
آگاهى سياسى دانشجويان دانشگاه ياسوج درخصوص 
موضوعات روابط بين الملل و عوامل  مؤثر بر آن

على باقرى دولت آبادى*1

چكيده: 
پژوهش حاضر به بررسى آگاهى سياسى دانشجويان دانشگاه ياسوج درخصوص 
موضوعات روابط بين الملل و عوامل موثر بر آن در سال 1394 پرداخته است. 
براى اين منظور از نظريه هاى جامعه پذيرى سياسى، چرخه زندگى و اثربخشى 
سياسى استفاده شده است. با توجه به ماهيت موضوع پژوهش از روش پيمايشى 
بهره گرفته شد و با فرمول كوكران حجم نمونه 340 نفرى از دانشجوى مقطع 
براى  بسته  و  باز  سوال   24 بر  مشتمل  نامه اى  پرسش  و  تعيين  كارشناسى 
پاسخ گويى در اختيار آنها قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بين جنسيت 
گذرانده  واحد  تعداد  و  تحصيلى  رشته  و  فردى)  هاى  ويژگى  (به عنوان  سن  و 
و  مثبت  ارتباط  دانشجويان  سياسى  آگاهى  با  آموزشى)  ويژگى هاى  عنوان  (به 
از  بيش  پسر  دانشجويان  سياسى  آگاهى  كه  صورت  بدين  دارد.  وجود  معنادار 
دانشجويان دختر بود و با افزايش سن ميزان آگاهى سياسى افزايش پيدا نمود. 
همچنين دانشجويان دانشكده فنى و مهندسى بيشترين ميزان آگاهى سياسى و 
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دانشجويان رشته كشاورزى كمترين آگاهى سياسى را داشتند. يافته هاى پژوهش 
شغل  والدين،  تحصيالت  دانشجو(درآمد،  خانواده  كه بين ويژگى هاى  داد  نشان 
والدين و شرايط سكونت) با آگاهى سياسى دانشجويان ارتباط معنادارى وجود 
ندارد. همچنين ميزان آگاهى سياسى دانشجويان در سطح متوسط ارزيابى شد.
مفاهيم  بين المللى،  سازمان هاى  بين المللى،  رويدادهاى  واژه هاى كليدى: 

ياسوج دانشگاه  سياسى،  مشاركت  سياسى، 
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مقدمه
در حال حاضر قريب نيمى از جمعيت كشور را جوانان تشكيل مى دهند. از اين تعداد 
هم اكنون 4 ميليون در موسسات آموزش عالى كشور مشغول به تحصيل هستند (آمار 
دانشجويان كشور ،1393). افزايش جمعيت جوانان و حضور آنان در دانشگاه و مراكز 
آموزش عالى به طور طبيعى ضرورت توجه به اين قشر از جامعه و آگاهى از ديدگاه هاى 
آنها را دوچندان ساخته است. به ويژه اينكه در نظر داشته باشيم طبق مطالعه تجربى 
سازمان ملى جوانان 17/3 درصد جوانان احساس بيگانگى سياسى، 15 درصد احساس 
آنومى  احساس  درصد  سياسى، 39  بى قدرتى  احساس  درصد  سياسى، 22  بى معنايى 
سياسى- جتماعى در حد خيلى بااليى دارند (سازمان ملى جوانان، 1384: 6 به نقل از 
سردارنيا، 1390: 187). اين آمار خطرناك و هشداردهنده درحالى ارائه مى شود كه مساله 
مشاركت جوانان در دو دهه اخير در بسيارى از دموكراسى هاى اروپاى غربى به ويژه در 
استراليا، انگلستان و اياالت متحده مهم تلقى شده و بيشتر افراد از مشاركت فعاالنه جوانان 
به عنوان بخشى از گفتمان شهروندى مدرن پشتيبانى مى كنند (سردارنيا، 1390: 182). 
بى شك دانشجويان از اقشار اجتماعى هستند كه به اقتضاى عوامل مختلفى همچون 
انگيزه  سياسى،  فعاليت  در  آرمانگرايى  و  نوجويى  استقالل خواهى،  تحرك،  جوان بودن، 
بااليى براى مشاركت سياسى دارند. دانشجويان در صورت وجود مجارى مناسب براى 
بيان ديدگاه ها و خواسته هاى سياسى خود، اصوالً نقش محورى در سالمت و ثبات سياسى 
جامعه ايفا مى كنند و در مواردى كه به هر دليلى احساس تعلق خود به نظام سياسى 
حاكم و روندهاى سياسى جارى را از دست بدهند و احساس بيگانگى كنند، مى توانند 
به عامل بى ثباتى در جامعه تبديل شوند (امام جمعه زاده، 1389: 11). لذا شناخت ميزان 
آگاهى سياسى آنها در خصوص موضوعات روابط بين الملل مى تواند كمك موثرى به اصالح 
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سرفصل هاى درسى دروس عمومى، سنجش ميزان اطالعات دانشجويان ايرانى به نسبت 
ساير همتايان آنها در منطقه و خارج از آن، اجراى برنامه هاى سياسى و برنامه ريزى در 
سطوح كالن براى دانشجويان و افزايش ثبات سياسى نظام نمايد. بر اين اساس هدف اين 
مقاله در درجه اول سنجش آگاهى سياسى دانشجويان دانشگاه ياسوج به عنوان نمونه اى 
از دانشجويان كل كشور و در درجه دوم شناسايى عوامل موثر بر ميزان اين آگاهى است.

بدين ترتيب سوالى كه مطرح مى شود اين است كه ميزان آگاهى سياسى دانشجويان 
دانشگاه ياسوج به عنوان نمونه اى از بين دانشجويان كشور نسبت به موضوعات بين المللى 
و به طور خاص روابط بين الملل چقدر است؟ و چه عواملى بر آگاهى سياسى دانشجويان 
تاثيرگذار است؟ در پاسخ به سوال دوم سه دسته متغير قابل شناسايى است: متغيرهاى 
فردى (جنسيت و سن)، خانوادگى (درآمد، تحصيالت والدين، شغل والدين و محل سكونت) 
و آموزشى (تعداد واحدهاى گذرانده، معدل كل و رشته تحصيلى). بر اين اساس سه فرضيه 
را مطرح مى كنيم كه عبارتند از: 1. ين ويژگى هاى فردى دانشجو شامل جنسيت، سن و 
ميزان آگاهى سياسى وى رابطه وجود دارد. 2. بين ويژگى هاى خانواده دانشجو (درآمد، 
تحصيالت والدين، شغل والدين، محل سكونت) و ميزان آگاهى سياسى وى رابطه وجود 
دارد. 3. بين ويژگى هاى آموزشى دانشجو (تعداد واحد گذرانده، معدل كل، رشته تحصيلى) 
و ميزان آگاهى سياسى وى رابطه وجود دارد. درخصوص پيشينه تحقيق الزم به ذكر است 
در بين مقاالت منتشر شده تنها شاكرى(1384)، فالح(1376) و مسعودنيا (1388) به 
سنجش آگاهى سياسى دانشجويان اقدام كرده اند. هيچ يك از اين سه اثر منتشر شده 
آگاهى سياسى دانشجويان درخصوص موضوعات روابط بين الملل را بررسى نكرده و تنها به 

سنجش آگاهى سياسى نسبت به موضوعات سياسى داخلى پرداخته اند.
روش به كار رفته در پژوهش، روش پيمايشى است. اين روش برحسب شاخص هاى 
مختلف، متفاوت است. روش پيمايشى حاضر، از  بعد هدف، توصيفى ـ تحليلى، از بعد 
زمان، به صورت مقطعى، از بعد واحد تحليل، متمركز بر افراد، از بعد جامعه مورد بررسى، 
بزرگ مقياس است. جامعه آمارى را دانشجويان مقطع كارشناسى دانشگاه ياسوج، شامل 
5000 نفر از دانشجويان در مقطع كارشناسى(نوبت روزانه وشبانه) تشكيل مى دهند كه 
با استفاده از  فرمول نمونه گيرى كوكران حجم نمونه تعيين و به صورت طبقه اى ساده 
گزينش، انتخاب و مطالعه دانشجويان آغاز مى شود. جمع آورى اطالعات مربوط به متغيرهاى 
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مستقل مورد مطالعه در جامعه آمارى مورد پژوهش با استفاده از پرسش نامه تكميل شده 
توسط دانشجويان انجام شد. تأييد روايى1 ظاهرى پرسش نامه توسط اساتيد رشته علوم 
سياسى و علوم اجتماعى  صورت گرفت و براى سنجش پايايى2آن يك مطالعه پيش آهنگ3 
انجام شد. به منظور تعيين انحراف معيار جامعه مورد مطالعه و همچنين تعيين دقت 
احتمالى مطلوب، تعداد 30 دانشجو خارج از جامعه آمارى مورد تحقيق، به طور تصادفى 
انتخاب و پيش آزمون انجام شد.  براى تجزيه و تحليل داده ها از بسته نرم افزارى اس. پى. 
اس.اس4 استفاده گرديد و از آزمون هاى فراوانى، همبستگى و رگرسيون چندمتغيره بهره 
گرفته شد. شيوه نمونه گيرى از دانشجويان دانشگاه ياسوج، روش نمونه گيرى تصادفى 

چندمرحله اى بود. 

