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چکیده

امروزه اینترنت وتأثیرات آن ،به عنوان رسانهاي نوین ،مورد توجه نظریهپردازان قرارگرفته است .زمینههاي مختلف

افزایش میدهد و با توجه به گسترش سریع کاربران اینترنت در ایران و درصد باالی جمعیت جوان و دانشگاهی،
مطالعة اشکال گوناگون این تأثیرات را ضروری میکند .اين پژوهش با هدف بررسي رابطة اينترنت و فرهنگ
سیاسی دانشجويان دانشگاه آزاد تاکستان انجام شده و در پي پاسخگويي به پرسشهايي در مورد ارتباط بین
اینترنت و تمایل دانشجویان به مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات بوده است .فرضیههای پژوهش ،به وجود
رابطه معنادار بین اینترنت و تمایل دانشجویان به مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات اشاره داشت .در اين
پژوهش ،با روشنمونهگيري  420دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده
در اين پژوهش ،پرسشنامة كتبي در قالب طیف لیکرت و بر اساس نظر اندیشمندان و منابع علمی معتبر تهیه و
از نظر روایی قابل اعتماد است .پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب اعتبار  0/82نشان
از اعتبار باالی پرسشنامه دارد .فرضیهها در سطح معناداری  5درصد مقایسه شد .يافتهها نشان داد كه بین حوزة
عمومی اینترنت و مشارکت سیاسی رابطة معنادار با همبستگی ضعیفی وجود دارد؛ ولی بین اینترنت و حضور
در انتخابات رابطهای به دست نیامد؛ از این رو استنباط میشود اینترنت و دنیای مجازی با توجه به قابلیتهای
منحصر به فردش ،به تنهایی در شکلدهی وجهتگیریهای دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی و حضور در
انتخابات مؤثر نیست.

کلیدواژه :فرهنگ سیاسی ،مشارکت سیاسی ،اینترنت ،انتخابات.
* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور s46mosavi@yahoo.com
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فرهنگی ،به ویژه در سطح دانشجویان و نقش فعال آنان در تحوالت سیاسی و اجتماعی ،اهمیت موضوع را
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ظهور اينترنت در سالهای اخیر بهمثابه رسانهاي قدرتمند ،دوباره باب گفتوگوهای جديدی
را در خصوص نقش رسانهها گشوده است .اينترنت ،رسانهای است که در سالهاي اخير رشد
حيرتانگيزي کرده و نويدها و تهديدات بسياري را به همراه داشته است( .مککوايل)39 :1383 ،
اینترنت بهسرعت درحال گسترش است و تأثیر شگرفی در فرهنگ و رفتارهاي اجتماعی
جوامع دارد .فرهنگ ایرانی بیتردید ،دچار دگرگونیهایی شده که بخشی از آن در اثر استفاده از
اینترنت به وجود آمده است .ورود اصطالحات و مفاهیم جدیدي مثل جهانی شدن ،عصراطالعات،
جامعة اطالعاتی ،جامعة شبکهاي تنها بخش کوچکی از تغییری است که استفاده از اینترنت ایجاد
کرده است .با رشد شتابان فناوریهاي ارتباطات ،بهویژه اینترنت و انتقال پرشتاب فعالیتها و
زندگی انسان به فضاهاي سایبر ،محیطهاي مجازي اهمیتی روزافزون یافته و مجازي شدن را به
نیروي محرك تغییر محیط زندگی انسان و از آن مهمتر به عامل اصلی تغییر الگوهاي فکري و
فرهنگی تبدیل کرده است.
رسانهها و اینترنت باعث تغییر و تحول فرهنگها و تمدنها شدهاند .این تغییر تا حدودي باعث
نزدیکی فرهنگها و تبادل و تعامل فرهنگی شده است (لنگل و دی مرفی .)349 :1385 ،وقتی از
تأثیر رسانه سخن میگوییم ،مراد الزام ًا همان چیزي است که پیش از این ،به صورت پیامد مستقیم
ارتباطات جمعی ،خواسته یا ناخواسته ،اتفاق افتاده است .این امر با قدرت رسانه ،که قابلیتی مربوط
به آینده است ،متفاوت است.
این تأثیر میتواند در سطوح گوناگونی مثل فرد ،گروه یا سازمان ،نهاد اجتماعی ،کل جامعه
و فرهنگ واقع شود که معموالً اًثرگذاري در یک سطح ،تأثیر در سطوح دیگر را به دنبال دارد.
(مککوايل)36 :1383 ،
تأثیر رسانهها بر مخاطبان ،مسئلهای بسیار پیچیده و هنوز ناشناخته است ،این سؤال که تأثیر
رسانهها بر مخاطبان چگونه است؟ یکی از پردامنهترین سؤالهای حوزه رسانههاست و به آن
پاسخهای گوناگونی داده شده که حتی برخی از آنها با یکدیگرند در تضادند (.)Eernest, 1998
موافقان دموکراسی دیجیتال ،در مورد توانایی اینترنت ،برای فراهم کردن بستر مطلوب مشارکت
هرچه بیشتر مردم در فرایند فعالیتهای سیاسی اتفاق نظر دارند .از دیدگاه آنها فناوریهای ارتباطی
جدید میتوانند با فراهم آوردن وسایل الزم برای آموزش دادن ،روشمند بار آوردن شهروندان،
شرکت دادن آنها در بحثهای راجع به خیر و صالح جامعه ،آنان را برای رسیدن به حق حاکمیت
بر سرنوشت خود یاری دهند .اینترنت برای دیگران فراهم کنندة یک مجلس بزرگ بحث و تبادل
دیدگاه و افکار حقیقت ًا آزادانه است( .سردارنیا)1388 ،
استفاده از اینترنت در ایران طی سالیان اخیر همواره رو به گسترش بوده و توانسته است جایگاه
مناسبی در میان نسل جوان پیدا کند .قطع ًا در میان نسل جوان ،اکثر مخاطبان اینترنت را دانشجویان

