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مقدمه

یکـی از ملزومـات تحقـق جامعـه مدنـی و دموکراسـی در جهان کنونـی وجود

شـهروندانی بـا آگاهـی سیاسـی بـاال اسـت .این آگاهـی بویـژه برای نسـل جوان
کـه نقـش اصلـی را در پیشـبرد برنامههـای توسـعه کشـورها ایفـا میکننـد بیشـتر
حائـز اهمیت اسـت .ایران ازجمله کشـورهایی اسـت که حدود نیمـی از جمعیت
آن را جوانـان تشـکیل میدهنـد و بواسـطه رشـد مؤسسـات آمـوزش عالـی در دو
دهـه اخیر تعداد دانشـجویان در آن افزایش چشـمگیر داشـته اسـت .ایـن افزایش
تعـداد دانشـجو در حالـی اتفـاق اسـت کـه شـاخصهای مربـوط بـه سـنجش
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وضعیـت سیاسـی آنهـا مطلوب نیسـت .دانشـجویان در صـورت وجـود مجاری
ً
مناسـب بـرای بیـان دیدگاهها و خواسـتههای سیاسـی خـود اصوال نقـش محوری
در سـالمت و ثبـات سیاسـی جامعـه ایفـا میکننـد و در مـواردی که به هـر دلیلی
احسـاس تعلـق خـود بـه نظـام سیاسـی حاکـم و روندهـای سیاسـی جـاری را از
دسـت بدهنـد و احسـاس بیگانگی کننـد ،میتوانند بـه عامل بیثباتـی در جامعه
تبدیل شـوند (امـام جمعـهزاده.)۱۱ :۱۳۹۸ ،
باتوجـه بـه اینکـه سیاسـی بـودن دانشـجو در حـدی کـه در برابـر سرنوشـت
خـود و جامعه حسـاس باشـد ،نسـبت بـه مسـائل داخلـی و خارجـی و تحوالت
منطقـهای و بینالمللـی از بینـش و تحلیـل سیاسـی برخـوردار باشـد؛ ازجملـه
ضرورتهـای حیـات سیاسـی دانشـجویان و الزمـه توسـعه کشـور اسـت
(غفـاری هشـجین.)۲۰۸ :۱۳۸۹ ،سـنجش مـداوم آگاهـی سیاسـی آنها نسـبت
بـه موضوعـات اساسـی جامعـه ضرورتـی غیرقابـل چسـم پوشـی اسـت.یکی
از موضوعاتـی کـه طـی چنـد سـال گذشـته فضـای سیاسـی-اقتصادی ایـران را
متأثـر از خـود سـاخته اسـت بحـث عضویـت ایـران در گـروه ویـژه اقـدام مالی
و کنوانسـیونهای چهارگانـه ذیـل آن اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه اکنـون عضویـت
در گـروه ویـژه اقـدام مالـی و تصویـب کنوانسـیونهای مربوطـه به محـل بحث و
اختـالف جریانهـای سیاسـی داخلی تبدیل شـده و گروهی آن را تنهـا «راه فرار از
تحریم ها» و «خودتحریمی» و گروهی دیگر آن را «برهم زننده اسـتقالل سیاسـی
1
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میـزان آگاهـی سیاسـی جامعـه ایـران -و بـه طـور خـاص در اینجـا دانشـجویان بـه
عنـوان قشـر پیشـتاز جامعه -دربـاره گروه ویـژه اقدام مالـی و کنوانسـونهای مذکور
چقـدر اسـت؟ عوامـل مؤثـر بـر آگاهـی سیاسـی آنها چیسـتند؟
نتایـج پژوهـش حاضـر کمـک مینمایـد تـا فهم بهتـری از میـزان آگاهی سیاسـی
جامعـه(در اینجـا دانشـجویان) نسـبت بـه مهمتریـن موضـوع سیاسـی پیـش روی
تصمیـم گیران کشـور به دسـت آید و مشـخص گـردد آیا آگاهی سیاسـی شـهروندان
درحـدی هسـت کـه پیامدهـای سیاسـی –اقتصـادی تصمیمـات اتخـاذ شـده درباره
عضویـت در کنوانسـیونهای مربـوط بـه گـروه ویژه اقـدام مالـی را بپذیرند یـا خیر؟
آیـا الزم اسـت بـه شـهروندان جامعـه توضیـح بیشـتری در ایـن بـاره داده شـود یـا
ً
خیـر؟ چـه عواملـی بـر آگاهی سیاسـی آنهـا مؤثر اسـت و احتمـاال باید بـه آن توجه
بیشـتری شـود؟ بدون شـک اتخـاذ تصمیمات مهم سیاسـی بـدون توجه بـه همراهی
جامعـه بـا آن تصمیـم و پیامدهایـش بـر زندگـی آنهـا میتواند عـالوه بر آنکـه میزان
مشـروعیت نظامها را متأثر سـاخته بر آینده و ثبات سیاسـی کشـورها تاثیرگذار باشـد
لـذا سـنجش میزان آگاهی سیاسـی در شـهروندان یک ضـرورت انکار ناپذیر اسـت
و انتخـاب دانشـگاهیان بـه عنـوان یک نمونه موردی میتواند بسـیار سـودمند باشـد.
پیشینهپژوهش
دربـاره سـنجش آگاهی سیاسـی دانشـجویان و اقشـار مختلـف در ایـران تنها پنج
اثـر به فارسـی منتشـر شـده کـه در هیچ یـک از این آثار آگاهی سیاسـی دانشـجویان
درخصـوص گـروه ویـژه اقـدام مالـی مـورد پژوهش قـرار نگرفتـه اسـت همچنین از
زمـان نـگارش این آثـار زمان بسـیاری میگـذرد .سـردارآبادی و همـکاران ()۱۳۸۲
به سـنجش تاثیر رسـانههای جمعـی ،فناوریهای نویـن ارتباطی و ارتباطـات فردی بر
آگاهـی سیاسـی دانشـجویان مقطع کارشناسـی دانشـگاه تهـران پرداختهانـد .در این
پژوهـش نقـش متغیرهـای زمینـهای مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت .گرانمایه پور
و نعمتـی( )۱۳۹۳نقـش وبالگهـا در شـکل گیـری آگاهیهـای سیاسـی اجتماعی
دانشـجویان کارشناسـی ارشـد رشـته ارتباطـات دانشـگاه آزاد اسـالمی را بررسـی
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کردهانـد .عـدم پرداختـن بـه فضـای مجـازی در کل به جـای تمرکز بـر وبالگها
مشـکل اصلـی پژوهـش فوق اسـت .زیـرا آنچه کـه طی سـالهای اخیر بیشـترین
نقـش را در اطـالع رسـانی بـه جوانان داشـته اسـت فضـای مجازی اسـت .واقف
و رحمـان زاده( )۱۳۹۷رابطـه اسـتفاده از اخبـار رسـانه ملـی بـا سـطح آگاهـی
سیاسـی زنـان در منطقه  ۲تهـران را مشـخص کردهاند .در پژوهش فـوق نیز علت
انتخـاب شـدن منطقـه  ۲تهـران به عنـوان نمونه موردی مشـخص نیسـت.
گذشـته از ایـن مسـاله بیـن مناطـق جغرافیایی تهران به لحاظ سـطح معیشـت،
سـواد رسـانهای و ...تفاوتهـای جـدی وجـود دارد که از آن غفلت شـده اسـت.
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مقـاالت مسـعودنیا ،مـرادی و محمـدی( )۱۳۸۸دربـاره تأثیـر آگاهـی سیاسـی
دانشـجویان دانشـگاه اصفهـان بـر تغییـر نگرش آنها نسـبت بـه مشـروعیت نظام
سیاسـی و مقالـه شـهرام نیـا و مالئـی( )۱۳۸۹بـا عنـوان تأثیـر آگاهـی سیاسـی
معلمـان بـر شـرکت در انتخابـات در اصفهـان نیـز بـا محدودیـت زمـان انتخاب
شـده مواجـه هسـتند .لـذا قابلیـت تسـری بـه گذشـته و حـال را ندارنـد .در آثـار
خارجـی آگاهـی سیاسـی اقشـار مختلف جامعه بسـیار گسـترده تر و بیشـتر مورد
سـنجش قـرار گرفته اسـت بـه نحوی که مـرور همـه این آثـار ولو در حـد ذکر نام
نویسـنده و عنـوان ،بـا محدودیـت نـگارش و صفحات مواجه اسـت .لـذا به ذکر
چنـد نمونـه طـی دو دهـه اخیـر اکتفـا مینماییم.
مـرور مطالعـات فوق نشـان میدهـد عالوه بـر اینکـه موضوع پژوهـش حاضر
جدیـد و تـازه بوده و تاکنون به روش پیمایشـی بررسـی نشـده اسـت نتایج حاصل
شـده نیـز بـرای مسـووالن و تصمیـم گیرنـدگان سیاسـی قابل تأمـل خواهـد بود.
زیـرا برخـالف تصـور رایـج آگاهـی سیاسـی دانشـجویان از مـورد مطالعـه در
ً
حـد متوسـط اسـت و میتـوان حـدس زد کـه احتمـاال سـایر اقشـار جامعـه بـه
مراتـب اطالعـات کمتـری در ایـن بـاره دارند و شـاید آمادگـی الزم بـرای پذیرش
پیامدهایـی همچـون رد عضویـت در کنوانسـیونهای چهارگانـه گروه ویـژه اقدام
مالـی -کـه فشـارهای اقتصـادی را بـر آنها بیشـتر خواهد کرد -را نداشـته باشـند.
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-1آ گاهیسیاسی