2. ابزار تحقيق
براساس  گويه   24 ياسوج  دانشگاه  دانشجويان  سياسى  آگاهى  سنجش  براى 
شاخص هاى ذيل تعريف شد. براى استخراج اين گويه ها از تركيب مدل هاى نظرى در 
 Bennet, 1989: 422, Easton, 1965: 435,) :زمينه ابعاد آگاهى سياسى استفاده شد

.(Delli-Carpini,1996

1-2. آشنايى با چهره هاى سياسى
اين مقياس شامل 6  سوال درباره شخصيت هاى سياسى برجسته در عرصه بين المللى 
كه داراى سمت هاى اجرايى باال بودند و يا در سازمان هاى بين المللى همچون سازمان ملل 
فعاليت برجسته اى داشتند بود. اين سوال ها به صورت چهار گزينه اى طرح شدند و فقط 

يك گزينه، پاسخ درست را در بر مى گرفت.

2-2. آشنايى با نهادها و سازمان هاى بين المللى
اين مقياس شامل 7 سوال درباره نهادها و سازمان هاى بين المللى و عملكرد و وظايف 

1. Face validity
2. Reliability
3. Pilot study
4. SPSS Win
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آنها بود. نهادهايى كه مسئول امورى همچون حفظ صلح و امنيت بين المللى، بهداشت 
جهانى، حقوق بشر، فقر و....هستند. اين سوال ها به صورت چهار گزينه اى طرح شدند و  

فقط يك گزينه ، پاسخ درست را دربرمى گرفت.

3-2. آشنايى با رويدادهاى مهم بين المللى
 اين مقياس شامل 6 سوال درباره مهمترين رويدادهاى مهم بين المللى از قبيل 
بحران هاى مالى، جنگ جهانى، فروپاشى ديوار برلين، 11 سپتامبر، و .... بود. اين سوال ها 
به صورت چهارگزينه اى طرح شدند و فقط يك گزينه، پاسخ درست را دربر مى گرفت.

4-2. آشنايى با مفاهيم سياسى 
اين مقياس شامل  5  سوال درباره شناخت دانشجويان از واژگان تخصصى مربوط 
به حوزه روابط بين الملل نظير جهانى شدن، نظام بين الملل، سياست بين الملل، ديپلماسى، 
واگرايى بود. اين سوال ها به صورت چهارگزينه اى طرح شدند و فقط يك گزينه ، پاسخ 

درست را دربر مى گرفت. 
در  حضور  ضرورت  و  تحصيل  به  دانشجويان  اشتغال  و  سواالت  حجم  به  توجه  با 
كالس هاى درس از تكنيك مصاحبه حضورى پرهيز شد. از پرسش گران خواسته شد 
با كمال ادب و احترام، پاسخ گويان را در فرايند تحقيق قرار دهند و اعتماد آنها را جلب 
نمايند. در جمع آورى اطالعات از پاسخ گو خواسته شد پرسش نامه را مطالعه كرده و با 
آگاهى كامل، و در فراغت مناسب، به سواالت جواب بدهد. براين اساس نيم ساعت به 
دانشجويان جهت تكميل اطالعات پرسش نامه زمان داده شد و تالش گرديد با هدايايى كه 
به رسم يادبود براى پاسخ گويان درنظر گرفته شده بود، انگيزه آنها در پاسخ گويى افزايش 

يابد.

3. مبانى نظرى
از  مشاركت  و  شهروندى  مدنى،  فضيلت  آن  در  كه  است  فضايى  مدنى  جامعه 
مولفه هاى اساسى آن به شمار مى روند (Turner, 2000: 43).  اين مفاهيم معرف نوعى 
رابطه سياسى، اجتماعى و حقوقى ميان افراد جامعه و قدرت سياسى است كه تحقق آن در 
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جهان معاصر مهمترين مالك مشروعيت حكومت هاى صحيح بوده است. (شيبانى، 1384: 
رخ  زمانى  نهادينه شدن  است.  شده  نهادينه  جوامع  بيشتر  در  دموكراسى  امروزه   (125
مى دهد كه نمونه سازى متقابلى از اعمال عادت شده به وسيله كنش گران وجود داشته باشد 
(قلى پور، 1384: 96). يكى از مهمترين راه هاى توانمندسازى شهروندان باالبردن آگاهى 
سياسى در ميان آنان است. تاب نِك آگاهى سياسى يك جمعيت را شالوده دموكراسى 

(Taubeneck, 2009: 1).مى داند
از زمانى كه افالطون و ارسطو براى نخستين بار در زمينه آگاهى سياسى مردم بحث 
كرده اند اين امر روشن شده است كه حكومت هاى مردمى به شهروندانى مشاركت جو نياز 
دارند. شهروندانى كه آگاهى، شايستگى و ويژگى هاى شان مناسب نظام هاى غيرمردمى 
نيست. امروزه اين فرض پذيرفته شده است كه براى آنكه شهروندان به نحو مطلوب تر 
بتوانند ترجيحات خود را ابراز و نمايندگان شان را انتخاب نمايند، بايد از حداقل آگاهى در 
زمينه نظامى و سياسى برخوردار باشند (مسعودنيا، 1386: 61). در راستاى اهميت آگاهى 
سياسى در حكومت هاى مردمى و اينكه افراد براى آن كه شهروندانى شايسته باشند بايد 
به اندازه كافى از سياست آگاهى داشته باشند؛ دلى كارپينى و كيتر1 استدالل مى كنند 
كه احتمال مشاركت شهروندان مطلع، در سياست بيشتر است. آنان بهتر مى توانند منافع 
شخصى خود را تشخيص دهند، بهتر مى توانند نفع فردى خود را با افكار و ايده هاى خاص 
درباره دنياى سياست ارتباط دهند، به احتمال زياد داراى افكارى هستند كه از انسجام 
كافى برخورداند و در طول زمان ثابت مى مانند و به احتمال زياد افكارشان را به گونه اى 
عقالنى و معنادار به مشاركت سياسى خود ارتباط مى دهند. از نظر آنها هر چه شهروندان 
بيشتر مطلع باشند به احتمال زياد ساير لوازم و شرايط شهروندى مطلوب، نظير مداراى 

سياسى را از خود نشان مى دهند (به نقل از مسعود نيا، 1386: 62). 
بدون شك آگاهى سياسى براى تصميم گيران كشور و بررسى سالمت كلى جامعه مفيد 
است. مسوالن زمانى مى توانند در عرصه بين المللى منافع ملى را به خوبى پيگيرى كنند و يا 
از دشوارى هاى آن براى مردم سخن بگويند كه شناخت كافى از نظام بين الملل، قواعد آن و 
نوع بازى كه در بين كشورها شكل مى گيرد اطالع داشته باشند. براى آنكه تاثيرگذارى آگاهى 

سياسى در جامعه عميق تر فهم شود بررسى ديدگاه هاى سياسى ذيل مفيد خواهد بود.
1. Delli-Carpini & Keeter
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1-3. گابريل آلموند و سيدنى وربا1 
از  منظور  مى پردازند.  سياسى  اجتماعى شدن  چارچوب  بررسى  به  وربا  و  آلموند 
نظام  با  معين  جامعه  در  افراد  آن  بوسيله  كه  است  فرايندى  سياسى  اجتماعى شدن 
زياد  اندازه  تا  و  مى شوند  آشنا  بين المللى  واحدهاى  ساير  با  آن  تعامل  و  سياسى 
ادراك شان از سياست و واكنش هايشان نسبت به پديده هاى سياسى تعيين مى شود. 
آلموند و وربا از سه نوع فرهنگ سياسى در جوامع سخن مى گويند: فرهنگ سياسى 
كوته بينانه، فرهنگ سياسى ذهنى و فرهنگ سياسى مشاركتى. به عقيده آنها ويژگى 
طبقات  و  اقشار  ميان  در  غالبا  و  است  حكومت  از  اندك  شناخت  كوته بينانه  فرهنگ 
پايين جامعه به لحاظ سطح تحصيالت، شغل و درآمد و آگاهى سياسى ديده مى شود. 
از ويژگى هاى اين نوع فرهنگ انتظارات ناچيز از حكومت و پايين بودن ميزان مشاركت 
سياسى است. اما در فرهنگ سياسى مشاركتى هر سه ويژگى (شناخت از حكومت، 
انتظار از حكومت، و ميزان مشاركت سياسى) برجسته است. در اين نوع فرهنگ كه 
اغلب در ميان اقشار و طبقات ميانى و باالى جامعه يافت مى شود، افراد به دليل سطح 
باالى تحصيالت، درآمد و شغل از آگاهى سياسى بااليى برخورداند. و همواره خود را در 
معرض اطالعات و كسب آگاهى هاى گوناگون قرار مى دهند. در نتيجه شناخت آنان از 
نظام سياسى افزايش يافته و انتظارات آنها از داوطلبان تصدى كرسى هاى تصميم گيرى 

