
  

  

  

  
  1395 بهار، 34 شماره، مهد سال

  24 تا 3 صفحه

  دانشجویان سیاسی گرایش در ایراناسلامیجمهوري خارجی سیاست بازتاب

 ab.rahbar@yahoo.comطباطبایی علامه دانشگاهدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی  / رهبر عباسعلی

  چکیده
 سیاسـت بازتـاب بـه دانشـجویان سیاسـی گـرایش شـناخت منظوربـه حاضر قیتحق

 بـر قومیت و یآموزش گروه، تحصیلی مقطع همچون یعوامل تأثیر و ج.ا.ایران خارجی
، وایــت هايهازنظریـ قیـتحق نیـدرا. دارد توجـه دانشـجویان سیاسـی گـرایش زانیـم

 شـده اسـتفاده ...و هروشـکا، گرونبرگ، اشتیل روزن، مزلو، آیزن -باینفیش، آلپورت
 يآمـار جامعـه .اسـت پیمـایش مبتنـی بـر، این تحقیق اطلاعات ريوگردآ وشر. است
 بـا نفـر 2200 تعداد. باشدمی کشور سراسر دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو، قیتحق

. اسـت شده انتخاب پژوهش در متناسب ايطبقه یتصادف گیرينمونه روش از استفاده
 وجود رابطه دانشجویان سیاسی گرایش و تحصیلی مقطع بین -1 :دهدمی نشان جینتا

 بـین -3. دارد وجود رابطه دانشجویان سیاسی گرایش و آموزشی گروه بین -2. دارد
 سیاسی گرایش و مذهب بین -4. دارد وجود رابطه دانشجویان سیاسی گرایش و سن

 رابطـه دانشـجویان سیاسـی گـرایش و درآمـد بین -5. دارد وجود رابطه دانشجویان
  .  دارد وجود

  
  . سیاسی گرایش، دانشجو، خارجی سیاست، گرایش :واژه دیکل
  

  13139955//22//44  تأییدتأیید  خخییتارتار    13941394//11//2828  افتافتییدردر  خخییتارتار
نگرش سیاسی «با عنوان در پژوهشگاه معارف اسلامی  طرح پژوهشی دکتر رهبراز برگرفته مقاله این

 . باشدمی »هاي کشوردانشجویان دانشگاه

ی �ص�نا�
ع��

ی -
��

 �و



  ......بازتاب سیاست خارجی ج.ا.ایران   44

  

  مقدمهمقدمه

 یفرهنگـ، یعلمـ دهیچیپ نهاد کی عنوانبه رانیا یاسلام انقلاب یمعرفت نظام در دانشگاه

 امـام حضـرت شیفرمـا در امـر نیـا کـه باشدمی نیادیبن و مهم یگاهیجا يدارا یاجتماع و

 یاسـلام رانیـا ثبـات عامـل و سـازيانسان کارخانه و تحولات همه مبدأ عنوانبه )ره(ینیخم

 ملـت هـر يسـاز تمدن بزرگ حرکت شروع )ره( ینیخم امام اساس نیا بر. شودمی یمعرف

 .  دانستندیم آن یعلم جامعه و دانشگاه از را

 کشـور ضـرورت نتـریمهم و نخست ازین را یعلم شرفتیپ و علم زین يرهبر معظم مقام

 قیـتحق و تبـادل بـه منـوط را یعلمـ اسـتقلال، علـم کسـب بـر تأکید با شانیا. کنندیم یتلق

 را لـازم امکانات و داده انجام مورد نیا در را لازم هايریزيبرنامه دیبا دانشگاه لذا، دانندیم

 نخسـت، داننـدیمـ مـؤثر یعلمـ شـرفتیپ در را آگـاهی دو البته. دهد قرار محقق اریاخت در

 درواقـع. شناسـیدشمن و خودشناسـی بـه آگـاهی سپس، یذات استعداد و ییتوانا به آگاهی

 خـود ياسـتعدادها از کـه آگـاهی بـا بایـد انیـحوزو و دانشـگاهیان بلاخص و اسلامی ایران

