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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش سیاسی ـ اجتماعی جوانان ( 51الی  92ساله) در شهر
بروجن صورت گرفته است .متغیرهای مستقل این تحقیق شامل :سرمایه اجتماعی  ،آگاهی سیاسی  ،طبقه ی
اجتماعی  ،سن  ،جنس  ،تأهل  ،رسانه ی ملی (صدا و سیما)  ،گرایشات مذهبی و شریعت و استفاده از
فضای مجازی می باشد .متغیر وابسته در این تحقیق نگرش سیاسی ـ اجتماعی است .بر اساس نتایج تحقیق
می توان نتیجه گرفت که متغیرهایی چون سرمایه اجتماعی  ،آگاهی سیاسی  ،طبقه اجتماعی  ،رسانه ملی ،
گرایش مذهبی و جنس با نگرش سیاسی ـ اجتماعی رابطه مثبت دارند و از پیش بینی کننده های نگرش
سیاسی ـ اجتماعی می باشند ولی سن  ،تأهل و استفاده از فضای مجازی رابطه ای با نگرش جوانان ندارند.
واژه هاا ک یدیاادک :نگــرش  ،نگــرش سیاســی  ،نگــرش اجتمــاعی  ،ســرمایه اجتمــاعی  ،آگــاهی
سیاسی  ،طبقه ی اجتماعی  ،رسانه های گروهی

 1استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
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مقدمه
نگرش پایه ی بـروز و ههـور رفتـار افـراد اسـت و نقـش حیـاتی را در شـعل گیـری عملعـرد افـراد بـر
عهده دارد .شدت و ضعف هر نگرشی در کیفیت رفتار نتایج متفاوتی بر جای می گذارد.
از طریق مطالعه ی نگـرش هـای گـروه هـای اجتمـاعی مـی تـوان ضـمن سـنجش آگـاهی ایـن
گـروه هــا نسـبت بــه موضــود  ،عقایـد پایــدار را از عقایـد ناپایــدار مشـ ص نمـود .مطالعــه ی نگــرش
های افراد آنقدر حائز اهمیت است کـه مـی تـوان بـا بررسـی آن هـا  ،حتـی بـه پـیش بینـی رفتـار افـراد
در زمـان هــای م تلـف بــا توجــه بـه مؤلفــه هـای تــأثیر گــذار پرداخـت .هــدف ایـن پــبوهش بررســی
عوامل مؤثر بر نگرش سیاسی جوانـان شـهر بـروجن مـی باشـد .تـالش بـرای دسـت یـابی بـه الگـویی
جهت بررسـی عوامـل شـعل گیـری نگـرش سیاسـی جوانـان  ،جـوان بـودن بـیش از نیمـی از جمعیـت
کشــور از جملــه عوامــل پــرداختن بــه موضــود محســو

مــی شــود .ســرمایه ی اجتمــاعی  ،آگــاهی

سیاســی  ،طبقــه ی اجتمــاعی  ،ســن  ،جــنس  ،تأهــل  ،رســانه ی ملــی (صــدا و ســیما)  ،گرایشــات
مــذهبی و شــریعت و اســتفاده از فضــای مجــازی از جملــه مؤلفــه هــایی اســت کــه در چــارچو
متغیرهای پـبوهش مـورد تحقیـق قـرار خواهنـد گرفـت .قلمـرو پـبوهش حاضـر در محـدوده ی ن ریـه
های جامعه شناسی  ،روا نشناسی اجتماعی و علوم سیاسی است.

پیشینه ک نظرک پژوهش
مدل م رپیچ سکوت
این مدل بر اساس پاسخ گفتن به ایـن سـوال کـه چگونـه افعـار عمـومی تشـعیل مـی شـود بـه وسـیله
ی پرفسور الیزابت نوئـل ــ نئـومن جامعـه شـناس آمریعـایی در سـال  5291طراحـی شـد .وی مسـائل
تــأثیر متقابــل ب ـین ارتبــا جمع ـی  ،ارتبــا فــردی و درک ش ص ـی از فعــر خویشــتن را در رابطــه بــا
افعار دیگران در جامعه مورد بررسی قرار می دهد( .محسنیان راد  ،پیشین  ،ص )912
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نظریه ک یرچ  ،یراچفیدد و ب الچی
این سه  ،عوامل تعوین نگرش هـا را چهـار عامـل مـی داننـد کـه عبارتنـد از :آن چـه نیازهـای شـ ص
را برآورده مـی کنـد  ،کسـ

