
 82- 57. ، ص1391، پاییز 3شناسی ایران، دورة سیزدهم، شمارة  مجلۀ جامعه

٥٧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1و عوامل موثر بر آن یی دانشجویانجو مشارکتروحیه  بررسی
  )ي آزاد اسالمی منطقه هفت کشورها هدانشگا: مطالعه موردي(

  
  

  **، زهیرمصطفی بلوردي*طیبه بلوردي
 )17/08/91، تاریخ پذیرش10/04/91تاریخ دریافت (

  
هـاي تجربـی    ها حکایت از آن دارد که آن چـه در کـانون توجـه برداشـت     بررسی :چکیده

ي میزان و فعالیـت مشـارکتی و در   ها هصورت گرفته از مشارکت قرار دارد؛ پرداختن به سنج
این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، با اولویت بندي . برخی نیز بررسی موانع آن است

یی را اولویت نخست خود در آسـیب شناسـی ایـن    جو مشارکتي مشارکت، روحیه ها هسنج
گرایـی، بیگـانگی    موضوع دانسته و بـا رجـوع بـه مباحـث نظـري و برسـاختن مفـاهیم فایـده        

ــا روش     ــل ارزشــی، افــول باورهــاي دینــی و اعتمــاد ب اجتمــاعی، رضــایت از زنــدگی، تقاب
نامه میان دانشجویان منطقه هفت  پرسش 400 ها را در  مرحله اي آن اي چند خوشهگیري  نمونه

به محک آزمون نهـاده  ) ي کرمان و هرمزگانها یعنی استان(ي آزاد اسالمی کشورها هدانشگا
 ها حکایت از آن دارد که به استثناء متغیر رضایت از زندگی، تمامی پیش فرض ها هیافت. است

همچنـین ضـریب   . هرچند کـه میـزان و جهـت تأثیرگـذاري شـان متفـاوت اسـت       . معنادارند
رگرسیون داللت بـر سـهم بیشـتر متغیرهـاي افـول باورهـاي دینـی، تقابـل ارزشـی و اعتمـاد           

  .اجتماعی در تغییرات متغیر وابسته است

 
یی جو مشارکتآسیب شناسی روحیه  «این نوشتار تلخیصی است از گزارش نهایی طرحی تحقیقاتی به عنوان.  1

هاي مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان و با حمایت مالی  که در قالب یکی از پروژه »دانشجویان
 .آن معاونت انجام یافته است

  )نویسنده مسئول(ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان هیأ *
t.balvardi@gmail.com 

  ناسی بررسی مسائل و عضو پژوهش سراي ابن سینا کرمان ش جامعهدانشجوي دکتري  **
mostafa.balvardi@gmail.com      
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 یی، فایـده گرایـی، بیگـانگی اجتمـاعی، رضـایت از     جـو  مشارکتروحیه  :مفاهیم کلیدي
 .اجتماعی زندگی، افول باورهاي دینی، اعتماد

  
 

  مقدمه
 جهـت  ،فرهنگـی  -هادهـاي اجتمـاعی  هاي دانشگاهی و آموزش عـالی نظیـر سـایر ن    امروزه سازمان

به برخـی  اي ویژه توجه بایست می ،نمخاطبابه نیازهاي  یو پاسخگوی ها له خردمندانه با چالشمقاب
ترین  برجستهیکی از . قرار دهند خویش سرلوحه کاردر  وظایف و کارکردهاي شان را از اهداف،

و نیازهـاي جدیـد جامعـه     آموزش عالی با فرهنگ این کارکردها و اهداف، فرهنگ و تبیین رابطه
 آینده هر نهـادي،  ال وح توسعهگر آن است که پرداختن به نقش فرهنگ در  بیان ،این منظر. است

هـا،   مسـتلزم آگـاهی و شـناخت از فرصـت     هـدف، دن و تجلـی ایـن   وبرسـاخته نمـ  . استراهبردي 
قـرار گـرفتن در    چراکه .اجتماعی و فرهنگی است مختلف يها هها و تهدیدها در عرص محدودیت

افـزوده   جامعـه مـا   ، بر شدت تهدیدات و تعارضـات روابـط اجتمـاعی   »تجدد/ سنت«تقابل دوگانه 
 ي جدیـد هـا  و باورهـاي پیشـین جامعـه و عـدم شـکل گیـري نظـم و ارزش        هـا  تزلزل ارزش. است

ط اجتمـاعی بـه   یی درباره درستی یا نادرسـتی روابـ  ها ابهام حادث شدنزمینه ساز ، )1383منطقی،(
 آنـان ه شکل گیـري ذهنیـت منفـی    مقدمتواند  می یی کهها ابهام .استجامعه ذهن کنشگران جوان 

یی و در نهایـت  جـو  مشـارکت ي برنامه ریزان اجتمـاعی، افـول روحیـه    ها نسبت به اقدامات و طرح
رخدادي کـه از یـک طـرف    . پی داشته باشددرکناره گیري یا مقاومت در برابر فرهنگ رسمی را 

ي هـا  شـکل نگـرفتن بـرهمکنش    ،ي مبتنی بر سنت و از طـرف دیگـر  ها به دلیل آسیب دیدن کنش
ي مختلـف  هـا  هدر حـوز  1عاملیت انسـانی  وجه به نقشزیرا با ت .است» آسیب مند«اي  جدید، پدیده

ضـامن بقـا و دوام   قالب نهادهاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در  ییجو مشارکتروحیه ، اجتماعی
ي تجلـی چنـین روحیـه اي    ها مکانحائز اهمیت ترین بدون شک یکی از .  یک جامعه خواهد بود

جایگاه مناسبی بـراي   ها هباب مهم است که دانشگا آناز  مسألهاین  .دباشن می دانشگاهیواحدهاي 
پیامـد ایجـاد روحیـه    چنـان کـه   . کـه محققـان در پـی آننـد     ندسـت هنشان دادن بسیاري از تحـوالتی  

زمینـه سـاز    امـا گـردد؛   مـی  محـدود  هیدرجه نخست به فضاي دانشگا یی هر چند درجو مشارکت
 وامـع یعنـی ج  ،مجـامع دانشـگاهی   تـر از  مشارکت و احساس مسئولیت اجتمـاعی در مقیـاس وسـیع   

بدین جهت است که برخی توسـعه را همبسـته مشـارکت فراگیـر اجتمـاعی، سیاسـی،        .خواهد بود
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ي معطوف به توسعه را بدون مشارکت ایـن  ها هروانی و فرهنگی نیروهاي دانشگاهی دانسته و برنام
   ).141: 1،1360شوماخر( دانند نیروها، کارآمد نمی

دستیابی بدین موضوع در  داده؛ عدم توفیق رخ ما آن چه در مراکز آموزش عالی ،با این وجود
دهقـان و  (اندك قشـر دانشـجو   ین واحدها قابل مشاهده است، مشارکتچه که در اکثر ا آن. است

در چنـین شـرایطی   . و مراسم فرهنگـی اسـت   ها و عدم تمایل به شرکت در مناسبت )1384غفاري،
فرهنگـی، سـخن از انفصـال فـرد از باورهـا،       -گردانـی اجتمـاعی  است که جهـت تحلیـل ایـن روی   

هـاي هـر بررسـی در     یکـی از مهمتـرین هـدف    بنابراین .آید می ها و اهداف فرهنگی به میان ارزش
آموزش عالی، شناخت دانشجویان از وجـوه و ابعـاد مختلـف و دسـتیابی بـه منـابع تجربـی دربـاره         

 جامعه دانشجوییدر جهت فعال تر کردن  آنانها، انتظارات و نیازهاي  ، رفتارها، نگرشها انگیزش
این عامل در بررسی تجربه کشور  .خواهد بوددر دانشگاه و جامعه  ییجو مشارکتو ایجاد روحیه 

از اعراب یافته، چراکه منابع تجربی پرداخته شـده بـه مشـارکت دانشـجویی، بـه      ی محل کمتر ایران
یی براساس جو مشارکتروشن است که پرداختن به روحیه  .اند اندكیی جو مشارکتویژه روحیه 

یا کاهش دهنده  و عوامل تشدیدکننده و ،نظري و پرسش از وضعیت این بعد يها پرداختمنابع و 
که حائز اهمیت است، شناخت بـه   چه آن. افق دیگري به روي ما باز خواهد کرد ها هآن در دانشگا

اجتماعی به منظور پیش گیري، درمـان و ممانعـت از سـوق     -فرهنگیي ها و بیماري ها روز آسیب
حال از آن جا که به لحاظ عینی زمینه مناسـبی   .است» بحران هویت فرهنگی«یابی فزاینده به سوي 

تواند  می بررسی این مساله ؛آمده دانشجویان فراهم ییجو مشارکتروحیه  جهت تحلیل و شناخت
مثمـر   هـا  هشـگا نتگی اجتماعی و هم در جهت پویا نمـودن دا سمبهم در راستاي تقویت انسجام و ه

بنابراین، مسأله پژوهش با توجه به در حال گذار بودن جامعه ایران و نقش نهادهاي . ثمر واقع شود
روحیـه   بررسـی تالش در جهت آموزشی چون دانشگاه در تقویت حس تعلق اجتماعی به جامعه، 

هـا پاسـخ داده شـود     گردد به این پرسـش  می ضمن آن که تالش. است انیی دانشجویجو مشارکت
نـده یـا   ش دهیی دانشجویان چگونه است؟ همچنـین عوامـل کـاه   جو مشارکتکه وضعیت روحیه 

  ؟توان این روحیه را نهادینه کرد می چگونه تشدید کننده آن کدامند؟ و در نهایت
  

 مباحث نظري
 .منبعث از این مفهوم است تفسیرهاي و به دنبال آن گستردگی ،ی متعددتعاریف مشارکت حامل
به معنی قسمت، » part« يها هاز ریش و منبعث» participation«اصطالح التین  مفهومی همزاد

 
1 .Schumacher 



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه

 

٦٠ 
 

» در نفس خویش چیزي از غیر داشتن«، »با خود داشتن«ي ابه معن» participatia« بخش و ،جزء
ناس ش جامعه1فرنچ). 285: 74-1373آریان پور،( است» ر از خود داشتنسهمی در چیزي غی«و 

پی آمد این  داند که می گروهی یوضعیت فرانسوي، مشارکت را درگیري ذهنی و عاطفی فرد در
 در راستاي رساندن گروه به مقصود است درگیري برانگیزش تفکر و تالش کنشگر