.(Almond and Verba,1975: 211) باالتر مى رود
نهاد  سه  نقش  بر  كه  سياسى  شدن  اجتماعى  نظريه  در  وربا  و  آلموند  همچنين 
نهادهاى  هرچقدر  مى كنند  تاكيد  دارد  تكيه  شغل  و  مدرسه  خانواده،  اجتماعى كننده 
اجتماعى كننده فوق الذكر الگوى مشاركت قوى ترى را نهادينه كرده باشند و فرد در درون 
اين سه نهاد اجتماعى كننده مشاركت بيشترى داشته باشند در مراحل بعدى زندگى 
به  سياسى  فرهنگ  نظر  از  مربوط  جامعه  و  داشت  خواهد  بيشترى  سياسى  مشاركت 
فرهنگ مشاركتى نزديك تر خواهد بود (عرفانى، 1383: 86 به نقل از فاضلى و خوش فر، 
1390: 4). در اين نظريه بر نقش الگوى اقتدار در بيرون از نظام سياسى يا به عبارتى بر 
يادگيرى سياسى از الگوهاى حاكم بر نهادهاى اجتماعى - يا تجربه هاى سازنده برآمده از 
موقعيت هاى نهادى - و نخبگان سياسى و تاثير نهادها و نخبگان بر فرهنگ سياسى مردم 
1. Gabrial Almond and sidny Verba
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بسيار تاكيد مى شود. بر طبق ديدگاه هاى آلموند افراد هم از طريق جامعه پذيرى مستقيم 
(انتقال ارزش ها و اطالعات به صراحت) و هم به شيوه غيرمستقيم (تجربيات حاصل از 
ارتباط با محيط) امكان كسب آگاهى سياسى را خواهند داشت و ديدگاه هاى آنان شكل 

خواهد گرفت (آلموند و بينگهام، 1377: 51).

2-3. باتلر و استوكس1 
باتلر و استوكس با تاكيد بر تئورى چرخه زندگى2 معتقدند كه عالقه به فعاليت هاى 
 Butler & Stokes, 1969:) سياسى با توجه به سن و مسئوليت افزايش پيدا مى كند
 Park,) است  شده  تاييد  نيز  پارك  و  جوائل  پژوهش هاى  با  ديدگاه  اين   .(641-645

پيشين  نسل هاى  همانند  امروز  جوانان  كه  مى شود  استدالل  راستا  اين  در   .(1999

خود عالقه به سياست را با افزايش سن كسب خواهند كرد. زيرا از آن پس، سياست 
ريتچى  و  وايت3  ريچاردسون (1990)،  خواهدكرد.  پيدا  ارتباط  زندگى شان  به  بيشتر 
نيز معتقدند با شروع مسئوليت مالى و خانوادگى عنصر ديگرى شكل خواهد گرفت 
 Richardson, 1990; White,) .كه عالقه به سياست را در جوانان بيشتر نيز مى سازد
2000) از ديد اين محققان سطوح پايين عالقه جوانان به سياست، بيش از آنكه به 

تغييرات نسلى مرتبط باشد، به تغييرات در محيط اجتماعى – اقتصادى كه جوانان در 
آن زندگى مى كنند مربوط است. از نظر آنان تاخير در ورود به محل كار، وابستگى به 
حمايت والدين را طوالنى مى كند و اين امر سبب تاخير در شروع مسئوليت هاى مالى 
و خانوادگى مى شود و در نتيجه سنى را كه افراد به سياست عالقه مند مى شوند به 
تاخير مى اندازد (kimberlee, 1998). برخى پژوهش هاى انجام شده در ايران نيز نشان 
داده است كه جوانان و نوجوانان از آگاهى و فهم اندكى در زمينه سياست برخوردارند 

(مسعودنيا، 1386: 62)
هيرش از اين پديده تحت عنوان «بيسوادى فرهنگى» ياد مى كند. از نظر او سواد 
فرهنگى شبكه اى از اطالعات است كه همه خوانندگان شايسته دارا هستند. افزون بر 
اين، سواد فرهنگى متشكل از اطالعات زمينه اى است كه در ذهن افراد ذخيره شده و 
1 .Butler & Stokes
2. Life_Cycle Theory
3. White
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به آنها كمك مى كند تا روزنامه را در دست گيرند و آن را در سطحى جامع و مناسب 
 Hirsch,) بخوانند، نكات اصلى و برجسته آن را پيدا كنند و داللت هايش را بفهمند
افراد  ميان  در  سياسى  فهم  فقدان  محققان  از  برخى  هيرش  از  تبعيت  به   .(1987

يك سيستم سياسى را به عنوان جنبه هاى خاصى از بيسوادى فرهنگى تلقى كرده اند 
.(Schuur, 2000)

3-3. رابرت دال و نظريه اثربخشى سياسى
 اثربخشى سياسى1 نگرشى است كه در اثر آن فرد احساس مى كند با مشاركت 
سياسى خود بر فرايندهاى سياسى اثر گذاشته و بر آنها نظارت مى كند. به عقيده رابرت 
دال افراد وقتى تصور كنند آنچه انجام مى دهند اثر قابل توجهى بر نتايج سياسى نخواهد 
گذاشت (مسئوالن توجهى به افرادى مانند آنها ندارند و نمى توانند در فرايند سياسى اثر 
بگذارند) كمتر در امور سياسى درگير مى شوند. بطورى كه مى توان گفت هرچه احساس 
اثر بخشى سياسى فرد كمتر باشد مشاركت سياسى او كمتر خواهد بود. مثال فرد ممكن 
است خيلى براى حضور يا عدم حضور خود در راهپيمايى و اعالم حمايت از برنامه هسته اى 
كشور نتيجه اى احساس نكند. وى اين احساس را «اعتماد به نفس سياسى»2 نيز مى نامد. 
بنظر دال داشتن دانش و مهارت كافى براى مشاركت در موضوع مربوط و فقدان موانع مهم 
براى پرداختن به فعاليت سياسى نيز در افزايش مشاركت سياسى اهميت دارد. احتمال 
خيلى كمى دارد كه شهروندى كه فكر مى كند افرادى مانند او در امور حكومتى حرفى 
براى گفتن ندارند راى دادن را تنها راه تاثيرگذارى بداند. براى وى امور سياسى و حكومتى 
به قدرى پيچيده هستند كه او نمى تواند از آنها سردربياورد يا مسئوالن عمومى به نظرات 
وى توجهى نمى كنند. در نتيجه اين افراد در مقايسه با كسانى كه اينگونه  فكر نمى كنند 
و در امور سياسى مشاركت مى كنند فاقد اطمينان هستند (Dahl, 1974: 287-286 به 

نقل از پناهى، 1386: 27).
رابرت دال در كتاب «تحليل سياسى مدرن» به اين سوال مى پردازد كه فرق يك 
انسان سياسى و يك انسان غيرسياسى يا بى تفاوت به لحاظ سياسى چيست؟ و پس از 

1. Political Efficacy
2. Political Self- Confidence
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تقسيم بندى افراد بر اساس سطوح مشاركت سياسى  درباره چگونگى و عوامل مشاركت 
سياسى يا عدم مشاركت سياسى قضاياى را ترتيب داده است. (Dahl,1991:96).  احتمال 

مشاركت سياسى افراد وقتى افزايش مى يابد كه:
فرد ارزش زيادى براى پاداش حاصل از مشاركت قائل باشد.

فرد تصوركند كه مشاركت سياسى بيشتر از ساير فعاليت ها نتيجه بخش است.
فرد اطمينان داشته باشد كه مى تواند در تصميمات سياسى تاثيرگذار باشد. 