اطالعـات دربـاره ی موضـود یـا شـیء یـا فـرد خـاص  ،تعلـق گروهـی ،

ش صیت فرد( .کریمی )992 :5839 ،

چ رچوب نظرک تحقیق
ترکی

مدل مـارپی سـعوت و ن ریـه ی کـر  ،کراچفیلـد و بـاچچی بهتـرین چـارچو

را بـر اسـاس

تعدد فرضیات مذکور و ماهیت قید شده در بر دارد.

مدل تجربی تحقیق
با توجه به در ن ر گرفتن بررسـی عوامـل مـؤثر بـر نگـرش سیاسـی جوانـان و فرضـیات تحقیـق  ،مـدل
تحقیق اسـت را شـده اسـت .مثبـت بـودن گویـه حـاکی از افـزایش نگـرش سیاسـی و منفـی بـودن آن
نشان از کاهش نگرش سیاسی است.
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روش تحقیق
روش تحقیــق در ایــن طــرو از نــود پیمایشــی و بــه صــورت مقطعــی و از نــود کــاربردی اســت .در
روش پیمایشــی هشــت مقولــه شــامل نگــرش هــا  ،تصــویرهای ذهنــی  ،رفتارهــا  ،شــیوه ی زنــدگی ،
وابستگی ها  ،جمعیـت نگـاری  ،تعامـل و یعچـارچگی اجتمـاعی مـورد مطالعـه قـرار مـی گیرنـد .جمـ
آوری اطالعـات در ایـ ن پـبوهش از طریـق کتاب انـه ای  ،اسـنادی و هـم چنـین اسـتفاده از پرسشـنامه
که در قال

1

سؤاچت بسته و بـاز طـی  91سـؤال مـی باشـد صـورت گرفتـه اسـت .روایـی پرسشـنامه بـا

استفاده از همسـانی درونـی بررسـی گردیـده و پایـایی آن از طریـق آلفـای کرونبـاا بـه میـزان  ./32بـه
دســت آمــده اســت .روش تجزیــه و تحلیــل اطالعــات اســتفاده از آمــاره هــای توصــیفی و اســتنباطی بــا
استفاده از نـرم افـزار ( )SPSSبـوده و واحـد تحلیـل فـرد در ن ـر گرفتـه شـده اسـت .جامعـه آمـاری
مورد مطالعه شـامل جوانـان بـین سـنین  51تـا  92سـال جامعـه شـهری سـاکن شـهر بـروجن در سـال
 5832می باشد کـه تعـداد آنـان بـر اسـاس آمـار اخـذ شـده از سـازمان اطالعـات وآمـار کـل کشـور ،
 .1مجموعه سواچتی که به وسیله ی آن ها محقق از پبوهش خواندگان اطالعات اولیه را به دست می آورد( .محمدی نباد 5811 ،
ص )521
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برابــر  93911نفــر بــوده اســت .بــر اســاس فرمــول کــوکران  833نفــر بــه عنــوان نمونــه ی آمــاری
پبوهش مورد مطالعه قـرار گرفتنـد .شـیوه نمونـه گیـری بـه صـورت تصـادفی اسـت و سـچس بـه روش
سهمیه ای برای همه بـه صـورت یعسـان پرسـش نامـه اختصـاص داده شـده اسـت و پاسـ گویان نیـز
در هر معان به روش تصادفی ساده انت ا

و مورد پرسش قرار گرفتند.