توان گام  می تمایل به مشارکت رابر این بنیاد، مشغولیت ذهنی و تمایل یا عدم ). 1375انصاري،(
متفکرانی  نمادي -ي ذهنیها این قرائت، یادآور تحلیل. نخست و جوهره اصلی مشارکت دانست

. هاي جمعی است هاي ذهنی افراد در کنش ها و پنداشت و تأکید بر ویژگی چون وبر، مید، بلومر
از این ). 1383عبداللهی،( مارندش می هاي ذهنی را بر پنداشت ، معانی وها براي کنش ها چه که آن

دن برساخته ش دري ذهنی مبتنی بر تمایل یا عدم تمایل به مشارکت را ها ه، شکل گیري بارقرو
در  هاي متعدد ف آن نیز برحسب مالكانواع مختل .دانیم می یی موثرجو مشارکتمفهوم روحیه 
پناهی و ( ستقابل تقسیم افرهنگی یی سیاسی، اجتماعی و جو مشارکتروحیه  ، بهابعاد مشارکت

   ).1383 یزدان پناه،
 .عام و خـاص قابـل بررسـی اسـت     دو سطح در یی و مشارکتجو مشارکتبه روحیه پرداخت 

درگیـر شـدن    بـه متقاعـد  «، عبـارت اسـت از   با توجه به تعریف عام آن مشارکتروحیه ح عام سط
بـه مشـارکت و اهمیـت و    احساس نیـاز آحـاد جامعـه    یعنی ، )1993رحمان،( »در مشارکت همگان

معنـاي خـاص   . هاي جمعی به منظور پاسخگویی به نیازهاي عام جامعـه اسـت   اولویت یافتن تالش
 ي درونهـا  ههـا و برنامـ   کنشـگران در فعالیـت  مشـارکت  متقاعد و درگیرشدن به ، روحیه مشارکتی

باشـند، مفهـوم    مـی  با توجه به ایـن کـه جامعـه پژوهشـی مـورد نظـر مـا دانشـجویان        . است یسازمان
ي فرهنگی، هنـري و  ها هو در هر یک از زمین خاص آن بعد در ییجو مشارکتو روحیه مشارکت 
  . بیشتر مورد نظر است ها هدانشگا اجتماعی

فـردي و  مشارکت در ابعاد مختلف و در فرایند زندگی اجتماعی تحت تأثیر شـرایط و عوامـل   
رویکردهـاي نظـري   از ایـن رو، طـرح   . اسـت  کم و کیف متفاوتی به خود گرفته ،عدیده اجتماعی

تبیین  .ناسانه مورد توجه قرار گیردش جامعهي ها هتواند در گستره وسیعی از دیدگا می مربوط به آن،
کنش موجه  يها هنظری ا استناد بهب یی به مثابه یک کنش جمعی راجو مشارکتمشارکت و روحیه 

ــی  ــا عقالن ــزن 2ی ــیش 3آی ــو ف ــه،  1یناب ــوري مبادل ــدرمن ، تئ ــار کلن ــه ارزش انتظ ــه از 2نظری ، نظری
  .، تقابل ارزشی و اعتماد مدنظر داریمنارضایتی و 3خودبیگانگی

 
1. French  
2. Theory of reasoned action  
3 . Aizen  
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تأثیر مستقیم قصد و نیـت افـراد بـر     ،است بسیار نمایان ینابآیزن و فیشآن چه که در کارهاي 
 »رفتـار بـروز   آمـادگی «بر اساس چنین دیدگاهی براي تبیـین رفتـار بایـد بـه     . مشارکتی است رفتار 

آیـزن و  تفسـیر   .رفتار اسـت  ر، قصد و نیت براي انجامرفتاتجلی از این رو حلقه ماقبل . توجه نمود
بعد  و ،اجتماعی استفشار فردي و  متغیرقصد و نیت نیز تابع دو بر این استوار است که  فیش باین

دهقـان و  ( اسـت  آنانتظـار فایـده و ارزیـابی     متـأثر از مشـارکتی  و روحیـه  فردي برانگیزنده رفتـار  
روانـی   -آید، خواسته یا ناخواسته دیدگاه زیسـتی  می چنان که از گفتار باال بر ).71: 1384 ،غفاري

هومنز بر این باور است که فرد در ساختار مبادله اي خـود   .شود به ذهن متبادر می  4مبادله و تئوري
افـراد از کسـب   . کند که جنبه زیسـتی روانـی دارد   براي کسب پاداش از اصول مشترکی تبعیت می

اي  مـه رفتارهـاي مبادلـه   آنـان را بـه ادا  ، فایـده گرایـی  برند و همین احساس لذت و  پاداش لذت می
و فوایـد مشـارکت را تعیـین     هـا  هکلندرمن هم در نظر داشتن هزینـ  ).599: 1958 هومنز،( دارد وامی

تـوافقی عـام وجـود دارد کـه      .)1996لینگـر، بـرین  کلـی و  ( نـد ک ذکر مـی  يي رفتارهاکننده الگو
شرایط مشـارکت و   در تبیینبه گونه اي گسترده  از خود بیگانگی و نارضایتی تبط بامرهاي  تئوري

نامـد و  در   مـی  »هنجاريبی «را دورکیم، مسایل اجتماعی  امیل .ندیی نقش دارجو مشارکتروحیه 
 ثابـه او بـی هنجـاري را بـه م   . و بی هنجاري در نظام جمعی دارد گسستتعریف آن اشاره به نوعی 

فقدان اجماع بین فرد و جامعه درباره اهداف اجتماعی و انتظارات جمعی و آن چه کـه جامعـه بـه    
تشـخیص وي از آنـومی   . بـرد  می به کار ،عنوان الگوهاي رفتار براي اعضاء خود متصور شده است

فردي از بی  یاحساس نوع اول، حالتی فکري، ذهنی وآنومی . در دو سطح فردي و اجتماعی است
 هراچنین حالتی هم. شود می شخص نسبت به خود وي سنجشکه در آن احساسات ي است ارهنج

نـوع  آنومی . پوچی و بی قدرتی فردي است نوعی احساس ناهنجاري،ها و  با اختالالت و نابسامانی
نوعی اختالل و بی هنجاري جمعی اسـت کـه در آن    ، ناظر بر شکل گیريیا آنومی اجتماعی دوم

عـدم تـوازن و فقـدان وسـایل      در ایـن شـرایط  . شـود  مـی  احساسات فرد با توجه بـه نظـام سـنجیده   
، کنشگران ضمن احساس عدم حمایـت و پشـتیبانی   معیارهاي اجتماعی کننده جهت تطبیق با تنظیم

محســنی (یت از جامعــه را دارنـد عضـو  خلـع  و نابهنجــار رفتارهـاي جمعـی، امکـان دســت زدن بـه    
چنـین وضـعی، گسسـتن پیونـدهاي اجتمـاعی و بـر سـاخته         در پی آمـد ایجـاد  ). 58: 1370تبریزي،

                                                                                                                      
1. Fish bin  
2. Klenderman  
3. Self Alienation  
4. Exchange theory  
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نیـز   1ملـوین سـیمن   در ایـن راسـتا،   .نسـبت بـه اجتمـاع دور از انتظـار نیسـت      بدبینانه نگاهی نمودن
، احساس بی معنـایی یـا   2قدرتیتیپولوژي انواع تظاهرات رفتار بیگانه گونه را با مفاهیم احساس بی 

 نشـان داده اسـت   5، احسـاس انـزواي اجتمـاعی   4، بی هنجاري یـا احسـاس نابهنجـاري   3بی محتوایی
ده کـه در آن  معه مدرن شرایطی ایجاد و ابقاء نمـو از دید وي جا. )144-5: 1381محسنی تبریزي،(

ت الزم بـراي خلـق و تولیـد    ، فرد از شانس و فرصلذا. یش متمتع نمی شودها انسان از نتایج فعالیت
بـه نقــل از   786-9: 1959ســیمن، ( محصـولی کـه او را راضــی و خرسـند ســازد برخـوردار نیسـت     

 ایتی از روابـط اجتمـاعی گرفتـار   و به نوعی احسـاس انزجـار و نارضـ    )146: 1381محسنی تبریزي،
و  اجتمـاع پیرامـون   عدم تعلـق بـه  نوعی احساس تواند مسبب  می احساس نارضایتی در فرد. آید می

ي هـا خود را به صورت رفتار فرد نارضایتی  ،6ادگار فردینبرگ چراکه به قول .گرددجدایی از آن 
   ).116: 1983فردینبرگ،( دهد می نشان ها قبال ارزش در ناسازگارانهي هارفتار

متـأثر از   ییجـو  مشـارکت و روحیـه   مشـارکت   ،7اینگلهـارت تفسیرهاي مطرح شده توسط در 
ي مختلف با فراگرد دگرگونی ها نزد نسل مشارکتهمبستگی «. هاي ارزشی است ولویتدر اتغییر 

 اسـت  همـراه  اعتمـاد  و )11: 2004اینگلهـارت، ( افول هنجارهـاي سـنتی مـذهبی    ،ها و تقابل ارزش
اعتمـاد  د و در نتیجـه  انـ  ماد رفتارها قابل پـیش بینـی  واسطه اعته بچراکه ). 378: 1383اینگلهارت، (

  ).73: 1384غفاري ، دهقان و ( شود می ها یريگ و تصمیم جمعی کنش يها هحوزتقویت کننده 
بـه محـک   را مشـارکت   مقولـه اي  عدیـده  ي نظري مـذکور، منـابع تجربـی   ها هعالوه بر دیدگا 

لحاظ نمودن عامـل ذهنـی یـا    با عنایت به این که نوع رویکرد ما به مشارکت،  .اند آزمون درآورده
در این تحقیقات،  بررسیي مرتبط با موضوع ها هبه همبست یی است؛ فقطجو مشارکتروحیه همان 

 علـی پـور و  و همچنـین  ) 1380( ازکیا و غفاري در بحث از مشارکت در کاشـان . شود می اشاراتی
رضـایت از  بـین   محسـنی تبریـزي  ، بـین اعتمـاد  ) 1388( همکاران در بحث از مشـارکت در تهـران  

