي پايدار، پندارها و احساسات موجود دربـاره حساسـيت هـاي     مجموعه

) بنابراين، انطباق جامعه پذيري سياسي، بـا آرمـان هـا،    74: 1388جاري جامعه (سيف زاده،
تواند بيانگر هماهنگي نهادهاي اجتماعي و كنترل اجتماعي اهداف و هنجارهاي اجتماعي مي

نظر نظام اجتماعي و نظام سياسي باشد. يكي از ويژگي هاي فرهنگ سياسي در ايـران   مورد
 ) 36: 1394بشير، (غيرخودي) به مسائل جاري جامعه است.  –نگاه دو قطبي (خودي 

از اينرو، در اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداختـه خواهـد شـد كـه نقـش و تـأثير       
سياسـي و تـأثير آن بـر فرهنـگ سياسـي چگونـه        فناوري اطالعات در روند جامعه پذيري

است؟ همچنين تالش خواهد شد كه به اين سئواالت پاسخگويي شود كه جامعـه پـذيري   
گيـرد؟ و در آخـر چگونـه    سياسي در بستر جمهوري اسالمي ايران به چه شيوه صورت مي

جوان توان از فناوري اطالعات به نفع جامعه پذيري سياسي هدفمند بخصوص در نسل مي
  استفاده كرد؟

  
  هاي تحقيق سئوال 1.1
  از: عبارتند شود كه مي مطرح متعددي سئواالت پژوهش اين با رابطه در

سياسي و تأثير آن بر  پذيري جامعه روند در اطالعات فناوري سئوال اصلي: نقش 1.1.1
   است؟ چگونه فرهنگ سياسي

 بـر  توانـد  مـي  هـايي  مكانيسـم  چـه  طريـق  از اطالعـات  و يا به بيـاني ديگـر فنـاوري   
   ؟باشد و به تبع آن بر فرهنگ سياسي اثرگذار سياسي پذيري جامعه

  
  سئواالت فرعي 2.1

 هـايي و چگونـه   زمـان  چيزهـايي، در چـه   چه  ؛ سياسي پذيري جامعه روند در 1.2.1
  شوند؟ مي  آموخته

  ؟دارد وجود سياسي رفتار و سياسي شدن اجتماعي ميان اي رابطه چه 2.2.1
 از تـوان  مي و نيز فرهنگ سياسي چگونه سياسي پذيري جامعه سازماندهي براي 3.4.1
  جست؟ سود اطالعات فناوري
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  پاسخ 3.1
و  سياسي پذيري جامعه بر اطالعات فناوري اثرگذاري يعني تأثير اين فرض صورت به اگر

 در مسأله اين از توان مي،  برسد اثبات به ايران اسالمي جمهوري سپس فرهنگ سياسي در
به نظر مي رسد كه فناوري اطالعات نقش بسـيار   .نمود استفاده سياسي پذيري جامعه روند

مؤثر و تأثير معناداري بر رفتار سياسي، جامعه پذيري سياسي و فرهنگ سياسي داشته باشد؛ 
بنابراين بايستي با بهره گيري از اين ابزار به رفتار سياسي بـه ويـژه در بـين جوانـان جهـت      

  به ثبات سياسي كشور كمك نمايد. بخشيد، تا
  

  )كننده، مدل نظري هاي تعيين تعريف مفاهيم، تئوري(ارچوب نظري ه. چ2
پيش از پرداختن به ادامه بحث ضروريست به چند تعريف از مفاهيم مورد نظر در اين مقاله 

  اشاره شود. در اين راستا برخي از مفاهيم كليدي عبارتند از:
  
  پذيري جامعه 1.2
 قـرار  شناسان روان و شناسان جامعه استفادة مورد 1940 دهة اوايل در »پذيري جامعه« واژة

 هـر  و بـود  شبيه پذيري جامعه يعني جديد لغت به، معنا نظر از »تربيت« واژة گرچه. گرفت
 داللـت  بـدان  بخشـيدن  شـكل  منظور به فرد زندگي عرصة در فعال دخالت بر نوعي به دو

 جامعـه « واژة بـه  »تربيت« واژة ) تبديلKortDanziyger( دانزيگر كورت قول به ولي، داشتند
 سياسـت  علـم  در جديـدي  افـق  شـدن  باز معناي به و نيست لغوي تفسيري صرفاً »پذيري
 از .ايـم  شـده  اجتمـاعي  علوم قلمرو وارد، اخالق فلسفة حيطة از ما، ديگر عبارت به. است
 واژة كه حالي در، دارد توجه فنون و هدفها ارزش به اساساً »تربيت« واژة، دانشمند اين نظر

 مطالعـات  چـارچوب  در. كنـد  مـي  اشـاره  اثربخشـي  و چگونگي مسألة به »پذيري جامعه«
 گرفته نظر در انتزاعي طور به اخالقي هاي نظام با فرد روابط مسأله، پذيري جامعه به مربوط
 بررسـي  مـورد ، فرهنگـي  هـاي  ارزش و اجتمـاعي  هنجارهـاي  به توجه با بلكه، شود نمي
  .گيرد مي  قرار

 شـدن  اجتماعي، انسان آن طي كه است روندي پذيري جامعه، شناسي جامعه ديدگاه از
  . آموزد مي را
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 ويـژه  بـه  انسـان  زيـرا  ،دانست فراگيري مترادف را پذيري جامعه مي توان ،رو اين از
 از صـحبت  كـه  هنگـامي . گذرانـد  فراگيري مي حال در را نوجواني و كودكي دوران

 پذيري جامعه از منظور كه حالي در، افتيم مي تربيت و تعليم ياد به شود مي فراگيري
 ريزي برنامه هدفمند و آگاهانه كه است اي مرحله تربيت و تعليم؛ است آن از وسيعتر

 ،پـذيري  جامعه كه آن حال، است دلخواه طور به آدمي رفتار تغيير آن قصد و شود مي
 گيـرد  بـر مـي   در را آگـاه  نـاخود  جريانـات  هـم  و خودآگاهانه هاي ريزي برنامه هم

  ).11: 1355، روسك(

. بـرد  كـار  بـه  آمريكـايي  محقـق  )Ross( رس، ، بار اولين براي را پذيري جامعه اصطالح
 گونـه اي  بـه  افـراد  خواسته هـاي  و احساس، آن در كه را روندي پذيري جامعه ديويد رس

كنـد.   مـي  تعريـف ، باشـد  هماهنـگ  و دمسـاز  جامعه يا گروه كه با نيازهاي مي گيرد شكل
همچنين اجتماعي شدن سياسي(جامعه پذيري سياسي) را مي توان فرايندي تعريف كرد كـه  
به وسيله آن افراد در جامعه اي معين با نظام سياسي آشنا مي شوند و تا اندازه قابـل تـوجهي   

ــاي سيا      ــده ه ــه پدي ــبت ب ــان نس ــنش هايش ــت و واك ــان از سياس ــين  ادراكش ــي تعي س
   كرد. ارائه كامل تري شكل به را تعريف اين دوركيم اميل، بعدها). 102: 1377،راش(شود. مي

 ارتبـاطي  در را پـذيري  جامعـه  و آورد ميان به سخن هنجارها كردن دروني از دوركيم
 ابـزار  تـرين  مهم را تربيت و تعليم همچنين وي. كرد مطرح تربيت و تعليم با تنگاتنگ

  ) 65:  1368، استوتزل( كرد قلمداد اجتماعي هنجارهاي كردن دروني براي

 تعريف پذيري جامعه اصطالح، بيستم قرن اواخر در و نيز 1970و  1960در دهه هاي 
 بـا  تنگـاتنگي  ارتبـاط  در پـذيري  جامعـه « شـد  گفتـه  و گرفت خود به تري كامل و جامع

، كـراوس  و دويـچ (»دارد قرار انسان شخصيت ساختار و جامعه هنجارهاي، جامعه ساختار
1374  :153(  

 قـرار  توجـه  مـورد  جامعـه  و فرد ديدگاه دو از را پذيري جامعه فرايند سلزنيك و بروم
 شـيوة  بـا  جديد افراد، آن طي كه است فرايندي شدن اجتماعي، جامعه نظر نقطه از. اند داده

 آغـاز  در فراينـد  ايـن . گيرنـد  مي خود قرار فرهنگي افتادة جا سنت و زندگي يافتة سازمان
  در فرد كه هنگامي. داشت خواهد وجود او زندگي طول در و شود مي شروع فرد هر حيات

 آموخته را جديدي مقررات و قواعد، جويد مي شركت جامعه نوين نهادهاي و ها موقعيت
 پـذيري  جامعـه  ،فـرد  ديـدگاه  از .اسـت  كـرده  خـود  زندگي وارد را اي تازه هاي ارزش و

 خويشـتن  يك و رسد انساني مي مرحله به حيواني مرحلة از بشر آن طي كه است فرايندي
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 به مستقل هويتي ،فرهنگي هاي زمينه در، ديگران با متقابل كنش طريق از او. كند مي كسب
، اينكـه  نتيجـه . شـود  مـي  خـاص  هاي خواسته و ها ارزش، ها آرمان داراي و آورده دست
  :شود مي شامل را مكمل فرايند دو پذيري جامعه
  و  اجتماعي و فرهنگي ميراث انتقال. 1
  به نقل از عالقه بند ) 91:  1972، سلزنيك و بروم( افراد شخصيت تكامل و رشد. 2

 همسـازي  بـه  اجتمـاعي  هنجـار  بـا  انسـان  آن طـي  در كه است فرايندي پذيري جامعه
 ارزش و اجتمـاعي  ارزش بـر  مبتنـي  است معيني اجتماعي رفتار، اجتماعي هنجار .رسد مي

 اعتنـاي  مـورد  بـيش  و كـم  كـه ؛ گوينـد  نمـودي  هر به اجتماعي اهداف قالب در اجتماعي
  .باشد  جامعه
 اجتماعي نظام با همسازي جهت پذيري جامعه حكم به جامعه جديد اعضاي از يك هر

 جلـوه  اجتمـاعي  نظـام  مقتضـيات  بر منطبق را خود رفتار، جامعه پسند مورد نقش ايفاي و
 الزم مهـارت  و دانـش  فـرد  آن بواسـطه  كه است فراگردي شدن اجتماعي بنابراين. دهد مي

ــاعي ــراي را اجتم ــاركت ب ــؤثر مش ــال و م ــدگي در فع ــي زن ــاعي و گروه كســب  اجتم
  )90:  1379(به نقل از عالقه بند،  .(Broom and Selznick, 1968:92)كند مي

