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 آگاهی سیاسیِ دانشجویان و عوامل مؤثر بر آنسنجش 

 با تاکید بر مشارکت سیاسی
 

 

 مینا سخامهر          

 دکتر مجتبی صداقتی فرد
 

 

 

 چکیده
آگاهی سیاسی دانشجویان، و بررسی نقش آگاهی سیاسی دانشجویان در  این پژوهش با هدف سنجش و شناسایی میزان و عوامل موثر بر      

روش مورد استفاده این پژوهش پس رویدادي و تکنیک مورد استفاده، پیمایش بود و جامعۀ آماري . مشارکت جویی سیاسی آن ها انجام شد

 09-09اد اسالمی واحد گرمسار در سال تحصیلی شامل دانشجویان شاغل به تحصیل رشته هاي گوناگون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آز

نفر از  989وش نمونه گیري تصادفی بر روي ابزار پژوهشی پرسشنامه اي محقق ساخته بود که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، با ر. شد

رسانه و احزاب از متغیرهاي مهم و در مرور مبانی نظري، عواملی مانند خانواده، مدرسه، دوستان، دانشگاه، . دانشجویان یادشده اجرا شد

یافته هاي حاصل . اثرگذار در بین آگاهی سیاسی دانشجویان شناخته شد و در چارچوب نظري و مدل تحلیلی طراحی شده مدّنظر قرار گرفت

ر بین خرده مقیاس از آزمون فرضیه ها بیانگر آن بود که سطح آگاهی سیاسی دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت متوسط برخوردار است و د

ضمناً . هاي آگاهی از مفاهیم، نهادها، چهره ها، رویدادها و تصمیمات سیاسی، بیشترین آگاهی مربوط به خرده مقیاس نهادهاي سیاسی است

موثرترین عامل بر آگاهی سیاسی دانشجویان، احزاب بود و بر اساس سایر یافته ها، بین دو متغیر آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی 

مقایسۀ نتایج توصیفی، نظري و تبیینی حاصل از پژوهش حاضر و بررسی چارچوب و . معنادار و مستقیمی مشاهده شد انشجویان ارتباطد

 .مدل نظري این پژوهش، بیانگر همسویی نتایج با تحقیقات مشابه در مورد فرضیه هاي مطرح شده است

 

 .اندانشجوی،  ، مشارکت سیاسی9آگاهی سیاسی :واژگان کلیدی
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 لهأطرح مس -1
گذارد و این حق طبیعی  تاثیر می می افراد جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیمتشکیل دولت ها و اقدامات حکومت ها در سرنوشت تما      

مربوط به دولت ها انسان ها است که براي دفاع از منافع خود و استفاده بیشتر از امکانات زندگی خواستار دخالت و مشارکت در امور 

براي آنکه شهروندان به نحوي مطلوب تر بتوانند ترجیحات خود را ابراز و نمایندگان شان را انتخاب نمایند، باید از  اما (.90: 9731ابوالحمد، )شوند

واقع یکی از اثرات مهم آگاهی در (. 19: 9781، به نقل از مسعودنیا، 9008، 7نایمی و جون)حداقل آگاهی در زمینه نظام سیاسی برخوردار باشند 

کنترل مقامات منتخب سیاسی در نظام هاي مبتنی بر مشارکت این است که شهروندان از ابزار و ساز و کارهاي گوناگون براي پاسخگو نگهداشتن 

 اقتدار و در رابطه بامشارکت به ساده ترین معناي آن شرکت فعاالنه افراد در زندگی اجتماعی (. 18:  978حبیبی، )گیرندبدر برابر مردم بهره 

در بسیاري از جوامع، مردم حتی زحمت تفکر و اندیشیدن را نیز به مراجع و مقامات اجتماعی و سیاسی واگذار می کنند و در هرچند . است سیاسی

ن انگاري، عدم آگاهی سیاسی باعث رواج روحیه یکسامی توان گفت  (.99: 9787زاهدي،)یابند میندیشه، پایگاهی انفعالی نتیجه حتی در حوزه ا

و سازمان هاي منتقد و مخالف ایجاد می کند و مهمتر از همه ناآگاهی سیاسی در   اي براي رشد و گسترش اپوزسیون عدم تساهل و مانع عمده

را به طور کلی تنزل می دهد و شاید بتوان گفت که ناآگاهی سیاسی خود تعبیر دیگري سطح وسیعی، آموزش سیاسی و کارایی مردم در این بخش 

دانشمندان  است کهمنظور از آگاهی سیاسی اطالعات و آگاهی مردم از وضع موجود جهان سیاست  (.39:  971، دال)از مشروعیت حکومت است 

 . علوم سیاسی از آن به عنوان جهت گیري هاي شناختی افراد نسبت به موضوعات سیاسی یاد می کنند

براي انتخاب رهبران خویش، شرکت موثر در فعالیت ها و امور اجتماعی و سیاسی  ح سیاسی، به معناي تالش شهرونداندر اصطال سی،مشارکت سیا

ز نظام سیاسی ا درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در و  (   :  9787بخشی، آقا)ایت سیاست دولتصورت بندي و هدو تاثیر گذاشتن بر 

  (.7 9: 9733، 1راش)عدم داشتن مقام رسمی سیاسی است

نظریه هاي مربوط به آگاهی سیاسی، و )در این پژوهش جهت تبیین عوامل موثر بر آگاهی سیاسی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی از دو گروه نظریه

نظریه هاي جامعه شناختی، : دسته تقسیم شدند  نظریه هاي مربوط به آگاهی سیاسی به . استفاده شد( نظریه هاي مربوط به مشارکت سیاسی

: دسته تقسیم شدند  نظریه هاي مربوط به مشارکت سیاسی نیز به . رهنگ سیاسی، نظریه جامعه پذیري سیاسی، نظریه ارتباطات سیاسینظریه ف

 .اجتماعی –پیرامون، نظریه انگیزه ابزاري، نظریه مبتنی بر موقعیت هاي اقتصادي  –دیدگاه هاي نظریه هاي جامعه شناسی سیاسی،  نظریه کانون 

و با اهدافی چند مانند بررسی نظري آگاهی سیاسی و ارائه ر درصدد بررسی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان و عوامل موثر بر آن بوده پژوهش حاض

شاخص هاي اصلی شناسایی آن، سنجش و شناسایی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آگاهی سیاسی دانشجویان 

شناخت عوامل موثر بر آگاهی  .ش آن، و بررسی نقش آگاهی سیاسی دانشجویان در مشارکت جویی سیاسی آن ها انجام شدو افزایش یا کاه

سیاسی دانشجویان، به دلیل جوان بودن جمعیت کشور و آسیب پذیري و وابستگی توسعه اقتصادي و سیاسی در همه جنبه هاي آن به نیروي 

ان که براي نظام سودمندي هایی دارد براي جوانان به خصوص دانشجویان نیز امتیازاتی و در عین حال آگاهی سیاسی هم چن. جوان، ضروري است

آگاهی سیاسی افراد به وسیله ارتقاء حس شرافت و منزلت، بزرگی می بخشد و حاکمان و تابعان آن ها را به . مساولیت هایی را به همراه دارد

 .فهم و شعور سیاسی را گسترش می دهدوظایف و مساولیت هاي شان آگاه می کند و 

 ادبیات نظری پژوهش -2
نظریه پدیدارشناسی، به مساله آگاهی پرداخته . در نظریه هاي جامعه شناختی مجموعه وسیعی از دیدگاه ها در مورد آگاهی مطرح شده است      

رساله اي در "در(.  1- 1:  973)برگر و لوکمان. سرچشمه می گیرد 99و لوکمان 99، برگر0، مرلوپنتی8، برگسون3و از افکار فیسلوفانی قبیل هوسرل

اندوخته دانش اجتماعی، واقعیت را برحسب درجات آشنایی مشخص می سازد به این معنی که موجب می : می نویسند "جامعه شناسی شناخت