فرد اعتقاد داشته باشد كه اگر مشاركت نكند وضعيت چندان رضايت بخش نخواهد بود. 
فرد تصور كند كه دانش و مهارت كافى براى مشاركت در موضوع مربوط را دارد. 
فرد موانع مهمى در پرداختن به فعاليت سياسى مورد نظر در پيش روى خود نبيند  

خوش فر، 1390: 3). فاضلى و  ، به نقل از   Dahl,1991:102)
جامعه اى كه فرد احساس كند در عرصه سياسى و تصميم گيرى هاى مسوالن آن 
در بعد بين المللى هيچ تاثيرى ندارد و يا اينكه امكان مشاركت و اظهارنظر براى او وجود 
ندارد خود به خود شهروندان را به سمت انفعال سياسى خواهد كشاند. به نحوى كه هيچ 
انگيزه اى براى باالبردن آگاهى و دانش سياسى افراد جامعه نخواهد داشت. هرگونه آگاهى 
بيشتر رنجش خاطر بيشتر براى فرد و عدم تحمل جامعه اى كه در آن قرار دارد را به همراه 

خواهد آورد.
يكى از مباحثى كه رابرت دال را از هم رديفان خود در جامعه پذيرى سياسى جدا 
مى سازد توجه وى به نقش «فعاالن سياسى» است. او در توصيف مبانى رفتار سياسى 
ملت ها به عقايد سياسى و به ويژه عقايد فعاالن سياسى جامعه اعتقاد دارد. به نظر وى 
فعاالن سياسى بيشترين تاثير را در نظام سياسى دارند و عمل سياسى مردم را تعيين 
مى كنند (فيرحى، 1377: 59-58). لذا در بررسى آگاهى سياسى شهروندان توجه به 
اين قشر از جامعه مى تواند بسيار موثر و تاثيرگذار باشد. اظهارنظرهاى مسئوالن وزارت 
خارجه، روساى جمهور پيشين و افرادى كه به عنوان كارشناسان روابط بين الملل در نزد 
مردم شناخته شده اند مى تواند سطح اعتماد بيشترى در مردم ايجاد كند و آنها را نسبت 

به موضوعات بين المللى و منطقه اى حساس سازد.
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4-3. آلوين و اسكات 
آلوين و اسكات تاييد مى كنند كه بر اساس تئورى هاى نسلى بسيارى از نگرش ها در 
 Alwin & Scott,) آغاز زندگى شكل گرفته و در طول زمان نسبتا ثابت باقى مى مانند
1996). به عبارت ديگر افراد تحت تاثير محيط خانواده، گروه همساالن، محيط مدرسه، 

پايگاه طبقاتى و... ممكن است ديدگاه سياسى خاصى پيدا كنند و آن را براى هميشه 
حفظ نمايند. مثال فرد ممكن است در محيط خانواده فرا گيرد كه سازمان ملل سازمانى 
در اختيار زورمندان است و زور و قدرت قاعده پيش برنده تحوالت بين المللى است. قطعا 
تثبيت چنين شناختى در ذهن فرد موجب مى گردد تا هميشه هرگونه مواجهه با نظام 

بين الملل از سوى كشور خود آن هم زمانى كه قدرت كافى ندارد را برنتابد.  
نظريه پردازان فوق الذكر هر يك به نحوى چگونگى تاثيرگذارى آگاهى سياسى در 
جامعه را توضيح دادند. اما يك نكته همچنان مبهم باقى مى ماند و آن اينكه چه عواملى 
به طور مشخص بر آگاهى سياسى تاثيرگذار هستند. در ادامه اين عوامل مورد بررسى بيشتر 

قرار مى گيرد.

4. تعريف آگاهى سياسى1 
مفهوم آگاهى سياسى حدى از ابهام را با خود به همراه دارد. اساسا آگاهى سياسى 
به لحاظ لغوى صرف اشاره دارد به سطح آگاهى يك فرد راجع به سياست هايى كه آنها 
را متاثر مى سازد. با اين حال در نهايت آگاهى سياسى مى تواند در لغت به اين معنا به كار 
گرفته شود كه آيا فردى بيشترين اطالعات سطحى از همه رخدادهاى جارى سياست را 
در اختيار دارد يا خير؟ درحالى كه در سوى ديگر آگاهى سياسى ممكن است به عنوان 
اندازه گيرى عمق بى اطالعى سياسى فرد به جاى وسعت اطالعات وى مورد اشاره قرار گيرد 

.(The Current State of Political Awareness in the U.S,2011:1)
از نظر داوسون آگاهى سياسى يك فرد دربرگيرنده طرز تلقى ها و ارزيابى او از مسائل 
خاص سياسى و يا از شخصيت ها و حوادث سياسى است (داوسون، 1382: 50). همچنين 
آگاهى سياسى را آگاهى افراد از امورى كه به خرده نظام سياسى مربوط مى شود تعريف 
كرده اند (هاشميان فر و ديگران، 1390: 38). در ادامه تعريف فوق مى توان اضافه كرد 
1. Political Awareness
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آگاهى سياسى يك فرد دربرگيرنده طرز تلقى ها و ارزيابى هاى او از مسائل خاص سياسى 
و يا از شخصيت ها و حوادث سياسى داخلى و بين المللى است. تصورى كه خود  فرد از 

حقوق، مسئوليت ها و موقعيتش در جهان سياست دارد.
5. موثر بر آگاهى سياسى

پديده اى  را  سياسى  آگاهى  محققان  سياسى  آگاهى  بر  اثرگذار  عوامل  زمينه  در 
چندبعدى مى پندارند. اين بدان معنى است كه عوامل متعدد در شكل گيرى و ميزان 
آگاهى سياسى دانشجويان دخالت دارند. در اين زمينه، پژوهش گران بر عواملى همچون: 
گرايش هاى سياسى، فعاليت سياسى (كاظمى، 1377: 209). اجتماعى شدن سياسى و 
 Sodaro, 2001;) فرايندهايى كه طى آن نگرش ها و ترجيحات سياسى آموخته مى شوند
 .(Almond & Verba, 1963; Roskin,1994) اثرات نيرومند خانواده .(Roskin, 1994

 Page, 1992;) محيط اطالعاتى شامل دست يابى به اطالعات و كيفيت محيط اطالعاتى
سن   ،(Shapiro, 1986; Hass, 2004) جنسيت   ،(Kuklinski, 2000; Jerit, 2003

اقتصادى  اجتماعى  جايگاه   ،(Putnam, 1995) اجتماعى  سرمايه   ،(Butler, 1969)
(Beck, 1982; Gordon, 1997; Stokes, 2000) و رسانه هاى گروهى (كاظمى، 1377 
و Norris, 2000; Genova, 1979) تاكيد دارند (به نقل از مسعودنيا، 1386:64). در ادامه 
تاثير سن، جنس، محل سكونت، رشته، سال ورود به دانشگاه، تحصيالت و شغل پدر و مادر 

بر آگاهى سياسى دانشجويان دانشگاه ياسوج سنجيده مى شود.

6. يافته هاى پژوهش
يافته هاى پژوهش در دو قسمت تحليل توصيفى و تحليل استنباطى دسته بندى 

مى شود.

1-5. تحليل توصيفى
1-1-5. توزيع فراوانى پاسخ گويان بر حسب جنسيت

را  نفر   163 و  دختر  دانشجويان  را  نفر   177 پرسش شوندگان  مجموع  ميان  از 
دانشجويان پسر به خود اختصاص دادند. به عبارت ديگر 52 درصد از پاسخ دهنگان زن و 

47 درصد را مردان تشكيل دادند. 
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جدول شماره 1: توزيع فراوانى پاسخ گويان بر حسب جنسيت

درصدمقدار فراوانىجنسيت
17752زن
16347مرد
340100جمع

2-1-5. توزيع فراوانى پاسخ گويان بر حسب سن
كمترين سن شركت كنندگان در پژوهش 18 سال و باالترين سن 26 سال بود. بر 
اين اساس شركت كنندگان در سه گروه سنى طبقه بندى شدند. گروه سنى 18 تا 20 سال 
كه 125 نفر از پرسش شوندگان را شامل گرديد. گروه سنى 21 تا 23 سال كه از 150 نفر 
را در برگرفت و گروه سوم 24 تا 26 سال كه 60 نفر را شامل گرديد. 5  نفر از پاسخ دهنگان 

نيز اشاره اى به سن خود نكرده بودند.

جدول شماره 2: توزيع فراوانى پاسخ گويان بر حسب سن

انحراف معيار درصد مقدار فراوانى سن

./718
37/3 125 18-20
44/8 150 21-23
17/9 60 24-26
100 335 جمع

3-1-5. بررسى مقايسه اى آگاهى سياسى دانشجويان دختر و پسر 
بررسى مقايسه اى آگاهى سياسى در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ياسوج 
نشان مى دهد درحالى كه آگاهى سياسى 24 نفر از مجموع 177 خانم در سطح ضعيف 
قرار دارد. اين نسبت براى دانشجويان پسر 20 به 162 است. همچنين در شرايطى كه 
تعداد دانشجويان دختر در مجموع 15 نفر بيش از آقايان است ولى تنها 21 نفر از آنان 
داراى آگاهى سياسى باال هستند حال آنكه اين تعداد براى دانشجويان پسر 43 نفر است.
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جدول شماره 3: آمارهاى توصيفى بررسى مقايسه اى آگاهى سياسى دانشجويان دختر و پسر

جمع كل بر حسب جنسيتسطح آگاهى سياسى
سطح آگاهى سياسى پسردختر

242044ضعيف
13299231متوسط
214364باال

177162399جمع كل

4-1-5. سطح آگاهى سياسى دانشجويان دانشگاه ياسوج 
آمار جدول زير نشان مى دهد 64/71 دانشجويان دانشگاه ياسوج در سطح آگاهى 
سياسى متوسط، 16/76 در سطح آگاهى سياسى ضعيف و 18/53 از سطح آگاهى سياسى 
بااليى برخوردارند. اگرچه اين آمار نمى تواند وضعيت آگاهى سياسى دانشجويان دانشگاه 
ياسوج به نسبت دانشجويان ساير دانشگاه ها را بسنجد اما بيانگر اين است كه دانشجويان 

دانشگاه در سطح مناسبى از آگاهى سياسى قرار دارند.