تشکیل دادهاند .همین امر موجب شده که ارتباط معناداری بین دانشجویان و اینترنت به وجود آید.
در این تحقیق ،سعی میشود ،با توجه به مطالب بیان شده ،به رابطة اینترنت و فرهنگ سیاسی
دانشجویان ،که ارتباط وسیعی با این شبکه دارند ،پی ببریم .بنابراین مسئلة اساسی پژوهش حاضر،
مطالعة تأثیرات اینترنت بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان ،به شیوة موردی است.
همچنین رابطة موجود بین اینترنت با متغیرهای مشارکت سیاسی و انتخابات نیز بررسی شده است.

تعریف مفاهیم
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سياسى را نخستين بارگابريل آلموند در علم سياستبه كار برد« :هر نظام سياسى شامل
الگوى خاصى از سمتگيريها به سوى عمل سياسى است و فكر مىكنم كه بهتر است اين الگو
را “فرهنگ سياسى” بناميم ( .)almond, 1956 :396فرهنگ سياسي عبارت است از ديدگاهها،
احساسات سياسي و ادراكات ،كه رفتار سياسي را در هر جامعهاي تعيين كرده و هدايت ميكند.
(پای)29 :1383 ،
مشارکت سیاسی

اینترنت
اینترنت ،دنیاي مجازي حاصل از انقالب دیجیتالی است (نیکخواه .)33 :1395 ،سیستم عظیم و
جهانی متشکل از انسان  ،اطالعات و رایانه است ( عبادي .)57 :1386 ،اینترنت از نگاه ویکتور ترنر
مردمشناس ،اینطور تعریف شده است« :فضایی است متفاوت از زندگی عادی و زندگی غیر عادی.
لذا این فضا یک فضای بینابین و فاقد قوانین و انتظاراتی است که عموم ًا بر زندگی روزانه حاکمند
و بیشتر احتمالی و نامتعین هستند»( .خانیکی)13 :1386 ،

مبانی نظری تحقیق
مشارکت سیاسی ،درگیری فرد در سطوح مختلف نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام
سیاسی است؛ این فعالیتها شامل رأی دادن در انتخابات ،کمک کردن به یک رقابت سیاسی ،کمک
مالی به یک کاندیدا ،تماس با مقامات ،اعتراضات و  ...میشود.
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مشارکت سیاسی ،دخالت و فعالیت فرد در سطوح مختلف نظام سیاسی است که از عدم دخالت
و وارد شدن ،تا به دست آوردن یک منصب سیاسی را شامل میشود ( .) Rush, 1992: 110مایکل
راش ،مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانة اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و
غیر مستقیم در سیاستگذاری عمومی میداند.
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در نظریه دال  ،تبیین ُکنش سیاسی از جمله رفتار انتخاباتی ،بر دو محور عمدة تصمیمگیری
و قضاوت میچرخد .در صحنة واقعی زندگی باید بهسرعتُ ،کنش و واکنش نشان دادُ .کنش
اجتماعی اساسی و محوری ،در صحنة واقعی زندگی تصمیمگیری است .تصمیمگیری از این
جهت مهم است ،راههای متفاوتی که پیش روی افراد وجود دارد و برای تشخیص صحت راهها
باید تصمیم گرفت .بدون توسل به تصمیمگیری ،هرگز نمیتوان ،به طور فعال در زندگی سیاسی
مشارکت کرد( .دارابی )20 :1388 ،
برای انجام یک عمل باید معلوم کرد ،چه شقی بهتر یا دست کم ارضا کنندهتر است؟ چگونه
میتوان انتخاب یا تصمیمگیری را معقول انجام داد؟ چنین کاری ،مشکلترین عمل ارزشیابی
سیاسی است .ارزشیابی سیاسی شامل مسائل گوناگونی از این جمله است:
yyعناصر مؤثر بر انتخاب گزینههای مختلف سیاسی؛
yyعناصر تعیینکنندة یک تصمیمگیری؛
yyتعیین بهترین راهبردهای تصمیمهای سیاسی عقالیی (همان).
«ارزشیابیها ممکن است آگاهانه ،ساده یا پیچیده ،سنجیده یا نسنجیده و مبتنی بر اطالعات کم یا
زیاد و سرانجام عاقالنه یا جاهالنه باشند( ».دال .)167: 1364 ،اما در هر صورت  ،همین ارزشیابیها
هستند که مبنا و اساس تصمیم را تشکیل میدهند.
اینگلهارت ،جامعهشناس سیاسی دانشگاه میشیگان ،معتقد است با افزایش توان اقتصادی و
اجتماعی افراد  ،میل آنها به مشارکت مؤثر در زندگی سیاسی و اجتماعی افزایش مییابد و در
صورتی که مشارکت مؤثر امکانپذیر نباشد یا رأی دادن ،رفتاری بدون حاصل تلقی شود ،میزان
سرخوردگی گروههای باالدستی جامعه از رأی دادن بیشتر خواهد بود.
از دید مکتب شیکاگو ،ویژگیهای رأیدهنده و گروهی که به آن تعلق دارد ،ویژگیهایی به افراد و
گروههای سیاسی حاضر در میدان سیاست منسوب میکند و انباشتهای از تجربیات گذشتة وی در میدان
سیاسی ،تعیینکنندة رفتار رأیدهی است .به این ترتیب ،تجربة شرکت در انتخابات قبلی و احساسی که
از نتیجة این مشارکتها حاصل شده است ،به عالوة ارزیابیهای نگرشی دربارة نظام سیاسی و عملکرد
این نظام و نخبگان آن ،رفتار رأیدهی را تعیّن میبخشد( .بشیریه)8-20 :1374 ،
این مکتب ،بهشدت بر اندازهگیری نگرش سیاسی تأکید دارد .برای درک نگرشها نیز به
ادراکات ،تجربیات گذشته و انگیزههای کلی کنشگر سیاسی توجه میشود .بر طبق این دیدگاه،
مجموعه نیروهای اجتماعی و سیاسی درون فضای سیاسی ،تعیینکنندة ُکنش رأیدهی هستند.
مجموعة عناصر فضای سیاسی نیز عبارت از :رأیدهندگان ،نامزدها و ویژگیهای خاص آنان از
قبیل وابستگی حزبی ،قومی و قبیلهای و دیدگاههای نامزدها در باب مسائل مختلف ،نیازمندیهای
درونی فرد و تجربة گذشته در میدان سیاسی است.
به اعتقاد اولسون ،عوامل بسیاری از جمله رسانههای جمعی ،بر مشارکت متعارف تأثیر