بلومر یکی از . اشیم، اطالعات پیچیده و مفصلی بدست آوریمشود درباره آن بخش هایی از زندگی روزمره که باید با آن ها پیوسته سر و کار داشته ب
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، یکی از (19 : 9788توسلی، )که به بررسی رابطه فرد و جامعه، در جریان کنش متقابل بین افراد می پردازدبزرگان نظریه کنش متقابل نمادین، 

ملگرایانه نظریه کنش متقابل نمادین، فرض هاي اساسی این توجه به ریشه هاي ع. ویژگی هاي اصلی این نظریه را پرداختن به آگاهی می دانست

بلکه ضمن . به نظر عملگرایان، حقیقت یا واقعیت به گونه اي آماده در جهان واقعی وجود ندارد. نظریه پیرامون آگاهی کنشگران را مشخص می کند

 (. 10 -18 :  973ریتزر، )عملکرد ما به گونه فعاالنه ساخته و پرداخته می شود

این آگاهی . در نظریه مبتنی بر تضاد، کارگران به عنوان تنها طبقه و گروه اجتماعی که زیر سلطه سرمایه داران قرار دارند باید به آگاهی برسند

مارکس در کتاب (. 01: 9787؛ کوهن،   9:  9780شهرام نیا، )داري خواهد شد نوعی از آگاهی سیاسی است که منجر به براندازي دولت سرمایه

 . نوشت که توسعه زندگی اجتماعی، سیاسی و غیره زیر سلطه شیوه زندگی مادي قرار دارد( 917:  971نقل از آرون، )فلسفه اقتصادي و انتقادي

صور مردم یک جامعه از قدرت و قدرت سیاسی، نوع رابطه تمعتقد است  (39: 9733آلموند و پاول، )است  9آلموند که مروج نظریه فرهنگ سیاسی

حکومت و مردم، چگونگی تضمین و تأمین عدالت، آزادي و استقالل در یک جامعه، تعبیر و بینش افراد نسبت به سرشت انسان و نیز ساختار 

گرایی همه تظاهراتی از فرهنگ سیاسی یک  ودهگرایی، میل به استبداد فردي یاگرایش به دموکراسی، ت گرایی یا کثرت ها، نخبه سیاسی حکومت

زمانی که از فرهنگ سیاسی بحث می کنیم وارد ذهن افراد شده ایم و با استفاده از ابزارهاي روانکاوانه به بررسی (. 977: 9789،کاظمی)اند جامعه

آلموند در ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی (. 9780به نقل از امینی،981: 9003، 97هایوود)دالیل جهت گیري و رفتارهاي سیاسی آن ها می پردازیم

فرد چه دانشی در مورد ملت، نظام سیاسی اش در اصطالحات کلی، تاریخ آن، اندازه، موقعیت، قدرت، -9: ضابطه را یادآور شده است  جامعۀ معین 

سیاسی پیشنهادهایی که در جریان  از ساختها و نقش نخبگان سیاسی مختلف و خط مشی هاي- خصوصیات قانون اساسی و مانند آن دارد؟ 

درباره جریان رو به پایین اجراي خط  -7بسوي باالي خط مشی سازي وجود دارد چه دانشی دارد؟ احساس ها و عقایدش در باره آن ها چیست؟ 

یاسی تصور می چگونه خود را به عنوان عضوي از نظام س- مشی، ساخت ها، افراد، تصمیمات درگیر در این روندها چه دانشی دارد؟ 

جهت گیري شناختی است که مربوط به شناخت و دانسته نوعی  ، هر فرهنگ سیاسی شاملبراساس نظریۀ آلموند (. 99:  978محمدي، )کنند؟

 (.9 : 9733آلموند، )بنابراین آگاهی سیاسی یکی از اجزاي تشکیل دهنده هر فرهنگ سیاسی است. هاي مردم از امور مختلف نظام سیاسی است

. و عدم مشارکت سیاسی مطرح است، که بسیار متأثر از شرایط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و تاریخی استاز سوي دیگر، پدیدل مشارکت 

و مشارکت مردمی تشکیل می دهد تا با استفاده از برخی نهادها و ابزارهاي ارتباطی میان مردم و دولت،   9را اعتناي اجتماعی  9اساس جامعۀ مدنی

91فرهنگ مشارکت"در آنچه که امروزه. ر روندي تعاملی از هرگونه تمرکز و دولت ساالري در جامعه جلوگیري شودد
خوانده می شود شهروندان در "

در مقابل این رویکرد، رویکرد یا . فرایند تصمیم گیري و برنامه ریزي ها دخالت دارند و براي مشکالت و معضالت جامعه اهمیت قائل می شوند

صداقتی )قرار دارد که در آن تودل مردم در موضعی انفعالی قرار گرفته و تأثیر چندانی بر وقایع و تصمیم گیري ها ندارند "نگ عدم مشارکتفره"

در واقع مشارکت از افراد می خواهد که مساولیت انتخاب، تاثیرگذاري هدفمند، فعال بودن و عضو به هم وابستۀ (. 9781فرد و محسنی تبریزي، 

سیاسی در نظریۀ لیپست، فعالیت هاي ارادي و داوطلبانه -معناي مشارکت اجتماعی(. 71: 9733، 93مک لگان و نل)جریان متنوع را پذیرا شوندیک 

در امور محله، شهر و روستاي خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن  اي است که از طریق آنها اعضاي یک جامعه

 (. 98-0  : 9789محسنی تبریزي،)سیاسی سهیم می شوند-ماعیحیات اجت

در توضیح طرق افزایش دهندل مشارکت، به ( 991:،الف 9739نقل از محسنی تبریزي،)برخی محققان مانند گمسون، سیلز، مایرون وینر و آلن تورن

د، که از جملۀ آنها می توان به ایجاد عوامل رابط یا میانجی ویژه در گروه هاي داراي پتانسیل باال نظیر تحصیل کرده هاي دانشگاه اشاره کرده ان

می توانند به عنوان عاملین فعال، میان بدنۀ جامعه از یکسو و هیات حاکمه و صاحبان ... اشاره کرد، به این معنا که احزاب، اتحادیه ها، انجمن ها و 

 . اقتدار از سوي دیگر، نقش رابط یا میانجی را ایفا کنند

98میلبراثدوزو 
بنابراین . دنپیرامون سعی کرده اند میزان مشارکت افراد را در حوزه هاي حیات سیاسی مورد تحلیل قرار ده –در نظریه کانون  

نظریه میزان مشارکت در میان گروه هاي گوناگون اجتماعی یکسان نیست چنانکه دوز در کتاب جامعه شناسی سیاسی خود میزان مشارکت باال را 

تحصیالت باالتر دانشگاهی، داشتن منشأ : که این عوامل شباهت بسیاري به نظریۀ لرنر دارد(  0:  978توسلی، )چندي مرتبط می کند به عوامل

از . شهري، وسعت منطقه، عضویت در اتحادیه کارگري، مشارکت در انجمن هاي داوطلبانه، فقدان فشار، سابقۀ باالي اقامت در محل یا بومی بودن
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میلبراث، این عوامل سبب می شوند تا افراد در کانون قرار گرفته و دسترسی بیشتر و باالتري به مراکز حیات اجتماعی و سیاسی پیدا نظر دوز و 

دموکراسی در  در کتاب خود با عنوان بسیج، مشارکت و( 9789نقل از ربیعی، )، 9007مطابق نظریۀ انگیزل ابزاري که روزنستون و هنسن. کنند

اشاره کرده اند، انسان موجودي حسابگر و خردگرا شناخته شده و بر همین اساس زمانی تمایل به حضور و فعالیت در جامعه را از خود  امریکا بدان

 90اجتماعی-نظریه هاي مبتنی بر موقعیت هاي اقتصادي. نشان می دهند که بدانند عمل آنها قادر است باعث پیدایش اثر مطلوبی در جامعه گردد