جدول شماره 4: آمارهاى توصيفى سطح آگاهى سياسى دانشجويان دانشگاه ياسوج

انحراف معياردرصدمقدار فراوانىسطح آگاهى سياسى
5716/76ضعيف

0/565 22064/71متوسط
6318/53قوى
340100جمع

2-5. تجزيه و تحليل استنباطى
1-2-5. جنسيت

يكى از متغيرهاى جدى درخصوص آگاهى سياسى در ميان دانشجويان نسبت به 
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روابط بين الملل توجه به ميزان آن در ميان دو جنسيت زن و مرد است. از مجموع 339 
پرسش نامه تكميل شده توسط دانشجويان 177 مورد به زنان و 162 مورد به شكلى 

تصادفى به مردها اختصاص پيدا كرد. 

جدول شماره 5: رابطه جنسيت و آگاهى سياسى

f     t           Sigانحراف معيارميانگينمقدار فراوانىجنسيت
17711/413/54زن

/0723/64/001 16212/713/36مرد

براساس داده هاى جدول فوق الذكر مى توان گفت بين جنسيت و آگاهى سياسى 
رابطه وجود دارد. بر اساس مقدار ميانگين مربوط به دو جنس مردان با مقدار ميانگين 
 sig 12/71 آگاهى سياسى بيشترى نسبت به زنان با مقدار ميانگين 11/41 دارند. مقدار
=(/001) گوياى قابليت تعميم اين رابطه و جامعه آمارى و اطمينان در سطح 98 درصد 
مى باشد. اين يافته ها با پژوهش هاى فونت (2005) و اسكافى(1386) مطابقت دارد. فونت 
در پژوهشى با عنوان «تهديد رفتار قالبى داشتن و شكاف جنسيت در آگاهى سياسى» به 
اين نتيجه رسيد كه زنان به دليل جنسيت از ميزان آگاهى سياسى كمترى نسبت به مردان 

.(Founet,2005) برخوردارند
يافته هاى اسكافى نيز بر اين نكته صحه گذارد كه ميزان مشاركت در انتخابات، 
مشاركت در انجمن هاى داوطلبانه، پايگاه اجتماعى- اقتصادى پاسخ گو و خانواده پاسخ گو، 
پايگاه اجتماعى همسر پاسخ گو، ارائه كمك مالى، جو سياسى خانواده و منطقه سكونت 
رابطه على مثبت و ضعيفى با ميزان آگاهى سياسى دارند. همچنين پژوهش فوق تاييد 
نمود بين دو متغير جنسيت و آگاهى سياسى تفاوت معنادارى مشاهده مى شود. آزمون 
ميانگين ها نشان داد كه آگاهى سياسى مردان از زنان بيشتر است (اسكافى، 1386: 26). 
در اين خصوص تحقيقات ذيل كه در مورد سنجش آگاهى سياسى نسبت به مسائل داخلى 

صورت گرفته نيز قابل توجه مى باشند:
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شيبانى (1381): زنان نسبت به مردان آگاهى كمترى از حقوق و وظايف شهروندى 
خود دارند.

باقرى احمدآبادى (1377): مردان بيش از زنان در سياست مشاركت مى كنند.
شاكرى (1384): زنان  نسبت به مردان و متاهلين نسبت به مجردين از آگاهى 

برخوردارند. كمترى 
افهمى (1382): اطالعات سياسى زنان كمتر از مردان بوده است.

طلوعى (1379): پسران بيش از دختران داراى آگاهى سياسى هستند.
شاهسون (1380): نگرش زنان نسبت به سياست خوش بينانه نيست و آن را حرفه اى 

مردانه مى دانند.
شاهسون(1380): مشاركت سياسى زنان در احزاب سياسى به مراتب كمتر از مردان 
است كه خود اين مساله مى تواند نتيجه بى توجهى و آگاهى كم آنها از مسائل سياسى 

باشد. 
درحالى كه تحقيقات فوق تاثير جنسيت بر آگاهى سياسى را مثبت و معنادار ذكر 
مى كنند بازيگر و مرادى زاده (1383) در پژوهش خود با عنوان «سنجش ميزان آگاهى 
سياسى دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه استان لرستان» به اين نتيجه رسيدند كه 
ميزان آگاهى سياسى دختر و پسر شاهد درباره مقوله رهبرى، رياست جمهورى، قوه 

مقننه، قوه قضائيه، و وقايع انقالب اسالمى تفاوت معنادارى ندارد. 

2-2-5. سن
رابطه سن و آگاهى سياسى متغير بعدى بود كه در پژوهش به آن پرداخته شد. تصور 
عادى و مورد انتظار اين است كه هميشه با باالرفتن سن شاهد باالرفتن ميزان آگاهى 
سياسى باشيم. زيرا شهروندان به درجه پختگى بيشترى درخصوص مسائل سياسى دست 
پيدا مى كنند و اطالعات بيشترى نسبت به محيط سياسى داخل و خارج از كشور خود 
كسب مى نمايند. براى پى بردن به تاثير اين متغير در ميان دانشجويان و مجزانمودن آن از 

تعداد واحدهايى كه گذرانده اند اين رابطه مورد آزمون قرار گرفت.
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جدول شماره 6: رابطه آگاهى سياسى و سن

R=0/15Sig=/004سن
335مقدار فراوانى

جدول فوق به مقدار همبستگى بين دو متغير سن و آگاهى سياسى اشاره دارد. 
بر اساس نتايج آزمون، هرچند مقدار همبستگى بين دو متغير كم است(0/15) ولى اين 
ميزان همبستگى در سطح 99 درصد معنى دار است. بنابراين براساس مقدار همبستگى 
و مثبت بودن آن مى توان بيان نمود كه ميزان آگاهى سياسى دانشجويان با باال رفتن 
سن آنها افزايش مى يابد. يافته هاى پژوهش با تحقيقات اسكافى مطابقت دارد. نام برده 
تاييد نمود با افزايش سن ميزان آگاهى بيشتر مى شود. در واقع افرادى كه در سنين 18 
تا 30 سال قرار داشتند ميزان آگاهى آنها از حقوق و تكاليف شهروندى بيش از سايرين 
بود (اسكافى، 1386، 22). باتلر و استوكس با تاكيد بر تئورى چرخه زندگى معتقدند كه 
 Butler &) عالقه به فعاليت هاى سياسى با توجه به سن و مسئوليت افزايش پيدا مى كند
Stokes, 1969). اين ديدگاه با پژوهش هاى جوائل و پارك (1999) نيز تاييد شده است. 

در اين راستا استدالل مى شود كه جوانان امروز همانند نسل هاى پيشين خود عالقه به 
سياست را با افزايش سن كسب خواهند كرد. زيرا از آن پس، سياست بيشتر با زندگى شان 
 (Singleton, 1: 1966) اما نتايج سينگلتن .(Park, 1999: 20) ارتباط پيدا خواهدكرد
درخصوص آگاهى سياسى در ميان دانشجويان كالج دولتى ساوت اِسترن1 نشان مى دهد 
در آمريكا هيچ تفاوت معنادارى در آگاهى سياسى دانشجويان بخاطر سن و طبقه يافت 

نشده است.

3-2-5. تحصيالت مادر
با توجه به اينكه كودكان بيشترين ارتباط را در خانواده با مادران خود برقرار مى كنند 
بررسى تاثير تحصيالت مادر بر آگاهى سياسى فرزندان به سوالى جدى تبديل شد. پيش تر 
رفعت (1383) در پژوهش خود تاييد كرده بود كه خانواده و دوستان بر كنش فرد موثر 

1- State College Southeastern
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هستند و به طور خاص جهت گيرى سياسى خانواده بر جهت گيرى فرزند اثر دارد. اسكافى 
نيز تاييد نموده است كه 17 درصد  از پرسش شوندگان تحقيق مزبور از جو سياسى باال و 
54 درصد از جو سياسى متوسطى در خانواده برخوردار هستند. تنها در 28 درصد افراد 
اين جو سياسى كم بوده است. بدين ترتيب و همان گونه كه  نويسنده اشاره مى كند هر چه 
جو خانواده سياسى تر باشد آگاهى جوانان از حقوق و تكاليف شهروندى و موضوعات داخلى 
و بين المللى بيشتر مى شود (اسكافى، 1386: 20). به همين منظور متغير بعدى به اين 
مهم اختصاص يافت. داده هاى حاصل از سنجش متغير تحصيالت مادر و آگاهى سياسى 
 Sig= 0/05دانشجويان نشان مى دهد اين متغير فاقد تاثيرگذارى بوده و با توجه به مقدار

اين رابطه از نظر آمارى معنادار نيست. بنابراين فرضيه صفر تاييد مى شود.

