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  مقدمه
هاي مدرن در درون یک کشـور و یـا محـیط     هاي دولت بی تردید یکی از مهمترین کارویژه

هـاي سیاسـی و    هـت حفـظ و سـپس انتقـال و گسـترش ارزش     اجتمـاعی ـ سیاسـی، تـالش در ج    
هاي بعدي است که در صورت بـی تـوجهی بـه ایـن مهـم،       اجتماعی نظام سیاسی خویش به نسل

ــا مشــکل مواجــه مــی   گــردد؛ ایــن فراینــد اصــطالحاً  تــداوم کــارکردي نظــام سیاســی مــذکور ب
  .شودنامیده می) سیاسی(پذیري  جامعه

،هـا  گـرایش  ؛جامعـه  ،نآسفرایندي است که بر اسا ،سیاسی پذیريپذیري یا فرهنگ جامعه
را از نسـلی بـه نسـل    د یاسی خـو ساي هها و معیار شخالصه ارزاطالعات وها و دانش ،ها شرنگ

فرهنگ در سطح جامعه به یاسی یکی از ابعاد فرعیسپذیري  در واقع جامعه. کنددیگر منتقل می
پذیري  همانطور که جامعه. ن تفاوت داردآحال با  عین ولی در ،ن جدا نیستآید و از آ شمار می

 -هـاي عقیـدتی   ا سـاخت بـ فـرد   ،نآسه بـر اسـا  ک ودش میر جامعه به فراگردي گفته دی هنگفر
ارتبـاط برقـرار    هـا  آنشـود و بـا   شنا مـی آخویش ي نظري و الگوهاي رفتاري فرهنگ در جامعه

بـه معنـی    ،نوعی فرهنـگ کلـی جامعـه اسـت     یکی از ابعاد ه، کیزنیاسی سپذیري  جامعه ،ندک می
فرهنگ سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر  ،نآک جامعه از طریق ی است کهفراگردي  ،وسیع

پـذیري سیاسـی موضـوعی مـرتبط بـا      جامعـه از طـرف دیگـر   ). 17:1376مهرداد،(منتقل می کند
پذیري روند جامعهضمن آنکه فرهنگ سیاسی اعم از . استPolitical Cultureفرهنگ سیاسی 

ي عملــی ي مطالعــهبــوده و عــالوه بــر آن در زیــر مجموعــه  Political Socializationسیاســی 
شناسان و روانشناسـان اجتمـاعی و دیگـر متخصصـان     پذیري اجتماعی ـ مورد توجه جامعه جامعه

شـته  بیـان دا » آنتـونی اورم «همچنانکـه  ).38؛2001ین؛ثمـر حسـ  (گیرد علوم اجتماعی ـ جاي می  
هـا چهـارچوب اعتقـادي،     ناانسـ  ،آن ي واسطه بهپذیري عبارت از فرایندي است که است جامعه

چنـین  "کـاردینر "این تعریـف توسـط   . نمایندارزشی و گرایشات موجود در جامعه را کسب می
ي رسیدن به توافق جمعی میان اعضاي جامعه است پذیري وسیلهتکمیل گردید که فرایند جامعه

هاي اجتماعی را فرا گرفتـه و هـر یـک از اعضـا     ها و نقش ها، ارزش ایشان شیوه ،ق آنکه از طری
  .)45همان؛(ی اساسی می گرددداراي هویّت

  

  لهأبیان مس
سیاسـی   عل و وقـای ئهـاي تـوجیهی مـردم از مسـا     شگرایپذیري سیاسی با به طور کلی جامعه

هاي یک  اعتقادات و ارزش ،سیاسیه توجه را به کیفیت شناخت کاي است مقوله ارتباط دارد و
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یـا بـه   ؟ آیـک شـهروند از دولـت خـود چـه انتظـاراتی دارد       مـثًال . کندمتوسط جلب می شهروند
؟و تحـت چـه شـرایطی    د؟دهـ ی تمـایلی نشـان مـی   تـ ام و مقـررات مملک کاح ،پشتیبانی از قوانین

نسـت کـه در   ایض فـر شپـی نخستین . را در بر داردض فرشپیچندپذیري سیاسی  جامعه موضوع
ی فـ مختل سهـاي سیاسـی خـود احسـا     هبران و سـاخت رشهروندان نسبت به  ،کشورهاي مختلف

هـایی کـه    شرایگـ اینسـت کـه    ضش فـر پـی دومـین  . ددارنـ میو عقاید گوناگونی را ابراز  دارند
رد لکـ ی عمگبـر چگـون   ،یاسـی کشـورهاي خـود دارنـد    سي امور  دربارهان یک مملکتدشهرون

ی به طـور قابـل   سیاست که عملکرد یک نظام سفرض اینپیشسومین . ذاردگسیاسی نظام اثر می
بـدین معنـی کـه     ،مردم آن ارتبـاط بسـیار نزدیـک دارد    هاي شاي با حاالت رفتار و ارزمالحظه

هروندان تحـت لـواي   شـ کـه  دوشاده مییگیرد و پاي شکل میونهگسیاست در هر جامعه به همان
(Langton, 1992: 56).    کنندحساس مینظام به آن اعتقاد دارند و ایک 

چـه  مـثًال .تـري را نیـز مطـرح سـاخت    اساسـی  سوالتوان  می  ،فوق هاي ضفرشپیبا توجه به 
یـک ملـت    سـی یاسخصوصـیات و مشخصـات   ي هاي اجتماعی است که تعیـین کننـده   مسمکانی

. دکـر وجی جسـت سـ یاسپـذیري   جامعهي توان در مساله می خ به این سئوال را سپا ازت؟ بخشی سا
شود کـه در جریـان   می قالطردي اگی به فراسسیاپذیري جامعه ،نیز اشاره شد ونه که قبالًگهمان

پـذیري   جامعه ،ان دیگریببه. کندجهان سیاست کسب میخود را از  هاي دیدگاه انشهروند، نآ
سیاسی خود را بـه  هاي رقاید و معیاها، ع اهگن یک نسل دیدآسیاسی کانالی است که از مجراي 

در واقــع همـان فراگــرد   »انتقــال فرهنگـی «ي  واژههمچنـین،  . کنــد نسـل بعــد از خـود منتقــل مـی   
هاي آموزش رسمی و هـم از طریـق    طریق برنامهه هم از کاگردي رف؛تسپذیري سیاسی ا جامعه

رسـه  و مد مسـّن ههـاي  گـروه ، انـه در خـانواده  هگاآصورت نابه  اًه غالبک -،غیر رسمی شموزآ
هـا را   لسیاسی بین نسهاي شها و ارز شانتقال و تداوم نگر ،داريهگني هوظیف –گیرد انجام می

هـاي   داند که حول نقـش پذیري سیاسی را امري می جامعه"نیز » رونالد چیلکوت«. ده داردبر عه
 ایـن در ). 358: 1377چیلکـوت،  (زنـد  فردي و عامالن فعال در فرایند یادگیري سیاسی دور مـی 

ي نوجـوانی   گرفته و در مرحلهپذیري سیاسی از اوان زندگی بتدریج شکل حالی است که جامعه
هـا  پـذیري آن  و جوانی به شکل کاملِ خود نزدیک شده که در این میان، جوانـان و نـوع جامعـه   

پـذیري   شـود چـرا کـه جامعـه    اي برخـوردار مـی  نسبت به نظام سیاسی از اولویت و اهمیت ویـژه 
در این مرحله از نوعی آگاهی برخوردار است و این روند ممکن است در سراسـر   هاسیاسی آن