 شـرفتیپ و یترقـ عیـرف هايقلـه بـه را خـود و کنـد یخنث را دشمنان شوم هايتوطئه، دارند

  . برسانند یعلم

 چـون یمهمـ موضـوعات یاسیس قدرت با آن رابطه و دانش و علم مهم مباحث کنار در

 و یاسـیس مشـارکت، یاسـیس پـذیريجامعه، یاسـیس تیـترب، انیدانشـگاه یاسـیس فرهنگ

 مناسـب گیريبهره با تواندمی که باشدمی موردنظر انیدانشجو و دیاسات یاسیس هايآگاهی

 همـه شـرفتیپ در را خـود رینظ کم نقش رانیا یاسلام نظام يهنجارها و هاارزش از یعقلان

 بعد شرایط در که است یجوامع جمله از یاسلام رانیا جامعه. دینما فاءیا یاسلام رانیا جانبه

 مراکـز گسـترش اثـر بـر گرید طرف از و تیجمع بودن جوان اثر بر طرف کی از جنگ از

 آن کنـار درو  اسـت افتهی يادیز گسترش آن انیدانشجو و دیاسات تعداد یدانشگاه آموزش

  .  کرد اشاره یاسیس هايآگاهی شیافزا جهت در ارتباطات شدنجهانی ندیفرا به توانمی

 بــا انیدانشــگاه، یاســیس آگــاهی در رییــتغ ضــمن تــا اســت شــده موجــب فــوق مــوارد

 فرهنـگ رییـتغ بـر توانـدمی یاسیس آگاهی نکهیا به توجه با شوند روروبه يجد هايپرسش

 کـه سـؤال ایـن بـه پاسـخ در. گذارد یمهم تأثیر یاسیس مشارکت و رفتار نوع رییتغ، یاسیس

 چگونـه ج.ا.ایـران خـارجی هايسیاسـت هـايبازتاب بـه نسـبت دانشجویان یاسیس گرایش

 نسـبت دانشـجویان یاسیس گرایش بر قومیت و آموزشی گروه، تحصیلی مقطع آیا و است؟

  دارد؟ تأثیر ج.ا.ایران خارجی هايسیاست هايبازتاب به
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 خـارجی سیاسـت بازتـاب بـه دانشـجویان سیاسـی گـرایش بررسی شامل قیتحق اهداف

  . باشدمی ج.ا.ایران

 سـؤالات نیـا، خـارجی سیاسـت خصوصـاً، دولـت سیاست روزافزون تیاهم به توجه با

  که: شودمی مطرح

  است؟ داشته دانشجویان سیاسی گرایش بر بازتابی چه ج.ا.ایران خارجی سیاست

 خــارجی سیاســت بازتــاب بــه دانشــجویان سیاســی گــرایش و تحصــیلی مقطــع نیبــ ایــآ

  دارد؟ وجود رابطه ج.ا.ایران

 خــارجی سیاســت بازتــاب بــه دانشــجویان سیاســی گــرایش و آموزشــی گــروه نیبــ ایــآ

  دارد؟ وجود رابطه ج.ا.ایران

 رابطـه ج.ا.ایـران خارجی سیاست بازتاب به دانشجویان سیاسی گرایش و قومیت نیب ایآ

  دارد؟ وجود

   تجربه نهیشیپ

 بـر یتیجمع و یاجتماع عوامل تأثیر« نام با تحقیقی در يجعفر فاطمه و ییرزایم لیخل**

 پـژوهش هدف. اندپرداخته »رودهن یدولت هايرستانیدب آموزان دانش یاسیس هايشیگرا

 رودهـن شهر آموزان دانش یاسیس هايشیگرا بر یتیجمع و یاجتماع عوامل تأثیر شناخت

، رانیمـد، رانیدب، مدرسه، همسالان، گروه، خانواده مستقل يرهایمتغ با هیفرض هفت به است

ــزیتلو ــاهواره، ونی ــمتغ و جــنس، ســن، مطبوعــات، نترنــتیا، م  یاســیس شیگــرا وابســته ری

