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چکیده
بررسی نگرش سیاسی شهروندان بهطور عام و دانشجویان بهطور خاص از ضرورتهایی است که
هر نظام سیاسی و دولت دوراندیشی باید به آن توجه کند .تداوم برنامههای هر دولت و حکومتی
منوط به نگرش سیاسی شهروندان است .نگرش سیاسی ابعاد مختلفی دارد که براساس دیدگاه
آلموند و وربا میتوان آن را بخش مهمی از فرهنگ سیاسی قلمداد کرد .هدف اصلی این پژوهش
سنجش نگرش سیاسی دانشجویان بر طیفی از نگرش سیاسی مثبت (امیدواری به حیات سیاسی-
اجتماعی کشور) تا نگرش سیاسی منفی (ناامیدی از حیات سیاسی-اجتماعی کشور) و عوامل
اجتماعی مؤثر بر آن است .جمعیت آماری پژوهش تشکلهای دانشجویی فعال در سطح
دانشگاههای جامع شهر تهران است که از میان آنها ،دانشگاههای تهران ،خوارزمی و آزاد واحد علوم
و تحقیقات بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .بهشیوۀ نمونهگیری کوکران از  1311دانشجوی عضو
تشکلهای فعال دانشجویی  391نفر بهعنوان نمونه انتخاب ،و از طریق پیمایش با ابزار پرسشنامه
بررسی شدند .یافتههای پژوهش نشان میدهد بیشتر دانشجویان یعنی حدود  07درصد در میانۀ
طیف نگرش سیاسی قرار دارند .حدود  27درصد نیز دارای نگرش سیاسی مثبت ،و تنها  9درصد از
دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی دارای نگرش سیاسی منفی هستند .عوامل اجتماعی مانند
سرمایۀ اجتماعی ،میزان دینداری و نوع تشکلهای دانشجویی قدرت تبیینکنندگی باالتری در مقایسه
با مشخصات عمومی دانشجویان مانند سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و مقطع تحصیلی دارند.
واژههای کلیدی :تشکلهای دانشجویی ،دانشجویان کنشگر ،سرمایۀ اجتماعی ،فرهنگ سیاسی،
نگرش سیاسی.

 .1استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول)alireza.karimi@khu.ac.ir ،
 .2استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمیmohammadbabaei@khu.ac.ir ،
 .3کارشناس ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمیparvane.ahmadirad1371@yahoo.com ،
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مقدمه و طرح مسئله
نگرش دامنۀ گستردهای از مفاهیم را دربرمیگیرد و مانند یک چرخه در حال بازتولید است .یکی
از انواع نگرشهای فرد به موضوعات پیرامونی ،نگرش سیاسی است .این نوع از نگرش بهعنوان
طرز فکر شکلدهنده به مواضع سیاسی تعریف میشود که در حد واسط بین آموزش و کنش
سیاسی قرار دارد (چابکی .)11 :1383 ،نگرش سیاسی افراد جامعه از موضوعاتی است که
همواره مورد توجه دولتها قرار داشته و هزینههای مختلفی برای تغییر یا حفظ و نگهداشت آن
صورت گرفته است .نگرش سیاسی همۀ گروههای جامعه دارای اهمیت است ،اما نگرش سیاسی
دانشجویان اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که دانشجویان هستۀ اصلی طبقۀ متوسط جدید هستند که
خواست اصلی آنها توسعۀ سیاسی است و تعداد آنها نیز در سه دهۀ اخیر در ایران بهدلیل
توسعۀ نظام آموزش عالی گسترش یافته است (محمدیفر ،مسعودنیا و مرادی.)272 :1387 ،
امروزه در ادبیات توسعۀ سیاسی و گذار به دموکراسی بهویژه ادبیات مربوط به جنبشهای جدید،
از دانشگاه و دانشجویان بهعنوان قلب تپنده و پیشتاز تحوالت سیاسی-اجتماعی یاد میشود
(سردارنیا و یوسفی .)1 :1381 ،دانشجویان بهعنوان گروه تحصیلکرده و آگاه جامعه در بسیاری
از اوقات مرجع نگرش سیاسی خانوادهها قرار میگیرند و نگرش سیاسی آنها میتواند سبب
تغییر در نگرش سیاسی خانواده و درنهایت تغییر نگرش سیاسی جامعه شود.
نگرش سیاسی موضوع مشخصی نیست که یک برداشت واحد از آن صورت گیرد .درواقع
هنگامی که بحث از نگرش سیاسی دانشجویان است باید مشخص شود که چه برداشتی از این
مفهوم شده است .یکی از برداشتهای کمتر بررسیشده از نگرش سیاسی مربوط به طیفی از
خوشبینی تا بدبینی دربارۀ حیات سیاسی-اجتماعی کشور در آینده است .خوشبینی و بدبینی
به این تغییرات میزان امیدواری دانشجویان به بهبود اوضاع سیاسی-اجتماعی کشور را نشان
میدهد .نگرش سیاسی حامل این معنا برای دانشجویان است که آیندۀ سیاسی-اجتماعی کشور
متفاوتتر و مطلوبتر از وضعیت موجود است و انگیزۀ تغییرات مثبت و تالش در این زمینه
را برمیانگیزاند .درواقع نگرش سیاسی مثبت محرک ارادۀ مشارکت اجتماعی-سیاسی و
پیوستگی افراد به جامعه است .در مقابل نگرش سیاسی منفی بهسمت یأس سیاسی میل میکند
و از جمله عوامل مؤثر بر جدایی فرد از جامعه است (جهانگیری و محمدی.)128 :1380 ،
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سنجش نگرش سیاسی در قالب مواردی مانند گرایش به جریانهای سیاسی (اصالحطلب،
اصولگرا و )...یا وضعیت نگرش سیاسی (شناختی ،عاطفی و کنشی) یا جهتگیری به یک
موضوع خاص مثالً تحوالت منطقه و مواردی از این قبیل به صورتهای مختلف در
پژوهشهای داخلی که در بخش پیشینۀ پژوهش ذکر شده بررسی شده است؛ درحالیکه
سنجش این مفهوم در میان دانشجویان در قالب دیدگاه آنها به تغییرات سیاسی-اجتماعی
کشور کمتر مورد توجه بوده است .بر همین اساس ،دو سؤال محوری پژوهش عبارتاند از.1 :
وضعیت نگرش سیاسی دانشجویان چگونه است؟  .2عوامل اجتماعی منتخب برمبنای
چارچوب نظری چه رابطهای با نگرش سیاسی دانشجویان دارد؟