میگذارند .1 :بیعالقگی یا بیاعتمادی سیاسی؛  .2تأثیرگذاری سیاسی؛  .3گسترش منابع سیاسی؛
 .4جامعهپذیری سیاسی؛  .5وسایل ارتباط جمعی( .پرچمی )47 -8 :1386 ،

رویکردهای سهگانه دربارة رابطة اینترنت و سیاست

گرچه رسانههای نوین به لحاظ گسترش روش سیاسی و نظارت مردمی ،بر جامعة مدنی ،عمومی شدن
سیاست و گسترش دموکراسی تأثیرگذار هستند ،ولی همین رسانههای جدید میتوانند در جهت استبداد
نوین ،در جامعه و نرمافزاری کردن قدرت ،روزمرگی سیاست ،جلوگیری از ارائة آرمانها در سیاست به کار
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یکی از موضوعات چالشبرانگیز درعصر کنونی ،این است که بین رسانهها و سیاست چه ارتباطی
وجود دارد؟ میتوان گفت سه رویکرد مهم نظری در خصوص تأثیر اینترنت بر فضای سیاسی ،در بین
نظریهپردازان وجود دارد ،که آنها را به رویکرد خوشبینانه ،بدبینانه و واقعبینانه تقسیمبندی کردهاند.
الف .رویکرد خوشبینانه .طرفداران و طراحان این رویکرد بر این باورند که اینترنت ،افراد را بیش از
گذشته در زندگی اجتماعی درگیر ساخته ،شبکههای اجتماعی را تسهیل و به دموکراسی مبتنی بر
گفتوگو و مشارکت ،کمک قابل توجهی کرده؛ همچنین برای افراد در حاشیه مانده یا اقلیتهای
سیاسی در حوزة عمومی مجازی ،فرصتهای فزایندة مشارکت سیاسی فراهم آورده است .اینترنت،
به لحاظ شفافیت سیاسی ،افزایش پاسخگویی مسئوالن ،دسترسی مردم به دانش و اطالعات
الزم ،مواجه کردن مردم با سیاستمداران ،بیان نظرها و دیدگاههای شهروندان به سیاستمداران در
قالب دموکراسی گفتمانی ،بسیار تأثیرگذار بوده است .به همین دلیل ،طرفداران این رسانه ،اعمال
محدودیت بر علیه آن را اعمال محدودیت علیه دموکراسی میدانند .اگر سیاست را ،یک شیوه
زیست در نظر بگیریم ،میتوان گفت که کارکردهایی همچون گریز از سلطة سیاستمداران ،افزایش
مشارکت ،افزایش اطالعات ،دموکراسی رایزنانه ،و افزایش فضای عمومی از جملة کارکردهای
مثبت در اینترنت و رسانههای نوین است)smith,1989: 22-5( .
ب .رویکرد بدبینانه .با توجه به سلطة سرمایهداران ،نباید انتظار داشت که آنها به نفع دموکراسی و
مشارکت سیاسی مردم عمل کنند؛ چون مراکز قدرت از طریق این رسانه ،جامعه را پوپولیستی کرده
و دموکراسی را محدود میکنند .به نظر طرفداران این رویکرد ،اینترنت به جای ایجاد الگوهای نوین
مشارکت و تحوالت بنیادی در این زمینه ،تنها موجب تقویت روابط موجود و الگوهای مشارکت
سیاسی سنّتی شده است .اینترنت ،تنها به مشارکت سیاسی افراد فعال و عالقهمند و دارای تجربة
فعالیت سیاسی انجامیده است ،نه همة شهروندان .اینترنت به سمت تقویت شکاف بین صاحبان
اطالعات و فقیران اطالعاتی پیش رفته و تقویت شکافهای دموکراتیک ،بین حاشیه ماندههای
سیاسی یا غیرفعاالن با فعاالن سیاسی و تقویت بازیگران سیاسی را موجب شده است .این افراد از
شبکههای اینترنتی بیشترین بهرة سیاسی را بردهاند( .کین)23 :1383 ،
ج .رویکرد واقعگرایانه .معتقدند که:

روند .با توجه به اینکه صاحبان اصلی رسانههای نوین مراکز قدرت هستند ،برخی اوقات در جهت تحدید
دموکراسی به کار میروند .بر اساس این دیدگاه ،فناوریهای اطالعاتی ،بهویژه اینترنت ،با وجود قابلیتهای
سیاسی فراوان ،مشارکت مدنی را نه از بین میبرند و نه تسهیل میکنند( .پاستر)52 :1378 ،

آنها تنها بازتاب دهندة سیاست و فعالیتهای سیاسی ،به عنوان امری معمول هستند و تأثیر قابل توجهی
بر مشارکت مدنی ندارند.

انواع تأثیرگذاری رسانههای نوین بر سیاست
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 .1ماهیت سیاست .رسانههای نوین ،موجب فروپاشی قطعیتهای سیاسی گذشته و پوپولیسم سیاسی
شده و روابط سیاست با جامعه را کم هزینه و آسان کرده است .میتوان تمرکززدایی ،فراملی کردن،
محو عرصة خصوصی ،ساده کردن سیاست را از تأثیرهای خاص رسانهها بر ماهیت سیاست دانست.
 .2دولت .تأثیر رسانههای نوین بر دولت ،حالت پارادوکسیکال دارد ،همچنان که از یک سو وظایف و
مسئولیتهای دولت را کاهش میدهد از سوی دیگر مسئولیتهای جدیدی نیز برای آنها ایجاد کرده
است .بسیاری از مسئولیتها ،به خود افراد یا نهادهای غیر دولتی واگذار شده است؛ اما اهمیت مسائل
جهانی بیشتر از مسائل داخلی ،توجه به محیط زیست ،اهمیت مسائل هویتی و اخالقی و افزایش
قدرت دولتها در کنترل و نظارت و القا ایدئولوژی خود در جامعه از جمله تأثیرات رسانههای جدید
است( .وبستر)337 :1382 ،
 .3شهروندان .افزایش فضای عمومی جامعه ،آسانتر شدن دسترسی مردم به مسئوالن ،افزایش
تأثیرگذاری مردم بر سیستم تصمیمگیری ،افزایش انتظارها از دولتها ،روزمرگی سیاست نزد
شهروندان و افزایش عامهپسندی سیاست در جامعه ،تأثیراتی است که اینگونه رسانهها بر
شهروندان گذاشتهاند( .هابسباوم)9 :1382 ،
 .4انتخابات .افزایش نقش رسانهها و اینترنت ،در پیروزی یا شکستهای انتخاباتی ،افزایش
توجه سیاستمداران به مسائل مورد توجه و گاهی غیر سیاسی مردم ،سهولت مشارکت مردم
در انتخابات ،نظرسنجیهای انتخاباتی اینترنتی ،کاهش نقش احزاب و نخبگان سیاسی ،توجه
به بازاریابی سیاسی و استفاده از فنون تجاری برای پیروزی در انتخابات ،تغییراتی است که
در عصر اطالعات و با تکیه بر رسانههای جدید ایجاد شده است .به اعتقاد صاحبنظران ،در
عصر جدید رسانهها تعیینکنندهترین ابزار در زمینة تعیین نتایج مسابقات سیاسی هستند؛ و در
این میان ،اینترنت به عنوان منبع اصلی اطالعات ،سادهسازی سیاست و انتقال آن به مردم نقش
برجسته و قابل توجهی دارد.
پیپانوریس ( ،)Pippa Norrisاستاد روابط بین الملل دانشگاه سیدنی ،در ارتباط با اثرات اینترنت بر
مشارکت مدنی ،چند فرض عمده را مطرح میکند:
الف .اینترنت ممکن است به آگاهسازی ،سازماندهی ،بسیج افراد و گروههای به حاشیه رانده شده،

