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 دهیچک
 که است ییها ضرورت از خاص طوربه انیدانشجو و عام طوربه شهروندان یاسیس نگرش یبررس

 یحکومت و دولت هر یها برنامه تداوم. دکن توجه آن به دیبا یشیدوراند دولت و یاسیس نظام هر
 دگاهید براساس که دارد یمختلف ابعاد یاسیس نگرش. است شهروندان یاسیس نگرش به منوط

 پژوهش نیا یاصل هدف. کرد قلمداد یاسیس فرهنگ از یمهم بخش را آن توان یم وربا و آلموند
-یاسیس اتیح به یدواریام) مثبت یاسیس نگرش از یفیط بر انیدانشجو یاسیس نگرش سنجش
 عوامل و( کشور یاجتماع-یاسیس اتیح از یدیناام) یمنف یاسیس نگرش تا( کشور یاجتماع
 سطح در فعال ییدانشجو یها تشکل پژوهش یآمار تیجمع. است آن بر مؤثر یاجتماع

 علوم واحد آزاد و یخوارزم تهران، یها دانشگاه ها،آن انیم از که است تهران شهر جامع یها دانشگاه
 عضو یدانشجو 1311 از کوکران یریگ نمونه ۀویشبه. شدند انتخاب یآمار ۀنمون عنوان به قاتیتحق و

 پرسشنامه ابزار با شیمایپ قیطر از و ،انتخاب نمونه عنوان به نفر 391 ییدانشجو فعال یها تشکل
 ۀانیم در درصد 07 حدود یعنی انیدانشجو شتریب دهد یم نشان پژوهش یها افتهی. ندشد یبررس

 از درصد 9 تنها و ،مثبت یاسیس نگرش یدارا زین درصد 27 حدود .دارند قرار یاسیس نگرش فیط
 مانند یاجتماع عوامل. هستند یمنف یاسیس نگرش یدارا ییدانشجو یها تشکل عضو انیدانشجو

 سهیمقا در یباالتر یکنندگنییتب قدرت ییدانشجو یها تشکل نوع و یندارید زانیم ،یاجتماع یۀسرما
 .دارند یلیتحص مقطع و تأهل تیوضع ،تیجنس سن، مانند انیدانشجو یعموم مشخصات با

 ،یاسیس فرهنگ ،یاجتماع یۀسرما کنشگر، انیدانشجو ،ییدانشجو یها تشکل :یدیکل یهاواژه

 .یاسیس نگرش
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 مسئله طرح و مقدمه
 یکی. است بازتولید حال در چرخه یک مانند و گیرد دربرمی را مفاهیم از ای گسترده دامنۀ نگرش

 عنوان به نگرش از نوع این. است سیاسی نگرش پیرامونی، موضوعات به فرد های نگرش انواع از

 کنش و آموزش بین واسط حددر  که شود می تعریف سیاسی مواضع به دهنده شکل فکر طرز

 که است موضوعاتی از جامعه افراد سیاسی نگرش (.11: 1383 چابکی،) دارد قرار سیاسی

 آن نگهداشت و حفظ یا تغییر برای مختلفی های هزینه و داشته قرار ها دولت توجه مورد همواره

 سیاسی نگرش اما ،است اهمیت دارای جامعه های گروه همۀ سیاسی نگرش. است گرفته صورت

 که هستند جدید متوسط طبقۀ اصلی هستۀ دانشجویان که چرا ؛دارد ای ویژه اهمیت دانشجویان

 دلیلبه ایران در اخیر دهۀ سه در نیز ها آن تعداد و است سیاسی توسعۀ ها آن اصلی خواست

 (.272: 1387 مرادی، و مسعودنیا ،فر محمدی) است یافته گسترش عالی آموزش نظام توسعۀ

 ،جدید های جنبش به مربوط ادبیات ویژه به دموکراسی به گذار و سیاسی توسعۀ ادبیات در امروزه

 شود می یاد اجتماعی-سیاسی تحوالت پیشتاز و تپنده قلب عنوان به دانشجویان و دانشگاه از

 بسیاری در جامعه آگاه و کرده تحصیل گروه عنوان به دانشجویان(. 1: 1381 یوسفی، و سردارنیا)

 سبب تواند می ها آن سیاسی نگرش و گیرندمی قرار ها خانواده سیاسی نگرش مرجع اتاوق از

 .شود جامعه سیاسی نگرش تغییر درنهایت و خانواده سیاسی نگرش در تغییر

 درواقع. گیرد صورت آن از واحد برداشت یک که نیست یمشخص موضوع سیاسی نگرش

 این از برداشتی چه که شود مشخص باید است دانشجویان سیاسی نگرش از بحث که هنگامی

 از طیفی به مربوط سیاسی نگرش از شدهبررسی کمتر های برداشت از یکی. است شده مفهوم

 بدبینی و بینی خوش .است آینده در کشور اجتماعی-سیاسی حیات رۀدربا بدبینی تا بینی خوش

را نشان  کشور اجتماعی-سیاسی اوضاع هبودب به دانشجویان امیدواری میزان تغییرات این به

 کشور اجتماعی-سیاسی آیندۀ که است دانشجویان برای معنا این حامل سیاسی نگرش .دهدمی

 زمینه این در تالش و مثبت تغییرات انگیزۀ و است موجود وضعیت از تر مطلوب و تر متفاوت

 و سیاسی-اجتماعی مشارکت ارادۀ محرک مثبت سیاسی نگرش درواقع. انگیزاندمیبر را

 کند می میل سیاسی یأس سمتبه منفی سیاسی نگرش مقابل در .است جامعه به افراد پیوستگی

 .(128: 1380 محمدی، و جهانگیری) است جامعه از فرد جدایی بر مؤثر عوامل جمله از و
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 ،طلب اصالح) سیاسی های جریان به گرایش مانند مواردی قالب در سیاسی نگرش سنجش 

 یک به گیری جهت یا( کنشی و عاطفی شناختی،) سیاسی نگرش وضعیت یا...( و گرا اصول

 در مختلف های صورت به قبیل این از مواردی و منطقه تحوالت مثالً خاص موضوع

 که درحالی ؛است هشد بررسی شده ذکر پژوهش پیشینۀ بخش در که داخلی های پژوهش

 اجتماعی-سیاسی تغییرات به ها آن دیدگاه قالب در دانشجویان میان در مفهوم این سنجش

. 1: از اند عبارت پژوهش محوری سؤال دو ،اساس همین بر .است هبود توجه مورد کمتر کشور

 برمبنای منتخب اجتماعی عوامل. 2 است؟ چگونه دانشجویان سیاسی نگرش وضعیت

 دارد؟ دانشجویان سیاسی نگرش با ای رابطه چه نظری چارچوب

 ینظر چارچوب
 افراد سیاسی نگرش ،دیگر عبارت به. کرد هعمطال سیاسی فرهنگ قالب رد باید را سیاسی نگرش

 جامعه های ارزش و ها نگرش ۀکنند مشخص سیاسی فرهنگ .ستها آن سیاسی فرهنگ از بازنمایی

 دو به سیاسی فرهنگ به مربوط های نظریه(. 222: 1398 رسولی، و عظیمی) است سیاست درمورد

 تضادگرا های دیدگاه را دوم دستۀ و گرانظم های دیدگاه را اول دستۀ. شوند می تقسیم عمده دستۀ

 فرهنگ اندیشمندان. است پارسونز و وبر ماکس های دیدگاه از متأثر بیشتر گرا نظم دیدگاه. نامند می

 و کارکردی-ساختی رهیافت دو قالب در پارسونز یا وبر از تأثیرپذیری میزان به توجه با سیاسی

 نظریۀ کارکردی-ساختی رهیافت های نظریه از یکی. هستند بندی طبقه قابل تفسیری-ساختی

 و پناهی) هستند مدنی فرهنگ نظریۀ اصلی اندیشمندان از وربا و آلموند. است «مدنی فرهنگ»

 عقاید، برآیند سیاسی فرهنگ از وربا و آلموند تعریف ،یمدن فرهنگ کتاب در (.1: 1398 کردی،

 دو این دیدگاه از. است سیاسی موضوعات دربارۀ جامعه یک افراد های ارزش و احساسات باورها،

 های نگرش بنابراین، و ستها آن سیاسی فرهنگ از بخشی افراد سیاسی های نگرش ،اندیشمند

 فرهنگ ابتدا آلموند (.13: 1813 وربا، و آلموند) کرد مطالعه سیاسی فرهنگ قالب در باید را سیاسی

 از شدتبه ،آن نظری چارچوب تدوین در و کرد تعریف سیاست به نگرش معنایبه را سیاسی

 اجتماعی نظام کل بر پارسونز نظریۀ که تفاوت این با ؛بود متأثر پارسونز کارکردی-ساختاری نظریۀ

 محدود سیاسی نظام به را آن نظریه، در تغییراتی ایجاد با آلموند که درحالی بود، استوار فرهنگی و



  1399 بهار، 1، شمارة 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة    632

 

 سیاسی فرهنگ نوع سه بر مبتنی وربا و آلموند ۀشد شناخته بندی طبقه (.18: 1303 مهرداد،) کرد