1

آگاهـی سیاسـی بـه لحـاظ لغـوی اشـاره بـه سـطح آگاهـی یـک فـرد راجـع بـه
سیاسـتهایی کـه آنهـا را متأثـر میسـازد دارد .بـه ایـن معنـا که آیـا افـراد اطالعات
الزم دربـاره رخدادهـای جـاری سیاسـی کشـور خـود را در اختیـار دارنـد یـا
خیـر؟ همچنیـن آگاهـی سیاسـی میتوانـد بعنـوان معیـاری بـرای انـدازه گیـری
عمـق بـی اطالعـی سیاسـی فـرد بجـای وسـعت اطالعـات وی مـورد توجـه قـرار
گیـرد )The Current State of Political Awareness in the U.S, 2011( .از
نظـر داوسـون آگاهـی سیاسـی یـک فـرد دربرگیرنـده طـرز تلقیهـا و ارزیابـی او از
مسـائل خـاص سیاسـی و یـا از شـخصیتها و حـوادث سیاسـی اسـت (داوسـون،
 .)50 :1382در کل میتـوان اینگونـه جمعبنـدی کـرد کـه آگاهـی سیاسـی یـک
فـرد دربرگیرنـده طـرز تلقیهـا و ارزیابیهـای او از مسـائل خـاص سیاسـی و یـا از
شـخصیتها و حـوادث سیاسـی داخلـی و بینالمللی اسـت .تصوری که خـود فرد
از حقـوق ،مسـئولیتها و موقعیتـش در جهـان سیاسـت دارد.
-2گروهویژهاقداممالی
گـروه ویـژه اقـدام مالـی در سـال  ۱۹۸۹توسـط کشـورهای عضـو جـی۷-
(انگلسـتان ،ژاپن ،فرانسـه ،آمریـکا ،کانـادا ،آلمان ،ایتالیـا) برای مقابله با پولشـویی
و کمـک بـه شـفافیت مالـی بیشـتر بـه وجـود آمـد .ایـده اولیـه تأسـیس گـروه ویژه،
ابتـدا در اجـالس سـال  ۱۹۸۸گـروه هفـت -کـه در شـهر تورنتـو کانادا برگزار شـد-
مطـرح گردیـد .در بیانیـه پایانـی اجـالس مزبـور ،بـر ضـرورت مبـارزه با پولشـویی
تأکیـد شـد .متعاقـب آن در اجـالس آرشـور در سـال  ،۱۹۸۹گـروه هفـت از همـه
کشـورها درخواسـت کـرد تـا بـا تالشهـای مشـترک ایـن گـروه در امـر مبـارزه بـا
قاچـاق مـواد مخـدر و مبـارزه بـا پولشـویی همـراه شـوند .اعضـای گـروه هفـت در
همـان جلسـه دربـاره تأسـیس یـک گـروه ویـژه بـرای مبـارزه بـا پولشـویی بـه توافق
رسـیدند )G7 Information Center, 1989( .طـی سـالهای بعد بـه تدریج تعداد
1 . Political Awareness
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اعضـا افزایـش یافـت تـا اینکـه به رقـم کنونـی  ۳۷عضو رسـیده اسـت .همچنین
سـه کشـور عربسـتان ،اسـرائیل و اندونـزی اعضـای ناظـر این سـازمان هسـتند.
()FATF Members…, 2018

طبـق خـود اظهاری ایـن نهـاد میتوان گفـت «مجموعهای سیاسـتگذار اسـت
کـه بـرای ایجـاد اراده سیاسـی الزم جهـت ایجـاد اصالحـات قانونـی و نظارتـی
در کشـورها» بـه منظـور مبـارزه بـا پولشـویی ،مبارزه بـا تأمیـن مالی تروریسـم و
تأمین مالی اشـاعه سـالحهای کشـتارجمعی و سـایر تهدیدات مرتبط با سـالمت
نظـام مالـی بینالمللـی شـکل گرفتـه اسـت )FATF, 2018( .توصیههـای گروه
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ویـژه ،چهارچوبـي جامع و منسـجم متشـکل از مجموعهای از تدابیـر را به وجود
آورده اسـت کـه کشـورها بایـد برای مبـارزه بـا پولشـویی و تأمین مالی تروریسـم
و نیـز تأمیـن مالی اشـاعه سـالحهای کشـتار جمعـی ،به اجـرا گذارند .کشـورها
دارای چهارچوبهـای حقوقـی ،اجرایـی و عملیاتـی مختلـف و نظامهـای مالـی
متفاوتـی هسـتند و از ایـن رو ،نمیتواننـد بـرای مقابلـه بـا تهدیدهـای مـورد
ً
نظـر ،تدابیـر کامـال مشـابهی را اتخـاذ کننـد .بنابرایـن ،توصیههـای گـروه ویـژه،
مجموعـهای از اسـتانداردهای بینالمللـی را مشـخص میکننـد که کشـورها باید
از طریـق اتخـاذ تدابیـری منطبـق با شـرایط خـاص خود ،آنهـا را به اجـرا گذارند
(زارع قاجـاری.)۱۶-۱۵ :۱۳۹۲ ،
مبانینظری
بسـیاری از مـردم سیاسـت را بـه عنـوان چیـزی فرومایـه ،شـیطانی و خائنانـه
میبیننـد .حـال آنکه این طـرز تفکر تصویری قدیمی از سیاسـت اسـت .آنچه که
اکنـون مهـم اسـت این اسـت که آگاهـی سیاسـی باید به عنـوان یـک عنصر مهم
رهبـری و اداره کشـور تلقـی شـود و بـه خوبی از آن اسـتفاده شـود تا بتوانـد کارها
انجـام پذیـرد )Geoghegan, 2017:30( .بـه لحـاظ هنجـاری نیـز نظریههـای
دموکراسـی بویـژه دیدگاههـای هابرمـاس وجـود شـهروندان آگاه و فعال را شـرط
اصلـی فرایندهـای دموکراتیک در نظـر میگیرند)Görtz, 2019:1( .اما مشـکلی
کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه مطالعـات دربـاره شـهروندان دموکراسـیهای
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حـال گسـترش اسـت ( )Clark, 2017:61و ایـن امـر میتوانـد مشـارکت سیاسـی
( )Abdo-Katsipis, 2017:413و همراهـی افکار عمومی ()Goren, 2012:505

را تحـت تأثیـر قراردهد.
محققـان آگاهـی سیاسـی را پدیـدهای چنـد بعـدی میپندارنـد کـه عوامـل
مختلفـی بـر آن تأثیـر میگذارنـد .ایـن بـدان معنـی اسـت کـه عوامـل متعـدد در
شـکل گیـری و میـزان آگاهـی سیاسـی دانشـجویان دخالـت دارنـد .در ایـن زمینه،
پژوهشـگران بـر عواملـی همچـون :گرایشهـای سیاسـی ،فعالیـت سیاسـی،
اجتماعـی شـدن سیاسـی و فرایندهایی کـه طـی آن نگرشها و ترجیحات سیاسـی
آموختـه میشـوند ( )Sodaro,2001اثـرات نیرومنـد خانـواده ()Parrott, 2017