جوانترها و اقلیتهای سیاسی منجر شود .به اعتقاد وی ،اینترنت میتواند با تأمین فرصتهای سیاسی
از قبیل کسب اطالعات راجع به احزاب و گروههای سیاسی ،دسترسی به کنفرانسهای اینترنتی،
گروههای سیاسی مجازی ،اتاقهای گفتوگو ،ارتباط سیاسی دوسویه با مقامات حکومتی و فعاالن
سیاسی و غیره ،درمشارکت سیاسی تأثیرگذار باشد)Norris, 2002: 1( .
ب .اینترنت ،به مثابة تریبونی برای احزاب و گروههای سیاسی معترض و اقلیت ،میتواند به تضعیف
حکومتهای اقتدارگرا و گسترش دموکراسی کمک کند .گروهها و فعاالن سیاسی ،از طریق این
فناوریها ،فساد سیاسی و اقتصادی ،تبعیضها ،سرکوبهای سیاسی ،ناکارآمدیهای حکومت را
آشکار کرده و با برجستهسازی این ضعفها ،چالشهای جدی برای این نوع حکومتها ایجاد
میکند.
ج .اینترنت ،میتواند در اشاعة ارزشهای سیاسی دموکراتیک از قبیل مشارکت ،آزادی بیان ،تساهل،
عدالت و غیره تأثیرگذار باشد .گسترش این ارزشها ،میتواند بستر و محیط همدالنه ایجاد کند و
مشارکت سیاسی را در سطح جهانی گسترش دهد .شواهد نشان میدهد ،کاربران اینترنت در ایاالت
متحده و اروپا ،گرایش بیشتری به ارزشهای دموکراتیک دارند( .سردارنیا)202 :1388 ،
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اینترنت از یک سو ،اطالعات و آگاهی سیاسی و اجتماعی افراد را افزایش میدهد و از سوی دیگر افراد
و گروهها را در مسائل سیاسی و مدنی درگیر میکند ( .)Hun, 2007: 8-9بنابراین مزاياي اينترنت را براي
سیاست از نگاه مککوایل میتوان اینگونه بیان کرد:
 .1تعامل در برابر گردش يك سويه؛
 .2حضور همزمان ارتباط عمودي و توسعه تساوي؛
 .3عدم واسطهگري به معناي كاهش نقش ژورناليسم به عنوان واسطه روابط بين شهروندان و سياستمداران؛
 .4هزينههاي پايین براي فرستنده و گيرنده؛
 .5سرعت باالتر در مقايسه با رسانههاي قديمي؛
 .6نبودن محدوديتها و مرزها( .مککوایل)60 :1383 ،
طی سالهای گذشته ،تعدادی از ارتباطشناسان تالش کردهاند که به یک جمعبندی ،درباره تأثیر رسانهها
دست یابند .ژوزف کالپر در اوایل  ،1960با بررسی مجموع نتایج مربوط به تأثیر رسانهها طی بیست سال
به این نتایج دست یافت:
 .1تأثیر رسانه ها محدود است.
 .2در مواردی هم که تأثیرگذار هستند ،این اثر به سبب عوامل دیگر امکانپذیر میشود .در واقع،
رسانهها بیشتر عامل تقویت و پشتیبانی هستند ،تا عامل تغییر به این ترتیب ،دکترین پشتیبانی
شکل میگیرد .نظریة پشتیبانی که در حقیقت قدرت تبلیغات غیر مستقیم را تأیید میکند،
معتقد است:
الف .پوشش رسانهای رقابتهای انتخاباتی ،در کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی تأثیر دارد ،یعنی

افرادی که در معرض پیامهای رقابتی انتخاباتی قرار میگیرند ،بیشتر به انتخابات عالقه نشان میدهند.
ب .تعداد کمی از مردم تحت تأثیر دریافتهای خود از رسانهها تغییر رأی میدهند( .عیوضی،
)161-62 :1388

روش تحقیق
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در این تحقیق ،از روشهای اسنادی و پیمایشی استفاده شده است .از روشهای اسنادی برای
صورتبندی مبانی نظری و بررسی دیدگاههای صاحبنظران ،دربارة اینترنت و فرهنگ سیاسی
استفاده شده است .در بخش تجربی تحقیق نیز جهت آزمون فرضیههای تحقیق ،از روشهای
پیمایش استفاده شده است .از آنجایی که واحد تحلیل تحقیق ،فرد است ،روش پیمایشی،
مناسبترین روش جمعآوري اطالعات برآورد شد؛ لذا از تعدادی دانشجو ،که به عنوان نمونه
تحقیق ،به روش تصادفی ساده انتخاب شدند ،استفاده شده است و تحلیل آن بر اساس مدل اسپیرمن
و پیرسون است .از آنجایی که پرسشنامة حاضر به روش دلفی ،با استفاده از آراء استادان مجرب در
این زمینه و در کنار آن مراجعه به منابع موجود از قبیل نظریههای اندیشمندان علوم سیاسی تهیه
شده و از نظر روایی قابل اعتماد است .پایایی پرسشنامه مذکور از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد
سنجش قرار گرفته ،که نتیجه آن به شرح زیر است:
به طور معمول در پژوهشها اگر ضریب آلفای کرونباخ در حدود  0/7یا  0/75باشد ضریب
قابل قبولی است .اما ضريب اعتبار این پرسشنامه به ميزان  0/82بوده است که نشان از اعتبار باالی
پرسشنامه دارد.
آمار اعتماد پذیری
ضریب آلفای کرونباخ

تعداد موارد

0/821
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ضریب اعتبار هر بخش مجزا

آمار اعتماد پذیری استفاده از اینترنت

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد موارد

0/755

8

آمار اعتماد پذیری مشارکت سیاسی
ضریب آلفای کرونباخ

تعداد موارد

0/786

8

آمار اعتماد پذیری مشارکت در انتخابات
ضریب آلفای کرونباخ

تعداد موارد

0/735

7

جامعة آماري و تعداد نمونة مورد نياز
جامعة مورد نظر ،در اين تحقيق شامل دانشجویان حقيقي است که در دانشگاه آزاد تاکستان مشغول
به تحصیل هستند.
برای جمعآوري اطالعات از کل دانشجویان دانشگاه ،که در حدود  15000نفر هستند ،از
فرمول  ،a=%5که برای محاسبه تعداد حداقل نمونه در جامعة محدود با اطمینان  %95است،
استفاده شد .تعداد اعضاي نمونه آماري دست کم  375مورد به دست آمد .تعداد  420پرسشنامه
تهیه و توزیع شد ،که  12عدد مخدوش و  408عدد مورد قبول بود.