 هـايي  نقش طرف يك از، ديگران با متقابل تماس بواسطه پذيري جامعه جريان در فرد
 اجتمـاعي  هـاي  گروه در وي اجتماعي پايگاه با و اوست اجتماعي رفتار كننده تعيين كه را

. گـردد  مـي  خويش شخصيت تكوين باعث ديگر طرف از و گيرد به عهده مي دارد انطباق
 خويش همسازي جهت در فرد كه مختلفي هاي نقش از است تابعي شخصيت ترتيب بدين

 و پـذيرد  مـي ، پيونـدد  مي ها بدان كه هائي گروه با مشخص بصورت يا و اجتماعي نظام با
  است. يكديگر با ها نقش اين ارتباط نحوه همچنين
 تلقـي  طـرز  و گرايشات از خود تعبير نحوه تأثير تحت مرتباً نقش ايفاي فرايند در افراد
 عنصـر  سـه  بـه  كودكـان  با رابطه در را فرايند ) اينCooleyجيمز كولي(. دارند قرار ديگران
 را )Looking Glass Self( »آئينـه گـون   خويشـتن « مناسـب  اصطالح آن براي و نمود تجزيه
  ) .Cooley in Barnes, 1970: 152( نمود وضع
  دارد.  اشخاص ساير نزد خود »نمود« و جلوه از شخص كه پنداري  - 1
  دارند.   جلوه و »نمود« آن درباره سايرين كه قضاوتي از شخص پندار - 2
  خواري. يا افتخار حس قبيل از، خودش به شخص احساس - 3
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مقتضـي   كـه  رفتـاري  مـورد  در جامعـه  مختلـف  هـاي  گروه و افراد كه كلي تصورات
 هـاي  داشـت  چشـم . هستند اجتماعي هاي داشت چشم، دارند خاصي است وضعيت
 رفتارهـاي ، اخالقـي  رسـوم ، قومي هاي شيوه، گروهي هنجارهاي بر مشتمل اجتماعي
  .)43:  1355، وارن و روسك( باشند. مي غيره و جامعه موردپسند

 و نبـوده  همساز فردي هاي خواست با اجتماعي هاي داشت چشم است ممكن چه اگر
 بطـور  تـوان  مي پذيري جامعه اساس بر ولي ،گردد اجتماعي نظام در تعارضاتي بروز باعث
  يابد. كاهش تعارضات تا داد افزايش را همسازي نسبي

 اجتماعي نهادهاي عهده به اجتماعي نظام هر در پذيري جامعه نمايندگي يا و مسئوليت
 كـه  شـود  مي اطالق اي پديده يا سازمان، مفهوم، ارزش، اعتقاد هر به نهاد« اصطالح. است
 معـين  كاركردهـاي  و، هـا  كـنش ، هـا  هـدف  مجموعه با تاريخي فراگردهاي و شرايط طي

  (Bell, 1990: 28) ».است گرديده مشخص
   كلي بطور

 قـوانيني  و رسوم و آداب، قومي هاي شيوه، ها ارزش از نظامي يا بخش معموالً را نهاد
 يـك  در اساسي كاركردهاي ايفاي براي مناسب رفتارهاي استقرار آن نقش كه دانند مي

 روابـط  از اي يافتـه  سـازمان  نظـام  از اسـت  عبـارت  نهـاد  عبارتي به يا و است جامعه
 بـراي  و اسـت  مشـترك  فراينـدهاي  و هـا  ارزش از برخـي  گيرنده بر در كه اجتماعي

 تعريـف  ايـن  اسـت. در  آمـده  بوجـود  جامعـه  اساسي نيازهاي از برخي به پاسخگوئي
 فراينـدهاي ، اسـت  رابطـه  در هـا  هـدف  و انديشـه  در اشتراك با،  مشترك هاي ارزش
 نظـام  و كند مي تعقيب را ها آن گروه كه هستند شده استاندارد رفتاري الگوي، مشترك
 صـورت  رفتـار  ها آن طريق از كه هائي پايگاه و ها نقش شبكه از است عبارت روابط

  ) 281- 2:  1380، محسني(مي گيرد. 

 يابيم مي در، آمد بعمل پذيري جامعه فرايند و اجتماعي نهادهاي از كه تعاريفي اساس بر
 روابـط  يـا  و هنجارهـا  بـا  فـرد  همسـازي  شـود  مي دنبال پذيري جامعه فرايند در آنچه كه

 نهادهاي قالب در افراد بنابراين. آيند مي بشمار اجتماعي نهادهاي اساس كه است اجتماعي
 از اجتمـاعي  نهادهاي اساس اين بر. نمايند مي دنبال را خود پذيري جامعه فرايند اجتماعي

 نحـوي  به كه –...  و تفريحات، اقتصاد، حكومت، مذهب، پرورش و آموزش، خانواده قبيل
 رفـع  زمـان  طول در را ها انسان فرعي نيازهاي همچنين و پايدار، هميشگي، اصلي نيازهاي

 نهادي رفتارهاي از منظور. شوند مي  ها انسان در نيز نهادي رفتارهاي موجب – نمايند مي



 پذيري سياسي در عصر اطالعات فرهنگ و جامعه   180

 را آن كـه ، باشـد  مـي  هـا  انسـان  رفتارهاي در اجتماعي هاي ارزش و هنجارها نمودن وارد
  .نامند مي نيز» گردانيدن نهادي« اصطالحاً

 نيروهـاي  و گيرد مي بر در زندگي آغاز از را انسان كه است ، فراينديگردانيدن نهادي
 متحقـق  را اجتمـاعي  هنجارهاي و داده سمت جامعه مختار و مجاز مسيرهاي در را او
 اجتمـاعي  نظـام  در هـا  انسـان  پذيري جامعه فرايند همان حقيقت در اين كه سازد مي

  )334، 1357آريانپور ،( است.

، هـا  ارزش بـا  فـرد  همنـوايي  و همسازي از عبارت را پذيري جامعه توان مي، بنابراين
  ،ديگر مفهوم به يا دانست اجتماعي و گروهي هاي نگرش و هنجارها

 اجتمـاعي  هاي مهارت و دانش فرد هر، آن واسطة به كه است فراگردي شدن اجتماعي
 بروم( كند مي كسب را اجتماعي و گروهي زندگي در فعال و مؤثر مشاركت براي الزم
  .)90 - 91: 1379، بند عالقه از نقل به سلزنيك و

  
  ارتباطات و اطالعات فناوري 2.2

 جامعـه  شـئونات  تمـامي  بر اي جانبه همه و شگرف تأثيرات ارتباطات و اطالعات فناوري
 هـاي  نظـام  در تغيير سبب و شود مي وري بهره افزايش باعث اصلي عامل عنوان به و دارد

 اطالعـات  فناوري كاربرد هاي زمينه با آشنايي آينده در زيستن بهتر براي. گردد مي موجود
، الكترونيكـي  يـادگيري ، الكترونيكـي  پسـت ، اكسـترانت  ،اينترانت، اينترنت. است ضروري
 كـاربري  از هـايي  نمونـه  آن جـز  و، اطالعاتي سواد، اينترنتي هاي دانشگاه، مجازي مدارس
  .است اطالعات فناوري
 مطـرح  قدرت اصلي ركن عنوان به اطالعات، ميالدي سوم هزاره در كه گفت توان مي
 را اساسي مرحله سه خويش تاريخي گذر در انسان كه نمود اشاره بايد گذرا بصورتي. است
 بـا  اول دوره در.است بوده دوره آن در قدرت نمايانگر مراحل اين از يك هر كه، نموده طي

 و رشـد  بـه  اي عشـيره  و قومي هاي نظام، مزروعي هاي زمين وسعت و كشاورزي توسعه
 يـك  همچنـين  .گرفتند شكل مدنيت اوليه هاي هسته و روستايي جوامع رسيدند و بالندگي
 ايـن  مهـم  ويژگـي هـاي   از. آمدند وجود به آموزش خصوص به اجتماعي نهادهاي سلسله
 كـارگيري  بـه  از – هسـتي  بين روابط شناخت يعني – علم توليد بوده كه سرعتاين  دوره
 افراد اند روستايي تمدن محصول كه مدارس اين در شده تربيت افراد. است بيشتر بوده علم
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، طبيـب ، رياضيدان، منجم كه سينا ابن، ابوريحان، خيام بوده اند همانند عالمه و وجهي چند
،  سقراط انديشمنداني چون در را ويژگي اين زمين مغرب در حتي و اند ... بوده و فيلسوف

 انسان تعامل دوره اين مهم هاي ويژگي از ديگر. يافت توان مي ديگران و افالطون ، ارسطو
 دوره اين سپس، بود اوليه نيازهاي تأمين و طبيعت به انسان انرژي مستقيم تزريق، طبيعت با
 يـا  دوره در پـاي  انسـان  و گفته وداع را طبيعت آن طوالني زمان و ها نشيب و فراز تمام با

 شـئونات  تمامي فراگير شكل به ماشين حاكميت صنعتي انقالب ظهور با .نهاد ماشين عصر
 هـاي  انـرژي  از اسـتفاده  با انبوه توليد آن نتيجه و گرفت خويش حيطه در را بشري جامعه
 سـيل ، ترامـوا ، زنـي  كارت هاي ماشين، آهنين ادوات صداي، ها كارخانه در .بود شده مهار

 آن جـز  و بوروكراتيـك  سـاختارهاي ، اليناسـيون ، محيطـي  زيست هاي آلودگي، ها اتومبيل
 بـه  – فنـاوري  دوره ايـن  در. آورد ارمغـان  بـه  خود با صنعتي انقالب كه بود دستارودهايي

 و گرفـت  پيشي علم توليد از و كرد رسوخ بشر زندگي ابعاد همه در – علم رسيدن فعليت
 دوران اين آمده وجود به نيازهاي و فناوري پاسخگوي علم، آورد در خود اختيار در را علم
 (Castells, 1994: 234) .كرد رشد شدت به مهندسي هاي گرايش آن تبع به. شد

 حـال  در حركتـي  اطالعـات  انباشـت  شهرها و به مهاجرت سيل، ماشين عصر بطن در
 دوره به انسان نهادن پاي سبب و داشت دنبال به را اي رايانه هاي نسل تولد كه بود تكوين
 ايجـاد  حـال  در آن فنـاوري  و اطالعـات  جهـان  سراسر در. بود اطالعات عصر يعني سوم