چنانکه . اجتماعی وضعیت بهتري را نشان می دهد-ند که هرگونه مشارکت و اعتناي اجتماعی در مورد موقعیت هاي بهتر اقتصادينشان می ده

یشتري به دنی و دکر نشان داده اند که از میان مشاغل و طبقات مختلف اجتماعی، کسانی که داراي موقعیت اجتماعی بهتري هستند گرایش ب

در این نظریه ها به متغیرهاي مهمی همچون سطح سواد، موقعیت هاي شغلی و اقتصادي، بافت جمعیتی و محیطی، . مشارکت هاي سیاسی دارند

اقتصادي و مشارکت نشان -تقریباً تمامی مطالعات انجام شده رابطۀ مثبتی را میان پایگاه اجتماعی (.09: 999 دکر، )اهمیت فراوانی داده می شود

پژوهش وربا و ناي در . در موقعیت هاي باالي اجتماعی قرار دارند، نسبت باالتري از مشارکت سیاسی را نشان می دهند در واقع، آنها که. داده اند

هرچه افراد به لحاظ اقتصادي و "اقتصادي افراد بر مشارکت آنان در سطح سیاست در ایاالت متحده امریکا نشان داد که -زمینۀ اثر پایگاه اجتماعی

علل مشارکت (.   9: 9789مسعودنیا، )"باالتري برخوردار باشند میزان مشارکت آنها در فعالیتهاي اجتماعی هم باالتر است اجتماعی از پایگاه

سیاسی را در موقعیت اجتماعی که با متغیرهاي جمعیت شناختی از قبیل تعلیم و تربیت، درآمد، شغل، جنسیت، نژاد، قومیت، سن و نظایر آن 

(. 730: 9738هولندر، )مثالً افراد داراي منزلت باال، بسیار بیش از افراد داراي منزلت پایین رأي می دهند. و کردمشخص می شود باید جستج

، آناز منظور  فعالیت هاي مشارکت جویانه که. ر فرایند سیاسی مشارکت می کنندمعتقدند شهروندان از دو راه د( 971-3 9: 9789)آلموند و پاول

ی ورزد از طریق آنها بر روند سیاستگذاري ها نفوذ کند و از طریق فعالیت در گروه هاي مدسته از کنش هایی است که یک شهروند تالش  آن

که آن دسته از و فعالیتهاي پیرومنشانه  .رسمی یا اعتراضی، فعالیت حزبی، رأي دادن در انتخابات و امثال آن فعالیتی مشارکت جویانه انجام دهد

مانند پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام، دریافت منابعی مثل مزایاي . لیت هایی است که شهروند در جریان اجراي سیاستها درگیر آن می شودفعا

 . تأمین اجتماعی، و رفتار قانونمند با اطاعت از مقررات موجود

 چارچوب نظری -3
، فرهنگ سیاسی و رویکرد اجتماعی لیپست براي تبیین آگاهی سیاسی و در براي تبیین چارچوب نظري از نظریات جامعه پذیري سیاسی      

و متغیرهاي پژوهش از این نظریه هاي و آلموند و وربا براي تبیین مشارکت سیاسی استفاده شد  9 قسمت دوم از نظریات لیپست، هانتینگتون

این بدان معناست . محققان آگاهی سیاسی را پدیده اي چند بعدي می داننددر زمینه عوامل اثر گذار بر آگاهی سیاسی دانشجویان، . برداشت شدند

جامعه پذیري : در این زمینه، محققان بر عواملی همچون. که عوامل متعددي در شکل گیري و میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دخالت دارند

، استفاده از رسانه از (لیپست، آلموند و وربا)سن، جنس از نظریه  :ا کمک این نظریه ها، متغیرهاي پژوهشب .سیاسی و فرهنگ سیاسی تاکید دارند

الپالومبارا )، عضویت در احزاب از نظریات (آلموند و وربا)، فرهنگ سیاسی از نظریه (دوز و میلبراث)، متغیر خانواده از نظریات (دوز و مونداک)نظریه 

لیپست معتقد است جنسیت، تحصیالت، سن و عضویت در سازمان ها و . ته شده اندگرف( هایوود)متغیر نظام تعلیم و تربیت از نظریه  ،(و وینر

سال و کسانی که اعضاي سازمان ها و احزاب    - 7او معتقد است که مردان، تحصیلکرده ها و افراد محدوده . احزاب در میزان مشارکت موثر است

تورن در توضیح طرق افزایش دهندل مشارکت، به ویژه در گروه هاي داراي گمسون، سیلز، مایرون وینر و آلن . هستند مشارکت بیشتري دارند

این معنا که پتانسیل باال نظیر تحصیل کرده هاي دانشگاه اشاره کرده اند، که از جملۀ آنها می توان به ایجاد عوامل رابط یا میانجی اشاره کرد، به 

املین فعال، میان بدنۀ جامعه از یکسو و هیات حاکمه و صاحبان اقتدار از سوي دیگر، نقش توانند به عنوان ع می... احزاب، اتحادیه ها، انجمن ها و 

 .و میلبراث نیز میزان مشارکت باال با تحصیالت دانشگاهی مرتبط است پیرامون دوز –بنابر نظریه کانون  .رابط یا میانجی را ایفا کنند

  روش  -4
جامعۀ آماري . از تکنیک پیمایش بهره می گیردو ، بوده از نوع توسعه اي که از گونۀ مطالعات کاربردي است ،پژوهش به لحاظ هدف این      

براساس آمار موجود تعداد . تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل رشته هاي گوناگون دانشکده علوم انسانی دانشگاه گرمسار استمطالعه حاضر شامل 

با استفاده از برآورد واریانس متغیرهاي مورد نظر از . بوده است 09-09نفر در سال تحصیلی  79  دانشکده  دانشجویان شاغل به تحصیل در این

و حجم جامعه آماري، حجم %  0طریق مطالعه مقدماتی در جامعه آماري و همچنین با در نظر گرفتن دقت احتمالی مطلوب و ضریب اطمینان 

. فر برآورد شد، که بطور تصادفی از میان دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه گرمسار انتخاب شدندن 989نمونه با استفاده از فرمول مجموعا 

نفر از متخصصان   سوال باز و بسته بود که پس از تدوین، مورد نظرخواهی و قضاوت تعداد  89محقق ساخته، حاوي ه پرسشناماندازه گیري  ابزار
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کرونباخ  در پیش آزمون با استفاده از فرمول ضریب آلفاي. آن ها براي تغییرات و اصالحات الزم استفاده شدقرار گرفت و از نظرات و پیشنهادات 

 .ابزار سنجش به دقت مورد بررسی قرار گرفت   و پایایی9 اعتبارضریب آلفاي هر سوال به شرح زیر بدست آمد و لذا 

 

 پژوهش به روش آلفای کرونباخمیزان پایایی گویه ها به تفکیک متغیرهای اصلی :  1جدول 

 مشارکت سیاسی رسانه دانشگاه دوستان مدرسه خانواده آگاهی سیاسی متغیرها

 9981 9939 9981  993  998 9930  990 آلفاي کرونباخ

 

 یافته ها -5

سال  77تا  98، بین (درصد 3/31)پاسخگویانبیشتر از نیمی از . درصد مرد بوده اند 9 / درصد پاسخگویان زن و  0 / ، به لحاظ توصیفی      

متشکل از ن می توان گفت اکثر پاسخگویان بنابرای. سال داشته اند 9 درصد، باالتر از  3/9سال و  0 تا   7درصد بین   9سن داشته، حدوداً 

درصد کارشناسی ارشد به تحصیل   7/ و  درصد کاردانی  /1در دورل کارشناسی، ( درصد 8 /0)بیشتر از نیمی از دانشجویان . جوانان بوده است