یافتههای تحقیق در خصوص جایگاه اینترنت در میان دانشجویان

جدول .1میزان استفاده از اینترنت در طول روز
فراوانی

درصد

درصد اعتبار سنجی

درصد تجمعی

بسیار کم

105

25/8

25/8

25/8

کم

53

12/9

12/9

38/7

125

7/30

30/7

69/3

زیاد

70

17/2

17/2

86/5

بسیار زیاد

55

13/5

13/5

100

کل

408

100

100

اعتبار

تا حدودی
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با توجه به دادههای جدول  1درمییابیم ،که حدود 61درصد دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان
روزانه بیش از  1/5ساعت از وقت خود را در دنیای مجازی سپری می کنند و 13درصد باالی 2/5
ساعت در روز بهرهبرداری میکنند .این میزان استفاده نشان دهندة جذابیت و توانایی باالی اینترنت،
به منظور جذب کاربر از میان دانشجویان و قشر تحصیلکرده است ،در حقیقت ،توانسته به برخی
از نیازهای آنان پاسخ دهد .اهداف کاربران میتواند متفاوت باشد و از جنبههای آموزشی ،فراغتی
گرفته تا سیاسی را شامل شود.

100

13/5

13/5

55

بسیار زیاد

100

100

408

کل

نمودار  .1میزان استفاده از اینترنت در طول روز
نمودار  .1میزان استفاده از اینترنت در طول روز

اینترنت در میان 82درصد دانشجویان دارای مقبولیت و مطلوبیت است ،که این درصد نشاندهندة قابل
اعتماد
توانددهندة
ی نشان
درصد
این این
به ،که
است
است.مقبولیت و
دانشجویاندارای
درصد دانشجویان
رسانه 82
ایندر میان
اینترنت
قابلدالیل
یکی از
رسانه م
مطلوبیتآنان
بنابراین اعتماد
در میان
اعتماد بودن
نشانازمی
موضوع
ایناین
ایبهزیر
اعتمادمیله
نمودار
جدول  2و
اینترنت باشد.
استفاده از
دهند.ال بودن
دالیل با
تواندرایکی
رسانه می
آنان
بنابراین
دانشجویان است.
در میان
میزاناین رسانه
باال بودنبودن
جدول  .2میزان اعتماد به اینترنت به عنوان یک رسانه

رسانهمیدهند.
یکرا نشان
موضوع
نمودار میلهای
میزان  2و
 .2جدول
باشد.
میزان استفاده از اینترنت
اینترنتزیربهاینعنوان
اعتماد به
جدول
درصد تجمعی
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فراوانی
8/6

درصد معتبر

درصد

8/6

درصد

معتبر
درصد 8/6

فراوانی
35

درصدکمتجمعی
بسیار
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بسیار کم

17/8
35

8/6

9/2

9/28/6

38

کم

38

63/2

9/2

45/4

45/4

185

تا حدودی

185

45/4

21/5

21/5

87

زیاد

زیاد

87

21/5

15/3

15/3

63

بسیار زیاد

بسیار زیاد

63

15/3

15/3

کل

408

100

100

اعتبار

تا حدودی

84/7
100

100

9/2

45/4 15
21/5
100

408

کم8/6
17/8

اعتبار

63/2

84/7
تعداد کل
100

نمودار  .2میزان اعتماد به اینترنت به عنوان یک رسانه
نمودار  .2میزان اعتماد به اینترنت به عنوان یک رسانه

از بین افراد نمونه  85درصد افراد اعالم کردند که از این وسیله ارتباط جمعی به منظور بحثهای سیاسی
استفاده کمی میکنند .به عبارتی راغب به شرکت در مباحث نیستند.

از بین افراد نمونه 85درصد افراد اعالم کردند که از این وسیله ارتباط جمعی به منظور بحثهای
سیاسی استفاده کمی میکنند .به عبارتی راغب به شرکت در مباحث نیستند.
جدول  .3بررسی میزان مشارکت در بحثهای سیاسی در اینترنت
فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

بسیار کم

265

65/0

65/0

65/0

کم

83

20/2

20/2

85/3

45

11/0

11/0

96/3

زیاد

5

1/2

1/2

97/5

بسیار زیاد

10

2/5

2/5

100

کل

408

100

100

اعتبار

تا حدودی

جدول  .4میزان استفاده از اینترنت برای پیگیری اخبار و اطالعات
فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

بسیار کم

133

32/5

32/5

32/5

29

کم

88

21/5

21/5

54/0

135

33/1

33/1

87/1

زیاد

47

11/7

11/7

98/8

بسیار زیاد

5

1/2

1/2

100

کل

408

100

100
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اعتبار

تا حدودی

نزدیک به 87درصد افراد نمونه ابراز کردند از اینترنت ،برای پیگیری اخبار ،کم و یا تا حدودی
استفاده میکنند و تنها 13درصد افراد ،فقط از اینترنت اخبار را پیگیری میکنند .بنابراین نقش
رسانههای دیگر در پر کردن خأل اطالعاتی دانشجویان ،در این زمینه میتواند برجسته باشد.