 اعتماد و ارزش مشارکتبین  پناهی و یزدان پناه، )1381( احساس ستیز با والدین و جامعه ،زندگی
، یــزدان پنــاه بــین )1384(دهقــان و غفــاري بــین بیگــانگی اجتمــاعی و اعتمــاد اجتمــاعی ، )1383(
و رضادوسـت و  ) 1387( ي مشـارکت هـا  هیزدان پناه و صمدیان بین ارزیابی فاید، )1387(گیگانبی

 
1 .  M. Seeman  
2 .  Power Lessnes  
3. Meaning Lessnes  
4. Norrm Lessnes  
5.Social Isolation  
 6. E.Friedenberg  
7.  R.Inglehart  
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اکثـر  . انـد  به روابـط معنـا داري دسـت یافتـه     مشارکتبا  )1388( همکاران بین رضایت از خدمات
هاي صورت گرفته با جامعه آمـاري غیـر دانشـجو و شـاید بـا پـیش فـرض قـرار دادن گـام           بررسی

کت میـزان و فعالیـت مشـار   ، )متقاعد شدن کنشگران بـه مشـارکت   یري ذهنی وگدریعنی (نخست 
البته ضـمن تأییـد و علمـی    . قرار داده اند توجهي موثر بر آن را مورد ها هاجتماعی و موانع و همبست

مرحلـه و گـام دوم تحقیقـات     هـا  هیی، اعتقاد داریـم پـرداختن بـه ایـن سـنج     ها دانستن چنین بررسی
 آن موثر بـر یی و عوامل جو مشارکته روحیه رسد پرداختن ب می بر این مبنا به نظر. مشارکتی است

  .ی، مورد توجه یک پژوهش قرار گیردتواند به عنوان یک موضوع تحلیلی و تبین می
تشـریح برخـی از    بـا  را ییجـو  مشـارکت روحیـه   بررسیتوان  می با توجه به مباحث مطرح شده

بـی   ،انتظـار فایـده، تقابـل   و نیـز توضـیح    یانـات اجتمـاعی  بـه جر  هـا  و واکـنش  هـا  کنش يها لشک
هنجارهـا و اهـداف فرهنگـی    ، باورها، ها فرد به نظام ارزش و عدم اعتمادانفصال، انفعال  ،عالقگی
یح ایـن پدیـده   جامعه دانشگاهی مـا در توضـ  رچوب نظري و در اقالب چآن چه در . دنموبرساخته 

ي هـــا هو زمینـــ) عوامـــل درونـــی(ي فـــردي و روانـــی هـــا هزمینـــ ؛ تمرکـــز بـــرضـــروري اســـت
  .  است) بیرونیعوامل (ناختیش جامعه

در بعد فردي از سنجش هزینه و را  ییجو مشارکتتحلیل روحیه  توان می در این وضعیت،
 و دهقان و غفاري، 1996 لینگر،برین ؛ کلی و 1958هومنز،(فایده مشارکت در زمینه فایده گرایی 

و  ي انگیزشی، نقش سوق دهی فرد به سوي درگیرهاي ذهنیها ههمبست لذا. دآغاز نمو) 1384
ي ها هه انگیزیی دانشجویی با توسل بجو مشارکت .دیی را ایفاء خواهند کرجو مشارکتاطفی ع

مشارکتی ایجاد نخواهد  ضایت فرد حاصل نشود؛اگر ربه قول علفیان، ت و مادي، عامل کنش اس
با . لفی در کم و کیف این رویداد اثرگذاراندبدیهی است که عوامل مخت). 1379 علفیان،( شد

فرض طی نمودن روندهاي ناقص نوسازي در زمینه روابط اجتماعی و فقدان اجماع بین فرد قبول 
در برهم  نسل تقابل ارزشی دو و جامعه درباره الگوهاي رفتار جمعی، بسترهاي مساعد تعارض و

با امنیت  جوان ایرانی عرصه چنین وضعیتی است کهدر . رسد می ظهور ۀبه منص هاي جمعی کنش
. ي سکوالر گرایش داردها به ارزش )1381خالقی فر،( نسل ماقبل خودنسبت به ، وجودي باال

از روابط ) 1959 سیمن،( نارضایتی نوعی احساس انزجار، را پیامد چنین وضعیتیتوان  می بنابراین
هاي بیگانگی بر این باورند که هر چه احساس بی قدرتی و  به واقع تمامی تئوري .ستناد اجتماعی

 پناهی و یزدان پناه،( تر رواج یابد، افراد بیشتر دچار بیگانگی فردي در میان افراد بیشمحتوایی  بی
چراکه یکی از . بروز خواهد کرد روابط اجتماعیدر و پایداري  اعتمادشده و عدم ) 1383
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ایجاد کننده فضاي  که )1377 و کلمن، 1375 چلبی،(اعتماد  ترین مسائل نظم اجتماعی، مهم
 . است) 2008زمرلی و نیوتن( اجتماعی مبتنی بر مشارکت

وجود یا عدم وجود روحیه  عوامل پوشش دهندهفرض  ،این پژوهشالگوي تبیینی در نهایت 
فایده گرایی در روابط اجتماعی، تقابل ارزشی، افول باورهاي  مشارکت طلبی در میان دانشجویان،

اي جنس، سن،  ضمن این که متغییرهاي زمینه. است ادیگانگی و اعتمبرضایت از زندگی، دینی، 
ترکیب یا . وضعیت تأهل، اشتغال، مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی را نیز مورد توجه قرار داده ایم

  :اند برایند عوامل مذکور در مدل فرضی و فرضیات ذیل به نمایش گذاشته شده
  

 
  ییجو مشارکتمدل نظري عوامل موثر بر روحیه 

  
یی دانشجویان با عوامـل فـردي مـورد توجـه در     جو مشارکتفرضیه اصلی این است که روحیه 

تقابــل ، اجتمـاعی و رضـایت از زنــدگی نیـز عوامــل    بیگـانگی ایـن پـژوهش چــون فایـده گرایــی،    
اي جنس، سن، وضـعیت تأهـل،    رهاي زمینهیمتغو افول باورهاي دینی و اعتماد اجتماعی ، ها ارزش

  :احتماال به طوري که می توان گفت ،رابطه دارد وضعیت اشتغال، مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی

 تحصیلیگروه  مقطع تحصیلی تأهل  سن جنس

 متغییرهاي زمینه اي

روحیه 
 ییجو مشارکت

 اشتغال

 فایده گرایی

 اعتماد بیگانگی

افول باورهاي 
 دینی

 تقابل ارزشی

سطح 
 اجتماعی

سطح 
 فردي

رضایت 
از 

  زندگی
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  .یی تابعی از متغیرهاي زمینه اي استجو مشارکتروحیه  .1
ــه   باشـــندتـــر ن در روابـــط اجتمـــاعی فایـــده گراهـــر چـــه دانشـــجویا .2  روحیـ

 .یی کمتري دارندجو مشارکت
 تـر  یی دانشـجویان پـایین  جـو  مشـارکت روحیـه   باشد هر چه تقابل ارزشی بیشتر .3

 .آید می
یی جـو  مشـارکت هر چه میزان باورهاي دینـی دانشـجویان کمتـر باشـد روحیـه       .4
 .آید می تر پایین
یی دانشـجویان   جـو  مشـارکت روحیـه   رود هر چه رضایت از زنـدگی پـایین تـر    .5
 .شود می کمتر
یی دانشـجویان پـایین   جو مشارکتروحیه  ی بیشتر باشدهر چه بیگانگی اجتماع .6

 .آید می تر
  .یی کمتر استجو مشارکتروحیه  باشد هر چه اعتماد دانشجویان پایین تر .7

  
  روش شناسی

با   اي، در بخش کتابخانه. اي است پیمایشی و کتابخانهتلفیقی از دو روش روش پژوهش حاضر، 
مرور منابع و تحقیقات موجود، پیشینه پژوهش و مبانی و چارچوب نظري تحقیق تدوین شده 

ها به گردآوري اطالعات از جامعه  ها و شاخص در بخش پیمایشی نیز پس از طراحی پرسش. است
  .ایم آماري پرداخته

هفت کشور ي آزاد اسالمی منطقه ها هجامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان دانشگا
در  1388 -89دهد که در سال تحصیلی  می شامل دو استان کرمان و هرمزگان تشکیل

تعداد دانشجویان دو استان مذکور براساس اعالم . ي مذکور شاغل به تحصیل بوده اندها هدانشگا
  . نفر بوده است 70131دبیرخانه منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصیلی مورد بررسی، 

ایم که با توجه به همگرایی موجود در  ي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده نمودهبرا
 و ضریب اطمینان) d=05/0(نفر با دقت احتمالی 380اي حدود  جمعبت آماري، حجم نمونه

اما به منظور باال بردن دقت احتمالی و غلبه بر مشکالت احتمالی ناشی از . محاسبه گردید )95/0(
گیري،  روش نمونه. نفر افزایش دادیم  400، تعداد نمونه را بهها هنام ی و نقص پرسشجواب بی

 ها هبراي این کار، در مرحله اول با توجه به پراکندگی دانشگا. اي بوده است اي چند مرحله خوشه
گیري تصادفی ساده براي هر استان چهار واحد  در دو استان، با به کارگیري روش نمونه
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در مجموع هشت واحد شامل دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، سیرجان، بافت و دانشگاهی، 
ي آزاد اسالمی بندرعباس، قشم، بندر لنگه و حاجی آباد از ها هشهربابک از استان کرمان و دانشگا

سپس با استفاده از روش . استان هرمزگان به عنوان چارچوب اولیه نمونه گیري منتخب شدند
در نهایت . ي فوق تخصیص داده شدها هحجم برآورده شده به هر یک از دانشگااي متناسب،  طبقه

  .توزیع گردید ها هاین سهم به صورت متناسب بر مبناي جنسیت در دانشگا
 

  2و پایایی 1اعتبار
هاي  نامه، عالوه بر شناسایی اعتبار محتوایی معرف بررسی برآورد اعتبار سواالت مندرج در پرسش

و کارهاي متخصصان به تحلیل عاملی سواالت براي مفاهیم  ها همراجعه به دیدگاپژوهش از طریق 
همچنین . است. براي تحلیل عاملی مناسب بودند ها ه، دادKMOپرداخته شد و با توجه به آزمون 

نامه پیش آزمون  پرسش 80به تعداد  ها هجهت حصول و اطمینان بیشتر از پایایی ابزار سنجش، گوی
ها با سنجه آلفاي  پایایی آن spssکمیل و کدگذاري و وارد نمودن در نرم افزارپس از ت. شدند