ی فته ه ک تحقیق و بحث و تفسیر آن ه
بــر اســاس یافتــه هــای تحقیــق نگــرش سیاســی ـــ اجتمــاعی و آگــاهی سیاســی پاســ گویان دارای
وضــعیت فعالیــت م تلــف (درحــال تحصــیل  ،بیعــار و شــا ل) تفــاوت معنــاداری نــدارد .نگــرش
سیاســی ـ اجتمــاعی و آگــاهی سیاســی افــراد وضــعیت فعالیــت م تلــف (درحــال تحصــیل  ،بیعــار و
شــا ل) بــه یــد انــدازه مــی باشــد .نگــرش سیاســی ـ اجتمــاعی پاس ـ گویان دارای درآمــد متفــاوت
تفــاوت معنــاداری دارد .نگــرش سیاســی ـ اجتمــاعی افــرادی کــه درآمــد بــیش از
دارند بیشتر از کسـانی اسـت کـه درآمـد پـایین تـر از

هــزار تومــان

هـزار تومـان در مـاه دارنـد .آگـاهی سیاسـی

پاسـ گویان دارای درآمـد متفـاوت تفـاوت معنـاداری دارد .آگــاهی سیاسـی افـرادی کـه درآمـد بــیش از
هزار تومان دارند بیشتر از کسـانی اسـت کـه درآمـد پـایین تـر از
و کسانی که درآمدشـان از

هـزار تومـان در مـاه دارنـد

هـزار تومـان بیشـتر اسـت آگـاهی سیاسـی بیشـتری نسـبت بـه کسـانی

دارند که درآمد کمتری دارنـد .نگـرش سیاسـی ـ اجتمـاعی پاسـ گویان بـر حسـ

نـود رسـانه تبیـین

کننــده مســایل سیاســی تفــاوت معنــاداری دارد .بــه عبــارت دیگــر نگــرش سیاســی ـ اجتمــاعی
پاس ـ گویان بیشــتر تحــت تــأثیر نمــاز جمعــه و ســچس صــدا و ســیما مــی باشــد .نگــرش سیاســی ـ
اجتمــاعی پاس ـ گویان بــر حس ـ

تطبیــق تفســیر رســانه هــا بــا واقعیــت تفــاوت معنــاداری دارد .بــه

عبارت دیگر تطبیـق تفسـیر رسـانه اینترنـت و صـدا و سـیما و روزنامـه هـا بیشـتر از مـاهواره و محفـل
دوستان می باشـد .پاسـ گویانی کـه معتقدنـد تفسـیر هـای اینترنـت و صـدا و سـیما و روزنامـه هـا بـا
واقعیــت تطبیــق دارد نگــرش سیاســی ـ اجتمــاعی بیشــتری دارنــد .نگــرش سیاســی ـ اجتمــاعی
پاسـ گویان بــر حسـ

نــود رســان ه تبیــین کننــده مســایل سیاســی تفــاوت معنــاداری دارد .بــه عبــارت

دیگر تطبیق تفسیر رسـانه اینترنـت و صـدا و سـیما و روزنامـه هـا بیشـتر از مـاهواره و محفـل دوسـتان
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مـی باشــد .پاسـ گویانی کــه معتقدنــد تفســیرهای صــدا و ســیما و اینترنــت و روزنامــه هــا بــا واقعیــت
تطبیق دارد آگاهی سیاسی بیشتری دارند.

نتیجه گیرک
بطور کلی نتایج تحقیـق نشـان دادکـه  02/3درصـد جوانـان نگـرش سیاسـی ـ اجتمـاعی پـایین داشـته
اند  02 ،درصد جوانان آگاهی سیاسـی کـم داشـته انـد  92 ،درصـد سـرمایه اجتمـاعی کـم داشـته انـد
 33/3 ،درصــد جوانــان در طبقــه اجتمــاعی پــایین قــرار داشــته انــد  3/3 ،درصــد جوانــان گــرایش
مــذهبی ضــعیف داشــته انــد  8/7 ،درصــد تــأثیر رســانه را ضــعیف قلمــداد کــرده انــد و  93درصــد
استفاده از فضای مجازی را کم گزارش کرده اند.
نتــایج تحقیــق نشــان داده کــه ســرمایه اجتمــاعی  ،آگــاهی سیاســی  ،طبقــه اجتمــاعی  ،رســانه ملــی ،
گرایش مـذهبی و جـنس رابطـه مثبـت ولـی سـن  ،ت أهـل و اسـتفاده از فضـای مجـازی رابطـه ی معنـی
داری با نگرش سیاسی ـ اجتماعی جوانان ندارند.