محیـط اطالعاتـی شـامل دسـت یابـی بـه اطالعـات و کیفیـت محیـط اطالعاتـی
()Jerit,2003جنسـیت( )Hass,2004سـن( )Butler,1969جایـگاه اجتماعـی
اقتصـادی ()Stokes,2000و رسـانههای گروهـی( )Norris,2000تاکیـد دارنـد.
آلویـن و اسـکات تأییـد میکننـد کـه بـر اسـاس تئوریهـای نسـلی بسـیاری
ً
از نگرشهـا در آغـاز زندگـی شـکل گرفتـه و در طـول زمـان نسـبتا ثابـت باقـی
میماننـد )Alwin & Scott,1996 (.بـه عبـارت دیگـر افـراد تحـت تأثیـر محیـط
خانـواده ،گروه همسـاالن ،محیط مدرسـه ،پایـگاه طبقاتی و ...ممکن اسـت دیدگاه
سیاسـی خاصـی پیـدا کننـد و آن را بـرای همیشـه حفـظ نماینـد.
ریچاردسـون ( ،)۱۹۹۰وایـت و ریتچـی نیـز معتقدنـد با شـروع مسـوولیت مالی و
خانوادگـی عنصـر دیگـری شـکل خواهـد گرفـت که عالقـه بـه سیاسـت را در جوانان
بیشـتر میسـازد )Richardson,1990; White, 2000( .ازدیـد این محققان سـطوح
پاییـن عالقـه جوانـان بـه سیاسـت ،بیـش از آنکـه بـه تغییـرات نسـلی مرتبط باشـد به
تغییـرات در محیـط اجتماعـی – اقتصـادی کـه جوانـان در آن زندگـی میکننـد مربوط
اسـت .از نظـر آنـان تأخیـر در ورود بـه محـل کار ،وابسـتگی بـه حمایـت والدیـن را
طوالنـی میکنـد و ایـن امر سـبب تأخیر در شـروع مسـوولیتهای مالـی و خانوادگی
میشـود و در نتیجـه سـنی را کـه افـراد بـه سیاسـت عالقمنـد میشـوند بـه تأخیـر
میانـدازد)kimberlee,1998(.

سنجش و تحلیل میزان آ گاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی| علی باقری دولتآبادی

صنعتـی گویـای این نکته اسـت کـه بی توجهـی به سیاسـت در اکثر ایـن جوامع در

180

کارن ۱معتقد ﺍست؛ ﺍخبار و ﺍطالعاتي ﻛه رسـانهها ارائـه میدهنـد ،رشـته
بـه هـم پیوسـتهای از رخدادهـا را پدیـد مـیآورد و در نهایـت ،زنجیـره حـوادث
و رخدادهـای انعـکاس یافتـه ،افـکار عمومـی راجـع بـه موضوعـات مختلـف را
شـکل میدهـد و منجـر بـه آگاه سـازی ﺍفزﺍﻳش ﺍطالعات سیاسـی مخاطـب
در موضـوعات مختلـف مـیشــود .بـا ﺍفزﺍﻳش ارتباطـات جمعـی و گزارشهـا
و تفاسـیر رسـانههای جمعـی ،مخاطبـاﻥ فرصـت مـیﻳابند قضـاوت عینیتـری
نسبت به مسائل سیاسـی-اجتماعی داشـته باشـند .بنـابرﺍﻳن حیـات سیاسـی،

نیازمنـد اطالعـات ﺍست ﻭ ﺍفﻜار عمومـی یـک نیـروی سیاسـی تعییـن کننـده در

حیـات سیاسـی و اجتماعـی محسـوب میشـود .در ایـن میـان ،رسـانهها را نیـز
میتـوان منبـع آگاهی بخشـی و تغذیه اطالعـات ی برای افـکار عمومی در عصر
حاضـر بـه شـمار آورد (هرسـیج و دیگـران .)۳۷-۳۶ :۱۳۹۳ ،بـا توجه بـه مبانی
نظـری فـوق در ادامـه تأثیـر متغیرهـای زمینـهای (سـن ،جنسـیت ،تحصیـالت،

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،12شماره ( 1پیاپی  ،)63پاییز ۹۹

وضـع اقتصـادی خانـواده و محـل سـکونت) و متغیـر میـزان مصـرف برنامههای
رسـانهای بر آگاهی سیاسـی دانشـجویان دانشـگاه یاسـوج بررسـی خواهد شـد.
سوالهایپژوهش
دانشـجویان دانشـگاه یاسـوج تـا چهانـدازه دربـاره کنوانسـیون مبـارزه بـا تأمین
مالـی تروریسـم و پیامدهـای عضویت در آن آگاهی سیاسـی دارند؟ دانشـجویان
دانشـگاه یاسـوج تـا چهانـدازه دربـاره کنوانسـیون مبـارزه با جرائـم سـازمان یافته
فراملی(پالرمـو) و پیامدهـای عضویت در آن آگاهی سیاسـی دارند؟ دانشـجویان
دانشـگاه یاسـوج تـا چهانـدازه دربـاره کنوانسـیون مبـارزه بـا فسـاد(مریدا) و
پیامدهای عضویت در آن آگاهی سیاسـی دارند؟ دانشـجویان دانشـگاه یاسـوج تا
چهانـدازه دربـاره عضویـت و همـکاری ایران با گـروه ویژه اقدام مالـی( )FATFو
پیامدهـای آن آگاهـی سیاسـی دارنـد؟ آیا بین متغیرهـای زمینه ای(سـن ،جنس،
محـل سـکونت ،وضعیـت اقتصـادی خانـواده هـا ،رشـته تحصیلـی) بـا آگاهـی
سیاسـی دانشـجویان درخصـوص گـروه ویـژه اقـدام مالـی و کنوانسـیونهای
1 . Curran
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و آگاهـی سیاسـی آنها درخصوص گـروه ویژه اقـدام مالی و کنوانسـیونهای مربوطه
بـا یکدیگـر ارتباط وجـود دارد؟
فرضیههایپژوهش

میـزان آگاهی سیاسـی دانشـجویان درخصوص کنوانسـیون مبـارزه بـا تأمین مالی

تروریسـم و پیامدهای عضویت در آن باال اسـت .میزان آگاهی سیاسـی دانشـجویان
درخصـوص کنوانسـیون مبـارزه با جرائم سـازمان یافتـه فراملی(پالرمـو) و پیامدهای
عضویـت در آن بـاال اسـت .میـزان آگاهـی سیاسـی دانشـجویان درخصـوص
کنوانسـیون مبـارزه بـا فسـاد و پیامدهـای عضویـت در آن بـاال اسـت .میـزان آگاهی
سیاسـی دانشـجویان درخصـوص عضویـت و همـکاری ایـران بـا گـروه ویـژه اقدام
مالـی از سـوی ایـران و پیامدهـای آن بـاال اسـت .بیـن متغیرهـای زمینـه ای(سـن،
جنسـیت ،رشـته تحصیلـی ،وضـع اقتصـادی خانـواده ها ،محـل سـکونت) و میزان
آگاهـی سیاسـی دانشـجویان درخصوص گـروه ویـژه اقدام مالـی و کنوانسـیونهای
مربوطـه ارتبـاط وجـود دارد .بیـن میـزان مصـرف رسـانهای دانشـجویان و سـطح
آگاهـی سیاسـی آنهـا درخصوص گـروه ویژه اقـدام مالـی و کنوانسـیونهای مربوطه
ارتباط وجـود دارد.
روشپژوهش
روش بـه کار رفتـه در ایـن پژوهـش ،روش پیمایشـی اسـت .پژوهـش حاضـر از
بعـد هـدف ،توصیفـی ـ تحلیلـی ،از بعـد زمـان ،بـه صـورت مقطعـی ،از بعـد
واحـد تحلیـل ،متمرکـز بـر افـراد و از بعـد جامعـه مـورد بررسـی ،بـزرگ مقیـاس
اسـت .در ایـن روش از جامعـه آمـاری خواسـته میشـود تـا پرسشـنامههای
چهارگزینـهای کـه دربرگیرنـده گویههـای مختلـف از قبـل طراحـی شـده اسـت را
پاسـخ داده و بـر حسـب درسـت یـا اشـتباه بـودن پاسـخها آگاهـی سیاسـی افـراد
سـنجیده میشـود .ایـن روش در پیمایشهـای مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
اسـت)Hansen, 2009; Sturgis and Smith, 2008; Muzaffar, 2015( .
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جامعهآماری

