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 رسدتاا  . اسد   سیاسدی را ایدنا    مداااا   شناختیجامعه مطالعه مقاله این موضوع
 آموزش نقش و سیاسی ماااا  تحلیل را پاول وُگ  ها  بن تئوا  پژوهش نظن 
 تغییدنا   را جایدا  ها اسانه و شا جهانی نقش تحلیل را آنتونی گیانز و را آ 
 اجتمدایی  پیمدایش  مبندا   بدن  و کمی تحقیق نوع. اس  استواا فنهنای، و سیاسی
 شدا   بندا   طبقده  گیدن   نمونده  گیدن ،  نمونده  شدیو   و نفن 188 نمونه حجم. اس 

 و سددار  تصددارفی گیددن  نموندده نهددایی مناحددل را و( جددن  بنحسدد )تناسددبی
 میدزا  گدنایش بده    بداالبور   بدن  رالل  پژوهش تجنبی شواها . اس  سیستماتیک

 تدوا  مدی  پدژوهش  تجنبی ها  یافته استنار به. راار نمونه جامعه را سیاسی ماااا 
 مبندی  پژوهش را شا  بیا  ها  حل اا  صاق ا ، ها  مشاها گزاا  که کنر راوا 

. کندا مدی  تأییدا  اا سیاسدی  ماااا  میزا  با ها  نوین اسانه مصنف میزا  اابطه بن
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 شداخ   از شدتن یب واحدا  91 یاسد یس  مداااا شداخ    نییتب را ها  نوین اسانه
که  یاسیس  ماااا نیمتغ ان یاز واا ینسبتهمچنین . اس  نینو  هاآموزش تجنبه
یم نییتب نینو  هاو مصنف اسانه نینو یآموزشتجنبه  نیرو متغ یخط  یاز تنک
 .اس  راصا 93 انااز  به گنرر

 ،ندوین  هدا   اسدانه  مصنف نوین، ها آموزش تجنبه سیاسی، ماااا  :ها کلیدواژه
 .مسین تحلیل اگنسیو ، تحلیل اجتمایی، پیمایش

 
 مقدمه و بیان مسأله. 

ماااا  سیاسی یکی از . شناختی ماااا  سیاسی اس  موضوع مقاله حاضن مطالعه جامعه
منرم، به یندوا  موضدوع   با   مهمتنین اجزا  فنهنگ سیاسی و ااکا  اصلی اوابط رول 

منظوا از مداااا  سیاسدی تمایدل بده     (. 81:8911نش،)شناسی سیاسی اس  اصلی جامعه
هددا  مددانی بددنا  تمددامی افددنار جامعدده، حتددی افددنار       گسددتنش حقددوق و آزار  

هدددددا   و اجددددداز  فعالیددددد  رار  بددددده گدددددنو   (Price,2014:xi)غینروسددددد 
ریادنا    یقایدا  و احساسدا   تمایل به پدذینفتن  و و راک (Gibson,2007:410)مخالف
 Majeed and)اقتصددار  آنهاسدد  و اجتمددایی فنهناددی، هددا  تفدداو  از نظددن صددنف

Kanwal,2018:520). اوش و مددنش مدداااا  سیاسددی شددامل  راسددطس سدداختاا  نیددز
ها  افنار، گنوههدا   ها، هنجااها و فعالی  ها، اازش تقابل با نظنا ، ریاگا حاکمی  را 

کدااکنر  (. 813:8913فتحعلدی، )ها  مختلف اجتمایی و احتدنام بده آنهدا اسد      و اقلی 
ها  بنتن و حتی افنار اسد  تدا    ها، گنو  ها، حکوم  اصلی ماااا  سیاسی کنتنل رول 

یقایدا  ، ها  منرم یلیه بعضی افنار و گنو  ا جنگ آزاارهنتقابل و حتی باو  اقاام به 
توانا ضدمانتی بدنا     ماااا  سیاسی می(. 8919فلچن،)ها  آنا  اا تحمل کننا و ویژگی

ها  ناخوشاینا و راحاشیه، با تضمین حقوق مانی و سیاسی بنا  آنها، بده   تحمل گنو 
اسدی متفداو    ها و بستنها  مداااا  سی  ایشه (.Peak,2016:3)ینوا  یک شهنونا باشا
توانا نتیجه بستن و زمینه فنهنادی و اجتمدایی باشدا کده مبدانی       اس ، چنانکه ماااا می

ها  مدانی   بنا  مثال را بنخی جوامع حقوق و مسئولی . ماااا از آ  حاصل شا  اس 
ها نسب  به افنار و شهنوناا  اس  که منبع مداااا  سیاسدی اسد  و را بنخدی      رول 

می یالو  بن این حقوق، رین مهمتنین منجدع و منبدع مدااا     جوامع ماننا جوامع اسال
بنخاسته از ماااا را منطق اسالم، چنانکه بنا  مثال . ها با شهنوناا  اس  سیاسی رول 

را ایدن معندا،   . «یطوف  و ااف  و مهنبانی راشتن نسب  بده بنداگا  خااسد    »حال  
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هدا یامدل      بدنا  آ  هدا و رل سدوز   تواضع و ننم خویی و احتنام به شدخصی  انسدا  
  .(881:8911بنزگن و بیا ، )ننمش و انعطاف پذین  را قبال ریانا  اس 

اگن مطابق آنچه گفته شا ماااا  سیاسی اا طیفی را نظن باینم کده یدک سدو  آ  بده     
هدا  آنهدا،    گنرر و سو  ریان آ  به افنار جامعه و نانش ها بن می افتاا و ایمال رول 

هدا    هدا و اازش  جهتدی از طیدف اسد  کده بده نادنش      هاف پژوهش حاضن بناسی 
ها  اجتمایی افنار را بسدتن فنهنادی    افتااها و کنشبناین مبنا، . گنرر شهنوناا  بن می

و الاوها  افتاا  موجور را جامعه تأثین ها  ال ایا ها،  ها، بینش جامعه از نانشها، اازش
ها  موجور راجامعده ایناندی نسدب  بده مداااا        نانش(. 821:8935:بشینیه)پذینر می

ناظن بن تغیین نانش به مداااا    پژوهش اين مسألهسیاسی نیز رااا  همین وجه اس  و 
را اثبدا  ایدن مدایا شدواها تجنبدی زیدن ااا ده        . سیاسی را رهه گذشته را اینا  اس 

 .شور می

 
 

 8914 تا 8914 اونا نانش به ماااا  سیاسی از سال 5(8)نموراا

 کشدوا  را مداااا  سیاسدی   به گنایش اونا افزایشی بیانان( 8) ها  تجنبی نموراا رار 
( 8)نمدوراا  را شدا   ااا ده  تجنبدی  شدواها  بن یالو . راار 8914 تا 8914 سال از اینا 
نادنش بده مداااا      را تغییدن  وقدوع  نیدز  ریادن  ها  پژوهش تجنبی ها  رار  و ها یافته

سددا  و  اریبددی ؛8911 پددوا و همکدداا   شددااع)انددا رار  نشددا  اا سیاسددی را ایددنا  
؛ جال یددا  8912؛ جهدداناین  و همکددااا ، 8914پندداهی و شددالچی،  ؛8918همکددااا ،

 هدا   نادنش  شدناخ   حاضدن  پژوهش هاف ااستا این را (.8913،بخشنا  و همکااا 
بدین شدهنوناا     را سیاسدی  مداااا   هدا   شاخ  و ابعار از بعضی راباا  منرم کنونی
 توا  می نیز شا  بیا  ها  استاالل بناساس. اس  آ  اجتمایی یوامل شناسایی و تهنانی
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بدین   را سیاسی ماااا  وضعی " که کنر ااا ه صوا  این به اا پژوهش اصلی سؤاال 
 شدهنوناا   میدا   را سیاسدی  مداااا   وضدعی   " و "اسد    چاونه شهنوناا  تهنانی

 تبییندی  نوع از روم سؤال و توصیفی نوع از اول سؤال اس   تبیین قابل چاونه "تهنانی
 اسددتاالل: شددا خواهددا بیددا  اسددتاالل نددوع رو روم سددؤال بدده پاسددخ را. اسدد 
 پدژوهش  این سؤال به بنابناین(. فنضیا  آزمو )تجنبی استاالل و( ساز  فنضیه)نظن 
 نظدن   رستاا  از نظن  پاسخ. تجنبی و نظن  پاسخ: اس  شا  رار  پاسخ سطس رو را

 .آیا می واقعی  از تجنبی پاسخ و پژوهش
 و افدنار  متفداو   و مختلدف  افکداا  و سدالیق  ها،نانش ها،اازش به رول  احتنام لزوم
 منظدوا  بده  آنهدا  آمیدز مسدالم   همزیسدتی  بدنا   بسدتن   ایجدار  و اجتمدایی  ها  گنو 

 پیشددبنر و جامعدده را زابحددنا  مددواقعی را حتددی و مختلددف هددا تددنش از جلددوگین 
 سیاسدی  مداااا   شناخ  و طنح ضنوا  کشوا، اجتمایی و سیاسی توسعه فنایناها 

 زیدنا (. 899:8911،تنکدااانی )کنامی نشا  خاطن مسا ل این حل بنا  ابزاا  ینوا  به اا
 زمینده،  ایدن  را گذاا  سیاس  و کشوا یک فنهنای و سیاسی اوناها  شناخ  شنط

 . قا لنا اهمی  آ  بنا  منرم که باشا می آنچه شناسایی
 
 ادبیات تجربی و نظری پژوهش.2

ها  زیار  انجام شا ، اما با توجه بده اینکده اکثنید  ایدن      را باب مفهوم ماااا پژوهش
ها متمنکز بن مفهوم ماااا  اجتمایی هستنا، را این پژوهش سعی شا  آنهدایی   پژوهش

به طوا خدا  مفهدوم   . 8: موار تاکیا قناا گیننا که یکی از شنایط ذیل اا راشته باشنا
انا و یدا حدااقل مداااا  سیاسدی بخشدی از مفهدوم        ا رار ماااا  سیاسی اا مانظن قنا

با توجه به اهمی  مقهوم آموزش . 5سنجی کلی آنها را بناسی مفهوم ماااا بور  اس ؛ 
المللی و راخلی و  و تحصیال  را تبیین و افزایش ننخ ماااا  سیاسی را تحقیقا  بین

سیاسدی بدن اسداس اویکدنر     المللی بن وضعی  ماااا   ها  بین نیز بناسی اثنا  اسانه
کنندا  مفهدوم مداااا      پژوهش حاضن، حااقل یکی از این یوامل به ینوا  یوامل تبیین

حال با توجه به شنوط ذکن شا  به بنخدی  . سیاسی را آنها موار توجه قناا گنفته باشا
ها راللد  بدن    پوا و همکااا ، یافته را تحقیق شااع. شور ها  پیشین اشاا  می از پژوهش

ی  بُعا ماااا  سیاسی با راشتن بیشتنین میاناین را بین تمامی ابعار مختلف مداااا  اهم
ها  این پژوهش تأثین تحصیال  بدن میدزا  مداااا  سیاسدی      از ریان یافته. راشته اس 

