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  شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی 21بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 

  )موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق(
  

  تهران شرق استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد، دکترروح اهللا احمدزاده کرمانی
  استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، دکتر نادر صادقی لواسانی

  دانشجوي کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، حسن نظري گلدرق
  nazarihassan57@gmail.com )دار مکاتبات نویسنده و عهده(

  
 :چکیده 

ایـن پـژوهش   . انجام شده است» شبکه یک سیماو مشارکت سیاسی  21بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت « پژوهش حاضر با هدف 
. ها به شـیوه پیمـایش صـورت گرفتـه اسـت      تحلیلی بوده و گردآوري داده -از لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش از نوع توصیفی

، نفر بود و به منظـور تعیـین حجـم نمونـه     3133کل دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران شرق به تعداد، امعه آماري تحقیقج
سپس بـا توجـه بـه    ، اي گیري طبقه ابتدا حسب رشته تحصیلی نمونه. نفر با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد 100اي به تعداد  نمونه

مولفه اي که در قالـب سـؤاالت بـاز و بسـته مبتنـی بـر        25پرسشنامه محقق ساخته . گیري تصادفی انجام گرفت ونهجمعیت هر گروه نم
یافته هاي پژوهش نشان می . تجزیه و تحلیل شده است SPSSهاي تحقیق با استفاده از نرم افزار  طیف لیکرت تنظیم شده است و داده

این فرض ، شبکه یک سیما و میزان مشارکت سیاسی رابطه مستقیم و معنی داري وجود دارد 21دهد بین میزان استفاده از اخبار ساعت 
بـدین  . یابـد  مـی  ما افـزایش شبکه یـک سـی   21براین اساس بیان شده است که با افزایش مشارکت سیاسی میزان استفاده از اخبار ساعت 

شـبکه یـک    21توان قضاوت نمود که به هر اندازه که دانشجویان مورد بررسـی بیشـتر از اخبـار سـاعت      می درصد اطمینان 95ترتیب با 
  .سیما استفاده کنند به همان اندازه نیز میزان مشارکت سیاسی درآنها باالتر بوده است و بالعکس

 
، اهـداف اقتصـادي مشـارکت   ، مشـارکت ) اخالقـی ( اهداف معنوي ، فرهنگ سیاسی، ت سیاسیمشارک، مشارکت: واژگان کلیدي

  1اي مشارکت توسعه

  
  
  
  

    

                                                        
  1391 آذر 20:مقالهتاریخ دریافت 

 1391دي 19: تاریخ پذیرش نهایی
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  مقدمه
ایـن  . ها به امري گریز ناپذیر تبدیل شده اسـت  امروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملّت

. دهـد  تر خود را نشان مـی  کنند به شکلی حساس مدرنیته را تجربه میامر در کشورهاي جهان سوم که گذار از سنت به 
از طـرف دیگـر میـزان بـاالي مشـارکت      . ها نیز ناچارند براي کسب مشروعیت به مشارکت سیاسی تـن در دهنـد   دولت

هاي سیاسی بر فرهنگ توسعه یافته و توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی آن  سیاسی مردم در زمینه تصمیمات و خط مشی
نـه تنهـا یـک    ، مشارکت سیاسی فعال و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، از منظر دینی. امعه داللت داردج

، از این رو بررسی نقـش . بلکه یک تکلیف حتمی و ضروري و ارزشی مطلوب براي دانشجویان و عموم جامعه است، حق
هاي دانشجویان در اداره امور  دي جامعه از توانمنديمن جایگاه و کارکردهاي دانشجویان در نظام سیاسی و ضرورت بهره

-207ص، 1389:غفـاري هشـتجین ودیگـران    . (تواند یکی از شرایط اجتناب ناپذیر توسعه سیاسی و اجتماعی باشد می
240 (  

  
  بیان مساله

دانشجویان  در بین. باشد می شبکه یک و مشارکت سیاسی 21موضوع این تحقیق بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 
عـدم محافظـه کـاري    ، گرایی اصالح.گرایی آرمان، نوجویی، طلبی استقالل، تحرك، به دالیل مختلف از جمله جوان بودن

و نیز به علت عالقه و شناختی که نسبت به مسـائل جامعـه   )خانواده و فرزند، به خاطر عدم وابستگی به شغل(اقتصادي
منـدي سیاسـی    عالقـه ، ایـن پـژوهش   هاي خاص خود برخـوردار اسـت   ویژگیاز ، کنند پس از ورود به دانشگاه پیدا می

هـاي سیاسـی    هاي سیاسی و یا از طریق برنامـه  مندي به مطالعه مقاله هایی پیرامون عالقه با طرح پرسش(دانشجویان را
، یر عوامـل خـانواده  تـأث .دهد مورد ارزیابی قرار می...)میزان پیگیري مسایل جامعه و، ها در تلویزیون مورد توجه آزمودنی