بر اساس سطح سنجش متغیرها، از . کرونباخ ارزیابی گردید که هر کدام به تفکیک خواهند آمد
کاي سکور، گاما، ( استنباطیو ...) درصد و میانگین،فراوانی، میانه، ( هاي آماري توصیفی روش

اي کندال و جهت تعیین رابطه بین متغییرها از ضریب همبستگی  همبستگی رتبهسامرز و ضرایب 
  .استفاده شده است) رگرسیون

  
  متغیرهاي پژوهش

  ییجو مشارکتروحیه 
به واسـطه  فرایندي است حاکی از درگیري ذهنی و عاطفی یک فرد در یک وضعیت گروهی که 

دهقـان و  ( شـود  مـی  اقـدام مشـارکتی ترغیـب   بـه  ، )1375 انصاري،؛ 1993 رحمان،( اندیشه و تأمل
پرداخت عملیاتی این شاخص با استفاده از طیف لیکرت و سنجه آلفاي کرونبـاخ    ).1384غفاري،

، )هنـري -ي ادبیها هبسیج و گرو( هاي فوق برنامه به مشارکت در فعالیت تمایل«ي ها هو گوی 77/0
هاي دانشجویی  ضرورت وجود تشکل  هاي دانشجویی براي دانشجو، ضرورت عضویت در تشکل

 موافقت یا عدم موافقـت میزان و  ي خودجوش دانشجوییها ندي به حرکت، عالقمها هبراي دانشگا
در سـطح  ، )1384دهقان و غفـاري، ( »زا بودن مشارکت دانشجویی در اداره دانشگاه اللدر باره اخ

  .استمورد توجه  »زیاد«و » متوسط«،»کم«ترتیبی با سه گزینه

 
1. validity  
2 .reliability  
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 فایده گرایی
نظریه مبادله که بر اساس آن افـراد در رفتـار اجتمـاعی و      در این جا مفهومی است بیشتر منبعث از

ایـن  ). 149: 1370آبرکرامبـی، ( هـاي دسـت یابنـد    کننـد بـه منـافع یـا پـاداش      می کنش متقابل سعی
 ).79: 1375 اسـکیدمور، ( تواند ملموس و عینی و هم غیر ملمـوس و ذهنـی باشـند    می هم ها پاداش

بـا   ساخت شاخص عملیاتی این مفهوم . منظور از فایده گرایی در این پژوهش هر دو بعد آن است
 بـر ایـن مبنـا،    .باشـد  می ن، متوسط و باالدر سطوح پایی 89/0طیف لیکرت و سنجه آلفاي کرونباخ 

 ماننـد  اعیي تقویت کننده روابط اجتمها دیدگاه پاسخگویان درباره میزان اثرگذاري وجود مشوق
، هـا  هي نقـدي و جـایز  هـا  پـاداش  ي جمعی، توجه بهها توجه به پر کردن اوقات فراغت در فعالیت«

ي معنوي و اخروي، معاشرت با افراد صاحب منصب ها هاي شفاهی و کتبی، پاداش توجه به پاداش
  . باشند می نظرمورد  »ي مادي و غیر مادي انتخاب شغلها و مقام و مالك

  
  تقابل ارزشی

، بعدشـناختی آن  هـا  هها مولف یی است که یکی از اینها ههر فرهنگی متشکل از مجموعه اي از مولف
ها است، چارچوبی  ها، باورها و دانش مولفه شناختی که شامل مجموعه اي از نظرات، ارزش. است

ا دهـد و تجزیـه و تحلیـل رفتـار را بـ      مـی  را براي ساختن واقعیت و درك آن در اختیار افـراد قـرار  
و باورهـاي فرهنگـی داراي نیروهـاي     هـا  چراکـه ارزش . سـازد  می استفاده از این مولفه امکان پذیر

 باشـند  مـی  کننـده رفتـار بشـر    شگفت آوري هستند که شکل دهنده  زنـدگی و تـا حـدودي تعیـین    
و باورهاي نسلی، نوعی احسـاس سـتیز    ها ممکن است در ارزش). 95-7: 2000اسکات و شوارتز،(

ي حاکم ها تواند مبین احساسات متضاد فرد نسبت به اهداف، انتظارات و ارزش می ایجاد گردد که
  .باشد

در  سـطوح پـایین،    71/0ي این شاخص بـا اسـتفاده از طیـف لیکرتـی و سـنجه آلفـاي       ها هگوی
  : متوسط و باال عبارتند از

در ایـن زمانـه عمـل    . دیگـر رنگـی نـدارد   ) و در دجله انـداز  تو نیکی میکن( المثل حناي ضرب
  .کارسازتر است) برو قوي شو اگر راحت جان طلبی( المثل کردن به ضرب

  .انسان باید دلش پاك باشد، پوشش و حجاب ظاهري معنا ندارد
  .من اعتقاد به آزادي مذاهب در جامعه دارم 

  .حه کار ما باشدکمک به کشور و مردم فلسطین همچنان باید در سرلو
  .اگر زمانی دولت نیاز به کمک و حمایت داشت، شما تا چه میزان آمادگی براي کمک دارید
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 افول باورهاي دینی 
در این تحقیق به معناي داشتن حساسیت سنتی کمتر به رفتارها و باورهاي دینی تبلیغ شده و حاکم 

امل تعیـین کننـده زنـدگی روزانـه فـرد      طوري که این عقاید یکی از عناصر و عو بهبر جامعه است؛ 
در سـطوح پـایین، متوسـط و بـاال در طیـف       69/0یی بـا آلفـاي   هـا  هسنجش این مفهوم، گوی. باشد

شخصـی یـا اجتمـاعی    «لیکرت است که با پرسش از میزان موافقت یا مخالفت پاسخگویان درباره 
نفع همگانی توسط دیـن،  بودن مسائل مذهبی، تعیین مسیر زندگی توسط دین و مذهب، رسیدن به 

 –احساس حضور نیروهاي معنوي و امدادهاي غیبی در زندگی و اولویت دار بـودن مسـائل دینـی    
  . را مورد سنجش قرار داده ایم ها آن» مذهبی در جامعه

  
 رضایت از زندگی

رضایت کلی پاسخگویان از زندگی در ابعاد مختلف آن اعم از اقتصادي، خـانوادگی و تحصـیلی   
رضـایت از زنـدگی خـانوادگی، مسـکن،     «ي ها هعملیاتی کردن این مفهوم با ترکیبی از گوی. است

درآمد و رضایت از محتوي و کیفیت دروس دوره تحصیلی، نحوه و شیوه ارائه و تدریس دروس، 
ي علمی،  منزلـت اجتمـاعی رشـته خـود و  رضـایت از بـازدهی اقتصـادي رشـته         ها مدیریت محیط

متغیـري ترتیبـی بـا ضـریب آلفـاي      مورد نظر است کـه  در مجمـوع   ) 1381محسنی تبریزي،(»خود
  .اسست» زیاد«و » متوسط« ،»کم«سه گزینه  و 85/0کرونباخ 

  
 بیگانگی اجتماعی

کـه فـرد بـه درون خویشـتن پنـاه بـرده و تمـامی پیونـدهاي         ناتوانی، بی هنجاري، پوچی  از  حالتی
ــی   ــاعی را نف ــردهاجتم ــع    ک ــروه خل ــویت گ ــود را از عض ــت خ ــی و در نهای ــد م ــنی ( نمای محس

جمـع   توان نوعی احساس انزوا و جدایی از می ، بیگانگی اجتماعی رابه بیان دیگر ). 1381تبریزي،
مشـکالت   میزان اثربخشی بیان نمودن«چون  ییها هگوی ازدن این مفهوم براي عملیاتی نمو. دانست

به مسئوالن، میزان موافقت یا عدم موافقت با این اعتقاد  کـه امـروزه نمـی     دانشگاهي ها و گرفتاري
در زنـدگی،   آینـده روشـن   پـیش رو داشـتن   یا عدم موافقـت بـه   توان به کسی اتکاء کرد، موافقت

بـا مـا بخـاطر درخواسـت خیـر       هـا  میزان موافقت یا عدم موافقت با این نکته که بسیاري از دوسـتی 
طبقـه بنـدي ایـن    . ایـم  سـود جسـته  » افقت درباره بدتر شدن وضعیت مردماست، موافقت یا عدم مو

  .است 76/0آلفاي کرونباخ  و سنجه طیف لیکرت در سطوح پایین، متوسط و باال با  مفهوم
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  اجتماعی اعتماد
از نظـر اجتمـاعی دانسـت کـه      شـده  تعهدات اکتسابی و تأیید توان مبتنی بر انتظارات، می اعتماد را

 و گیدنز، 1993؛ جانسون،1999پاکستون،( دارد اجتماعییک شخص نسبت به همنوعان و سیستم 
ي ها هدر بررسی اعتماد، اتخاذ یک دیدگاه ترکیبی در مقایسه با اتکاي انحصاري بر دیدگا ).1385

و  شخصـی اعتمـاد بـین    هسـنج متغییر مورد نظر در دو  بدین سان. مختلف می تواند ثمر بخش باشد
  .گیرد می اعتماد نهادي مورد بررسی قرار

قی در محـیط دانشـجویی چـون    یدیدگاه پاسخگویان نسبت به میزان مصاد اعتماد بین فرديدر 
صداقت و راستگویی، دورویی و تظاهر، پایبندي به قول و قرار، تملق و چاپلوسـی، امانـت داري،   «

آلفـاي   وبـا طیـف لیکـرت    ، )1384دهقـان و غفـاري،  ( »تقلب و زرنگ بازي و کمـک و همیـاري  
  .شود می در سه سطح پایین، متوسط و باال سنجیده 65/0کرونباخ 

و  والنئسـ نسـبت بـه عملکـرد م    دانشـجویان اطمینـان  بر حسب نوع ارزیـابی و   نیز اعتماد نهادي
د، قابـل  میزان آمادگی بـراي پـذیرش سـواالت و پیشـنهادات جدیـ     «در زمینه  دانشگاهی کارمندان

 اعتماد بودن، رو راسـت بـودن، صـداقت و تعهـد داشـتن، تبعـیض قائـل نشـدن میـان دانشـجویان،          
احساس امنیت کـردن دانشـجویان در محـیط دانشـگاه، انتقـاد بـدون تـرس و نگرانـی از مسـئوالن          
دانشگاهی، رسیدگی به موقع و مناسب کارمندان به امور اداري دانشجویان و میـزان تبعـیض آمیـز    