 ي در میان جمعیت عظـیم و گسـترده  . زندگی یک فرد نسبت به نظام سیاسی خویش، تداوم یابد
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پـذیري سیاسـی دانشـجویان از اهمیـت واالیـی       جوانان، چگونگی و عوامل موثر بر رونـد جامعـه  
ویان به عنوان قشر تحصیل کرده و در عین حـال مرجـع جامعـه،    برخوردار است، چرا که دانشج

 35در طــول دوران . تاثیرگـذاري زیــادي در رونـد تحــوالت سیاسـی و اجتمــاعی کشـور دارنــد    
هـا   ي حیات نظام جمهوري اسالمی، دانشجویان از اقشار مهم و تأثیرگذار در تمـامی عرصـه   ساله

هـاي   ي زمـانی فعالیـت دولـت    هـا در دوره ناند که شـدت و ضـعف فعالیـت آ   بویژه سیاسی بوده
پـذیري   مختلف، متفاوت بوده است این تفاوتهـا تـا حـد زیـادي متـاثر از تفـاوت در نـوع جامعـه        

پـذیري سیاسـی آنـان     باشد که در این مقاله به روند و چگونگی جامعهسیاسی دانشجویان نیز می
  .شودپرداخته می

  
  مبانی نظري تحقیق

  پذیري سیاسی مورد جامعه نظریات ساختاري در-1
  سیاسیپذیري و جامعهپارسونزساختاريکارکردگرايي نظریه. 1-1

ترجمـان توانـد  نمـی ونیسـت مسـتقل اي نظریـه سیاسیپذیري جامعهوپذیري جامعهي نظریه
جزئـی وتر گستردهي نظري مجموعهیکازاستاي مهرهبلکهباشد،رفتاريهاي  پدیدهتمامی

بـوده پارسـونز بهمتعلقکارکردي -ي ساختاري نظریهاصل. ساختاريکارکردگرايي نظریهاز
چهـار دادنانجـام ازنـاگزیر خـود حیـات تـداوم وبقـا براياي جامعههري وي عقیدهبه. است

مـدنظر کـارکرد چهـار . شـود مـی محسـوب نظـام تداوماساسیشرطکهاستمختلفکارکرد
. یکپارچگیوسازواريیاتطبیقهدف،بهدستیابیالگو،اهدارينگوحفظ: ازعبارتندپارسونز

هـر یعنـی شـود،  مـی روشـن نگاهـداري وحفـظ درسیاسـی پـذیري  جامعـه بـا نظریهاینارتباط
و هــا  ارزشاعتقـادات، ،هــا گـرایش فرهنگــی،پـذیري  جامعــهطریـق ازتــاکوشـد  مــیاي جامعـه 

بعدهاي  نسلبهاجتماعینظامکلنگاهداريوحفظمنظوربهرافرهنگیواجتماعیمعیارهاي
سیاسـی پـذیري  ي جامعـه  نظریـه کـه بینـیم  مـی بنابراین).293: 1378سروي، خواجه(سازد منتقل

ازسیاسـی فرهنـگ وسیاسیپذیريجامعهبینپارسونز؛دیداز. استفرهنگیاينظریهپارسونز
هـر درسیاسـی فرهنـگ نـوع اسـاس بـر یعنـی برخوردارنـد، متقابـل تـأثر وتـأثیر ورابطـه یک

اســاسبــردیگــرطـرف از. شــود مــیمشــخصجامعـه آنمحتــوايوپــذیريجامعــهاي، جامعـه 
گیـرد  مـی شـکل جامعـه آنسیاسیفرهنگنوعاندرکاران، دستسازي فرهنگوپذیري جامعه

  ).75: 1386اخترشهر،(
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سـبب دارد،برعهدهراسیاسیفرهنگمحتوايانتقالکارکهسیاسیپذیريجامعهروایناز
راتغییراتـی گـاهی سیاسـی پذیريجامعه. شودمیجامعهیکسیاسیفرهنگنگهداريوحفظ

  .آورد میوجودبهجامعهیکسیاسیفرهنگدر
  

  رشدي فرایند زاویهازسیاسیپذیري جامعهوپايلوسین .1-2
"ي بحـران  نظریه"چارچوبردي سیاسی توسعهوي نوسازي حوزهدرراخودي نظریهپاي

بایدي سیاسی، توسعهفرایندتحققبرايسیاسینظامیک کهاستمعتقدپاي. استکردهمطرح
بحـران : ازعبارتنـد هـا  بحـران ایـن . کندعبورآمیز موفقیتطوربهها بحرآنسلسلهیکازبتواند

  .یکپارچگیبحرانومشارکتبحراننفوذ،بحرانتوزیع،بحرانمشروعیت،بحرانهویت،
پـذیري  جامعـه فراینـد وسیاسـی نظـام کارکردهايتوسطها بحراناز اینآمیز موفقیتعبور

پـذیري  جامعهازکهست اي مرحلهسهفراینديسیاسیپذیري جامعه»پاي«دیداز. گیرد میانجام
رسـد  مـی سیاسـی فعالیـت در امـور  فراینـد بـه وشـده آغـاز فردزندگیابتدايازپایهیاعمومی

ي درجـه فراینـد سـه اینبیني پویا جامعهیکدري پاي، نظریهاساسبر. )384؛ 1382بشیریه، (
بهـم . کنـد مـی تقویـت رادیگريیکهرکهطوريبهدارد،وجودتداوموپیوستگیازباالیی

شـرایط ،انتقـالی جوامـع در. شـود میجامعهدرنظمبرقراريسببفرایندسهاینمیانپیوستگی
فقدانعالوهبه. باشند میپیوستگی همبهوانسجامفاقدمراحلاینبطوریکهاستمتفاوتکامًال
ت گیـري  شکلبرايمشکالتیبروزسببپایهپذیري جامعهفرایندبرايتداومعدموثبات هویـ

وجـود بـه فـرد برايپایههویتبحراننوعیاز این رو). 73-72: 1386شهر،اختر(شود میفرد
اي مرحلـه سـه فراینـد بـه اینـک . باشـد مـی نیـز دیگـر هـاي   بحـران سـاز  زمینهتواند می کهآید می

  :پرداختخواهیمپايسیاسیپذیري جامعه
آنودادهقـرار ارزیابیموردرشدي فرایند دریچهراسیاسیپذیري جامعهفرایندپايلوسین

  :ازدعبارتنکهداند میمهمي مرحلهسهشاملرا
شده،آشناجامعهفرهنگباکودكمرحلهایندرکهپایهپذیري جامعهفرایند: ي اول مرحله

ایـن آشـکار سـطح در. شـود جامعـه اینعضوتواند می چگونهکهشود میدادهآموزشاوبهو
جوانـب دیگـر تمـامی ورفتـاري الگوي،ها مهارتوها  ارزشوها  نگرشیادگیريشاملفرایند

کـه شـود مـی تجربیـاتی تمـام شـامل فراینـد ایـن پنهـان سـطح در. باشـد مـی خـاص جامعهیک
مرحلـه ایندر. کندمیتعیینرااساسیشخصیتساختارپویاییودادهشکلرافردناخودآگاه
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عمـومی فرهنـگ درعبـارتی بـه وکنـد مـی پیـدا جامعـه عضویکعنوانبهراخودهویتفرد
ت تشـخیص دورانمرحلـه این. شود میاجتماعیخویش، ت مفهـوم کـه اسـت خـود هویـ هویـ
پـذیري  جامعـه دوم،ي مرحلـه ). 130: 1378پـور،  شارع(یابد میتحققمرحلهایندرنیزفرهنگی
فـرد ي آن واسـطه  بـه کـه شـود  مـی مطـرح پذیري جامعهپایه،پذیري جامعهفرایندازبعد. سیاسی
درقضـاوت ي نحـوه وسیاسـی حـوادث فهـم ي نحوهیافته،آگاهیخودسیاسیجهانبهنسبت
درونیخوددرراي خود جامعهسیاسیفرهنگفردمرحلهایندر. کند میکسبراها آنمورد