بررسی فرضیههای پژوهش
در این بخش با استفاده از روشهای آماری به بررسی و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده
میپردازیم .در این پژوهش ،تعداد نمونة مورد بررسی  408نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد هستند ،با
این توضیح که نمونهها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدهاند .برای پاسخ به سؤالهای طرح شده،
مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه بین اینترنت با مشارکت سیاسی و انتخابات و بررسی فرضیههای
ارائه شده در این پژوهش از دادههای بخش اول و دوم پرسشنامه استفاده کرده و با استفاده از روشهای

آماری خاص مقایسهای بین استفاده از اینترنت ،به صورت کلی و میزان مشارکت در فعالیتهای سیاسی،
همچنین حضور در انتخابات انجام میدهیم ،تا مشخص شود ،آیا رابطه معناداری بین آنها وجود دارد یا
خیر .روشی که برای این مقایسه استفاده میشود ،آزمون اسپیرمن و پیرسون است .در این میان ،آزمون
همبستگی اسپیرمن ،با توجه به آنکه متغیرها ،دارای طیف لیکرت و رتبهای و کیفی هستند ،صحیحتر به
نظر میرسد .در اینجا هر دو آزمون را مورد بررسی قرار می دهیم.
در جدول  5ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین دو متغیر استفاده از اینترنت و مشارکت
سیاسی عدد  0/26محاسبه شده است .برای دو متغیر استفاده از اینترنت و حضور در انتخابات،
ضریب همبستگی اسپیرمن  0/024به این معناست که رابطة آنها مستقیم ولی ضعیف است .همچنین
ضریب همبستگی پیرسون  0/074بین این دو متغیر ،نیز رابطة باال را تایید میکند.
جدول  .5ضریب همبستگی اسپیرمن
میزان استفاده از اینترنت میزان حضور در انتخابات
Spearman’s rho

میزان استفاده از
اینترنت
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Correlation
Coefficient

0/024

1/000

0/761

)Sig. (2-tailed

 /سال بیستونهم  /شمارة 3

میزان حضور در
انتخابات

N

408

408

Correlation
Coefficient

0/024

1/000

)Sig. (2-tailed

0/761

N

408

408

جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون
میزان استفاده از
اینترنت

Pearson Correlation

میزان استفاده از اینترنت

میزان حضور در انتخابات

1/000

0/074

)Sig. (2-tailed
میزان حضور در
انتخابات

0/346

N

408

408

Pearson Correlation

0/074

1

)Sig. (2-tailed

0/346

N

408

408

جدول  .7ضریب همبستگی اسپیرمن
Spearman’s rho

میزان استفاده
از اینترنت

میزان مشارکت
سیاسی

میزان استفاده از اینترنت

میزان مشارکت سیاسی

Correlation
Coefficient

1/000

**0/264

)Sig. (2-tailed

0

0/001

N

408

408

Correlation
Coefficient

** 0/264

1/000

)Sig. (2-tailed

0/001

0

N

408

408

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول  . 8ضریب همبستگی پیرسون
میزان استفاده از اینترنت

Pearson Correlation

میزان استفاده از اینترنت

میزان مشارکت سیاسی

1

**0/264

)Sig. (2-tailed

میزان مشارکت سیاسی

N

408

408

Pearson Correlation

**0/264

1

)Sig. (2-tailed

0/001

N

408

408

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

نتیجهگیری
فناوری اینترنت با تمام جنبههای مختلفی که دارد ،تأثیرگذارترین و شاخصترین نماد ارتباطات
مدرن در قرن جدید است.
گفته شد که اینترنت ،از ظرفیتهایی همچون وبسایت ،وبالگ ،سایتهای خبری ،انتخاباتی
و شبکههای اجتماعی از قبیل فیسبوک و توییتر برخوردار است .اینترنت از یکسو به افزایش
آگاهی سیاسی و اشاعة نگرشهای دموکراتیک در کاربران میانجامد ،از سوی دیگر موجب تغییر
در فرهنگ سیاسی آنان میشود و افراد را به ُکنشهای سیاسی ترغیب میکند .نتایج برخی مطالعات
نشان داده بود ،اینترنت بر فرهنگ سیاسی ،مشارکت سیاسی ،تمایل به رأی دادن در انتخابات،
تأثیر باالیی داشته است .سایتهای انتخاباتی در جمعآوری آرا ،حضور در همایشهای سیاسی
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0/001
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و جمعآوری کمکهای مالی تأثیرگذار بودهاند .در این پژوهش ،رابطة اینترنت و فرهنگ سیاسی
دانشجویان مطالعه و معناداری رابطه بین جوانانی (دانشجویان دانشگاه تاکستان) که از اینترنت
استفاده میکنند و گرایش آنها به مشارکت در سیاست و انتخابات بررسی شد .یافتههای تحقیق در
دو بخش مورد سنجش و بحث و بررسی قرار گرفت؛
الف .رابطه استفاده از اینترنت و مشارکت سیاسی
ب .رابطه استفاده از اینترنت و حضور در انتخابات
بر اساس نتایج آماری تحقیق ،ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در جدول زیر مورد تحلیل
قرارگرفته است.
نتایج آماری فرضیات
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فرضیات آماری تحقیق