 .اشتغال داشته اند

درصد  1/79درصد کم و خیلی کم،   7درصد اصالً از رسانه هاي جمعی استفاده نمی کرده اند،  0/7میزان استفاده از رسانه هاي جمعی، در مورد 

درصد زیاد و خیلی زیاد از رسانه هاي جمعی استفاده و براین اساس می توان گفت میزان استفاده از رسانه هاي جمعی در اکثر  0 /7متوسط و 

درصد متغیر مدرسه را در آگاهی سیاسی خود   / در خصوص متغیر تاثیر مدرسه بر آگاهی سیاسی، . کم و خیلی کم را نشان می دهدپاسخگویان 

درصد هم تاثیر مدرسه بر آگاهی سیاسی را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی  9 /1درصد متوسط و  3 /8درصد کم و خیلی کم،  7/7موثر ندانسته، 

در مورد تاثیر خانواده بر آگاهی سیاسی، یافته ها . کنند ر پاسخگویان تاثیر مدرسه را بر اگاهی سیاسی زیاد و خیلی ارزیابی میدر نتیجه اکث. کردند

درصد  7/77درصد متوسط و  8 /7درصد کم و خیلی کم ، 3/79درصد متغیر خانواده را در آگاهی سیاسی خود موثر نمی دانند،   / نشان داد که 

در نتیجه اکثر پاسخگویان معتقدند که خانواده بر میزان آگاهی سیاسی . اده بر آگاهی سیاسی را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اندهم تاثیر خانو

درصد متغیر دانشگاه را در آگاهی سیاسی خود موثر نمی  0/7در خصوص متغیر تاثیر دانشگاه نتایج زیر حاصل شد، . آنها تاثیر زیادي داشته است

در نتیجه . درصد هم معتقدند تاثیر دانشگاه بر آگاهی سیاسی زیاد و خیلی زیاد است   درصد متوسط و  7 /7درصد کم و خیلی کم ، 70/  دانند،

 .کنند اکثر پاسخگویان تاثیر دانشگاه را کم ارزیابی می

 90/ درصد کم و خیلی کم ،   / اثیر دانسته، درصد متغیر دوستان را در آگاهی سیاسی بی ت 3/91در مورد تاثیر دوستان بر آگاهی سیاسی، 

در نتیجه اکثر پاسخگویان معتقدند دوستان . درصد هم تاثیر دوستان بر آگاهی سیاسی خود را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند 3/ درصد متوسط و 

درصد متغیر احزاب را در آگاهی سیاسی موثر نمی  0/98در مورد تاثیر احزاب بر آگاهی سیاسی، . تاثیر کمی در میزان آگاهی سیاسی آنها دارند

در نتیجه . درصد هم تاثیر احزاب بر آگاهی سیاسی را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند  1/9درصد متوسط و 79درصد کم و خیلی کم ،  7دانند، 

 .کنند اکثر پاسخگویان تاثیر احزاب را کم ارزیابی می

رویدادهاي  مفاهیم سیاسی، چهره هاي سیاسی، نهادهاي سیاسی،ویان، که براساس شاخص هاي چندگانۀ در مورد سنجش آگاهی سیاسی دانشج

 .سیاسی، تصمیمات سیاسی مورد بررسی قرار گرفت

 آگاهی سیاسی دانشجویان شاخص های  توزیع فراوانی -2جدول 

 اصال فراوانی عنوان
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 جمع

بدون 

 پاسخ

جمع 

 کل

مفاهیم 

 سیاسی

 989  9 918 1  9  7     79   مطلقفراوانی 

 9/999 3/1 7/07  9/    /8 7 /0 0/97 93/  999 درصد

نهادهاي 

 سیاسی

 989   938 1  70 17 9  98 99 مطلقفراوانی 

 9/999 9/9 0/08  9/  9 /3  9/7 3/99 9/99 9/1 درصد

چهره هاي 

 سیاسی

 989 7 933  9 7  79 78 7  79 مطلقفراوانی 

 9/999 3/9 7/08 3/1  8/9 93/  9 /9 7 /0 3/91 درصد

 989 9 930 7  9  9  0  1  99 مطلقفراوانی رویدادهاي 
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 9/999 1/9 00/   8/9   /8 3 /8 9/91  9/   /1 درصد سیاسی

تصمیمات 

 سیاسی

 989    93 0  7  1 0  98    مطلقفراوانی 

 9/999  /8 03/   /9 90/   7/  9/91 9/99  9/  درصد

آگاهی 

 سیاسی

 989  9 918 1  9  7     79   مطلقفراوانی 

 9/999 3/1 7/07  9/    /8 7 /0 0/97 93/  9/9 درصد

مشارکت 

 سیاسی

 989 3  7 9  9    70 79 9  3 مطلقفراوانی 

 9/999  9/9  9/8 8/3 7 /7 9 /3 3/91 3/99 0/7 درصد
 

سطح بیشتر از  ، رویدادهاي سیاسینهادهاي سیاسی مفاهیم سیاسی،آگاهی بیشتر پاسخگویان ازمشاهده می شود،   همانطور که در جدول شماره 

را نشان و آگاهی بیشتر پاسخگویان در مورد تصمیمات سیاسی سطح متوسط در زمینه چهره هاي سیاسی سطح کمتر از متوسط  ،متوسط 

 .دهد سطح بیشتر از متوسط را نشان میمشارکت سیاسی پاسخگویان نیز  و هی سیاسیآگا.دهد می

 :ودشمی به شرح زیر بیان  (آزمون فرضیه ها)تحلیلییافته هاي پس از بیان یافته هاي توصیفی، 

 .میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، از نظر سن متفاوت است -فرض نخست

  0تفاوت نمره میانگین آگاهی در میان گروه هاي مختلف سنی از لحاظ آماري با احتمال ، تحلیل واریانس یکطرفه یا آنووا نشان داد  Fآزمون 

به عبارت دیگر گروه هاي مختلف سنی از لحاظ نمره میانگین آگاهی سیاسی با یکدیگر فرق . درصد معنی دار است  درصد و سطح خطاي کمتر از 

 . دارند

 . میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، از نظر جنس متفاوت است -ض دومفر
و معیار تصمیم  Fرا براي آماره  9911اول آزمون برابري واریانس ها با مقدار. با دو نمونه مستقل، استفاده شد Tبراي سنجش متغیر جنس، از آزمون 

دوم آزمون مقایسه میانگین ها است که با فرض برابري واریانس ها، معیار . نشان می دهند که فرض برابري واریانس ها را نمی توان رد کرد 99908

در نتیجه این آزمون تفاوت میانگین آگاهی سیاسی بین . وجود دارد و دلیل کافی براي رد فرض صفر%  دارد که کوچکتر از  99999تصمیمی برابر 

 .مربوط به مردان است بیشترین میزان آگاهی سیاسیمیانگین . زن و مرد را تایید می کند

 .میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، از نظر سطح تحصیالت متفاوت است -فرض سوم
براساس نتایج این آزمون، تفاوت نمره . ، تحلیل واریانس یکطرفه یا آنووا استفاده شده استfبراي سنجش متغیر سطح تحصیالت، از آزمون  

به عبارت . درصد معنی دار است  درصد  و سطح خطاي کمتر از   0ی از لحاظ آماري با احتمال میانگین آگاهی در میان گروه هاي مختلف تحصیل

به منظور شناخت تفاوت بین گروه هاي سنی از پس . دیگر گروه هاي مختلف تحصیلی از لحاظ نمره میانگین آگاهی سیاسی با یکدیگر فرق دارند

این جدول نشان . ختالف بین میزان آگاهی سیاسی افراد با میزان تحصیالت آن ها دارداستفاده شد که نتایج آن نشان از وجود ا LSDآزمون 

دهد که بیشترین میزان آگاهی سیاسی مربوط به کارشناسی ارشد بوده است که با سطح تحصیالت کارشناسی و کاردانی تفاوت معنی داري در  می