سنجد و نوع مشارکت سیاسی دانشجویان را به لحاظ  ها را در ایجاد بینش سیاسی دانشجویان می تلویزیون و همکالسی
، 1389: چابکی  .(دهد کند و نتایج حاصله را مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار می فعاالنه یا منفعالنه بودن بررسی می

  ) 128-107ص 
  

  اهمیت و ضرورت تحقیق
در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم بایـد   .و منوط به آزادي آنهاستها  مشارکت مشروط به برابري انسان

دولت نیز باید امکـان  و به دست آوردن مشاغل عمومی را داشته باشند و ها  فرصت مناسب براي تأثیرگذاري بر سیاست
سـنتی  هـاي   مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن نوعی گذر از حکومت. رقابت را بر اساس شایستگی افراد مهیا کند

بخشی از قـدرت  ، تثبیت شده محلیهاي  و سازمانها  روبرو است و هم تصور این که دولتهایی  لذا هم با دشواري .است
مشارکت به عنـوان رونـد کسـب قـدرت نـاگزیر       .رسد می کمی مشکل به نظر، ذار کنندو اختیاراتشان را به دیگران واگ

بنابراین طبیعی است اگر این ساختارها بـه یکـی از اصـلی تـرین     ، طلبد می ساختارهاي بوروکراتیک موجود را به مبارزه
  . تبدیل شوند) سیاسی ( موانع بر سر راه مشارکت 

یکی از مباحث مهم و از اهمیت ویژه اي برخواردار است چون مشـارکت در  ، یمشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماع
نوعی تعهد و قبول مسئولیت فـردي و اجتمـاعی اسـت کـه همـه افـراد انسـانی نـاگزیر بـه پـذیرش آن            امور اجتماعی

  )200شماره : 1385صالحی عباس .(هستند
  

  اهداف تحقیق
 هدف کلی 

  )دانشجویان تهران شرق :مورد مطالعه ( شبکه یک و مشارکت سیاسی  21بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت  
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  هدف جزئی 
 شبکه یک سیما و شرکت در راهپیماییها 21بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت -1
 شبکه یک سیما و شرکت در جلسات و سخنرانیهاي سیاسی 21بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت -2
 شبکه یک سیما و شرکت در انتخابات  21بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت -3
 شبکه یک سیما و فعالیت در ستادهاي انتخاباتی  21بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت -4
 شبکه یک سیما و شرکت و فعالیت در تشکلهاي سیاسی دانشجویی  21بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت -5
شبکه یک سیما و کوشش بـراي اقنـاع دیگـران در ارتبـاط بـا مسـاله        21سی رابطه بین استفاده از اخبار ساعتبرر - 6

 سیاسی که خود به آن اعتقاد دارند 
 سیاسی هاي  شبکه یک سیما و دیدن و شنیدن برنامه 21بررسی رابطه بین استفاده از اخبار ساعت -7
   

  سؤاالت تحقیق
  :سوال اصلی

  شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی وجود دارد؟ 21استفاده از اخبار ساعت بین اي  چه رابطه -1
  :سوال فرعی

 شبکه یک سیما و بهبود مشارکت سیاسی وجود دارد؟ 21بین استفاده از اخبار ساعتاي  چه رابطه -2
شبکه یک سیما و اقناع دانشجویان جهت شرکت در مشارکت سیاسـی   21بین استفاده از اخبار ساعتاي  چه رابطه -3

 وجود دارد؟
 شبکه یک سیما و افزایش مشارکت سیاسی وجود دارد؟ 21بین استفاده از اخبار ساعتاي  چه رابطه -4
  

   هاي تحقیق فرضیه
شبکه یک سـیما و شـرکت در راهپیمـایی رابطـه      21رسد بین میزان استفاده دانشجویان از اخبار ساعت  می به نظر -1

  .معناداري وجود دارد
شبکه یک سیما و شرکت در در جلسات و سـخنرانیهاي   21استفاده دانشجویان از اخبار ساعت  رسد بین می به نظر -2

  .سیاسی رابطه معنی داري وجوددارد
شبکه یک سیما و شرکت در انتخابات رابطه معنی داري  21رسد میان استفاده دانشجویان از اخبار ساعت  می به نظر-3

  . وجود دارد
دانشجویان از اخبار شبکه یک سیما و فعالیت در ستادهاي انتخاباتی رابطه معنـی داري   رسد بین استفاده می به نظر-4

  .وجود دارد
شبکه یک سیما و فعالیت در تشکلهاي دانشجویی رابطه معنی داري  21رسد بین استفاده از اخبار ساعت می به نظر -5

 . وجود دارد
ما و کوشش براي اقناع دیگران جهـت شـرکت در مشـارکت    شبکه یک سی 21رسد بین استفاده از اخبار  می به نظر -6