  ).130پیشین،(یابد  میتحققمرحلهایندرنیزسیاسیهویتمفهومساخته،
نقـش ورايردفـرد کـه زمـانی یعنـی اسـت؛ سیاسـی فرایند فعالیت در امـور سوم،ي مرحله

تبـدیل فعـال گـر  مشـاهده شـهروند یـک  به ونمودهحرکتگر، مشاهدهوشهرونديي منفعالنه
وشـده نهادینـه هویتیبهویافتهسیاسیاموربهنسبتتري عمیقبینشمرحلهایندراو. شود می

  ).42: 1387پور، سبزي(استیافتهدستروشن
بـه متصـل واي مرحلهفرایندي،»پاي«مدنظرسیاسیپذیري جامعهکهشود میدیدهروایناز

وشـود  میافرادسیاسیعملوهویتموجبویافتهتکاملفردرشدجریاندرکهباشد میهم
سـبب وکـرده متوقفرافردپذیري جامعهاستممکنمراحلاینازهریکدراختاللیا وقفه

  .دشوسیاسینظامدرهموفرددرهمبحرانایجاد
  

  پذیري سیاسینظریات مربوط به عوامل موثر بر فرایند جامعه -2
  سیاسیپذیري عوامل جامعه .2-1

تـوان  مـی  جملهازکهدارنددخالتاساسیومهمعاملچندسیاسیپذیري جامعهجریاندر
حکـومتی، کـارگزاران وجمعـی هـاي   رسـانه کـار، محـیط همتـا، هـاي  هگـرو مدرسـه، خانواده،

جـزء همسـاالن گـروه ودوسـتان خانواده،مانندعواملی. بردنامرادیننهادواراديي ها انجمن
آموزشـی، هـاي   مکـان جمعـی، ارتبـاط وسـایل وهسـنند سیاسـی پـذیري  جامعـه ي اولیـه عوامل

ــادوحکــومتیکــارگزارانارادي،هــاي  انجمــن ــننه ــلازدی ــهعوام ــان و (هســنند ثانوی حاجی
  :شدخواهددادهتوضیحمختصرصورتیهذیلدرعواملیناکه) 93: 1387جهانگیري، 

تمـاس نخسـتین وخانوادهازبیرونجهانبهي کودك پنجرهنخستینخانواده: اول ـ خانواده 
تأثیرهـاي . گـذارد  میجايبرکودكذهنبرراپنهانیوآشکارتأثیرخانواده. استاقتداربااو

افکـار تحولسببآشکارتأثیرهايوکند میمتأثراقتداربهنسبترااوایستارهايسراسرپنهان
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درطلبـی  مبـارزه واعتـراض ایسـتارهاي همکـاري، وفرمـانبرداري ایستارهاي .شود میاوسیاسی
  ).1385،120عالم،(استخانوادگیتأثیرهايمعرض

پـذیري  جامعهندروبرراپنهانیوآشکارتأثیرهايخانوادهمانندبهنیزمدرسه: دوم ـ مدرسه 
ي نانوشـته قواعـد بـه مربـوط ایستارهايگرفتن شکلدرمدارس. گذارد میجايبرافرادسیاسی

اثرهـاي آموزشـی نظـام کهحالعیندر. (Essen; 2010, 161)دارند مهمینقشسیاسیبازي
آنازهـا  دانشـگاه ومـدارس کـه هـایی  ارزشاستممکنامادارد،پذیري جامعهروندبرمهمی

تـأثیر : کنـد  مـی عنـوان »لیپسـت «کـه همانگونـه . نباشدمستقیمسیاسیي تلقین نتیجهبرخوردارند
راسیاسـی آگـاهی صـرفًا آنمحـیط اسـت ممکنواستپیچیدهسیاسیهاي ارزشبردانشگاه

  ).130: 1378پور، شارع(بگذارد اثري سیاسی عمدهایستارهايبرآنکهبیکند،بیشتر
هـا  گـروه این. دارندها دانشگاهومدارسازپایدارتريتأثیر، دلبستهیا: همتااي ه سوم ـ گروه 

ومســائلموقعیــت،کــهباشــد، همســال مــینســبتبــهوخــانوادهازبیــرونافــراديازمتشــکل
درکامـل تغییـري ایجـاد دردوسـتان میـان درافـراد تجربیـات . دارنـد مشـابهی هـاي   منديعالقه

(Data; 1992, 126).  است اساسیاه آنذهنیایستارهاي

ایستاربهاستممکنآسانیبهپرخاشگرانهوآمیز خصومتایستاريتأثیراتیچنیننتیجهدر
سـال هـم هـاي   گـروه مـوارد برخـی درواقـع در). پیشینعالم،(برعکس یاشودتبدیلهمکاري

قوام،(کنند میقبولموردتاررفایها نگرشباتطبیقبهمجبورفشاروتحریکباراخوداعضاي
1373 :80.(

نیـز هـا  دانشـگاه ومـدارس وکـاري هـاي   محـیط شـامل کـه : آموزشی )کار(چهارم ـ محیط 
قضاوتیوبینشکارگران،باکارفرمارفتارطرز. استمهمبسیارکارمحیطهاي  تجربه. شود می

بـزرگ دموکراتیکخانوادگیمحیطدرکهکودکی. پروراند میها آندربشري طبیعت درباره
: 1386نـژاد،  جعفري(دهد  مینشانخشمباشدپستیرويازويباکارفرمارفتاراگرباشد،شده

56( .
ازکثیـري جمـع بـه پیـام انتقالکارکهدارداشارهابزارهاییبه: جمعیارتباطپنجم ـ وسایل 

پـذیري  جامعـه درمؤثريبسیارنقشجمعیهاي  ي رسانه شدهکنترلنظام. داردعهدهبرراافراد
بـه نسـبت افرادنظراتهماهنگیویکپارچگیایجاددرجمعیهاي  رسانه. کند میبازيسیاسی

یـا دهنـد، شـکل راافـراد "شناسـایی ي نقشـه "بنـابراین وباشـند اهمیتباتوانند می سیاسینظام
بـراي موجـود روشتـرین  بمناسـ جمعـی هـاي   رسـانه کنـد،  میتأکیدپايلوسینکههمانگونه
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هـاي   پیـام انتقـال درراسزایی بهنقشها  رسانهبنابراین). 3-1379،1شارون؛(استپذیري جامعه
افکارسازي آمادهجدید،سیاسیهاي  نگرشایجادموجود،سیاسیهاي  گرایشتقویتسیاسی،
سیاسیانسجاموسیاسیمشروعیتنهایتوسیاسیمشارکتانجاموپذیرشجهتدرعمومی

  ).1387،96حاجیان، (دارند عهدهبرجامعهیکدر
نظامنخبگانبارسمیغیریارسمیمستقیمارتباط: حزبیهاي  کارگزاريوششم ـ حکومت 

راسیاسـی پـذیري  جامعـه عوامـل مهمترینازیکی که آورد میوجودبهپرتوانینیرويسیاسی،
نظریـات انتخابـاتی، ارائـه  فعالیـت ومبـارزه سیاسـی، تبلیغـات بـا سیاسـی احزاب. دهد میشکل

مستقیمعاملنقشسیاسی،منافعکردن متراکمومشخصباوشفاهینوشته یاصورتبهسیاسی
).122: 1385عالم،( کند میبازيراسیاسیپذیري جامعه

سزایی بهثیرتأفرهنگیمتغیرهايمهمترینازیکیعنوانبهدین: دینیهاي  نهادوهفتم ـ دین 
آلمونـد و (دارداخـص طـور بـه سیاسـی پـذیري  جامعـه واعـم طـور بـه فردپذیري جامعهدررا