به یبااتی طبق بیا  محققین، افدنار رااا  تحصدیال  بداالتن تمایدل بیشدتن  بده       . اس 

http://ensani.ir/fa/article/author/148677
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شدااع پدوا و   )هدا  مختلدف اجتمدایی رااندا     گدنو  ها  مانی بدنا    حمای  از آزار 
نیدز ایدن   ( 8918)سدا  و همکدااا    هدا  پیمدایش اریبدی    یافتده (. 34-11:8911همکاا ،

رهندا  اابطده مثبد  بدین      چنانکده نتدایا ایدن پدژوهش نشدا      . کنا موضوع اا تأییا می
ااا  به یبااتی با باالافتن ننخ تحصیال  افنار، سطس مدا . تحصیال  و ماااا بور  اس 

را پیمایش ریان  بهشدتی  (. 929-933:8918سا  و همکااا ، اریبی)اور آنها نیز باال می
ها  مااااجویانه  با بنقناا  ااتباط بین سنمایه فنهنای افنار و نانش( 8915)و استااا

بده یبدااتی سدنمایه    . انا که اابطه مثبتی بدین ایدن رو متغیدن وجدور راار     آنها، نشا  رار 
یافتده  (. 3-92:8915بهشدتی و اسدتااا،  )گدنرر  وج  افدزایش مداااا مدی   فنهنای باال م

انجام گنفتده راللد  بدن    ( 8913)پژوهش ریان  که توسط جال یا  بخشنا  و همکااا 
ماااا را بین جامعه آماا  و تبیین اابطه معنداراا  میاناین معناراا و باالتن از حا متوسط 
مطدابق  (. 3-95:8913بخشنا  و همکدااا ، جال یا  )ماااا با ایتمار اجتمایی راشته اس 

ها  ذکن شا  اونا گنایش به ماااا بده طدوا کلدی و     ها  تجنبی پژوهش ها و رار  یافته
ماااا  سیاسی به طوا خا  را کشوا همنا  با افزایش میزا  تحصیال  افنار اوندا   

 امدا موضدوع  . صعور  بور  اس  و تحصیال  نقشی اساسی را این فناینا راشته اسد  
ها  ریادن را زمینده مداااا را کشدوا، یدام       مغفول مانا  را این پژوهش ها و پژوهش

شدا  و   یدواملی مانندا جهدانی   . هاسد   اشاا  به نقش یدواملی جایدا را ایدن گدنایش    
را همین ااستا را پژوهش حاضن یالو  بن بناسدی  . ها  جایا ابزااها  آ  یعنی اسانه

هدا    به مداااا  سیاسدی، تدأثین اسدانه     ها  نوین را گنایش نقش تحصیال  و آموزش
 .  جایا نیز بن این فناینا بناسی خواها شا

مبانی نظن  تحلیل و تبیین ماااا  سیاسدی   بايد گفت، پژوهش نظري چارچوب در باب
توانا بدا توجده بده اویکدنر هدن پدژوهش        ها می گین  از این نظنیه مختلف اس  و بهن 

ها  مبتنی بن اابطه مبانی رینی با ماااا گنفته  ها  رول  و نظنیه از نظنیه. متفاو  باشا
هدا   چنانکه بنخی پژوهش. ها  مبتنی بن حقوق شهنونا  و نقش یوامل جایا تا تئوا 

انا که مبتندی بدن اابطده     هایی گذاشته تمنکز خور اا بنا  تحلیل ماااا  سیاسی بن نظنیه
هدا  ریادن، مانندا     اس ، راحالی که بنخی پدژوهش بین نظام سیاسی با ماااا  سیاسی 

ها  افدنار جامعده رابداب مداااا       ال ها و ایا  پژوهش حاضن متمنکز بن بناسی نانش
  .ها هستنا کننا  این نانش سیاسی و یوامل جایا تبیین

ها  انتخاب شا  به ینوا  مبنا  نظن  پژوهش حاضدن   با توجه به آنچه گفته شا نظنیه
اندا،   هایی که به طوا خا  پینامو  مفهوم ماااا نوشدته شدا    کی، نظنیهی. رو نوع اس 
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راباا  ماااا  سیاسی اسدتفار    9ها از نظنیه پاول وگ  پژوهش حاضن از بین این نظنیه
شدا  و تغییدنا  سیاسدی و فنهنادی پیدنو آ ، پدژوهش        روم نظنیه جهانی. کنر  اس 

یلد  اسدتفار  از   . ها از تئوا  آنتونی گیانز استفار  کنر  اسد   حاضن از بین این نظنیه
اویکنر نظن  اول شناخ  مفهوم ماااا  سیاسی و شناسدایی ابعدار، یناصدن و یوامدل     

بنحسد  ایدن اویکدنر نظدن      . کننا  آ  به منظوا سنجش را جامعه اینانی اسد   تبیین
یل  وجور  مفهوم ماااا بازشناسی و بده اسدمی  شدناختن ریادن  بده یندوا  یدک        

. گنایی اس  این موضوع خور موج  قبول واقعی  کثن . شناختی اس  واقعی  هستی
هدا   رهنا  آگاهی انسدا   و نشا  گنایی بخشی از معنا و هستی مفهوم ماااا بنابناین کثن 

هددا  ریاددن و بدده اسددمی  شددناختن وجددور آنهددا را راخددل جامعدده   از وجددور انسددا 
ماااا را ذا  خدور ضدامن   بناین مبنا و مطابق این اویکنر (. 935:8914جهانبالو،)اس 

(. Phelps,2004.24)ناهااا  جامعه به طوا یام و جامعه مانی به صوا  خا  اسد  

 حسد  ریداگا  وُگد    . پنرازا  این اویکنر پاول وُگد  اسد    تئوا یکی از مهمتنین 
آمیدز بدا ریادن هدم      سیاسی به یل  اهمیتش بنا  تحمل و همزیستی مسدالم   ماااا 
چنانکده از نظدن    (.Vogt,1997:17)راش  جامعه اسد   ها، یک اصل اساسی بنا  ناه نوع

  به آ  نااار و اغل  بده  ا وُگ  ماااا یباا  اس  از کناا آما  فنر با چیز  که یالقه
طبدق   .(Ibid:1)گیدنر  منظوا راشتن احساسی بهتن نسب  به سازگاا  با ریانا  انجام می

 و اسد   ضدنوا   پذینش و یام توافق یام ناخوشاینا ، تنها را مواار نظن وُگ  ماااا
مفهدوم  از نظن او را  .(Ibid:2)ها راار یا گنو  افنار بین اختالفا  ااتباط بسیاا نزریکی با

اختالفدا  بدین مدنرم نیدز اهمید  بسدیاا         بلکده  فقدط تفداو  مدانظن نیسد ،     ماااا
هدم   رااندا و  هدم تمایدل   کده  اندا  کنر  ثاب  منرم جها ، سناسن چنانکه را .(Ibid)راار

 ایتقدارا   زنداگی،  ها، سدبک  ها  به نظن غینقابل تحمل بین اازش توانایی اینکه تفاو 
شخصی خدور بدا ریادنا  اا برذینندا و بدا آ        تنجیحا  سیاسی و ها  ریاگا  مذهبی،

تندوع   مداااا،  بداو   این اسد  کده   ماااا تنویا و تمنین از نظن او ضنوا  .ماااا کننا
  .(Ibid:5)نخواها مانا صلس، زنا  و بنابن  ها، اازش

(. Ibid:17)سیاسی، اخالقی و اجتمدایی : کنا وُگ  سه نوع ماااا اا از یکایان متمایز می

یمدومی هسدتنا قدناا     حدوز   اقااماتی که مدنتبط بدا   سیاسی، نظن او را قال  ماااا از 
 توزیدع  تظداهنا ،  آزار  را سدخننانی،  :مانندا  گیننا که از سویی شامل موضویاتی می

 بده  منبدوط  مداااا  ندوع  ایدن . جلسا  بحث و گفتاو  سیاسی اس  بنگزاا  ایالمیه،
 از (.Ibid)اسد   مخدالف  هدا و افدنار   گدنو  بخصو  بنا   مانی ها  آزار  از حمای 
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 سیاسدی  هدا   گیدن   جه  را تنوع به تنها محاور سیاسی ماااا  از نظن او یانر  سو
و بنابدن  و یداال  سیاسدی و     مدانی  حقدوق  از حماید   نیس  و به طوا یمومی بده 

ریادن   (.Ibid)راار اشداا   جنسدیتی نیدز   و فنهنادی  سیاسدی،  قومی، مذهبی، ها  آزار 
 :گینندا یبااتندا از   مواار  که از نظن وُگ  را قال  مفهوم مداااا  سیاسدی قدناا مدی    

و  اساسدی  قانو  گستنر  اصول با چه آنها که نهار ، و قانونی آمیز تبعیض ها  ممنویی 
 (.Ibid:227-228)و چه غین آ  گنرنا رولتی محاور می اقااما 

کنندا  مداااا را جامعده     یامدل تبیدین   بخش مهم ریان تئوا  وُگ  منبوط به مهمتدنین 
کننا  و یاملی که بیشتنین تدأثین اا بدن افدزایش یدا      از نظن او مهمتنین یامل تبیین. اس 

 و مداااا  خدور  کتداب  را او. کاهش ماااا را جامعه راار آمدوزش و تحصدیال  اسد    
 امدنوز  آموزش تدا بده   و ماااا ا  اا که راباا  اوابط مطالعه تنین مفصل( 8113)آموزش

 افدنار  بده  اا جایدا   اطالیدا   تنهدا  نده  از نظن او آموزش. انجام شا  ااا ه کنر  اس 
اا بدنا  یدک    آنهدا  و رار  تغییدن  اا آنهدا  شخصی  تفکن و نحو  توانا می بلکه رها، می

 افدزایش  بایدث  از نظدن او آمدوزش   (.Vogt,1997:246)کنا آمار  تجنبه اجتمایی جایا
 اخالقددی و اجتمددایی سیاسددی، هددا  گددنو  هددا  کلیشدده و تعصددبا  کدداهش و مدداااا
ها  بنخی تحقیقا  تأییا شا  و بنخی  البته نتایا کاا وُگ  با یافته .(Ibid:102)شور می

مدثال بناسداس   . اندا  هدا  آ  رسد  پیداا کدنر      تحقیقا  به نتایا نقضی نسب  به یافتده 
 مداااا  ظهوا را موثن  بسیاا و اساسی نقش آموزش( 1999)تنانسو و ها  سالیوا  یافته
 از سیاسدی بیشدتن   فعدال  و کدنر   تحصدیل  اصدطالح  بده  سیاسی و چنانکه نخباا . راار
 Van)رااندا  سیاسدی  ماااا  بیشتن یموماً او این از و کننا می حمای  مانی ها  آزار 

doorn,2014:10.) اا را پوسدتا   سیا  به نسب  که ماااا( 1987) اما یافته تحقیق جکمن 
کدنر  اسد ، نتدایا     اازیدابی  پایین و یالی تحصیال  رااا  آمنیکایی سفیاپوستا  بین