 .مشاهده نمی شود بین کاردانی و کارشناسی تفاوت خاصی. درصد داشته است  سطح 

در آگاهی ( خانواده، مدرسه، رسانه های جمعی، دوستان و معاشران و احزاب)دانشگاه، بیش از سایر عوامل اجتماعی  -فرض چهارم

 .سیاسی دانشجویان موثر است

این متغیرها . باشد معنی دار میداراي تأثیر ( آگاهی سیاسی)مشاهده می شود، تنها سه متغیر مستقل بر متغیر وابسته  7همانگونه که در جدول 

شد با می 398/9( r)نتایج حاصل شده در قسمت آماره ها و شاخصه ها نشان میدهد ضریب همبستگی چند گانه . عبارتند از دانشگاه، رسانه، احزاب

که برابر با ( R2)عدیل شدهاین رقم نشان دهنده همبستگی بسیار خوب بین متغیرها موجود درمعادله رگرسیون است اما مقدار ضریب تعیین ت

به . باشد درصد از کل تغییرات آگاهی سیاسی وابسته به سه متغیر مستقل ذکر شده در این معادله می 9 /9دهد که  است، نشان می 99/9 

با توجه به سطح معناداري رابطه . عبارت دیگر،مجموعه متغیر هاي مستقل، بیشتر از نیمی از واریانس متغیر آگاهی سیاسی را پیش بینی می کنند

نسبت   توان این گونه قضاوت نمود که حضور شش متغیر مربوطه در معادله معنادار است و به طور معناداري بر نیز می Fحاصل شده از آزمون 

 (.99/9سطح معنی داري)افزاید  می

است و از  99/9است و همچنین سطح معنی داري آن نیز (  98/9 )با بررسی میزان بتاها مشاهده می شود که احزاب داراي باالترین میزان بتا 

رابطه مستقیم با  9/ 90و رسانه  91/9 ریب دو متغیر دیگر، دانشگاه با ض. سایر متغیرهاي مستقل داراي بیشترین تأثیر بر روي متغیر وابسته است

امکان پذیر نیست چون هر کدام واحد خاص خود را دارد، وزنهاي بتا نشان  Bالزم به ذکر است که قابلیت مقایسه در ضرایب . متغیر وابسته هستند

 . دهد بیشترین تاثیر بر آگاهی سیاسی متعلق به احزاب است می

 همدل رگرسیون چند متغیر -3جدول 
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 t Sig مقدار ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد متغیرها

B بتا خطاي استاندارد 

  9993  9930  9997 99938 9 999 خانواده

 8 993 8 997 7 999 99910   999 مدرسه

  9999 9878  91 99  9998 77 99 دانشگاه

  9999    9   9990 99909    99 رسانه

 99371 -99778 -0 999 999 - 9997 دوستان

 999 89 9  90 99 99918 99738 احزاب

 .میزان آگاهی سیاسی دانشجویان در حد بیش از متوسط است -فرض پنجم

با توجه به مقدار کاي اسکوئر تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد . براي آزمون این فرضیه از آزمون ناپارامتري کاي اسکوئر تک متغیره استفاده شد

 .معنی دار است و از آنجائیکه فراوانی طبقه متوسط بیشتر از سایر طبقات است بنابراین فرضیه یاد شده تایید می گردد%  انتظار در سطح کمتر از 

 .آگاهی سیاسی دانشجویان با فعالیت سیاسی آنها رابطه دارد -فرض ششم

به . گردد لیت سیاسی رابطه معنی داري وجود دارد و فرض یادشده تایید مینشان دهنده آن است که میان دو متغیر آگاهی سیاسی و فعا  جدول 

 .عبارتی با افزایش میزان آگاهی سیاسی دانشجویان فعالیت سیاسی آنان نیز افزایش خواهد یافت

 سطح معنی داری و ضریب همبستگی بین آگاهی سیاسی و فعالیت سیاسی  -4جدول شماره 

   سیاسی آگاهی سیاسی فعالیت

 ضریب همبستگی 9 .1 7

 سطح معنی داري  .999 آگاهی سیاسی

 تعداد 918 919

 ضریب همبستگی .1 7 9

 سطح معنی داري .999  فعالیت سیاسی

 تعداد 919  93
 

آگاهی سیاسی   -فرض هفتم

 .دانشجویان با میزان شرکت در انتخابات رابطه دارد

   شرکت در انتخابات سیاسی آگاهی

 ضریب همبستگی 9 .1 7

 سطح معنی داري  .999 آگاهی سیاسی

 تعداد 918 917

 ضریب همبستگی .1 7 9

 سطح معنی داري .999  شرکت در انتخابات

 تعداد 917  93

یعنی با افزایش میزان آگاهی .  نشان دهنده آن است که میان دو متغیر رابطه معنی داري وجود دارد پس این فرض نیز تایید می شود  جدول 

 . سیاسی دانشجویان شرکت در انتخابات آنان نیز افزایش خواهد یافت

 .آگاهی سیاسی دانشجویان با میزان مشارکت سیاسی رابطه دارد -فرض هشتم
بیانگر آن است که میان دو متغیر رابطه معنی داري وجود دارد، یعنی با افزایش میزان آگاهی سیاسی دانشجویان مشارکت سیاسی آنان  1جدول 

 .بنابراین فرضیه یادشده به لحاظ آماري مورد تأیید است. نیز افزایش خواهد یافت

 شرکت در انتخابات  سطح معنی داری و ضریب همبستگی بین آگاهی سیاسی و  -6جدول شماره 

   مشارکت سیاسی سیاسی آگاهی

 ضریب همبستگی 9 .99 

 سطح معنی داري  .999 مشارکت سیاسی

 تعداد 918 8 9

 آگاهی سیاسی ضریب همبستگی .99  9

 همبستگی بین آگاهی سیاسی و  شرکت در انتخاباتسطح معنی داری و ضریب   -5جدول شماره 
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 سطح معنی داري .999 

 تعداد 8 9 918

آگاهی )بر متغیر وابسته( مدرسه، دوستان، دانشگاه، احزاب، رسانهخانواده، )به منظور مشخص شدن سهم تاثیر هر یک از متغیرهاي مستقل 

داده ها پرداخته شد تا سهم تاثیر هریک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته بدون لحاظ کردن  24و تحلیل مسیر 7 به تحلیل رگرسیونی( سیاسی

 . تقدم و تاخر در بین آن ها مشخص شود

R  0.501ب تعیین ، ضری R=0.708ضریب همبستگی چندگانه 
2
که بیانگر این مطلب است  .است 89 99ضریب تعیین تعدیل شده برابر  و  =

آماره هاي موجود گویاي این واقعیت . درصد از واریانس و تغییرات آگاهی سیاسی توسط متغیرهاي موجود در معادله تبیین می شود% 8 که تقریباً 

جهت تاثیر این . ی گذاردبیشتر از همه متغیرهاي مستقل دیگر به طور مستقیم بر آگاهی سیاسی تاثیر م 90 99است که متغیر احزاب با بتاي 

 . متغیر نیز مثبت و مستقیم است و بیانگر این مطلب است که با افزایش تاثیر احزاب، میزان آگاهی سیاسی نیزافزایش پیدا می کند

الزم به . مسیر براي تبیین آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی پاسخگویان به صورت دیاگرامی که در زیر آورده شده، به دست آمدپس مدل تحلیل 

بوده به دلیل تاثیر بسیار ناچیزشان حذف شده  999آنان با متغییر وابسته مربوطه، کمتر از ( بتا)ذکر است متغیر هایی که مقدار همبستگی استاندارد

 :دهد نشان می( بتا)ر حسب میزان تاثیر یر مسیر مربوط به عوامل موثر بر آگاهی سیاسی را بشکل ز. اند

 

 

 

 