جامعـه آمـاری را دانشـجویان مقطع کارشناسـی دانشـگاه یاسـوج بـا جمعیت

آمـاری حـدود  ۶۰۰۰نفـر تشـکیل دادنـد .برای محاسـبه حجـم نمونـه از فرمول
کوکـران اسـتفاده شـد کـه در سـطح اطمینـان  ۹۵درصـد و خطـای  ۰/۰۵لحـاظ
شـد .حجـم نمونـه  ۳۶۱نفـر بـود و بـرای اطمینـان بیشـتر ،پرسشـنامه بیـن ۴۲۰
نفـر از دانشـجویان در دی مـاه سـال  ۱۳۹۷توزیع شـد ۴۰۰ .پرسشـنامه صحیح
و کامـل از مجموعـه پرسـش نامههـای تکمیـل شـده انتخـاب و تجزیـه و تحلیل
شـد .نمونههـا به صـورت نمونه گیـری تصادفی چنـد مرحله ای ،انتخـاب و مورد

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،12شماره ( 1پیاپی  ،)63پاییز ۹۹

مطالعـه قـرار گرفتنـد .ابـزار گـرداوری دادههـا پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود که
روایـی آن را اسـاتید رشـته علـوم سیاسـی و علـوم اجتماعـی تأییـد کردنـد .بـرای
سـنجش پایایـی آن نیـز از آزمـون آلفـای کرونباخ اسـتفاده شـد که برابـر  ۰/۶۷به
دسـت آمـد .بـه منظـور تعییـن انحـراف معیـار جامعـه مـورد مطالعـه و همچنین
تعییـن دقـت احتمالـی مطلـوب ،تعـداد  ۳۰دانشـجو خـارج از جامعـه آمـاری
مـورد تحقیـق ،به طـور تصادفـی انتخاب و پیـش آزمون انجام شـد .بـرای تجزیه
و تحلیـل دادههـا از بسـته نرمافـزاری  SPSSاسـتفاده گردیـد .سـؤاالت تحقیـق
توسـط آزمـون تـی تـک نمونـهای و تحلیـل واریانـس یک طرفه سـنجیده شـد.
ابزارتحقیق
بـرای سـنجش آگاهـی سیاسـی دانشـجویان دانشـگاه یاسـوج  ۲۴گویـه
براسـاس شـاخصهای ذیـل تعریف شـد .برای اسـتخراج ایـن گویههـا از ترکیب
مدلهـای نظـری در زمینه ابعاد آگاهی سیاسـی اسـتفاده گردیـد (Eurobarom-
)eter,1994,1996; Bennet,1989; Easton,1965; Delli-Carpini,1996

ایـن گویههـا شـامل مـوارد زیـر بودند:
-1آشـناییبـاکنوانسـیونمبـارزهبـاتأمیـنمالیتروریسـم:ایـن مقیاس
شـامل  ۶سـؤال دربـاره اهـداف ایـن کنوانسـیون ،تعریـف تروریسـم در ایـن
کنوانسـیون ،مقصـود از تأمین مالی تروریسـم در کنوانسـیون ،پیامد عدم پیوسـتن
بـه کنوانسـیون ،حق شـرط در کنوانسـیون و نحـوه خروج از کنوانسـیون بـود .این
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را در بـر میگرفـت.
-2آشـناییبـاکنوانسـیونمبـارزهبـاجرائـمسـازمانیافتـهفراملـی :ایـن
مقیـاس شـامل  ۶سـؤال درباره اهـداف این کنوانسـیون ،تعریف جرم سـازمان یافته
در ایـن کنوانسـیون ،مقصـود از مبـارزه با جرائم سـازمان یافته در کنوانسـیون ،پیامد
عدم پیوسـتن به کنوانسـیون ،حق شـرط در کنوانسـیون و نحوه خروج از کنوانسـیون
بـود .ایـن سـوالها بـه صـورت چهـار گزینـهای طـرح شـدند و فقـط یـک گزینـه،
پاسـخ درسـت را در بـر میگرفت.
-3آشـناییبـاکنوانسـیونمبـارزهبـافسـاد:ایـن مقیـاس شـامل  ۶سـؤال
دربـاره اهـداف ایـن کنوانسـیون ،تعریف پولشـویی در ایـن کنوانسـیون ،مقصود از
مبـارزه بـا پولشـویی در کنوانسـیون ،پیامـد عدم پیوسـتن به کنوانسـیون ،حق شـرط
در کنوانسـیون و نحـوه خـروج از کنوانسـیون بـود .ایـن سـوالها بـه صـورت چهار
گزینـهای طـرح شـدند و فقـط یـک گزینـه ،پاسـخ درسـت را در بـر میگرفـت
-4آشـناییبـاگـروهویـژهاقـداممالـی:ایـن مقیـاس شـامل  ۶سـؤال درباره
اهـداف شـکل گیری ایـن نهـاد بینالمللی ،تعـداد اعضا ،وظایـف این نهـاد ،نتایج
عـدم همـکاری بـا آن ،پیامدهـای همـکاری بـا آن ،امـکان قطع همـکاری و خروج
از آن بـود .ایـن سـوالها بـه صورت چهـار گزینهای طرح شـدند و فقط یـک گزینه،
پاسـخ درسـت را دربرمیگرفت.
یافتههایپژوهش
همانگونـه کـه جـدول شـماره  ۱نشـان میدهـد میـزان آگاهـی سیاسـی ۴۵/۷۵
دانشـجویان درخصـوص کنوانسـیون مبـارزه بـا تأمیـن مالـی تروریسـم بیـن  ۲۰تا
 ۴۰درصـد و میـزان آگاهـی  ۳۰درصـد دانشـجویان بیـن  ۴۰تا  ۶۰درصد اسـت.
بـه عبـارت دیگـر میزان آگاهـی  ۶۳/۲۵دانشـجویان زیـر  ۶۰درصد اسـت که آمار
قابـل توجهی میباشـد .تنهـا  ۶/۷۵درصد دانشـجویان نمرهای بـاالی  ۶۰درصد به
دسـت آوردهاند .میزان آگاهی سیاسـی  ۳۲/۷۵دانشـجویان درخصوص کنوانسیون
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سـوالها بـه صـورت چهار گزینـهای طرح شـدند و فقط یک گزینه ،پاسـخ درسـت
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مبـارزه بـا جرائـم سـازمان یافتـه فراملی(پالرمـو) زیـر  ۲۰درصد و میـزان آگاهی
سیاسـی  ۳۸/۷۵دانشـجویان بیـن  ۲۰تـا  ۴۰درصـد اسـت .بـه عبـارت دیگـر
 ۷۱/۵درصـد دانشـجویان آگاهـی نامناسـبی درخصوص ایـن کنوانسـیون دارند.
تنهـا  ۴/۲۵دانشـجویان موفـق شـدهاند نمرهای بـاالی  ۶۰درصد کسـب کنند که
بـه نسـبت میـزان آگاهی دربـاره کنوانسـیون مبـارزه با تأمیـن مالی تروریسـم ۲/۵
درصـد کمتـر اسـت .این امر نشـان میدهـد دانشـجویان دربـاره این کنوانسـیون
کمتـر خوانـده ،دیـده یا شـنیدهاند.
نمـره آگاهـی سیاسـی دانشـجویان درخصـوص کنوانسـیون مریـدا یا مبـارزه با
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فسـاد نیـز مطلـوب نیسـت .از مجموع پاسـخهای داده شـده  ۴۵/۷۵نمـره بین ۰
تـا  ۲۰درصـد و  ۳۳/۷۵نمـره بیـن  ۲۰تـا  ۴۰درصد کسـب کردهانـد .درمجموع
 ۷۹/۵درصـد دانشـجویان نمـرهای زیـر  ۴۰درصـد کسـب کردهانـد .تنهـا ۱۳/۵
درصـد توانسـتهاند نمـرهای بیـن  ۴۰تـا  ۶۰و  ۵/۲۵درصد نمرهای بیـن  ۶۰تا ۸۰
درصـد کسـب کننـد .همانگونه کـه دادهها نشـان میدهنـد میزان آگاهی سیاسـی
دانشـجویان در خصـوص گـروه ویـژه اقدام مالـی به نسـبت کنوانسـیونهای ذیل
آن بیشـتر اسـت .در ایـن بخـش  ۴۶/۵درصـد دانشـجویان نمره بیـن  ۴۰تا  ۶۰و
 ۳۴/۷۵درصـد نمـرهای بیـن  ۶۰تـا  ۸۰درصـد کسـب کردهاند .به عبـارت دیگر
 ۸۱/۲۵دانشـجویان نمـره بیـن  ۴۰تـا  ۸۰داشـتهاند .همچنیـن آگاهـی سیاسـی
 ۹/۵درصـد دانشـجویان بـاالی  ۸۰درصـد و نمـره  ۹/۲۵زیـر  ۲۰درصد اسـت.
در مقـام مقایسـه باید گفت بیشـترین آگاهی سیاسـی در بین دانشـجویان به گروه
ویـژه اقـدام مالی با کسـب  ۴۴/۲۵بـاالی  ۶۰درصـد و کمترین آن به کنوانسـیون
مریـدا بـا کسـب  ۲۰/۵نمـره بـاالی  ۶۰درصـد اختصاص یافـت .این رقـم برای
کنوانسـیون پالرمو و کنوانسـیون مبارزه با تأمین مالی تروریسـم  ۲۸/۷۵و ۳۶/۷۵
بود.
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یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد کـه در مجمـوع میـزان آگاهـی سیاسـی
دانشـجویان درخصـوص گـروه ویـژه اقـدام مالـی و کنوانسـیون هایـی کـه از ایـران
تقاضـا میشـود بـه عضویـت آن درآیـد درحـد متوسـط قـرار دارد ۲۶/۳۱ .درصـد
دانشـجویان دارای آگاهـی سیاسـی خیلـی کـم ۶۶/۸۳ ،دارای آگاهـی سیاسـی
متوسـط و  ۶/۸۷دارای آگاهی سیاسـی باال(قوی) بودند .لذا باید گفت فرضیههای
چهارگانـه درخصـوص میـزان آگاهی سیاسـی دانشـجویان دربـاره گروه ویـژه اقدام
مالـی و کنوانسـیونهای مربوطـه بـه نوعـی تأیید نگردیـد( .ر.ک :جدول شـماره )۲
جدولشماره:2میانگینوانحرافمعیارسطحآ گاهیسیاسیدانشجویان
سطحآ گاهیسیاسی