  .سیاسی رابطه معنی داري وجود دارد
سیاسـی رابطـه معنـی    هـاي   شبکه یک سیما و دیدن و شنیدن برنامه 21رسد بین استفاده از اخبار ساعت می به نظر-7

  .داري وجود دارد
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  تعاریف مفهومی 
  مشارکت سیاسی 

داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شـرکت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در سیاسـت      فعالیت ، مشارکت سیاسی
  )17-15ص ، 1976: هانتینگتون( .گذاري عمومی است

  
  فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی زادگاه مشارکت سیاسی است و هر نوع اصالح امورسیاسی را باید از اصالح فرهنگ سیاسـی آغـاز کـرد    
مشارکت سیاسی است هر چه فرهنگ سیاسی از فرهنگ انقیاد و تابعیت به طرف فرهنگ  فرهنگ سیاسی تولید کننده

  )585ص.همان.(مشارکتی تغیر یابد میزان مشارکت سیاسی افزایش می یابد
  

 مشارکت ) اخالقی( اهداف معنوي 
و کوشش فرد بر آن است که پیشرفت فردي گیري  منظور از لوح مسأله مشارکت در تصمیم، در بافت معنوي یا اخالقی

و  33شـماره  ، 1375: انصاري.( طبق مفهومی از حقوق بشر و شأن و مقامی که براي آن قائل شده است رواج داده شود
34 (  
  

 اهداف اقتصادي مشارکت 
 فراسـت و بصـیرت آنهـایی کـه کـار را عرضـه      ، تجربـه ، توانند از دانـش  می بهتر، مردم از طریق مشارکت در تصمیمات

، و جامعـه مفیـد فایـده باشـند    هـا   در جهت بهبود و گسترش روابط کار در سـازمان ها  توجه به بهبود روشبا ، کنند می
 )همان(

  
 مشارکت توسعه اي 

به عبـارت  .چند بعدي و چند فرهنگی است، مکمل، همبسته، پویا، جامع، یکپارچه، این نوع مشارکت فرایندي اجتماعی
 . در مراحل توسعه ائ در گیر شونددیگر مشارکت توسعه اي می خواهدکه همگان 

  )50ص، 1377:فریدون(
  

  مبانی نظري پژوهش
  تاریخچه مشارکت سیاسی

از قرن شانزدهم میالدي و به دنبال فروپاشی نظام سیاسی کلیسا و ورود نظریه قرارداد اجتماعی به مباحـث سیاسـی و   
بحث مشارکت سیاسـی و جامعـه مـدنی وارد    ، تاکید متفکران عصر روشنگري بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود

  .ادبیات سیاسی مغرب زمین شد
بر پایه آموزه هاي عصر روشنگري و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معناي درگیـر شـدن فـرد در سـطوح     

  )20ص، 1377:راش.(مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطه نزدیکی پیدا کرد
  

  در مورد مشارکت سیاسیها  دیدگاه
انتخـاب  : ترین سطح دو دیدگاه رقیـب وجـود دارد   براي تبیین مشارکت سیاسی و اصوالً هر گونه رفتار سیاسی در کلی

هر گونه رفتار ، پرداز آن است در مکتب انتخاب عاقالنه که آنتونی داونز مهمترین نظریه. عاقالنه و مکتب جامعه شناختی
هاي مختلف که در یک وضعیت خاص پیش  دي بازیگر است که به طور عاقالنه از میان گزینهسیاسی حاصل تصمیم فر
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آنتونی داونز در چهار چـوب مکتـب   . نماید اي را انتخاب کند که به بهترین نحو اهداف او را تأمین می روي اوست گزینه
توانـد بـه برخـی انـواع دیگـر مشـارکت        یانتخاب عاقالنه تبیینی تئوریک از رفتار رأي دهی مردم ارائه داده است که مـ 

کند و در جریان مبارزه انتخاباتی  هر رأي دهنده بالقوه بر اساس محاسبه عقالنی عمل می. سیاسی نیز قابل تعمیم باشد
هاي احزاب مخالف و با در نظر گـرفتن منـافعی کـه     با ارزیابی دولتی که بر سر کار بوده و مقایسه آن با ادعاها و برنامه

رأي دهندگان انتخاب کننـدگان  . زند رود از پیروزي این یا آن حزب عاید شخص او شود دست به گزینش می ظار میانت
). 63ص، 1386: سید امامی(کنند  اي براي تأمین منافع شخصی خود تلقی می اند که شرکت در انتخابات را وسیله عاقلی

هاي مشارکت در گروه یا عمـل جمعـی را در    کند که هزینه اولسون معتقد است که نفع شخصی عقالنی فرد را وادار می
داونز و اولسون هر دو بر عقالنیت در . داند وي عقالنیت را عامل قوي براي مشارکت سیاسی می. مقابل منافع آن بسنجد

  ).136ص ، 1377: راش. (مشارکت سیاسی تأکید دارند
ها و هنجارهاي موجود در جامعه است؛ لذا تحلیل  ارزش عمل فردي و گروهی برگرفته شده از، شناختی در مکتب جامعه