 در که است مشارکتی سیاسی فرهنگ و تبعی سیاسی فرهنگ محدود، سیاسی فرهنگ یعنی

 بدیع، ؛229: 1398 رسولی، و عظیمی ؛112: 1303 عالم، ،مثال برای) مختلفی مطالعات و ها پژوهش

 که معتقدند وربا و آلموند ،فرهنگ سه این قالب در .است شده بررسی ایران در( 13: 1301

 ابعاد ذهنی توانایی. است تأثیرگذار افراد ذهنی توانایی میزان بر داوطلبانه های انجمن در عضویت

 این در .کرد اشاره سیاسی نهادهای بر تأثیرگذاری به اعتقاد به باید ها آن ترین مهم از که دارد مختلفی

 ممکن البته .باشد اثرگذار حکومت و دولت بر تواند می که دارد اعتقاد ذهنی نظر از شخص ،حالت

 افزایش سبب ذهنی توانایی اما ،نباشد همراه عینی اثرگذاری و عملی نتایج با لزوماً اعتقاد این است

 ،کنند می مطرح وربا و آلموند که داوطلبانه های انجمن در عضویت .شود می افراد سیاسی توانایی

 و عناصر دارای و است پارسونز ۀنظری از أثرمت ها آن نظری های دیدگاه و ها بخش سایر مانند

 این. جست سود سیاسی فرهنگ تحلیل برای ابزاری عنوان به توان می ها آن از که است مفاهیمی

 سوی به رکنشگ گیری جهت و کنش وضعیت کنشگر، کنش، های نظام و کنش: از اند عبارت عناصر

 (.101: 1397 انی،بوست و جهانگیری) وضعیت

 و آلموند دیدگاه از. است وضعیت سوی به کنشگر گیری جهت بر تمرکز ،پژوهش این در

 نوع سه به کند می مطرح پارسونز که را وضعیت سوی به کنشگر گیریجهت توان می وربا

 و احساسی گیری جهت شناختی، گیری جهت :از اند عبارت که کرد تقسیم گیری جهت

 ،ها نقش سیاسی، نظام درمورد افراد باور و دانش به شناختی گیری جهت .ارزشیابانه گیری جهت

 درمورد فرد احساسات به مربوط یاحساس گیری جهت. دارد اشاره ها آن عمل شیوۀ و اشخاص

 با ارتباط در ارزشیابانه گیری جهت. است عمل شیوۀ و اشخاص ،ها نقش سیاسی، نظام

 از ترکیبی موضوعات این که است سیاسی موضوعات درمورد افراد نظرهای و ها قضاوت

 دانشجویان که مطالعه مورد آماری جمعیت به توجه با ،پژوهش این در. است ارزشی معیارهای

 .است ارزشیابانه گیری جهت بر تمرکز ،هستند دانشگاه نهاد در فعال داوطلبانه های انجمن عضو

 فرد همراه هم تولد بدو از و ستین الساعه خلق و البداهه فی افراد ۀارزشیابان های نگرش

 .است متعدد و متفاوت آن گیری شکل منابع و گیرد می شکل اجتماعی یفرایند در بلکه ،نیست

 از متأثر ،است سیاسی فرهنگ از ای زیرمجموعه وربا و آلموند دیدگاه در که نگرشی چنین
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 شکل خاص ۀجامع یک در که است اجتماعی های پدیده تمامی از متأثر و جامعه کلی فرهنگ

 راش،) شود می منتقل مختلف های کانال از و سیاسی پذیری جامعه فراگرد طریق از و گیرد می

 گرفت درنظر باید را سیاسی فرهنگ بر اثرگذار عوامل از متعددی طیف ترتیب،بدین (.17: 1300

 سایر و محقق تخصص مطالعه، مورد جامعۀ پژوهش، مسئلۀ به توجه با پژوهشی هر که

. پردازد می سیاسی نگرش و سیاسی فرهنگ با عوامل این از تعدادی ۀرابط بررسی به مالحظات،

 اجتماعی منابع شناخت دنبالبه سیاسی فرهنگ بر سیاسی نظام تأثیر پذیرش ضمن وربا و آلموند

 به توان می جمله آن از که برند می نام را متعددی عوامل زمینه، این در و هستند سیاسی فرهنگ بر

 قومیت، سن، مذهب، مدنی، نهادهای در مشارکت سواد، نرخ تحصیالت، میزان جنسیت، نقش

 ،افراد شغل نوع ،کار محل شهر، اندازۀ سکونت، و تولد ۀمنطق و محل اجتماعی، طبقات

 (.1: 1398 کردی، و پناهی) کرد اشاره ارتباطی های رسانه ظهور و نوسازی شدن، صنعتی

 و ها انجمن قبیل از غیرسیاسی نهادهای در مشارکت (1813) وربا و آلموند نظر به

 که کنند بحث بیشتر سیاسی مسائل دربارۀ اعضا شود می موجب احتماالً اجتماعی های تشکل

 اعضای به تواند می ها آن دسترس در اطالعاتی منابع گذاشتن و افراد در انگیزش ایجاد بر عالوه

 .دهد قرار تأثیر تحت را ها آن سیاسی نگرش و دکن کمک سیاسی فرهنگ ۀزمین در ها گروه این

 تأکید مورد که سیاسی نگرش و فرهنگ گیری شکل در اجتماعی های شبکه و ها تشکل نقش

 در عضویت (.02: 1397 ربیعی،) است شده تأیید نیز هانتیگتون توسط است وربا و آلموند

 پاتنام و فوکویاما توسط ساختاری و تر گسترده معنای یک در اجتماعی یها تشکل و ها گروه

 به. شودمی گذاشته بحث به سیاسی فرهنگ بر آن اثرگذاری و اجتماعی سرمایۀ عنوان تحت

 فشرده مدنی جامعۀ تشکیل به اجتماعی سرمایۀ از باالیی تراکم و حجم احتماالً ،فوکویاما اعتقاد

 اند کرده فرض مدرن لیبرال دموکراسی برای الزم شرط را آن همگان که انجامید خواهد

( 2777) پاتنام اعتقاد به (.211: 1387 مرادی، و مسعودنیا ،فر محمدی ؛109 :1398 فوکویاما،)

 .است اجتماعی و سیاسی توسعۀ و سیاسی مشارکت به رسیدن برای ای وسیله اجتماعی سرمایۀ

 عوامل از ای گسترده طیف را سیاسی نگرش و فرهنگ بر اثرگذار عوامل اگرچه وربا و آلموند

 بر را سیاسی اخبار کسب منابع و فرهنگی سرمایۀ مانند عوامل از برخی تأثیر اند نتوانسته ،دانند می

 دربارۀ تنها خبر، کسب منابع عنوان به ها رسانه. دنکن تعیین جوامع سیاسی فرهنگ گیری شکل
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 باشد چه دربارۀ باید سیاست که کنند می تعیین زیادی اندازۀ تا بلکه ،دهند نمی خبر سیاست

 عوامل از و دهند می جهت سیاسی فرهنگ به درواقع(. 88: 1381 زارچی، ابوترابی و جهانگیری)

 افرادی جمله از( 1300) لوهان مک و (1399) گیدنز. هستند سیاسی های نگرش ۀکنند تعیین اصلی

 طوربه افراد فکری نگرش گیری شکل در خبر کسب منبع عنوان به ها رسانه مهم نقش بر که هستند

 ،دارد دخالت فرایند این در که دیگری عوامل از. دارند تأکید خاص طوربه سیاسی نگرش و عام

 بر فرهنگی سرمایۀ که کنداظهار می( 1380) زیتما کتاب در بوردیو. است افراد فرهنگی سرمایۀ

 فرهنگی مشارکت فرهنگی، های شایستگی ،ها ذائقه متفاوت، های گروه زندگی های سبک ویژگی

 در قدرت روابط تعبیری به یا قدرت. دارد داللت اخالق و سیاسی فرهنگ به گرایش همچنین و

 است نحوی به ارتباط این میزان. است ارتباط در سرمایه مفهوم با مؤثری نحو به بوردیو اندیشۀ

 است گرفته کاربه مترادف صورت به را سرمایه و قدرت مفهوم دو بوردیو گفت توان می تقریباً که

 توزیع نابرابری نحو به سیاسی عقاید بندی صورت توانایی که آنجا از(. 093: 2771 دفیلیپس،)

 را مذکور منابع که افرادی با مقایسه در ،برخوردارند بیشتری فرهنگی منابع از که کسانی ،شود می

: 1387 فتاحی، و مرتضویان) هستند سیاسی عقاید بندی صورت به قادر بیشتری احتمال با ،ندارند

 و سیاسی عقاید بندی صورت در تفاوت به افراد فرهنگی ۀسرمای در تفاوت درواقع. (112

 .انجامدمی افراد سیاسی نگرش و سیاسی فرهنگ در تفاوت درنهایت

 تحقیق پیشینۀ
 زیادی های پژوهش مفهوم این رۀدربا. است پژوهش مرکزی مفهوم دانشجویان سیاسی نگرش