میانگیندرصد

ضعیف (زیر  ۲۰درصد)

۲۶/۳۱

متوسط (بین  ۴۰تا  ۶۰درصد)

۶۶/۸۳

قوی (باالی  ۶۰درصد)

۶/۸۷

جمع

۱۰۰

انحرافمعیار
۰/۵۶۵

بـه منظـور بررسـی سـؤاالت تحقیـق صحـت فرضیههـا بـا آزمـون تـی نیـز مورد
سـنجش قـرار گرفـت و نتایـج زیـر بـه دسـت آمد:

سنجش و تحلیل میزان آ گاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی| علی باقری دولتآبادی

جدولشماره:1توزیعفراوانینمرههایپاسخهایصحیحدانشجویان
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-1دانشـجویاندرخصوصکنوانسـیونمبـارزهباتأمینمالیتروریسـم

وپیامدهـایعضویـتدرآنآ گاهیدارند.

بـا توجـه بـه تجزیـه و تحلیـل دادههـا (جـدول شـماره  )۳چـون آمـاره تـی و
معنـاداری آن بـه ترتیـب برابـر بـا  ۱۴/۱۲و  ۰/۰۰بـه دسـت آمده اسـت ،فرضیه
پـوچ )Ho(1در سـطح معنـاداری  ۰/۰۵رد میشـود .ایـن بـدان معناسـت کـه
دانشـجویان دربـاره کنوانسـیون مبـارزه بـا تأمیـن مالـی تروریسـم و پیامدهـای
عضویـت در آن آگاهـی دارنـد.
جدولشماره:3محاسبهآمارهآزمونتیومعناداریآنبرای
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بررسیآ گاهیسیاسیدانشجویان
متغیر

آمارهتی

درجه
آزادی

کنوانسیون مبارزه با
تأمین مالی تروریسم

۱۴/۱۲

۳۹۸

مقدار سطحمعناداری انحرافمعیار
آزمون
۰/۵۰

۰/۰۰

۰/۱۲

میانگین
۰/۵۰

-2دانشـجویاندرخصـوصکنوانسـیونمبـارزهبـاجرائـمسـازمانیافته
فراملی(پالرمـو)وپیامدهـایعضویـتدرآنآ گاهـیسیاسـیدارنـد.
همانگونه که در جدول شـماره  ۴مشـاهده میشـود آماره تی و معناداری آن به
ترتیـب  -۶/۰۳و  ۰/۰۰بـه دسـت آمده اسـت .از آنجا که مقـدار معناداری کمتر
از سـطح معنـاداری  ۰/۰۵رد میشـود میتـوان گفـت دانشـجویان درخصوص
کنوانسـیون مبارزه با جرائم سـازمان یافتـه فراملی(پالرمـو) و پیامدهای عضویت
در آن آگاهـی دارند.
جدولشماره:4محاسبهآمارهآزمونتیومعناداریآنبرایکنوانسیون
مبارزهباجرائمسازمانیافتهفراملی(پالرمو)
متغیر

آماره
تی

درجهآزادی

مقدار
آزمون

سطح
معناداری

انحرافمعیار

میانگین

کنوانسیون
مبارزه با جرائم
سازمان یافته
فراملی

-۶/۰۳

۳۹۸

۰/۵۰

۰/۰۰

۰/۱۷

۰/۴۶

1 . Null Hypothesis
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عضویـتدرآنآ گاهـیسیاسـیدارنـد.

همانگونـه که در جدول شـماره  ۵مشـاهده میشـود آمـاره تی و معنـاداری آن به
ترتیـب  -۵/۰۱و  ۰/۰۰بـه دسـت آمـده اسـت .از آنجا که مقـدار معنـاداری کمتر
از سـطح معناداری  ۰/۰۵رد میشـود مقـدار معناداری کمتر از  ۰/۰۵اسـت و این
بـدان معناسـت کـه میتوان گفـت دانشـجویان درخصـوص کنوانسـیون مبـارزه با
فسـاد(مریدا) و پیامدهـای عضویـت در آن آگاهی دارند.
جدولشماره:5محاسبهآمارهآزمونتیومعناداریآنبرای
کنوانسیونمبارزهبافساد
متغیر

آمارهتی

درجهآزادی

مقدار
آزمون

سطح
معناداری

انحراف
معیار

میانگین

کنوانسیون
مبارزه با فساد

-۵/۰۱

۳۹۸

۰/۵۰

۰/۰۰

۰/۱۶

۰/۴۸

-4دانشـجویاندرخصـوصعضویتوهمـکاریایرانباگـروهویژهاقدام
مالـیوپیامدهایآنآ گاهیسیاسـیدارند.
بـا توجـه به تجزیـه و تحلیل دادهها (جدول شـماره )۶چون آماره تـی و معناداری
آن بـه ترتیـب برابـر بـا  -۳/۱۱و  ۰/۰۰به دسـت آمده اسـت ،فرضیه پـوچ( )Hoدر
سـطح معنـاداری  ۰/۰۵رد میشـود .ایـن بـدان معناسـت کـه دانشـجویان دربـاره
عضویـت و همـکاری ایـران با گروه ویژه اقـدام مالی و پیامدهـای آن آگاهی دارند.
جدولشماره:6محاسبهآمارهآزمونتیومعناداریآنبرای
عضویتوهمکاریایرانباگروهویژهاقداممالی
متغیر

آمارهتی

درجهآزادی

مقدار
آزمون

سطح
معناداری

انحراف
معیار

میانگین

کنوانسیون
مبارزه با فساد

-۳/۱۱

۳۹۸

۰/۵۰

۰/۰۰

۰/۱۳

۰/۵۰

لـذا بایـد گفـت دانشـجویان دربـاره گـروه ویـژه اقـدام مالـی و کنوانسـیونهای
مربوطـه آگاهـی دارنـد امـا برخـالف آنچه تصور میشـد ایـن آگاهـی در حد باال
و مطلوب نیسـت.
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-3دانشـجویاندرخصـوصکنوانسـیونمبـارزهبـافسـادوپیامدهـای
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-5بیـنآ گاهـیسیاسـیدانشـجویاندانشـکدههایمختلـفتفـاوت

معنـاداروجـوددارد.