چارچوب نظری
نگرش سیاسی را باید در قالب فرهنگ سیاسی مطالعه کرد .به عبارت دیگر ،نگرش سیاسی افراد
بازنمایی از فرهنگ سیاسی آنهاست .فرهنگ سیاسی مشخصکنندۀ نگرشها و ارزشهای جامعه
درمورد سیاست است (عظیمی و رسولی .)222 :1398 ،نظریههای مربوط به فرهنگ سیاسی به دو
دستۀ عمده تقسیم میشوند .دستۀ اول را دیدگاههای نظمگرا و دستۀ دوم را دیدگاههای تضادگرا
مینامند .دیدگاه نظمگرا بیشتر متأثر از دیدگاههای ماکس وبر و پارسونز است .اندیشمندان فرهنگ
سیاسی با توجه به میزان تأثیرپذیری از وبر یا پارسونز در قالب دو رهیافت ساختی-کارکردی و
ساختی-تفسیری قابلطبقهبندی هستند .یکی از نظریههای رهیافت ساختی-کارکردی نظریۀ
«فرهنگ مدنی» است .آلموند و وربا از اندیشمندان اصلی نظریۀ فرهنگ مدنی هستند (پناهی و
کردی .)1 :1398 ،در کتاب فرهنگ مدنی ،تعریف آلموند و وربا از فرهنگ سیاسی برآیند عقاید،
باورها ،احساسات و ارزشهای افراد یک جامعه دربارۀ موضوعات سیاسی است .از دیدگاه این دو
اندیشمند ،نگرشهای سیاسی افراد بخشی از فرهنگ سیاسی آنهاست و بنابراین ،نگرشهای
سیاسی را باید در قالب فرهنگ سیاسی مطالعه کرد (آلموند و وربا .)13 :1813 ،آلموند ابتدا فرهنگ
سیاسی را بهمعنای نگرش به سیاست تعریف کرد و در تدوین چارچوب نظری آن ،بهشدت از
نظریۀ ساختاری-کارکردی پارسونز متأثر بود؛ با این تفاوت که نظریۀ پارسونز بر کل نظام اجتماعی
و فرهنگی استوار بود ،درحالیکه آلموند با ایجاد تغییراتی در نظریه ،آن را به نظام سیاسی محدود
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کرد (مهرداد .)18 :1303 ،طبقهبندی شناختهشدۀ آلموند و وربا مبتنی بر سه نوع فرهنگ سیاسی
یعنی فرهنگ سیاسی محدود ،فرهنگ سیاسی تبعی و فرهنگ سیاسی مشارکتی است که در
پژوهشها و مطالعات مختلفی (برای مثال ،عالم112 :1303 ،؛ عظیمی و رسولی229 :1398 ،؛ بدیع،
 )13 :1301در ایران بررسی شده است .در قالب این سه فرهنگ ،آلموند و وربا معتقدند که
عضویت در انجمنهای داوطلبانه بر میزان توانایی ذهنی افراد تأثیرگذار است .توانایی ذهنی ابعاد
مختلفی دارد که از مهمترین آنها باید به اعتقاد به تأثیرگذاری بر نهادهای سیاسی اشاره کرد .در این
حالت ،شخص از نظر ذهنی اعتقاد دارد که میتواند بر دولت و حکومت اثرگذار باشد .البته ممکن
است این اعتقاد لزوماً با نتایج عملی و اثرگذاری عینی همراه نباشد ،اما توانایی ذهنی سبب افزایش
توانایی سیاسی افراد میشود .عضویت در انجمنهای داوطلبانه که آلموند و وربا مطرح میکنند،
مانند سایر بخشها و دیدگاههای نظری آنها متأثر از نظریۀ پارسونز است و دارای عناصر و
مفاهیمی است که از آنها میتوان بهعنوان ابزاری برای تحلیل فرهنگ سیاسی سود جست .این
عناصر عبارتاند از :کنش و نظامهای کنش ،کنشگر ،وضعیت کنش و جهتگیری کنشگر بهسوی
وضعیت (جهانگیری و بوستانی.)101 :1397 ،
در این پژوهش ،تمرکز بر جهتگیری کنشگر بهسوی وضعیت است .از دیدگاه آلموند و
وربا میتوان جهتگیری کنشگر بهسوی وضعیت را که پارسونز مطرح میکند به سه نوع
جهتگیری تقسیم کرد که عبارتاند از :جهتگیری شناختی ،جهتگیری احساسی و
جهتگیری ارزشیابانه .جهتگیری شناختی به دانش و باور افراد درمورد نظام سیاسی ،نقشها،
اشخاص و شیوۀ عمل آنها اشاره دارد .جهتگیری احساسی مربوط به احساسات فرد درمورد
نظام سیاسی ،نقشها ،اشخاص و شیوۀ عمل است .جهتگیری ارزشیابانه در ارتباط با
قضاوتها و نظرهای افراد درمورد موضوعات سیاسی است که این موضوعات ترکیبی از
معیارهای ارزشی است .در این پژوهش ،با توجه به جمعیت آماری مورد مطالعه که دانشجویان
عضو انجمنهای داوطلبانه فعال در نهاد دانشگاه هستند ،تمرکز بر جهتگیری ارزشیابانه است.
نگرشهای ارزشیابانۀ افراد فیالبداهه و خلقالساعه نیست و از بدو تولد هم همراه فرد
نیست ،بلکه در فرایندی اجتماعی شکل میگیرد و منابع شکلگیری آن متفاوت و متعدد است.
چنین نگرشی که در دیدگاه آلموند و وربا زیرمجموعهای از فرهنگ سیاسی است ،متأثر از
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فرهنگ کلی جامعه و متأثر از تمامی پدیدههای اجتماعی است که در یک جامعۀ خاص شکل
میگیرد و از طریق فراگرد جامعهپذیری سیاسی و از کانالهای مختلف منتقل میشود (راش،
 .)17 :1300بدینترتیب ،طیف متعددی از عوامل اثرگذار بر فرهنگ سیاسی را باید درنظر گرفت
که هر پژوهشی با توجه به مسئلۀ پژوهش ،جامعۀ مورد مطالعه ،تخصص محقق و سایر
مالحظات ،به بررسی رابطۀ تعدادی از این عوامل با فرهنگ سیاسی و نگرش سیاسی میپردازد.
آلموند و وربا ضمن پذیرش تأثیر نظام سیاسی بر فرهنگ سیاسی بهدنبال شناخت منابع اجتماعی
بر فرهنگ سیاسی هستند و در این زمینه ،عوامل متعددی را نام میبرند که از آن جمله میتوان به
نقش جنسیت ،میزان تحصیالت ،نرخ سواد ،مشارکت در نهادهای مدنی ،مذهب ،سن ،قومیت،
طبقات اجتماعی ،محل و منطقۀ تولد و سکونت ،اندازۀ شهر ،محل کار ،نوع شغل افراد،
صنعتیشدن ،نوسازی و ظهور رسانههای ارتباطی اشاره کرد (پناهی و کردی.)1 :1398 ،
به نظر آلموند و وربا ( )1813مشارکت در نهادهای غیرسیاسی از قبیل انجمنها و
تشکلهای اجتماعی احتماالً موجب میشود اعضا دربارۀ مسائل سیاسی بیشتر بحث کنند که
عالوه بر ایجاد انگیزش در افراد و گذاشتن منابع اطالعاتی در دسترس آنها میتواند به اعضای
این گروهها در زمینۀ فرهنگ سیاسی کمک کند و نگرش سیاسی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
نقش تشکلها و شبکههای اجتماعی در شکلگیری فرهنگ و نگرش سیاسی که مورد تأکید
آلموند و وربا است توسط هانتیگتون نیز تأیید شده است (ربیعی .)02 :1397 ،عضویت در
گروهها و تشکلهای اجتماعی در یک معنای گستردهتر و ساختاری توسط فوکویاما و پاتنام
تحت عنوان سرمایۀ اجتماعی و اثرگذاری آن بر فرهنگ سیاسی به بحث گذاشته میشود .به
اعتقاد فوکویاما ،احتماالً حجم و تراکم باالیی از سرمایۀ اجتماعی به تشکیل جامعۀ مدنی فشرده
خواهد انجامید که همگان آن را شرط الزم برای دموکراسی لیبرال مدرن فرض کردهاند
(فوکویاما109 :1398 ،؛ محمدیفر ،مسعودنیا و مرادی .)211 :1387 ،به اعتقاد پاتنام ()2777
سرمایۀ اجتماعی وسیلهای برای رسیدن به مشارکت سیاسی و توسعۀ سیاسی و اجتماعی است.
آلموند و وربا اگرچه عوامل اثرگذار بر فرهنگ و نگرش سیاسی را طیف گستردهای از عوامل
میدانند ،نتوانستهاند تأثیر برخی از عوامل مانند سرمایۀ فرهنگی و منابع کسب اخبار سیاسی را بر
شکلگیری فرهنگ سیاسی جوامع تعیین کنند .رسانهها بهعنوان منابع کسب خبر ،تنها دربارۀ
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سیاست خبر نمیدهند ،بلکه تا اندازۀ زیادی تعیین میکنند که سیاست باید دربارۀ چه باشد
(جهانگیری و ابوترابی زارچی .)88 :1381 ،درواقع به فرهنگ سیاسی جهت میدهند و از عوامل
اصلی تعیینکنندۀ نگرشهای سیاسی هستند .گیدنز ( )1399و مکلوهان ( )1300از جمله افرادی
هستند که بر نقش مهم رسانهها بهعنوان منبع کسب خبر در شکلگیری نگرش فکری افراد بهطور
عام و نگرش سیاسی بهطور خاص تأکید دارند .از عوامل دیگری که در این فرایند دخالت دارد،
سرمایۀ فرهنگی افراد است .بوردیو در کتاب تمایز ( )1380اظهار میکند که سرمایۀ فرهنگی بر
ویژگی سبکهای زندگی گروههای متفاوت ،ذائقهها ،شایستگیهای فرهنگی ،مشارکت فرهنگی
و همچنین گرایش به فرهنگ سیاسی و اخالق داللت دارد .قدرت یا به تعبیری روابط قدرت در
اندیشۀ بوردیو به نحو مؤثری با مفهوم سرمایه در ارتباط است .میزان این ارتباط به نحوی است
که تقریباً میتوان گفت بوردیو دو مفهوم قدرت و سرمایه را بهصورت مترادف بهکار گرفته است
(دفیلیپس .)093 :2771 ،از آنجا که توانایی صورتبندی عقاید سیاسی به نحو نابرابری توزیع
میشود ،کسانی که از منابع فرهنگی بیشتری برخوردارند ،در مقایسه با افرادی که منابع مذکور را
ندارند ،با احتمال بیشتری قادر به صورتبندی عقاید سیاسی هستند (مرتضویان و فتاحی:1387 ،
 .)112درواقع تفاوت در سرمایۀ فرهنگی افراد به تفاوت در صورتبندی عقاید سیاسی و
درنهایت تفاوت در فرهنگ سیاسی و نگرش سیاسی افراد میانجامد.