پوستا  هم را  نتایا کاا جکمن نشا  رار که ماااا نسب  به سیا . رها نقضی اا نشا  می
سددوار یکددی  بددین سفیاپوسددتا  رااا  تحصددیال  یالیدده و هددم را سفیاپوسددتا  کددم  

  (.Ibid:9)اس 
بایا گف  از نظن او یکی از مهمتنین ابعدار مداااا، مداااا     بنا  ریاگا  وگ   را جمع

فضا  مفهومی مااا  سیاسی متشکل از یناصن حوز  یمومی شامل ااا ه . سیاسی اس 
آزار  و بنابن  را ابعار مختلف قومی، جنسیتی و مذهبی و نیز تحمل و تساهل نسدب   

کننا  ماااا  سیاسی  ینهمچنین مهمتنین یامل تبی. به آاا و یقایا مختلف سیاسی اس 
 .از نظن وُگ  آموزش و تحصیال  اس 



 6911 بهار ، سال يازدهم، شمارة اول، جستارهاي سياسي معاصر   661

 

هدا  سیاسدی افدنار را رنیدا  جایدا تنهدا وابسدته بده          تغیینا  ایجار شدا  را نادنش  
تحصیال  و آموزش نبور  و مطدابق رومدین اویکدنر مدوار نظدن ایدن پدژوهش یعندی         

یل  استفار  . ینرپذ نیز تأثین می ها  جایا شا  از یامل مهم ریان  یعنی اسانه جهانی
گن مفهوم مداااا  سیاسدی را جامعده جایدا      از این اویکنر نظن  بناسی یوامل تبیین

 مدنتبط  کلدی و  اویکدنر  چندا  سیاسی شناسیرا این باب بایا گف  که را جامعه. اس 
 تبیدین  بدن  مبتندی  اویکدنر  اولدین  راار؛ وجدور  سیاسی و فنهنادی  تغیینا  باهم راباا 
 ندش  کید   کده  آنچده  اس ، یعنی آنها خواس  ها و مل –رول  تسلط بواسطه تغیینا 

 فنآینددا بددن مبتنددی روم، اویکددنر ؛(39:8911نددش،)نامددا مددی "محددوا رولدد  سیاسدد "
 بده  و فدنر   ها نانش و یقایا را آما  وجور به تغیینا  با آ  ااتباط و ماانیزاسیو 

 پدیش  را سدوم، بدا   اویکدنر  امدا (. 8911ولزل، و اینالهاا )اس  نظام سطس را آ  تبع
سیاسدی و   تغییدنا   ایجدار  را هدا رولد   قداا   کداهش  ماننا؛ هاییفنضپیش گنفتن

هدا   بناسداس ایدن تئدوا     .اسد   شدا   ااا ده  شا  جهانی ها  تئوا  قال  را فنهنای،
شدا    جهانی ریان  ماننا فنایناها  و هاینصه یافتن قاا  جایا بن تغیینا  نانشی

 نش کی  که اس  اهمی  حا ز آنقاا که اویکنر  مبتنی اس ، آ  ااتباطی ابزااها  و
. (51-58:8911ندش، )کندا   مدی  یدار  جایدا  سیاسی شناسی جامعه موضوع ینوا  به آ  از

 ندوین  هدا  اسدانه  بواسطه شا  ااا ه فنهنای-سیاسی ها جنیا  ها تئوا  این بناساس
 تغییدن  ها  زنداگی  اوال سیاس  و افنار ریان، رول  و به نسب  ما نانش را تواننامی

  (.33:هما  منبع)باها ما به آنها از جایا  راک حتی و کنا ایجار
نظدن گیدانز رابداا     . پنرازا  این اویکدنر آنتدونی گیدانز اسد      یکی از مهمتنین نظنیه

شا  و تغیینا  سیاسی و فنهنادی و از جملده تغییدن نادنش رابداا  مداااا اا،        جهانی
رموکناسی را از نظن گیانز  .رازمینه رموکناسی بناسی کنرتوا  را قال  ریاگاهش  می

 بحث یمومی رابااة مسا ل بهو  شامل بنابن  اسمی، حقوق فنر  حوز  یمومیسطس 
بدده رسدد    و مدداااا وگددو گفدد  ،از خشددون  و اقتددااا اسدد  کدده بددا مددذاکن    روا
 همبسدتای گیانز اساس توسعه جامعه، از نظن از طنف ریان  (. 812:8931گیانز،) آیا می
وگو و تجنبۀ رموکناسی را سطوح اجتمایی جامعده   همبستای از گف از نظن او . اس 

هداف   پایه و گیانز فناینا تأمل و مباحثه اس  که ریاگا رموکناسی از .  گینر نشأ  می
تنها به شفافی  را حوزة  به یقیا  او رموکناسی نه. آ  همزیستی و ماااا  متقابل اس 

. ه خااج از نهارها  اسمی و به زناگی اوزمن  افنار وابسته اسد  اسمی سیاسی بلکه ب
از  (.Kaspersen,2000:45)  شدور از نظن او رموکناسی بایا را کلیۀ سطوح زناگی جداا 
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تجنبۀ رموکناسی را سطس اجتمایی شهنوناا  اا بنا  مسایا  و همناهدی  نظن گیانز 
تجنبدۀ رموکناسدی را سدطس    . کندا  با رموکناسی را سطس اسمی و سیاسدی آمدار  مدی   

شدهنوناا    مدانی رهدا و بدده تنبید      ها  شناختی افنار اا گسدتنش مدی   اجتمایی افق
نکته مهم را ریاگا  گیانز رابداا  رموکناسدی و ابعدار آ     (. 491:8913،کسل)انجاما می

بیدا ،   آزار هدا  رمدوکناتیکی مانندا مداااا،      اازش او ماننا ماااا این اس  که از نظدن 
شدا    جهدانی  قابلید   ،ندوع  ایدن  از پینامدو  مسدا لی   اطالیدا   تبدارل  و واهیخ بنابن 
مطابق نظنیه گیانز، ابزااها  ااتباطی جایدا هسدتنا کده     (.44(:الف)8914گیانز،)راانا

 شدا  گیدانز   جهانی نظنیه بناساس. نماینا ها اا مهیا می شا  ایناونه اازش زمینه جهانی
 جهدانی  ینصده  را اجتمدایی  اوابدط  تشدایا  و جهدانی  پیوسدتای همبه یامل تنینمهم

 تغییدن  چنداین  موج  نوین ها  اسانه تأثینگذاا  او نظن از. اس  ااتباطی ها  فناوا 
 شا  انسا  اجتمایی زناگی مختلف ها  حوز  المللی، بین و فنر  تعامال  را فناینا 
 خدور  نظنیده  مهدم  و محدوا   مفهدوم  از فنایندا   تغیینا  این توضیس را گیانز. اس 

 بدازتعنیف  و تعنیدف  فنآینا بازانایشی گیانز ریاگا  با مطابق. بنر می بهن "بازانایشی"
 جداا   زنداگی  ممکدن  مسدینها   رابداا   اطالیدا   را تفکدن  و مشاها  بواسطه خور
 کده  اسد   واقعید   ایدن  رابنگینندا   بازانایشی یبااتی به(. 44(:ب)8914گیانز،)اس 

 خدور  رابداا   تاز  اطالیا  پنتو را و شونامی بازسنجی پیوسته اجتمایی، یملکنرها 
 گیانز اویکنر بنحس اگن (. 338:8933ایتزا،)شونا می رگنگو  پیوسته و اصالح آنها،

 کده  باانیم خور ها  نانش و ها اازش او  بن انسا  مجار تفکن معنا  به اا بازانایشی
 ظهدوا  نتیجده  را گدنرر،  می زناگی ها  بننامه و زناگی شیو  را تغیین و اصالح موج 
 فنایندا  ایدن  بدن  مدوثن  یوامل از یکی توانا می جایا ااتباطی ها فناوا  و شا جهانی
 همچدو   سیاسدی  موضدویی  گسدتنش  بده  واکدنش  زنجیدن   او نظدن  از مثال بنا  .باشا

 او. باشدا  جهدا   اویداارها   پذینشدا     مشاها تأثین تح  شا  به توانا می رموکناسی
 هدا  حکومد   مداهواا ،  و اینتنند   مانندا  ندوین،  ها  فناوا  واور با همنا  اس  معتقا
 گیدانز  کده  هدایی  مثال. کننا کنتنل کننا می مشاها  شهنوناا  که اا چیزهایی تواننا نمی
 ییداا  تمدام  کنتنل چین و شواو  کمونیس  حزب او نظن از هستنا، جال  نیز آوارمی
 ا  مداهواا   پخدش  گسدتنش  امدا  راشدتنا،  تلویزیدونی  ها  شبکه او  ا  گینانهسخ  و

 بدا  مدنرم  تنتی  این به و شا تلویزیونی ها  بننامه به منرم از بسیاا  رستنسی موج 
 بدا  گیدانز  نظدن  از. شدانا  آشدنا  خورشا  زناگی وضعی  به نسب  متفاوتی ها  ریاگا 
 موجد   اینتنن  چو  اس ، شا  تشایا اونا این اینتنن  فزاینا  محبوبی  و گستنش
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 سیاسدی  و فنهنادی  تغییدن  نینومندا  یوامل از و شا  جهانی ااتباطا  را بیشتن سهول 
 بدن  اا هدا  ماننا اسدانه  ماا  نهارها  تأثینرا نهای   (.381-358:8911گیانز،)باشا می

هدا  مداا  از ریداگا  گیدانز اا      ها  پیشین با نانش و جایازینی سن  اوزانه تجااب
 نهارهدا  مداا  بده بافد  زنداگی      نفوذ با جهانی تبیین کنر که تجنبهتوا  ایناونه  می

 راو کنندا   مدنعک  مدی   اا تجااب اوزمن  تغیین نقش سن . شا  اس  مواجه اوزمن 
 (.Beck, Giddens and Lash,1994:59)کنا باز  می اا  پیشنو فناوا  نقش اینجا،

بناساس این تئوا  . اس  را این پژوهش مفهوم ماااا  سیاسی بن تئوا  وُگ  استواا
کده   گینندا  یمومی هستنا قناا مدی  حوز  اقااماتی که منتبط با سیاسی، را قال  ماااا 

از . گینر آزار ، بنابن  و تحمل یقایا و آاا مخالف وُگ  سه بخش بنا  آ  را نظن می
رهندا  مداااا را جامعده آمدوزش و      کنندا  و افدزایش   نظن وُگ  مهمتدنین یامدل تبیدین   

اما مطابق تئوا  گیانز از آنجاکه اازشها  مانی و رموکناتیدک مانندا   . تحصیال  اس 
شدا  و   ، بنابناین قابیل  گستنش جهانی بواسطه جهدانی ها  جهانی هستنا ماااا اازش

هدا    بنابناین مطابق ریاگا  گیانز اسدانه . ها  جایا اا راانا ابزاا اصلی آ  یعنی اسانه
بناسداس  . شدونا  ها  مانی و رموکناتیکی ماننا ماااا مدی  جایا موج  گستنش اازش