بـا توجـه بـه اینکـه آمـاره فیشـر و معنـاداری آزمـون بـه ترتیـب ۷/۴۱و ۰/۰۰
(کمتـر از سـطح معنـاداری  )۰/۰۵بـه دسـت آمـده اسـت (جـدول شـماره )۷
بین سـطح آگاهی سیاسـی دانشـجویان دانشـکدههای مختلف دانشـگاه تفاوت
معنـاداری وجـود دارد .همانگونـه کـه در جـدول شـماره  ۷مشـاهده میشـود
دانشـجویان دانشـکده علوم انسـانی باالترین و دانشجویان دانشـکده کشاورزی
پاییـن تریـن میـزان آگاهـی سیاسـی را دارند.
جدولشماره:7محاسبهآماریتحلیلواریانسیکطرفهومعناداریآن
منبعتغییرات

مجموع
مربعات

درجهآزادی

میانگین
مربعات

بین گروهی

۰/۳۴

۳

۰/۱۲

درون گروهی

۶/۸۱

۳۹۵

۰/۰۱

کل

۷/۱۴

۳۹۸

آمارهفیشر

۷/۴۱

معناداری

۰/۰۰
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جدولشماره:8آمارههایتوصیفیآ گاهیسیاسیدانشجویاندانشکدههایمختلفدانشگاه
دانشکده

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

علوم انسانی

۱۰۰

۰/۵۷

۰/۱۲

فنی مهندسی

۱۰۰

۰/۵۴

۰/۱۲

علوم

۱۰۰

۰/۵۲

۰/۱۱

کشاورزی

۱۰۰

۰/۴۸

۰/۱۴

کل

۴۰۰

۰/۵۰

۰/۱۲

مـی تـوان گفـت ایـن مقـدار تفـاوت میانگین از نظـر آمـاری تصادفـی نبوده و
نتایـج آن قابـل تعمیـم بـه جامعـه آماری اسـت .ایـن یافتـه ،پژوهش سـینگلتون
در آمریـکا کـه در سـال ۱۹۶۶انجـام گرفـت را تأییـد میکنـد یافتههـای وی بـر
روی  ۴۳۹دانشـجوی کالج سـاوت اسـتورن نشـان داد تفاوتهای معناداری در
آگاهـی سیاسـی برحسـب نوع رشـتهای که دانشـجویان تحصیـل میکنند وجود
دارد )Singleton,1966( .همچنیـن در تحقیقـات داخلی نتایـج پژوهش باقری
( )۱۳۹۵مویـد تفـاوت آگاهی سیاسـی دانشـجویان دختر و پسـر اسـت.
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یکـی از متغیرهـای جـدی تاثیرگـذار بـر میـزان آگاهـی سیاسـی دانشـجویان نـوع

جنسـیت آنها اسـت .از مجموع  ۴۰۰پرسـش نامه تکمیل شـده توسـط دانشـجویان
 ۲۰۰مـورد بـه زنـان و  ۲۰۰مـورد به مردهـا اختصاص پیـدا کرد .براسـاس دادههای
جـدول شـماره  ۹میتوان گفت بین جنسـیت و آگاهی سیاسـی رابطه وجـود دارد .بر
اسـاس مقـدار میانگیـن مربوط به دو جنـس مردان با مقـدار میانگیـن ۱۳/۷۸آگاهی
سیاسـی بیشـتری نسـبت به زنان با مقـدار میانگیـن ۱۲/۴۴دارند.
جدولشماره:9آ گاهیسیاسیدانشجویاندختروپسردرخصوص
گروهویژهاقداممالیوکنوانسیونهایمربوطه
میانگین

انحراف
معیار

جنسیت مقدارفراوانی
زن

۲۰۰

۱۲/۴۴

۳/۴۵

مرد

۲۰۰

۱۳/۷۸

۳/۲۶

آزموناف

آزمونتی

معناداری

/۰۷۲

۳/۶۴

/۰۰۱

فونت )۲۰۰۵(1و اسـکافی( )۱۳۸۶مطابقـت دارد .فونت
ایـن یافتهها بـا پژوهشهای ِ
در پژوهشـی با عنوان «تهدید رفتار قالبی داشـتن و شـکاف جنسـیت در آگاهی سیاسی»
بـه ایـن نتیجه رسـید که زنـان بدلیل جنسـیت از میزان آگاهی سیاسـی کمتری نسـبت به
مـردان برخوردارنـد )Founet, 2005( .یافتههـای اسـکافی نیز بر این نکتـه صحه گذارد
که بین دو متغیر جنسـیت و آگاهی سیاسـی تفاوت معناداری مشـاهده میشـود .آزمون
میانگینهـا در پژوهـش فـوق نشـان داد کـه آگاهی سیاسـی مردان از زنان بیشـتر اسـت
(اسـکافی .)۲۶ :۱۳۸۶ ،پژوهـش عبدوکاتسـیپیس در تونـس نیـز ایـن موضـوع را تأیید
میکنـد .بـه اعتقـاد نویسـنده سـطح آموزشهـای دانشـگاهی و سـطح سـواد بیشـترین
تأثیـر را در ایـن بـاره داشـتهاند )Abdo-Katsipis, 2017: 413(.دیدگاههـای فـوق بـه
نوعـی مویـد نظریههـای فمینیسـتی اسـت کـه معتقدند بـه دلیل سـلطه سیاسـی مردان
بـر زنـان و شـیوههای جامعه پذیـری آگاهی زنان در مورد سیاسـت و مسـائل سیاسـی با
آگاهـی مردان در ایـن زمینه تفـاوت دارد (مشـیرزاده.)۲۹۵-۱۳۸۵:۲۹۴ ،
1 . Founet
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بینآ گاهیسیاسیدانشجویانوسنآنهاتفاوتمعناداروجوددارد.

یکـی از متغیرهـای تاثیرگـذار بر آگاهی سیاسـی افراد سـن آنها اسـت .به همین
ترتیب تصور و انتظار این اسـت که دانشـجویان سـال چهارم به نسـبت سـال اول
آگاهی سیاسـی بیشـتری داشـته باشـند برای سـنجش ایـن متغیر بین دانشـجویان
سـال اولی تا سـال چهارمی بـرای هـر دوره  ۱۰۰پرسشـنامه اختصاص یافت.
جدولشماره:10آ گاهیسیاسیدانشجویاندرخصوصگروهویژهاقداممالیو
کنوانسیونهایمربوطهوسنآنها
سن

ضریب همبستگی= ۰/۱۳

مقدارفراوانی

۴۰۰

میزان معناداری= ۰/۰۰۱

نتایـج بـه دسـت آمـده گویـای ایـن نکتـه بـود کـه بیـن دو متغیـر سـن و میزان
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آگاهـی سیاسـی ارتبـاط وجـود دارد و ایـن ارتبـاط در سـطح  ۹۹درصـد دارای
معنـاداری اسـت .یافتههـای پژوهش با تحقیقات اسـکافی مطابقـت دارد .نامبرده
تأییـد نمـود بـا افزایـش سـن میـزان آگاهـی بیشـتر میشـود .درواقـع افـرادی کـه
در سـنین  ۱۸تـا  ۳۰سـال قـرار داشـتند میـزان آگاهـی آنهـا از حقـوق و تکالیـف
شـهروندی بیش از سـایرین بود(.اسـکافی )۲۲ : ۱۳۸۶،باتلر و استوکس با تاکید
بـر تئـوری چرخه زندگـی معتقدنـد که عالقه بـه فعالیتهای سیاسـی بـا توجه به
سـن و مسـوولیت افزایـش پیـدا میکنـد )Butler & Stokes,1969( .این دیدگاه
بـا پژوهشهـای جوائـل و پـارک( )۱۹۹۹نیـز تأییـد شـده اسـت .در ایـن راسـتا
اسـتدالل میشـود کـه جوانـان امـروز هماننـد نسـلهای پیشـین خـود عالقـه به
سیاسـت را بـا افزایـش سـن کسـب خواهند کـرد .زیرا از آن پس ،سیاسـت بیشـتر
بـا زندگی شـان ارتبـاط پیـدا خواهدکـرد)Park,1999(.
وضعیتاقتصادیخانوادههایدانشجویانومیزانآ گاهیسیاسیآنها
برای سـنجش وضع اقتصادی خانوادههای پرسـش شـوندگان از آنها درخواست
گردیـد مجمـوع میـزان درآمـد پـدر و مـادر خـود را اعـالم نماینـد .بدیـن ترتیـب
افـراد دارای درآمـد بـاالی  ۱۰میلیـون تومـان به عنوان بسـیار خوب ،بیـن  ۶تا ۱۰
میلیـون تومـان خـوب ،بین  ۳تـا  ۶میلیـون تومان متوسـط و زیر  ۳میلیـون تومان
بـه عنـوان ضعیـف درنظـر گرفته شـد ۵۵ .درصـد خانوادهها بـه لحـاظ اقتصادی
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و  ۸/۷۵درصـد بـه لحاظ اقتصادی بسـیار خـوب بودند.
جدولشماره:11آ گاهیسیاسیدانشجویاندرخصوصگروهویژهاقداممالیوکنوانسیونهای
مربوطهووضعاقتصادیخانوادهآنهابرحسبمیلیونتومان
وضعیتدرامد

مقدارفراوانی

انحرافمعیار

باالی  ۱۰م.