 ۀدامن ،شد گفته نیز پژوهش نظری بخش در که گونه همان ترتیب،بدین. است نگرفته صورت

 موضوعی عنوان که پردازیممی هایی پژوهش بررسی به و دهیممی گسترش را مرکزی مفهوم

 جمعیت که است هایی پژوهش بر تأکید همچنین. باشد سیاسی فرهنگ یا سیاسی نگرش ها آن

 .است دانشجویان ها آن آماری

 نگرش بررسی به( 1389) کریمی و زاده سراج و( 1382 ؛1392) جواهری و زاده سراج

 های دانشگاه دانشجویان ،پژوهش آماری جمعیت. پرداختند آن تغییرات و دانشجویان سیاسی

 نگرش دهد می نشان پژوهش های یافته. است کشور سراسر در علوم وزارت پوشش تحت دولتی
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 ها آن سیاسی نگرش و دارد مشارکتی فرهنگ سمتبه میل بیشتر دانشجویان سیاسی فرهنگ و

 متغیرهای و دانشجویان دینداری خبر، کسب منبع سن، جنسیت، مانند مختلف متغیرهای براساس

 با فرهنگی سرمایۀ رابطۀ بررسی به( 1381) راد و هریس حمیدی .کند می تغییر دیگر اجتماعی

 مطابق. پرداختند پیمایش روش با تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان سیاسی مشارکت

 در مشارکت میزان سیاسی، آگاهی سیاسی، مشارکت متغیرهای و فرهنگی سرمایۀ بین ،ها یافته

 سطح و انتخابات در مشارکت میزان مرجع، های گروه بودنسیاسی میزان سیاسی، تجمعات

( 1381) یوسفی و سردارنیا. دارد وجود معنادار رابطۀ سیاسی احزاب و ها انجمن در عضویت

 سیستمی سطح دو در را ها آن سیاسی فرهنگ بر شیراز دانشگاه دانشجویان اجتماعی سرمایۀ تأثیر

 روش با( اجتماعی و سیاسی مشارکت نوع و میزان) فرایندی و( سیاسی باورهای و ها نگرش)

 در آن های مؤلفه و اجتماعی سرمایۀ دهد می نشان پژوهش های یافته. دندکر بررسی پیمایش

 به( 1383) چابکی .کند می تبیین را دانشجویان سیاسی رفتارهای و ها نگرش از درصد 17 حدود

 تأکید با تهران دانشگاه دانشجویان سیاسی نگرش تغییر و مرجع های گروه با تعامل رابطۀ بررسی

 عاطفی شناختی،) سیاسی نگرش بعد سه هر در ،نتایج براساس .پرداخت جنسیتی های تفاوت بر

( 1382) آبساالن و کوهکن عباسی، پیمایش های یافته. دارد وجود جنسیتی های تفاوت( کنشی و

 از منطقه اسالمی های جنبش به دانشجویان نگرش تغییرات از درصد 23 حدود در دهد می نشان

 کسب منابع میان از. است پذیرتبیین اجتماعی مرجع های گروه و خبر کسب منبع عامل دو مسیر

. است معنادار اینترنتی های سایت و ای ماهواره های شبکه و صداوسیما تأثیر ترتیببه خبر

 انسجام میزان بین دهد می نشان( 1387) مرادی و مسعودنیا ،فر محمدی پژوهش های یافته

 و ها آن تبعی و مشارکتی محدود، سیاسی فرهنگ و اصفهان دانشگاه دانشجویان اجتماعی

 ۀرابط دانشجویان مشارکتی و تبعی محدود، سیاسی فرهنگ و اجتماعی امنیت متغیر میان همچنین

 که رسیدند نتیجه این به( 1399) فر محمدی و زادهجمعهامام عطارزاده، .دارد وجود معنادار

 که جایی تا ؛دندار اساسی نقش دانشجویان سیاسی های نگرش و ایستارها تغییر در ها رسانه

. است شده سیاسی نظام به دانشجویان ارزشیابانۀ و شناختی های گیری جهت افزایش موجب

 فرهنگ حدودی تا و محدود سیاسی فرهنگ از دانشجویان دورشدن پژوهش این نتایج همچنین

 های یافته. دهد می نشان را مشارکتی سیاسی فرهنگ به دانشجویان گرایش و شدهتابع سیاسی
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 ،اجتماعی سرمایۀ مانند متغیرهایی دهد می شانن بروجن شهر در (1387) عزیزی و آذین پیمایش

 ولی ،دارد مثبت رابطۀ اجتماعی-سیاسی نگرش با اجتماعی طبقۀ و ملی رسانۀ سیاسی، آگاهی

 و قاضی رهبر .ندارد جوانان نگرش با معناداری ۀرابط مجازی فضای از استفاده و تأهل سن،

 سیاسی و اقتصادی نگرش بر آن تأثیر و فرهنگی های ارزش مطالعۀ به( 1381) همکاران

 با مقایسه در فرهنگی های ارزش که است آن از حاکی پژوهش های یافته. پرداختند شهروندان

( 1397) بوستانی و جهانگیری .دارند بیشتری کنندگیتبیین قدرت شناختی جمعیت متغیرهای

 مطابق. دندکر مطالعه را شیراز شهر باالی به سال بیست افراد سیاسی فرهنگ بر مؤثر عوامل

 سیاسی فرهنگ با...( و تأهل وضعیت جنس، سن، تحصیالت،) مستقل متغیرهای اغلب نتایج،

 پیمایش های یافته .است تابع سیاسی فرهنگ یک ها آن سیاسی فرهنگ و دندار معنادار ۀرابط افراد

 سرمایۀ متغیر سه به اجتماعی سرمایۀ تقسیم با دهد می نشان( 1381) همکاران و رهبرقاضی

 همبستگی گفت باید ساختاری اجتماعی سرمایۀ و ارتباطی اجتماعی سرمایۀ شناختی، اجتماعی

 این. دارد وجود شهروندان مشارکتی سیاسی فرهنگ و شناختی اجتماعی سرمایۀ میان معناداری

 .شود می مشارکتی سیاسی فرهنگ میزان افزایش موجب اجتماعی سرمایۀ از نوع

( 1823) 1وکامین قیتحق به توان یم در این حوزه یخارج یها پژوهش و مطالعات از میان

 نگرش با را یلیتحص مختلف یها سال در انیدانشجو نگرش یو. کرد اشاره نگتونیبن کالج در

 راتییتغ نشانیوالد به آنان یها نگرش که کرد مشاهده و کرد سهیمقا ها آن نیوالد یاسیس

 کرده احاطه را شخص که یطیمح که است آن از یحاک پژوهش نیا. است افتهی یتوجه قابل

 با( 1888) 2موندیگا. دارد او یها نگرش یریگ شکل بر یقطع و کننده نییتع یاثر است،

 بر یهنجار یاجتماع نفوذ و یاطالعات یاجتماع نفوذ یبررس به وکام،ین کار به هیشب یساختار

 در آنان که چرا ؛کند یم رییتغ انیدانشجو نگرش ،او جینتا براساس. پرداخت انیدانشجو نگرش

 انیبرا. رندیگ یم قرار مختلف یها گروه یسو از یاطالعات و یهنجار عامل دو هر معرض

 و یکار محافظه ویس دو با یفیط براساس یاسیس نگرش یبررس با( 2770) 3یهست

 نظام در آن، که است رگذاریتأث یا دوره ییدانشجو یها سال که است باور نیا بر یخواه یآزاد

                                                           
1. Newcomb 

2. Guimond 

3. Hastie 
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 از ینگرش راتییتغ که ینحو به ؛است ریپذ بیآس اریبس ر،ییتغ برابر در جوانان یاعتقاد و یفکر

 ی( با بررس2779) همکاران و 1رالز دیوید. شود یم شامل را آن هیالیمنته تا فیط سر کی

 تعامل دهند یمافراد نشان  یاسیس نگرش بر رگذاریتأث و یاجتماع یها شبکه یتعامل ساختار

 .شود یمآنان  یاسیدر نگرش س رییتغ موجبافراد  نمیادر  یاجتماع

 پژوهش یها هیفرض
 .دارد وجود معنادار رابطۀ دانشجویان سیاسی نگرش و یاجتماع یۀسرما نیب

 .دارد وجود معنادار ۀرابط دانشجویان سیاسی نگرش و فرهنگی سرمایۀ بین

 .دارد وجود معنادار ۀرابط دانشجویان سیاسی نگرش و دینداری بین

 .دارد معنادار تفاوت خبر کسب منبع برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش

 .دارد معنادار تفاوت ییدانشجو تشکل نوع برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش

 ،یلیتحص مقطع ،تیجنس سن،) ها آن یعموم مشخصات و انیدانشجو یاسیس نگرش نیب

 .دارد وجود معنادار ۀرابط (تأهل تیوضع و یلیتحص ۀرشت

 قیتحق یشناس روش
 کیتکن با یکم نوع از یآمار ۀجامع یگستردگ و پژوهش یها هیفرض به توجه با قیتحق روش

 ۀمرحل یریگ نمونه .است ساختهمحقق ۀپرسشنام براساس اطالعات یگردآور روش. است شیمایپ

 ؛بود آن بودن جامع دانشگاه، نتخابا مالک و گرفت صورت تهران شهر سطح یها دانشگاه از اول