 در اطالعات فناوري توسعه. نيست صنعتي انقالب از كمتر آن اهميت كه است نوين انقالبي
 يـادگيري ، الكترونيـك  تجـارت  ،اينترنـت . دارد دنبال به را بيشتر رفاه و بهتر زندگي جامعه

 جز و الكترونيكي هاي سازمان و دولت، اينترنتي هاي دانشگاه، مجازي مدارس، الكترونيكي
 فنـاوري  ايـن  مهـم  عناصـر  همچنـين . مي باشد اطالعات فناوري كاربري از هايي نمونه آن

 كـردن  مجـازي ، مجـازي  كار، پذيري انعطاف بردن باال، اطالعات پردازش رشد: از عبارتند
 بـه  اطالعـات  كنـوني  دنياي در .ها آن مانند تجارت و طريق از مرزها فرسايش، ها سازمان
 ايـن  كـه  اسـت  اين تأمل قابل نكته اما نموده نقش ايفاي جامعه در توسعه خميرمايه عنوان
 نظام، باشد الگوها از اي مجموعه و افزاري سخت سيستمي كه اين از قبل اطالعات فناوري
 فنـاوري  نظـام  فرهنگ اين ايجاد يا داشتن بدون كه است اطالعات توليد فرهنگي و فكري

 تفكـر  اسـت  مهـم  نظـام  ايـن  در آنچـه  باشد. بنابراين داشته بقا و دوام تواند نمي اطالعات
 از يكـي  عمـومي  آمـوزش  و فرهنگـي  مناسـب  سـازي  زمينه بي گمان. است گرا اطالعات
 مانده مغفول ساالران فن از بسياري نگاه از نكته اين، است اطالعاتي توسعه اركان مهمترين
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 همـين  در نيز اطالعات فناوري بر مبتني هاي پديده از مناسب استفاده عدم دليل مهمترين و
   است. نهفته نكته
 تأثيرات گذشته هزاره دو هاي انقالب ديگر با مقايسه در اطالعات فناوري سريع رشد«

 بـه  و كنـد  مـي  رسـوخ  جامعـه  شئونات تمام در و دارد جوامع بر اي جانبه همه و شگرف
 موجـود  هـاي  نظـام  در تغييـر  سبب و شود مي وري بهره افزايش باعث اصلي عامل عنوان
 و نظـامي ، اجتمـاعي  مسـايل ، سياسـت ، فرهنـگ ، اقتصاد حوزه شامل تأثيرات اين. شود مي

  ) 87:  1380(كاستلز،  .شود مي امنيتي
 مـورد  كالسيك نگرش اساس بر صرفاً ها پديده صنعتي عصر در گذشت كه طور همان
 ايـن  و شدند مي تقسيم كوچكتر اجزاء به ها پديده نگرش اين طبق. گرفتند مي قرار مطالعه
 كالسيك نگرش كه داد نشان تجربه. گرفتند مي قرار بررسي مورد مستقل صورت به اجزاء
 شـرايط  پاسـخگوي  توانـد  نمـي  و ندارد ها پديده صحيح و كامل تحليل در را الزم كارآيي
 حياتي و ضروري امري مشكالت و موانع از گذر براي نگرش در تغيير. باشد جوامع كنوني
 بـا  برخـورد  در مناسـب  رويكـرد  تنها سيستمي نگرش پذيرش و درك راستا اين در. است
 روابـط  سـمت  بـه  بايـد  سـتوني  صـورت  از نيـز  ها انسان روابط حتي. است كشور مسائل
 قبيـل  از مختلـف  امـور  متولي كه كشور هاي ارگان و نهادها اصوالً كند. پيدا سوق اي شبكه

 كليـت  يك در بايد است آن جز و تحقيقات، كشاورزي، آموزش، سياست، صنعت، فرهنگ
، ديگـر  عبارت به. شود نگريسته، كنند مي دنبال را مشتركي اهداف كه مدار سيستم و واحد

 و ها تالش برآيند كه شود هماهنگ و تنظيم اي گونه به بايد ها ارگان و نهادها اين عملكرد
 عنوان به سازد. عايد نظام كل براي را وري بهره حداكثر و بوده يكديگر مكمل آنها اقدامات

 عمـل  شـده  بندي اولويت اهداف جهت در بايد كشور هاي ارگان و نهادها تمام، اصل يك
 بـه  توجـه  بـدون  حتـي  بلكه، دار اولويت اهداف با مغايرت در تنها نه عملي هيچ و نمايند
  .نگيرد انجام آنها سوي و سمت
 انديشـمنداني  ) ازFrank Websterوبسـتر(  فرانـك  ) وWilliam Martinمـارتين(  ويليـام «

 هـايي  ويژگـي  كه اند نموده مشخص اطالعاتي جوامع براي را معيار پنج يك هر كه هستند
  :ورزد مي تأكيد زير معيارهاي به مارتين. گرفت نظر در آنها براي توان مي را مشابه

  اطالعات تكنولوژي 1.2.2
 بـراي  بخش استحكام و كننده تقويت نقش كه باشد مي جامعه اساس پايه و منبع اطالعات

  .دارد جامعه هاي و مؤلفه عناصر ساير
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  اجتماعي بعد 2.2.2
 منجر كند مي ايفا را اساسي نقش آن در اطالعات كه جوامعي اجتماعي ساختار به پرداختن

 هـاي  فعاليت در اطالعات جريان بنابراين و شود مي زندگي سطح و كيفيت در تغييراتي به
 و آموزشــي، بهداشــتي هــاي زمينــه در جامعــه آگــاهي ارتقــاي ســبب اجتمــاعي مختلــف
    شود. مي  اجتماعي

  اقتصادي بعد 3.2.2
 رفـت  پيش جايي تا جوامع اقتصادي ساختار و اقتصادي نهاد در اطالعات جايگاه به توجه
 بـه  تـوان  مـي  تحـول  ايـن  آشكار هاي نشانه از. گرديد مطرح اطالعات بر مبتني اقتصاد كه

  نمود. اشاره الكترونيكي اقتصاد هاي فعاليت و تجارب چون خدماتي

  سياسي بعد 4.2.2
 درون لحـاظ  از سياسـي  هـاي  گـروه  سياسي ساختار بر اطالعات نقش بر سياسي معيار در

 مثـل  ها گيري تصميم در مردم مشاركت افزايش. است شده توجه گروهي برون و گروهي
 و ملـي  سـطح  در دولتـي  خـدمات  پيشبرد و آنها سياسي آگاهي گروهي ارتقاي و انتخابات

  سياسي است. معيار هاي ويژگي از المللي بين

  فرهنگي بعد 5.2.2
 افكـار . اسـت  شـده  اطالعات بر مبتني تحوالتي و تغيير دستخوش نيز جوامع فرهنگي نظام

 در نظـران  صـاحب  متفـاوت  عقايـد  به احترام و يكديگر با افراد تعامل، ها نگرش، عمومي
 تكنولـوژي  واسـطه  بـه  فرهنگـي  مرزهـاي  و انـد  متحول شده ارزشي چارچوب يك قالب

 مـوارد  بقيـه  از پـيش  تكنولوژيـك  معيار به چه اگر نيز وبستر. است شده كمرنگ اطالعات
 اي، حرفـه  و شـغلي ، اقتصـادي  معيار به تكنولوژي معيار از غير به حال عين در دارد توجه
 تعـاريف  وبستر فرانك) 1389،84، ديگران و فتحي(»ورزد. مي تأكيد نيز فرهنگي و فضايي
 بـه  است مبتني اطالعاتي هاي فناوري وسيع نوآوري بر كه »اطالعاتي ي جامعه« از مشابهي
   اول ي وهله در او نظر به. دهد مي دست

 استفاده و يافته گسترش جوامع كنار و گوشه در تقريباً كه اطالعاتي هاي فناوري كاربرد
 گرفتـه  صورت مخابرات زمينه در ديگري تحول سپس. است شده همگاني از رايانه ها
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 چـه  هـر  را جهـان  مـردم  كه شده منجر، جامعه سطح در اطالعات گسترده توزيع به و
 آثار .دهد مي قرار اطالعات از گيري بهره معرض در و اطالعاتي هاي بزرگراه در بيشتر

 كه هايي كرد. لباس مشاهده توان مي مختلف موارد و جاها در را وضعيت اين فرهنگي
 و معاشـرت  آداب، خـوريم  مـي  كـه  غـذاهايي ، صورت و مو آرايش سبك، پوشيم مي

، عجيـب  شـكلي  بـه  معاصر فرهنگ. است ذكر قابل، زمينه همين در نيز منازل معماري
 آنها از و دارد نهفته خود در را ديگر هاي فرهنگ و خود از قبل هاي ارزش و اطالعات
  .)52، 1382، وبستر( كند. مي استفاده

  جهان در ارتباطات و اطالعات زمينه در كه كند مي ياد انقالبي ) ازJohn Fiderفيدر( جان
  . است داده قرار تأثير تحت را زمين كره روي هاي انسان همه زندگي و داده روي

 يعني. است فرهنگي و سياسي، اقتصادي گسترده آثار داراي و رايانه بر مبتني كه انقالبي
 قدرت باعث آن تملك كه كرده بدل سودآور و تجاري كااليي به را اطالعات، سويي از
 جـاي  بـر  هـا  انسـان  هويـت  و شخصيت بر ماندگاري اثرات، ديگر سوي از. شود مي
  )4- 5، 1380، فيدر( گذارد. مي

 به انتقادي پردازان نظريه مهمترين از يكي عنوان ) بهJurgen Habermasهابرماس( يورگن
 تأكيد شدن جهاني فرايند در آن تأثير و ديجيتالي اطالعات و اي ماهواره هاي فناوري ظهور
  وي  نظر به. است كرده

 را خود تنها نه آمريكايي فرهنگ و شده ايجاد همساني نوعي فرهنگي عرصه در تنها نه
 را ها تفاوت معنادارترين نيز غرب در حتي بلكه، كند مي تحميل دور هاي سرزمين بر

، هابرمـاس ( اسـت.  كـرده  سسـت بنيـان   را محلي هاي سنت دارترين ريشه و كمرنگ
1384،102(  

 هاي رسانه تدريجي گسترش و رشد بيستم قرن اوايل از كه است معتقد، رابرتسون يان
 منفـي  و مثبـت  اثـرات  كـه  افكنـد  سايه بشر زندگي بر چنان ارتباطي وسايل و جمعي
 ظهـور  بـا  كنـوني  عصـر  در كه اين مهمتر همه از. است گذاشته بشر زندگي بر فراواني
 و ارتباطـات  فضـاي  اينترنـت  ويـژه  بـه  و اطالعـات  و ارتباطات تكنولوژي و اينترنت