هاي گروهی  سیستم، فرهنگ سیاسی، پذیري سیاسی افراد مشارکت سیاسی در پرتو مطالعه عواملی چون شرایط جامعه
شناختی نظریه منابع اسـت کـه    هاي جامعه یکی از نظریه. شود و سایر شرایط مربوط به محیط اجتماعی امکان پذیر می

بـر مشـارکت سیاسـی افـراد      -شغل و درآمد، از جمله تحصیالت -شود برخی منابع اجتماعی و اقتصادي ن ادعا میدر آ
هـاي   هاي اجتماعی و انگیـزه  شبکه، گیري سبک زندگی دسترسی نابرابر افراد به اینگونه منابع در شکل. گذارند تأثیر می

تحصـیلی و غیـره   ، هـاي شـغلی   ید بر حسب عضویت آنـان در گـروه  بنابر این رفتار مشارکتی افراد را با. افراد مؤثّر است
  ). 65ص، 1386:سید امامی(توضیح داد 

  
  دیدگاه هانتینگتون

آنان مشارکت سیاسی را تابع دو عامل . دانند هانتینگتون و نلسون مشارکت سیاسی را از عوامل اصلی توسعه سیاسی می
داننـد و   ها و نهادهاي اجتماعی واسطه در خود جامعه مـی  و انجمنها  هاي نخبگان سیاسی و وضع گروه نگرش و اولویت

تواند سـرانجام بـه گسـترش مشـارکت سیاسـی و       معتقدند که فرایند توسعه اقتصادي و اجتماعی از طریق دو مجرا می
  :اجتماعی بیانجامد

در فرد احسـاس توانـایی و   هاي باالتر اجتماعی به نوبه خود  مجراي تحرك اجتماعی به این معنی که کسب منزلت. الف
کنـد و ایـن عوامـل     هاي عمومی را ایجـاد مـی   هاي دستگاه گیري هاي معطوف به توانایی و تأثیر نهادن بر تصمیم نگرش

در ایـن حالـت منزلـت اجتمـاعی     . هاي اجتماعی باشـد  تواند مشوق مشارکت در سیاست و فعالیت ذهنی در مجموع می
مشـوق مشـارکت اجتمـاعی و سیاسـی     ، ن از نظر سیاسی به عنوان متغیرهاي میانیباالتر و احساس توانایی و مؤثر بود

میزان سواد یا تحصیالت فرد بیشترین تأثیر را بر مشارکت ، از میان متغیرهاي منزلتی، به نظر این دو نویسنده. شود می
  .سیاسی دارد

هـاي شـغلی و    اتحادیـه (هـاي اجتمـاعی    سـازمان ها و  مجراي سازمانی یعنی عضویت و مشارکت فعال در انواع گروه. ب
است که احتمال مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسـی را بیشـتر   ) ها هاي مدافع عالئق خاص و نظایر آن گروه، صنفی

اهمیت بیشتري دارد زیرا همانطور ، ها محدودتر است هاي تحرك فردي در آن این عوامل در جوامعی که فرصت. کند می
هـاي   رد براي رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادي بهتر به عنوان آخرین راه حل به فعالیـت در سـازمان  که گفته شد ف

هـا در تبیـین تفـاوت سـطوح مشـارکت       پردازد اما بطور کلی دخالت در فعالیت سـازمان  اجتماعی یا احزاب سیاسی می
  .)54-56صص ، 1375: رضایی(تر است  اقتصادي مهم -از منزلت اجتماعی، سیاسی

  
  دیدگاه پري
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منظـور  . شدت وکیفیت آن را بررسی کرد، پري معتقد است که باید سه جنبه از مشارکت سیاسی یعنی شیوه مشارکت
گیرد آیـا رسـمی اسـت یـا غیـر رسـمی و اسـتدالل         وي از شیوه مشارکت این است که مشارکت چه شکلی به خود می

هاي رایج به مشارکت در جامعـه   بع در دسترس فرد و نگرشمنا، میزان عالقه، کند که شیوه مشارکت برطبق فرصت می
سنجش تعداد افرادي است کـه در  ، منظور از شدت. شود فرق دارد شود یا نمی و به ویژه این که آیا مشارکت تشویق می

هـا و   کنند و هم تعداد دفعات مشارکت آنان است که باز هم ممکن است بر طبـق فرصـت   هاي معین شرکت می فعالیت
آید و سنجش تأثیر آن بـر کسـانی کـه     کیفیت به میزان اثر بخشی که در نتیجه مشارکت به دست می. بع فرق کندمنا

اي بـه   ها و منـابع از جامعـه   کیفیت هم بر طبق فرصت. شود ها مربوط می کنند و نیز بر سیاستگذاري قدرت را اعمال می
  ).123 -124صص، 1377:راش(کند  جامعه دیگر و از موردي به مورد دیگر فرق می