اي سـنجش ایـن   بـر . اسـت  مـورد توجـه   ،)1384 دهقـان و غفـاري،  ( »رفتار کارکنان دانشگاه بودن
در  .شود می ایین، متوسط و باال اقدامدر سه سطح پ 76/0لیکرت با آلفاي  معرف نیز از طریق طیف

نهایت نمره اعتماد اجتماعی از جمع نمرات اعتماد بـین فـردي و نهـادي بـه عنـوان اجـزاي اعتمـاد        
  . گردد می محاسبه اجتماعی

  
 اي متغیرهاي زمینه

شامل جنس، سن، وضع تأهل، وضعیت اشتغال، مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی که جزء عوامل 
  .اند یی در نظر گرفته شدهجو مشارکتتأثیر گذار بر روحیه 

  
  ي تحقیقها هداد

  توصیفی يها هداد
درصـد   57و  انزن از پاسخگویان درصد 43،اي متغییرهاي زمینه 1ه رشما جدولي ها هبر اساس داد

سال  9/23سال با میانگین سنی  49تا  18شوندگان بین  دامنه سنی پرسش .دهند می را مردان تشکیل 
 نفـر جـاي   350بـا فراوانـی  سـال   25الـی   18محدوده سـنی  پاسخگویان در  دکه بیشترین تعدا تاس
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نفر برابـر بـا    102درصد مجرد،  3/74ل ادنفر از پاسخگویان مع 297به لحاظ وضعیت تأهل،  .دارند
نفـر از   282 .انـد  قـرار گرفتـه   ) مطلقـه، بیـوه  ( درصد نیـز در مقولـه سـایر    3/0درصد متأهل و  5/25

اند که در هیچ جایی بـه صـورت پـاره وقـت یـا تمـام وقـت اشـتغال          دهکرپرسش شوندگان عنوان 
درصـد نیـز    5/29معادل  ها نفر از آن 118. باشند می ندارند و صرفا مشغول تحصیل و امور آموزشی

نفـر از پاسـخگویان    106مقطع تحصیلی .باشند می به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار
 این تعداد به ترتیـب . تدکترا اسنفر  1نفرکارشناسی ارشد و تنها  7نفر کارشناسی،  286کاردانی، 

نفـر از   143همچنـین  .دهنـد  مـی  را تشـکیل  رسـش شـوندگان  درصد کـل پ  3/0و 8/1، 5/71، 5/26
دانشـجوي   )درصـد  3/24(نفـر   97 انسـانی،  ي مختلف علـوم ها هدر رشت )درصد 8/35(پاسخگویان 

 ي ریاضـی و فیزیـک تحصـیل   هـا  هدر رشـت  )درصـد  40(پاسـخگو   160 وي علـوم تجربـی   هـا  هرشت
   .ندکن می

  
  اي متغیرهاي زمینه شوندگان در فراوانی پرسش توزیع. 1ةجدول شمار

  کل  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  متغیرها

  
  جنس

  100  43  43  172  زن
  100  57  228  مرد  

  
  سن

28-18  350  5/87  5/87    
100  39-29  45  25/11  75/98  

49-40  5  25/1  100  
  

  وضعیت تاهل
    3/74  3/74  297  مجرد

  8/99  5/25  102  متاهل  100
  100  3/0  1  سایر

  
  اشتغال

  100  5/70  5/70  282  دانشجو
  100  5/29  118  شاغل  

  
  مقطع تحصیلی

    5/26  5/26  106  کاردانی
100  
  

  98  5/71  286  کارشناسی
  8/99  8/1  7  ارشد
  100  3/0  1  دکترا

  
  گروه تحصیلی

    8/35  8/35  143  انسانی
  60  3/24  97  تجربی  100

  100  40  160  ریاضی
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  شوندگان در متغیرهاي اصلی پژوهش ي توصیفی پرسشها هآمار. 2ةجدول شمار

 
 

  
نشـان داده شـده    2در برسی توصیفی متغیرهاي اصلی تحقیق، همانگونه که در جـدول شـماره   

درصـد بـه میزانـی     5/48شـوندگان پـایین،    درصـد از پرسـش   3/47یی جـو  مشـارکت است؛ روحیه 
ــه  ــه  3/4یی دارنــد و تنهــا جــو مشــارکتمتوســط روحی ــاالیی یی جــو مشــارکتدرصــد از روحی ب

درصـد از  8/9اي است کـه   به گونه 8/9ي متغیر میزان فایده گرایی با میانگین ها هآمار. برخوردارند



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه

 

٧٢ 
 

شـان در حـد    درصد جمعیت نمونه فایده گرایی 3/71پرسش شوندگان در طبقه پایین جاي دارند، 
درصـد   23رزشـی  در متغیر تقابل ا ها همطابق داد. درصد نیز در رده باال قرار دارند 19متوسط و در 

در حـالی  . درصد تقابل ارزشی باالیی دارنـد  3/16همچنین . شوندگان تقابل پایینی دارند از پرسش
درصـد در سـطح متوسـط و بینـابینی از تقابـل ارزشـی        8/60معـادل  ) نفر 243( که اکثر دانشجویان

) نفـر  176(نـی  باورهـاي دی . درصد از پاسخگویان پایین است 10میزان افول باورهاي دینی  .هستند
از افـراد  ) نفـر 184(درصـد   46درصد پاسخگویان بـه میزانـی متوسـطی کـاهش یافتـه و       44برابر با 

    .کاهش باورهاي دینی شان در حد باالیی است
در متغیر میزان بیگانگی اجتماعی به ترتیبی است که  1/15شوندگان با میانگین  جایگاه پرسش

درصد از  5/6درصد متوسط و تنها   3/45. ها بیگانگی اجتماعی باالیی دارند درصد از آن 3/48
 . درصد از جمعیت نمونه رضایت زندگی پایینی دارند 8/7. بیگانگی اجتماعی پایینی برخوردارند

میزان ) درصد8/59( بیش از دو سوم پرسش شوندگان 5/18این در حالی است که با میانگین 
اعتماد اجتماعی . درصد نیز رضایت باالیی دارند 5/32اند و  م نمودهمتوسطی از رضایت را اعال

درصد از پرسش شوندگان در حد  5/62این میزان براي  است که درصد از دانشجویان پایین 3/32
  .درحد باالیی است ها از آندرصد  3/5متوسط، و براي 

  
  استنباطی هاينتایج آمار

ها براي  معنی داري بدست آمده از آزمون مقایسه میانگین، سطح 3ي جدول شماره ها هبراساس داد
، وضعیت 127/0وضعیت تأهل ، 594/0یی جو مشارکتجنسیت و روحیه  متغیرهايسنجش رابطه 

که  داللت بر آن دارداین موضوع . دندار نمی باشاست که از نظر آماري معنا 367/0اشتغال 
روحیه  بر يتأثیر ، وضعیت اشتغالوضعیت تأهلیت، جنس، در نظر گرفته شده يها هیفرض رغم علی

سامرز جهت سنجش رابطه متغیرهاي سن و روحیه  همچنین آزمون دي .دنندار ییجو مشارکت
ن معنا ای هو ب نددار نیستاز نظر آماري معنا است که 095/0، مقطع تحصیلی  117/0یی جو مشارکت

یی جو مشارکتز اثري در روحیه ، سن و مقطع تحصیلی نیموجود است که بر خالف پیش فرض
آزمون خی  دریی جو مشارکتبا روحیه گروه تحصیلی  اي رابطه متغیر زمینه پیش فرض. ندنداشت

  .اي معنادار است عدم رابطه حاکی ازبه مانند چهار متغیر دیگر، ) 825/0( دو

  
   



 ...یی دانشجویان جو مشارکتبررسی روحیۀ 

 

٧٣ 
 

  ییجو مشارکتاي با روحیه  رابطه متغیرهاي زمینه. 3ةجدول شمار

  
  

گرایی و  هفایدرابطه میان  یهصحت فرض بر ناظر 4جدول شماره  هاي آماري نتایج آزمونبررسی 
از نظر ، رابطه میان دو متغیر )-281/0( دي سامرز براساس آزمون .یی استجو مشارکتروحیه 

تر باشند فایده گراهر چه دانشجویان در روابط اجتماعی « یهفرضلذا . استو معکوس  دارآماري معنا
با عنایت به دو بعدي بودن رابطه و در ادامه . گردد می ، تایید»یی کمتري دارندجو مشارکتروحیه 

را مورد توجه قرار ) 282/0(رابطه، آماره تااو بی کندال جدول مربعی، جهت پی بردن به شدت
 ،)289/0( مقدار آماره گاما. از وجود رابطه ضعیف میان دو متغیر مذکور است تدادیم که حاکی

مشاهده رابطه تقابل ارزشی با روحیه  .نماید می ییدأبودن شدت این رابطه را نیز تضعیف 
 فرضیه. رساند می را رابطه آزمون دي سامرز، معناداري) 005/0(جویی در سطح معناداري مشارکت

. گردد می ، تایید»آید می تر یی دانشجویان پایینجو مشارکتروحیه  باشد هر چه تقابل ارزشی بیشتر«
 .دارد رابطه ضعیف شدت از نشان) 133/0(کندال تااوبی آماره مقدار و است معکوس رابطه جهت
با  بررسی نتایج حاصل از سنجش رابطه میان  .نیز گواهی بر مدعا است) 241/0( گاما آماره مقدار

، معناداري آنها )-513/0(سامرز  یی در آماره ديجو مشارکتافول باورهاي دینی و روحیه  دو متغیر
هر چه باورهاي دینی دانشجویان کمتر باشد «لذا، فرض . شود می در جهت معکوس نشان داده

هر چه میزان افول باورهاي  توان گفت می .، مورد تأیید است»آید می جویی پایین روحیه مشارکت
شود و بر عکس با پایین آمدن  می یی شان کمترجو مشارکتدینی افراد بیشتر باشد، میزان روحیه 

در واقع هرچقدر که . یابد می ن کاهش باورهاي دینی، سطح روحیه مشارکتی افراد نیز افزایشمیزا
ها نیز بیشتر است و به هر میزان که  یی آنجو مشارکتتر باشد، میزان  باورهاي دینی افراد قوي