 تـأثير  تحـت ، اكنـون  هـم  مـا  كـه  طوري به. است يافته زيادي توسعه، آنها تأثيرگذاري
 و هـا  رسانه جهاني مخاطبان عبارتي به. بريم مي سر به جهاني دهكده نوين هاي رسانه
 و دارنـد  قـرار  اي رسـانه  متنوع هاي پيام نمايش و انتشار معرض در كنوني هاي نسل
 و اجتمـاعي  و فرهنگـي  الگوهـاي  و ها سنت تواند مي كه كنند مي دريافت را هايي پيام
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كنـد.   دگرگـوني  و چـالش  دسـتخوش  را آنهـا  نسـلي  روابط چنين هم و جوامع نسلي
  )36، 1390، شكوري(

 بـه  اي رسـانه  هـاي  فنـاوري  طريـق  از سـازي  فرهنگ است معتقد الل جيمز همچنين
 عنـوان  بـه  شاخص هاي سبك و ها سنت، ها ايده، ها ارزش كه پذيرد مي صورت اي شيوه

   كه است باور اين بر حال عين در وي. يابند تثبيت و استمرار، تداوم فرهنگ؛ بنيادهاي
 مكـاني  و زمـاني  متغيـر  هـاي  بـرش  بـه  توجـه  با تلويزيون ويژه به جمعي هاي رسانه

، خوابيـدن ، صـحبت  نحـوه ، تماس الگوهاي جمله از فرهنگ پوسته در تغيير موجبات
 فـراهم  را عمومي ارتباطات هاي شيوه و مصرف الگوهاي، غذا سازي آماده، تفريحات

   )181 ، 1388، دهشيري( آورند. مي
  
  . مدل نظري3

الگوي نظري براي جامعه پذيري سياسي كه كليـة فراينـدها، عوامـل، مراحـل و متغيرهـاي      
دخيل در آن را به تصوير كشد، مفيد به نظر مي رسد. نموداري كه در ادامه مي آيد الگـويي  

ي سياسي را به تصوير مي كشد. اين الگو تا حدود زيادي برگرفته از الگـوي  از جامعه پذير
) است، هر چند تغييـرات و اضـافاتي نيـز در آن    108: 1377ارائه شده توسط مايكل راش(

صورت گرفته است. در الگوي راش چهار تغيير داده شده اسـت. اول ايـن كـه، در بخـش     
احـزاب و جنـبش هـاي    «و » دهاي سياسـي رويـدا «عوامل جامعه پذيري سياسي، دو عامل 

اضافه شده است و اين كار به علت اهميت اين دو عامل صورت گرفته » سياسي و اجتماعي
در هم تركيب شده و » گروه هاي فراغت«و » گروه هاي همساالن«است. همچنين، دو عامل 

از عوامـل و   به آنها اشاره شده است. دوم اين كه، پس» گروه دوستان و همساالن«با عنوان 
جاي داده شده است. ويژگي هاي فردي همچون فيلتري » ويژگي هاي فردي«وسايل، متغير 

عمل مي كند كـه شـيوه هـا يـا وسـايل و همچنـين ميـزان تأثيرگـذاري محـيط و عوامـل           
پذيري سياسي را تحت تأثير قرار مي دهند. سوم اين كـه، در الگـوي وي، ذكـري از     جامعه

يامده است، در صورتي كـه دورة جـواني دوره اي بسـيار طـوالني از     دورة جواني به ميان ن
زندگي افراد است كه در شكل گيري شخصيت و جهت گيري هاي آيندة افراد نقش بسيار 
مؤثري دارد. چهارم اين كه به جاي سرند ادراكي موجود در الگوي وي، كه شامل سه عنصر 

(عقايـد، افكـار،    عنـوان انگيـزه هـا    ارزش ها، نگرش ها و معرفت مي شود، مجموعه اي با
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ارزش هــا، منــافع، نگــرش هــا) آورده شــده اســت كــه مبنــاي رفتــار سياســي را تشــكيل 
  دهند(جامعه پذيري سياسي جوانان). مي

الگويي كه در اين پژوهش براي جامعه پذيري سياسي ارائه مي شود، عالوه بـر جامعـه   
مورد استفاده بـراي تبيـين رفتـار سياسـي     پذيري سياسي، عناصر تبييني ساير رهيافت هاي 

و رهيافـت  » ويژگـي هـاي فـردي   «، رهيافـت  »ابزاري«، رهيافت »شرايط محيطي«(رهيافت 
را نيز در خود جاي داده است. براساس اين الگو، عوامل مختلف با استفاده از ») شخصيت«

 اين تأثير ميزان د، اماشيوه ها يا وسايل گوناگون بر فرايند جامعه پذيري افراد تأثير مي گذارن
 قـرار  فـردي  هـاي  ويژگي الشعاع تحت آنها سوي از شده گرفته كار به هاي شيوه و عوامل
 تـا  تولـد  بدو از كه است گوناگوني مراحل داراي فرايند اين. بگذرد آنها فيلتر از بايد و دارد
 هـا  ويژگي فيلتر كه سياسي پذيري جامعه عوامل تأثير محصول. گيرد مي بر در را عمر آخر
 توضـيح  ايـن  از پـس . دهـد  مي تشكيل را سياسي رفتار مبناي كه كند مي ايجاد افراد در را

 بـه  مفصـل  طـور  بـه  اكنون، سياسي پذيري جامعه براي پيشنهادي الگوي مورد در مختصر
  خواهيم پرداخت. الگو اين مختلف اجزاي تشريح
  

  سياسي پذيري جامعه . عوامل4
 بـه  اينجـا  در مـا  كنندكـه  مـي  نقـش  ايفاي متعددي عوامل سياسي پذيري جامعه فرايند در

 اين به آشكار صورت به برخي، عوامل اين ميان از. پردازيم مي آن عوامل ترين مهم توضيح
 در كـه  گفت توان مي اما، ناخودآگاه و پنهان صورت به نيز برخي و ورزند مي مبادرت امر
 بـه  نحـوة  ولـي ، گيرند مي كار به توأمان طور به را شيوه دو اين مختلف عوامل، موارد اكثر

 تضاد در يكديگر اين عوامل با است ممكن البته. است ضعف و شدت داراي آنها كارگيري
 يكسـان  را عوامـل  ايـن  اهميت نبايد كه اين ديگر نكتة. سازند خنثي را يكديگر اثر و باشند

 علـل  بـه  عوامـل  ايـن  از يـك  هـر  از فرد تأثيرپذيري درجة كه اين بر عالوه زيرا، پنداشت
 ايـن  نقـش  و اهميـت  نيز فرد زندگي از مختلف زماني هاي دوره در، كند مي فرق مختلف
  . باشد متفاوت است ممكن عوامل
  
  خانواده 1.4
 برخوردار خاصي برجستگي از خانواده نقش، سياسي پذيري جامعه مختلف عوامل ميان در

 شخصـيت  گيـري  شـكل ، اوالً كـه  جسـت  واقعيت اين در توان مي را امر اين علت. است
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 رفتاري هاي ويژگي عمدتاً فرزندان و گيرد مي صورت خانواده در زيادي حدود تا كودكان
 كه شود انجام مي هنگامي در بيشتر خانواده نقش اين ثانياً و؛ كنند مي كسب را خود والدين

 عوامـل  سـاير  بـا  چنداني تماس سو يك از و دارد قرار خود زندگي اولية هاي سال در فرد
 شـكل  حـال  در بار اولين براي سفيدي لوح همچون وي شخصيت، ديگر سوي از و ندارد
 عامل چند با بايد طرف يك از زيرا، نيستند برخوردار مزيت اين از عوامل ساير. است گيري
 تـا  عوامـل  سـاير  و خانواده قبالً را فرد شخصيت، ديگر سوي از و بپردازند رقابت به ديگر

 بـا  آنهـا  سياسـي  پـذيري  جامعـه  جهت بودن مخالف صورت در و اند داده شكل حدودي
  .است نياز بيشتري نيروي به، پيشين عوامل جهت

، مشـاركت ، فرمـانروايي ، سـلطه ، اقتـدار  مفـاهيم  كـودك  كه است جايي اولين، خانواده
 از مملـو  خـانواده  جـو  اسـت  ممكـن . كنـد  مـي  تجربه را غيره و تعلق و وفاداري احساس

 مملو كه اين يا و نشود داده فرزند به وجود ابراز فرصت و باشد مادرساالري يا پدرساالري
 اوليـة  مراحـل  در را دموكراسـي  هـاي  پايـه ، فرزند و باشد مشورت و مشاركت، همدلي از

 القـا  فـرد  بـه  را سياسـي  هنجارهاي و ها ارزش از اي مجموعه خانواده. كند تجربه زندگي
 از بزرگـي  بخـش . نهـد  مي وي اختيار در نيز را سياسي آگاهي و دانش از ميزاني و كند مي

 صـورت  ناخودآگـاه  و رسـمي  غيـر  صـورت  بـه  خـانواده  درون در سياسـي  پذيري جامعه
 علـت  به را كودك، گيرد مي نشنيده را اعتراض، كند مي وضع قانون پدر كه زماني.گيرد مي

 مـورد  در مـادر  هـاي  شـكايت  بـه ، كنـد  مـي  تنبيه وي ، توسط شده وضع قانون از تخلف
(و بـا   شـود  مـي  جويا را خانواده اعضاي نظر، برعكس يا اينكه كند نمي توجه كار سنگيني

 تر بزرگ اعضاي كه هنگامي. گيرد مي شكل كودك سياسي رفتار... ) آنان مشورت مي كند
 ديـدگاه  و كننـد  مي گفتگو و بحث سياسي هاي چهره و نهادها، رويدادها مورد در خانواده
 مختلف هاي ديدگاه با و كند مي كسب را هايي آگاهي كودك، دارند مي ابراز را خود هاي
، آشـتياني  فتحـي (برگزيند.  را ديدگاهي ميان اين از نيز او خود است ممكن و شود مي آشنا

1377 :48 - 47(  
 تشابه. است ارتباط در عامل چندين با فرزندان سياسي هاي ارزش رشد بر والدين تأثير
 هـا  ارزش ابـراز ) الف: دارد بستگي عامل چند به فرزندان و والدين بين سياسي هاي ارزش
 درجـة ) ج؛ خـانواده  داخل در عقايد يا ها ارزش شفافيت و دقت درجة) ب؛ والدين توسط