 .شور آنچه گفته شا مال پژوهش به صوا  ذیل ااا ه می
 

 

 

               

 

ها  سیاسدی و فنهنادی را    بناساس این مال ماااا  سیاسی تنکیبی از ایتقار به آزار 
ابعار مختلف آ  و تحمدل آاا  ابعار مختلف آ ، ایتقار به بنابنها  سیاسی و فنهنای را 

همچندین بناسداس مدال، فدنض     . و یقایا متفاو  و مختلف سیاسی و فنهنای اسد  
ها   ها  نوین هم به صوا  مستقیم و هم از طنیق اسانه پژوهش این اس  که آموزش

این تأثینگدذاا  همچندین   . توانا بن او  میزا  ماااا  سیاسی تأثینگذاا باشا جایا می
 . 4ها  جایا نیز اتفاق بیفتا وا  مستقیم از طنیق خور اسانهتوانا به ص می

ها  نوین آموزشجنبه ت  

 

ها  جایا اسانهمصنف   

 

سیاسی ماااا   

(متفاو  ااآزار ، بنابن ، تحمل یقایا و آ)  
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 هیبه سداخ  فنضد   یشناختاوش اصول  مبنا بن حاضن پژوهش ار :پژوهش هاي فرضيه
 حدل اا بده یندوا      اصول یبااتنا از سداخ  گدزاا  نظدن    نیکه ا. پنراخته شا  اس 

 قوایدا   مبنا بن هاهیپژوهش و ساخ  فنض ییلم سؤالبه   پاسخ نظن مسأله، کیتئوا
 : که اس  این حاضن( اصلی فنضیه)پژوهش  نظن  مایا پژوهش مال بناساس. منطق
 هدا  آمدوزش  تجنبده  میدزا   خطدی  تنکی  با مثب  اابطه اینا  ماااا  سیاسی را"     

 بیشدتن  متغینهدا  ایدن  میدزا   هنچه که ا گونه به راار، جایا ها اسانه مصنف نوین و
هدا  پدژوهش    سداین فنضده   ."شدور  مدی  بیشدتن  ماااا  سیاسی نیز را اینا میزا   باشا،

 : یبااتنا از
 که ا گونه به راار، نوین ها آموزش تجنبه میزا  با مثب   ااابطه اینا  را سیاسی ماااا  میزا  -

 .شورمی بیشتن اینا  را نیز سیاسی ماااا  میزا  باشا، بیشتن نینو  هاآموزش تجنبه میزا  هنچه

 هنچه که  اگونه به راار، ایجا  هااسانه مصنف با مثب   ااابطه نا یا را یاسیس  ماااا زا یم -

 .شوریم شتنیب نا یا را زین یاسیس  ماااا زا یم باشا، شتنیب ایجا  هااسانه مصنف زا یم

 

 شناختی چارچوب روش.3
. این پژوهش یک پیمایش اجتمایی را باب ماااا  سیاسی را جامعه اینانی اسد        

آوا ،  را ارامه را ابتاا به تعنیف یملیاتی مفاهیم تحقیق پنراخته و سدر  اوش جمدع  
 .ها بیا  خواها شا ها و اوایی و ایتباا معنف تحلیل رار 

 
 تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق.4

پژوهش حاضن مفهوم ماااا  سیاسی را سه بعدا ایتقدار بده آزار ،    را  :سياسي مداراي
. 8: ایتقار بده بنابدن  و تحمدل و تسداهل سیاسدی مدوار سدنجش قدناا گنفتده اسد           

ا ، آزار  مدذهبی، آزار  قدومی و    آزار  یقیا ، آزار  شخصدی، آزار  اسدانه  )آزار 
تحمدل و  . 9؛ (نیبنابن  جنسدیتی، قدومیتی، مدذهبی و زبدا    )بنابن . 5؛ (آزار  جنسیتی
تحمل یقایا مخالف را تعامال  میا  فنر ، تحمل یقایدا مخدالف را   )تساهل سیاسی

ها  قدومی و مدذهبی،    تعامال  رول  و افنار، امکا  و تحمل اظهاا یقیا  توسط اقلی 
امکا  و تحمل تحصیل به زبا  مارا  بنا  اقلی  ها  قومی و مذهبی، امکا  و تحمل 

 (.امعهحضوا زنا  را ینصه ج
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 سیاسی ماااا  مفهوم سنجش ابعار و تجنبی ها  معنف(: 8) جاول
 سنجش براي شده استفاده هاي گويه ابعاد خرده تعداد ابعاد مفهوم

اي
دار
م

 
سي

سيا
 

دي
آزا

 

 بایس  می یقایاشا  ابناز را جامعه افنار همه من نظن به یقیا  آزار  8
 .باشنا آزار

 .اس  شخصی مسأله یک زنا  توسط حجاب ایای  شخصی آزار  5 

9 

 ها اسانه آزار 

 بایس  می ماا  کشواها  از بسیاا  ماننا نیز اینا  را
 منظوا به خصوصی تلویزیونی ها  شبکه تأسی  اجاز 
 .شور رار  مخالف یقایا حتی قانونی مطابق یقیا  هن بیا 

 منعی هیچ باو  اا مخالف نظنا  بتواننا بایا ها اسانه 4
 .رهنا انتشاا 

 ا  ماهواا  ها  تلویزیو  از جامعه افنار اگن نااار  مشکلی 2
 .اس  شخصی موضوع یک این چو  کننا استفار 

3 
 و قومی آزار 

 مذهبی
 یا قومی ها  مناسم بنگزاا   اجاز  بایا کشوا اقوام تمامی

 .باشنا راشته اا خور مذهبی

3 
 جنسیتی، آزار 

 مذهبی و قومیتی

 اش مذه  و قومی  جنسی ، به توجه باو  بایا هنفنر 
 حتی و مجل  نمایناگی بنا  نامزر  اجاز 

 .باشا راشته اا جمهوا  ایاس 

 .باشا آزار مذهبش و رین انتخاب را بایا فنر  هن مذهبی آزار  1
ري
راب
ب

  

8 

 جنسیتی بنابن 

 ماننا کشوا، مهم مناص  به رااسیا  منرا  و زنا 
 .باشنا راشته بنابن  حقوق بایا وزاا  و مجل  نمایناگی

 هم و کنا کاا خانه از بینو  هم بتوانا بایا منر مثل نیز ز  5
 .بخوانا راس

 را باشنا راشته اجاز  بایا زنا  رنیا تمام ماننا نیز اینا  را 9
 .شونا حاضن وازشی اماکن و ها استاریوم

 ایاس  بنا  نامزرشا  اجاز  بایا منرا  ماننا نیز زنا  4
 .باشنا راشته اا جمهوا 

2 
 قومیتی، بنابنا 

 زبانی و مذهبی

 جمهوا ، ایاس  ماننا کلیا ، مناص  به   اسیا  مالک
 نه اس  افنار  شایستای وزاا ، و مجل  نمایناگی

 .آنها زبا  یا مذه  قومی ،

3 

 جنسیتی، بنابن 

 و مذهبی قومیتی،

 زبانی

 مذه  هنقومی ، با منر و ز  از ایم جامعه ایضا  تمامی
 .هستنا یکسا  قانو  بنابن را زبانی و
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هدا    مصدنف اسدانه  بدنا  سدنجش مفهدوم     حاضن پژوهش را: هاي نوين مصرف رسانه

 هدا  تلویزیدو   و اینتننتدی  ها وبالگ و هاسای  اینستاگنام، نوین، چهاا اسانه تلانام،
 و اوز را اسدتفار   رقدایق  میزا  و استفار  ها سال میزا  سنجه ا ، بناساس روماهواا 
 .موار بناسی قناا گنفته اس  (z) استانااار نمن  به آنها تبایل

 
 نوین ها  اسانه مصنف مفهوم سنجش ابعار و تجنبی ها  معنف(: 5) جاول
 سنجه اسانه نوع

 مجاز  و اجتمایی ها شبکه

 تلگرام
 استفاده هاي سال ميزان

 استفاده دقايق ميزان

 اينستاگرام
 استفاده هاي سال ميزان

 استفاده دقايق ميزان

 اینتننتی ها وبالگ و هاسای 
 استفاده هاي سال ميزان

 استفاده دقايق ميزان

 ا ماهواا  ها تلویزیو 
 استفاده هاي سال ميزان

 استفاده دقايق ميزان

 ندوین از سده سدنجه    آموزشدی  تجنبده  شداخ   سداخ   بنا  :نوين هاي آموزش تجربه
 هدایی  سدال  تعداار  کل منظوا)تحصیلی تجنبه ها  سال تعاار: از یبااتنا که شا استفار 
 آزار، رولتدی،  از ایدم  رانشداا   را چده  و مااسه را چه اسمی صوا  به فنر که اس 
 قیرقدا  نیاناید م ؛(اسد   بور  تحصیل به مشغول کاابنر -یلمی و غینانتفایی نوا، پیام

 خصوصدی  یدا  غینرانشدااهی  آموزشدی  هدایی  روا  منظدوا )آموزشی  هاروا  گذاانا 

سي
سيا
ل 
اه
تس
و 
ل 
حم
ت

 

8 
 یقایا تحمل

 تعامال  را مخالف

 فنر  میا 

 او صحب  اگن حتی بزنا اا حنفش بایا راجامعه هنکسی
 .باشا ما یقایا مخالف

 .باشا راشته اا یقایامخالف تحمل قاا  بایس  می رول  5

9 
 یقیا اظهاا امکا 

ها  اقلی  توسط

 مذهبی و قومی

 بایا و هستنا اینانی نیز کشوا مذهبی–قومی ها  اقلی 
 .باشنا راشته یقیا  اظهاا امکا 

4 
 به تحصیل امکا 

 بنا  مارا  زبا 

 و قومی ها  اقلی 

 مذهبی

 و بیایا کناا کشوا مذهبی–قومی ها  اقلی  با بایا رول 
 .کنا فناهم آنها بنا  اا شا  مارا  زبا  با تحصیل امکا 

 زنا  حضوا امکا  2

 جامعه ینصه را
 اس  واقعی  یک جامعه را زنا  فعالی  و حضوا امکا 
 .باشا ما یقایا مخالف اگن حتی برذینیم اا آ  بایا که
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 هفتده بده   را فدنر  کده  اسد   رقایقی میزا  منظوا)هفته را مطالعه قیرقا نیانایم ؛(اس 
سه بُعا  نیبن اساس ا نیتجنبه آموزشی نو شاخ  ساخ  منظوا به(. پنرازر می مطالعه

آنهدا بدا     ید و از تنک لیتبدا (  zنمدن   )شاخ  بده نمدن  اسدتانااار    نینمنا  هن سه ز
 .ساخته شا  اس  نیشاخ  تجنبه آموزشی نو انیکای

ها  مدوار نیداز از پنسشدنامه     آوا  اطالیا  و رار  بنا  جمع: ها آوري داده روش جمع
محیط انجام پژوهش شهن . ها به صوا  حضوا  تکمیل شانا استفار  شا و پنسشنامه