با توجه به اینکه . یابد می یی آنها نیز کاهشجو مشارکتباورهاي دینی افراد ضعیف تر گردد، میزان 
جدول دو بعدي سنجش رابطه این متغیرها، جدولی مستطیلی است، براي سنجش شدت رابطه باید 

نشانگر شدت رابطه میان افول ) 713/0(مقدار باالي این آماره . از آماره تااو بی کندال استفاده نمود
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اهدي قوي بر شدت رابطه ش) 722/0(مقدار گاما . یی استجو مشارکتباورهاي دینی و روحیه 
   .میان دو متغیر است

  
یی با متغیرهاي مورد توجه جو مشارکتي آماري روحیه ها نتایج آزمون. 4 ةجدول شمار

  پژوهش
  ي آماريها نتایج آزمون  متغیرهاي مستقل

Some
rs’d  

Kendall’
s tau-b  

Kendall
’s tau-c  

Gam
ma  

sig  

  004/0  - 289/0  - 260/0  - 282/0  - 281/0  فایده گرایی
  005/0  - 241/0  - 109/0  - 133/0  - 133/0  تقابل ارزشی

  005/0  - 722/0  - 711/0  - 713/0  - 513/0  افول باورهاي دینی
  460/0  - 066/0  - 028/0  - 035/0  - 035/0  رضایت از زندگی

  006/0  - 579/0  - 535/0  - 543/0  - 543/0  بیگانگی
ا عتماد 

  اجتماعی
  000/0  421/0  353/0  366/0  366/0  بین فردي

  000/0  427/0  412/0  415/0  415/0  نهادي
  655/0  755/0  743/0  804/0  003/0  

  
بررسی رابطه میان رضایت جهت  )460/0(دست آمده از آزمون دي سامرز هسطح معناداري ب

هر چه «بر این مبنا، فرضیه . یی فاقد معناداري آماري استجو مشارکتاز زندگی و روحیه 
قابل اثبات » ودش می جویی دانشجویان  کمتر روحیه مشارکت رود تر رضایت از زندگی پایین

به عبارت دیگر، با افزایش یا کاهش میزان رضایت از زندگی دانشجویان تغییري در میزان . نیست
  .یی آنها رخ نمی دهدجو مشارکتروحیه 

 یی، معناداري میان دو متغیر مشاهدهجو مشارکتدر بررسی فرضیه رابطه بیگانگی و روحیه 
بنابراین، فرض . نشانگر معکوس بودن رابطه است) - 543/0(آزمون دي سامرز با مقدار . شود یم
تایید  ،»آید می تر یی دانشجویان پایینجو مشارکتهر چه بیگانگی اجتماعی بیشتر شود روحیه «

رساند که مقدار  می ، شدت متوسط رابطه را)543/0( کندال مقدار آماره تااو بی .است
اي متوسط میان بیگانگی اجتماعی و روحیه  وجود رابطهنیز گویاي ) 579/0(گاماي

 میان رابطه بررسی براي سامرز دي آزمون از آمده بدست داريمعنا سطح .یی استجو مشارکت
 پیش فرض ،اساس این بر. است دارمعنا آماري لحاظ به ،ییجو مشارکتاعتماد و روحیه  متغیر دو

مقدار  .گردد می یدأی، ت»است یی کمترجو مشارکتروحیه  اعتماد دانشجویان پایین تر باشد هر چه«
 .رساند می راقوي بودن شدت رابطه میان دو متغیر  )804/0( و گاما) 755/0(باالي آماره تااو بی 
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ي دو متغیري بین متغیر ها براي کنترل آماري روابطی که در سطح تحلیلبراساس نتایج فوق، 
به  Enterروش  باد؛ ی مورد توجه پژوهش به دست آمده انوابسته و هر یک از متغیرهاي اصل

  .ه استدرداخته شپ یتحلیل رگرسیون
  

  اینتر روش به تحقیق متغیرهاي رگرسیونی همبستگی: متغیره چند تحلیل .5ة جدول شمار
 .B  Std  مدل

Error  
Beta  t  Sig.  

  026/0  - 229/2  - 227/0  057/0  - 117/0  فایده گرایی
  001/0  354/3  975/0  052/0  190/0  تقابل ارزشی

افول 
  باورهاي دینی

095/0  049/0  062/1 -  250/1 -  002/0  

رضایت از 
  زندگی

050/0 -  052/0  051/0 -  965/0 -  355/0  

بیگانگی 
  اجتماعی

012/0  051/0  812/0  241/0  009/0  

اعتماد 
  اجتماعی

046/0  057/0  944/0  798/0  005/0  

  000/0  869/13    171/0  366/2  ثابتمقدار 
61/0R2=  

  
 وابسته متغیر بر معناداري اثر زندگی از در بررسی رگرسیونی متغیرهاي تحقیق، متغیر رضایت

در جهت معکوس  ییجو مشارکت روحیه با  دینی باورهاي افول گرایی و میزان فایده رابطه. ندارد
 اب زشیرا تقابل و اجتماعی بیگانگی میان رابطه از آمده دسته ب داريمعنا سطح .است معنادار
بر روحیه  ها اثر مستقیم آن نشانگر که است 001/0 و 009/0 ترتیب به یی،جو مشارکت روحیه

 مقداربا  دینی باورهاي افول میزان متغیردر میان متغیرهاي مورد نظر، . است ییجو مشارکت
 با ارزشی تقابل متغیر ،پس از آن .دارد، بیشترین سهم را در تغیرات متغیر وابسته )-062/1(يبتا

است که با  اجتماعی اعتماد ،یم در تغیرات متغیر وابستههسومین متغیر س .است) 975/0( بتاي مقدار
همچنین نتایج تحلیل حاکی از آن است که با  .معنادار می باشد) 944/0(ضریب رگرسیون بتا 

از تغییرات باقیمانده متأثر از عوامل و متغیرهاي بیرون از  39/0، تنها  R2 )=61/0(مقدارتوجه به 
 که است مفروضاتی از ناشی ییجو مشارکت روحیه تغییرات از 61/0 عبارتی، به .باشند می تحقیق

  .اند در نظر آمده متغیر عنوان به تحقیق این در
  



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه

 

٧٦ 
 

  بحث و نتیجه گیري
هـاي   هـا و عمـل   همکنشبـر  جمله عواملی است کـه تـأثیر مهمـی    یی ازجو مشارکتداشتن روحیه 

کـه در هـر جامعـه اي بـه شـکلی      مقدمه مشارکت اجتماعی، داشتن این روحیه اسـت  . جمعی دارد
آوري شـده،  ي تجربی جمع ها هش گردید تا با بررسی داددر این مقاله کوش. خاص برساخته است

نماد  خوانشی از مشارکت مورد آزمون قرار گیرد که بر اساس وضعیت فضاي دانشگاهی به عنوان
ي متفـاوت موضـوع، بـا عنـاوین     ها هبدین ترتیب با عنایت به سنج. شود می تحوالت مدرن، شمرده

، طـرح مفهـومی   )1384دهقـان و غفـاري،  (میزان مشارکت، فعالیت مشـارکتی و روحیـه مشـارکتی   
یی بـه عنـوان پـیش شـرط     جـو  مشارکتاگرچه روحیه . یی را برساخته نمودیمجو مشارکتیه روح

عی فـراهم آورده و موجـب   امشارکت اجتماعی زمینه را براي پیونـد و اتصـال کـنش گـران اجتمـ     
ي هـا  د؛ با این حال جوامع همواره قادر نیستند تا کـنش گرد می هتثبیت و انتقال نسلی فرهنگ جامع

اعضایشان را به صورت پیوسته به سـمت هـدفی خـاص هـدایت نمـوده و انسـجام        متقابل اجتماعی
تواند به گسست پیونـدهاي اجتمـاعی    می در این وضعیت عواملی. گروهی خویشتن را حفظ نمایند

در حقیقـت کـاهش تـدریجی روحیـه     . را فـراهم آورد  هـا  منجر شود و زمینه فاصله و گسست نسل
 تدا موجب گسسـتگی روانـی و سـپس گسسـتگی اجتمـاعی     یی اعضاي یک جامعه، ابجو مشارکت

 از این رو است که در هر پژوهش مرتبط با مشارکت، هدف پاسخ بدین سوال اسـت کـه  . شود می
  یی کدامند؟جو مشارکتعوامل موثر و مرتبط بر مشارکت و در این تحقیق روحیه 

اسـتثناء   اي رقم خورد که بـه  هي موجود، به گونها هیفرضرآمده از تحقیق با استناد به ي بها هیافت
متغیر رضایت از زندگی، متغیرهاي فایده گرایی، بیگانگی اجتماعی، تقابل ارزشی، افول باورهـاي  

  .یی رابطه معناداري برقرار نمودندجو مشارکتدینی و اعتماد اجتماعی با روحیه 
یی و به عبارتی تـأثیر  جو مشارکترابطه معکوس میان میزان فایده گرایی و روحیه  تبیین وجود

یی، برآمـده از  جـو  مشارکتافزایش و کاهش فایده گرایی افراد درافزایش و کاهش سطح روحیه 
ــه       ــر روحی ــذاري آن ب ــرمایه داري و تأثیرگ ــام س ــأثر از نظ ــدتا مت ــادي و عم ــوي م ــت الگ حاکمی

رت این مطلب مبین همسـانی بـا دیـدگاه پارسـونز، مبنـی بـر قـد       . استدانشجویان جویی  مشارکت
رابطــه معکــوس میــان متغیــر روحیــه   .هــاي جمعــی اســت انگیزشــی نیازهــاي اقتصــادي در کــنش

یی و گرایش دانشجویان، چه به صورت درون ذات و چه تحت تأثیر عامل خـارجی،  جو مشارکت
رونـدهاي   ناشـی از  هـا  ي متمـایز نسـل  ها و ارزش ها هدیدگا عالوه بر به تقابل ارزشی را شاید بتوان

به ویژگی فرهنـگ   ناقص نوسازي و فقدان اجماع بین فرد و جامعه درباره الگوهاي رفتار جمعی، 
فرهنگ مدرن داراي ویژگی پویایی است؛ عاملی که در تقابل با خصیصه ایسـتایی  . مدرن ربط داد
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و فرهنـگ رسـمی تفـاوتی     هـا  هبـین فرهنـگ عمـومی دانشـگا    . فرهنگ رسمی و آشکار قرار دارد
توان سخن از دو فرهنگ آشکار  می به طور کلی). 1381اسماعیلی و خلیلی،( شود می آشکار دیده