پیشینۀ تحقیق
نگرش سیاسی دانشجویان مفهوم مرکزی پژوهش است .دربارۀ این مفهوم پژوهشهای زیادی
صورت نگرفته است .بدینترتیب ،همانگونه که در بخش نظری پژوهش نیز گفته شد ،دامنۀ
مفهوم مرکزی را گسترش میدهیم و به بررسی پژوهشهایی میپردازیم که عنوان موضوعی
آنها نگرش سیاسی یا فرهنگ سیاسی باشد .همچنین تأکید بر پژوهشهایی است که جمعیت
آماری آنها دانشجویان است.
سراجزاده و جواهری (1392؛  )1382و سراجزاده و کریمی ( )1389به بررسی نگرش
سیاسی دانشجویان و تغییرات آن پرداختند .جمعیت آماری پژوهش ،دانشجویان دانشگاههای
دولتی تحت پوشش وزارت علوم در سراسر کشور است .یافتههای پژوهش نشان میدهد نگرش
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و فرهنگ سیاسی دانشجویان بیشتر میل بهسمت فرهنگ مشارکتی دارد و نگرش سیاسی آنها
براساس متغیرهای مختلف مانند جنسیت ،سن ،منبع کسب خبر ،دینداری دانشجویان و متغیرهای
اجتماعی دیگر تغییر میکند .حمیدی هریس و راد ( )1381به بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی با
مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با روش پیمایش پرداختند .مطابق
یافتهها ،بین سرمایۀ فرهنگی و متغیرهای مشارکت سیاسی ،آگاهی سیاسی ،میزان مشارکت در
تجمعات سیاسی ،میزان سیاسیبودن گروههای مرجع ،میزان مشارکت در انتخابات و سطح
عضویت در انجمنها و احزاب سیاسی رابطۀ معنادار وجود دارد .سردارنیا و یوسفی ()1381
تأثیر سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز بر فرهنگ سیاسی آنها را در دو سطح سیستمی
(نگرشها و باورهای سیاسی) و فرایندی (میزان و نوع مشارکت سیاسی و اجتماعی) با روش
پیمایش بررسی کردند .یافتههای پژوهش نشان میدهد سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای آن در
حدود  17درصد از نگرشها و رفتارهای سیاسی دانشجویان را تبیین میکند .چابکی ( )1383به
بررسی رابطۀ تعامل با گروههای مرجع و تغییر نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تأکید
بر تفاوتهای جنسیتی پرداخت .براساس نتایج ،در هر سه بعد نگرش سیاسی (شناختی ،عاطفی
و کنشی) تفاوتهای جنسیتی وجود دارد .یافتههای پیمایش عباسی ،کوهکن و آبساالن ()1382
نشان میدهد در حدود  23درصد از تغییرات نگرش دانشجویان به جنبشهای اسالمی منطقه از
مسیر دو عامل منبع کسب خبر و گروههای مرجع اجتماعی تبیینپذیر است .از میان منابع کسب
خبر بهترتیب تأثیر صداوسیما و شبکههای ماهوارهای و سایتهای اینترنتی معنادار است.
یافتههای پژوهش محمدیفر ،مسعودنیا و مرادی ( )1387نشان میدهد بین میزان انسجام
اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان و فرهنگ سیاسی محدود ،مشارکتی و تبعی آنها و
همچنین میان متغیر امنیت اجتماعی و فرهنگ سیاسی محدود ،تبعی و مشارکتی دانشجویان رابطۀ
معنادار وجود دارد .عطارزاده ،امامجمعهزاده و محمدیفر ( )1399به این نتیجه رسیدند که
رسانهها در تغییر ایستارها و نگرشهای سیاسی دانشجویان نقش اساسی دارند؛ تا جایی که
موجب افزایش جهتگیریهای شناختی و ارزشیابانۀ دانشجویان به نظام سیاسی شده است.
همچنین نتایج این پژوهش دورشدن دانشجویان از فرهنگ سیاسی محدود و تا حدودی فرهنگ
سیاسی تابعشده و گرایش دانشجویان به فرهنگ سیاسی مشارکتی را نشان میدهد .یافتههای
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پیمایش آذین و عزیزی ( )1387در شهر بروجن نشان میدهد متغیرهایی مانند سرمایۀ اجتماعی،
آگاهی سیاسی ،رسانۀ ملی و طبقۀ اجتماعی با نگرش سیاسی-اجتماعی رابطۀ مثبت دارد ،ولی
سن ،تأهل و استفاده از فضای مجازی رابطۀ معناداری با نگرش جوانان ندارد .رهبر قاضی و
همکاران ( )1381به مطالعۀ ارزشهای فرهنگی و تأثیر آن بر نگرش اقتصادی و سیاسی
شهروندان پرداختند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ارزشهای فرهنگی در مقایسه با
متغیرهای جمعیتشناختی قدرت تبیینکنندگی بیشتری دارند .جهانگیری و بوستانی ()1397
عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی افراد بیست سال به باالی شهر شیراز را مطالعه کردند .مطابق
نتایج ،اغلب متغیرهای مستقل (تحصیالت ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل و )...با فرهنگ سیاسی
افراد رابطۀ معنادار دارند و فرهنگ سیاسی آنها یک فرهنگ سیاسی تابع است .یافتههای پیمایش
رهبرقاضی و همکاران ( )1381نشان میدهد با تقسیم سرمایۀ اجتماعی به سه متغیر سرمایۀ
اجتماعی شناختی ،سرمایۀ اجتماعی ارتباطی و سرمایۀ اجتماعی ساختاری باید گفت همبستگی
معناداری میان سرمایۀ اجتماعی شناختی و فرهنگ سیاسی مشارکتی شهروندان وجود دارد .این
نوع از سرمایۀ اجتماعی موجب افزایش میزان فرهنگ سیاسی مشارکتی میشود.
1