جدول شماره 7: بررسى رابطه تحصيالت مادر و آگاهى سياسى دانشجويان

ميزان 
تحصيالت

F     Sig      انحراف معيارميانگينمقدار فراوانى

5812/253/76بى سواد

0/830/50

7211/442/93ابتدايى
4011/303/94سيكل
4911/853/45ديپلم

فوق ديپلم و 
باالتر

3612/303/45

25511/803/49جمع

آگاهى  ميزان  و  مادر  تحصيالت  بين  معنادارى  ارتباط  حاضر  پژوهش  در  اگرچه 
سياسى دانشجويان به  دست نيامد، اما امروزه به موازات انجام پژوهش هايى درخصوص 
افزايش آگاهى سياسى در ميان اقشار جامعه برنامه هاى خاصى براى ارتقاء سطح آگاهى 
سياسى زنان دركشورهاى مختلف در حال انجام است. عالوه براينكه زنان نيمى از جمعيت 
هر كشور را تشكيل مى دهند تماس طوالنى و مستمر آنها با كودكان به ويژه تا زمان پيش از 



196

دانشگاه موجب گشته تا دولت ها از طريق آنها بكوشند بر ميزان آگاهى سياسى شهروندان 
خود تاثير گذارند. براى اين منظور و به ويژه براى زنانى كه ديگر امكانى براى ادامه تحصيل 
ندارند، دولت اندونزى دست به برگزارى كارگاه هاى آموزشى در سطح روستاها زده است. 
تا  مى كند  كمك  كنند  مى  زندگى  روستايى  محيط هاى  در  كه  زنانى  به  كارگاه ها  اين 
درباره موضوعات مربوط به تاثير جنسيت در سياست و اهميت نمايندگان زن در شوراى 
قانون گذارى و همچنين رهبرى اطالعاتى كسب نمايند. در اين كارگاه ها ضمن ايجاد 
فضاهايى شاد با خواندن سرود دسته جمعى زنان مستقل، نقش زنان در سياست، مشكالت 
و موانعى كه پيش روى آنها به ويژه در بخش رسم ها و سنت هاى دست و پا گير وجود دارد 
 Dalam &) به همراه حقوق سياسى اجتماعى آنها در قالب بحث و مقاله بررسى مى گردد

.(Sitoli, 2009: 2

4-2-5. تحصيالت پدر
داده هاى حاصل از سنجش متغير تحصيالت پدر و آگاهى سياسى دانشجويان نشان 
مى دهد اين متغير فاقد تاثيرگذارى بوده و با توجه به مقدار Sig=0/52 اين رابطه از نظر 
آمارى معنادار نيست. بنابراين فرضيه صفر تاييد مى شود. اين يافته با تحقيقات دوز و 
هوگس درخصوص طبقه اجتماعى و آگاهى سياسى دانش آموزان انطباق دارد.  دوز و 
هوگس (Dowse,1971:197) با بررسى تاثير زمينه هاى فردى و خانوادگى دانش آموزان 
بر نگرش سياسى آنها در آمريكا به اين جمع بندى رسيدند كه پسران در مقايسه با دختران 
درصد  و 45  پسران  درصد  دارند (71  مشاركت  به  بيشترى  تمايل  كه  داشته اند  اظهار 
دختران) در همين تحقيق بين طبقه اجتماعى دانش آموزان و ميزان آگاهى سياسى شان 
رابطه معنادارى وجود نداشت (65 درصد در مقابل 60 درصد). پژوهش كلدى (1381) 
نيز تاييد مى نمايد كه بين مشاركت اجتماعى به عنوان يكى از نمادهاى آگاهى سياسى و 

شغل رابطه معنادارى وجود ندارد.
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جدول شماره 8 : بررسى رابطه تحصيالت پدر و آگاهى سياسى دانشجويان

F     Sig      انحراف معيارميانگينمقدار فراوانىميزان تحصيالت
3412/233/77بى سواد

0/750/52

6711/383/78ابتدايى و راهنمايى
9811/793/16ديپلم و فوق ديپلم

7512/183/63ليسانس و فوق ليسانس
27411/853/52جمع

آگاهى سياسى نيازمند توانايى (يعنى مهارت هاى شناختى)، انگيزه (يعنى منافع 
سياسى) و فرصت (عمق پوشش رسانه اى) است (Nicholson, 2003: 403). پدر به عنوان 
عضوى از خانواده كه بيشترين ارتباط را با محيط بيرون از خانه دارد به خوبى مى تواند 
انگيزه الزم براى مشاركت سياسى و سهيم شدن در سرنوشت كشور خود براى فرزندان  
فراهم آورد. به ميزانى كه آگاهى سياسى والدين بيشتر باشد و از سطح تحصيالت بااليى 
برخوردار باشند توان آنها براى توضيح مسائل و پاسخ گويى به ابهامات فرزندان خود بيشتر 

خواهد بود. 

5-2-5. شغل مادر
فرض نيرومندى در اكثر تحقيقات مربوط به جامعه پذيرى سياسى وجود دارد مبنى 
بر اينكه پايه و اساس رفتارها و نگرش هاى سياسى افراد، در دوران كودكى مخصوصا 
در خانواده شكل مى گيرد. براساس اين فرض يادگيرى هاى دوران كودكى مخصوصا در 
خانواده شكل مى گيرد. طبق اين فرض يادگيرى هاى دوران كودكى افراد در طول زندگى 
آنها باقى مى مانند و بيشترين تاثير را بر كنش و نگرش سياسى افراد مى گذارند (حسينى، 

.(69 :1389
تحقيقات افرادى چون آلموند و وربا نشان مى دهد كه بين دموكراسى در خانواده 
و رفتار دموكراتيك در امور سياسى–اجتماعى ارتباط وجود دارد. كودكانى كه فرصت 
مشاركت در خانواده را داشته اند، در مقايسه با ديگران بيشترين احساس توانمندى و 
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صالحيت سياسى را داشته اند. بيشتر كودكان در سنين نسبتا پايين ايستارهاى سياسى و 
الگوهاى رفتارى ابتدايى ولى مشخصى را كسب مى كنند (آلموند، 1377: 57).

والدين  كه  داد  نشان  سياسى  جامعه پذيرى  درباره  يمن (1959)  اوليه ها  مطالعه   
در انتقال ارزش ها و دانش سياسى به كودكان خود تاثير زيادى دارند. با اين وجود در 
اواخر دهه 1960 اين يافته ها زير سوال رفتند. جنينگ و نايمى (1968) و كانل(1972) 
اظهار داشتند كه مطالعات قبلى بر روى شباهت ها يا عدم شباهت هاى ارزش هاى والدين– 
روش هاى  در  كه  سوگيرى هايى  علت  به  تحقيقات  اين  مى باشند.  نادرست  فرزندان 
نمونه گيرى داشته اند درباره تاثير والدين بر نگرش هاى سياسى كودكان مبالغه كرده اند. 
همچنين اكوك و بنينگتون (1978) روش هاى تحقيقات اوليه را مورد انتقاد قرار دادند. 
آنها با تالش براى روشن كردن تاثير والدين بر روى جهت گيرى هاى سياسى فرزندان نشان 
دادند كه در مطالعات قبلى چون از يك آيتم براى اندازه گيرى متغيرها استفاده شده است، 

(Hills, 1996: 1) لذا نتايج آنها فاقد اعتبار است
در مورد نگرش هاى سياسى تحقيقات نيوكامب تغيير نگرش سياسى دانشجويان را 
متاثر از محيط دانشگاه و محيط خانواده مى داند. برلسون و همكارانش تخمين مى زنند كه 
در ميان بزرگساالن 90 درصد از آنان كه راى مى دهند همان كانديداهايى را برمى گزينند 
رابطه  همان  حزبى  سليقه  درباره  نيز  هايمن  هربرت  كرده اند.  انتخاب  والدين شان  كه 
را بين فرزندان و والدين شان اظهار مى دارد (به نقل از حسينى، 1389: 71). بر طبق 
تحقيقات حسينى كه بر روى 278 تن از دانشجويان دانشگاه تهران انجام شده است از 
ميان متغيرهاى مربوط به خانواده طرح مباحث سياسى در خانواده بيشترين تاثير را بر 
جامعه پذيرى سياسى دانشجويان گذاشته است. بر اساس اين تحقيق بين ميزان سياسى 
بودن خانواده و ميزان عالقه دانشجويان به مسائل سياسى و همچنين احساس اثربخشى 

سياسى در بين دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
داده هاى جدول زير بيان گر رابطه شغل مادر با ميزان آگاهى سياسى دانشجويان 
است. با توجه به داده ها مى توان گفت كسانى كه مادرشان شاغل است با داشتن ميزان 
آگاهى 12/51، آگاهى سياسى بيشترى به نسبت دانشجويانى دارند كه مادرشان خانه دار 
است. اما براساس مقدار Sig =0/37  اين رابطه معنادار نيست. بنابراين فرضيه صفر تاييد 

مى شود.
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جدول شماره 9: بررسى رابطه شغل مادر با ميزان آگاهى سياسى دانشجويان