 و والدين اجتماعي پايگاه وضعيت تشابه) د؛ والدين هاي ارزش از فرزندان صحيح برداشت
  )57: 1377، آشتياني فتحي( فرزندان.
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 شده تغيير دچار سياسي پذيري جامعه عوامل از يكي عنوان به خانواده نقش البته امروزه
 در بيشـتري  زمـان  مـدت  بـراي  جوانان ويژه به و فرزندان اكنون، گذشته برخالف و است

 مطـرح : از عبارتنـد  تغييـرات  ايـن  ترين مهم از برخي. دارند قرار عوامل ساير تأثير معرض
 نظـام  بـه  خـانواده  از آموزشـي  كـاركرد  شـدن  محول و وقت تمام و اجباري آموزش شدن

؛ همسـاالن  و دوسـتان  گـروه  اهميـت  افزايش، نتيجه در و فراغت اوقات افزايش؛ آموزشي
 خـانواده  از جوانـان  شـدن  جدا، موارد اكثر در و عالي آموزش و متوسطه آموزش گسترش

 و والـدي  تـك  هـاي  خـانواده  افـزايش ، مثـال  براي( خانوار اشكال در تغيير؛ تحصيل براي
 و هـا  رسـانه  پوشش گسترش و)؛ هستند شاغل والدين دوي هر كه هايي خانواده، همچنين

(ريتزر در  فتحي  .خود به نوجوانان و كودكان فراغت اوقات از مهمي بخش دادن اختصاص
) همچنين پس از رشد و گسترش فناوري اطالعـات و ارتباطـات نقـش    65: 1377آشتياني،

  خانواده در جامعه پذيري سياسي كم رنگ تر شده است.
 نگرفته صورت زيادي مطالعات ايران در سياسي پذيري جامعه بر خانواده تأثير زمينة در
 تأثير، فرزندان و والدين بين سياسي هاي ارزش تضاد يا تشابه همچون هايي حوزه و است
 پـذيري  جامعـه  فراينـد  بـر ...)  و متعـادل ، نابسـامان ، سرپرست تك( خانواده مختلف انواع

 هاي خانواده در مشورت و همكاري ميزان، آن  مقابل نقطة در و اقتدارگرايي ميزان، سياسي
 مختلـف  قشـرهاي  بـه  متعلـق  هـاي  هخـانواد  انـواع  تأثير، مزبور فرايند بر آن تأثير و ايراني

 دولت كارمندان هاي خانواده؛ ايثارگران و رزمندگان، جانبازان، شهدا هاي خانواده( اجتماعي
 غيـر  و مرفـه  هاي خانواده؛ شهري و روستايي هاي خانواده؛ دولتي غير بخش در شاغلين و

 هـايي  حـوزه  جمله از، فرزندان سياسي هاي گرايش بر...)  و روحانيون هاي خانواده؛ مرفه
است، ولي موضوعي كه به صورت آشكار مي تـوان   بيشتر چه هر پژوهش نيازمند كه است

به آن اشاره كرد اين است كه با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات و نيـز بـا گسـترش    
اينترنت و شبكه هاي اجتماعي ، نقش خانواده، مذهب و .... عوامل جامعه پـذيري سياسـي   

  و كمتر مي شود.روزانه كمتر 
  
  جمعي هاي رسانه 2.4
 هـاي  رسـانه ، گيـرد  قرار توجه مورد بايد سياسي پذيري جامعه فرايند در كه ديگري عامل

 داراي كشـورهاي  همـة  در كه است باور بر اين )Hosten Ranyراني( هوستن. است گروهي
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 افكار نيز و اصلي هاي گيري سمت به دادن شكل در ها رسانه، جمعي ارتباطات تكنولوژي
  .دارند مستقيمي نقش مردم بيشتر خاص

 روش تـرين  مناسـب  جمعـي  هـاي  رسـانه  كـه  است ) معتقدLucian Pyeپاي( لوسين
: 1376، عـالم ( روند مي شمار به نوسازي قاطع عامل و هستند پذيري جامعه براي موجود

 ايـن  بايد و هستند تكنولوژي پيشرفت و مدرن جامعة محصول گروهي هاي رسانه). 122
 شمار به آنان اطراف جهان مورد در افراد توسط اطالعات كسب شيوة در انقالبي را پديده
 بـر  هـا  روزنامـه  و نشـريات  اولـين  انتشـار  هنگـام  بـه  عامل اين تأثيرگذاري شروع. آورد
، گذاشـت  وجود عرصة به پا 1920 دهة در راديو كه هنگامي و بعدي مراحل در. گردد مي
 همـة  كـه  رسـيد  تلويزيـون  بـه  نوبـت  راديو از پس. شد تر گسترده بسيار تأثيرگذاري اين

 گروهـي  هـاي  رسانه مختلف انواع امروزه. داد قرار خود الشعاع تحت را ها رسانه اشكال
 تحـت  را بشـر  افراد...)  و اينترنت، ماهواره، فيلم، تلويزيون، راديو، مجالت و ها روزنامه(

 نقـش  كـه  اسـت  ايـن  شـود  مـي  مطرح مورد اين در كه سؤالي. اند داده قرار خود سيطرة
 نقـش  عمـدة  كـه  رسـد  مـي  نظر به؟ چيست سياسي پذيري جامعه در گروهي هاي رسانه
 مطلب اين البته. باشد افراد سياسي اطالعات و آگاهي ارتقاي زمينة در گروهي هاي رسانه
، مـدرن  جوامـع  در افـراد  بيشتر. است صادق خبري هاي رسانه و مطبوعات مورد در بيشتر
 هاي رسانه به آنها تحليل و تفسير و سياسي هاي پديده زمينة در اطالعات كسب مورد در

  ).  51:  1384،استريت  ( هستند متكي گروهي
 مهم عوامل از يكي به ايران جامعة به مدرنيزاسيون فرايند راهيابي با گروهي هاي رسانه

 افزايش به رو روز به روز آنها تأثير نيز حاضر حال در و شدند تبديل سياسي پذيري جامعه
 در جمعـي  ارتبـاط  وسـايل  سـاير  و اينترنـت ، ماهواره، مطبوعات، تلويزيون و راديو. است
 دادن طريق از مختلف هاي رسانه. دارند مزبور فرايند با تنگاتنگي رابطة ايران كنوني جامعة

 شـكل ، بـاالتر  سـطحي  در و عمومي افكار به دادن شكل، افراد به سياسي اخبار و اطالعات
 گذارند. در مي آنان سياسي رفتار بر را عميقي تأثير، جامعه افراد سياسي هاي نگرش به دادن
 و كنـد  مـي  پر را نوجوانان و جوانان فراغت اوقات از عظيمي بخش تلويزيون، حاضر حال
  اوقات پركنندة موارد ساير به تري كم دسترسي كه جامعه تر پايين اقشار مورد در مطلب اين

 بـه  پـا  اخير هاي سال در ) ماهواره27: 1390( شكوري ،  است. صادق بيشتر، دارند فراغت
 زيادي هاي جنجال و بحث، ها رسانه ساير همچون و است نهاده كشورمان فرهنگي عرصة

، ارتباطات و اطالعات هاي فناوري سريع بسيار گسترش با. است داشته همراه به خود با را
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 تبـديل  جوانان با ارتباط در ويژه به، گذار تأثير عوامل از يكي به حاضر حال در نيز اينترنت
 محافل كار دستور در آن سياسي و اخالقي محتواي كنترل موضوع، رو اين از و است گشته
  است. گرفته قرار ربط ذي

. اسـت  مطبوعـات ، دارد سياسـي  پـذيري  جامعه فرايند بر زيادي تأثير كه ديگري رسانة
 جهـت  و هـا  نگـرش ، افكـار  بـه  دادن شكل و سياسي رساني اطالع زمينة در نيز مطبوعات

 محتـوا  پر و مستقل، آزاد مطبوعات. دارند عهده بر را مهمي بسيار نقش سياسي هاي گيري
 مطبوعـات  اول درجـة  در نيـز  موجود مطبوعات ميان در. هستند مدني جامعة اساسي ركن

 و سياسـي  مطبوعـات  آخـر  هـاي  رتبـه  و در غيره و حوادث، خانوادگي، سينمايي، ورزشي
دارد. همچنـين بـا گسـترش شـبكه هـاي       قرار جوانان ويژه به و عامه اقبال مورد اجتماعي

اجتماعي و استفاده نوجوانان و جوانان از اين شبكه ها، اطالع رساني و تأثيرگذاري آنها نيز 
  به شكل روزافزون قابل مشاهده است.

  
  كار هاي گروه 3.4
باشـد   تأثيرگـذار  افـراد  سياسـي  رفتـار  و هـا  نگـرش  بر تواند مي كه عواملي از ديگر يكي
 تأثيرگـذاري  براي كارگران با كارفرمايان تعامل شيوة. است كاري محيط در آنان هاي تجربه

 افـراد  رفتـار  بر تواند مي همگي) ها اعتصاب و تظاهرات نظير( ربط ذي مقامات تصميم بر
 حاضـر  زمان در ويژه به – گذارد مي كار عرصة به پا فرد كه هنگامي چند هر. بگذارد تأثير
 اشـتغال  زمان، جوانان بيكاري عمومي مشكل و كارآموزي و آموزش دورة شدن طوالني كه
 امـا ، اسـت  گرفتـه  شكل وي شخصيت زيادي حدود تا – است انداخته تعويق به را كار به

 همراه وي با انسان عمر طول تمام در كه است فرايندي پذيري جامعه كه داشت توجه بايد
) البته 49:  1382پل الزاراسفلد ،  . (باشد داشته ضعف و شدت است ممكن چه اگر، است

سختگيري هاي محيط هاي كاري در بسياري از موارد منجـر بـه رفتـار دوگانـه در جامعـه      
 و خانوادگي محيط در آن از خارج و سيستم داخل در دولت كاركنان رفتار شود. مشاهدة مي
 و خـانواده  هاي گرايش و رفتار بررسي، همچنين و يكديگر با دو اين مقايسة و رسمي غير

بـه نظـر مـي رسـد كـه در ايـن رابطـه          .بـود  خواهد مفيد زمينه اين در آنها جوان فرزندان
هاي ميـداني خاصـي صـورت نگرفتـه اسـت و ايـن موضـوع بايسـتي بـا طراحـي            تحقيق

هاي باز و جهت دار مورد مطالعه قرار گيرد؛ تا بتوان با تحليل محتوا و اسـتفاده از   هپرسشنام
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ابزارهاي مختلف پژوهشي به وضعيت تأثيرگذاري گروه هاي كار در جامعه ايران بـه طـور   
  اخص و در هر جامعه اي بطور كلي پي برد.