از میان مطالعات و پژوهشهای خارجی در این حوزه میتوان به تحقیق نیوکام ()1823
در کالج بنینگتون اشاره کرد .وی نگرش دانشجویان در سالهای مختلف تحصیلی را با نگرش
سیاسی والدین آنها مقایسه کرد و مشاهده کرد که نگرشهای آنان به والدینشان تغییرات
قابلتوجهی یافته است .این پژوهش حاکی از آن است که محیطی که شخص را احاطه کرده
است ،اثری تعیینکننده و قطعی بر شکلگیری نگرشهای او دارد .گایموند )1888( 2با
ساختاری شبیه به کار نیوکام ،به بررسی نفوذ اجتماعی اطالعاتی و نفوذ اجتماعی هنجاری بر
نگرش دانشجویان پرداخت .براساس نتایج او ،نگرش دانشجویان تغییر میکند؛ چرا که آنان در
معرض هر دو عامل هنجاری و اطالعاتی از سوی گروههای مختلف قرار میگیرند .برایان
هستی )2770( 3با بررسی نگرش سیاسی براساس طیفی با دو سوی محافظهکاری و
آزادیخواهی بر این باور است که سالهای دانشجویی دورهای تأثیرگذار است که در آن ،نظام
1. Newcomb
2. Guimond
3. Hastie
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فکری و اعتقادی جوانان در برابر تغییر ،بسیار آسیبپذیر است؛ بهنحویکه تغییرات نگرشی از
یک سر طیف تا منتهیالیه آن را شامل میشود .دیوید الزر 1و همکاران ( )2779با بررسی
تعامل ساختاری شبکههای اجتماعی و تأثیرگذار بر نگرش سیاسی افراد نشان میدهند تعامل
اجتماعی در میان افراد موجب تغییر در نگرش سیاسی آنان میشود.

فرضیههای پژوهش
بین سرمایۀ اجتماعی و نگرش سیاسی دانشجویان رابطۀ معنادار وجود دارد.
بین سرمایۀ فرهنگی و نگرش سیاسی دانشجویان رابطۀ معنادار وجود دارد.
بین دینداری و نگرش سیاسی دانشجویان رابطۀ معنادار وجود دارد.
نگرش سیاسی دانشجویان برحسب منبع کسب خبر تفاوت معنادار دارد.
نگرش سیاسی دانشجویان برحسب نوع تشکل دانشجویی تفاوت معنادار دارد.
بین نگرش سیاسی دانشجویان و مشخصات عمومی آنها (سن ،جنسیت ،مقطع تحصیلی،
رشتۀ تحصیلی و وضعیت تأهل) رابطۀ معنادار وجود دارد.

روششناسی تحقیق
روش تحقیق با توجه به فرضیههای پژوهش و گستردگی جامعۀ آماری از نوع کمی با تکنیک
پیمایش است .روش گردآوری اطالعات براساس پرسشنامۀ محققساخته است .نمونهگیری مرحلۀ
اول از دانشگاههای سطح شهر تهران صورت گرفت و مالک انتخاب دانشگاه ،جامع بودن آن بود؛
زیرا امکان مقایسۀ دانشجویان رشتههای تحصیلی مختلف یعنی علوم پایه ،علوم انسانی و فنی-
مهندسی را امکانپذیر میسازد .از میان دانشگاههای جامع شهر تهران ،سه دانشگاه تهران ،خوارزمی
(بهعنوان دانشگاههای دولتی) و آزاد واحد علوم و تحقیقات انتخاب شدند .جمعیت آماری مورد
مطالعه همۀ دانشجویان کنشگر در تشکلهای انجمن دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی -80
 1381در مقاطع مختلف تحصیلی در سه دانشگاه مذکور است .تعداد این دانشجویان در همۀ
تشکلهای دانشجویی مطابق با اطالعات جمعآوریشده از هریک از تشکلها درمجموع 1311

1. Lazer
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دانشجوی عضو تشکلهای دانشجویی شامل بسیج ،شورای صنفی ،کانونهای علمی-فرهنگی،
انجمنهای مستقل (انجمن اسالمی ،کرسیهای آزاداندیشی و )...و سایر انجمنهای فعال دانشگاهی
است .برای تعیین حجم نمونه ،با دراختیارداشتن فراوانی جامعۀ آماری ،از فرمول کوکران استفاده
شد .براساس این فرمول و با میزان خطای  ،7/71حجم نمونه حدود  377دانشجو تعیین شد.
بهمنظور افزایش دقت نمونه و با احتمال عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامهها یا ناقصبودن آنها،
با اعمال تصحیح ،حجم نمونه به  391دانشجو ارتقا پیدا کرد .شیوۀ نمونهگیری طبقهای توزیع به
نسبت است .در این شیوه ،با دراختیارداشتن تعداد دانشجویان عضو هریک از تشکلهای دانشجویی
در سه دانشگاه مورد مطالعه ،حجم نمونه متناسب با تعداد دانشجویان هریک از دانشگاهها توزیع
شد .در جدول  1تعداد نمونههای اختصاصیافته به هریک از دانشگاهها برحسب تعداد دانشجویان
عضو تشکلهای دانشجویی نشان داده شده است.
جدول  .1توزیع نمونههای آماری بهتفکیک دانشگاههای مورد مطالعه
تعداد دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی

نمونه آماری

نام دانشگاه
دانشگاه تهران

097

239

دانشگاه خوارزمی

381

113

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

127

37

مجموع

1311

391

برای انتخاب نمونههای داخل تشکل در سه دانشگاه مورد مطالعه ،از شیوۀ نمونهگیری
تصادفی ساده استفاده شد.
سنجش متغیرها و توزیع نمرات
سرمایۀ اجتماعی :سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی دانشجویان در سه بعد اعتماد بینفردی،
مشارکت و انسجام اجتماعی صورت گرفت .این سه بعد با  12گویه بررسی شدند .طیف
لیکرت با پاسخهای پنجطبقهای از «بسیار زیاد» با نمرۀ  2تا «بسیار کم» با نمرۀ صفر برای 12
گویه طراحی شد .بر همین اساس ،متغیر سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش بر مقیاسی با دامنۀ
صفر تا  29و میانگین واقعی  22قرار دارد.
سرمایۀ فرهنگی :برای سنجش سرمایۀ فرهنگی دانشجویان ،از  12گویه استفاده شد.
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گویههای مورد استفاده به بررسی میزان مهارت دانشجویان در هنر ،ورزش و حرفههای خاص و
دراختیارداشتن وسایل و لوازم آنها ،میزان مطالعه و تحقیق و داشتن کتابها و مجالت
تخصصی ،میزان تسلط به زبانهای خارجی و نرمافزارهای کامپیوتری و میزان داشتن مدارک و
گواهیهای علمی ،هنری و ورزشی میپردازند .گویههای سرمایۀ فرهنگی از طریق طیف لیکرت
با پاسخهای پنجطبقهای از «بسیار زیاد» تا «بسیار کم» از طریق پرسشنامه در اختیار دانشجویان
قرار داده شد .با توجه به تعداد گویهها و نمرۀ اختصاصیافته به پاسخهای طیف میتوان گفت
نمرۀ سرمایۀ فرهنگی روی مقیاسی با دامنۀ صفر تا  11و میانگین واقعی  29قرار دارد.
دینداری :در این پژوهش ،در میان ابعاد مختلف دینداری به بررسی بعد اعتقادی دینداری
پرداخته شد .برای سنجش این متغیر از پنج گویه در قالب طیف لیکرت از پاسخ «بسیار زیاد»
با نمرۀ  2تا «بسیار کم» با نمرۀ صفر استفاده شده است؛ بنابراین ،نمرۀ دینداری دانشجویان
روی مقیاسی با دامنۀ صفر تا  27با میانگین واقعی  17قرار دارد.
نگرش سیاسی :بهدلیل گستردهبودن مفهوم نگرش سیاسی ،سنجش آن دشوار است .سنجیدن
این مفهوم به هر شیوهای میتواند حاوی انتقاداتی مبنی بر نادیدهگرفتن ابعادی از نگرش سیاسی
باشد .این پژوهش نیز خالی از این نقد نیست .به عبارت دیگر ،شاخصهای بهکاررفته برای سنجش
نگرش سیاسی دانشجویان با نادیدهگرفتن تعدادی از شاخصهای نگرش سیاسی همراه است .با
وجود این ،باید به شاخصهایی برای سنجش نگرش سیاسی دانشجویان اتکا کرد .در این پژوهش،
منظور از نگرش سیاسی ،طیفی از نگرش سیاسی مثبت تا نگرش سیاسی منفی است .مثبتبودن
نگرش سیاسی بهمعنای امیدواری به بهبود وضعیت موجود و امیدواری به آینده است و نگرش
سیاسی منفی نیز بهمعنای ناامیدی از وضعیت موجود و نگرانی از وضعیت آیندۀ کشور است .برای
سنجش نگرش سیاسی دانشجویان با توجه به معنای مورد نظر این مفهوم ،از پنج شاخص استفاده
شده است .این پنج شاخص عبارتاند از .1 :نگرش دانشجویان به تغییرات صورتگرفته در حیات
سیاسی-اجتماعی کشور در مقایسه با چهار سال گذشته .2 ،نگرش دانشجویان به تغییرات احتمالی
در حیات سیاسی-اجتماعی کشور در چهار سال آینده .3 ،میزان مشارکتپذیربودن دولت .2 ،میزان
مشارکت دانشجویان در انتخاباتهای گذشته (مشارکت عینی) .1 ،میزان مشارکت دانشجویان در
انتخاباتهای آینده (مشارکت ذهنی) .نحوۀ سنجش این شاخصها در ادامه بررسی میشود.
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نگرش دانشجویان به تغییرات حیات سیاسی-اجتماعی کشور نسبت به گذشته و آینده:
تغییرات نسبت به گذشته و در آینده در سه بعد تغییر در وضعیت دینداری ،وضعیت سیاسی و
ارزشهای اخالقی سنجش شد .برآیند حاصل از این سه بعد روی طیفی با نمرۀ حداقل صفر و
حداکثر  1و میانگین  3قرار داده شد.
مشارکتپذیربودن دولت :برای سنجش میزان مشارکتپذیربودن دولت از چهار گویه در
قالب طیف لیکرت استفاده شد .پاسخهای طیف در دامنۀ «بسیار زیاد» با نمرۀ  2تا «بسیار کم»
با نمرۀ صفر واقع شده است .براساس تعداد گویهها و پاسخهای طیف باید گفت میزان
مشارکتپذیربودن دولت از دیدگاه دانشجویان در دامنهای با نمرۀ صفر (دولت کامالً
غیرمشارکتی) تا نمرۀ ( 11دولت کامالً مشارکتی) و میانگین  9قرار گرفته است.
مشارکت دانشجویان در انتخاباتهای گذشته (مشارکت عینی) و انتخاباتهای آینده
(مشارکت ذهنی) :برای سنجش میزان مشارکت دانشجویان در انتخاباتهای گذشته و آینده از
آنها بهتفکیک پرسیده شد که آیا در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای
اسالمی ،شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری شرکت کردهاند (مشارکت عینی) و آیا در چهار
انتخابات مذکور بهتفکیک در آینده شرکت خواهند کرد (مشارکت ذهنی) .پاسخهای
دانشجویان در قالب دو گزینۀ «بلی» با نمرۀ  1و «خیر» با نمرۀ صفر طبقهبندی شد .مجموع
نمرۀ پاسخگویان در انتخاباتهای گذشته و آینده در دامنهای با حداقل نمرۀ صفر (عدم
مشارکت) و حداکثر نمرۀ ( 2مشارکت کامل) با میانگین  2قرار میگیرد.

یافتههای پژوهش
یافتههای تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میشود .در بخش یافتههای توصیفی،
وضعیت متغیرهای مستقل و وابسته در میان دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی بیان
میشود و در بخش استنباطی نیز به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود.

یافتههای توصیفی
یافتههای توصیفی برحسب نوع متغیرهای تحقیق در دو جدول ارائه میشود .جدول  2توزیع

نگرش سیاسی دانشجویان کنشگر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن 642 ...

پاسخگویان برحسب مشخصات عمومی آنها همراه با نوع تشکلهای دانشجویی ،منبع کسب
خبر و آمارههای توصیفی سن پاسخگویان را ارائه میدهد .جدول  3نیز شامل متغیرهایی است
که از طریق طیف لیکرت سنجش شده است که عبارت از سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی،
دینداری و نگرش سیاسی و شاخصهای آن است.
جدول  .2توزیع پاسخگویان برحسب مشخصات عمومی ،نوع تشکلهای دانشجویی ،منبع کسب خبر و
آمارههای توصیفی وضعیت سنی
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