-یفن و یانسان علوم ه،یپا علوم یعنی مختلف یلیتحص یها رشته انیدانشجو ۀسیمقا امکان رایز

 یخوارزم تهران، دانشگاه سه ،تهران شهر جامع یها دانشگاه انیم از. سازدیم ریپذ امکان را یمهندس

 مورد یآمار تیجمع .شدند انتخاب قاتیتحق و علوم واحد آزاد و( یدولت یها دانشگاه عنوان به)

-80 یلیتحص سال دوم سالمین در ییدانشجو انجمن یها تشکل در کنشگر انیدانشجو ۀهم مطالعه

 ۀهم در انیدانشجو نیا تعداد. است مذکور دانشگاه سه در یلیتحص مختلف مقاطع در 1381

 1311 درمجموع ها تشکل از کیهر از شده یآور جمع اطالعات با مطابق ییدانشجو یها تشکل

                                                           
1. Lazer 
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 ،یفرهنگ-یعلم یها کانون ،یصنف یاشور ج،یبس شامل ییدانشجو یها تشکل عضو یدانشجو

 یدانشگاه فعال یها انجمن ریسا و...( و یشیآزاداند یها یکرس ،یاسالم انجمن) مستقل یها انجمن

 استفاده کوکران فرمول از ،یآمار ۀجامع یفراوان ارداشتنیدراخت با نمونه، حجم نییتع یبرا. است

 .شد نییتع دانشجو 377 حدود نمونه حجم ،71/7 یخطا زانیم با و فرمول نیا براساس. شد

 ،ها آن بودنناقص ای ها پرسشنامه از یتعداد بازگشت عدم احتمال با و نمونه دقت شیافزا منظور به

 به عیتوز یا طبقه یریگ نمونه ۀویش .کرد دایپ ارتقا دانشجو 391 به نمونه حجم ح،یتصح اعمال با

 ییدانشجو یها تشکل از کیهر عضو انیدانشجو تعداد ارداشتنیدراخت با ،وهیش نیا در. است نسبت

 عیتوز ها دانشگاه از کیهر انیدانشجو تعداد با سبمتنا نمونه حجم ،مطالعه مورد دانشگاه سه در

 انیدانشجو تعداد برحسب ها دانشگاه از کیهر به افتهیاختصاص یها نمونه تعداد 1 جدول در. شد

 .است شده داده نشان ییدانشجو یها تشکل عضو

 مطالعه مورد های دانشگاه تفکیکبه آماری های نمونه توزیع. 1 جدول

 یآمار نمونه ییدانشجو یها تشکل عضو انیدانشجو تعداد دانشگاه نام
 239 097 تهران دانشگاه

 113 381 خوارزمی دانشگاه
 37 127 تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه

 391 1311 مجموع

 

 یریگ نمونه ۀویش از ،مطالعه مورد دانشگاه سه در تشکل داخل یهانمونه انتخاب یبرا

 .شد استفاده ساده یتصادف

 نمرات عیتوز و رهایمتغ سنجش

 ،یفردنیب اعتماد بعد سه در انیدانشجو یاجتماع یۀسرما زانیم سنجش: یاجتماع یۀسرما

 فیط. شدند یبررس هیگو 12 با بعد سه نیا. گرفت صورت یاجتماع انسجام و مشارکت

 12 یبرا صفر ۀنمر با «کم اریبس» تا 2 ۀنمر با «ادیز اریبس» از یا طبقهپنج یها پاسخ با کرتیل

 ۀدامن با یاسیمق بر پژوهش نیا در یاجتماع یۀسرما ریمتغ ،اساس نیهم بر. شد یطراح هیگو

 .دارد قرار 22 یواقع نیانگیم و 29 تا صفر

. شد استفاده هیگو 12 از ،انیدانشجو یفرهنگ یۀسرما سنجش یبرا: یفرهنگ یۀسرما
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 و خاص یها حرفه و ورزش هنر، در انیدانشجو مهارت زانیم یبررس به استفاده مورد یها هیگو

 مجالت و ها کتاب داشتن و قیتحق و مطالعه زانیم ،ها آن لوازم و لیوسا ارداشتنیدراخت

 و مدارک داشتن زانیم و یوتریکامپ یافزارها نرم و یخارج یها زبان به تسلط زانیم ،یتخصص

 کرتیل فیط قیطر از یفرهنگ یۀسرما یها هیگو. پردازند یم یورزش و یهنر ،یعلم یها یگواه

 انیدانشجو اریاخت در پرسشنامه قیطر از «کم اریبس» تا «ادیز اریبس» از یا طبقهپنج یها پاسخ با

 گفت توان یم فیط یها پاسخ به افتهیاختصاص ۀنمر و ها هیگو تعداد به توجه با. شد داده قرار

 .دارد قرار 29 یواقع نیانگیم و 11 تا صفر ۀدامن با یاسیمق یرو یفرهنگ یۀسرما ۀنمر

 یندارید یاعتقاد بعد یبررس به یندارید مختلف ابعاد انیم در ،پژوهش نیا در: یندارید

 «ادیز اریبس» پاسخ از کرتیل فیط قالب در هیگو پنج از ریمتغ نیا سنجش یبرا. شد پرداخته

 انیدانشجو یندارید ۀنمر ن،یبنابرا ؛است شده استفاده صفر ۀنمر با «کم اریبس» تا 2 ۀنمر با

 .دارد قرار 17 یواقع نیانگیم با 27 تا صفر ۀدامن با یاسیمق یرو

 دنیسنج. است دشوار آن سنجش ،یاسیس نگرش مفهوم بودنگسترده لیدلبه :یاسیس نگرش

 یاسیس نگرش از یابعاد گرفتندهیناد بر یمبن یانتقادات یحاو تواند یم یا وهیش هر به مفهوم نیا

 سنجش یبرا کاررفته به یها شاخص ،گرید عبارت به. ستین نقد نیا از یخال زین پژوهش نیا. باشد

 با. است همراه یاسیس نگرش یها شاخص از یتعداد گرفتندهیناد با انیدانشجو یاسیس نگرش

 ،پژوهش نیا در. کرد اتکا انیدانشجو یاسیس نگرش سنجش یبرا ییها شاخص به دیبا ن،یا وجود

 بودنمثبت. است یمنف یاسیس نگرش تا مثبت یاسیس نگرش از یفیط ،یاسیس نگرش از منظور

 نگرش و است ندهیآ به یدواریام و موجود تیوضع بهبود به یدواریام یمعنابه یاسیس نگرش

 یبرا. است کشور ۀندیآ تیوضع از ینگران و موجود تیوضع از یدیناام یمعنابه زین یمنف یاسیس

 استفاده شاخص پنج از ،مفهوم نیا نظر مورد یمعنا به توجه با انیدانشجو یاسیس نگرش سنجش

 اتیح در گرفتهصورت راتییتغ به انیدانشجو نگرش. 1: از اند عبارت شاخص پنج نیا. است شده

 یاحتمال راتییتغ به انیدانشجو نگرش. 2 ،گذشته سال چهار با سهیمقا در کشور یاجتماع-یاسیس

 زانیم. 2 ،دولت بودنریپذ مشارکت زانیم. 3 ،ندهیآ سال چهار در کشور یاجتماع-یاسیس اتیح در

 در انیدانشجو مشارکت زانیم. 1 ،(ینیع مشارکت) گذشته یهاانتخابات در انیدانشجو مشارکت

 .دشو یم یبررس ادامه در ها شاخص نیا سنجش ۀنحو(. یذهن مشارکت) ندهیآ یهاانتخابات
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: ندهیآ و گذشته به نسبت کشور یاجتماع-یاسیس اتیح راتییتغ به انیدانشجو نگرش

 و یاسیس تیوضع ،یندارید تیوضع در رییتغ بعد سه در ندهیآ در و گذشته به نسبت راتییتغ

 و صفر حداقل ۀنمر با یفیط یرو بعد سه نیا از حاصل ندیبرآ. شد سنجش یاخالق یها ارزش

 .شد داده قرار 3 نیانگیم و 1 حداکثر

 در هیگو چهار از دولت بودنریپذ مشارکت زانیم سنجش یبرا :دولت ربودنیپذمشارکت

 «کم اریبس» تا 2 ۀنمر با «ادیز اریبس» ۀدامن در فیط یها پاسخ. شد استفاده کرتیل فیط قالب

 زانیم گفت دیبا فیط یها پاسخ و ها هیگو تعداد براساس. است شده واقع صفر ۀنمر با

 کامالً دولت) صفر ۀنمر با یا دامنه در انیدانشجو دگاهید از دولت بودنریپذ مشارکت

 .است گرفته قرار 9 نیانگیم و( یمشارکت کامالً دولت) 11 ۀنمر تا( یرمشارکتیغ

 ندهیآ یهاانتخابات و( ینیع مشارکت) گذشته یهاانتخابات در انیدانشجو مشارکت

 از ندهیآ و گذشته یهاانتخابات در انیدانشجو مشارکت زانیم سنجش یبرا(: یذهن مشارکت)