وضعيت 
اشتغال

tSigانحراف معيارميانگينتعداد كل

1/100/37-24911/793/52خانه دار

3312/513/19كارمند

6-2-5. شغل پدر
شغل، درآمد و تحصيالت عناصرى هستند كه طبقه اجتماعى فرد را تعريف مى كنند. 
تصور عمومى و غالب اين است كه به ميزانى كه افراد به طبقات باالى جامعه تعلق داشته 
باشند، ميزان آگاهى سياسى آنها نيز بيشتر خواهد بود. زيرا براى اين گروه از افراد امكان 
مشاركت سياسى بيش از سايرين فراهم است. مارجر درباره رابطه جايگاه طبقاتى با رفتار 
سياسى مى نويسد: «كسانى كه در طيف باالى قشربندى اجتماعى قرار دارند به ميزان زيادى 
در اثربخش ترين فعاليت هاى سياسى مشاركت مى كنند. اگر طبقه را بر اساس ثروت و درآمد، 
موقعيت شغلى و تحصيل يا تركيبى از اين ها در نظر بگيريم كماكان رابطه قوى بين اين 
متغيرها و مشاركت سياسى ديده مى شود.» (مارجر، 1981: 272 به نقل از  پناهى ، 1386: 

.(32
داده هاى به دست آمده در خصوص شغل پدر نشان مى دهد تفاوت محسوسى بين 
به  يا  و  دارند  آزاد  شغل  كه  كسانى  و  هستند  دولتى  مشاغل  داراى  پدرشان  كسانى كه 
كشاورزى مشغول مى باشند، وجود ندارد. بر اساس مقدار sig=0/38 اين رابطه از نظر 

آمارى معنادار نيست. بنابراين فرضيه صفر تاييد مى شود.
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جدول شماره 10: بررسى رابطه شغل پدر با ميزان آگاهى سياسى دانشجويان

وضعيت 
اشتغال

FSigانحراف معيارميانگينتعداد كل

12911/583/57آزاد

0/950/38 13312/063/44كارمند

3712/323/50كشاورز

دولتى  مشاغل  داراى  كه  كسانى   ،(1377) باقرى احمدآبادى  يافته هاى  طبق  اگرچه 
هستند بيشتر در سياست مشاركت مى كنند. اما اين لزوما به معناى باالتربودن آگاهى سياسى 
آنها نيست. همچنان كه زيباكالم تاييد نمود ميزان مشاركت سياسى در بين مشاغل با منزلت 

پايين تا حدى بيشتر از گروه متوسط و باال مى باشد (زيباكالم و ديگران، 1389: 46).

7-2-5. محل سكونت
داده هاى جدول زير اگرچه نشان مى دهد كسانى كه محل سكونت آنها شهر بوده 
آگاهى سياسى بيشترى نسبت به كسانى كه محل سكونت آنها روستا است دارند؛ اما با 
توجه به اينكه مقدار Sig=0/69 است اين رابطه از نظر آمارى معنادار نيست. بنابراين 

فرضيه صفر تاييد مى شود.

جدول شماره 11: بررسى رابطه محل سكونت و آگاهى سياسى

T    Sig      انحراف معيارميانگينمقدار فراوانىمحل سكونت
22212/043/620/390/69شهر
10011/883/33روستا
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باوجود اينكه رابطه معنادارى بين محل سكونت و ميزان آگاهى سياسى دانشجويان 
به دست نيامد، محققان محيط سياسى را به عنوان يكى از عواملى ذكر مى كنند كه در 
كنار ساير متغيرها مى تواند بر مساله آگاهى سياسى و مشاركت آنها در انتخابات موثر 
باشد. استفان نيكلسون با استفاده از داده هاى مربوط به انتخابات ايالت كاليفرنيا بين 
سال هاى 1956 و 2000 به اين نتيجه رسيد كه محيط سياسى تاثير اساسى بر آگاهى 
راى دهندگان دارد. تغيير در محيط اطالعات  و نه فقط تفاوت هاى فردىـ  آگاهى سياسى 
اوليه شهروندان را شكل مى دهد. وى در اين رابطه مى نويسد: «من به طور خاص فهميدم 
كه چرخه انتخاباتى، پوشش رسانه اى، هزينه رقابت، شخصيت راى دهنده، تعداد روزهاى 
قبل از انتخابات و موضوعاتى كه مربوط به اخالق، آزادى هاى مدنى و حقوق شهروندى 
.(Nicholson, 2003: 403) «.هستند، بر ميزان آگاهى نسبت به راى دادن دخيل هستند

8-2-5. رشته تحصيلى و آگاهى سياسى
و  فنى  پايه،  علوم  كشاورزى،  رشته هاى  دانشجويان  بين  از  پژوهش  آمارى  جامعه 
مهندسى و علوم انسانى انتخاب شدند. درحقيقت بيش از آنكه تفاوت هاى رشته اى در ميان 
دانشجويان دانشكده ها مد نظر باشد، مساله تفاوت رشته تحصيلى در كل مورد سوال بود تا 
مشخص گردد دانشجويان رشته هاى دانشكده علوم انسانى كه شامل رشته هاى تاريخ، علوم 
سياسى، زبان انگليسى، ادبيات فارسى و علوم اجتماعى هستند آگاهى سياسى بيشترى 

دارند يا دانشجويان دانشكده هاى ديگر؟ نتايج حاصله به شرح جدول ذيل به دست آمد.

جدول شماره 12: رابطه آگاهى سياسى و رشته تحصيلى

Sig F انحراف معيار ميانگين تعداد فراوانى رشته

0/002 5/08

3/31 12/24 133 دانشكده علوم انسانى
3/47 13/13 69 دانشكده فنى مهندسى
3/54 11/31 45 دانشكده علوم پايه
3/55 11/16 91 دانشكده كشاورزى
3/50 12/01 338 جمع كل
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براى پى بردن به ميزان آگاهى سياسى دانشجويان بر حسب رشته تحصيلى آنان 
فنى  دانشكده  دانشجويان  كه  مى دهد  نشان   F آزمون  نتايج  شد.  استفاده   F آزمون  از 
مهندسى با داشتن مقدار ميانگين آگاهى سياسى 13/13 باالترين ميزان آگاهى سياسى 
و دانشجويان دانشكده كشاورزى با مقدار ميانگين 11/16 كمترين ميزان آگاهى سياسى 
را در ميان دانشجويان دانشگاه ياسوج دارند. براساس مقدار F (5/08) و سطح معنادارى 
(sig =0/002) مى توان گفت اين مقدار تفاوت ميانگين از نظر آمارى تصادفى نبوده و 
نتايج آن قابل تعميم به جامعه آمارى است. اين، يافته پژوهش سينگلتون در آمريكا كه 
در سال1966 انجام گرفت را تاييد مى كند يافته هاى وى بر روى 439 دانشجوى كالج 
ساوت استورن نشان داد تفاوتهاى معنادارى در آگاهى سياسى برحسب نوع رشتهاى كه 

.(Singleton, 1966) دانشجويان تحصيل مى كنند وجود دارد
همچنين ميزان آگاهى سياسى 12/24 در دانشجويان دانشكده علوم انسانى كه 
كمتر از دانشجويان دانشكده فنى و مهندسى و بيشتر از دانشجويان دانشكده علوم پايه و 
كشاورزى است، نشان مى دهد بين رشته تحصيلى و ميزان آگاهى سياسى ارتباط معنادار 

وجود دارد. لذا نتايجى متفاوت از پژوهش فالح حاصل شد. 
فالح (1376) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده بود كه پاسخ گويان در كليه 
زمينه هاى مختلف سياسى از لحاظ آگاهى سياسى در سطح متوسط قرار دارند و هيچ 
اختالف معنادارى بين ورودى هاى مختلف دانشگاه و فارغ التحصيالن آن و همچنين بين 
دانشكده هاى مختلف دانشگاه شاهد از لحاظ ميزان آگاهى سياسى وجود ندارد. اما براساس 
تحقيق پيش رو بايد گفت عالقه دانشجويان به سياست در يك سطح قرار ندارد. عموما 
سياست  عالقه بيشترى هم به  دانشجويان رشته هاى فنى مهندسى  شده كه  مشاهده 
نظرى و هم عملى نشان داده اند. آنها اشتياق وافرى به پيگيرى مسائل داخلى و خارجى 
و حضور در جلسات رسمى يا غيررسمى سياسى دارند. استقالل مالى و آينده شغلى 
نيز  به آنان كمك نموده تا محدوديتى در اين عرصه براى خود قائل نباشند. اگرچه 
پژوهش مستقلى در اين خصوص وجود ندارد، اما در توجيه اين مساله حتى گاه به شكلى 
عاميانه ماهيت كسل كننده، سرد و بى روح اين رشته ها نيز مورد اشاره قرار گرفته است. 
درحقيقت دانشجويان رشته هاى فنى و مهندسى براى فرار از خمودى و ايجاد تنوع رو به 
مطالعه كتاب هاى غيردرسى و روزنامه آورده و به طور طبيعى سطح آگاهى سياسى آنها 
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افزايش پيدا مى كند. حال آنكه دانشجويان رشته هاى ديگر رغبت چندانى براى پرداختن 
به مباحث سياسى ندارند و بيشتر با ديد منفى به آن مى نگرند. نكته قابل تامل در اينجا 
دانشجويان رشته علوم سياسى، علوم اجتماعى و تاريخ است. اين دانشجويان با وجود اينكه 
به لحاظ ماهيت رشته بيشترين ارتباط و نزديكى با مباحث سياسى را دارند، اما عموما 
محافظه كار بوده و از حضور يا ابرازنظر در جلسات با دستوركار سياسى پرهيز مى كنند.  