 
با در اختیار داشتن مدل علی باال می توان اثرات مستقیم، غیر مستقیم و نیز اثرات کل متغیر هاي مستقل مؤثر بر مشارکت سیاسی را مشخص 

 :قرار زیر استنتایج تاثیرات به . کرد

 میزان اثر متغیرهای مستقل بر متغیر مشارکت سیاسی -7جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 99981 99981 ---- دانشگاه

  9991  9991 ---- احزاب

 99933 99933 ----- رسانه

 9 99 --- 9 99 آگاهی سیاسی

 

متغیرهاي احزاب، رسانه و دانشگاه، طبق مدل تحلیل مسیر، می توانند از طریق تاثیر بر آگاهی براساس اطالعات جدول باال می توان دریافت که 

، موثرترین متغیر تاثیرگذار بر میزان مشارکت سیاسی بوده 9 99آگاهی سیاسی با اثر کل تقریباً . سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی نیز تاثیر گذارند

 9 99بعد از این متغیر، احزاب با اثر کل . بیشتر شود، میزان مشارکت سیاسی افراد نیز بیشتر خواهد بوداست، بدین معنا که هر چه آگاهی سیاسی 

 .در رتبه چهارم قرار دارد99933در رتبه سوم و رسانه  با اثرکل99981رتبه دوم و دانشگاه با اثر کل 

 بحث و نتیجه گیری -6

مردم در هر جامعه اي با آگاهی از سیاست ها می دانند که چه مطالباتی باید از مجریان قانون داشته باشند و در مقابل دستیابی به حقوق       

اگر چنین آگاهی و احساس مساولیتی در افراد جامعه وجود نداشته باشد طبیعی است مساوالن آن جامعه نیز . خود، چه وظایفی باید انجام دهند

از طرفی مشارکت سیاسی، مقوله اي است که .به مواخذه و انتقاد در قبال عدم انجام یا قصور از وظایف خود احساس نگرانی نخواهند کرد نسبت

بر این اساس مطالعه کنش هاي سیاسی قشر روشنفکر و دانشجوي . مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر آگاهی سیاسی افراد جامعه قرار می گیرد

این قشر با آگاهی سیاسی خود می تواند موجب تحوالتی در آینده کشور . ی تواند در ثبات آینده نظام سیاسی کشور موثر و مفید باشدیک جامعه م

لذا شناخت صحیح از فکر و جهت گیري هاي سیاسی آن ها و برنامه ریزي صحیح در راستاي منافع سیاسی کشور می تواند بر پایداري آن . شود

 . کمک نماید

                                                 
23 

Analysis Regression
 

24
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بیشترین میزان آگاهی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی . فته نشان دادند که سن با میزان آگاهی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی رابطه داردیا

. از مشخصات فردي دیگري که مورد مطالعه قرار گرفت، جنسیت و میزان تحصیالت افراد بود. است( سال 0 تا   7)مربوط به گروه سنی میانسال 

آگاهی سیاسی مردان بیشتر از زنان است و همچنین میزان . آماري، جنسیت بر میزان آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی موثر استاز لحاظ 

میزان آگاهی . متغیر تحصیالت هم بر آگاهی سیاسی و هم بر مشارکت سیاسی تاثیر گذار است. مشارکت سیاسی مردان نسبت به زنان بیشتر است

یاسی در بین افرادي که داراي تحصیالت کارشناسی ارشد هستند بیشتر از کسانی است که تحصیالت کاردانی و سیاسی و میزان مشارکت س

 .یعنی افراد تحصیلکرده میزان آگاهی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی بیشتري دارند. کارشناسی دارند

بر این اساس با کاهش میزان . شدید با مشارکت سیاسی دارداز سوي دیگر مطالعه نشان می دهد میزان آگاهی سیاسی افراد رابطه مستقیم و 

براي مطالعه دقیق تر این مساله تاثیر دانشگاه، رسانه هاي جمعی، احزاب، . آگاهی سیاسی فرد میزان مشارکت سیاسی او نیز کاهش می یابد

ی نشان داد آنچه که مسلم است دانشگاه، احزاب، رسانه هاي نتایج تبین. مدرسه، دوستان و خانواده بر میزان آگاهی سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفت

براین اساس . ولی شدت رابطه هر کدام از آن ها با دیگري متفاوت است. جمعی، دوستان، خانواده و مدرسه بر میزان آگاهی سیاسی فرد موثرند

در جوامعی که احزاب کمرنگ و منفعل اند، عدم آگاهی و  مشخص شد که احزاب بیشترین میزان تاثیر را بر آگاهی سیاسی دارد، چنانکه می دانیم

نتایج بدست آمده حاکی از آن است . بعد از احزاب بیشترین تاثیر مربوط به دانشگاه و رسانه هاي جمعی است. رشد آگاهی کاذب بروز خواهد کرد

کمتر باشد میزان آگاهی از ماهواره جالت، رادیو و تلویزیون و که هرچقدر میزان عالقه و تمایل فرد به مطالعه و پیگیري مسائل سیاسی روزنامه ها م

سیاست هاي داخلی و خارجی کشور، شناخت شخصیت هاي برجسته داخلی و خارجی و شناخت نهاد ها و سازمان ها و خط مشی آن ها کمتر می 

دان قوي و مستقیمی با میزان آگاهی سیاسی فرد این مطالعه نشان داد که داشتن خانواده و دوستان سیاسی و همچنین مدرسه رابطه چن. شود

 . ندارد

پژوهش حاضر با هدف اندازه گیري میزان آگاهی سیاسی و بررسی عوامل موثر بر آن و بررسی نقش آگاهی سیاسی بر مشارکت جویی دانشجویان 

ی متفاوت انجام شده بود، نشان داده بودند که به در زمینه هدف اول پژوهش، یعنی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان که با اهداف. انجام شده است

نشان داده بود که ( 9731فالح، )همچنین (  978محمدي،  ؛ 9781 مسعودنیا،. )طح مطلوبی قرار نداردطور کلی آگاهی سیاسی دانش آموزان در س

اي مشابه، نشان داد که اکثریت دانشجویان از نظر نتایج  این پژوهش، در مقایسه با پژوهش ه. آگاهی سیاسی دانشجویان در سطح متوسط قرار دارد

 . این نتیجه،با برخی یافته هاي سایر مطالعات همسو است و آن را تایید می کند. میزان آگاهی سیاسی در سطح متوسط است

ترتیب مربوط به بُعد نهادهاي همچنین پژوهش حاضر نشان داد که باالترین سطح آگاهی سیاسی دانشجویان با توجه به پنج بعد آگاهی سیاسی، به 

با میانگین )، بُعد مفاهیم سیاسی (7 /0با میانگین )، بُعد تصمیمات سیاسی (9 با میانگین )، بُعد رویدادهاي سیاسی (  با میانگین )سیاسی 

وي نشان داده . هماهنگ نیست( 9781)این نتایج با یافته هاي پژوهش مسعودنیا . بوده است(  7/ با میانگین )و بُعد چهره هاي سیاسی ( 9 / 

در حالیکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح آگاهی . بود که دانش آموزان، از آگاهی باالتري نسبت به مفاهیم سیاسی کشور برخوردار بودند

 .دانشجویان نسبت به ابعاد نهادها و رویدادهاي سیاسی در مقایسه با آگاهی از مفاهیم سیاسی، باالتر بوده است

 در زمینه هدف دوم پژوهش، یعنی بررسی تاثیر متغیرهاي فردي و اجتماعی بر آگاهی سیاسی دانشجویان، نتایج مطالعه حاضر نشان داده است که

این نتیجه با یافته هاي برخی محققان . در بین متغیرهاي فردي، جنسیت، تحصیالت و سن بر میزان آگاهی سیاسی دانشجویان موثر بوده است

آنها نیز تاثیر جنسیت را در میزان آگاهی سیاسی افراد مورد . همسو است( 9789؛ نگارستانی،  99 ؛ فرنت،9781مسعودنیا، ؛ 9738زاده  سراج)