همـواره وکـرده رسوخجامعهاجزايتمامدردینیهنجارهايوها ارزش).64، 1376دیگران،
مطالعـات . دنیسـتن مسـتثنی تأثیراینازجامعهي فعال چهرهعنوانبهافراد. سازد میمتأثرراها آن

بـه . داردوجـود تفاوتسیاسیرفتاردرپایینوباالدینیتعهددارايافرادبینکهدهدمینشان
متـأثر بیشتردارندباالتريدینیوابستگیکهراکسانیهموارهدیني نهاد مجموعهکهمعنیاین

همـواره دینـی التـزام میـزان طـورکلی به. شودمیشاملنیزرافردسیاسیرفتارتأثیراینوکرده
شـود  گرفتـه نظـر درفـرد سیاسـی پـذیري  ي جامعـه  شـیوه بـر گـذار  تأثیرعواملازیکیتواند می 

  ).1387:97جهانگیري،فیروزحاجیان و(
  

  سیاسیپذیري دووس از موسسات جامعه ي نظریه -2-2
بسـیار تحلیـل وفراگیـري نظـر ازاجتمـاعی پـذیري جامعـه مؤسسـات از»دووس«بنديطبقه

نـوع 5ازبنـدي  طبقـه ایندراو. گردیدبیاناختصاربهکهاستپیشینيها بندي طبقهازتر جامع
  :)25، 1376مهرداد، ( نماید  مییادذیلشرحبهمؤسسات

  
  رسمیسیاسیساختارـ1

فراینـد دراساسـی نقشـی کـه اسـت حکومـت رسـمی ساختارهايمتوجه» دووس«اینجادر
نظـام اهمیـت بیـان جهـت درشـهروندان بـراي سیاسـی توجیهاتي ارائهوسیسیاپذیري جامعه
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سیاســیپــذیري جامعــهفراینــدبــهکــهرســمیمؤسســاتتــرین مهــماز. نماینــد مــیایفــاسیاســی
ي ارائـه بـه کـه استآموزشیمراکزوها دانشگاهحکومت،بهمنسوبعاممدارسپردازند، می

. پردازنـد  مـی آنعـام سیاسیمکتبوسیاسینظاموجامعهطبیعتازمعینّیمطالعاتیيها شیوه
ارتباطـات دروانجـام داده راآنازفراتـر ومحلـی سـطح درتبلیغاتمؤسساتاینآنکهضمن

  (Bullis; 2003, 128).هستند آفریننقشجمعیمختلف

  رسمیغیرسیاسیساختارـ2
احـزاب «ماننـد . نباشـد حکـومتی میرسـ سرشـت دارايکـه اسـت اي سیاسیساختارآنازمراد
بخـش چـه اگـر .»سیاسـی فشاريها گروه«ومردم ساالرجوامعدر» جمعیارتباطوسایل«و» سیاسی
شـکل خـانواده افـراد ووالـدین نقـش تـأثیر طریـق ازبالفعـل شکلبهسیاسیپذیري جامعهازبزرگی

  ).پیشین(هستند سیاسیپذیري جامعهفرایندبرعمیقیتأثیرداراينیزمؤسساتایناماگیرد،می
  

  )ساخت بی( ساختارفاقديها فعالیت -3
وسـایل طریـق ازونبـوده رسـمی غیـر یـا رسـمی سـاختار برمتکیتنهاسیاسیپذیريجامعه

تظــاهراتدرهــا  گــروهیــاافــرادمشــارکتجملــهآنازکــه. پــذیرد مــیصــورتنیــزدیگــري
بـا فـرد . اسـت ــ آنسیاسـی سرشـت خاصـه -هـا  آشـوب وغوغاطلبجماعتوخودانگیخته

اخـذ شـده واردبـدان کهراگروهیسیاسیمکاتبوآراءافکار،ازبسیاريها آندرمشارکت
مکاتـب ونظـرات واندیشـه ازاسـت، جماعـاتی چنـین گـر  مشـاهده تنهاکههنگامییانماید می

  . )98، 1369راش، ( دهد قرارپذیرشیاردموردراآنکهاستممکنوپرسیدهشان سیاسی
  

  رویدادهاـ4
گردنـد  مـی محسوبسیاسیپذیري جامعهوسایلازیکیعنوانبهرویدادهاکهنیستشکی

. شـود  میدیدهـساختاريغیروساختارييها جنبهدرها آشوبتظاهرات،وقایعدرامراینکه
وسیاسـی پـذیري  جامعـه فراینـد درمهمـی نقشفرانسه60ي دههدانشجوییجنبشمثالبعنوان
داشـت ـدانشجویانازحمایتدرـاي اتحادیهاغتشاشاتوکارگريتندروييها جنبشظهور

ازپـذیري  جامعهفرایندازبسیارييها نمونه. رود میبکارجهاندرمختلفیاشکالبهامراینکه
فسـاد یاورشوهانتخابات،صالحایاگروهیکتوسطسیاسیتروربهکهاخباريیاوقایعطریق

  .)59: 1377کمالی، (است شدهدیدهپردازند، میسیاسینظامردیاتأییددرسیاسی
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  افرادـ5
دوسـتان، همسـر، والدین،نظیرافرادي واسطهبهسیاسیپذیري جامعهفرایندازبزرگیبخش

:Shipman).گردد  میمنتقلغیرهوهمکارانودشمنان، همدرسان 1995, تعـاریف ایناز(12
کسـب وانتقـال بـه کهداردفراینديبرداللتآنعاممفهومدرپذیري جامعهکهشود میمعلوم
بهمربوطسیاسی،پذیري جامعهمفهوماما. گردد میمنجراجتماعیرفتارهايوها  نقش،ها ارزش
وتر مشخصمفهومیسیاسیبخشبرتأکیدبارو اینازوگردیدهپذیري جامعهمظاهرازبخشی

  .)61همان، (است یافتهتر محدود
پـذیري سیاسـی    توان گفت که عوامل زیادي بـر جامعـه   می بندي کوتاه بنابراین در یک جمع

دنبـال بررسـی تأثیرگـذاري نهادهـاي سیاسـی و       باشند که ما در این تحقیق صرفاً بهتأثیرگذار می
پـذیري سیاسـی دانشـجویان     جامعـه بـر فراینـد جامعـه    دانشگاهی و همچنین رخدادهاي اقتصادي 

  .کنیماینک مدل مفهومی تحقیق را در زیر ارائه می. باشیممی
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  شناسی پژوهشروش
  روش تحقیق

تحلیلی و بـا توجـه بـه روش تحقیـق      - پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات توصیفی 
بـه لحـاظ گـردآوري اطالعـات از نـوع پیمایشـی       از نوع روابط علّی ـ تحلیلی همچنین  ) طرح تحقیق(

  .است
  

  ها روش گردآوري داده
ما پس از طراحی پرسشنامه با دقت خاصی، آن را با کارشناسان بیشتري بـه بحـث   : پرسشنامه

  . ي مطلوب محقق ساخته در جهت انجام پژوهش دست یافتیم یک پرسشنامه گذاشتیم و آنگاه به
  ):تقسیم به نسبت(بندي و با تخصیص متناسب ا طبقهگیري بي آماري و نمونه جامعه

هـاي تحـت    باشند که ما دانشـگاه ي آماري ما می در این پژوهش، دانشجویان به عنوان جامعه
یـا طبقـه تقسـیم کـردیم و بـا       پـنج دسـته  بندي وزارت علـوم بـه   نظر آموزش عالی را بنا به تقسیم

بنـدي تصـادفی   گیـري طبقـه  یعنی از نمونه. روش تخصیص متناسب دست به انتخاب نمونه زدیم
هـاي کشـور بـوده و در     ساده استفاده کردیم و علت این کار نیز وجـود نـاهمگنی میـان دانشـگاه    