  
  ویژگیهاي مشارکت تاثیر گذار

 دوسویه بودن و نه یک سویه بودن -1
 داوطلبانه بودن ونه اجباري -2
 آگاهانه بودن و نه غریزي و ناآگاهانه بودن-3
 براساس عالقه و نیازها بودن-4
 بودنها  برمبناي اعتقاد و ارزش-5
 براساس اعتماد و هم راییی متقابل بودن-6
 کارکرد ارگانیسم است شبیه-7
 نیازمند فعالیت تمام عناصر یک نظام است-8
 برمبناي هدف مشترك است -9

 مشارکت کنندگان حق شرکت در تصمیم گیریها را دارند -10
 بر مبناي آزادي عمل و دفاع از نظرهاست-11
  مخصوص یک قشر نیست-12

الزم را بر جامعه خود نخواهد داشتو به صورت مقطعی قابل اگر مشارکتی فاقد ویژگی هاي مذکور باشد بنابراین تاثیرات 
  )46ص، 1377:متین(بهره برداري ابزاري خواهد بود

  
  سطوح مشارکت

رابرت دال سطوح مشارکت را در امور سیاسی به مقوله هاي جزئی تري تبدیل کرده است که قابلیـت الگـوگیري بـراي    
  .اشاره می شود امور دیگر را نیز دارد که در اینجا به این سطوح

  شرکت در انتخابات ریاست جمهوري-1
  شرکت در انتخابات محلی-2
  فعالیت در یک سازمان درگیر حل مشکل جامعه-3
  کار افراد دیگر براي حل برخی مسائل جامعه -4
  کوشش براي اقناع دیگران در راهی که خود عمل می کنند-5
  فعالیت براي یک نامزد حزب در طول انتخابات-6
  س با دستگاه هاي حکومتی تما-7
  شرکت در جلسات سیاسی-8
  تشکیل گروه و سازمانی براي حل مشکالت جامعه -9
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  عضویت در یک سازمان سیاسی -10
  حزب یا نامزد انتخاباتی، پرداخت پول به یک نهاد-11

، شعالوه بر سطوح مشارکت سیاسی برشمرده شده سطوح دیگري از جملـه مشـارکت هـاي غیـر رسـمی ماننـد شـور       
  )34ص، 1380:رهبر.(تظاهرات و غیره نیز برشمرده شده که از ذکر آنها صرف نظر می شود

  
  پیشینه پژوهش

دهد که داشتن دوستان فعال در امور سیاسی موجب افزایش احتمـال مشـارکت خـود افـراد      تحقیقات الیگلی نشان می
تواند  می، پردازند هستند یا به فعالیت سیاسی میمند  گیرد بحث با دوستانی که به سیاست عالقه وي نتیجه می. شود می

، دانمـارك ، در یادگیري فرد به فعالیت در امور سیاسی کمک کند نتیجه تحقیق حاکی از آن بوده که کشورهاي آلمـان 
دیگر  اسپانیا و بلژیک در گروه، ایتالیا، فرانسه. اند تري برخوردار بوده هلند و تا حدودي انگلیس از فرهنگ مدنی پیشرفته

جمهوري فدرال آلمان از جمله کشورهایی بوده است .) م1990تا سال (با توجه به مشارکت در انتخابات . اند قرار گرفته
تفـاوت میـان کشـورها را از نظـر مشـارکت      . در آن کشور نسبتاً باال گزارش شده است، که میزان مشارکت در انتخابات

  .اسی فرهنگی و یا ملی آنان دانستهاي سی توان تا حدودي به دلیل سنت سیاسی می
  )555-541ص، 2008:رجیک جیسر(

به بررسی نگرش مـردم و  » برداشت مردم و دانشجویان، دموکراسی«در تحقیق خود تحت عنوان ) 1375، وفادار(وفادار 
، یر داشـته ترین عاملی که بر انتخابات بـه عنـوان رفتـار سیاسـی تـأث      مهم. دانشجویان نسبت به انتخابات پرداخته است

مشروعیت به خصوص مشروعیت مسئولین بوده است یعنی عملکرد مسئولین و درنتیجه میـزان پـذیرش آنـان توسـط     
  .بیشترین تأثیر را بر شرکت در انتخابات داشته است، مردم

  
  چارچوب نظري تحقیق

اي درونی است؛ یعنی وقتـی  در پس فهم رفتار افراد بر اساس فهم رفتاره، است» معناکاو«اي  که نظریه، روش تفسیري
باید رفتار وي را تحلیـل کنـیم کـه آیـا     ، زند دهد و به مشارکت سیاسی دست می بینیم فردي رفتار خاصی انجام می می

مشارکت وي از روي قبول رژیم سیاسی بوده است یا براي اشتهار خود در جامعه و یا براي کسب منفعت مالی و ماننـد  
  )107ص ، 1378: مارش و جرى. (آن