بـومی و پاسـخ    -برخورد گزینشی فرهنگ آشکار و رسمی با فرهنـگ ملـی  . و پنهان به میان آورد
گیرد؛ در عمل به  یم ندادن به نیازهایی که به طور عام در جامعه و به طور خاص در دانشگاه شکل

چنین وضعیتی است که نظام گزینشی فرهنگی را با چالشـی قابـل   . این خوانش کمک نموده است
بـا   .هـا و تقابـل ارزشـی شـده اسـت      رو ساخته و منجر به برساختگی و قطبی شدن ارزش هتأمل روب

دلیـل قـانع    یی،جـو  مشارکتتوجه به معنادار بودن رابطه میان افول باورهاي دینی و کاهش روحیه 
اي وجود ندارد که نشان دهد خود دانشگاه نوعی ایـدئولوژي دیـن سـتیز را تولیـد کـرده یـا        کننده
ي نسل جوان از دین و معرفت دینی در حال تبدیل ها رسد، برداشت می بلکه به نظر. کند می ترویج

بیشتر بر اساس ایـن  در میان دانشجویان استدالل عقلی فردي رشد یافته و دانشجویان . و تبدل است
دانشگاه با تقلید دینی دانشـجویان  . دهند می ها، باورهاي دینی خود را مورد بازاندیشی قرار استدالل

اســماعیلی و ( رو نیســت؛ بلکــه نگــاه بــه دیــن یــا انتظــار از دیــن در حــال دگرگــونی اســت   هروبــ
یی، بایــد وجــ مشــارکتالبتــه درتقســیم بنــدي رخــدادهاي موجــد فقــدان روحیــه  . )1381خلیلــی،

آینـد،   مـی  گیرند را با فرایندهایی که در بیـرون پدیـد   می فرایندهایی را که از درون دانشگاه شکل
 عالوه بر آن، باید توجه داشت که حتی در فرایندهایی که در درون دانشگاه شـکل . تفکیک نمود

. بـدون تـأثیر قلمـداد کـرد    اي را که مرتبط با دانشگاه نیستند  گیرند، نمی توان تأثیر عوامل زمینه می
توانـد موجـب    مـی  هـا  ه، برخوردهاي گزینشی و کاهش دین باوري در سـطح خـانواد  ها هنفوذ رسان

از سوي دیگـر در پرداخـت   . تقلیل باورهاي دینی رسمی و تقابل ارزشی در نظام دانشگاهی گردد
وشـانی نزدیکـی بـا    تحلیلی، عدم وجود رابطه معنادار میان متغیر میزان رضایت از زنـدگی کـه همپ  

توان این گونه استدالل کرد  می .بیگانگی اجتماعی دارد، نیازمند نگاهی ویژه به جامعه ایران هستیم
بازگوي ضـعف ایـن    ها هیافت ،اي از جامعه بدانیم که اگر دانشگاه را از حیث عدم رضایت برساخته

بـه علـت تکثـر آن در     لـذا ). 1383 شـمی، ها عظیمـی ( پدیده در سطح جامعه در حـد بینـابین اسـت   
هـاي   اي ممتنع بدل گشـته کـه نقشـی کمرنـگ در کردارهـا و کـنش       جامعه، عدم رضایت به مسأله
  . کند می جمعی در ابعاد مختلف ایفاء

یی، جو مشارکتبا عنایت به رابطه مند بودن تأثیر افزایش بیگانگی اجتماعی بر عدم روحیه اما  
 ي جمعـی را بـا بیگـانگی همبسـته    هـا  نسبت بـه فعالیـت  کاهش بالندگی، پویایی و مشغولیت ذهنی 

لذا به منظور واکاوي و قابلیت تبیینی دقیق تر، مفهـوم اعتمـاد را نیـز فصـل قریـب تحلیـل       . دانیم می
 یی بیشتريجو مشارکتو روحیه  بیگانگی اجتماعی کمتر فزونی اعتماد، به واقع. دانیم می بیگانگی
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، نیازمند وجـود اعتمـادي   و ورود افراد به عرصه عمومی خروج از حوزه خصوصی. در پی دارد را
 ،ي اجتمـاعی هـا  ي اساسی روي دادن بـرهمکنش ها هچراکه یکی از عوامل و مولف. ندستاجتماعی ه

این اعتمـاد بـه صـورت اعتمـاد بـین       که وجود اعتماد میان کنشگران در سطوح خرد و کالن است
اد چه به شـکل فـردي و چـه نهـادي بـا روحیـه       رابطه معکوس اعتم. یابد می شخصی و نهادي نمود

اي  یی، مسـاله جو مشارکتاز یک سو ضعف روحیه . یی از دو جهت قابل توجه استجو مشارکت
یکی از پیامـدهاي بیگـانگی، عـدم    . ي تحقیق نیز بیانگر این موضوع استها هو یافت بین فردي است

بیگـانگی از دیگـران و همنوعـان    اعتماد و وجود احساس رقابت در روابط اجتماعی اسـت کـه بـه    
 یی، مسـأله اي اجتمـاعی نیـز   جـو  مشـارکت از طرف دیگـر موضـوع ضـعف روحیـه     . شود می تعبیر

با توجه . پایین است ن اعتماد نهادي بین دانشجویاننتایج تحقیق بازگوي آن است که میزا. باشد می
مدیران اجرایـی دانشـگاهی    دانشجویان در نتیجه تماس مستقیم با مسئوالن وهاي تحقیق،  به پرسش

تار سـهیم شـدن در قـدرت تصـمیم     و آگاهی از حقوق خویش، انتظارات فراوانـی دارنـد و خواسـ   
ها  اما از آن جا که به انتظارات آنان پاسخ داده نمی شود، میزان اعتماد به این نهاد در آن. اند گیري

دانشـگاه بـراي پـذیرش نظـرات و     از دید دانشجویان، آمادگی مدیران و مسـئولین  . یابد می کاهش
دهقـان و  ( دهنـد  اقت و تعهد کافی از خود نشان نمیصد ها ي آنان کم است و غالب آنها هدیدگا

  ). 1388؛ علی پور و همکاران،1384غفاري،
بندي نهایی از مباحث تحلیلی و با عطف توجه به مباحث و مدل نظري، متغیـري   به عنوان جمع

دف مــورد بررســی قــرار گیــرد، هــدف دانشــگاه در ایجــاد روحیــه  کــه بایــد بــه عنــوان  متغیــر هــ
بــه واقــع یکــی از . ي دانشــگاهی اســتهــا یی و بــه دنبــال آن مشــارکت در فعالیــتجــو مشــارکت

به این معنی کـه در نهایـت   . یی استجو مشارکتکارکردهاي مورد انتظار دانشگاه افزایش روحیه 
یی جـو  مشـارکت اگر بخواهیم درباره فرایند . دانشگاه باید این روحیه را در اختیار جامعه قرار دهد

بـر  . قابل توجه اسـت  ماعیدست یابیم، ترکیبی از عوامل فردي و اجت مطلوب دانشجویان به تبیینی
ر نمونه به سه گروه داراي روحیه مشـارکتی  ، افراد مورد بررسی دها هدهی به طیف گوی اساس نمره

دهد کـه   می نشان ها هیافت. اند یی باال تقسیم شدهجو مشارکتکم، روحیه مشارکتی بینابین و روحیه 
 4درصـد بینـابین و تنهـا     48یی در سـطح پـایین،   جو مشارکتدرصد افراد از نظر روحیه  47حدود 

 ،تـوان متـذکر شـد    مـی  ایـن اسـاس  بر . دارند یی قرارجو مشارکتدرصد در سطح باالیی از روحیه 
 سـاس کسانی که روحیه مشارکتی مطلوبی دارند و آمادگی روحی بـراي مشـارکت را در خـود اح   

کاهش باورهاي دینـی، تقابـل ارزشـی، اعتمـاد، بیگـانگی اجتمـاعی و       کنند، افرادي هستند که  می
ي گروهی بـه صـورت   ها براي شرکت در فعالیت ها ویژگی نای. روحیه فایده گرایی کمتري دارند
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ي اجتماعی مستلزم آن است که میـزان  ها هسازمان یافته بسیار مهم است؛ زیرا فعالیت در قالب گرو
ي تجربـی  هـا  هایـن نتـایج از داد  . متناسب با هدف مورد نظر تغییر دهـیم و چگونگی این متغیرها را 

ــی در       ــل ارزش ــر تقاب ــده، متغی ــل ش ــز حاص ــران نی ــیدیگ ــاي بررس ــنی تبریــزي، ( ه ؛ 1381محس
؛ دهقان 1383پناهی و یزدان پناه،(يها ، اعتماد در بررسی)1384؛ کلدي و جمشیدي،1384سفیري،

ــاري، ــور و همکــاران، 1384و غف ــی پ ــانگی اجتمــاعی در بررســی )1388؛ عل ــا ، بیگ ــنی (يه محس
؛ 1383ی و یـزدان پنـاه،   پناه(يها و متغیر فایده گرایی در بررسی) 1387؛ یزدان پناه، 1381تبریزي،

  .  مورد تأیید است) 1387یزدان پناه و صمدیان،
 هـا  هیی در دانشگاجو مشارکتگسترش روحیه دستیابی به این نکته است که  ها هاین گفت برایند

در  هـا  با موانعی تحت عناوین موانع ساختاري و فـردي رو بـرو اسـت کـه البتـه از هـم پوشـانی آن       
موانع ساختاري شامل عوامل ذهنی و عینی اثرگذار بر ایجاد روحیه . بسیاري جهات نباید غافل شد

ي شخصـیتی کنشـگران در رابطـه    ها یی و مورد دیگر موانع فردي است که به ویژگیجو مشارکت
 مدیریت تغییر در راستاي رفع موانع ساختاري اهمیت بسیاري. با روحیه مشارکت طلبی اشاره دارد

توان پذیرش اصالت تغییر و هدایت آن همـراه بـا حفـظ میـراث فرهنگـی       می این مدیریت را. دارد
یی از فرهنـگ ملـی کـه بـا     هـا  وظیفه مـدیریت دانشـگاه در ایـن جـا  تنهـا گـزینش بخـش       . دانست

شــود نیسـت؛ بلکـه بایـد بکوشــد تـا همـه خــرده       مـی  اسـالمی بــودن شـناخته   -خصوصـیت ایرانـی  
 بـه  به قول مـاکس وبـر بایـد   . آورند، تقویت نماید می فرهنگ بومی را پدید یی که با همها فرهنگ