. ي خـود را انتخـاب کـردیم    هاي نمونه گام دوم نیز از میان این طبقات بصورت تصادفی دانشگاه
 -آذربایجـان غربـی   –یجـان شـرقی   آذربا(ي دوم  ، منطقـه )تهـران (ي یک هاي منطقه لذا دانشگاه

 -ســمنان -خراســان(ي سـه   ، منطقــه)همـدان  -کردســتان -قــزوین -کرمانشـاه  -زنجــان -اردبیـل 
 -چهارمحــال بختیــاري -ایــالم -قــم -اصــفهان(ي چهــار  ، منطقــه)گــیالن -مازنــدران -گلســتان
ــزي ــه)مرک ــنج  ، منطق ــهر(ي پ ــتان  -بوش ــتان و بلوچس ــارس -سیس ــد  -ف ــه و بویراحم  -کهگیلوی

انـد کـه از درون ایـن    ؛ به عنـوان طبقـات مـا در نظـر گرفتـه شـده      )خوزستان -کرمان -رمزگانه
ي اول؛  هـــاي تهـــران، عالمـــه طباطبـــائی، امیرکبیـــر و الزهـــرا را از منطقـــه  طبقـــات؛ دانشـــگاه

هـاي  ي دوم؛ دانشـگاه  المللی قزوین، ارومیه و همـدان از منطقـه  هاي رازي کرمانشاه، بین دانشگاه
ي  هـاي ایـالم، اصـفهان و قـم از منطقـه      ي سوم؛ دانشگاه د، ساري و رشت از منطقهفردوسی مشه

ي پـنج، بصـورت    هاي یاسوج، شهید چمران اهواز و بوشهر از منطقه چهارم و در نهایت دانشگاه
تعداد دانشجویان این طبقـات، بنـا بـه آمارهـاي     . اندي ما انتخاب شده هاي نمونه تصادفی دانشگاه
؛ نفــر )13023(، )103903(، )106203(، )63468(، )806067(ه ترتیـب طبقــات  وزارت علـوم، بــ 

. باشندمی
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در ایــن پــژوهش بــراي محاســبه حجــم طبقــات نمونــه از روش تخصــیص متناســب اســتفاده  
  :بنابراین. گیریم در نظر می» 001/0«هاي پیشین  را با استفاده از تست» C«بدین منظور . کنیم می

i in CN  
n1+n2+n3+n4+n5=806+64+106+104+130=1210

  
  هاروش تجزیه و تحلیل داده

هاي آمـار توصـیفی و اسـتنباطی    در تحقیق حاضر، اطالعات به دست آمده با استفاده از شیوه
  .ابزار کار ما بوده است SPSSافزار آماري اند که نرممورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

  
  هاي پژوهش فرضیه

هـاي سیاسـی و علمـی درون دانشـگاهی تـأثیري       رسـد تشـکل  چنین به نظر می: ي اول فرضیه
  .پذیري سیاسی دانشجویان داشته است مثبت بر روند جامعه

هـاي سیاسـی    هـاي سیاسـی فعـال و شخصـیت     رسد احزاب و تشکلبه نظر می: ي دوم فرضیه
.اندپذیري سیاسی دانشجویان نداشته نقش فعالی در روند جامعه

اجتمـاعی وزارت   –هـاي فرهنگـی    هـا و برنامـه   رسد سیاسـت چنین به نظر می: ي سوم فرضیه
ــا دانشــجو، نتوانســته رونــد غالــب را در    علــوم و ســایر نهادهــاي دولتــی و غیــر دولتــی مــرتبط ب

.پذیري سیاسی دانشجویان داشته باشند جامعه

  هاي پژوهش توصیف یافته
  

  نه مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلیتوزیع فراوانی و درصد نمو -1جدول 
  

  درصد  فراوانی  رشته تحصیلی
  1/40  385انسانیعلوم 

  2/22  213علوم پایه
  7/23  228فنی مهندسی

0/14  134سایر
960100جمع
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ي  جدول باال فراوانی و درصد دانشجویان مشارکت کننـده در ایـن تحقیـق بـر حسـب رشـته      
هـاي   شود که بیشترین تعداد، مربـوط بـه دانشـجویان رشـته    می مشاهده. دهدتحصیلی را نشان می

  . علوم انسانی است

  ي مورد مطالعه بر حسب مقطع تحصیلی دانشجویان توزیع فراوانی و درصد نمونه -2جدول 
  

  درصد  فراوانی  مقطع تحصیلی
5/50کاردانی

46343/2کارشناسی

45942/8فوق لیسانس

14513/5دکتري

1072100  جمع

  
جدول باال فراوانی و درصد دانشـجویان مشـارکت کننـده در ایـن تحقیـق بـر حسـب مقطـع         

شود کـه بـه ترتیـب دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسـی       مشاهده می. دهدتحصیلی را نشان می
  .اندارشد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده

  

  هاي دانشجویی ر حسب عضویت در تشکلتوزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه ب -3جدول 
  

  درصد  فراوانی  عضویت
18621/3  بسیج

2/2  19انجمن اسالمی
6/70انجمن مستقل

637/3هاي علمی انجمن
242/7ها فرهنگی دانشگاه کانون

57365/8هیچکدام
871100  جمع

  

بر حسب عضویت در  جدول باال فراوانی و درصد دانشجویان مشارکت کننده در این تحقیق
شود که بیشترین تعداد مربوط به دانشـجویانی  مشاهده می. دهددانشجویی را نشان می هايتشکل
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هـاي   عضـویت در بسـیج بیشـترین میـزان را در بـین تشـکل      . است که عضو هیچ تشـکلی نیسـتند  
  .دانشجویی به خود اختصاص داده است

  

  عه بر حسب وضعیت اشتغالتوزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطال -4جدول 
  

  درصد  فراوانی  اشتغالوضعیت 
12813/7  شاغل

21623/2کار دانشجویی و پاره وقت
58963/1غیر شاغل

933100  جمع
  

جدول باال، فراوانی و درصد دانشجویان مشارکت کننده در ایـن تحقیـق را بـر حسـب شـغل      
در . وط بـه دانشـجویان غیـر شـاغل اسـت     شود که بیشـترین تعـداد مربـ   مشاهده می. دهدنشان می

  . درصد نیز کار پاره وقت دارند 23درصد دانشجویان شاغل و  14مجموع حدود 

  توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس -5جدول 
  

  درصد  فراوانی  جنس
54455/1  مونث
44444/9  مذکر

22218/3  نامشخص
988100  جمع

  

نی و درصد دانشجویان مشارکت کننده در این تحقیـق را بـر حسـب جـنس     جدول باال فراوا
  . شود که بیشترین تعداد مربوط به دانشجویان مونث استمشاهده می. دهدنشان می

  

  ها بررسی و آزمون فرضیه
هـاي   فراینـد انتقـال ارزش  (پـذیري سیاسـی    تعریفی که از جامعهدر جهت بررسی فرضیات و 

هایی طراحی شده کـه پـس از  پاسـخ     ا همکاري کارشناسان امر، شاخصارائه کردیم، ب) سیاسی
پذیري افراد سـنجیده   سوال شونده، و بررسی نتایج با استفاده از طیف لیکرتی، میزان نسبی جامعه

مهمتـرین  . ار گرفتـه اسـت  شده وآنگاه این نتیجه متناسـب بـا فرضـیات طـرح مـورد سـنجش قـر       
در جلسات مختلف کارشناسی مـورد تصـویب قـرار     مورد سنجش ما که در نهایتهاي  شاخص