جمعی  آماا  پژوهش یبااتندا از تمدامی شدهنوناا     . گانه آ  اس 55تهنا  و مناطق 
گیدن    نفن و شیو  نمونه 188حجم نمونه . گانه آ  55سال شهن تهنا  و مناطق  81باال  

و را مناحدل نهدایی   ( بنحسد  جدن   )بندا  شدا  تناسدبی     گین  طبقه پژوهش، نمونه
 . گین  تصارفی سار  و سیستماتیک بور  اس  نمونه

هدا  پدژوهش از    هدا  تئوایدک فنضدیه    بنا  راوا  تجنبی راباب گزاا : روش تحليل
همچندین بده منظدوا    . ا  اسد  تحلیل اگنسیو  و تحلیل مسین اسدتفار  شد    ها  تکنیک

ها  باس  آما  از طنیق پنسشنامه از جااول توزیع راصدا  و   توصیف وضعی  رار 
 .راصاها  فناوانی کمک گنفته شا  اس 

هدایی اسد  کده بدنا       ها و معدنف  منظوا از ایتباا میزا  رق  شاخ : روايي و اعتبار
را تحقیق حاضن بنا  (. 11:8913سایی،)انا شا سنجش مفاهیم موار نظن پژوهش تهیه 

یکی اینکه را ابتاا سعی را این شدا  : یابی به ایتباا چنا ضابطه مانظن قناا گنف  رس 
ها  پیشین موار  هایی استفار  شور که قبالً را پژوهش ها، از معنف که را طناحی معنف

بده  . اا نیز به باا آوار  باشناانا و را ضمن نتایا مطلوبی  استفار  و یا آزمو  قناا گنفته
پذین  تعنیدف یملدی بدا تعنیدف نظدن        یبااتی را اینجا سعی شا  تا به میزا  انطباق

هدا  انتخداب    تا تمدامی معدنف  « ایتباا صوا »را منحلۀ روم، با استفار  از . توجه شور
را  امدا . شا  یک باا ریان با مناجعۀ به متخصصین امن، موار اازیابی مجار قناا گینندا 

ها  انتخاب شا  از تکنیک تحلیل یامدل   نهای  بنا  بنآوار میزا  ایتباا تجنبی معنف
. تحلیل یامل تکنیک آماا  مناس  بنا  اازیابی ایتباا تجنبی اس . استفار  شا  اس 

ها  رواا  ماننا واایماک  اضای  بخدش   ها با یکی از اوش اگن باایاملی همه معنف
صدوا    باشا، راایدن  8ا و مقااا ویژ  آنها بیش از یار باش 31/1حاور  KMOو مقااا

هدا    را پژوهش حاضن بده ااا ده اازش  . ها  تجنبی ایتمار کنر توا  بنایتباا معنف می
 .2اکتفا شا  اس ( Eigenvalue)و مقااا ویژ  Bartlett's Testو   KMOها  آماا 
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 عاملي تحليل نتايج(: 9) جدول
 روايي ضريب ويژه مقدار KMO BTS Sig ها معرف مفاهیم

 سیاسی مدارای

 08/8 81/۳ ۰۰/۰ ۸8/۱۷۸1 ۸۳/۰ آزادی به اعتقاد

 80/8 ۸۷/۲ ۰۰/۰ 1۰/۱۲۹۹ ۷۹/۰ برابری به اعتقاد

 02/8 49/2 88/8 88/7948 80/8 تساهل و تحمل

 
به این معندا کده اگدن تحقیدق بده      . باشا ثبا  نتایا تحقیق می( پایایی)اما منظوا از اوایی

بدنا   (. 15:8913سدایی، )رفعا  مختلف تکناا شور، نتایا باس  آمدا  یکسدا  باشدا   
راتحقیدق حاضدن   . باس  آوار  میزا  اوایی پنسشنامه، از آلفا  کنونباخ استفار  شدا 

بنا  رستنسی به این امن را ابتاا از پنسشنامه تهیه شا  یک پیش آزمو  به یمل آمدا و  
بعا از انجدام ایدن   . نه موار آزمو  اولیه قناا گنف نمو 811پنسشنامه به وسیلۀ انتخاب 

هدا  موجدور را پنسشدنامه     پیش آزمو  ضنی  آلفا  باس  آما  بنا  تمامی مقیداس 
ها نیدز، بدازهم    بعا از اجنا  نهایی تحقیق و تکمیل پنسشنامه. بسیاا اضای  بخش بور

 .بورمقااا آلفا  پنسشنامه نهایی، را موار تمامی مقیاس ها اضای  بخش 
 

 نهايي و مقدماتي پرسشنامه در موجود هاي مقياس انواع آلفاي مقدار(: 4) شمارة جدول

 ها معرف مفاهیم

 مقدماتی آلفای
 

 نهایی آلفای

 تعداد
 گویه

 تعداد
 پاسخگو

 ضریب
 آلفا

 تعداد
 گویه

 پاسخگو تعداد
 ضریب

 آلفا

 سیاسی مدارای

 08/8 077 0 08/8 788 0  آزادی به اعتقاد

 80/8 077 6 09/8 788 6  برابری به اعتقاد

 02/8 077 8 06/8 788 8 تساهل و تحمل

 

 تحلیل تجربی.5
را این پژوهش تحلیل تجنبی را هنرو سطس توصیفی و تبیینی انجام شا  اس  کده را  

 .ارامه هنرو تحلیل ااا ه می شور
 
 تحلیل توصیفی.6

راصدا   21.31پاسخاویا  منر و  راصا 41.95( 2)ها  جاول مطابق رار : جنس و سن
سداله   54تدا   81ها  تجنبی جاول بن این رالل  راانا که طبقده سدنی    رار . انا ز  بور 
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سدال   94.2و میداناین سدنی پاسدخاویا     ( راصدا  91.99)رااا  بیشتنین فناوانی اس 
  .بور  اس 

 سن و جنسيت براساس پاسخگويان فراواني توزيع( 1) جدول
 خال  راصا راصا فناوانی متغینها

 جنسی 
 41.95 41.95 411 منر
 21.31 21.31 488 ز 

 811 811 188 مجموع
Mode: ز 

 سن

54- 81 543 91.99 91.99 
94-52 812 55.18 55.18 
44-92 832 58.21 58.21 
24-42 828 81.35 81.35 
 3.33 3.33 24 باال به 22

 811 811 188 مجموع
Mode: 23       Mode: 18-24        Mean : 34.5                Minimum : 18               Maximum : 73 

 
 

هماناونه که پیش از این گفته شا  بنا  سنجش این مفهدوم از   :هاي نوين تجربه آموزش
 .شاخ  را جاول ااا ه شا  انا 9سه شاخ  استفار  شا که رار  ها  آماا  این 

 
 ها  نوین آموزشتجنبه ( 3) جاول

 متغير

 آماره

 میاناین

 بیشتنین

 فناوانی

 رااا 

 /تحصیال 

 روا  را شنک 

 /آموزشی

 مطالعه رااا 

  یام

 /تحصیال 

 روا  را شنک  یام

 /آموزشی

 مطالعه یام

 کل تعاار

 راصا تعاار راصا تعاار راصا تعاار
 811 188 1.8 8 11.1 181 81 83.3 تحصيل به اشتغال هايسال تعداد
 آموزشي هاي دوره گذراندن دقايق ميزان

 روز در
59.2 54 919 43.59 451 25.33 188 811 

 811 188 81.13 829 18.89 321 31 885 هفته در مطالعه دقايق ميزان

 
ها  اشتغال به تحصدیل را   رالل  بن این راار که میاناین تعاار سال( 3)ها  جاول رار 

ها   همچنین رار . سال اس  81و بیشتنین فناوانی از این نظن  83.3بین جمعی  نمونه 
هدا  آموزشدی    این جاول رالل  بن این راانا میاناین میزا  رقایقی کده افدنار را روا   

رقیقه را اوز بور  و بیشتنین فناوانی را ایدن   59.2انا بنابن  غین  رانشااهی شنک  کنر
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حکای  از این راار کده  ( 3)باالخن  شواها تجنبی جاول . رقیقه را اوز اس  54زمینه 
رقیقده   31رقیقه را هفته و بیشتنین فناوانی منبدوط بده    885میاناین مطالعه افنار نمونه 

 .را هفته اس 
رهدا اکثنید  پاسدخاویا      نشدا  مدی  ( 3)ونه که جاول همانا :هاي نوين مصرف رسانه

این یار بنا  اینستاگنام بنابن . کننا انا که از تلانام استفار  می راصا ایالم کنر  14.42
 23.31ا  بنابدن   ها  مداهواا   و تلویزیو  43.59ها  اینتننتی  ها و وبالگ ، سای 38.32
هدا و   ، سدای  5.1، اینسدتاگنام  9.1 ها  اسدتفار  از تلادنام   همچنین میاناین سال. اس 
میاناین رقدایق اسدتفار    . اس  89.9ا   ها  ماهواا  و تلویزیو  1.1ها  اینتننتی  وبالگ

 854ها  اینتننتدی   ها و وبالگ ،  سای 15رقیقه، اینستاگنام  823از تلانام را اوز بنابن 
 . رقیقه اس  32ا   ها  ماهواا  و تلویزیو 

 نوين اي رسانه مصرف( 7) جدول

 متغیر

 آماره

 میانگین
 بیشترین
 فراوانی

 استفاده افراد مجموع
 کننده

  مجموع
 استفاده که افرادی

 کنندنمی

 کل تعداد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8 ۳.۸ تلگرام از استفاده هایسال میزان
۷11 ۹8.89 89 9.99 ۸۱۱ ۱۰۰ 

 ۱9۰ ۱9۷ روز در تلگرام از استفاده دقایق میزان

 ۳ ۲.۸ اینستاگرام از استفاده هایسال میزان
9۰۰ 1۱.19 ۳۱۱ ۳۸.۳9 ۸۱۱ ۱۰۰ 

 ۹۰ ۸۲ روز در اینستاگرام از استفاده دقایق میزان

 ۹ ۹.۸ اینترنتی هایوبالگ و هاسایت از استفاده هایسال میزان
۳۸۳ 8۷.۲۳ 8۲۸ 9۲.۷۷ ۸۱۱ ۱۰۰ 

 در اینترنتی هایوبالگ و هاسایت از استفاده دقایق میزان
 روز

۱۲8 ۱9۰ 
 ۱8 ۱۳.۳ ایماهواره هایتلویزیون از استفاده هایسال میزان

81۷ 9۷.9۸ ۳88 8۲.8۲ ۸۱۱ ۱۰۰ 
 1۰ ۷9 روز در ایماهواره هایتلویزیون از استفاده دقایق میزان

 
گویه  81هماناونه که ذکن شا بنا  سنجش شاخ  ماااا  سیاسی از  :ياسيس يمدارا

ا  کده را آ  بده    راجده  3هدا بدن او  یدک مقیداس      استفار  شا  اس ، که ایدن گویده  
، 9، تاحا  کم نمدنة  4، بینابین نمنة 2، تاحا  زیار نمنة 3، زیار نمنة 3زیار نمن   خیلی