رشتۀ تحصیلی

مقطع تحصیلی

نوع تشکلهای
دانشجویی

طبقات

فراوانی

زن

111

37/2

مرد

211

18/1

مجرد

311

92/8

متأهل

11

10/1

علوم پایه

81

23/8

فنی-مهندسی

02

19/8

علوم انسانی

219

10/2

کارشناسی

111

23/1

کارشناسی ارشد

121

39/1

دکتری

07

19/2

بسیج دانشجویی

82

22/1

شورای صنفی

91

22/3

کانونهای علمی

81

21/2

انجمنهای مستقل

11

10/1

سایر

23

11/3

معتبر

روزنامه

2

7/1

صداوسیما

20

شبکههای ماهوارهای فارسیزبان

02

19/8

شبکههای پیامرسان موبایلی

193

29

شبکههای ماهوارهای غیرفارسیزبان

11

2/2

خبرگزاریهای داخلی

11

12/0

دوستان
سن

درصد

12/3

منبع کسب خبر

مجموع

1

فراوانی

درصد معتبر

391

177

391

177

391

391

391

391

177

177

177

177

1/3

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

میانه

مد

کمترین سن

بیشترین سن

391

22/1

2/32

22

27

19

21
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یافتههای جدول  2نشان میدهد بیشتر پاسخگویان عضو تشکلهای دانشجویی را مردان
( 18/1درصد) تشکیل میدهند .میانگین سنی دانشجویان حدود  22/1سال با انحراف معیار
حدود  2سال است .بیش از  97درصد از دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی مجرد هستند.
رشتۀ تحصیلی بیش از نیمی از پاسخگویان علوم انسانی است .از میان مشارکتکنندگان حدود
 22درصد دانشجوی کارشناسی ،حدود  39درصد دانشجوی کارشناسی ارشد و مابقی آنها
دانشجوی دکتری هستند .بیشتر پاسخگویان بهترتیب در کانونهای علمی ،بسیج دانشجویی و
شورای صنفی عضو هستند .منابع کسب خبر دانشجویان متعدد است ،اما میتوان گفت که
بیشترین فراوانی منبع کسب خبر دانشجویان مربوط به پیامرسانهای موبایلی است که تقریباً
نیمی از دانشجویان آن را بهعنوان منبع اصلی کسب خبر بیان کردهاند .بعد از پیامرسانهای
موبایلی ،با اختالف قابلتوجهی شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در ردۀ دوم مهمترین منابع
کسب خبر قرار گرفتهاند.
نتایج جدول  3نشان میدهد نمرۀ میانگین بهدستآمده برای سرمایۀ اجتماعی دانشجویان
حدود  37است؛ بنابراین میتوان گفت میزان سرمایۀ اجتماعی دانشجویان متوسط رو به
باالست .براساس طبقهبندی صورتگرفته از نمرات ،سرمایۀ اجتماعی در حدود  87درصد از
دانشجویان در سطح متوسط رو به باالست .میانگین سرمایۀ فرهنگی دانشجویان عضو
تشکلهای دانشجویی برابر با  29/9است که تقریباً در سطح میانگین قرار دارد .طبقهبندی
صورتگرفته از سرمایۀ فرهنگی نشان داد که وضعیت سرمایۀ فرهنگی بیش از سهچهارم
دانشجویان متوسط است .نمرۀ میانگین میزان دینداری بهدستآمده در این پژوهش برای
دانشجویان در حدود  11است که نشاندهندۀ سطح باالی دینداری دانشجویان در بعد
اعتقادی آن است .نمرۀ دینداری بیش از  11درصد دانشجویان در سطح باال ،حدود 20
درصد در سطح متوسط و تنها حدود  1درصد دانشجویان در سطح پایینی قرار دارد.
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جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی ،دینداری ،نگرش سیاسی و
شاخصهای آن همراه با آمارههای مربوط به هریک از متغیرها
متغیر

سرمایۀ اجتماعی

سرمایۀ فرهنگی

طبقات

فراوانی

درصد

میانگین

میانگین

انحراف

کمترین

بیشترین

معتبر

واقعی

بهدستآمده

معیار

نمره

نمره

22

28/8

8/2

7

29

باال

198

28/1

متوسط

128

38/1

پایین

23

11/3

باال

00

27/2

متوسط

287

01/1

پایین

12

3/0

باال

212

11/2

متوسط

171

20/1

پایین

22

1/3

بهتر شده

29

0/3

202

01/8

08

27/0

22

1/3

212

18/3

83

22/2

میزان

زیاد

171

29

مشارکتپذیربودن

متوسط

122

30/1

دولت

پایین

131

32/1

زیاد

323

91/0

متوسط

3

7/9

کم

11

13/1

دینداری

وضعیت تغییرات
سیاسی -اجتماعی
نسبت به گذشته

فرقی
نکرده
بدتر شده
بهتر

وضعیت تغییرات
سیاسی -اجتماعی
در آینده

میشود
فرقی
نمیکند
بدتر
میشود

میزان شرکت در
انتخابات در گذشته
میزان شرکت در
انتخابات در آینده

نگرش سیاسی

زیاد

322

91

متوسط

3

7/9

کم

12

12/2

مثبت

00

27/1

بینابین

219

01/1

منفی

37

9

29

17

3

2

9

2

2

21

29/9

11/3

2/31

2/30

0/3

3/2

3/2

29/1

9/1

1/2

1/37

1/31

3/1

1/3

1/3

0/2

0

7

7

7

7

7

7

2

13

27

1

1

11

2

2

21
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دو مورد از شاخصهای نگرش سیاسی دانشجویان مربوط به نگرش دانشجویان به
تغییرات حیات سیاسی-اجتماعی کشور نسبت به گذشته و در آینده است .یافتههای
بهدستآمده از نمرات پاسخگویان در این دو شاخص در جدول  3نشان میدهد تغییرات
حیات سیاسی-اجتماعی کشور نسبت به گذشته و در آینده از دیدگاه دانشجویان تفاوت
معناداری ندارد .به عبارت دیگر ،بیشتر دانشجویان یعنی بیش از دو سوم آنها معتقدند که
وضعیت کنونی نسبت به گذشته تغییری نکرده و در آینده نیز تغییری نخواهد کرد .تعداد
دانشجویانی که معتقدند تغییرات حیات سیاسی-اجتماعی کشور روند بدترشدن را طی میکند،
بهصورت معناداری بیشتر از دانشجویانی است که معتقد به بهترشدن اوضاع هستند .میزان
مشارکتپذیربودن دولت یکی دیگر از شاخصهای نگرش سیاسی دانشجویان است .بیشتر
آنها مشارکتپذیربودن دولت را در سطح متوسط ارزیابی کردند ،اما بین دیدگاه دانشجویان
برحسب سطوح مختلف میزان مشارکتپذیربودن دولت تفاوت معناداری وجود ندارد .نمرۀ
میانگین بهدستآمده از میزان مشارکتپذیربودن دولت نیز نزدیک به میانگین واقعی است .دو
نوع مشارکت عینی و ذهنی دو شاخص دیگر از نگرش سیاسی دانشجویان را تشکیل میدهد.
یافتههای حاصل از پاسخهای دانشجویان بهتفکیک دو نوع مشارکت نشان میدهد .مقادیر
بهدستآمده برای میزان شرکت در انتخابات در گذشته تقریباً برابر با شرکت در انتخابات در
آینده است .در هر دو وضعیت انتخاباتی ،میزان مشارکت دانشجویان زیاد است .این آمار تقریباً
برای هر دو وضعیت  91درصد از تعداد کل دانشجویان است که با نمرۀ میانگین مشارکت
آنها در انتخابات یعنی حدود  3/1نیز تأیید میشود .با وجود اینکه دانشجویان معتقدند
وضعیت حیات سیاسی-اجتماعی کشور روند نزولی دارد و وضعیت کنونی بدتر از گذشته
است و در آینده نیز بدتر از وضعیت کنونی خواهد بود ،باز هم به مشارکت در انتخابات در
همۀ سطوح اعتقاد دارند و امیدوار به صندوق رأی هستند.
نگرش سیاسی دانشجویان برآیند نمرات بهدستآمده از پنج شاخص ذکرشده است .با
اعمال ضرایب برای شاخصهای شرکت در انتخابات گذشته و آینده و همچنین تغییرات در
حیات سیاسی-اجتماعی کشور نسبت به چهار سال گذشته و آینده ،متغیر نگرش سیاسی ایجاد
شد که هر پنج شاخص مورد مطالعه دارای وزن تقریباً برابری در نگرش سیاسی دانشجویان
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هستند .طیف نگرش سیاسی دارای دامنهای از صفر (نگرش سیاسی کامالً منفی به آیندۀ سیاسی
کشور و ناامیدی از آن) تا ( 17نگرش سیاسی کامالً مثبت و امیدواری کامل به آیندۀ سیاسی
کشور) با میانگین  21است .یافتههای نگرش سیاسی در جدول  3بیانگر آن است که بیشتر
دانشجویان یعنی بیش از  07درصد از آنها در میانۀ طیف نگرش سیاسی قرار دارند .به عبارت
دیگر ،هم امیدواریهای سیاسی و هم ناامیدیهایی دارند .دیدگاه این گروه از دانشجویان بسیار
ناپایدار است و هرگونه اقدام دولت در زمینۀ حیات سیاسی-اجتماعی کشور بیش از همۀ
گروههای دانشجویی روی این گروه تأثیرگذار است و میتواند زمینۀ دلبستگی بیشتر به دولت
و امیدواری به آیندۀ سیاسی کشور (حرکت بهسمت مثبت طیف) یا دلزدگی از دولت به آیندۀ
سیاسی کشور و ناامیدی از آن (حرکت بهسمت منفی طیف) را ایجاد کند .میانگین بهدستآمده
برای نگرش سیاسی نیز تأییدکنندۀ تجمع دانشجویان در میانۀ طیف نگرش سیاسی است.