۳۵

۳/۷۵

بین  ۶تا  ۱۰م.

۵۲

۳/۴۱

بین  ۳تا  ۶م.

۹۳

۳/۳۰

زیر  ۳م.

۲۲۰

۳/۷۶

آزموناف
۰/۹۵

معناداری
۰/۶۸

برخـالف فرضیـه پژوهش بیـن دو متغیر میـزان درامد خانوادهها و آگاهی سیاسـی
دانشـجویان تفـاوت چندانـی دیـده نشـد و فرضیـه صفـر تأییـد گردیـد .بـه عبـارت
دیگـر رابطـه از نظـر آمـاری بـا مقـدار  ۰/۶۸معنـادار نبـود .ایـن امر نشـان میدهد
میـزان آگاهی سیاسـی دانشـجویان درباره گـروه ویژه اقـدام مالی و کنوانسـیونهای
ً
مربوطـه ارتباطـی با وضـع اقتصـادی خانوادههـای آنها نـدارد و احتمـاال متغیرهای
دیگـری در این بـاره تاثیرگذار هسـتند.
محلسکونت دانشجویانومیزانآ گاهیسیاسیآنها

 ۴۱درصد دانشـجویان در شـهر و  ۵۹درصد در روسـتا سکونت داشـتند .باوجود
اینکه میانگین سـطح آگاهی سیاسـی دانشـجویانی که در روسـتا سـکونت داشـتند
از دانشـجویان سـاکن در شـهر کمتر بـود اما این میـزان به لحاظ معنـاداری ()۰/۷۱
قابـل قبـول نبود .لـذا بین محل سـکونت دانشـجویان و سـطح آگاهی سیاسـی آنها
هیـچ ارتباطـی تشـخیص داده نشـد .بدیـن ترتیـب محل سـکونت به عنـوان یکی از
متغیرهـای زمینهای مورد سـنجش در پژوهـش رد گردید.
جدولشماره:12بررسیرابطهمحلسکونتدانشجویانوآ گاهیسیاسیآنهادرخصوص
گروهویژهاقداممالیوکنوانسیونهایمربوطه
محلسکونت

مقدارفراوانی

میانگین

انحرافمعیار

آزمونتی

معناداری

شهر

۱۶۵

۱۳/۴۴

۳/۶۴

۰/۳۷

۰/۷۱

روستا

۲۳۵

۱۱/۶۸

۳/۲۳
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ضعیـف ۲۳/۲۵ ،درصـد خانوادههـا متوسـط ۱۳ ،درصد به لحـاظ اقتصادی خوب
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بینمیزانمصرفرسـانهایوسـطحآ گاهیسیاسـیدانشـجویانتفاوت

معنادار وجود دارد.

مقصـود از مصـرف رسـانهای در اینجا میـزان اسـتفاده هدفمند ،فعـال و آزادانه
دانشـجویان از رسـانههای چاپی(کتـاب ،مجلـه ،روزنامـه) ،رسـانههای صوتـی
و تصویری(رادیـو و تلویزیـون) ،رسـانههای دیجیتـال (اینترنـت) و رسـانههای
مجازی(تلگـرام ،واتـس آپ و )...بـود .دادههای جدول شـماره  ۱۳نشـان میدهد
بیـن میـزان مصرف رسـانهای و آگاهی سیاسـی ارتبـاط وجـود دارد .همانگونه که
مشـاهده میشـود تمام همبسـتگیها در سـطوح  ۰/۰۰۱معنادار اسـت .باالترین
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میـزان همبسـتگی مربـوط بـه رسـانههای مجـازی( )R=۰/۷۸و کمتریـن آن بـه
رسـانههای چاپـی( )R=۰/۳۲مربـوط اسـت .همبسـتگی بیـن مصرف رسـانهای
کل و آگاهـی سیاسـی برابـر بـا مقـدار متوسـط  ۰/۷۶بدسـت آمـد کـه در طـرح
 ۰/۰۰۱معنادار اسـت.
همانگونـه کـه جـدول نشـان میدهـد ابعـاد مصـرف رسـانهای پیـش بینـی
کننـده خوبی برای سـنجش آگاهی سیاسـی هسـتند .مقـدار همبسـتگی چندگانه
رسـانههای ارتبـاط جمعـی بـا آگاهـی سیاسـی  ۷۵درصـد نشـان دهنـده مقـدار
قابـل تبییـن واریانسهـای مؤلفه آگاهـی سیاسـی از روی ابعاد رسـانههای ارتباط
جمعـی اسـت .همچنین سـطح معنـاداری  Fنشـان میدهـد که تمـام ضرایب در
سـطح معنادار اسـت.
جدولشماره:13بررسیرابطهمیزانمصرفرسانهایوسطحآ گاهیسیاسیدانشجویان
درخصوصگروهویژهاقداممالیوکنوانسیونهایمربوطه
نوعرسانه

میزانآ گاهی
سیاسی

مقدارهمبستگی
چندگانه

آزموناف

انحراف
معیار

رسانههای چاپی

۰/۳۲

۰/۵۶

۲۵/۰۲

۳/۶۲

رسانههای صوتی
و تصویری

۰/۴۴

۰/۵۷

۲۶/۶۰

۳/۵۴

رسانه دیجیتال

۰/۶۵

۰/۵۹

۲۷/۸۱

۲/۳۲

رسانه مجازی

۰/۷۸

۰/۶۰

۲۹/۸۲

۳/۶۵

رسانههای جمعی
(کل)

۰/۷۶

۰/۷۵

۴۹/۹۷

۳/۶۶

معناداری 

۰/۰۰۱
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باتوجـه بـه نتایج به دسـت آمـده باید گفـت موضوع عضویـت ایران در گـروه ویژه

اقدام مالی و تصویب کنوانسـیون مبارزه با تأمین مالی تروریسـم و کنوانسـیون مبارزه
بـا جرائـم فراملی سـازمان یافتـه اگرچه تبدیـل به بحثـی داغ در میان احزاب سیاسـی
شـده اسـت امـا میزان آگاهـی درباره ایـن کنوانسـیونها و حتی کنوانسـیون مبـارزه با
فسـاد در میـان قشـر دانشـجو که تصور میشـود قشـر ممتـاز ،اهـل مطالعـه ،تفکر،
حسـاس بـه مسـائل جامعـه و دغدغه مند اسـت درحد مطلـوب قرار نـدارد .میانگین
کلـی آگاهـی سیاسـی دانشـجویان درحـد متوسـط اسـت .اگـر دانشـجویان دارای
خصوصیـات فـوق ،دارای میانگیـن آگاهـی سیاسـی درحـد متوسـط باشـند میتوان
انتظـار داشـت سـایر اقشـار جامعـه آگاهـی سیاسـی پایین تـری داشـته باشـند .این
مسـاله زمانـی قابل تأمـل تر خواهـد بود که درنظر داشـته باشـیم در مـوارد چهارگانه
سـنجیده شـده در بـاال فقط میـزان آگاهـی سیاسـی دانشـجویان در مورد گـروه ویژه
اقـدام مالـی قابـل پذیـرش بـود و در سـایر مـوارد نمـره خوبی را کسـب نکردنـد .در
تحلیـل ایـن مسـاله بـا توجـه بـه چارچـوب نظـری ارائه شـده میتـوان به چنـد نکته
اشـاره کرد:
نخسـت اینکـه؛ اجتماعـی شـدن سیاسـی و فرایندهایـی کـه طـی آن نگرشهـا و
ترجیحـات سیاسـی آموختـه میشـوند درخصـوص دانشـجویان مـورد مطالعـه بـه
درسـتی صـورت نپذیرفتـه و این دانشـجویان حساسـیت الزم نسـبت بـه موضوعاتی
کـه میتوانـد بـر سرنوشـت آنهـا و منافـع ملـی کشورشـان تاثیرگذار باشـد را کسـب
نکردهانـد )Sodaro,2001( .در ایـن خصـوص نقـش رسـانهها میتوانـد قابـل تأمل
باشـد .همچنیـن طبـق دیـدگاه رابـرت دال ممکـن اسـت دانشـجویان بـه ایـن جمع
بنـدی نرسـیده باشـند کـه میتواننـد در تصمیمـات سیاسـی تاثیرگـذار باشـد و الزم
اسـت موضوعـات داغ سیاسـی را پیگیـری نماینـد( .فاضلـی و خوشـفر)۳ :۱۳۹۰ ،
آنهـا درحقیقـت ایـن موضوعـات را مسـائلی تصـور کردهانـد کـه در بهتریـن حالت
سیاسـتمداران و نماینـدگان مجلـس بایـد بـه آن رسـیدگی کننـد و آگاهـی داشـتن یا
نداشـتن آنهـا تاثیـری بر جریـان امـور نخواهد گذاشـت.
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این دغدغه به اعتقاد اسـتوکس و باتلـر()Butler & Stokes; 1969:641-645