–4، در جدول )پذیري سیاسی دانشجویان هایی براي دریافتن جامعه عنوان شاخصبه(اند گرفته
  .هاي دیگري هم وجود داشته است ناگفته نماند که شاخص. می آید 36



)39پیاپی (93تابستان، 9شماره  ،سومسال هاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  110

  پذیري سیاسی هاي جامعه شاخص: 36-4جدول 
  

ــامالً   ها گویه ک
تا  مخالف  مخالف

کامالً   موافق  حدي
  موافق 

ي بیشـتر   اي بـراي سـلطه   شعار حقـوق بشـر و دموکراسـی بهانـه    
            .باشد کشورهاي غربی می

المللـی مـا در    رسد روابـط اجتمـاعی و سیاسـی و بـین     به نظر می
.تواند بر اساس قوانین دینی تنظیم شود جهان امروز نمی

مخصوصاً مردم فلسطین ي مسلمانان و  کشور ما هر قدر به مبارزه
            .علیه رژیم اسرائیل کمک کند به سود منافع ملی ماست

 ي انتخـاب کـه   ها از بین دو نفـر شایسـته   ها و انتخاب در انتصاب
یکی از تعهد و تدین باالتر و دیگري از تخصـص و کارآمـدي   

  . بیشتر برخوردار است، باید اولین گزینه را انتخاب نمود
          

از قوانین سست و ناصحیح به نظـر آینـد، بایـد بـه      هرچند برخی
            . آن التزام داشت

            .ها باشد برقراري عدالت باید مهمترین هدف برقراري حکومت
با حفظ احترام آزادي بیان و عمل، هیچ فعالیتی که در وحـدت  

            .جامعه اختالل ایجاد کند صحیح نیست
ازي کامـل جمهوریـت و   سـ  بهترین راه پیشرفت کشور ما پیـاده 

            .اسالمیت نظام طبق قانون اساسی است
تـرین سـطح رشـد بشـري اسـت و       به نظر من، تمدن غربی عالی

هـاي   مردم دیگر کشورها باید زندگی خود را بر اساس ویژگـی 
  .آن تنظیم کنند

          

توانـد در زنـدگی    دهـد، مـی   جایگاهی کـه اسـالم بـه زنـان مـی     
            .ت آن را تأمین کنداجتماعی کنونی نیز سعاد

ي تاریخی و فرهنگی و ادبی ایـران باعـث    دلبستگی ما به گذشته
            .شود دوام و بقاي کشورمان می

هاي مردم ایران در جنـگ هشـت سـاله بـا      افتخارات و رشادت
            .عراق موجب عزت و اقتدار کشور است

شـور مـا   در هیچ شرایطی نباید اجازه داد که بیگانگان در امور ک
            .دخالت کنند

            .نظام مبتنی بر والیت فقیه، مظهري از مردم ساالري است
ت   هـاي مسـلمان شـده     انقالب اسالمی ایران باعث بیداري سـایر مـل

            .است
اخبار و اطالعـاتی کـه از صـدا و سـیما و مطبوعـات مـا پخـش        

هـاي بیگانـه    تـر از اخبـاري اسـت کـه از رسـانه      شود صادقانه می
  .شود پخش می
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جمهوري اسالمی بـه عنـوان یـک نـوع مـردم سـاالري دینـی،        

            .بهترین روش حکومت براي کشور ماست
انقالب اسالمی باعث حرکت کشـور بـه سـمت اهـدافی چـون      

            .شده است... پیشرفت، استقالل و آزادي و
به نظر مـن آزادي و اسـتقالل ملـی، در کشـور مـا تـا حـدودي        

ه است و سرنوشـت امـور کشـور در دسـت خـود مـا       تحقق یافت
  .است

          

  
پـذیري سیاسـی دانشـجویان بـر حسـب       رسد بین میزان جامعهبه نظر می: ي اول فرضیه

  .هاي سیاسی دانشجویی تفاوت وجود دارد عضویت در تشکل
  هاي سیاسی پذیري سیاسی بر حسب عضویت در تشکلمیانگین جامعه -37-4جدول 

  

انحراف معیارتعدادمیانگینها عضویت در تشکل
3/1589186/60329بسیج

3/074191/22222انجمن اسالمی

1/38896/2انجمن مستقل

2/344863/52111هاي علمی انجمن

2/585624/51467هاي فرهنگی دانشگاه کانون

2/1962573/66503هیچکدام

2/9786871/73648کل

      F  =**1/61مقدار 
 >P<0/0105/0  *P** .  5= ي آزادي  درجه

هـاي دانشـجویی    پـذیري سیاسـی و عضـویت در تشـکل     جدول باال ارتباط بین میـزان جامعـه  
پـذیري سیاسـی بـه ترتیـب در      شـود کـه میـانگین جامعـه    مشاهده می. دهددانشجویان را نشان می

دانشجویان انجمن مستقل و . است ها دانشجویان عضو بسیج و انجمن اسالمی باالتر از سایر گروه
، )کسـی کــه عضـو هــیچ تشـکلی نیســت   (ي هیچکـدام   هـاي فرهنگــی و همچنـین گزینــه   کـانون 
  . ها دارند تري در مقایسه با سایر گروهپذیري پایین جامعه

ي بدست آمده از سئواالت  ، نمره1ي  براي بررسی ارتباط بین این دو متغیر و پاسخ به فرضیه
هــاي  پـذیري سیاســی را بــر حسـب عضــویت دانشـجویان در تشــکل    امعــهمربـوط بــه شـاخص ج  
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 0,01در سـطح خطـاي کـوچکتر از     Fمقـدار  . ایـم مقایسـه نمـوده   Fدانشجویی از طریق آزمـون  
پذیري سیاسـی بـه لحـاظ     ي تفاوت بین میزان جامعه کنندهي این بررسی تأیید نتیجه. ار استمعناد

ن ترتیـب فـرض هشـتم تحقیـق مـورد تأییـد قـرار        به ایـ .هاي دانشجویی است عضویت در تشکل
درصد بیان نمـود کـه    99توان با اطمینان حداقل  می . شودگرفته و فرض صفر مرتبط با آن رد می

پــذیري سیاســی  هــاي سیاسـی و علمــی درون دانشـگاهی تــأثیري مثبــت بـر رونــد جامعـه     تشـکل 
.دانشجویان داشته است

پـذیري سیاسـی دانشـجویان و پیگیـري      ان جامعهرسد میان میزبه نظر می: ي دوم فرضیه
  .هاي سیاسی؛ ارتباط وجود دارد ها و شخصیت هاي احزاب، تشکل دیدگاه

  هاي سیاسی ها و شخصیت پذیري بر حسب پیگیري دیدگاه احزاب، تشکلي جامعه مقایسه -38-4جدول 
  

  ها و  پیگیري دیدگاه احزاب، تشکل                           
  هاي سیاسی شخصیت                                                 

پذیري سیاسیجامعه
جمعکممتوسطزیاد

3711578230کم
15/221/729/522/2

155330140625متوسط
63/562/453/060/3

528446182زیاد
21/315/917/417/6

2445292641037جمع
100100100100

**0/1=ضریب همبستگی پیرسون 

اشتباها (
ضریب 
معکوس 
)شده بود

**0/08=ضریب همبستگی  اسپیرمن 
. 

**P<0/0105/0
  *P<

پـذیري سیاسـی دانشـجویان و میـزان پیگیـري دیـدگاه        جدول باال ارتبـاط بـین میـزان جامعـه    
شـود  مشـاهده مـی  . دهـد یهاي سیاسی را توسط دانشجویان نشان م ها و شخصیت احزاب، تشکل