ي مختلف توجه کنیم تا بتوانیم از عناصـري کـه در همـه    ها عناصر مهم و درهم تنیده میان فرهنگ
بنـابراین  ). 107: 1373سـریع القلـم،  ( اند، استفاده کنیم پویا از خود به جاي گذاردهها اثري  فرهنگ

ارتباط صحیح میان ساختارهاي مختلف یـک نظـام و ناهمـاهنگی سـاختاري در آن،     عدم برقراري 
ي مختلف اجتماعی و رشد ها هایجاد هماهنگی میان ساختارها و جنب. یکی از مهم ترین موانع است

در ایـن راسـتا، متنـوع نمـودن      .متوازن و منطقی ساختارها در کنار یکدیگر یکی از راهبردها است
  .متکثر سازدرا  ها هتواند زمینه مشارکت در دانشگا می ي مشارکتها هحیط
ن هـاي دانشـجویا   توجـه بـه ویژگـی    ،ییجـو  مشـارکت در بعد فردي موانع اثرگذار بـر روحیـه    

تنها مشکل . نگرد می تر به جامعه دانشجوي امروز نسبت به نسل گذشته، پویاتر و عمیق. استمدنظر
به واقـع،  . گرا است خویش به جامعه پیرامون خاصوه نگرش حاین است که نسل امروز نسبت به ن

. کنشـگران اجتمـاعی اسـت   گرایـی   ، فایـده ییجـو  مشـارکت یکی از موانع فردي در رشـد روحیـه   
زمینـه مسـاعد    مسـلماً  ،دانـد  مـی  هنگامی که فرد منافع شخصی خود را مقدم و برتر از منافع جمعی

یی امـري طبیعـی نیسـت، بلکـه     وجـ  مشـارکت روحیـه  . یی فـراهم نخواهـد شـد   جو مشارکتروحیه 
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گرایی در شخصیت و فرهنـگ مـردم    براساس نظریه پارسونز، هرچه عام. اکتسابی و فرهنگی است
و باورهـاي عـام    هـا  لـذا اگـر بتـوان مجموعـه اي از ارزش    . بیشتر باشد، باید انتظار مشارکت داشت

 جو مشارکتبنابراین براي . گرا را نیز مشاهده کرد گیري شخصیت عام توان شکل می ایجاد نماییم،
  ). 80: 1383پناهی و یزدان پناه،( وجودآوریم هبودن افراد باید قوانین و هنجارهاي عام ب

یی توسـط  جـو  مشـارکت شـود، ایجـاد روحیـه     مـی  چنان که از پیشنهادهاي مطرح شده اسـتباط 
بـه عنـوان یـک فراینـد      کـه  آن چـه  ن مبنـا، بر ایـ . ، نهادینه خواهد شدي متکثر و گوناگونها هبرنام

هـا و   توانـد مطـرح باشـد، توجـه بـه تحقیقـات صـورت گرفتـه دربـاره نیازسـنجی           مـی  ریـزي  برنامه
از این طریق ضمن حصول به شناختی جامع و فراگیر . هاي نسل جوان دانشگاهی است یابی اولویت

تـر در بـاب موضـوع مـورد      و علمـی  ي واقـع بینانـه  ها توان به راه حل می از نوع نگرش دانشجویان،
یی در نسـل  جـو  مشارکتچراکه یکی از راه کارهاي افزایش مشارکت و روحیه . بررسی نائل آمد

و تقویت حس اعتماد، کاستن از  ها ي آنان و پاسخ مقتضی به آنها جوان، شناخت نیازها و اولویت
  . ستجوانان اگرایانه  ه فایدهتقابل ارزشی، بیگانگی اجتماعی و روحی

  
  منابع

   .چاپخش انتشارات: حسن پویان، تهران ۀ، ترجمناسیش جامعهفرهنگ ) 1370(آبرکرامبی، نیکالس
 .، انتشارات سپهرفرهنگ دانشگاهی انگلیسی فارسی، )1373(آریان پور، عباس

، »بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در نواحی روستایی شهر کاشـان « ،)1380(ازکیا، مصطفی و غالمرضا غفاري
  . 31-3: 17، شمارهنامه علوم اجتماعی

: ، ترجمـه علـی محمـد حاضـري و دیگـران، تهـران      ناسـی ش جامعهتفکر نظري در  ،)1375( اسکیدمور، ویلیـام 
  .انتشارات تابان

چـاپ اول،   ،ي ایـران هـا  هفرهنگی دانشگا آسیب شناسی ،)1381( اسماعیلی، حمیدامین و اسماعیل خلیلـی 
  .دفتر مطالعات و برنامه ریزي فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوري: تهران

 ،مدیریت دولتی ،»بازشناسی و پیش نیازهاي مدیریت مشارکتی در نظام اجرایی«) 1375(انصاري، محمداسماعیل
  . 43-44ماره ش

  . کویر: مریم وتر، تهران ۀ، ترجمفرهنگی و جوامع پیشرفته صنعتی تحول ،)1383( اینگلهارت، رونالد
فصـلنامه علـوم    ، »ي فـردي بـر مشـارکت اجتمـاعی    هـا  اثر ویژگی«، )1383( پناهی، محمدحسین و لیالیزدان پناه

  .107-69: 26، شمارهاجتماعی
  .نشر نی: ، چاپ اول، تهرانناسی نظمش جامعه ،)1375( چلبی، مسعود

، »هاي تهران و عوامل موثر بر آن ي مادي و فرامادي دانشجویان دانشگاهها بررسی ارزش«، )1381( مجیدخالقی فر، 
  .دانشگاه شهید بهشتی :پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران



 ...یی دانشجویان جو مشارکتبررسی روحیۀ 

 

٨١ 
 

، »تبیین مشارکت اجتماعی فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران«) 1384(دهقان، علیرضا و غالمرضا غفاري
   .98-67: 1، دوره ششم، شمارهناسی ایرانش جامعهمجله انجمن 

هري شـهر  شـ  جامعـه بررسی عوامل موثر در مشارکت اجتماعی شـهروندان،   «) 1388(رضا دوست، کریم و دیگران
  .110-97: ، اصفهان35، پاییز پیاپیناسی کاربرديش جامعهمجله پژوهشی ، »ایالم

  .107-102: 13، شمارهنامه فرهنگ، »نظریه انسجام درونی« ،)1373( سریع القلم، محمود
، »هـاي مرجـع   بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گـروه «) 1384(سفیري، خدیجه و نیره شریفی 

  .105-77: 25، شمارهنامه علوم اجتماعی
صـدا و سـیماي جمهـوري    انتشـارات  : ، ترجمـه علـی رامـین، تهـران    کوچک زیباست ،)1360( شوماخر،اي، اف
  .اسالمی ایران
: 2، دوره پـنجم، شـماره  ناسی ایـران ش جامعهمجله انجمن ، »نان و نهادهاي مدنی«   ،)1383( عبداللهی، محمد

63-99.  
مجلـه علـوم   ، »رضایت از زندگی و دین داري در بین دانـش آمـوزان متوسـطه   « ،)1383( شمی، مژگانها عظیمی

  .116-83: 3، سال اول، شمارهدانشگاه فردوسی مشهداجتماعی دانشکده ادبیات 
مدیریت توسعه پایـدار   مجموع مقاالت، »مشارکت و دیدگاه نو در مدیریت شهري«) 1379( علفیان، مسعود

  .، همایش مدیریت توسعه پایدار، دانشگاه تبریزدر نواحی شهري
ن اعتمـاد و مشـارکت اجتمـاعی در شـهر     بررسـی رابطـه بـی   : اعتماد و مشارکت«) 1388(علی پور، پروین و دیگران

  .135-109: 2، دوره دهم، شمارهناسی ایرانش جامعهمجله انجمن ، »تهران
  . منوچهر صبوري، تهران، نشر نی، بنیادهاي نظریه اجتماعی ،)1377( کلمن، جیمز

  .نشر نی: ناصر موفقیان، چاپ چهارم، تهران ۀ، ترجمتجدد و تشخص) 1385( گیدنز، آنتونی
ناسـی و  ش جامعـه هـا در حـوزه    بیگـانگی، مفهـوم سـازي و گـروه بنـدي تئـوري      «، )1370( تبریزي، علیرضا محسنی

   .73-25: 2ش ،2جلد ،نامه علوم اجتماعی، »شناسی روان
فرهنگــی، بررســی انــزواي ارزشــی در -آســیب شناســی بیگــانگی اجتمــاعی«، )1381( محســنی تبریــزي، علیرضــا

   .182-119: 26مارهش،  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، »هاي دولتی تهران دانشگاه
: ، تهـران ي هویـت هـا  همبانی نظري هویت و بحران هویت؛ مراتـب و مولفـ   ،)1383( منطقی، مرتضی

  .پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
، »اجتماعی بر مشارکت اجتماعی زنان کرمـانی ي فردي و ها تاثیر ویژگی« ،)1387( فاطمه صمدیانو  یزدان پناه لیال

  .149-127: 2، پاییز دوره ششم، شمارهفصلنامه مطالعات زنان
، سـال هفـتم،   فصـلنامه رفـاه اجتمـاعی   ، »موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانـی « ،)1387( یزدان پناه لیال

  .130-105: 26شماره
 

Friedenberg, E(1983), Coming of Agein America; New York, Unitage books.  
Homans,G(1958), Social behavior as exchange, AJS, No 63. 
Inglehart,R(2004), Human Beliefs and values, Buenos Aires, Argentina:siglo 
veintiuno Editores. 



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه

 

٨٢ 
 

Johnson, David (1993), Reaching out:interpersonal effectiveness and self 
actualization, Boston, Allyn and Bacon.  
Kelly, C & Sara, B(1996), The social Pyschology of Collective Action, London: 
Taylor. 
Paxton,P (1999), "Is Social Capital Declining in the United Stdtes? A multiple 
Indicator Assessment", American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 1. 
Rahman, Mdanisnr (1993), Peoples development, London/ ed books.- Scot, 
B.M. & Schwartz, A(2000), Sociology, USA: Allyn and Bacon. 
Seeman, Melvin(1959), On the Meaning og Alienation, ASR,24, 783-791. 
Zmerli Sonja & Ken Newton (2008), Social Trust and Attitudes Toward 
Democracy, Public Opinion Quarterly. 