  است: شرح بدین نتایج که. پردازدمی

، یدرسـ کتـاب موضـوعات، همسـالان گـروه، آموزان دانش خانواده یاسیس شیگرا نیب. 1

 رابطـه درصـد 99 سـطح در، آموزان دانش یاسیس شیگرا و رانیدب و مسئولان برخورد نوع

  .  دارد وجود يمعنادار

 درصـد 95 درسطح یاسیس شیگرا و ماهواره و ونیزیتلو در یحیترج هايبرنامه نوع نیب. 2

  . ندارد وجود داريمعنی تفاوت بالاتر و

  . دارد وجود تفاوت درصد 95 سطح در یاسیس شیگرا نهیزم در پسران و دختران نیب. 3

 وجـود يمعنـادار رابطـه درصـد 95 سـطح در آمـوزان دانـش یاسـیس شیگرا و سن نیب. 4

  . ندارد

 لیـتحل از یاسـیس شیگـرا بـر شـده منظـور يرهـایمتغ کـل تأثیر یبررس يبرا ضمن در

 گـروه، خـانواده مسـتقل هـايریمتغ بیـترت بـه بتـا وزن اسـاس بـر که شد استفاده ونیرگرس
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 تأثیر یاسیس شیگرا وابسته ریمتغ يرو یدرس هايکتاب، رانیمد، رانیدب، مدرسه، همسالان

 . )161 :1388، يجعفر و ییرزای(م دارند

 نگـرش انیـم رابطه یبررس« نام با تحقیقی در يمرادآباد ينور ونسی و يریام یمجتب**

 بـه تهـران هايدانشـگاه انیدانشـجو شیگـرا و، فعال مخاطبان، یمل رسانه به اعتماد، یاسیس

 سال نیچند که است یعنوان »یاجتماع هايرسانه«. اندپرداخته »يمجاز یاجتماع هايشبکه

 يفضـا در و نینـو هايرسـانه هیـپا بـر شـده جـادیا يابزارهـا و هاتیسـا مجموعـه بـه است

 ریـاخشرایط  در. شودمی اطلاق، همراه تلفن و نترنتیا و یارتباط هايشبکه لیقب از، يمجاز

 و داشــته يریــگ چشــم رشــد، یاجتمــاع هايرســانه گــرید بــه نســبت، یاجتمــاع هايشــبکه

 نشـان رانیا در شواهد. کنند جذب جهان سراسر در را یناهمگون و انبوه مخاطبان اندتوانسته

 نیـا بـه کـاربران اقبال، یاجتماع هايشبکه ترینمهم از یبرخ بودن لتریف رغمبه، که دهدمی

 »بـوكیسف« بـر پـژوهش نیـا یاصل تمرکز. است شیافزا به رو يتصاعد یشکل به هاشبکه

 شیگـرا بـر مؤثر عوامل نییتب باهدف محقق و بوده یاجتماع شبکه ینترپرمخاطب عنوانبه

 روش از اسـتفاده ضـمن و، تهـران شـهر یدولت هايدانشگاه انیدانشجو انیم در شبکه نیا به

 لیـتحل جینتـا. اسـت پرداختـه پـژوهش هايهیفرضـ یبررس به، نامهپرسش نیتدو و شیمایپ

 شیگـرا و یداخلـ يخبر هايرسانه به اعتماد و مخاطبان بودن فعال نیب که داد نشان هاداده

 بـه شیگـرا و یاسـیس شیگـرا انیـم رابطه« هیفرض نیهمچن. دارد وجود رابطه بوكفیس به

 . )39 :1391، نوري و (امیرينشد تأیید پژوهش نیا در »بوكفیس

 طلبیاصـلاح( مردم یاسیس شیگرا و گرش« نام با تحقیقی در یابوالحسن میرح دیس **

 طیشـرا در مـردم یاسیس شیگرا درك درصدد پژوهش نیا. اندپرداخته )»کاريمحافظه ای

 از کـه پـژوهش نیـا هـايداده. باشـدمی 1384 مـاه ریـت سوم در آرا جهینت به توجه با یکنون

 1382 سـال در »انیـرانیا هـاينگرش و هـاارزش« عنـوان تحت ارشاد وزارت یسنج نگرش

 یرفاه و ياقتصاد مطالعات شیپ سال دو یحت که است آن دهنده نشان است شده استخراج

، مـردم نـزد در یاسـیس نظـام يبالا تیمشروع رغمبه و دارد را تیاولو نیشتریب مردم نزد در