  
  آموزشي نظام 4.4

 دو چنـدان  اهميتـي  اخيـر  هاي سال در مخصوصاً كه سياسي پذيري جامعه عامل چهارمين
 زمينـة  در آن نقـش  بيشـتر  كه خانواده برخالف. است آموزش يا آموزشي نظام، است يافته

 اين در آموزشي نظام نقش، است ناخودآگاه و رسمي غير صورت به سياسي پذيري جامعه
 آمـوزش  سـطوح  كليه آموزشي نظام واژه از منظور. است آگاهانه و رسمي بيشتر خصوص

 نظـام ، كلـي  طـور  بـه  و(مـدارس . گيـرد  در بر مـي  را دانشگاه تا ابتدايي دوران از كه است
 هـاي  گـروه  و افـراد  تبديل براي سياسي پذيري جامعه عوامل مهم ترين جملة از) آموزشي
 دسترسي افراد از زيادي بسيار تعداد به واحد آن در قادرند زيرا، هستند ملت يك به متشتت
 نقـش  كـه  اينجاست در. دارند تعلق خاص اجتماع يك به كه بياموزند آنها به و باشند داشته
  ). 1379در عالقه بند  144: 1988، روسكين(شود.  مي مشخص آموزشي نظام ممتاز

 و نهادند مي ارج ملي آگاهي يك ايجاد براي اي وسيله عنوان به آموزش به روشنفكران
در  82، كواچوا و واالس( داشته است ارجمند و خاص جايگاهي هميشه آموزش، نتيجه در

 كشـورهاي  در ملـي  هويـت  يك تثبيت براي آموزشي نظام از گيري بهره). 1379عالقه بند 
 همچون كشورهايي آموزشي نظام، مثال براي. است برخوردار خاصي اهميت از مهاجرپذير

 مـذهبي  و اجتمـاعي ، سياسي هاي ارزش با را جهان سراسر از مهاجريني كه متحده اياالت
 يكپارچـه  ملـي  هويـت  القـاي  در، است كرده جذب خود به مختلف نژادهاي از و متفاوت
  .است بوده مؤثر بسيار

 مهم عامل ديگر با آنان رابطة چگونگي، آموزشي نظام دربارة اهميت حائز نكات از يكي
 از و باثبـات  كـامالً  دولـت  كـه  كشـورهايي  در. اسـت  خانواده يعني، سياسي پذيري جامعه

 بـا  غالبـاً  آموزشـي  نظـام  توسـط  سياسـي  پـذيري  جامعه، است برخوردار مردمي پشتيباني
 كـه  مـواردي  در. گـردد  مـي  آن تقويـت  باعـث  و اسـت  همراه و همنوا خانواده هاي آموزه

 القـاي  در آموزشـي  نظـام  كـه  رسـد  مـي  نظـر  بـه ، نيسـتند  همنوا سياسي نظام با ها خانواده
گردد، البته نبايد  مغلوب و نكند كسب چنداني توفيق خود نقش ايفاي و سياسي هاي ارزش

 نيـز  آن مختلـف  هـاي  بخش، آموزشي نظام كل بر عالوه. از نقش ساير عوامل مغفول ماند
 يا مدرسه در تحصيل. نمايند اعمال را سياسي پذيري جامعه از متفاوتي هاي گونه توانند مي
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 افـراد  در خاصي هاي ارزش و ها نگرش گيري شكل باعث است ممكن خاص دانشگاهي
 خاصي نوع كه گردد تأسيس خاصي هاي دانشگاه يا و مدارس است ممكن، همچنين. گردد

 كـه  است معتقد آلموند« . كند القا دانشجويان يا آموزان دانش به را ها نگرش يا هنجارها از
 دربـارة ، دارند توجه سياست به بيشتر، خود زندگي بر حكومت تأثير از آگاه تحصيلكردگان

 نشـان  خـود  از بـاالتري  سياسـي  شايسـتگي  و دارنـد  بيشـتري  اطالعات سياسي روندهاي
  )S. Martin Lipset( ليپست. دهند مي

 اسـت  ممكـن  و است پيچيده سياسي هاي ارزش بر دانشگاه تأثير كه است باور اين بر 
 اثـر  سياسـي  عمدة هاي نگرش بر كه آن بدون، كند بيشتر را سياسي آگاهي صرفاً آن محيط

 ايـن  شـد  آور ياد بايد آموزشي نظام مورد در كه ديگري ) نكتة121:  1376، عالم( »بگذارد.
 نقـش  ايفـاي  بـه  سياسـي  نظـام  خواسـت  جهـت  در هميشـه  لزوماً آموزشي نظام كه است
 مؤثر افراد كه دارد وجود امكان اين. باشد شده طراحي منظور اين براي چند هر، پردازد نمي
 ايـدئولوژي  و نظـام  مخالف) ها دانشگاه در استادان و مدارس در معلمان( آموزشي نظام در

 و شود مخالف هاي نگرش و افكار ترويج محل مدرسه يا دانشگاه، نتيجه در و باشند حاكم
 هـاي  جنبش از خوبي به مطلب اين. پذيرد صورت عكس جهت در سياسي پذيري جامعه

ــة دانشــجويي ــل و 1960 ده ــة اواي ــين و 1970 ده ــال، همچن ــي فع  در دانشــجويي گراي
  است. مشخص انقالب از قبل ايران هاي دانشگاه

  
  دوستان و همساالن گروه 5.4
 آموزشـي  نظام و خانواده كنار در عامل اين. باشد دوستان مي و همساالن گروه، پنجم عامل

 از برخـي  در. يابـد  مـي  افـزايش  پيوسـته  نيز آن اهميت و است برخوردار بااليي اهميت از
 هـاي  گـروه «، »همتـا  هـاي  گـروه « هاي واژه از گروه اين به اشاره براي فارسي هاي نوشته
 و همسـاالن  گـروه ، لفـظ  از نظـر  صـرف . اسـت  شده استفاده نيز غيره و »هماالن«، »دلبسته
 اطـالق  مشترك عاليق با اغلب و مشابه اجتماعي جايگاه با افراد از اي مجموعه به دوستان

 همديگر ها گروه اين عضو افراد و است قوي شخصي پيوندهاي گيرندة بر در كه شود مي
، بيلـوز  و وينتـر (هسـتند  سال و سن هم تقريباً و نهند مي ارج هم به و شناسند مي كامالً را

  )1382در نش  130: 1985
 نـام  سياسـي  پذيري عامل جامعه عنوان به »فراغت هاي گروه« از صاحبنظران از برخي

 و دوستان هاي گروه« بين كه آن از بيش رسد مي نظر به ولي)، 115: 1377، راش( برند مي
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 بـه  را آنهـا  بتـوان  تا – باشد داشته وجود تفاوت و تمايز، »فراغت هاي گروه« و »همساالن
 اوقـات  غالبـاً  افـراد . دارد وجـود  همپوشـاني  و تـداخل  آنها بين – برد كار به جداگانه طور

 فراغـت  هـاي  گروه و فراغت اوقات اهميت. هستند  همساالن و دوستان با را خود فراغت
 اوقات عرصة در، حقيقت در كه اند كرده ادعا برخي كه بدانجاست تا) همساالن و دوستان(

 تـوان  مـي  كـه  اسـت  زماني فراغت اوقات. گيرد مي شكل جوانان هويت كه است فراغت
، فراغـت  اوقات ويژة هاي فعاليت. كرد مبادله و آزمود آن در را زندگي مختلف هاي سبك
 خـانواده  از بيرون محيط در، ترها بزرگ و همساالن با آميختن در و معاشرت براي را زمينه
 تعيـين  و كاويـده  گروهـي  هويـت  و خـود  هويت كه است هنگام اين در. سازد مي فراهم
  )2: 1381، ديگران و هندري(شود. مي

، سياسـي  لحـاظ  از كـه  اسـت  كـرده  آشـكار  دادن رأي سياسي رفتار دربارة مطالعه چند
 هاي گروه سپس و دوستان آن از بعد، شوهرها و زن ابتدا،آمريكايي هاي گروه ترين همگن

  .هستند كار
 همچـون  اي پيشرفته جوامع در كه است معتقد )James Samuel Coleman( كُلمن جيمز
 بـه  رو جـواني  اوليـه  دورة در آموزگـاران  و والدين كنندة پذير جامعه تأثير، سوئد و آمريكا
 سياسـي  رفتـار  و ها نگرش بر دوستان و همساالن هاي گروه، مقابل در و گذارد مي كاهش
 سـنين  در فـرد  كـه  آنجـا  از). 121: 1376، عـالم (گذارند مي جا بر اي فزاينده مهم تأثيرات
 همسـاالن  گروه به بيشتر، است خانواده از بيشتر چه هر استقالل دنبال به جواني و نوجواني

. شود همنوا آنان با گروه در خود جايگاه حفظ براي كه دارد احتمال بيشتر و آورد مي روي
 بـه  تـوان  مـي  آنهـا  جملـة  از كـه  دارد بستگي مختلفي عوامل به پذيري تأثير اين ميزان البته

 نظـارت )، پـذير  تـأثير  و منفعـل  يا باشد اثرگذار و فعال كه اين( جوان و نوجوان شخصيت
 بـا  شـده  صرف زمان مدت و خانواده با او رابطة چگونگي، وي انتخابي دوستان بر خانواده
  .كرد اشاره همساالن و دوستان گروه

 در همسـاالن  گـروه  و خـانواده  بين عمده تفاوت سه وجود علت به كه معتقدند برخي
 هـاي  گـرايش  و هـا  نگرش، عقايد كنندة تقويت همساالن گروه تأثير، پذيري جامعه فرايند
  شود: مي زير موارد شامل ها تفاوت اين. آن  دهندة تغيير و كننده تجديد تا است افراد
 از ديرتـر  بسـيار ، خـاص  طـور  به دوستان با و كلي طور به همساالن با پايدار روابط .1
 خـود  همساالن با رابطه در را معيارهايي و عقايد، كودك. گيرد مي صورت والدين با روابط