آزمون فرضیهها
فرضیههای تحقیق با توجه به سطح سنجش متغیرها بررسی میشوند .یافتههای آزمون
کولموگروف-اسمیرنف و سطح معناداری باالتر از  7/71این آزمون برای متغیرهای تحقیق
بیانگر استفاده از آزمونهای پارامتریک است .جدول  2بهتفکیک به آزمون رابطۀ چهار متغیر
مستقل سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فرهنگی ،میزان دینداری و سن دانشجویان با نگرش سیاسی
آنها میپردازد.
جدول  .4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

سطح معناداری

میزان ضریب
همبستگی

پذیرش /رد رابطه

سرمایۀ اجتماعی

7/777

7/21

پذیرش رابطه

نگرش

سرمایۀ فرهنگی

7/8

7/71

رد رابطه

سیاسی

دینداری

7/777

7/20

پذیرش رابطه

سن

7/01

-7/72

رد رابطه
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یافتههای مندرج در جدول  2بیانگر آن است که بین سرمایۀ اجتماعی دانشجویان و
نگرش سیاسی آنها رابطۀ معنادار وجود دارد .جهت رابطه مثبت است؛ یعنی با افزایش میزان
سرمایۀ اجتماعی دانشجویان ،نگرش سیاسی آنها بهسمت مثبت طیف میل میکند و
امیدواری دانشجویان به حیات سیاسی-اجتماعی کشور افزایش مییابد و برعکس .میزان
ضریب همبستگی پیرسون این رابطه نشاندهندۀ شدت رابطه در سطح متوسط به پایین است.
جدول  2نشان میدهد سرمایۀ فرهنگی و سن دانشجویان با نگرش سیاسی آنها رابطۀ
معنادار ندارد .سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون برای این دو رابطه بزرگتر از 7/71
و بهترتیب برابر با  7/8و  7/01است .دربارۀ متغیر مستقل دینداری باید گفت که نتایج آزمون
ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین میزان دینداری دانشجویان و نگرش سیاسی
آنها رابطۀ معنادار وجود دارد .سطح معناداری این آزمون با ضریب همبستگی  7/20برابر با
 7/777است .شدت رابطه متوسط به پایین و جهت آن نیز مثبت است.
برای بررسی تفاوت نمرۀ نگرش سیاسی دانشجویان برحسب چهار متغیر رشتۀ تحصیلی،
مقطع تحصیلی ،نوع تشکلهای دانشجویی و منبع کسب خبر از آزمون آنالیز واریانس یکراهه
یا آزمون  Fاستفاده شد .نتایج این آزمون بهتفکیک چهار متغیر مورد بررسی در جدول  1نشان
داده شده است.
یافتههای جدول  1نشان میدهد نمرۀ میانگین نگرش سیاسی دانشجویان برحسب رشتۀ
تحصیلی تفاوت معنادار دارد .سطح معناداری این آزمون برابر با  7/772است .نمرۀ میانگین
نگرش سیاسی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی تقریباً برابر با یکدیگر و بیشتر از نمرۀ
نگرش سیاسی دانشجویان رشتۀ فنی-مهندسی است .دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی
نگرش سیاسی مثبتتری به آیندۀ سیاسی-اجتماعی کشور در مقایسه با دانشجویان فنی-
مهندسی دارند .برای مقایسۀ بین زوج رشتههای تحصیلی از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد.
نتایج این آزمون نشان میدهد تفاوت بین نمرۀ نگرش سیاسی زوج رشتههای تحصیلی زیر
معنادار است .1 :علوم پایه و فنی-مهندسی ،و  .2علوم انسانی و فنی-مهندسی.
آزمون بررسی تفاوت میانگین نمرۀ نگرش سیاسی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی با
مقدار  )7/31( Fو سطح معناداری ( )7/0نشان میدهد نگرش سیاسی برحسب مقطع تحصیلی
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تفاوت معناداری ندارد .اگرچه با افزایش سطح تحصیالت دانشجویان نگرش سیاسی آنها
مثبتتر میشود و میزان امید آنها به آیندۀ سیاسی-اجتماعی کشور افزایش مییابد ،این
اختالف بهلحاظ آماری معنادار نیست.
جدول  .5نتایج آزمون آنالیز واریانس یکراهه
میانگین

انحراف

نمره

معیار

علوم پایه

81

28

0 /3

فنی-مهندسی

01

21/1

0 /1

علوم انسانی

213

29/0

1 /8

کارشناسی

112

20/8

0 /8

کارشناسی ارشد

123

29/2

0 /2

دکتری

07

29/0

1 /1

بسیج دانشجویی

98

32/2

1 /1

شورای صنفی

91

20/1

1 /2

کانونهای علمی

83

21

9 /2

انجمنهای مستقل

11

21/8

1 /2

سایر

23

29/2

1 /0

صداوسیما

20

28/1

1 /2

02

21/1

0 /2

108

29/1

0 /2

11

28/2

2 /2

12

28

0 /2

0

20/1

8 /1

متغیرهای مستقل
رشتۀ
تحصیلی
مقطع
تحصیلی

تشکلهای
دانشجویی

شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان
شبکههای پیامرسان
منبع کسب