هـا را بـه میـزان متوسـط پیگیـري       دیدگاه) درصد 50بیش از (که در مجموع اکثریت دانشجویان 
  . کنندمی
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ي بدست آمده از سـواالت   ، نمره2ي  براي بررسی ارتباط بین این دو متغیر و پاسخ به فرضیه
مربـوط بـه پیگیـري     ي بدسـت آمـده از سـئواالت    پذیري سیاسی و نمره مربوط به شاخص جامعه

هاي سیاسی را بـا ضـرایب همبسـتگی پیرسـون و اسـپیرمن       ها و شخصیت دیدگاه احزاب، تشکل
ي ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداري بـین      ي ایـن بررسـی تأییدکننـده    نتیجـه . ایممورد آزمون قرار داده

ه ضریب همبستگی بدسـت آمـد  . هاي سیاسی است پذیري سیاسی و میزان پیگیري دیدگاه جامعه
بـه  . معنادار است و شدت ایـن ارتبـاط متوسـط بـه بـاال اسـت       0,01در سطح خطاي کوچکتر از 

هـاي سیاسـی را پیگیـري     هاي سیاسی احـزاب و شخصـیت   عبارت دیگر دانشجویانی که دیدگاه
  . پذیري سیاسی باالیی برخوردارند کنند از جامعهمی

لـذا  . شـود صفر مرتبط با آن رد میبه این ترتیب فرض تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و فرض 
هـاي سیاسـی فعـال و     درصـد بیـان نمـود کـه احـزاب و تشـکل       99تـوان بـا اطمینـان حـداقل      می 

  .پذیري سیاسی دانشجویان داشته است هاي سیاسی نقش فعالی در روند جامعه شخصیت
  

هـاي   پذیري سیاسی دانشجویان و برنامه رسد میان میزان جامعهبه نظر می: ي سومفرضیه
.فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و سایر نهادها ارتباط وجود دارد

  

  اجتماعی - هاي فرهنگی پذیري سیاسی بر حسب موفقیت برنامهي جامعه مقایسه -31-4جدول 
  وزارت علوم و سایر نهادها 

  

  اجتماعی-هاي فرهنگی موفقیت برنامه                     
  وزارت علوم و سایر نهادها                                 

پذیري سیاسیجامعه
جمعزیادمتوسطکم

10410211217کم
16/632/22021/7

40317028601متوسط
64/253/650/960/1

1214516182زیاد
19/314/229/118/2

628317551000جمع
100100100100

-ضریب همبستگی پیرسون
0/11**

-ضریب همبستگی  اسپیرمن
0/10**

*P<05/0  . 
**P< 01/0
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هـاي   پذیري سیاسی دانشجویان و نگرش به موفقیت برنامه جدول باال ارتباط بین میزان جامعه
شود که در مجمـوع  مشاهده می. دهدوزارت علوم و سایر نهادها را نشان می -فرهنگی اجتماعی

هـا را در   هـاي وزارت علـوم و سـایر نهـاد     وفقیت برنامـه م) درصد 63حدود (اکثریت دانشجویان 
در این گـروه درصـد   . اندپذیري سیاسی دانشجویان کم ارزیابی کرده گرفتن روند جامعهدست به

پذیري سیاسـی کـم دارنـد بیشـتر      پذیري سیاسی زیاد دارند از افرادي که جامعه افرادي که جامعه
انـد نیـز   هـا را زیـاد ارزیـابی کـرده     وفقیـت برنامـه  این وضعیت در گروه دانشجویانی کـه م . است

هـا را متوسـط    پذیري سیاسی در دانشجویانی که موفقیت برنامه اما درصد جامعه. شودمشاهده می
  . دانند کمتر استمی

ي بدست آمده از سئواالت  ، نمره3ي  براي بررسی ارتباط بین این دو متغیر و پاسخ به فرضیه
ي بدست آمـده از سـئواالت مربـوط بـه موفقیـت       یري سیاسی و نمرهپذ مربوط به شاخص جامعه

اجتماعی وزارت علوم و سـایر نهادهـا را بـا ضـرایب همبسـتگی پیرسـون و        -هاي فرهنگی برنامه
ي ارتباط منفی بین نگرش بـه   ي این بررسی تأیید کننده نتیجه. ایماسپیرمن مورد آزمون قرار داده

. پـذیري سیاسـی در دانشـجویان اسـت     هـا و جامعـه   و سایر نهـاد هاي وزارت علوم  موفقیت برنامه
معنـادار اسـت و شـدت ایـن      0,01ضریب همبستگی بدست آمده در سطح خطـاي کـوچکتر از   

پذیري سیاسـی بـاالتر دارنـد، نسـبت بـه       به عبارت دیگر دانشجویانی که جامعه. ارتباط کم است
  .تري دارندمنفیهاي وزارت علوم و سایر نهادها نگرش  موفقیت برنامه

هاي وزارت علوم و سـایر نهادهـا    با توجه به این که فرض تحقیق؛ ادعا نموده است که برنامه
ها ارتباط بدست  پذیري سیاسی دانشجویان را در دست بگیرند، و در یافته اند روند جامعهنتوانسته

رفتـه و فـرض صـفر    باشد، فـرض تحقیـق مـورد تأییـد قـرار گ     آمده بین این دو متغیر نیز منفی می
هـا و   سیاسـت درصـد بیـان نمـود کـه      99توان با اطمینان حـداقل   می لذا . شودمرتبط با آن رد می

اجتمـاعی وزارت علـوم و سـایر نهادهـاي دولتـی و غیـر دولتـی مـرتبط بـا           –هاي فرهنگی  برنامه
در ایـن   پذیري سیاسی دانشـجویان بـه دسـت بگیـرد و     دانشجو، نتوانسته روند غالب را در جامعه

  .اندداشته) ها در قیاس با سایر مولفه(روند نقشی ثانویه و یا منفعالنه 
  
  گیرينتیجه

چنانچه قبال نیز اشـاره شـد نهادهـاي دولتـی و غیـر دولتـی، بـر اسـاس نظریـات اندیشـمندان           
پـذیري سیاسـی افـراد دارنـد و حـال کـه        پذیري سیاسی، نقش مهمی را در جامعه ي جامعه حوزه
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انشجومحور در دانشگاه و به عبارت بهتر تشکالت دانشجویی کـه بـا محوریـت خـود     نهادهاي د
هـاي مختلـف سیاسـی و     نماینـد بـا توجـه بـه فعالیـت     دانشجویان صـورت پذیرفتـه و فعالیـت مـی    

هـاي سیاسـی همچـون     تشـکل . پذیري سیاسی دانشجویان دارنـد  اجتماعی، نقش مهمی در جامعه
هاي علمی همگـی بـر    ي اسالمی، تشکل ج دانشجویی، جامعههاي اسالمی دانشگاهی، بسی انجمن

هاي مختلف سیاست دارند با اعالم مواضـع   هایی که در عرصه اساس مشی سیاسی خود و فعالیت
بـه دانشـجویان القائـات    ... ها، صدور بیانیه و  ها، سخنرانی و همچنین برگزاري جلسات و همایش

هــا،  انشــجویی در یکــی از ایــن تشــکلکننــد کــه در صــورت عضــویت دخاصــی را عرضــه مــی
هاي دانشجویی را بـر   در این تحقیق تأثیر تشکل. شودپذیري با رویکردي آسانتر منتقل می جامعه
ها تأثیر  پذیري سیاسی دانشجویان بررسی کردیم که در نهایت متوجه شدیم که این تشکل جامعه

پـذیري سیاسـی    باعـث جامعـه   پـذیري سیاسـی دانشـجویان دارنـد و ضـمن اینکـه       مثبتی بر جامعه
کننـد کـه البتـه اکنـون ایـن سـازوکارها در       پذیري را نیز سازماندهی مـی  شوند، الگوي جامعهمی