 یشورا مجلس ،یجمهور استیر انتخابات نیآخر در ایآ که شد دهیپرس کیتفکبه ها آن

 چهار در ایآ و( ینیع مشارکت) اند کرده شرکت یرهبر خبرگان مجلس و شهر یشورا ،یاسالم

 یها پاسخ(. یذهن مشارکت) کرد خواهند شرکت ندهیآ در کیتفکبه مذکور انتخابات

 مجموع. شد یبند طبقه صفر ۀنمر با «ریخ» و 1 ۀنمر با «یبل» ۀنیگز دو قالب در انیدانشجو

 عدم) صفر ۀنمر حداقل با یا دامنه در ندهیآ و گذشته یهاانتخابات در انیپاسخگو ۀنمر

 .ردیگ یم قرار 2 نیانگیم با( کامل مشارکت) 2 ۀنمر حداکثر و( مشارکت

 پژوهش یها افتهی
 ،یفیتوص یها افتهی بخش در. دشو یم ارائه یاستنباط و یفیتوص بخش دو در قیتحق یها افتهی

 انیب ییدانشجو یها تشکل عضو انیدانشجو انیم در وابسته و مستقل یرهایمتغ تیوضع

 .شود یم پرداخته قیتحق یها هیفرض آزمون به زین یاستنباط بخش در و شود یم

 یفیتوص یها افتهی
 عیتوز 2 جدول. شود یم ارائه جدول دو در قیتحق یرهایمتغ نوع برحسب یفیتوص یها افتهی
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 کسب منبع ،ییدانشجو یها تشکل نوع با همراه ها آن یعموم مشخصات برحسب انیپاسخگو

 است ییرهایمتغ شامل زین 3 جدول .دهد یم ارائه را انیپاسخگو سن یفیتوص یها آماره و خبر

 ،یفرهنگ یۀسرما ،یاجتماع یۀسرما از عبارت که است شده سنجش کرتیل فیط قیطر از که

 .است آن یها شاخص و یاسیس نگرش و یندارید

 و خبر کسب منبع ،ییدانشجو یها تشکل نوع ،یعموم مشخصات برحسب انیپاسخگو عیتوز. 2 جدول

 یسن تیوضع یفیتوص یها آماره

 فراوانی طبقات متغیر
 درصد
 معتبر

 مجموع

 معتبر درصد فراوانی

 جنسیت
 2/37 111 زن

391 177 
 1/18 211 مرد

 تأهل وضعیت
 8/92 311 مجرد

391 177 
 1/10 11 متأهل

 تحصیلی رشتۀ
 8/23 81 پایه علوم

 8/19 02 مهندسی-فنی 177 391
 2/10 219 انسانی علوم

 تحصیلی مقطع
 1/23 111 کارشناسی

 1/39 121 ارشد کارشناسی 177 391
 2/19 07 دکتری

 های تشکل نوع
 دانشجویی

 1/22 82 دانشجویی بسیج

391 177 
 3/22 91 صنفی شورای

 2/21 81 علمی های کانون
 1/10 11 مستقل های انجمن

 3/11 23 سایر

 خبر کسب منبع

 1/7 2 روزنامه

391 177 

 3/12 20 صداوسیما
 8/19 02 زبان فارسی ای ماهواره های شبکه

 29 193 موبایلی رسان پیام های شبکه
 2/2 11 زبان یرفارسیغ یا ماهواره یها شبکه

 0/12 11 یداخل یها یخبرگزار
 3/1 1 دوستان

 سن
 سن بیشترین سن کمترین مد میانه معیار انحراف میانگین فراوانی
391 1/22 32/2 22 27 19 21 
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 انمرد را ییدانشجو یها تشکل عضو انیپاسخگو شتریب دهد یم نشان 2 جدول یها افتهی

 اریمع انحراف با سال 1/22 حدود انیدانشجو یسن نیانگیم. دهند یم لیتشک( درصد 1/18)

. هستند مجرد ییدانشجو یها تشکل عضو انیدانشجو از درصد 97 از شیب .است سال 2 حدود

 حدود کنندگانمشارکت انیم از .است یانسان علوم انیپاسخگو از یمین از شیب یلیتحص ۀرشت

 ها آن یمابق و ارشد یکارشناس یدانشجو درصد 39 حدود ،یکارشناس یدانشجو درصد 22

 و ییدانشجو جیبس ،یعلم یها کانون در بیترتبه انیپاسخگو شتریب .هستند یدکتر یدانشجو

 که گفت توان یم اما است، متعدد انیدانشجو خبر کسب منابع .هستند عضو یصنف یشورا

 باًیتقر که است یلیموبا یها رسان امیپ به مربوط انیدانشجو خبر کسب منبع یفراوان نیشتریب

 یها رسان امیپ از بعد. اند کرده انیب خبر کسب یاصل منبع عنوان به را آن انیدانشجو از یمین

 بعامن نیتر مهم دوم ۀرد در زبان یفارس یا ماهواره یها شبکه یتوجه قابل اختالف با ،یلیموبا

 .اند گرفته قرار خبر کسب

 انیدانشجو یاجتماع یۀسرما یبرا آمده دست به نیانگیم ۀنمر دهد یم نشان 3 جدول جینتا

 بهرو  متوسط انیدانشجو یاجتماع یۀسرما زانیم گفت توان یم نیبنابرا است؛ 37 حدود

 از درصد 87 حدود در یاجتماع یۀسرما ،نمرات از گرفتهصورت یبند طبقه براساس. باالست

 عضو انیدانشجو یفرهنگ یۀسرما نیانگیم. باالست بهرو  متوسط سطح در انیدانشجو

 یبند طبقه. دارد قرار نیانگیم سطح در باًیتقر که است 9/29 با برابر ییدانشجو یها تشکل

 چهارم سه از شیب یفرهنگ یۀسرما تیوضع که داد نشان یفرهنگ یۀسرما از گرفتهصورت

 یبرا پژوهش نیا در آمده دست به یندارید زانیم نیانگیم ۀنمر. است متوسط انیدانشجو

 بعد در انیدانشجو یندارید یباال سطح ۀدهند نشان که است 11 حدود در انیدانشجو

 20 حدود باال، سطح در انیدانشجو درصد 11 از شیب یندارید ۀنمر. است آن یاعتقاد

 .دارد قرار ینییپا سطح در انیدانشجو درصد 1 حدود تنها و متوسط سطح در درصد
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 و یاسیس نگرش ،یندارید ،یفرهنگ یۀسرما ،یاجتماع یۀسرما برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز. 3 جدول

 رهایمتغ از کیهر به مربوط یها آماره با همراه آن یها شاخص

 فراوانی طبقات متغیر
 درصد
 معتبر

 میانگین
 واقعی

 میانگین
 آمده دست به

 انحراف
 معیار

 کمترین
 نمره

 بیشترین
 نمره

 اجتماعی سرمایۀ
 1/28 198 باال

 1/38 128 متوسط 29 7 2/8 8/28 22
 3/11 23 پایین

 فرهنگی سرمایۀ
 2/27 00 باال

 1/01 287 متوسط 13 0 1/9 9/29 29
 0/3 12 پایین

 دینداری
 2/11 212 باال

 1/20 171 متوسط 27 7 2/1 3/11 17
 3/1 22 پایین

 تغییرات وضعیت
 اجتماعی -سیاسی
 گذشته به نسبت

 3/0 29 شده بهتر

3 31/2 37/1 7 1 
 فرقی
 نکرده

202 8/01 

 0/27 08 شده بدتر

 تغییرات وضعیت
 اجتماعی -سیاسی
 آینده در

 بهتر
 شود می

22 3/1 

2 30/2 31/1 7 1 
 فرقی

 کند نمی
212 3/18 

 بدتر
 شود می

83 2/22 

 میزان
 بودنپذیر مشارکت

 دولت

 29 171 زیاد
 1/30 122 متوسط 11 7 1/3 3/0 9

 1/32 131 پایین

 در شرکت میزان
 گذشته در انتخابات

 0/91 323 زیاد
 9/7 3 متوسط 2 7 3/1 2/3 2

 1/13 11 کم

 در شرکت میزان
 آینده در انتخابات

 91 322 زیاد
 9/7 3 متوسط 2 7 3/1 2/3 2

 2/12 12 کم

 سیاسی نگرش
 1/27 00 مثبت

 1/01 219 بینابین 21 2 2/0 1/29 21
 9 37 منفی
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 به انیدانشجو نگرش به مربوط انیدانشجو یاسیس نگرش یها شاخص از مورد دو

 یها افتهی. است ندهیآ در و گذشته به نسبت کشور یاجتماع-یاسیس اتیح راتییتغ

 راتییتغ دهد یم نشان 3 جدول در شاخص دو نیا در انیپاسخگو نمرات از آمده دست به

 تفاوت انیدانشجو دگاهید از ندهیآ در و گذشته به نسبت کشور یاجتماع-یاسیس اتیح

 که معتقدند ها آن سوم دو از شیب یعنی انیدانشجو شتریب ،گرید عبارت به. ندارد یمعنادار