در پژوهش خود دریافته بود که بین آگاهی سیاسی و جنسیت و (  978به نقل از محمدي )، 9738سراج زاده .مطالعه خود نشان داده بودند

ان هم به این نتیجه رسیده بود که زنان از میزان آگاهی سیاسی کمتري نسبت به مرد(  99 )فرنت . ارتباط معنادار وجود داردموقعیت تحصیلی 

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که تعداد سالهاي تحصیل دانش آموزان متغیر نیرومندي در  (9789)نگارستانیو (9781)مسعودنیا. برخوردارند

در زمینه تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد . یاسی آنها بودپیش بینی آگاهی س

. میزان تاثیر گذاري سایر عوامل به ترتیب دانشگاه و رسانه هاي جمعی است. که احزاب متغیري نیرومند در تبیین واریانس آگاهی سیاسی هستند

این نتیجه با یافته هاي پیشین در . وامل اجتماعی یعنی خانواده ، مدرسه و دوستان تاثیر مستقیم بر میزان آگاهی سیاسی ندارنددرحالیکه سایر ع

در  (9787به نقل از آرزومندي  9733ماهرویی )و ( 9789)نگارستانی. توافق ندارند( 9733، و ماهرویی9787آرزومندي، فرد)مشابه  تحقیقات

( 9789)نگارستانی . پژوهش  خود به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهاي مدرسه، خانواده و جامعه با آگاهی سیاسی رابطه معنادار وجود دارد

 .همچنین نشان داد که میزان استفاده از رسانه هاي جمعی بر آگاهی سیاسی موثر است که این نتیجه یافته هاي پژوهش حاضر را تایید می کند

لیزن در پژوهش خود به این نتیجه رسید که کنترل رسانه ها باعث . هماهنگ است(  99 )و گرانلند (  99 )همچنین با یافته هاي پژوهش لیزن 

 .گرانلند نیز نقش اینترنت را در کسب اطالعات سیاسی موثر می داند. می شود که شهروندان از لحاظ آگاهی سیاسی بی تفاوت و نادان باشند
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ه هاي این پژوهش در مورد هدف سوم ، یعنی نقش آگاهی سیاسی در مشارکت جویی افراد این است که بین آگاهی سیاسی فرد و میزان یافت

این . یعنی هرچه آگاهی سیاسی افزایش می یابد، میزان مشارکت سیاسی آنان نیز بیشتر می شود. مشارکت آنان رابطه مستقیم و شدید وجود دارد

در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که با ( 9780)شهرام نیا . ، هماهنگ است(9789)، باصري (9780)هاي پژوهش شهرام نیا  نتایج با یافته

نیز نشان داد که ( 9789)نتایج پژوهش باصري . افزایش آگاهی از رویدادهاي اجتماعی، میزان شرکت در انتخابات بین معلمان را افزایش می یابد

 .اي باالتري دارند در مسائل سیاسی و اجتماعی شرکت می کنندکسانی که آگاهی ه

این یعنی هرچه خانواده و دوستان فرد در . محاسبات آماري بیانگر رابطه معناداري بین رابطه خانواده و دوستان با میزان آگاهی سیاسی بوده است

البته شدت تاثیر گذاري . هی سیاسی افراد بیشتر خواهد شدمباحث سیاسی شرکت کنند و امکان شرکت در مباحث سیاسی را بدهند میزان آگا

کنش سیاسی افراد در زندگی روزمره تحت طبق نظریه میلبراث  .عوامل خانواده و دوستان در ارتباط با سایر عوامل از شدت کمتري برخوردار است

فعالیت سیاسی نمی پردازند بلکه معیارهاي دوستان و خانواده است  تاثیر گروهایی است که به آن تعلق دارند، از این رو افراد به دلیل افکار خود به

 .نتیجه حاصل از این پژوهش، مهر تاییدي بر نظریه میلبراث است. کند که رفتار سیاسی آنان را هدایت می

 .ست که بیشتر از مدرسه استشدت تاثیرگذاري دانشگاه ا درسه با میزان آگاهی نشان دهندلهمچنین، بیانگر رابطه معنادار و معکوس با بین م

، در فرایند جامعه پذیري ارزش ها، ایستارها، نهادها، اعتقادات، آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند که از طریق طبق نظریه هایوود

کی از راه هاي انتقال اطالعات و آگاهی از نظر هایوود ی.گیرند رسانه هاي گروهی و حکومت شکل می خانواده، نظام تعلیم و تربیت، آموزش، مذهب،

 .نتیجه حاصل از این پژوهش نیز این نظریه را تایید می کند. از طریق نظام آموزش صورت می گیرد

به  هانتینگتون .شوند جمعی باعث افزایش آگاهی سیاسی مییعنی رسانه هاي . و آگاهی سیاسی است همچنین بیانگر رابطه معنادار بین رسانه

به نظر وي، توسعه اقتصادي و اجتماعی . یل ارتباط جمعی در افزایش آگاهی سیاسی و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی اشاره کرده اندنقش وسا

اش افزایش شهرنشینی، سطح سواد، آموزش، صنتی شدن و توسعه وسایل ارتباط جمعی است، پیش شرط برقراري دمکراسی و افزایش  که الزمه

 .یافته هاي این پژوهش نیز این نظریه را تایید می کند. مشارکت سیاسی است

به  .یعنی وجود احزاب و آشنایی با احزاب باعث افزایش آگاهی سیاسی می شوند. و آگاهی سیاسی است همچنین بیانگر رابطه معناداربین احزاب

پیدایش احزاب . مسائل سیاسی و شرکت آن ها در امور سیاسیجنبه سیاسی توسعه، عبارت است از آگاهی بیشتر افراد از  اعتقاد الپالومبارا و وینر

نتایج حاصل از پژوهش با این نظریه . سیاسی نشانه توسعه سیاسی است و باعث آگاهی سیاسی افراد می شود و مشارکت آن ها را افزایش می دهد

 .همسو است

بیشترین میزان آگاهی سیاسی مربوط به . یلی معنادار استنتایج نشان می دهد که میانگین آگاهی سیاسی در میان گروه هاي مختلف تحص

در مطالعه پنج کشور دریافتند که افرادي که داراي تحصیالت بیشتري هستند احتمال بیشتري دارد که از آلموند و وربا  .کارشناسی ارشد است

ته باشند و طیف وسیعتري از نظریات در مورد مسائل اثرات حکومت آگاه باشند، جریانات سیاسی را دنبال کنند و اطالعات سیاسی بیشتري داش

به این ترتیب یافته هاي پژوهش حاضر با این نظریه همسو . سیاسی را دارا باشند و احساس توانایی تاثیرگذاري بر کارهاي سیاسی داشته باشند

 .است

سی هرچقدر افزایش یابد، مشارکت سیاسی نیز افزایش یعنی آگاهی سیا. همچنین، بیانگر رابطه معناداربین آگاهی سیاسی مشارکت سیاسی است

 .که نتیجه حاصل این نظریه را تایید می کند. به افزایش آگاهی سیاسی و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی اشاره کرده استهانتینگتون  .می یابد

 پیشنهادها -7
توسط و میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر از متوسط را نشان می دهد و با توجه به اینکه در این پژوهش میزان آگاهی سیاسی دانشجویان م       

اگیر از آنجا که احزاب نیز تاثیر گذارترین عامل بر میزان آگاهی سیاسی دانشجویان بدست آمده اند، این موضوع احتماال نشان دهنده فعال و فر

احزاب سیاسی با کارکردهاي متفاوتی چون گسترش . احزاب استشرط اولیه دمکراسی، وجود . نبودن احزاب و فصلی و مقطعی بودن آنهاست

نقش موثري در زندگی عمومی و سیاسی جامعه .... مشارکت سیاسی، ایجاد مشروعیت براي حکومت، ایجاد یکپارچگی ملی و انسجام اجتماعی و 