  ؛است شده داده شكل والدينش احساسات و حركات تأثير تحت غالباً كه گيرد مي كار به
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 كـه  معنـي  بـدين ؛ است خواهانه برابر اي رابطه خود دوستان و همساالن با فرد رابطة 2
 را خـود  همتايان عقايد اجباري گونه هيچ تحت و متقابل رفتار يك در آزادانه تواند مي فرد

 اي رابطـه  معمـوالً ، »مهـم  افـراد  ديگـر « از برخـي  و والـدين  بـا  رابطـه ، مقابل در. برگزيند
  ؛است پذيرش به مجبور زيادي حد تا كودك و است» اقتدارگرايانه«

 بـا  بيشـتر  افراد لذا. نمود ترك يا و كرد برقرار آزادي به توان مي را همساالن با . رابطه3
 متفاوتنـد  آنـان  با كه كساني با تا كنند مي برقرار نزديك دوستي رابطة خود مشابه همساالن

 سـه  ايـن  كه دارند عقيده برخي، شد گفته كه طور ) همان51 - 52: 1377،  آشتياني فتحي(
 اين تا كند تقويت را فرد عقايد غالباً، آنان نفوذ كه شود مي باعث، همساالن با رابطه ويژگي

 بايـد  امـا ، اسـت  صادق حدودي تا فوق موارد چند هر. نمايد القا وي به جديدي عقايد كه
 دوسـتان  گروه به فرد آوردن روي اولية دورة خصوص در بيشتر، اول مورد كه داشت توجه

 هنجارهـاي  و معيارهـا  صـرفاً  اسـت  ممكـن  بعـدي  مراحـل  در و است صادق همساالن و
 كـه  اسـت  نوجواني از بعد مراحل همين در و نگيرد كار به دوستان انتخاب در را والدينش

 ممكـن  كـه  گفت توان مي نيز دوم مورد در. يابد مي اهميت سياسي لحاظ به دوستان گروه
 شـدن  پذيرفته به نياز زيرا، باشد نيز اجبار از ميزاني شامل دوستان و همساالن با رابطه است
، كلـي  طـور  به .شود مواجه همنوايي براي فشار از ميزاني با فرد كه شود مي باعث گروه در
 فـرد  به را جديدي سياسي عقايد همساالن و دوستان كه داشت انتظار توان مي مورد دو در
 كـه  باشـند  متفـاوت  شـخص  از كـافي  انـدازة  به دوستان و همساالن، كه اين اول: كنند القا

 كـامالً  عقايـدش  هنـوز  شخص، كه  اين دوم؛ بگريزد  آنان نفوذ از راحتي به نتواند شخص
منبع) البته از اين نكته نيز نبايد غافـل   همان( باشد نشده بزرگساالنش ساير يا والدين مشابه

بود كه در برخي موارد نوجوانان و جوانان به دليل لجاجت و مخالفت با خانواده به عقايـد  
دوستان و همساالني روي مي آورند كه ديدگاه ها و عقايدشان مخالف عقايد خـانواده فـرد   

 اي جامعـه  كه مواردي نين درمورد نظر است و چه بسا تأثير بسزايي نيز داشته باشند. همچ
 داشته متفاوتي شديداً تجربيات مختلف هاي نسل يا باشد ها نسل بين تضاد و شكاف شاهد
 هاي گروه كه است زمان اين در. يابد مي اي فراينده اهميت دوستان و همساالن گروه، باشند

 ايجـاد  حكومت و خانواده نقش براي را چالش شديدترين و ترين مهم دوستان و همساالن
 در »رسـمي  غيـر  هاي گروه« مبحث در توان مي را وضعيت اين جلوة شديدترين. كنند مي

  .كرد مشاهده فروپاشي از پيش شوروي جامعة



 195   گارينه كشيشيان سيركي

 تحقيـق  ايران در سياسي پذيري جامعه بر دوستان و همساالن گروه تأثير ميزان مورد در
 اهميـت  ميزان به مربوط عمدتاً نيز موجود پراكندة هاي داده و است نگرفته صورت خاصي

 پـذيري  مسئوليت و اجتماعي مشاركت پيرامون بررسي يك در. است عام طور به گروه اين
 در نحـوي  بـه  نمونـه  افـراد  از درصـد  90 از بـيش  كـه  شـد  مشـخص  جوانان و نوجوانان
 ها فعاليت اين در منظم طور به نيز درصد 5/64 و داشته مشاركت دوستان گروه هاي فعاليت
 1/23، همكالسي دوستان گروه هاي فعاليت در درصد 7/45، ميان اين از. اند جسته شركت
 دوسـتان  گروه هاي فعاليت در درصد 8/13، محل هم دوستان گروه هاي فعاليت در درصد

 بـين  از. داشـتند  فعاليـت  همكار دوستان گروه هاي فعاليت در نيز درصد 7/6 و خويشاوند
) نظـارت  و اجـرا ، ريـزي  برنامه، گيري تصميم، پيشنهاد( گروه در مشاركت مختلف سطوح
: 1378، جمـالي  بنـي (بود. – منفعالنه نوع از هم آن و – اجرا سطح به تمايل ميزان بيشترين

56 – 48(  
  
  اجتماعي و سياسي هاي جنبش و احزاب 6.4

 قـوي  بسيار عاملي تواند مي اجتماعي و سياسي هاي جنبش يا سياسي احزاب در عضويت
 برگزاري طريق از سياسي احزاب. باشد جواني دوران در ويژه به، سياسي پذيري جامعه در

 هـاي  فعاليـت  و مبارزه، تبليغات، گفتگو و بحث جلسات، آموزشي هاي دوره، ها سخنراني
 طريق از همچنين و آن در سياسي مطالب و ها ديدگاه ارائه و نشريه كردن منتشر، انتخاباتي

 پـذيري  جامعه در مهمي عامل توانند مي مشترك عاليق با افراد از زيادي تعداد سازماندهي
 و حـزب  بـراي  تبليـغ  جهت خود طرفداران از است ممكن حزب، همچنين. باشند سياسي

  .بگيرد داوطلبانه كمك آن نامزدهاي
 حزب يك در خود نزديكان و والدين عضويت يا حزب در عضويت علت به كه فردي

. پـذيرفت  خواهـد  تـأثير  امـر  ايـن  از مسـلماً ، اسـت  ارتباط در سياسي نخبگان با نزديك از
 جلـب  بـه  حـزب  از بخش اين كه هستند »جوانان شاخة« داراي سياسي احزاب از بسياري
 ميـزان . پـردازد  مـي  اقـدامات  سـاير  و آنان براي جلسات برگزاري، جوان هواداران و اعضا

 سياسـي  پـذيري  جامعـه  در مهمـي  نقـش  ترديد بي، حزبي هاي فعاليت در جوانان حضور
  .دارد  آنان
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  مذهبي  هاي گروه 7.4
 و حضور ميزان، زمينه اين در توجه مورد مسأله و دارد حضور جهان مناطق كلية در مذهب
 و جداسـت  سياسـت  از ديـن  كشـورها  از بسـياري  در. اسـت  سياسـت  جهـان  با آن رابطة

 و ديـن  كه دارند وجود نيز ايران همچون كشورهايي اما. است حاكم كشور در سكوالريسم
، باشد داشته فعال حضور مذهب كه كشورهايي در. است خورده گره هم به آنها در سياست
 از بيش موارد برخي در شايد و – ها گروه ساير همانند و دارند وجود نيز مذهبي هاي گروه
. دارنـد  خـود  اعضـاي  سياسي پذيري جامعه روند بر تأثيرگذاري امكان – ديگر هاي گروه
 مـذهبي  هـاي  گروه، است حاكم آنها بر سكوالريسم روح كه نيز غربي كشورهاي در حتي
 پذيري جامعه عوامل از يكي عنوان به مذهبي هاي گروه اهميت. هستند فعال و دارند وجود
، انـد  خـورده  پيوند يكديگر با آن در سياست و دين كه ايران همچون اي جامعه در سياسي
 شكل در ايران معاصر تاريخ در مذهبي علماي نقش. باشد پوشيده كسي بر كه نيست امري
 نهادهـاي . اسـت  بوده برجسته بسيار خاص زماني هاي برهه در مردم سياسي رفتار به دهي
 نظام از حمايت جهت در عمدتاً اسالمي انقالب از پس دوران در مساجد نظير مذهبي سنتي

 جهـت  در عمـدتاً  مـداحان  و وعاظ، جماعات و جمعه ائمة و اند كرده عمل حاكم سياسي
) البتـه  159 - 169: 1377، پـور  رفيـع . (اند نموده نقش ايفاي نظام سياسي هاي ارزش تبليغ

قابل ذكر است كه در دهه اخير با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات، نقـش مـذهب و   
ايـن گـروه هـا    گروه هاي مذهبي نيز در امر جامعه پذيري سياسي كمرنگ تر شـده و اگـر   

بخواهند مانند ساليان گذشته تأثيرگذاري داشته باشند ؛ بايستي از شبكه هـاي اجتمـاعي بـه    
  عنوان ابزار اطالع رساني و تأثيرگذاري استفاده نمايند.