درصد

اسپیرمن

ارتباط اینترنت و مشارکت سیاسی

0/264

0/26

ارتباط اینترنت و حضوردرانتخابات

0/074

0/024
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ضریب همبستگی به دست آمده ،برای میزان استفاده از اینترنت و مشارکت سیاسی  0/26است،
که با توجه به سطح معناداری ( ، )sig 0.05این فرضیه رد نمیشود؛ این عدد بیانگر ارتباط مثبت،
ولی ضعیف بین دو مؤلفه فوق است .برای سنجش ارتباط بین میزان استفاده از اینترنت و حضور
در انتخابات ضریب همبستگی اسپیرمن  0/024و ضریب همبستگی پیرسون  0/074محاسبه شده
است .با توجه به سطح معناداری بیش از ( )Sig >0/05این فرضیه رد شده و رابطه معناداری بین
دو متغیر مشاهده نمیشود.
برای تحلیل فرضیهها توجه به دادههای آماری ،باید به تنگناهای موجود در ایران ،جهت استفاده
از اینترنت توجه کرده مشکالتی ،از قبیل سرعت پایین در ایران نسبت به سایر کشورها ،کنترل و
نظارتهای صورت گرفته ،زیرساختهای فنی و مخابراتی که عوامل بسیار مهمی در صرف نظر
کردن جوانان به استفاده همه جانبه آنها از اینترنت است.
چنانچه در بررسی جزبهجز هر یک از سؤالهای پرسشنامه پیداست ،پایین بودن درصد
مؤلفههایی چون میزان ورود دانشجویان به مسائل سیاسی (11درصد) ،استفاده از اینترنت برای
کسب اخبار سیاسی (13درصد) ارسال ایمیلهای سیاسی (9درصد) ،مشارکت در بحثهای سیاسی
(15درصد) ،با توجه به سطح باالی استفاده از اینترنت در میان دانشجویان و اعتماد باالی آنان به
این رسانه جدید (82درصد) ،چنین به نظر میرسد که قشر دانشگاهی از اینترنت ،برای مقاصد
غیرسیاسی بیشتر استفاده میکنند .بنابراین ،نتایج به دست آمده در جامعة آماری مد نظر و در مقطع
زمانی کنونی برای فرضیههای تحقیق ،کام ً
ال منطقی به نظر میرسد.
اما در خصوص زمینههای به وجود آمدن عواملی که سبب جهتگیری و سمتگیریهای
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خاص دانشجویان به اعمال سیاسی و الگوهای ذهنی مشترک آنان میشود ،نظر قطعی نمیتوان
ابراز داشت .ممکن است مؤلفههای دیگری در این زمینه وجود داشته باشد ،که سبب جهتگیریها
و تمایالت سیاسی دانشجویان میشود.
دانشجویان همة این مؤلفهها را در ارزشیابی سیاسی به کار میگیرند .لذا ،کیفیت ارزشیابیها و
شیوههای آن نیز متفاوت است .دال معتقد بود ارزشیابیها ممکن است آگاهانه  ،ساده یا پیچیده ،
سنجیده یا نسنجیده و مبتنی بر اطالعات کم یا زیاد و سرانجام عاقالنه یا جاهالنه باشند .از نظر اولسون،
آسانتر شدن مشارکت ،افزایش تحصیالت مردم و درک آنها ،رفع موانع قانونی و بیاعتمادی به دولت،
میتوانند بر ارزشیابی مؤثر باشند .برادول نیز جنسیت ،منطقه سکونت ،سن ،تحصیالت ،درآمد ،نژاد،
قومیت و دین را از عواملی میدانست که بر جهتگیریهای سیاسی تأثیر دارد.
در مجموع ،شواهد نشان میدهند که در جامعة آماری مورد استفاده ،اینترنت نتوانسته بهتنهایی و
با اتکا به قابلیتها و جذابیتهایش تأثیرگذار باشد ،بلکه تأثیرگذاری آن به متغیرهای زمینهای همچون
عالقهمندی سیاسی کاربران در استفاده هدفمند از اینترنت ،مهارتهای ارتباطی ،میزان استفاده ،میزان
اعتماد به سایتها و متغیرهایی همچون سن ،جنس ،درآمد و تحصیالت بستگی دارد.
با استفاده روزافزون اینترنت در ایران ،به نظر میرسد در سالهای آینده کارکردهای گوناگون
آن گسترش یابد .البته تحقق آن مستلزم وجود زیرساختهای فنی و مخابراتی پیشرفته است.
در نهایت ،نتایج به دست آمده از پرسشنامه نشان میدهد اینترنت نتوانسته نقش خود را در
جلب نظر کاربران به حضور در انتخابات ایفا کند ،ولی تأثیر ضعیفی بر مشارکت سیاسی دانشجویان
داشته است.
با توجه به اینکه 61درصد دانشجویان روزانه بیشتر از  1/5ساعت از اینترنت استفاده میکنند،
اما درصد کمی از آنان استفادههای سیاسی میکنند؛ بنابراین یا راغب به دنبال کردن چنین مسائلی
نیستند یا از رسانههای دیگری برای فعالیتهای سیاسی بهره میبرند ،که اعالن نظر قطعی در این
مورد به پژوهشهای آتی موکول میشود.
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