) 1963(توان به لوسین پاي در اثر معروفش ارتباطات و توسعه سیاسی  می، پردازان مشارکت سیاسی ترین نظریه از مهم 
به بحث نظري درباره رابطه ارتباطات و توسعه سیاسی و نیز الگوهاي ارتباطات در جوامع ، وي در این کتاب. اشاره نمود

ت   بحـران (هـا   تفوق بر این بحران: کند و معتقد است بحران ارائه می الگویی از، پاي در این زمینه. پردازد می هـاي هویـ ،
  .)66-63 ص 1963:لوسین پاي.( کند پیشرفت توسعه سیاسی را تضمین می) ادغام و توزیع، مشارکت، نفوذ، مشروعیت

شدن سیاسی و مشارکت اما نباید اجتماعی ، اجتماعی شدن در مشارکت سیاسی تأثیر دارد: مایکل راش نیز معتقد است
اجتماعی شدن ممکن است هم متضمن باز اجتماعی شدن باشد و هـم  . سیاسی را تنها در امتداد یکدیگر در نظر گرفت

ها و انگیزهاي سیاسی خارجی ـ مثـل امنیـت و تهدیـد      فرد ممکن است نسبت به پدیده، از این طریق. کننده آن تعدیل
رفتار مناسب ممکن است حتی شـرکت نکـردن   ، روشن است که در این زمینه. هاي متفاوتی نشان دهد امنیت ـ واکنش 

تـوان بـه    می، پردازان رفتارگرا در باب مشارکت سیاسی از جمله نظریه) 107ص : مایکل راش(در فعالیت سیاسی باشد؛ 
  . رابرت دال اشاره کرد

در سیاسـت ـ   ، بـه نظـر او  . ران انکـار نمایـد  تواند تأثیر عقاید و عمل سیاسی خود را بر دیگ کسی نمی: دال معتقد است
بـراي  ، بنـابراین . اي نیست یعنی معرفت سیاسی و عقیده سیاسی فاصله، برخالف علوم طبیعی ـ بین نظر علمی و عقاید 
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گذارند و  در عمل سیاسی فرد اثر می، و تهدید امنیت، دال این نکته آشکار است که عقاید سیاسی همانند نیاز به امنیت
  .سازند هاي سیاسی را متأثر می و کارکرد نهادها و نظام ساختار

  متغیر هاي تحقیق
همـانطور کـه مشـارکت سیاسـی داراي      در این تحقیق مشارکت سیاسی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است

به  متعددي عنوان شده است که سنجش همه آنها مشکل استهاي  تعاریف متعددي است براي سنجش آن نیز شاخص
شاخص براي سنجش مشارکت سیاسـی مـورد بررسـی     7که وجود دارد در نهایت هاي  همین خاطر با توجه به شاخص

شرکت در  -3شرکت در جلسات و سخنرانیهاسیاسی -2شرکت در راهپیماییها -1: باشد می قرار گرفت که به شرح ذیل
کوشش بـراي اقنـاع   -6شکلهاي سیاسی دانشجوییشرکت و فعالیت در ت -5فعالیت در ستادهاي انتخاباتی  -4انتخابات

  .سیاسیهاي  دیدن و شنیدن برنامه -7دیگران در ارتباط با مساله سیاسی که خود به آن اعتقاد دارند
 

  جامعه و نمونه آماري
نفر جامعه آمـاري اسـت وبراسـاس     3133دانش جویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق به تعداد

نفرانتخاب شده وروش نمونـه گیـري بـه صـورت نمونـه گیـري       100ول کوکران از دانشجویان به عنوان حجم نمونهفرم
  .تصادفی بوده است

  
  روش گردآوري و تجزیه تحلیل اطالعات

باشدو از ابزارهاي زیـر در جمـع آوري اطالعـات     اي می روش گردآوري اطالعات در این تحقیق روش میدانی و کتابخانه
  :شده استاستفاده 

  جستجو در اینترنت-1
  و مجالتها  جستجو در کتاب-2
  پرسشنامه-3
  .اسناد و مدارك موجود در سازمان مورد مطالعه-4
  

  اعتبار و روایی پرسشنامه
که در قالب سؤاالت باز و بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم شده  مولفه اي 25پرسشنامه محقق ساخته  اعتبار سوري

به کارگرفته شده بر اساس هاي  پایایی تمامی مقیاس .نفر از اساتید دانشگاه بررسی و مورد تایید قرار گرفت 8بود توسط 
  .همگی در حد قابل قبول بوده اند، ضریب آلفاي کرونباخ

  
  روش آزمون و تحلیل هاي آماري

صـورت   SPSSتحلیل داده هاي این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی واستنباطی و بااسـتفاده از نـرم افـزار     تجزیه و
تحقیـق براسـاس   هـاي   تجزیه و تحلیـل واطالعـات و داده  ها  پرسشنامه، در این فرآیند نخست جداول سواالت. پذیرفت