 از رونیـب فـرد بـه انتخابـات در مـردم لذا، هستند لازم تیمقبول فاقد حاکم نخبگان و رانیمد

 جامعـه در طلباناصـلاح هـايیشگرا آنکـه نـه اندداده رأي یرفاه يشعارها با حاکم هیئت

 . )1 :1384، یابوالحسن( باشد شده بستبن دچار

 تحقیقـی در یعیسـم فاطمه و ينقو فتانه، یزدخواستی بهجت ، دار اقتیل جوادمحمد **

 بـر یعـال آمـوزش بـه زنان شیگرا در یاسیس مشارکت و اعتبار، اشتغال نقش و تأثیر« نام با



 77                                                                        9595/بهار /بهار 3434سال دهم/شمارهسال دهم/شماره                                  

 نیــا انجـام از هـدف. انـدپرداخته »اصـفهان هايدانشـگاه دختـر انیدانشـجو نگـرش اسـاس

 یعـال آمـوزش بـه زنـان شیگرا در یاسیس مشارکت و اعتبار، اشتغال تأثیر یبررس پژوهش

 منظـور نیا به. است یفیک - یکم و ايسهیمقا - یعل نوع از یفیتوص قیتحق طرح. باشدمی

 بـا متناسـب سـاده یتصادف طور به اصفهان یدولت هايدانشگاه دختر انیدانشجو هیکل انیم از

 لیـتحل و رهیـمتغ تـک t آزمـون از اسـتفاده بـا جینتـا. شـدند انتخـاب نفـر 206 تعداد حجم

 کسـب، شـغل احـراز بـه زنـان منـديعلاقه کـه داد نشان جینتا. شد لیتحل و هیتجز انسیوار

 بـه هـاآن شیگـرا در متوسط سطح از شیب یاسیس مشارکت زین و یاجتماع تیموقع، اعتبار

 . )179 :1386، همکاران و دار اقتیل( است بوده مؤثر یعال آموزش

  مهم مفاهیم

 نگرش

 شـخص یک تلقّی طرز و برداشتیا  و پدیده یک درباره شخص یک نظر، نگرش واژه

 آن کـه است ايمرحله در عموماً پدیده یک درباره فرد یک نگرش. باشدمیپدیده  یک از

 قـاطع گیريتصمیم یک به هنوز و است نداشته زیادي شخصی تجربه پدیده آن با هنوز فرد

 پدیـده آن دربـاره افـراد نظر مرحله این در لذا، است نرسیده پدیده آن پذیرش یا رد درباره

 )7:1372، پور(رفیع. است تغییر قابل راحتیبه نسبتاً شخصی تجربه و برخورد یک با

  گرایش

 زمـان طول در که باشدمی خود اطراف هايپدیده به نسبت فرد تمایل واقع در، گرایش

 بـه اسـت افراد اعتقادات و عقاید دربرگیرنده پنهان طور به که یلتما این. است گرفته شکل

  .  کند درك را اشاجتماعی و فردي زندگی بتواند تا کندمی کمک آدمی

 یک از است عبارت گرایش« کند:می تعریف چنین را گرایش)Alport 1973( آلپورت

 روي بـر و شـودمی سازماندهی تجربه وسیلهبه که (احساسی) اعصابی و فکري آمادگی نوع

 تـأثیري دارد سروکار او با که هاییوضعیت و هاپدیده کلیه به نسبت انسان هايالعملعکس

 )6، (همان ». گذاردمی پویا یا دهندهجهت

 کننـدهارزیابی هايالعملعکس از سیستم یک گرایش« نویسد:می )Witte 1989(وایت

 انجـام ارزیـابی ایـن هاآن اساس بر که هستند هاییچهارچوب و اعتقادات بر مبتنی که است

 شخصـیت گیريشـکل مختلف دوران در کنندهارزیابی هايپایه و چهارچوب این. گیردمی

  )6، (همان ». آیدمی وجود به جامعه در و خانواده در

  دانشجو