ارائه ک پیشنه ده
بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
 5ـ لـزوم ورود جوانـان بـه سیاسـت بـا توجـه بـه شـعار اعتقـادی دیانـت مـا عـین سیاسـت ماسـت و
سیاست ما عین دیانت ما.
9ــ لــزوم اجـرای طــرو تربیــت سیاسـی بــه طــور بـی طرفانــه جهــت آشـنایی بیشــتر جوانــان در دوران
تحصیل با احزا

سیاسی در راستای تعمیق ب شی نگرش سیاسی.

8ـ انجام پـروهه هـای مطالعـاتی بـا بهـره گیـری از تجـار
خوان با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در کشور ما به کارگیری شود.

سـایر کشـورها و روش هـای موفـق  ،هـم
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من بع
آرتور کوهن « ، )5899( ،تغییـر نگـرش و تـأثیر اجتمـاعی» ،متـرجم :دکتـر علـی رضـا کلـدی ،تهـران ،
انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانب شی.
آلــن بیــرو « ، )5891( ،فرهنــگ علــوم اجتمــاعی» ،ترجمــه :بــاقر ســاروخانی  ،چــا ،ســوم  ،تهــران ،
انتشارات کیهان.
اتــو کالیــن بــر

« ، )5893( ،روانشناســی اجتمــاعی» ،ترجمــه :علــی محمــد کــاردان  ،تهــران ،

انتشارات اندیشه.
ایـوبی  ،حجـت ا « ،)5899( ، ،شایسـته سـاچری در انت ابـاتا راهعارهـا و موانـ » ،تهـران  ،انتشـارات
مطالعات راهبردی.
توســلی  ،المعبــاس « ،)5822( ،ده مقالــه در جامعــه شناســی دینــی و فلســفه تــاریخ» ،چــا ،اول ،
تهران  ،انتشارات قلم.
جــان فیلــد « ،)5832( ،ســرمایه اجتمــاعی» ،ترجمــه :المرضــا فــاری و حس ـین رمضــانی  ،تهــران ،
نشر کویر.
جیمز کلمن « ،)5899( ،بنیادهای ن ریه اجتماعی» ،ترجمه  :منوچهر صبوری  ،تهران  ،نشر نی.
دیوید کر  ،کـرا فیلـد  ،ال بالکـی اجرتـون « ،)5819( ،فـرد و اجتمـاد» ،ترجمـه :محمـود صـناعی ،
تهران  ،نشر زوار.
رابــرت پاتنــام « ،)5833( ،دموکراسـی وســنتهای مــدنی» ،ترجمــه :محمــد تقـی دلفــروز  ،تهــران  ،دفتــر
مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
رفی پور  ،فرامـرز  « ،)5898( ،سـنجش نگـرش روسـتاییان نسـبت بـه جهـاد سـازندگی»  ،چـا ،اول ،
تهران  ،انتشارات ار نون.
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صباغ پور  ،علی اصـغر  « ،)5898( ،پایـان نامـه بررسـی نگـرش هـای سیاسـی ـ مـذهبی جوانـان ذکـور
تهرانی و عوامل شعل گیری آن» ،دانشگاه تربیت مدرس.
کریمـی ،یوســف « ،)5893( ،روانشناسـی اجتمــاعی ن ریـههــا ،مفــاهیم و کاربردهــا تهــران» ،انتشــارات
ارسباران.
محسـنی  ،منــوچهر« ،)5892( ،بررسـی آگــاهی هــا  ،نگــرش هــا و رفتارهــای اجتمــاعی ـ فرهنگـی در
ایران» ،تهران  ،انتشارات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
محمــدی نــباد  ،حســن  « ،)5811( ،روش هــای تحقیــق و آمــار در علــوم سیاســی و جامعــه شناســی»،
تهران  ،نشر توانا.
نید گهر  ،عبدالحسین « ،)5822( ،مبانی جامعه شناسی» ،تهران  ،انتشارات رایزن.
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