را ایدن مقیداس هنچده نمدن      . شا  اسد  رار  شا ، ااا ه  8کم نمنة  و خیلی 5کم نمن  
. تدن باشدا، گدنایش بیشدتن  بده آ  گویده راار       نزریک 3پاسخاو را هن گویه، به نمن  

زیدار تدا     رها که اازش شاخ  ماااا  سیاسی را مقیاس خیلی شواها تجنبی نشا  می
کم تدا تاحدا  کدم معدارل      این اازش را مقیاس خیلی. اس  12.45تاحا  زیار معارل 

ایدن بده   . باشا می 1.11توزیع راصا  موجور را نقطه گذاا یا بینابین بنابن . اس  2.31
ها  شاخ  ماااا  سیاسدی   آ  معناس  که اکثنی  پاسخاویا  گنایش زیار  به گویه

همچنین گویه شانزرهم، رول  بایا تحمل یقایا مخدالف اا راشدته باشدا، بدا     . انا راشته
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زیار بداالتنین وز  راصدا  اا را    ر تا تاحا زیا را مقیاس خیلی 11.3اازش راصا  
توجه به جنسدی ،   شاخ  ماااا  سیاسی راشته اس  و گویه هفتم، هنفنر  بایا باو 

جمهدوا  اا   اش اجاز  نامزر  بنا  نمایناگی مجل  و حتدی ایاسد    قومی  و مذه 
ا  باالتنین وز  راصا  را مقیاس خیلی کم تا تاح 81باشا، با اازش راصا    راشته

رهدا کده    نشدا  مدی  ( 1)هدا  جداول شدماا      به ینوا  یک نتیجه رار . کم راشته اس 
، تمامی ایضا  جامعده  89مهمتنین آیتم را سنجش شاخ  ماااا  سیاسی آیتم شماا 

ا  هسدتنا، بدا راصدا    ایم از ز  و منر با هنقومی ، مذه  و زبانی را بنابن قانو  یکس
 اس  23.1وزنی 

 سياسي مداراي شاخص هاي گويه درصدي توزيع( 8) جدول

يرد ف
ها هيگو  يليخ   

اديز  
اديز يتاحد   

اديز  
نينابيب يتاحد   

 کم
يليخ کم  

 کم
یم اشا ییقا ابناز را جامعه افنار همه من نظن به 9  آزار س یبا

.باشنا  
98.1 92.1 55.3 3 5.9 1.3 1.3 

.اس  یشخص مساله کی زنا  توسط حجاب  یایا 1  95.1 95.8 51 1 9.2 8.3 8 

9 
 اجاز  س یبا یم ماا   کشواها از  اایبس ماننا زین نا یا را

.شور رار  یخصوص یونیزیتلو  ها شبکه  یتأس  
98.9 53.1 58.3 85.1 4.4 5.5 1.3 

4 
 انتشاا یمنع چیه باو  اا مخالف نظنا  بتواننا ایبا ها اسانه

.رهنا  
93.5 53.8 83.1 85.8 4.4 8.5 8 

  ا ماهواا   ها و یزیتلو از جامعه افنار اگن نااار  یمشکل 1

.اس  یشخص موضوع کی نیا چو  کننا استفار   
44 59.8 83.3 1.4 4.9 5 8.3 

 ای یقوم  ها مناسم  بنگزاا  اجاز  ایبا کشوا اقوام یتمام 6

.باشنا  راشته اا خور یمذهب  
49.2 53.3 82.1 3.2 5.3 8.4 8.2 

7 
 اش مذه  و  یقوم  ،یجنس به توجه باو  ایبا  هنفنر

  جمهوا اس یا یحت و مجل  یناگینما  بنا  نامزر اجاز 

.باشا راشته اا  

98.1 51.4 83.3 89.8 2.5 8.2 9.9 

.باشا آزار مذهبش و نیر انتخاب را ایبا  فنر هن 8  44.3 51.4 82.9 3.1 5 8.5 8.3 

1 
 ماننا کشوا، مهم مناص  به ا یرااس منرا  و زنا 

.باشنا راشته  بنابن حقوق ایبا وزاا  و مجل  یناگینما  
43.2 53.9 89.9 1.3 1.5 1.5 8.5 

90 
 هم و کنا کاا خانه از نو یب هم بتوانا ایبا منر مثل زین ز 

.بخوانا راس  
43.5 51.5 81.2 81.8 5.2 1.3 1.1 

99 
 اس یا  بنا شا  اایکانا اجاز  ایبا منرا  ماننا زین زنا 

.باشنا راشته اا  جمهوا  
49 98.5 1.1 1 4.5 5 8.1 

91 
 ، جمهوا اس یا ماننا ، ایکل مناص  به   ا یاس مالک

  ،یقوم نه اس  افنار  یستایشا وزاا ، و مجل  یناگینما

.آنها زبا  ای مذه   

44.8 51.8 81.3 3 4.1 4.1 1.5 
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99 
 و مذه   ،یهنقوم با منر و ز  از ایم جامعه  ایضا یتمام

.هستنا کسا ی قانو  بنابن را یزبان  
23.1 55.1 1.8 1 8.2 8.2 1.5 

94 
 را باشنا راشته اجاز  ایبا زنا  ایرن تمام ماننا زین نا یا را

.شونا حاضن یوازش اماکن و ها ومیاستار  
43.3 59.3 89.1 1.1 5.3 9.8 1.5 

91 
 او صحب  اگن یحت بزنا اا حنفش ایبا راجامعه یهنکس

.باشا ما اییقا مخالف  
49 91.3 83.4 3.1 1.1 8.3 1.3 

.باشا راشته اا مخالف اییقا تحمل قاا  س یبا یم رول  96  28.1 53.3 88.8 2.3 5.8 1.3 1.3 

 امکا  ایبا و هستنا ینانیا زین کشوا یمذهب–یقوم  ها  یاقل 97

.راشته باشنا ا ییق اظهاا  
44.9 91.1 81.2 1.1 5.9 5.2 1.3 

98 
 و ایایب کناا کشوا یمذهب–یقوم  ها  یاقل با ایبا رول 

.آنها فناهم کنا  اا بنا شا   زبا  مارا با لیتحص امکا   
91 91.3 83.1 1 5.1 8.3 8.8 

91 
 که اس   یواقع کی جامعه را زنا   یفعال و حضوا امکا 

.باشا ما اییقا مخالف اگن یحت مینیبرذ اا آ  ایبا  
41.1 52.2 88.3 1.4 5.3 8.4 1.4 

طور متوسط شاخص مداراي سياسيبه   41.11 18.96 94.79 8.8 1.11 9.67 9.9 

 

 

 ياسيس يمدارا شاخص يدرصد عيتوز( 1)نمودار

 

 تبیینی تحلیل.7

رالل  بناین راانا کده  ( 1)ها  جاول  راباب یوامل تبیین کننا  ماااا  سیاسی رار    
نوین با شاخ  مداااا     راا شاخ  تجنبه آموزش همبستای اگنسیونی مثب  و معنی

نسبتی از واایدان  شداخ  مداااا  سیاسدی کده از طنیدق       . اس  1.91سیاسی معارل 

 ۴۲.۶  

 ۲۸.۲  

 ۱۴.۷  

 ۸.۸   ۲.۹   ۱.۷   ۱.۱  
۰ 

۱۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

 خیلی کم کم تاحا  کم بینابین تاحا  زیار زیار خیلی زیار
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این اابطه به لحاظ آماا  را سطس . اس  1.82نوین تبیین شا    شاخ  تجنبه آموزش
 .معناراا اس  1.12
 

 انه هاي نوينرگرسيون شاخص مداراي سياسي بر شاخص هاي تجربه آموزشي نوين و مصرف رس( 1)جدول 

 مستقل متغین

 سیاسی ماااا  شاخ 

R R2 F 

sig
 

co
n

stan
t

 

B 

 0.97 1.69 0.00 68.81 0.91 0.91 نوین آموزشی تجنبه شاخ 

 0.01 4.99 0.00 911.7 0.41 0.70 نوین ها اسانه مصنف شاخ 

 
 :نوین و ماااا  سیاسی یبااتس  از  تابع اگنسیونی تجنبه آموزشی

Y ( یاسیس  مااااشاخ   ) = 39/2  + 93/1  ( آموزشی نوین تجنبه شاخ  ) 

اس ؛ یعنی، اگن تأثین متغیدن مسدتقل موجدور را     2.39رااین تابع ینض از مبااء معارل 
  حال اگن شاخ  تجنبده آمدوزش  . اس  2.39معارله کنتنل شور ینض از مبااء معارل 

واحدا افدزایش را    1.93نوین واار معارله شور، به ازا  هن واحا افزایش را این متغین، 
ها  تجنبی موجدور نشدا     توا  گف  یافته را نهای  می. ماااا  سیاسی خواهیم راش 

میدزا  مداااا    »ا   بدا گدزاا  فنضدیه    91/1ا  بده میدزا     ها  مشاها  رها که گزاا  می
ا  کده هنچده میدزا      نوین اابطه راار، به گونده   نبه آموزشسیاسی را اینا  با میزا  تج

، «نوین بیشتن باشا، میدزا  مداااا  سیاسدی را ایدنا  نیدز بیشدتن اسد          تجنبه آموزش
 .سازگاا اس 

راا شداخ    رها که همبستای اگنسیونی مثبد  و معندی   نشا  می( 1)ها  جاول  رار 
نسدبتی از  . اسد   1.31 ها  ندوین بدا شداخ  مداااا  سیاسدی معدارل       مصنف اسانه

ها  نوین تبیین شدا    واایان  متغین ماااا  سیاسی که از طنیق شاخ  مصنف اسانه
 .معناراا اس  1.2این اابطه به لحاظ آماا  را سطس . اس  1.41

 :تابع اگنسیونی مصنف اسانه ها  نوین و ماااا  سیاسی یبااتس  از
Y ( یاسیس  ماااا شاخ  ) = 4.89 + 1.15 ( ها  نوین اسانه مصنف شاخ  ) 

اس ؛ یعنی اگن تأثین متغیدن مسدتقل موجدور را     4.89رااین تابع ینض از مبااء معارل 
ا   حال اگن متغین مصدنف اسدانه  . اس  4.89معارله کنتنل شور، ینض از مبااء معارل 

واحدا افدزایش را    15/1واار معارله شور، به ازا  هدن واحدا افدزایش را ایدن متغیدن،      
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هدا    رهدا کده گدزاا     ها  تجنبی موجور نشا  می یافته. سیاسی خواهیم راش ماااا  
میزا  ماااا  سیاسدی را ایدنا  بدا میدزا      »ا   با گزاا  فنضیه 1.31ا  به میزا   مشاها 

ها  ندوین   ا  که هنچه میزا  مصنف اسانه ها  نوین اابطه راار، به گونه مصنف اسانه
 .، سازگاا اس «اینا  نیز بیشتن اس  بیشتن باشا، میزا  ماااا  سیاسی را

شداخ    بدا  کنندا   متغینهدا  تبیدین   ایدن  همزما  و خطی تنکی  تا شا  سعی ارامه را
: کده  نمور استاالل ایناونه توا می یبااتی به. شور بناسی گنایش به ماااا  سیاسی نیز
 هدا  آمدوزش  تجنبده  میدزا   خطی تنکی  با مثب  اابطه اینا  میزا  ماااا  سیاسی را