 تعداد. کرد نخواهد یرییتغ زین ندهیآ در و نکرده یرییتغ گذشته به نسبت یکنون تیوضع

 ،کند یم یط را بدترشدن روند کشور یاجتماع-یاسیس اتیح راتییتغ معتقدند که یانیدانشجو

 زانیم. هستند اوضاع بهترشدن به معتقد که است یانیدانشجو از شتریب یمعنادار صورت به

 شتریب. است انیدانشجو یاسیس نگرش یها شاخص از گرید یکی دولت بودنریپذ مشارکت

 انیدانشجو دگاهید نیب اما کردند، یابیارز متوسط سطح در را دولت بودنریپذ مشارکت ها آن

 ۀنمر. ندارد وجود یمعنادار تفاوت دولت ربودنیپذمشارکت زانیم مختلف سطوح برحسب

 دو .است یواقع نیانگیم به کینزد زین دولت بودنریپذ مشارکت زانیم از آمده دست به نیانگیم

. دهد یم لیتشک را انیدانشجو یاسیس نگرش از گرید شاخص دو یذهن و ینیع مشارکت نوع

 ریمقاد .دهد یم نشان مشارکت نوع دو کیتفکبه انیدانشجو یها پاسخ از حاصل یها افتهی

 در انتخابات در شرکت با برابر باًیتقر گذشته در انتخابات در شرکت زانیم یبرا آمده دست به

 باًیتقر آمار نیا. است ادیز انیدانشجو مشارکت زانیم ،یانتخابات تیوضع دو هر در. است ندهیآ

 مشارکت نیانگیم ۀنمر با که است انیدانشجو کل تعداد از درصد 91 تیوضع دو هر یبرا

 ندمعتقد انیدانشجو نکهیا وجود با. دشو یم دییتأ زین 1/3 حدود یعنی انتخابات در ها آن

 گذشته از بدتر یکنون تیوضع و دارد ینزول روند کشور یجتماعا-یاسیس اتیح تیوضع

 در انتخابات در مشارکت به هم باز ،بود خواهد یکنون تیوضع از بدتر زین ندهیآ در و است

 .هستند یرأ صندوق به دواریام و رنددا اعتقاد سطوح ۀهم
 با .است ذکرشده شاخص پنج از آمده دست به نمرات ندیبرآ انیدانشجو یاسیس نگرش

 در راتییتغ نیهمچن و ندهیآ و گذشته انتخابات در شرکت یها شاخص یبرا بیضرا اعمال

 جادیا یاسیس نگرش ریمتغ ،ندهیآ و گذشته سال چهار به نسبت کشور یاجتماع-یاسیس اتیح

 انیدانشجو یاسیس نگرش در یبرابر باًیتقر وزن یدارا مطالعه مورد شاخص پنج هر که شد
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 یاسیس ۀندیآ به یمنف کامالً یاسیس نگرش) صفر از یا دامنه یدارا یاسیس نگرش فیط. هستند

 یاسیس ۀندیآ به کامل یدواریام و مثبت کامالً یاسیس نگرش) 17 تا( آن از یدیناام و کشور

 شتریب که است آن انگریب 3 جدول در یاسیس نگرش یها افتهی .است 21 نیانگیم با( کشور

 عبارت به. دارند قرار یاسیس نگرش فیط ۀانیم در ها آن از درصد 07 از شیب یعنی انیدانشجو

 اریبس انیدانشجو از گروه نیا دگاهید. دارند ییها یدیناام هم و یاسیس یها یدواریام هم ،گرید

 ۀهم از شیب کشور یاجتماع-یاسیس اتیح ۀنیزم در دولت اقدام هرگونه و است داریناپا

 دولت به شتریب یدلبستگ ۀنیزم تواند یم و است رگذاریتأث گروه نیا یرو ییدانشجو یها گروه

 ۀندیآ به دولت از یدلزدگ ای( فیط مثبت سمتبه حرکت) کشور یاسیس ۀندیآ به یدواریام و

 آمده دست به نیانگیم. کند جادیا را( فیط یمنف سمتبه حرکت) آن از یدیناام و کشور یاسیس

 .است یاسیس نگرش فیط ۀانیم در انیدانشجو تجمع ۀدکنندییتأ زین یاسیس نگرش یبرا

 ها هیفرض آزمون
 آزمون یها افتهی. ندشو یم یبررس رهایمتغ سنجش سطح به توجه با قیتحق یها هیفرض

 قیتحق یرهایمتغ یبرا آزمون نیا 71/7 از باالتر یمعنادار سطح و رنفیاسم-فوکولموگر

 ریمتغ چهار ۀرابط آزمون به کیتفکبه 2 جدول. است کیپارامتر یها آزمون از استفاده انگریب

 یاسیس نگرش با انیدانشجو سن و یندارید زانیم ،یفرهنگ یۀسرما ،یاجتماع یۀسرما مستقل

 .پردازدیم ها آن

 رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون جینتا. 4 جدول

 یمعنادار سطح مستقل یرهایمتغ وابسته ریمتغ
 بیضر زانیم

 یهمبستگ
 رابطه رد/ رشیپذ

 نگرش

 یاسیس

 رابطه رشیپذ 21/7 777/7 یاجتماع یۀسرما

 رابطه رد 71/7 8/7 یفرهنگ یۀسرما

 رابطه رشیپذ 20/7 777/7 یندارید

 رابطه رد -72/7 01/7 سن
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 و انیدانشجو یاجتماع یۀسرما نیب که است آن انگریب 2 جدول در مندرج یها افتهی

 زانیم شیافزا با یعنی ؛است مثبت رابطه جهت. دارد وجود معنادار ۀرابط ها آن یاسیس نگرش

 و کندیم لیم فیط مثبت سمتبه ها آن یاسیس نگرش ،انیدانشجو یاجتماع یۀسرما

 زانیم. عکسرب و ابدی یم شیافزا کشور یاجتماع-یاسیس اتیح به انیدانشجو یدواریام

. است نییپا به متوسط سطح در رابطه شدت ۀدهند نشان رابطه نیا رسونیپ یهمبستگ بیضر

 ۀرابط ها آن یاسیس نگرش با انیدانشجو سن و یفرهنگ یۀسرما دهد یم نشان 2 جدول

 71/7 از تر بزرگ رابطه دو نیا یبرا رسونیپ یبستگمه آزمون یمعنادار سطح. ندارد معنادار

 آزمون جینتا که گفت دیبا یندارید مستقل ریمتغ ۀردربا. است 01/7 و 8/7 با برابر بیترتبه و

 یاسیس نگرش و انیدانشجو یندارید زانیم نیب دهد یم نشان رسونیپ یبستگمه بیضر

 با برابر 20/7 یهمبستگ بیضر با آزمون نیا یمعنادار سطح. دارد وجود معنادار ۀرابط ها آن

 .است مثبت زین آن جهت و نییپا به طمتوس رابطه شدت. است 777/7

 ،یلیتحص ۀرشت ریمتغ چهار برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش ۀنمر تفاوت یبررس یبرا

 راهه کی انسیوار زیآنال آزمون از خبر کسب منبع و ییدانشجو یها تشکل نوع ،یلیتحص مقطع

 نشان 1 جدول در یبررس مورد ریمتغ چهار کیتفکبه آزمون نیا جینتا. شد استفاده F آزمون ای

 .است شده داده

 ۀرشت برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش نیانگیم ۀنمر دهد یم نشان 1 جدول یها افتهی

 نیانگیم ۀنمر. است 772/7 با برابر آزمون نیا یمعنادار سطح. دارد معنادار تفاوت یلیتحص

 ۀنمر از شتریب و گریکدی با برابر باًیتقر یانسان علوم و هیپا علوم انیدانشجو یاسیس نگرش

 یانسان علوم و هیپا علوم انیدانشجو. است یمهندس-یفن ۀرشت انیدانشجو یاسیس نگرش

-یفن انیدانشجو با سهیمقا در کشور یاجتماع-یاسیس ۀندیآ به یتر مثبت یاسیس نگرش

. شد استفاده LSD یبیتعق آزمون از یلیتحص یها رشته زوج نیب ۀسیمقا یبرا. دارند یمهندس

 ریز یلیتحص یها رشته زوج یاسیس نگرش ۀنمر نیب تفاوت دهد یم نشان آزمون نیا جینتا

 .یمهندس-یفن و یانسان علوم. 2 و ،یمهندس-یفن و هیپا علوم. 1: است معنادار

 با یلیتحص مقطع برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش ۀنمر نیانگیم تفاوت یبررس آزمون

 یلیتحص مقطع برحسب یاسیس نگرش دهد یم نشان( 0/7) یمعنادار سطح وF (31/7 ) مقدار
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 ها آن یاسیس نگرش انیدانشجو التیتحص سطح شیافزا با اگرچه. ندارد یمعنادار تفاوت

 نیا ابد،ی یم شیافزا کشور یاجتماع-یاسیس ۀندیآ به ها آن دیام زانیم و شود یم تر مثبت