موبایلی

خبر

شبکههای ماهوارهای
غیرفارسیزبان
خبرگزاریهای
داخلی
سایر

تعداد

مقدار
F

1/2

7/31

11/1

1/3

سطح

پذیرش /رد

معناداری

تفاوت

7/772

7/0

7/777

7/20

پذیرش
تفاوت

رد تفاوت

پذیرش
تفاوت

رد تفاوت
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یافتههای آزمون مقایسۀ میانگین نگرش سیاسی دانشجویان برحسب نوع تشکلهای
دانشجویی نشان میدهد دانشجویانی که عضو بسیج دانشجویی هستند ،بهمراتب نگرش
سیاسی مثبتتری در مقایسه با سایر تشکلهای دانشجویی دارند و به آیندۀ سیاسی-اجتماعی
کشور امیدوارترند .مقدار  Fاین آزمون و سطح معناداری آن بهترتیب برابر با  11/1و 7/777
است که نشاندهندۀ معناداربودن آزمون تفاوت در سطح اطمینان  88درصد است .کمترین
میانگین نمرۀ نگرش سیاسی نیز متعلق به کانونهای علمی است .یافتههای آزمون  LSDنشان
میدهد اختالف بین زوج گروههای زیر معنادار است .1 :بسیج دانشجویی و شورای صنفی.2 ،
بسیج دانشجویی و کانونهای علمی .3 ،بسیج دانشجویی و انجمنهای مستقل .2 ،بسیج
دانشجویی و سایر انواع تشکلهای دانشجویی.
جدول  1نشان میدهد میانگین نمرۀ نگرش سیاسی دانشجویان برحسب منبع کسب خبر
بهلحاظ آماری تفاوت معناداری ندارد ،اما با توجه به مقادیر بهدستآمده باید گفت دانشجویانی
که منبع کسب اخبار آنها صداوسیماست ،در مقایسه با دانشجویانی که از شبکههای تلویزیون
ماهوارهای فارسیزبان اخبار روز را پیگیری میکنند ،بهمراتب نگرش سیاسی مثبتتری به
اوضاع سیاسی-اجتماعی کشور دارند.
برای بررسی آزمون تفاوت میانگین نمرۀ نگرش سیاسی دانشجویان برحسب دو متغیر
مستقل جنسیت و وضعیت تأهل ،از آزمون مقایسۀ میانگین  tدو گروه مستقل استفاده شد.
نتایج این آزمون در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .6آزمون مقایسۀ میانگین  tمستقل
میانگین

انحراف

نمره

معیار
0/9

متغیرهای مستقل

تعداد

زن

111

20/8

مرد

218

29/2

1/8

وضعیت

مجرد

317

29/2

0/2

تأهل

متأهل

11

20/9

0/2

جنسیت

سطح

پذیرش /رد

معناداری

تفاوت

7/2

7/18

رد تفاوت

7/2

7/11

رد تفاوت

مقدار

t
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یافتههای مندرج در جدول  1حاکی از آن است که با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری
هر دو آزمون باالتر از  7/71است ،باید گفت نگرش سیاسی دانشجویان برحسب جنسیت و
وضعیت تأهل تفاوت معناداری ندارد.

بحث و نتیجهگیری
سنجش نگرش سیاسی شهروندان از ابعاد مختلف ،موضوعی است که باید همواره مورد توجه
دولتمردان واقع شود .دولتمردان دوراندیش بهخوبی به این موضوع آگاه هستند که نگرش
سیاسی شهروندان تعیینکنندۀ روند ادامۀ کار دولتهاست .در میان گروههای مختلف
شهروندان ،دانشجویان از مهمترین گروههایی هستند که نهتنها نگرش سیاسی آنها بهعنوان
شهروندان جامعه مهم است ،بلکه بهدلیل اثرگذاری نگرش این گروه از شهروندان بر خانواده و
جامعه باید به نگرش سیاسی آنها توجه صورت گیرد و عوامل تغییرات نگرش آنها شناسایی
شود .در میان جمعیت دانشجویی باید به دانشجویانی اشاره کرد که با اهداف مختلف جذب
انواع تشکلهای دانشجویی میشوند .این گروه از دانشجویان در کنار فراگیری علم و معرفت
بهدنبال تحقق اهداف و خواستههای سیاسی-اجتماعی خود و اثرگذاری بر جامعه هستند .این
موضوع در پژوهش پیشرو در میان دانشجویان مشهود است .هریک از دانشجویان برحسب
تشکلهایی که عضو آن هستند ،در طیف نگرش سیاسی نمرات مختلفی را کسب کردند و این
نمرات نشاندهندۀ میزان امیدواری آنها به آیندۀ سیاسی-اجتماعی کشور است .این موضوع از
دیدگاه آلموند و وربا ( )1813نیز مطرح شده بود که در این پژوهش تأیید شد .تشکلهای
دانشجویی بهعنوان انجمنهای داوطلبانه ،از نهادهای تأثیرگذار بر نگرش سیاسی افراد هستند.
افرادی که عضو این تشکلها میشوند ،عموماً از نظر ذهنی اعتقاد دارند که میتوانند بر دولت
و حکومت اثرگذار باشند .اگرچه ممکن است این اعتقاد لزوماً همراه با نتایج عملی و
اثرگذاری عینی نباشد ،توانایی ذهنی سبب افزایش توانایی سیاسی افراد میشود .یافتههای این
بخش همراستا با پژوهشهای برایان هستی ( )2770و نیوکام ( )1823است .بهلحاظ فرهنگ
سیاسی دانشجویان باید گفت با توجه به نمرات نگرش سیاسی و ابعاد مختلف آن ،تمایل به
فرهنگ سیاسی مشارکتی در مقایسه با دو فرهنگ سیاسی دیگر یعنی فرهنگ سیاسی محدود و
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تبعی در سطح باالتری قرار دارد .یافتههای این بخش همراستا با پژوهشهای سراجزاده و
جواهری ( 1392و  )1382و سراجزاده و کریمی ( )1389است.
عوامل اجتماعی مختلفی بر نگرش سیاسی دانشجویان و تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی
آنها اثرگذار است که در این میان باید به موضوع سرمایۀ اجتماعی دانشجویان اشاره کرد .به
عبارت دیگر ،با تقویت سرمایۀ اجتماعی برونگروهی دانشجویان ،میزان اعتماد آنها به
یکدیگر بیشتر میشود و نیروی تشکلهای دانشجویی در صورت لزوم ،با هدف دستیابی به
یک اصل مشترک با یکدیگر همجهت میشوند .همافزایی نیروهای دانشجویی ،میزان اثرگذاری
آنها را بر نهادهای سیاسی بیشتر و مؤثرتر میسازد .پیامد این امر تقویت نگرش سیاسی مثبت
دانشجویان و فرهنگ سیاسی مشارکتی آنهاست .یافتههای این بخش همراستا با پژوهشهای
الزر و همکاران ( )2779و رهبرقاضی و همکاران ( ،)1381سردارنیا و یوسفی ( )1381و آذین
و عزیزی ( )1387است .در این پژوهش ،سرمایۀ فرهنگی دانشجویان بر نگرش سیاسی آنها
اثرگذاری معنادار ندارد و از این جهت ،همراستا با پژوهش حمیدی هریس و راد ()1381
نیست .دینداری دانشجویان رابطۀ مثبت و معناداری با نمرۀ نگرش سیاسی دارد .به عبارت
دیگر ،هرچه بر میزان دینداری دانشجویان افزوده میشود ،نگرش سیاسی آنها مثبتتر است و
امیدواری به آیندۀ سیاسی-اجتماعی کشور افزایش مییابد .یافتههای این بخش همراستا با
پژوهش رهبر قاضی و همکاران ( )1381است که بر اثرگذاری مثبت ارزشهای فرهنگی بر
نگرش سیاسی تأکید کردهاند .نگرش سیاسی دانشجویان بیش از آنکه تحت تأثیر مشخصات
عمومی آنها مانند سن ،جنسیت و مقطع تحصیلی باشد ،ناشی از عوامل اجتماعی مانند سرمایۀ
اجتماعی دانشجویان ،میزان دینداری آنها و نوع تشکلهای دانشجویی است .درحالیکه
پژوهشهایی مانند چابکی ( ،)1383آذین و عزیزی ( )1387به تفاوتهای جنسیتی اشاره دارند
و جهانگیری و بوستانی ( )1397نیز به متغیرهایی مانند تحصیالت ،سن ،جنسیت و وضعیت
تأهل تأکید دارند که هیچکدام از این متغیرها در این پژوهش با نگرش سیاسی دانشجویان
رابطۀ معناداری ندارد .درنهایت ،قدرت تبیینکنندگی عوامل اجتماعی بیش از مشخصات
عمومی دانشجویان است.
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