 بیشدتن  متغینهدا  ایدن  میدزا   هنچه که ا گونه به راار، جایا ها اسانه مصنف نوین و
  .شورمی بیشتن میزا  ماااا  سیاسی نیز را اینا  باشا،

 
 پژوهش مستقل يرهايمتغ يخط بيترک بر ياسيس يمداراشاخص  ونيرگرس( 90) شماره جدول

Reg coefficients 

constant sig F R2 R 
Beta2 Beta1 B2 B1 

35/0  53/0 05/0  55/0 15/4 00/0 35/31 53/0 15/0 

 های نوین؛  شاخص مصرف رسانه. 2؛ شاخص تجربه آموزشی نوین. 5 :مستقل متغیرهای

 شاخص مدارای سیاسی :وابسته متغیر

 
  ید تنک باشاخ  ماااا  سیاسی  یونیاگنس یهمبستا( 81) جاول  هاافتهی بناساس

. اسد   38/1 معدارل  نیندو   هدا اسدانه  مصنف و نینو آموزشی تجنبه  نهایمتغ یخط
 نیدی تب نهدا یمتغ نید ا یخطد   ید تنک از کده  شاخ  ماااا  سیاسدی  ان یواا از ینسبت
 .اس  معناراا 12/1 سطس را  آماا لحاظ به اابطه نیا. اس  93/1 معارل شور یم

Y (شاخص مداراي سياسي) = 69/4 + 99/0  ( نوينتجربه آموزشي  ) + 09/0  ( هاي نوين شاخص مصرف رسانه )  

 نیتدأث  اگدن  کده  اسد   نید ا آ   معندا  ؛اسد   38/4 معدارل  مبدااء  از ینض تابع نیا را
 بده  گنایش به ماااا  سیاسدی  نییتغ هیپا شور، کنتنل معارله را موجور مستقل  نهایمتغ

 هنواحا  ازا به شور معارله واار نینو آموزشی تجنبه نیمتغ اگن حال. اس  38/4انااز 
 نیتخمد  قابل گنایش به ماااا  سیاسی را مثب  نییتغ واحا 88/1 نیمتغ نیا را شیافزا
 نید متغ نیا را شیافزا واحا هن  ازا به نینو ها اسانه مصنف نیمتغ واور با اما. اس 
 .اس  نیتخم قابل ماااا  سیاسی نیمتغ را تغیین مثب  18/1
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 یرمس لیتحل.8
پدژوهش  اصلی یدا مدایا     هیرا باب فنض  راوا بنا که  ییهااز اوش انیر یکی     
 طیشدنا  یچادونا  بدن  کید تکن نید ا. اسد   نیمسد  لیاستفار  قناا گنفته اس  تحل موار
و  میتدا اثدنا  مسدتق    شوریم تالش آ  را و اس  شا  بنا نهایمتغ نیب را ییل زمیمکان
 نیدددیو تع یبناسددد قیدددتحق یلدددیموجدددور را مدددال تحل  نهدددایمتغ مینمسدددتقیغ

  نهایمسد  ،قید تحق یلد یتحل مدال  سدنجش  منظوا به ارامه را(. 819:8918،یسای)گنرر
 یبناسد  مدوار  مداااا  سیاسدی   شاخ  بن مستقل  نهایمتغ نیتأث مینمستقیغ و میمستق
 .اس  گنفته قناا
مداااا    شداخ   یهمبسدتا   یضدن  کده  رهدا یمد  نشا ( 88) شماا  جاول  هارار 

بده   نیندو   اهد  اسدانه  مصنفو  نینو آموزشی تجنبه  نهایمتغ یخط  یتنک با سیاسی
 . اس  38/1انااز  

Y (شاخص مداراي سياسي) = 69/4 + 99/0 09/0 + (تجربه آموزشي نوين)   ( اي شاخص مصرف رسانه )  

و  ندوین  آموزشی تجنبه  نهایمتغ را شیافزا واحا هن  ازا به موجور شواها اساس بن
 ماااا  سیاسدی  شاخ  را مثب  نییتغ 18/1و  88/1   یتنت به نینو  ااسانه مصنف
 .اس  نیتخم قابل

Y  = 82 (شاخ  تجنبه آموزشی نوین) + 29 ( ها  نوین شاخ  مصنف اسانه ) 

اسدانه  مصدنف  شاخ  سهم که رهایم نشا  اا استانااار و یاگنس تابع نیا  هاافتهی
  هدا آمدوزش  تجنبده  شداخ   از شتنیب واحا 91 شاخ  ماااا  سیاسی نییتب را  ا
 .اس  نینو
 

 وابسته ريمتغ بر قيتحق مستقل يرهايمتغ ميرمستقيو غ ميمستق اثرات يتجرب و ينظر ريمس ليتحل يها مدل(: 99) شماره جدول

Reg coefficients constan

t sig F R2 R Mode

l Sig Beta2 Sig Beta1 B2 B1 
00/

0 

35/

0  

00/

0 

53/

0 

05/

0  

55/

0 
15/4 

00/

0 

35/

31 

53/

0 

15/

0 

5 

- 
- 

00/

0 

40/

0 
- 

50/

9 

03/

13 

00/

0 

04/

53 

51/

0 

40/

0 

3 
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  یرمس یلتحل مدل
 

                                                             

 

 

               

 شاخص مصرف رسانه اي؛ . 5؛  شاخص تجربه آموزشي نوين. 9:  مستقل متغيرهاي

 مداراي سياسي شاخص :وابسته متغير

 
با واور همزما  متغینها  تحقیدق   رهایم نشا ( 88) شماا  جاول  هارار  گونه هما 

  رااا قیتحق  نظن مال  بنمبنا که قیتحق مستقل نیمتغ رو ا یم ازبه تحلیل اگنسیو  
  ااسدانه  مصدنف  شداخ   تنهدا  هسدتنا، ماااا  سیاسدی   شاخ  بن میمستق نا یتأث
  شداخ   و مداااا  سیاسدی اسد     شداخ   بدن  معنداراا  و میمستق نیتأث  رااا (29/1)

 منظوا به ارامه را. نااارماااا  سیاسی  شاخ  بن  معناراا نیتأثتجنبه آموزشی نوین 
 وابسته نیمتغ ینوا  به ها  نوین مصنف اسانه شاخ  قیتحق ریان مسین نظن  یبناس
 .شوریم گنفته نظن را مستقل نیمتغ ینوا  به تجنبه آموزشی نوین شاخ  و
 82/1بدا   بنابدن  مداااا  سیاسدی   شاخ  بن شاخ  تجنبه آموزشی نوین  بتا  یضن
 بده  ها  نوین مصنف اسانه نیمتغ با یهمبستا قیطن از نیمتغ نیا مینمستقیغ نیتأث. اس 
 .اس  58/1 انااز 

هاي نوين تأثير تجربه آموزشي نوين با واسطه مصرف رسانه   =  ( 40/0 ) ( 19/0 )  =  19/0  

شداخ  مداااا      او بدن  میمسدتق  صدوا   بده  تجنبه آموزشی نوین شاخ  نیبنابنا
 هدا  ندوین   مصنف اسدانه  نیمتغ بواسطه اابطه نیا. راار 82/1 حاور را  نیتأثسیاسی 
 . اسا می 58/1به  و شا تن  قو 
 
 یریگجهینت.9

 نمونده  جامعده  را سیاسدی  ماااا  میزا  باالبور  بن رالل  پژوهش این تجنبی شواها 
 معدارل  زیدار  تاحدا   تدا  زیدار  خیلدی  مقیداس  را سیاسی ماااا  شاخ  چنانکه. راار

 هدا  گدزاا   کده  کدنر  راوا  تدوا  مدی  پژوهش تجنبی ها  یافته استنار به. اس  12.45

ها  جایا اسانهمصنف   

 

سیاسی ماااا   

 

 

 آموزش ها  نوین

 

29/

1  

 

41/1  

 

82/1  
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 مصدنف  میدزا   اابطده  بدن  مبندی  پدژوهش  را شدا   بیدا   ها  حل اا  صاق ا ،مشاها 
 چنانکده . کندا مدی  تأییدا  اا سیاسدی  مداااا   میدزا   بداالافتن  با اینا  را نوین ا  اسانه
 را  ااسدانه  مصدنف  شداخ   سهم که رها می نشا  استانااار و یاگنس تابع ها  یافته
 نیندو   هدا آمدوزش  تجنبده  شداخ   از شتنیب واحا 91 ماااا  سیاسیشاخ   نییتب

 بدا  یآموزشد تجنبده   نید متغ نیبد  ااتباط  معناراایام   موضوع به معنا نیالبته ا. اس 
 نا یید تغ از 82/1حاور  نینو یآموزشتجنبه  نیمتغ چنانکه س ین یاسیس  ماااا میزا 
 مصنف نیمتغ راباا  یار نیا که یحال را کنا می نییتب اا یاسیس  ماااا شاخ  نیمتغ

از  ینسدبت کده   گفد   تدوا  یمد  زین یینها جهینت کی ینوا به . اس  41/1بنابن   ااسانه
 یآموزشد تجنبه  نیرو متغ یخط  یتنک قیکه از طن یاسیس  ماااا میزا  نیمتغ ان یواا
نکتده حدا ز    .اسد   راصدا  93 اندااز   به گنرریم نییتب نینو  هاو مصنف اسانه نینو

ها  تبیینی پدژوهش حاضدن یدواملی کده بده       اهمی  ریان این اس  که با توجه به یافته
اندا، تنهدا    گن ماااا  سیاسدی را پدژوهش حاضدن انتخداب شدا       ینوا  متغینها  تبیین

انا بخشی از تغیینا  متغین ماااا  سیاسدی اا تبیدین نمایندا و بندابناین بخدش       توانسته
اندا و بدا    املی ریان  اس  که را پژوهش حاضدن بناسدی نشدا    باقیمانا  منتبط با یو

یواملی ماننا افتاا و یملکدنر  . توجه به اهمیتشا  نیازمنا انجام پژوهشی مستقل هستنا
 .ها، مبانی رینی، قوانین و حقوق مصوب را هن جامعه را این اابطه و غین  رول 
 را گفد   اید با نیشد یپ  هدا پدژوهش   هدا افتده یباس  آما  با  اینتا  سازگاا راباب
 زا ید بداالبور  م  راللد  بدن   آما باس    هاافتهی( 8911)همکااا  و پوا شااع پژوهش
ه راشدت   افتداا  -یاخالقد و  یاجتمای یعنیماااا  انیر بعا رو به نسب  یاسیس  ماااا
 و گنفد   قناا اییتأ موار زین حاضن پژوهشها  تجنبی  توسط رار که  یموضوی .اس 
. رااندا  یاسیس  ماااا به  اریز شیگنا که انا کنر  ایالم ا یپاسخاو راصا 12 حاور
را  یاسد یس  مداااا  زا ید م کده را آ  ( 8913)و همکدااا    بخشنا ا یجال  پژوهش را