مخصوص وارد شده و این اطالعات بـا  هاي  کد گذاري شده در برگههاي  دستورالعمل تعیین شده کد گذاري سپس داده
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ودر آمار استنباطی به منظور بررسی روابـط بـین متغییـر هـااز      spssاستفاده از 

  .آزمون آماري پیرسون استفاده شده است
  

  فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت سیاسی توزیع) 1(جدول 
  
  
  
  

 درصد تجمعی درصد تعداد سیاسیمشارکت 

 9/33 9/33 21 باال

 7/88 8/54 34 متوسط

 100 3/11 7 پایین
 ---  100 62 جمع

 9516/30 )44تا  18(میانگین
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درصد از آنها  3/11درصد از دانشجویان مشارکت سیاسی باال و  9/33آید در مجموع  می جدول برهاي  چنان که از داده
  .که این در مجموع نشان دهنده سهم باالي مشارکت سیاسی در دانشجویان است.پایین دارندمشارکت سیاسی 

  

  
  

  توصیف متغیر مستقل 
  شبکه یک سیما 21استفاده از اخبار ساعت 

  
  شبکه یک سیما 21فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اخبار ساعت  توزیع) 2(جدول 

استفاده از اخبار شبکه 
 یک سیما

 درصد تجمعی درصد تعداد

 2/15 2/15 15 باال

 9/87 2/72 72 متوسط

 100 1/12 12 پایین

 ---  100 99 جمع

 69/13 )22تا  4(میانگین

  

و  شـبکه یـک سـیما    21از اخبـار سـاعت   ، درصد ازدانشـجویان  2/15آید در مجموع  می جدول برهاي  چنان که از داده
بیشـترین میـزان اسـتفاده از اخبـار     .کننـد  مـی  شبکه یک سیما استفاده 21از اخبار ساعت درصد از آنها از کمتر  1/12

  .درصد بوده است 2/72شبکه یک سیما در سطح متوسط با  21ساعت 
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  آزمون همبستگی
و متغیـر  ) شـبکه یـک سـیما    21استفاده از اخبار سـاعت  (بین متغیر مستقل ، به منظور پاسخگویی به سواالت تحقیق

ابتدا سعی شد تا در یک تحلیل دو متغیره از طریق آزمون همبستگی روابط بـین ابعـاد   ) ابعاد مشارکت سیاسی(وابسته
  .متغیر وابسته با متغیر مستقل سنجیده شود

افزایش میزان استفاده از اخبار شبکه یک سیما دردانشجویان و میزان مشارکت سیاسـی رابطـه مسـتقیم و معنـی      بین
  .داردداري وجود 

شـبکه یـک    21این فرض براین اساس بیان شده است که مشارکت سیاسی با افزایش میزان اسـتفاده از اخبـار سـاعت    
شـبکه یـک    21دهد که با افزایش میزان استفاده دانشجویان از اخبار ساعت  می نیز نشانها  داده. یابد می سیما افزایش

، R=208/0(گاه به اعدادجدول و نیـز ضـریب همبسـتگی پیرسـون     ن. یابد می میزان مشارکت سیاسی نیز افزایش، سیما
028/0=sig( ،توان قضاوت نمـود کـه بـه هـر      می درصد اطمینان 95بدین ترتیب با . باشد می تائیدکننده فرضیه مذکور

یـزان  به همان اندازه نیـز م ، شبکه یک سیما استفاده کنند 21اندازه که دانشجویان مورد بررسی بیشتر از اخبار ساعت 
  .مشارکت سیاسی درآنها باالتر بوده است و بالعکس

  
  جمع بندي نتایج تحقیق

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران شرق و تاثیر پذیري آنهـا از  
بـا اخبـار   ، یاسـی کشف روابط بین برخی از متغیرهـاي مشـارکت س  . شبکه یک سیما انجام شده است 21اخبار ساعت 

 .شبکه یک سیمااز اهداف تحقیق حاضر بوده است 21ساعت 
نفر  100تصادفی تعداد گیري  با استفاده از روش تحقیق پیمایش و از طریق نمونه، به منظور دستیابی به اهداف پژوهش

بـه کارگرفتـه   هـاي   قیاسپایایی تمامی م. از دانشجویان به عنوان نمونه تحقیق از دانشگاه تهران شرق انتخاب گردیدند
  .بوده اند/) 7(همگی در حد قابل قبول، شده بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ

در مجمـوع تحصـیالت   ، درصـد از دانشـجویان متأهـل بودنـد     42مجـرد و ) درصـد   58(اکثر دانشجویان مـورد بررسـی  
نیز مربوط به تحصیالت دکترا و کمترین درصد ، مربوط به تحصیالت لیسانس) درصد  40(بیشترین درصد ، دانشجویان