9-2-5. سال ورود به دانشگاه و آگاهى سياسى
ميزان تحصيالت در ميزان دسترسى افراد به اطالعات تاثيرگذار است. معموال كسانى كه 
تحصيالت بيشترى دارند دسترسى بيشترى به اطالعات سياسى و آگاهى سياسى بيشترى 
دارند (فاضلى و خوش فر، 1390: 3). لذا انتظار اين است كه دانشجويان سال هاى دوم و 
سوم آگاهى سياسى بيشترى نسبت به سال اولى ها و دانش آموخته ها بيش از دانشجويان 
سال آخرى داشته باشند. در پژوهش حاضر با توجه به اينكه تعداد نمونه انتخاب شده براى 
سنجش به صورت كامال تصادفى حاصل شد توزيع متوازنى براساس سال ورود به دانشگاه 
دانشجويان به دست نيامد. لذا به جاى قراردادن دانشجويان در ورودى هاى مجزاى 89، 90، 
91 و 92 آنها را برحسب طول دوره تحصيل كارشناسى كه چهار سال مى باشد به دو گروه 
تقسيم بندى نموديم: دانشجويان دو سال اول و دانشجويان دو سال دوم. داده هاى مربوط 

به ارتباط سال ورود به دانشگاه و آگاهى سياسى دانشجويان به شرح ذيل به دست آمد.  

جدول شماره 13: بررسى رابطه سال ورود به دانشگاه و آگاهى سياسى

TSigfانحراف معيارميانگينمقدار فراوانىسال ورودى

2/430/011/48-15811/533/65دو سال اول
18012/463/35دو سال دوم

نتايج فوق بيان گر اين نكته مى باشد كه بين سال هاى گذرانده شده در دانشگاه 
و ميزان آگاهى سياسى ارتباط وجود دارد. بدين ترتيب كه دانشجويانى كه دو تا چهار 
سال در دانشگاه تحصيل كرده اند به نسبت كسانى كه در دو سال اول دانشگاه قرار دارند 
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  (sig=0/01) (1/48) و سطح معنادارى F آگاهى سياسى باالترى دارند. براساس مقدار
مى توان گفت اين مقدار تفاوت ميانگين از نظر آمارى تصادفى نبوده و نتايج آن قابل 
تعميم به جامعه آمارى است. اين يافته تحقيقات نيوكامب در مورد تغيير نگرش سياسى 
دانشجويان كه آن را  متاثر از محيط دانشگاه و محيط خانواده مى داند، تاييد مى كند 
(به نقل از حسينى، 1389: 71). يافته هاى باقرى احمدآبادى، 1377) نيز نشان مى دهد 
تحصيالت باالتر مشاركت بيشتر در سياست را به همراه دارد. مطالعات اِفستاثيو  بر روى 
دانش آموزان و پاسخ هاى آنان نيز او را به اين جمع بندى رساند كه «دانش آموزان سال 
بااليى به نسبت دانش آموزان جوان تر سطح آگاهى سياسى باالترى دارند». به عقيده او 
اين يافته تعجب برانگيز نيست و بخشى از يك پديده جهانى است. بى ثباتى هاى سياسى و 
رويارويى هاى ايدئولوژيكى گذشته نه تنها در يونان بلكه در سراسر جهان احتماال آگاهى 
 .(Efstathiou, 2009: 389) است  نموده  تقويت  را  بااليى  سال  دانش آموزان  سياسى 
درحالى كه در يونان دانش آموزان جوان عالقه اى به درگيرشدن در مسائل سياسى ندارند. 
دانش آموزان سال بااليى معتقدند سياست كسل كننده نيست بلكه سياستمداران آن را 
به گونه اى شكل مى دهند كه اين گونه به نظر برسد. از نظر آنها اين امكان پذير نيست كه 
هيچ كس به سياست نپردازد. باالخره فرد يا افرادى بايد به سياست بپردازند و براى آنچه 

.(Efstathiou, 2009: 388) صالح است بجنگند
شايد يكى از داليلى كه حضور بيشتر در دانشگاه به باالرفتن آگاهى سياسى كمك 
مى نمايد بحث، مشاركت رودر رو با افراد هم سن و سال، مناظره هاى سياسى و مباحث 
دانشجويان  سياسى  انديشه هاى  بر  بيشترى  و  مثبت  تاثير  كه  است  اساتيد  با  كالسى 
مى گذارد. به عقيده توكا بحث با ديگران ممكن است به ما كمك نمايد تا ديد بازترى 
نسبت به موضوعات سياسى پيدا كنيم و آگاهى بيشترى نسبت به اهميت سياست براى 
زندگى شهروندان كسب نماييم (Toka, 2006: 1). نظرسنجى صورت گرفته در مورد 300 
پرسش شونده در سال 2003 و 212 تن در سال 2005 در آلمان نشان داد «مشاركت در 
مباحث رو در رو با افراد هم سن و سال (هم شان) تاثير مثبت بسيار قابل توجهى بر افكار 
و انديشه هاى سياسى دارد. مردمى كه بيشتر در مباحث سياسى مشاركت نمودند احتمال 
بيشترى وجود دارد كه در راى دهى حضور يابند. زيرا آنها به نسبت افرادى كه در مباحث 

.(Toka, 2006: 15) «.مشاركت ننمودند اطالعات بيشترى دارند
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10-2-5. معدل و آگاهى سياسى
برخالف آنچه كه عموما تصور مى شود مقدار sig=0/511 نشان داد كه بين معدل و 
آگاهى سياسى رابطه مثبت و معنادارى وجود ندارد. همچنين همبستگى بين دو متغير 

درسطح 0/40 مى باشد. لذا فرضيه صفر تاييد مى شود.

جدول شماره 14: بررسى رابطه معدل و آگاهى سياسى

R=0/40Sig=0/511معدل
274مقدار فراوانى

نتيجه
نيمى از جمعيت ايران را جوانان تشكيل مى دهند و هر چه زمان مى گذرد انگيزه آنان 
براى مشاركت سياسى در جامعه بيشتر مى شود. بخشى از دليل اين امر به افزايش ميزان 
تحصيالت در ميان قشر جوان، رشد طبقه متوسط در جامعه و رشد و توسعه فن آورى هاى 
اطالعاتى و ارتباطى بازمى گردد. با توجه به اين شرايط و آرمان خواهى و تحرك موجود در 
جوانان شناخت ميزان آگاهى سياسى آنها درباره موضوعات روابط بين الملل امرى ضرورى 
مى نمايد. بر اين اساس پژوهش حاضر به سنجش اين مساله در ميان دانشجويان دانشگاه 
ياسوج به عنوان بخشى از نيروى جوان در كشور پرداخت. نتايج تحقيق نشان داد كه 
بين جنسيت و سن (به عنوان ويژگى هاى فردى) و رشته تحصيلى و تعداد واحد گذرانده 
(به عنوان ويژگى هاى آموزشى) با آگاهى سياسى دانشجويان ارتباط مثبت و معنادار وجود 
دارد. بدين صورت كه آگاهى سياسى دانشجويان پسر بيش از دانشجويان دختر بود و با 
افزايش سن ميزان آگاهى سياسى افزايش پيدا نمود. همچنين دانشجويان دانشكده فنى 
و مهندسى بيشترين ميزان آگاهى سياسى و دانشجويان رشته كشاورزى كمترين آگاهى 
سياسى را داشتند. در تبيين اين مساله بيش از هرچيز به عالقه دانشجويان رشته هاى 
فنى  به سياست، پيگيرى روزمره تحوالت سياسى و مشاركت بيشتر آنها در فعاليت هاى 
سياسى اشاره گرديد. يافته هاى پژوهش نشان داد بين ويژگى هاى خانواده دانشجو (درآمد، 
تحصيالت والدين، شغل والدين و شرايط سكونت) با آگاهى سياسى دانشجويان ارتباط 
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معنادارى وجود ندارد. بنابراين فرضيه صفر تاييد گرديد. همچنين پژوهش ميزان آگاهى 
سياسى دانشجويان دانشگاه ياسوج را در سطح متوسط ارزيابى نمود. در نهايت با توجه به 
اينكه آگاهى سياسى مى تواند به افزايش ميهن دوستى، افزايش مشروعيت نظام و افزايش 
حمايت از تصميمات نظام در مباحث بين المللى منجر شود پيشنهاد مى گردد روساى 
دانشگاه ها در جهت تقويت آگاهى سياسى دانشجويان برنامه هاى مناسب درنظر بگيرند. *
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