 از تنبداال  نیاناید م ، شاخ  مااااگنفته اس  قنااموار سنجش  یاجتمای  قال  ماااا
 ،یند ییتب  ها افتهی سطس را. راار تطابقپژوهش حاضن  افتهیراشته اس  و با  سطومت حا
 ،(8911)همکدااا  و  پدوا شدااع  نیشد یپ  هامشتنک پژوهش  هاافتهی نیمهمتن از یکی
 و بخشددنا ا یددجال و ( 8915)و اسددتااا یبهشددت ،(8918)همکددااا  و ا سدد یبددیار

. اسد   مداااا  زا ید م بداالافتن  و ال یتحصد  زا یم شیافزا نیب ااتباط( 8913)همکااا 
را کشدوا   مداااا  زا ید م شییامل افدزا  نیمهمتن ال یتحص ها افتهی نیبناساس ا چنانکه

ااتباط بین تحصیال  بدا افدزایش میدزا      زین حاضن پژوهش یتجنب  هارار . بور  اس 
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بلکده بناسداس    نگذاایتأث یامل نیمهمتن ینوا نه به  اما کنا،یم اییتأ اا ماااا  سیاسی
اابطده   نید اا را ا  نقش مهمتدن  نینو  هااسانهپژوهش حاضن مصنف  یشواها تجنب

 مصدنف  شداخ   سدهم  حاضدن،  پدژوهش  یند ییتب اینتدا  بناسداس چنانکه . کنا یاجنا م
 تجنبده  شداخ   از شدتن یب واحدا  91 ماااا  سیاسیشاخ   نییتب راها  نوین  اسانه
 . باشایم نینو  هاآموزش

 گفد   تدوا   مدی  پژوهش ها  تئوا  با پژوهش ها  یافته تناقض یا تناظن میزا  باب را
 چدااچوب  رهندا   تشدکیل  نظدن   بخدش  رو بین از حاضن، پژوهش تجنبی شواها که،

 بده  گدنایش  میدزا   کنندا   تبیین یامل مهمتنین اینکه بن مبتنی)وُگ  تئوا  یعنی نظن ،
 رمدوکناتیکی  ها  اازش اینکه بن مبنی)گیانز تئوا  و( اس  تحصیال  سیاسی ماااا 
 هدا  اسدانه  ایدن  و راانا شا  جهانی قابلی  خواهی آزار  و خواهی بنابن  ماااا، ماننا
 چنانکده  .اسد   گیانز تئوا  بن مبتنی بیشتن( کننا می مهیا اا شنایط این که هستنا نوین
 را جایا ها  اسانه مصنف نقش که راانا بناین رالل  حاضن پژوهش تجنبی ها  رار 
 .اس  تحصیال  از بیشتن بسیاا سیاسی ماااا  میزا  تبیین

 
  نوشت پی

 

 .اس  شا  استخناج مااس تنبی  رانشاا  سیاسی شناسی جامعه رکتن  اساله از مقاله این .8
 رانشدجویا   سدنجی  افکداا  منکدز : ها  منااج را این نموراا از این منابع گنفته شدا  اسد    رار . 5

 ؛(8911)سنشداا  و خدانیکی  ؛(8911)کالنتدن   و فاضدلی  ؛(8911)کدنر   و پناهی ؛(8914)اینا 
 .(8919) شالچی و پناهی

2 . Paul Vogt  

الزم به ذکن اس  که آنچه که را پژوهش حاضن به ینوا  منابع تأثینگذاا و تبیین کنندا  مداااا    .  4
تواندا   کننا  ماااا  سیاسی می انا، تنها بخشی از این منابع بور  و منابع تبیین سیاسی انتخاب شا 

گیدنر کده   مواار مهم ریان  اا نیز ماننا رین، نوع قوانین جاا  را یک جامعده و غیدن  اا را بن  
پژوهش حاضن به س  نوع طدنح مسداله و مبدانی نظدن  خدور کده مبتندی بدن بناسدی میدزا            

ها  نوین بن ماااا  سیاسدی اسد ،    ها  نوین و آموزش تأثینگذاا  یوامل جایا  ماننا اسانه
 . به بناسی آنها نرنراخته اس 

2 .KMO  بدنا  تحلیدل   تدنین متغنهدا را مداتینس همبسدتای      شاخصی اس  بنا  انتخاب مناس
را حداور   KMOاگدن مقدااا   . شدونا  متغینهایی که اابطه ضعیف نشا  رهنا حدذف مدی  . یامل
بده طدوا   . باشا این باا  معناس  که متغینها  موجور بنا  تحلیل یامل مناسد  هسدتنا   31/1
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معنداراا باشدا    (Bartlett's Test)باشدا و آزمدو  بااتلد     21/1بدیش از   KMOکلی اگن مقدااا  
شاخصی اس  کده مقدااا   (Eigenvalue)اما مقااا ویژ . نتیجه تحلیل یامل ایتمار کنر توا  به می

. رهدا  شدور اا نشدا  مدی    واایانسی که توسط یک یامل، را مجمویه متغینها  اولیه، تبیدین مدی  
هدایی کده مقدااا     یامل. کنا هنچه مقااا آ  بیشتن باشا، یامل معین واایان  بیشتن  اا تبیین می

 (.588-584:8915سایی،)ها هستنا باشا بهتنین یامل 8از یار  ویژ  آنها بیش
 

 نامه کتاب
شدماا    سیزرهم، سال اجتمایی، افا  ، فصلنامه«ماااا  اجتمایی و ابعار»، (8918)سا  و همکااا  اریبی

21. 
 .نشن کوین: ، تهنا رموکناسی و فنهنای تغیین نوساز ،، (8911)اینالهاا ، اونالا و ولزل، کنیستین

، ماااا را افتاا سیاسی و حاکمید  یلدو ، فصدلنامه اهیافد      (8911)بنزگن، ابناهیم و بیا ، مصطفی
 .8911، بهاا 43انقالب اسالمی، سال سیزرهم، شماا  

، «شناختی مداااا  اجتمدایی و ابعدار آ  را بدین اقدوام ایناندی       تبیین جامعه»، (8915)بهشتی و استااا
 .5ل چهاام، شماا  اینا ، سا اجتمایی مسا ل فصلنامه

 را بدنآ   مدؤثن  یاجتمدای  یوامل و یرموکناس به شیگنا» ،(8914)هیسم ،یو شالچ نیمحماحس ،یپناه
، شدماا   89 شدماا   چهداام،  سدال  اس ،یس  ااهبنر  هاپژوهش فصلنامه ،«یتهنان شهنوناا  نیب
 .49 یاپیپ

  مدوار  مطالعده : آ  یاجتمدای  یوامل و یاسیس فنهنگ» ،(8911)نیحس ، و کنر نیمحماحس ،یپناه
 .28 شماا  ،طباطبا ی یالمه رانشاا  اجتمایی یلوم فصلنامه ،«گلستا  استا 

 شناسدی  جامعده  ،« لنسدتا  را اجتمدایی  مداااا    یوضدع  سنجش و بناسی» ،(8911)یمجتب ،یتنکااان
 .9 شماا ، اول سال ،(نا یا یاجتمای یلوم قا یتحق)اینا  ییاجتما مسا ل

 یاجتمدای  مداااا   و یاجتمدای  ایتمار اابطه یشناخت جامعه نییتب» ،(8913)همکااا  و بخشنا  ا یجال 
 .4شماا  روازرهم، روا  ،یاجتمای توسعه فصلنامه ،«انزیگ ساختاابنا  هینظن بن یمبتن

 .چهاام، تهنا ، نشننی، موج (8914)جهانبالو، اامین

مطالعده  ) ا یرانشدجو  یاسد یس ماااا  با یاجتمای هیسنما اابطه یبناس»، (8912)همکااا  و  نیجهانا
 .9شماا  رهم، روا  ،یاجتمای توسعه فصلنامه، «(نازیش رانشاا  :موار 

 رانشدجویا  : مدوار   مطالعده  سیاسدی،  فنهنگ شناسیگونه» ،(8918)حمیا سنشاا، و هار  خانیکی،

 . 891-18 یازرهم، شماا  جایا روا  نظن ، سیاس  پژوهش روفصلنامه ،«کنرستا  رانشاا 

 شدهناز  تنجمده  آ ، کیکالسد   هدا شهیا و معاصن یشناسجامعه  هاهینظن یمبان ،(8911)جنج تزا،یا
 . ثالث نشن تهنا ، پنس ، یمسم

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/362/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a6%db%8c
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35063/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
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 .آگا  انتشااا  تهنا ، ،(8915 – 8512)اینا  را رموکناتیزاسیو  ،(8913)یلی سایی،

 مطالعه سازما  تهنا ، ،(انتقار  یقالنی  بااهیاف )اجتمایی یلوم را تحقیق اوش ،(8913)یلی سایی،
 (.سم )ها رانشاا  انسانی یلوم کت  تاواین و
 رانشدجویا   رابدین  مداااا  بدا  اجتمدایی  سدنمایه  اابطده  بناسی»، (8911)پوا، محمور و همکااا  شااع

، روا  رهدم،  ايهران  شناسهي  جامعهه  مجله، «تهدنا   و طباطبایی یالمه اجتمایی یلوم ها  رانشکا 
 .8شماا 

 ،«ساا  شهن را موار  مطالعه: هانسل رموکناتیک ها اازش» ،(8918)میتنا کالنتن ، و محما فاضلی،
 .5 و 8 شماا  سیزرهم،، سال اینا ، شناسیجامعه مجله
 .طه فنهنای موسسه انتشااا : قم سیاسی، و رینی اخالقی، تسامس و تساهل ،(8913)م فتحعلی،

 :تنجمده  هیدا،  ریویدا : گنرآواندا   تساهل، مقاال  مجمویه را تساهل، را ثباتی بی ،(8919)ج فلچن،

 .ااهبنر  مطالعا  پژوهشکا : تهنا  ااهبنر ، مطالعا  پژوهشکا 

 .ققنوس شن: تهنا  روم، چاپ چاوشیا ، حسن تنجمه گیانز، آنتونی آثاا چکیا  ،(8913) فیلیپ، کسل،

 شدن  :صدبوا ، تهدنا    مندوچهن  تنجمه رموکناسی، سوسیال بازساز  سوم، اا  ،(8913) آنتونی گیانز،

 .شیناز 

 .نو طنح  :تهنا  پوا، جال ی محمااضا تنجمه جهانی، اناازها  چشم ،((الف) 8914)آنتونی گیانز،

 .منکز نشن :تهنا  ثالثی، محسن تنجمه ،ماانی  پیاماها  ،))ب( 1384 (آنتونی گیانز،

 تهنا ، ،(اول موج)ايران مردم سياسي فرهنگ ملي پيمايش ،(ایسرا)اینا  رانشجویا  سنجی افکاا منکز
8912. 

 محمداتقی  تنجمده  ،(قداا   سیاسد ،  شدا ، جهدانی )معاصن سیاسی شناسیجامعه ،(8911)کی  نش،
 .کوین انتشااا  تهنا ، افنوز، رل
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