مهمترین . همبستگی و فعالیت جمعی سوق می دهندایفا می کنند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادي و 

 .راهکار رشد احزاب در ایران  استقبال و اعتماد مردم، تبلیغات و اطالع رسانی رسانه ها و پشتیبانی حکومت از فعالیت آزادانه احزاب است

را فراهم کرد که مهمتر از همه، اصالح قوانین و فراهم و همزمان با آن باید تمهیداتی . توجه به وضعیت سواد و تحصیالت افراد جامعه، به ویژه زنان-

 .کردن شرایط بهر برداري از اقدام مشارکت جویانه است

باتوجه به اینکه نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میزان آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی زنان کمتر از مردان است، دختران تحت تاثیر -

نسل به نسل منتقل شده، حوزه سیاست را متعلق به خود نمی دانند، به سودمندي مشارکت سیاسی واقف باورها و ارزش هایی که طی قرون، 
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موارد یاد شده نقش اساسی خانواده را در جامعه پذیري سیاسی . نیستند و اصوالً انگیزه اي براي مشارکت فعاالنه سیاسی در سطح نخبگان ندارند

ر می رسد تغییر نگرش سنتی خانواده ها نسبت به دختران از ضروریات اساسی براي تحقق شرایط یکسان به نظ. دختران و پسران مورد تاکید دارد

 .تربیتی و پرورشی در خانواده است

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 فهرست منابع

 . سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: تهران. ترجمۀ باقر پرهام. مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی(  971)آرون، ریمون  -9

سال .اقتصادي-فصلنامه اطالعات سیاسی. ترجمۀ علیرضا طیب. مشارکت و حضور سیاسی شهروندان( 9789)آ؛ پاول، جی،بی.آلموند، جی - 

 . 8و  3پانزدهم،شماره 

مرکز آموزش و : تهران. ترجمۀ علی رضا طیب. سیاست تطبیقیچهارچوب نظری برای بررسی ( 9733)آلموند، گابریل و بینگهام، پاول جی  -7

 .مدیریت دولتی

 . چاپار: تهران. فرهنگ علوم سیاسی( 9787)آقابخشی، علی اکبر - 

 .توس:    ران ه ت.( ی اس ی س  ی اس ن ش ه ع ام ج)  ت اس ی س  ی ان ب م( 9731)د ی م ح دال ب ع، د م ح وال اب - 

. ، فصلنامه مطالعات سیاسیتاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان( 9780)امینی، علی اکبر، خسروي، محمدعلی -1

 .3سال دوم، شماره 

دفاعی زنان و  –فصلنامه فرهنگی . اجتماعی خانواده های نیروهای مسلح –بررسی عوامل موثر بر آگاهی سیاسی ( 9788)باصري، احمد -3

 . 99- 30، ص  9سال پنجم، شماره . هخانواد

: تهران. ترجمۀ فریبرز محمدي. رساله ای در جامعه شناختی شناخت: ساخت اجتماعی واقعیت(  973)برگر، پیتر و لوکمان، توماس  -8

 .علمی و فرهنگی

اجتماعی با   مشارکت رابطۀ آسیب ها و انحرافات ]مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک(  978)توسلی، غالمعباس -0

 .دانشگاه تهران:تهران .  [اجتماعی

 -11، ص 9شماره . سال اول. نشریه حقوق اساسی. بررسی حق آگاهی مردم بعنوان یک حق اساسی(  978)حبیبی، محمد حسن  -99

01. 

 .دانشگاه تهران: تهران.  نا ری ظف م  ن ی س حترجمۀ .  ت اس ی د س دی ج  ل ی ل ح و ت  ه زی ج ت(  971)رابرت . دال، ا -99

 .سمت: تهران .ترجمۀ منوچهر صبوري. جامعه و سیاست( 9733)راش، مایکل - 9

فرهنگ و : تهران  (.1376نگاهی به رفتارشناسی رأی دهندگان در دوم خرداد )جامعه شناسی تحوالت ارزشی( 9789)ربیعی، علی -97

 .اندیشه

 .علمی: تهران .محسن ثالثیترجمۀ . شناسی در دوران معاصرنظریه های جامعه (  973)ریتزر، جورج  - 9

 .99،ص  دوره هشتم، شماره . مجله رشد علوم اجتماعی. تعدیل آنمساله مشارکت و نقش شوراها در(9787)زاهدي،محمد جواد - 9

. اصفهان 7و  9موردي معلمان نواحی ، مطالعه تحلیل تاثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات( 9780)شهرام نیا، امیرمسعود -91

 .911- 97، ص 9شماره . سال ششم. پژوهشنامه علوم سیاسی

-یعلم فصلنامه. مطالعۀ بی تفاوتی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران( 9781)صداقتی فرد، مجتبی و علیرضا محسنی تبریزي -93

 . 9 شمارهپژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی خلخال، 

پایان نامه . بررسی عوامل موثر بر آگاهی سیاسی دانش آموزان در مدارس متوسط شهرستان پاکدشت( 9787)آرزومندي، محسنفرد -98

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن

انشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد د. بررسی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه شاهد( 9731)فالح، مجید -90

 .انسانی

 .قومس :تهران .فرهنگ، سیاست :جهانی شدن(9789)اصغر کاظمی، علی -9 

 .قومس: تهران . ترجمۀ علی رضا طیب .تئوری های انقالب(  978)کوهن، آلوین استانفورد  -9 

 . شمارل . نامۀ علوم اجتماعی. بیگانگی( ،الف9739)محسنی تبریزي، علیرضا -  

-بررسی رابطۀ میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی: بیگانگی؛ مانعی برای مشارکت و توسعۀ ملی( 9789)محسنی تبریزي، علیرضا -7 

 .9شماره . نامه پژوهش. سیاسی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

های دانش  بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و مشارکت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان عضو تشکل(  978)محمدي، علی -  

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. ین با سایر دانش آموزانآموزی استان قزو

تاثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت سیاسی بر اساس ( 9788)نیا، حسین و دیگرانمسعود -  

 . 7 -99 پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، دوره چهارم، ص . نظریه وبر

تعلیم و . مقایسه ی آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد و غیرشاهددوره دبیرستان در استان اصفهان( 9781)نیا، ابراهیممسعود -1 

 . 0تربیت ، دوره جدید، شماره 

. اقتصادي -سیاسیاطالعات . تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی( 9789)مسعودنیا، ابراهیم -3 

 .913-918شهریور، ش 

 .دفتر پژوهش هاي فرهنگی: تهران. ترجمۀ مصطفی اسالمیه. عصر مشارکت( 9733)مک لگان، پاتریشیا و کریستونل -8 

، 77-77بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان آگاهی سیاسی معلمان شهر کرمان در سال تحصیلی ( 9789)نگارستانی، رمضان  -0 

 .آموزش و پرورش استان کرماناداره کل 

 .آستان قدس رضوي: تهران . ترجمۀ احمد رضوانی. روان شناسی اجتماعی( 9738)هولندر، ادوین پی و همکاران -79

 

-13  Dekker, Paul(2001)Socil Capital and Participation.in Every day Life. London: Routledge. 

 

-13  Fournet, M., “Stereotype Threat and the Gender Gap in Political Knowledge”, PaperPresented at the 2005 Rice 

Undergraduate Conference, (Houston: Texas, January 14-16, 2005). 

 

-11  Gronlund, K., “Political knowledge and the Internet”, Paper Prepared for Presentation at the XIV Tri-annual 

Conference of the Nordic Political Association (NOPA0, Reykjavik 11-13August 2005). 

 

-13 Leeson, T., Peter, “Media Freedom, Political Knowledge and Participation”, Journal of    Economic Perspectives, 

Vol. 22, No. 2, 2008, pp. 16-155. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