  . باشندهاي کشور خیلی ضعیف بوده و شاید در حال نابودي می دانشگاه
پذیري سیاسـی دانشـجویان، تـأثیر     هاي دانشجویی بر روند جامعه به دنبال بررسی تأثیر تشکل

پذیري سیاسی مـورد   هاي سیاسی را بر روند جامعه هاي سیاسی فعال و شخصیت زاب و تشکلاح
از آنجا که قبالً در چارچوب نظـري نیـز بیـان کـردیم، سـاختار سیاسـی غیـر        . پرسش قرار دادیم

، تـأثیر مسـتقیمی بـر رونـد     )بر اساس نظـرات آلمونـد و دووس  (رسمی و ساختار سیاسی رسمی 
پس از تحلیل اطالعـات متوجـه شـدیم    . دارند، لذا این سوال را مطرح کردیمپذیري افراد  جامعه

هـاي احـزاب،    پذیري سیاسی دانشـجویان ارتبـاط مسـتقیمی بـا پیگیـري دیـدگاه       که میزان جامعه
بدین صورت که دانشجویی که با ساختار رسـمی و بعضـاً نیمـه    . دارد... هاي سیاسی و  شخصیت

و عملکرد و مواضع آن را پیگیري و ارزیـابی کنـد، طبعـاً از    رسمی قدرت سیاسی آشنایی داشته 
باشـد کـه ایـن بـا نظریـات دووس مبنـی بـر تـأثیر         پـذیري سیاسـی بیشـتري برخـوردار مـی      جامعه

  . پذیري شهروندان همخوانی دارد ساختارهاي رسمی قدرت بر جامعه
سیاسـی دانشـجویان،   پذیري  چنانچه گفته شد در میان عوامل متعدد تأثیرگذار بر روند جامعه

ي دانشـجویی از   گـذار در عرصـه  از نظر دووس، ساختارهاي سیاسی و فرهنگی مرتبط و سیاست
هـا و   اي کـه در صـورت داشـتن شـناخت کـافی از ذائقـه      اهمیت باالیی برخوردار بوده، به گونـه 

ــته ــت  خواس ــجویی و سیاس ــاي دانش ــته   ه ــا خواس ــب ب ــوب و متناس ــذاري مطل ــجو،   گ ــاي دانش ه
هـاي   یري سیاسی این طیف عظیم را هدایت کرده و در جهت یادگیري اصـول و ارزش پذ جامعه

بدین منظور؛ ما . ي خود را نیز به خوبی انجام داده باشند مورد توافق نظام، هدایت کرده و وظیفه
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هـاي وزارت علـوم و سـایر نهادهـاي دولتـی و       اي را باعنوان بررسی تأثیرگذاري سیاسـت فرضیه
پذیري سیاسی دانشجویان طراحـی و تـدوین کـردیم و مـورد آزمـایش       د جامعهغیردولتی بر رون

هاي این نهادها چندان تأثیري  اند که سیاستقرار دادیم که در نهایت پاسخ دهندگان ابراز داشته
ي ایـن نهادهـا در بحـث     هـا نداشـته و عمـالً شـاهد نقـش منفعالنـه       پـذیري سیاسـی آن   بر جامعـه 

ي راهبردي در جهت مرتفع  باشیم که این نیاز به تدوین یک برنامهگذاري دانشجویی می سیاست
پذیري  نمودن این مشکل داشته تا نهادهاي متولی امور دانشجویی بتوانند روند غالبی را در جامعه

پذیري سیاسـی   گذار بر جامعه در اینجا در مباحث عوامل تأثیر. دست گیرند سیاسی دانشجویان به
کند کـه مـا نیـز    تار سیاسی رسمی و ساختار سیاسی غیر رسمی اشاره میبه ساخ "دووس"افراد، 

هم تأثیر ساختارهاي سیاسی رسمی و هم تأثیر ساختارهاي سیاسی غیر رسـمی را مـورد پرسـش    
پـذیري سیاسـی    قرار دادیم که در نهایت متوجه شدیم این ساختارها روندي غالـب را در جامعـه  

  . شوداند که این خود یک معضل مهم محسوب میردهدانشجویان نداشته و منفعالنه عمل ک
پـذیري   بندي نهایی گفت کـه عوامـل زیـادي بـر رونـد جامعـه      توان در یک جمع می بنابراین 

ها مورد مطالعه قرار گرفت، مشـخص   گذار هستند و چنانچه خیلی از آن سیاسی دانشجویان تأثیر
هـا در   هاي درس، رسانه دانشگاه، کالس هاي همساالن، مدارس، ، گروه)والدین(شد که خانواده 

هـاي سیاسـی رسـمی، سـاختار سیاسـی غیـر رسـمی،         انواع مختلف جمعی و غیر جمعی، ساختار
گذار بوده است کـه   پذیري سیاسی دانشجویان تأثیر همگی بر جامعه... رویدادها، هویت قومی  و

پـذیري   دانشگاهی بر جامعـه وندانشگاهی و برهاي سیاسی درون ما در این تحقیق  به تأثیر تشکل
سیاسی دانشجویان پرداختیم و در نهایت ثابت شده که جاي خالی برخـی از نهادهـاي رسـمی و    

تـوان بـه    مـی  هـا   ي آن غیررسمی سیاسی در تأثیرگذاري بر این رونـد مشـهود بـوده کـه از جملـه     
زاب و همچنـین  هاي سیاسی اشاره کرد که اگر چه ساختارمند کردن فعالیت اح احزاب و تشکل

تواند افقی براي مسئوالن سیاسی نظام باشد که این  می ها کار ساده اي نیست، ولی این  پویایی آن
از دیگـر  . ها کمک نمایندتوانند به فرایند انتقال ارزش می ساختارهاي سیاسی تا حد بسیار زیادي 

نشـجویان تـأثیر فراوانـی    پـذیري سیاسـی دا   توانست بر روند جامعه می رسد مواردي که به نظر می
هاي وزارت علوم و سایر نهادهاي مرتبط بـا   گذاري داشته باشد ولی عملیاتی نشده است، سیاست

وزارت علوم به عنوان نخستین و قدرتمندترین سازمان مـرتبط بـا امـور    . باشدامور دانشجویی می
ت هــدایت و هــاي کــاربردي در جهــ هــا و سیاســت بایســتی متــولی تمــام برنامــهدانشــجویی مــی

بایسـتی تشـکالت   هـاي کـاربردي، مـی    سازماندهی دانشجویان باشد که افزون بـر تـدوین برنامـه   
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هاي جامعه را  سیاسی و علمی درون دانشگاهی را نیز فعال نمود تا بدین وسیله دانشجویان ارزش
د کـه ایـن   بهتر فراگیرند که تا به امروز وزارت علوم نتوانسته این کارویژه را به خوبی انجـام دهـ  

البتـه  . باشـد پذیري سیاسی می آوري دانشجویان به سایر وسایل جامعهیکی از مهمترین علل روي
زدگی دانشجویان شـده  گریزي و شاید سیاستیکی دیگر از مهمترین مواردي که باعث سیاست 

. تهاي سیاسی ذینفع اسـ  ي گروه هاي سیاسی و ابزاري از عامل دانشجویان بوسیله است، استفاده
شود که پس از مـدتی کـه دانشـجویان، شـعارهاي سیاسـتمداران را خـالی از       این عامل باعث می

واقعیت بیرونی ببینند، دچار سرخوردگی شده و اعتماد خود را نیز از دست بدهند کـه البتـه ایـن    
نیاز به ورود شواري عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم و نهاد نمایندگی مقـام معظـم رهبـري    

هاي سیاسـی را بـه فضـاي دانشـگاهی      ي سوء استفاده و ورود گروه ها دارد که اجازه انشگاهدر د
  .ندهند و در این رابطه مقاومت نمایند
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