  
  سياسي رخدادهاي 8.4
 درست. دانست سياسي پذيري جامعه در مهمي عامل بايد نيز را سياسي رويدادهاي و وقايع
 هـاي  كتـاب ، معلمـان ، خانواده تأثير حاصل افراد سياسي عقايد و افكار از اريبسي كه است
 سياسـي  افكـار  همة اما، است گروهي هاي رسانه و همساالن و دوستان هاي گروه، درسي
، كلـي  طـور  بـه . باشد سياست جهان از متأثر مستقيماً است ممكن و نيست دوم دست آنان
 اتفـاق  صلح و ثبات هاي دوره در تر كم سياسي پذيري جامعه از نوع اين كه گفت توان مي
 يـا  و سياسـي  تحول و تغيير حال در جامعه كه است هايي دوره به مربوط بيشتر و افتد مي
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، داخلي درگيري، جنگ، شورش، كودتا، انقالب جمله از سياسي بزرگ رويدادهاي مشاهدة
  .است...  و تحريم، تروريسم
 اسـت  ممكـن  سياسـي  پـذيري  جامعـه  عوامـل  ساير و زندگي محيط تأثير كه حالي در

 قدرتمنـد  و ناگهـاني  عامل يك عنوان به تواند مي خاص رويداد يك، باشد آرام و تدريجي
 بيشـتر ، مثـال  بـراي . دهـد  تغييـر  را افراد رفتار و كند عمل سياسي پذيري جامعه فرايند در

 كسـاني  معموالً، كنند مي مبارزه اسلحه به افراد دسترسي كنترل براي كه هايي گروه رهبران
 عزيـزان  از يكـي  مـرگ  حادثة اثر در اما، اند نبوده فعال سياست در قبالً چند هر كه هستند
 اقـدام ، همچنـين . انـد  شـده  كشـيده  سياسـي  فعاليـت  حوزة به، گلوله شليك علت به خود

 كه را كسي دوستي وطن حس تواند مي ديگر كشوري به حمله در كشور يك تجاوزكارانة
 دادن رخ). 53:  1379دانزيگــر در عالقــه بنــد، (برانگيــزد، اســت بــوده تفــاوت بــي قــبالً

 سياسـي  هـاي  گيـري  جهـت  بر تواند مي خاص اي دوره خالل در حوادث از اي مجموعه
 پژوهشـگران . باشـد  داشته عميقي رسند تأثير مي رأي سن به تازه كه جواناني ويژه به، افراد

 در جوانان توسط سياسي حوادث تفسير شيوة بر سياسي هاي بحران تأثير مسألة به بسياري
 .انـد  نمـوده  توجـه  انتخابـات  و دهـي  رأي در آنـان  هاي انتخاب همچنين و بعدي مراحل

  )48:  1380كيوبستو، (
 جـاي  بـر  زيادي تأثير افراد رفتار بر كه است مهم سياسي رويدادهاي از يكي نيز جنگ

 اگـر  ويـژه  به – شوند مي متأثر جنگ از يا، كنند مي شركت جنگ در كه افرادي. گذارد مي
 در هـا  مـدت  تـا  را آن تـأثيرات  – آنان باشـد  جواني و نوجواني، كودكي دوران در امر اين

 كه گفت بتوان شايد، كلي طور به. دارند همراه به خويش با آن پايان تا حتي و خود زندگي
 اين در زيرا، شود مي مشاهده گذار حال در جوامع در همه از بيش سياسي رويدادهاي تأثير
 افراد از نسل يك خودآگاهي و افتد مي اتفاق تاريخي مهم رويدادهاي كه است جوامع گونه
 از تري كم ميزان، سياسي عميق تحوالت بروز هنگام در جوانان. دهد مي قرار تأثير تحت را

 تـأثير  امكان لذا و اند گذاشته سر پشت بزرگساالن به نسبت را سياسي پذيري جامعه فرايند
 اي هسـته  تحميلي، تحريم و توافق جنگ، اسالمي انقالب پيروزي. است بيشتر آنان پذيري
 پذيري جامعه فرايند بر كه هستند سياسي رويدادهاي ترين مهم جمله از 5+1گروه  و ايران

  است.  گذاشته تاثير ايراني جوانان سياسي
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  گيري . نتيجه5
 توانسته سوء اين به بيستم قرن از اطالعاتي و ارتباطي گسترده و پيشرفته هاي فناوري ظهور
 و نمـاد  عنوان به اطالعات، فرايند اين دنبال به. كند غلبه مكان و زمان، فضا عوامل بر است

 آن به دسترسي بدون ديگر و شده شناخته مدرن جوامع پايدار و جانبه همه توسعه دستمايه
 شـده  اي تازه عصر وارد جهان. نيست ميسر و بيني پيش قابل چشمگيري تحول گونه هيچ
 را مرزها ها رسانه اين. اند كرده پيدا حاكميت جديد الكترونيك هاي رسانه آن در كه است

 كاالي جز چيزي ها رسانه اين كاالي مهمترين. شوند مي وارد بخواهند كه جا هر و شكسته
به نقل از چونگ قدرت در عصر اطالعـات داراي سـه چهـره     .نيست اطالعاتي و فرهنگي

كامال متفاوت است؛ چونگ به استناد استدالل جوزف نـاي بيـان  مـي كنـد كـه در عصـر       
سـه چهـره متفـاوت قـدرت     » قـدرت نـرم  «و » قدرت اقتصادي«، »قدرت نظامي«اطالعات 

ود پيدا مي كنـد. در  هستند كه مهم ترين آنها قدرت نرم با تأثيرگذاري بر فرهنگ سياسي نم
اين راستا ، جامعه پذيري سياسي مسئول انتقال فرهنگ سياسي از نسلي به نسل ديگر است. 
فرهنگ سياسي؛ نظامي از نگرش ها، ارزش ها و دانش است كه به طـور گسـترده در يـك    
جامعه به اشتراك گذاشته شده اسـت. همچنـين درك مشـترك در مـورد آداب و رسـوم و      

گ عامه و قهرمان هاي يك جامعه و همچنين ماهيت و عملكرد دولت همه ها و فرهن سنت
و همه مسائلي ست كه در روند جامعه پذيري به وجود مي آيد. البته بايد دانست كه جامعه 
پذيري روندي مستمر است كه نوع عملكرد آن نسبت به سن، تحصـيالت و تجربـه افـراد    

اوري اطالعـات، جامعـه پـذيري سياسـي و     متفاوت است حال با توجه به تمركز ما بـر فنـ  
  فرهنگ سياسي،  گزاره هاي ذيل منتج مي شوند.

  جنس جامعه پذيري سياسي دانش، باور و ارزش است. - 1
جامعه پذيري سياسي منجر به رفتـار سياسـي مـي شـود كـه بـر فرهنـگ سياسـي          - 2

  است.  تأثيرگذار
نسـلي بـه نسـل ديگـر را     جامعه پذيري سياسي مسئوليت انتقال فرهنگ سياسي از  - 3

  عهده دار است. پس فرآيندي بين نسلي ست.
فرهنگ سياسي خاصيت به اشتراك گذاشته شـده دارد، يعنـي حاصـل بـه اشـتراك       - 4

گذاشته شدن گزاره ها، پيام ها، باور ها و... است كه در ميان عامه مردم صورت مي گيرد و 
  امه مردم است.سامان مي يابد. پس محل عينيت يافتن آن نيز ميان ع
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جامعه پذيري سياسي همچنان روندي تصادفي در نظر گرفته مي شود كه مجموعـه   - 5
  بسيار زيادي از عوامل مختلف برآن اثر دارد.

جامعه پذيري همچنان روندي يكسويه از مرجع ايجاد يا آموزش جامعه پذيري بـه   - 6
هاي  كند كه مي توان گزاره سوژه (فرد) تعريف مي شود و ما را با فضاي گفتماني روبرو مي

  سنجيد.  داخل آن را بررسي نمود و شايد با كاري ميداني بتوان ميزان، وزن و اثر گزاره ها را
جوانان ميل به شخصي سازي روابط سياسي با حاكميت و دولت دارند ولي افـرادي   - 7

شـت  كه بالغ تر هستند و شخصيت ايشان صورت كاملتري به خود گرفته اسـت فهـم و بردا  
شان از واقعيت تأثير بيشتري بر جهت گيري سياسـي شـان  مـي گـذارد. بنـابراين فنـاوري       
اطالعات به عنوان منبعي از اطالعات، ارتباط گسترده و پيچيده اي با موضوع جامعه پـذيري  
مي يابد؛ يعني فناوري اطالعات اوالً به عنوان عـاملي در جهـت آشـنايي بـا امـر سياسـي و       

نياً عاملي در ايجاد و بازنمايي واقعيت و امر واقع در عرصه اجتماعي نمود ساختار سياسي، ثا
به نظر مي رسد آنچه از طريق فناوري اطالعات وارد فضاي عمومي مي شـود  پيدا مي كند . 

ست كه تأثير مستقيمي بر فرهنگ سياسي جامعـه دارد.  » پيام ها«حجم عظيمي از اطالعات و 
بعد از انقالب اسالمي ايران را مي توان به چهـار دوره از   دهه 4با پذيرش اين فرض فضاي 

حضور فناوري اطالعات تقسيم نمود كه البته در همه دوره ها عوامل ديگر نيز مـؤثر بـوده و   
هستند ولي تكيه در اينجا بر مؤثرترين عامل و سيل اقبال مردم نسبت به آن هاست. همچنين 

  نيست: ها نسبي انتخاب شده و قطعيتي در آن بديهي ست كه دوره هاي زماني نيز به طور
  :1368تا سال  1357سال  - 1

  راديو و تلويزيون ملي ايران كه عامل اصلي ارسال پيام به مردم است.
  :1378تا سال  1368سال  - 2

  مطبوعات جايگاهي ويژه براي خود در فضاي ايران ايجاد مي نمايد.
  :1388تا سال  1378سال  - 3

هاي فارسي زبان آن در ايران جايگـاه پيـدا مـي نماينـد البتـه حضـور       ماهواره و شبكه 
  اينترنت نيز بسيار پررنگ مي شود.

  :1394تا سال  1388سال  - 4
در اين دوره شبكه هاي اجتماعي و اينترنت نقش برجسته تري به خود مي گيرد. تمامي 

در جمهـوري  اين عوامل در روند جامعه پذيري سياسي و به تبـع آن بـر فرهنـگ سياسـي     
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اسالمي ايران مؤثر بوده اند. اين تقسيم بندي مي تواند به عنوان يك الگو در نظر گرفته شود 
و مي توان تقسيم بندي هاي ديگري در همين راستا ارائه كرد؛ ولي در هـر صـورت نقـش    
فناوري اطالعات و ارتباطات در هر برهه از زمان كامالً قابل لمـس اسـت و هـر چـه ايـن      

ا توسعه پيدا مي كنند، نقش آنان توسـط رسـانه هـا در جامعـه پـذيري و جامعـه       فناوري ه
پذيري سياسي بيشتر شده و در نتيجـه از نقـش و تـأثير سـاير عوامـل از جملـه خـانواده،        

هاي همساالن، آموزش، گروه هاي مذهبي و ... كاسته مـي شـود. نتيجـه ديگـري كـه       گروه
مل تأثيرگذار بر جامعه پذيري سياسي كه بتواند حاصل مي شود اين است كه هر كدام از عوا

از فناوري اطالعات استفاده بهينه كند ، مي تواند نقش و تأثير خود را در امر جامعه پـذيري  
سياسي و در نتيجه رفتار سياسي افزايش دهد و به تبـديل ايـن رونـد بـه فرهنـگ سياسـي       

  نمايد.   كمك
  
  نوشت پي

 

نقـش فنـاوري اطالعـات بـر     «مسـتخرج از طـرح پژوهشـي نويسـنده تحـت عنـوان        اين مقاله 1.
است كه براي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران » پذيري سياسي در جمهوري اسالمي ايران جامعه
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