 .بوده است) درصد  3(
مربوط به افراد شـاغل و کمتـرین درصـد نیـز مربـوط بـه       ) درصد 59(بیشترین درصد ، وضعیت اشتغال در دانشجویان

  .بوده است)درصد 41(دانشجویان بیکار 
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یـداها در زمـان انتخابـات    آیا تاکنون در مجـالس سـخنرانی کاند  هاي  به گویه بیشترین میزان مشارکت سیاسی مربوط
بـه ترتیـب بـا    ، کنیـد  مـی  شرکت داشته اید و چقدر در جلسات و مباحثات سیاسی شرکت نموده و نظرات خود را بیان

خیلـی زیـاد و زیـاد موافـق     هـا   درصد از دانشجویان با ایـن گویـه  14بوده است و در مجموع 5از  51/3و  67/3میانگین 
زیـادي  هاي  مشارکت سیاسی مربوط به گویه بعد از انقالب انتخابات و راهپیمایی کمترین میزان، از سوي دیگر. هستند

درصـد از   72بوده است کـه  5از  09/2با میانگین، برگزار شده است چقدر در این انتخابات و راهپیمایی شرکت کرده اید
باشـد کـه حـاکی از     می 5از  77/2 برابرها  در مجموع میانگین گویه.جوانان با این گویه خیلی زیاد و زیاد موافق هستند

هـاي   گویـه ، جهت فهم بهتر میزان مشـارکت سیاسـی  . باشد می سهم قابل توجه میزان مشارکت سیاسی در دانشجویان
  .به نمایش درآمده است) 4-7(گانه مذکور با هم ترکیب شده و نتایج در جدول11

که ایـن  .رصد از آنها مشارکت سیاسی پایین دارندد 3/11درصد از دانشجویان مشارکت سیاسی باال و  9/33در مجموع 
  .در مجموع نشان دهنده سهم باالي مشارکت سیاسی در دانشجویان است

شبکه یک سیما مربوط به گویه به نظر شما دیدن یا شنیدن اخبـار سـاعت    21بیشترین میزان استفاده از اخبار ساعت 
 13/3سیاسی موثر است با میـانگین  هاي  سات و سخنرانیشبکه یک سیما چقدر براي ترغیب شما به شرکت در جل 21
گذارید تا از اخبـار و وقـایع سیاسـی کشـور آگـاه       می کمترین مربوط به گویه چقدر وقت، از سوي دیگر. بوده است 5از 

  .درصد بوده است 5از  16/2با میانگین، شوید
شـبکه   21از سهم قابل توجه استفاده از اخبار ساعت که حاکی ، باشد می 5از  15/3برابر با ها  در مجموع میانگین گویه
گانـه  5هاي  گویه، شبکه یک سیما 21جهت فهم بهتر میزان استفاده از اخبار ساعت . باشد می یک سیما در دانشجویان
 مذکور با هم ترکیب شده

کمتر از اخبار سـاعت   درصد از آنها از 1/12و  شبکه یک سیما 21از اخبار ساعت ، درصد ازدانشجویان 2/15در مجموع 
شبکه یک سیما در سطح متوسـط بـا    21بیشترین میزان استفاده از اخبار ساعت .کنند می شبکه یک سیما استفاده 21
  .درصد بوده است 2/72
  

  پیشنهادات ناشی از انجام پژوهش
ش مـوثري در  دانشجویان در صورت وجود مجاري مناسب براي بیان دیدگاهها و خواسته هاي سیاسی خـود اصـوال نقـ   

سالمت و ثبات سیاسی جامعه ایفا می کنند و در مواردي که به هر دلیلی احساس تعلق خود به نظام سیاسی حـاکم و  
روند سیاسی جاري را از دست دهند و احساس بیگانگی کنند می توانند به عاملی مهیب براي ایجاد بی ثباتی در جامعه 

مشارکت سیاسی جوانان در مجاري متعارف یـا رسـمی بـه عنـوان عامـل       رهبران سیاسی ایران همواره به.تبدیل شوند
نظر داشته باشند و مایل باشـند  ، مهمی در ایجاد مشروعیت بین المللی براي نظام و نیز جهت پیشبرد سیاستهاي نظام

رخوردگی یا از این سرمایه اجتماعی به نحو موثري بهره گیرند این نگرانی وجود نخواهد داشت که جوانان در صورت س
  .ممکن است به سوي بی تفاوتی سیاسی یا فعالیت هاي بی ثبات کننده منحرف شوند، بیگانگی از اوضاع سیاسی جاري

  
    محدودیت هاي پژوهش

 کتب و مقاالت، کمبود منابع-
 برخی دانشجویان نسبت به موضوع پژوهش حساسیت نشان می دادند -
در برخی از دانشجویان مبنی بر اینکه پاسخ به سواالت پرسشنامه صرفا به انجام بنابراین براي ایجاد اطمینان و اعتماد -

 .یک پژوهش دانشگاهی کمک می کند زمان نسبتا طوالنی طی شد
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