 .ستین معنادار یآمار لحاظ به اختالف

 راهه کی انسیوار زیآنال آزمون جینتا. 5 جدول

 تعداد مستقل یرهایمتغ
 نیانگیم

 نمره

 انحراف

 اریمع
 مقدار

F 

 سطح

 یمعنادار

 رد/ رشیپذ

 تفاوت

 ۀرشت

 یلیتحص

 3/0 28 81 هیپا علوم

2/1 772/7 
 رشیپذ

 تفاوت
 1/0 1/21 01 یمهندس-یفن

 8/1 0/29 213 یانسان علوم

 مقطع

 یلیتحص

 8/0 8/20 112 یکارشناس

 2/0 2/29 123 ارشد یکارشناس تفاوت رد 0/7 31/7

 1/1 0/29 07 یدکتر

 یها تشکل

 ییدانشجو

 1/1 2/32 98 ییدانشجو جیبس

1/11 777/7 
 رشیپذ

 تفاوت

 2/1 1/20 91 یصنف یشورا

 2/9 21 83 یعلم یها کانون

 2/1 8/21 11 مستقل یها انجمن

 0/1 2/29 23 ریسا

 کسب منبع

 خبر

 2/1 1/28 20 مایصداوس

 تفاوت رد 20/7 3/1

 یا ماهواره یها شبکه

 زبان یفارس
02 1/21 2/0 

 رسان امیپ یها شبکه

 یلیموبا
108 1/29 2/0 

 یا ماهواره یها شبکه

 زبان یرفارسیغ
11 2/28 2/2 

 یها یخبرگزار

 یداخل
12 28 2/0 

 1/8 1/20 0 ریسا
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 یها تشکل نوع برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش نیانگیم ۀسیمقا آزمون یها افتهی

 نگرش مراتب به ،هستند ییدانشجو جیبس عضو که یانیدانشجو دهد یم نشان ییدانشجو

 یاجتماع-یاسیس ۀندیآ به و دارند ییدانشجو یهاتشکل ریسا با سهیمقا در یتر مثبت یاسیس

 777/7 و 1/11 با برابر بیترتبه آن یمعنادار سطح و آزمون نیا F مقدار. دوارترندیام شورک

 نیکمتر. است درصد 88 نانیاطم سطح در تفاوت آزمون معناداربودن ۀدهند نشان که است

 نشان LSD آزمون یها افتهی. است یعلم یها کانون به متعلق زین یاسیس نگرش ۀنمر نیانگیم

. 2 ،یصنف یشورا و ییدانشجو جیبس. 1: است معنادار ریز یها گروه زوج نیب اختالف دهد یم

 جیبس. 2 ،مستقل یها انجمن و ییدانشجو جیبس. 3 ،یعلم یها کانون و ییدانشجو جیبس

 .ییدانشجو یها تشکل انواع ریسا و ییدانشجو

 خبر کسب منبع برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش ۀنمر نیانگیم دهد یم نشان 1 جدول

 یانیدانشجو گفت دیبا آمده دست به ریمقاد به توجه با اما ،ندارد یمعنادار تفاوت یآمار لحاظ به

 ونیزیتلو یها شبکه از که یانیدانشجو با سهیمقا در ،ماستیصداوس ها آن اخبار کسب منبع که

 هب یتر مثبت یاسیس نگرش مراتب به ،کنند یم یریگیپ را روز اخبار زبان یفارس یا ماهواره

 .دارند کشور یاجتماع-یاسیس اوضاع

 ریمتغ دو برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش ۀنمر نیانگیم تفاوت آزمون یبررس یبرا

. شد استفاده مستقل گروه دو t نیانگیم ۀسیمقا آزمون از ،تأهل تیوضع و تیجنس مستقل

 .است شده داده نشان 1 جدول در آزمون نیا جینتا

 مستقل t نیانگیم ۀسیمقا آزمون. 6 جدول

 تعداد مستقل یرهایمتغ
 نیانگیم

 نمره

 انحراف

 اریمع
 t مقدار

 سطح

 یمعنادار

 رد/ رشیپذ

 تفاوت

 تیجنس
 9/0 8/20 111 زن

 تفاوت رد 18/7 2/7
 8/1 2/29 218 مرد

 تیوضع

 تأهل

 2/0 2/29 317 مجرد
 تفاوت رد 11/7 2/7

 2/0 9/20 11 متأهل
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 یمعنادار سطح مقدار نکهیا به توجه با که است آن از یحاک 1 جدول در مندرج یها افتهی

 و تیجنس برحسب انیدانشجو یاسیس نگرش گفت دیبا ،است 71/7 از باالتر آزمون دو هر

 .ندارد یمعنادار تفاوت تأهل تیضعو

 یریگ جهینت و بحث
 توجه مورد همواره باید که است موضوعی ،مختلف ابعاد از شهروندان سیاسی نگرش سنجش

 نگرش که هستند آگاه موضوع این به خوبی به دوراندیش دولتمردان. واقع شود دولتمردان

 مختلف های گروه میان در. ستها دولت کار ادامۀ روند ۀکنند تعیین شهروندان سیاسی

 عنوان به ها آن سیاسی نگرش تنها نه که هستند هایی گروه ترین مهم از دانشجویان ،شهروندان

 و خانواده بر شهروندان از گروه این نگرش اثرگذاری دلیل به بلکه ،است مهم جامعه شهروندان

 شناسایی ها آن نگرش اتتغییر عوامل و گیرد صورت توجه ها آن سیاسی نگرش به باید جامعه

 جذب مختلف اهداف با که کرد اشاره دانشجویانی به باید دانشجویی جمعیت میان در. شود

 معرفت و علم فراگیری کنار در دانشجویان از گروه این .شوند می دانشجویی های تشکل انواع

 این. هستند جامعه بر اثرگذاری و خود اجتماعی-سیاسی های خواسته و اهداف تحقق دنبالبه

 برحسب دانشجویان از هریک .است مشهود دانشجویان میان در رو پیش پژوهش در موضوع

 این و کردند کسب را مختلفی نمرات سیاسی نگرش طیف در هستند، آن عضو که هایی تشکل

 از موضوع این. است کشور اجتماعی-سیاسی ۀآیند به ها آن امیدواری میزان دهندۀ نشان نمرات

 های تشکل. شد تأیید پژوهش این در که بود شده مطرح نیز( 1813) وربا و آلموند دیدگاه

. هستند افراد سیاسی نگرش بر أثیرگذارت نهادهای از ،داوطلبانه های انجمن عنوان به دانشجویی

 دولت بر توانند می که دارند اعتقاد ذهنی نظر از عموماً ،شوند می ها تشکل این عضو که افرادی

 و عملی نتایج با همراه لزوماً اعتقاد این است ممکن اگرچه .باشند اثرگذار حکومت و

 این های یافته. شود می افراد سیاسی توانایی افزایش سبب ذهنی توانایی ،نباشد عینی اثرگذاری

 فرهنگ لحاظ به. است( 1823) وکامین و( 2770) یهست انیبرا های پژوهش با راستا هم بخش

 به تمایل ،آن مختلف ابعاد و سیاسی نگرش نمرات به توجه با گفت باید دانشجویان سیاسی

 و محدود سیاسی فرهنگ یعنی دیگر سیاسی فرهنگ دو با مقایسه در مشارکتی سیاسی فرهنگ
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 و زاده سراج های پژوهش با راستا هم بخش این های یافته. دارد قرار باالتری سطح در تبعی

 .است( 1389) کریمی و زاده سراج و( 1382 و 1392) جواهری

 مشارکتی سیاسی فرهنگ تقویت و دانشجویان سیاسی نگرش بر مختلفی اجتماعی عوامل

 به. کرد اشاره دانشجویان اجتماعی سرمایۀ موضوع به باید میان این در که است اثرگذار ها آن

 به ها آن اعتماد میزان ،دانشجویان گروهیبرون اجتماعی سرمایۀ تقویت با ،دیگر عبارت

 به دستیابی هدف با ،لزوم صورت در دانشجویی های تشکل نیروی و دوشمی بیشتر یکدیگر

 اثرگذاری میزان ،دانشجویی نیروهای افزایی هم .شوند می جهت هم یکدیگر با مشترک اصل یک

 مثبت سیاسی نگرش تقویت امر این پیامد. سازدمی مؤثرتر و بیشتر سیاسی نهادهای بر را ها آن

 های پژوهش با راستا هم بخش این های یافته. ستها آن مشارکتی سیاسی فرهنگ و دانشجویان

 آذین و( 1381) یوسفی و سردارنیا ،(1381) همکاران و رهبرقاضی ( و2779) همکاران و رالز

 ها آن سیاسی نگرش بر دانشجویان فرهنگی سرمایۀ ،پژوهش این در. است( 1387) عزیزی و

( 1381) راد و هریس حمیدی پژوهش با راستا هم ،جهت این از و ندارد معنادار اثرگذاری

 عبارت به. دارد سیاسی نگرش نمرۀ با معناداری و مثبت ۀرابط دانشجویان دینداری .نیست

 و است تر مثبت ها آن سیاسی نگرش ،شود می افزوده دانشجویان دینداری میزان بر هرچه ،دیگر

 با راستا هم بخش این های یافته. یابد می افزایش کشور اجتماعی-سیاسی آیندۀ به امیدواری