ممکـن اسـت در آینـده و بـا افزایـش سـن و درگیـر شـدن دانشـجویان در مسـائل
اجتماعی و اقتصادی زندگی شـدت بیشـتری پیـدا نماید .کما اینکـه پژوهشهای
جوائـل و پـارک نیـز ایـن موضـوع را تأییـد میکنـد( )Park,1999در ایـن راسـتا
اسـتدالل میشـود کـه جوانـان امـروز هماننـد نسـلهای پیشـین خـود عالقـه به
سیاسـت را بـا افزایـش سـن کسـب خواهند کـرد .زیرا از آن پس ،سیاسـت بیشـتر
بـه زندگـی شـان ارتباط پیـدا خواهدکـرد.ریچاردسـون( ،)۱۹۹۰وایـت و ریتچی
نیـز برعهـده گرفتـن مسـوولیت مالـی و خانوادگـی را در افزایـش عالقـه آنهـا بـه
سیاسـت بـی تأثیـر نمیداننـد)Richardson,1990, White,2000( .
نکتـه دوم اینکـه؛ همانگونه که آلموند و وربا توضیـح میدهند نهادها و نخبگان
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تأثیـر جـدی بـر فرهنگ سیاسـی جامعه دارنـد( .آلمونـد و بینگهـام)۵۱ :۱۳۷۷ ،
بـه نظـر میرسـد نبـود احـزاب سیاسـی بـه معنـی واقعـی کلمـه در ایـران ،عـدم
عضوگیـری حزبـی از میـان دانشـجویان بـه شـکل رسـمی و نیـز رکـود سیاسـی
حاکـم بـر فضـای دانشـگاهها طی سـالهای اخیـر موجب گردیـده تا ایـن بخش
از جامعـه پذیـری شـکل واقعـی به خـود نگیرد.
نکتـه سـوم اینکـه؛ همانطـور کـه َ
کارن اشـاره کـرد حیـات سیاسـی ،نیازمنـد
اطالعـات اسـت و رسـانهها ،مــیتـوﺍنند منبع ﺁگاهی بخشـی و تغذﻳه ﺍطالعاتی
برﺍی افـکار عمومی بـه شمارآیند(.هرسـیج و دیگـران )۳۷-۳۶ :۱۳۹۳ ،اگرچـه
یافتههـای پژوهـش حاضـر نشـان داد میـزان مصـرف رسـانهای بـر میـزان آگاهی
سیاسـی افراد تاثیرگذار اسـت اما بنظر میرسـد رسـانههای کشـور از رسـانههای
تصویـری گرفتـه تا مکتوب نتوانسـتهاند آنگونـه که باید فضـای الزم را برای اطالع
رسـانی درخصـوص گروه ویـژه اقدام مالـی و کنوانسـیونهای مربوطـه در جامعه
آمـاده کننـد و اطـالع رسـانیها ناقـص و جهت دار بوده اسـت .لذا بخـش بزرگی
از جامعـه از حسـاس ترین موضوع سیاسـی کشـور اطالع کافـی و الزم را ندارند.
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یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد بـرای فهـم روندهـای آگاهـی سیاسـی
دانشـجویان الزم اسـت متغیرهای سـن ،رشـته تحصیلی ،جنسـیت و میزان مصرف
رسـانهای مـورد توجه قرارگیرد .اگرچه با افزایش سـن به شـکل طبیعـی میزان آگاهی
سیاسـی افزایـش پیـدا میکنـد امـا نبایـد فرامـوش کرد کـه میـزان مصرف رسـانهای
میتوانـد شـدت این متغیـر را کاهش یـا افزایش دهد .لـذا در بعد عملیاتـی میتوان
گفـت یافتههـای پژوهـش گویـای این نکته اسـت کـه درخصوص موضوعـات مهم
سیاسـی همچـون عضویـت در کارگـروه ویـژه اقـدام مالی الزم اسـت دسـتگاههای
دولتـی اطـالع رسـانی بیشـتری داشـته باشـند تـا همراهـی و حمایت الزم از سـوی
مـردم بـرای تصمیمـات سیاسـی اتخـاذ شـده حاصـل گـردد .همچنیـن بایـد گفت
دادههـای حاصـل شـده از پژوهـش کـه میـزان آگاهـی سیاسـی را در حـد متوسـط
نشـان میدهـد بـه شـدت نگـران کننده اسـت.
ایـن کاهـش آگاهـی سیاسـی میتوانـد متأثـر از متغیرهـای مختلـف همچـون
سـرخوردگی سیاسـی ،انفعال سیاسـی ،بـی اعتمادی سیاسـی ،ضعـف در نهادهای
آموزشـی و اطـالع رسـانی و...باشـد کـه مانـع از تحقـق جامعـه مدنـی و کارکـرد
صحیـح دموکراسـی در جامعـه میگـردد .عـالوه بـر ایـن یافتههـای پژوهش نشـان
میدهـد برخـالف آنچـه همیشـه تصور میشـود روسـتائیان نسـبت به شهرنشـینان
و اقشـار کـم درآمـد نسـبت بـه اقشـار پردرآمـد آگاهـی سیاسـی کمتـری ندارنـد و
ایـن متغیرهـا در پژوهـش حاضـر معنـادار نبودنـد .ایـن یافتـه بیانگـر این اسـت که
در عصـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،مـکان اهمیـت خـود را از دسـت داده و
افـراد در هـر نقطـهای از کشـور و بـا هـر میـزان درامد بـه مدد دسترسـی بـه اینترنت
میتواننـد اطالعـات الزم را دربـاره موضوعـات مختلـف بـه دسـت آورنـد .لـذا در
صورتـی کـه از فضـای مجـازی بـه خوبی بـرای اطالع رسـانی اسـتفاده نگـردد این
امـکان وجـود دارد که آگاهی سیاسـی افراد به سـمت و سـویی نامطلوب سـوق پیدا
کند .
عـالوه بـر ایـن نتایـج پژوهش از مشـکل جـدی دیگـر در ایران پـرده برمـی دارد.
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اینکـه میـزان آگاهـی سیاسـی خانمهـا از آقایـان کمتر اسـت .این بدان معناسـت
کـه عرصـه سیاسـت در ایـران هنـوز نتوانسـته جذابیتهـای الزم را بـرای زنـان
ایجـاد نمایـد و یـا نوعـی سـرخوردگی سیاسـی و جامعـه پذیـری اشـتباه وجـود
دارد .ایـن پاییـن بـودن آگاهی سیاسـی میتواند منجر به مشـارکت سیاسـی پایین
در زنـان گـردد کـه نوعـی هدررفـت سـرمایه انسـانی کشـور محسـوب میگردد.
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لـذا در بعـد عملیاتـی دسـتگاههای دولتـی بایـد نسـبت بـه اصالح ایـن وضعیت
گامهـای جـدی بردارند.
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