 بر فرهنگی های ارزش مثبت اثرگذاری بر که است( 1381) همکاران و قاضی رهبر پژوهش

 مشخصات تأثیر تحت آنکه از بیش دانشجویان سیاسی نگرش. اند کرده تأکید سیاسی نگرش

 سرمایۀ مانند اجتماعی عوامل از ناشی ،باشد تحصیلی مقطع و جنسیت سن، مانند ها آن عمومی

 که درحالی. است دانشجویی های تشکل نوع و ها آن دینداری میزان دانشجویان، اجتماعی

 دارند اشاره جنسیتی های تفاوت به( 1387) عزیزی و آذین ،(1383) چابکی مانند یهای پژوهش

 وضعیت و جنسیت سن، تحصیالت، مانند متغیرهایی به نیز( 1397) بوستانی و جهانگیری و

 دانشجویان سیاسی نگرش با پژوهش این در متغیرها این از کدام هیچ که دارند تأکید تأهل

 مشخصات از بیش اجتماعی عوامل کنندگی تبیین قدرت درنهایت،. ندارد معناداری رابطۀ

 .است دانشجویان عمومی
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 منابع

 ،اجتماعی -سیاسی نگرش بر مؤثر عوامل بررسی» ،(1387) عزیزی یوسف و احمد آذین 

 ،المللی بین و سیاسی تحقیقات ۀفصلنام ،«بروجن شهر در( ساله 28 الی 11) جوانان

 .179-171: 8 ۀشمار

 ،قومس نشر: تهران ،زاد نقیب احمد ۀترجم ،سیاسی ۀتوسع ،(1301) برتران بدیع. 

 ،چاوشیان، حسن ۀترجم ،ذوقی های قضاوت اجتماعی نقد: تمایز ،(1380) یر پی بوردیو 

 .ثالث نشر: تهران

 ،آن اجتماعی عوامل و سیاسی فرهنگ» ،(1398) کردی حسین و محمدحسین پناهی :

 .30-1: 11 ۀشمار ،اجتماعی علوم ۀفصلنام ،«گلستان استان موردی ۀمطالع

 ،از استفاده میزان تأثیر بررسی» ،(1381) زارچی ابوترابی فاطمه و جهانگیر جهانگیری 

 ،«شیراز دانشگاه :موردی ۀمطالع ؛دانشجویان سیاسی فرهنگ های مؤلفه بر جمعی های رسانه

 .122-98: 2 ۀشمار ،سیاسی علوم ۀپژوهشنام

 ،سیاسی فرهنگ بر مؤثر عوامل بررسی» ،(1397) بوستانی داریوش و جهانگیر جهانگیری 

 انسانی و اجتماعی علوم ۀمجل ،(«شیراز شهر باالی به سال 27 افراد: موردی ۀمطالع)

 .181-103: 2 ۀشمار ،شیراز دانشگاه

 ،و سیاسی امید ۀرابط شناختی جامعه تبیین» ،(1380) محمدی نسرین و جهانگیر جهانگیری 

 تحقیقات و مطالعات ،(«شیراز دانشگاه دانشجویان: مطالعه مورد) اجتماعی تفاوتی بی

 .117-120: 1 ۀشمار ،ایران در اجتماعی

 ،سیاسی نگرش تغییر و مرجع های گروه با تعامل ۀرابط» ،(1383) البنین ام چابکی 

 و توسعه در زن ۀنشری ،«جنسیتی های تفاوت بر تأکید با تهران دانشگاه دانشجویان

 .02-10: 1 ۀشمار ،سیاست

 مشارکت با فرهنگی سرمایۀ ۀرابط بررسی ،(1381) راد فیروز و رسول هریس، حمیدی 

: 31 ۀشمار ،شناسی جامعه مطالعات تبریز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان سیاسی

11-91. 
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 ،سمت: تهران صبوری، منوچهر ۀترجم ،سیاست و جامعه ،(1300) مایکل راش. 

 ،رفتارشناسی به نگاهی :ارزشی تحوالت شناسی جامعه ،(1397) علی ربیعی 

 .اندیشه و فرهنگ نشر: تهران ،1336 خرداد دوم در دهندگان رأی

 ،خاکی مینا و سوسن نوربخش، ؛سیدجواد ،زاده جمعهامام و محمودرضا رهبرقاضی 

 ،«شهروندان سیاسی و اقتصادی نگرش بر آن تأثیرات و فرهنگی های ارزش» ،(1381)

 .13-20: 1 ۀشمار ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فرهنگی پژوهی جامعه

 ،بررسی» ،(1381) آشنایی سهیال و حسین عربیان، ؛سعید گشول، ؛محمودرضا رهبرقاضی 

-اجتماعی توسعه مطالعات ۀفصلنام ،«مشارکتی سیاسی فرهنگ بر اجتماعی سرمایۀ تأثیر

 .122-171: 2 ۀشمار ،فرهنگی

 گزارش ،دانشجویان رفتار و ها نگرش ،(1392) جواهری فاطمه و حسین سید ،زاده سراج 

 پوشش تحت دولتی های دانشگاه دانشجویان های آگاهی و رفتار ،ها نگرش پیمایش طرح

 وزارت تهران: اجتماعی، و فرهنگی معاونت ریزی برنامه و مطالعات کل ۀادار علوم، وزارت

 .فناوری و تحقیقات ،علوم

 گزارش ،دانشجویان رفتار و ها نگرش ،(1382) فاطمه جواهری، و حسین سید ،زاده سراج 

 پوشش تحت دولتی های دانشگاه دانشجویان های آگاهی و رفتار ،ها نگرش پیمایش طرح

 وزارت تهران: اجتماعی، و فرهنگی معاونت ریزی برنامه و مطالعات کل اداره علوم، وزارت

 .فناوری و تحقیقات ،علوم

 تغییرات و دانشجویان سیاسی نگرش ،(1389) کریمی علیرضا و حسین سید ،زاده سراج 

 علوم وزارت ،اجتماعی و فرهنگی مطالعات ۀپژوهشکد: تهران ،اخیر ۀده یک در آن

 (انتشار دست در. )فناوری و تحقیقات

 ،در عضویت و اعتماد ۀرابط سنجش» ،(1381) یوسفی بهمن و اهلل خلیل سردارنیا 

 دانشگاه دانشجویان :موردی ۀمطالع ؛دانشجویان سیاسی فرهنگ با داوطلبانه های انجمن

 .21-1: 1 ۀشمار ،سیاسی دانش ۀدوفصلنام ،«شیراز

 ،ین نشر: تهران ،استیس علم یادهایبن ،(1303) عبدالرحمن عالم. 
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 ،و ها رسانه نقش بررسی» ،(1382) آبساالن صادق و علیرضا کوهکن، ؛اهلل روح عباسی 

 اخیر های خیزش: موردی مطالعۀ) دانشجویان سیاسی نگرش گیری شکل بر مرجع های گروه

 .137-170: 8 شمارۀ ،اسالم جهان سیاسی های پژوهش ،(«خاورمیانه منطقۀ در اسالمی

 ،های رسانه نقش» ،(1399) فر محمدی نجات و سیدجواد ،زاده جمعهامام ؛مجتبی عطارزاده 

 و انسانی علوم ۀدانشکد ۀنشری ،«دانشجویان سیاسی فرهنگ دهی جهت در جمعی

 .101-138: 21 ۀشمار ،تبریز اجتماعی

 یاسـیس ینابرابر بر مؤثر عوامل یبررس» ،(1398) یرسول محمدرضا و غالمرضا ،یمیعظ 

 .211-223: 29 ۀشمار ،یاجتماع علوم ۀفصلنام ،«یاسیس فرهنـگ بـر دکیتأ بـا

 ،سرمایۀ کتاب از ای مقاله مدنی، ۀجامع و اجتماعی سرمایۀ ،(1398) فرانسیس فوکویاما 

 خاکباز افشین ۀترجم ،بخش تاج کیان کوشش به ،توسعه و دموکراسی اعتماد،: اجتماعی

 .شیرازه نشر: تهران پویان، حسن و

 ،نو طرح: تهران ،پور جالیی محمدرضا ترجمۀ ،جهانی اندازهای چشم ،(1399) آنتونی گیدنز. 

 میان ۀرابط بررسی» ،(1387) مرادی گلمراد و حسین مسعودنیا، و نجات ،فر محمدی 

 ،(«اصفهان دانشگاه :موردی ۀمطالع) دانشجویان سیاسی فرهنگ و اجتماعی سرمایۀ

 .232-273: 11 ۀشمار ،ارتباطات و فرهنگ مطالعات

 ،واقعی دموکراسی ۀاندیش و بوردیو پیر ،(1387) فتاحی سیدمرتضی و علی مرتضویان :

 ،الملل بین روابط مطالعات ساختار، و کنش تعامل فضای در سیاسی مشارکت بر درآمدی

 .192-122: 12 ۀشمار

 مرکز: تهران آذری، سعید ۀترجم ،ها رسانه درک یبرا ،(1300) مارشال لوهان، مک 

 .صداوسیما تحقیقات

 ،های پژوهش ،«تحلیل برای چارچوبی یاسیس فرهنگ ۀنظری» ،(1303) هرمز مهرداد 

 .13-19: 3 و 2 ۀشمار ،ارتباطی
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