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 ٢٨/١٢/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٨/٢/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 ریاخ انیدر طول سال یبوده و از طرف شیرو به افزانان همچبین جوانان در  تحصیالت دانشگاهیبه  شیگرا

ارزش،  و علم تولید به عنوان مرکز دانشگاه. است دهیگرد يادیز اریبس راتییدچار تغ زیناجتماعی  مشارکت

رابطـه جامعـه    یبررسـ ، قیـ تحق نیـ هدف ا .بر فردي ترین تا جمعی ترین رفتار دانشجویان تاثیر می گذارد

جامعه آماري ایـن پـژوهش   . دانشگاه تهران است انیدانشجو نیدر ب یو مشارکت اجتماع یدانشگاه يریپذ

، دانشگاه تهران در چهار گروه آموزشی علوم انسانی، علـوم پایـه، فنـی و    سال 29تا  18کلیه دانشجویان  را

گیري کوکران بـه عنـوان نمونـه    نفر بر اساس فرمول نمونه 382که مهندسی و علوم پزشکی تشکیل داده اند 

از  ينظـر  یدر مبـان . پژوهش بـه روش توصـیفی از نـوع پیمایشـی انجـام شـده اسـت       . آماري تعیین شدند

 ،داده هـا  يابزار گردآور. است دهیگرد یطراحق، یتحق يمدل نظر انیمرتبط استفاده شده و در پا يها هینظر

هـا،   داده يورپس از گردآ. دیگرد عیتوز انیگو پاسخ نیدر ب ییایعد از برآورد اعتبار و پاب کهپرسشنامه است 

 لیـ تحل و هیـ مـورد تجز  spss و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     یو استنباط یفیتوص ياساس آمارها براطالعات 

 . ندقرارگرفت

تـاثیر   ونیمـدل رگرسـ  یزان بتاي و در نهایت طبق م استفاده شدپیرسون   از آزمونرها، یبا توجه به سطح متغ

 اصـول و ارزش : بر میزان مشارکت اجتماعی جوانان دانشجو تـأثیر گذارنـد  متغیرهاي مستقل به این ترتیب 
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      مقدمه

و از  گذاري در ابعاد مختلف زندگی فرد استاین تاثیر دارند؛ها تحت تاثیر محیط اجتماعی خود قرار  انسان

کـه در آنهـا    پـذیري  جامعـه افراد تحت تاثیر نـوع   .را در بر می گیرد ماعی ترین آنرین جنبه تا اجتفردي ت

سـرمایه  بـر  آنهـا   پـذیري  جامعـه نـوع   دهند و می متفاوتی از خود نشان و رفتارهايها  کنش ،شکل گرفته

را دانشجویان به عنوان افرادي که چنـد سـال از عمـر خـود     . گذارد می تاثیراجتماعی و مشارکت اجتماعی 

 داز خـو ایـن محـیط    خودآگاه یا ناخودآگاه تحت تـاثیر را هایی  رفتارها و کنش ،کنند می   صرف آموختن

بـیش از هرچیـز   ، انشـگاه بـه عنـوان نظـامی اجتمـاعی     د) 45: 1391قانعی راد و رشتیانی، (. دهند می نشان

باهمـدیگر و بـا   ( اتیدو اسـ  جوانان دانشـجو از مناسبات انسانی بین اعضاي این جامعه به ویژه اي  مجموعه

از  ،شوند می و افرادي که وارد این فضاي علمی )1389، و حسین ابراهیم آبادي راد قانعی(. است) یکدیگر

. شـود  مـی  گذارزندگی اثرهاي  و اولویتها  و این تاثیر در تصمیم گیريپذیرند فضاي این محیط تاثیر می

 بیشتر تحت تاثیر قرار ،شوند می وارد محیط دانشگاهو زیر سی سال معموال در سنین جوانی که دانشجویان 

و سـرمایه   مـی کننـد  و زندگی اجتماعی خود را با قرارگـرفتن در گـروه هـاي اجتمـاعی تجربـه       گیرند می

یکی از ابعـاد و شـاخص هـاي کلیـدي سـرمایه اجتمـاعی، مشـارکت        . نماینداجتماعی خود را تقویت می 

سطحی است که به عوامـل  ه اجتماعی پیچیده، چندبعدي و چندیک پدید یمشارکت اجتماع. اجتماعی است

از مکانی بـه مکـان دیگـر و در زمـان هـاي مختلـف        و بستگی دارد و از جامعه اي به جامعه دیگر یمختلف

 یمیمشارکت در بطـن هـر جامعـه و در مفـاه     یو عمل ينظر تیماه .)65: 1395ها،  لیوک. (متفاوت است

ـ انسان   یاجتماع شیدایشالوده پ میانجمن و مانند آنها نهفته است و از قد ،ياتحاد، همکار ،یچون دلبستگ

ـ م ،افـراد  یرشـد اجتمـاع   ياز جملـه نمودهـا  . )65: 1391 ،يموسو(شده است ینوع بشر تلق یشناخت  زانی

نقش مثبـت در   يفایا يآنان برا يریپذ تیمسئول زانیم و یو فرهنگ یاجتماع يها تیمشارکت آنان در فعال

ـ آن ا يارتقـا  يو روش هـا  یبه مشـارکت اجتمـاع   توجه )13: 1395سرمست، . (استجامعه  نقـص را   نی

و  یبـا اشـاعه فرهنـگ مشـارکت اجتمـاع     . در جامعه هستند مرجع يها از گروه انیدانشجو. کند یبرطرف م

ماننـد   يشـود و امـور   یدانشگاه امکان اشاعه آن در سطح جامعه هم فـراهم مـ   طیدر مح يریپذ تیمسئول

  ). 1388: 10عنبرسوز، (کند یم دایجامعه رشد پ رد يو همدرد ياریاون، همتع

 و ماهر و متخصص انسانی نیروي تربیت رسالت ،دانشگاهی پذیري جامعه متولیان از یکی عنوان به دانشگاه

 مـی  را علمـی  هنجارهاي و ها ارزش انتقال و پذیريجامعه بنابراین. دارد عهده بر را پژوهش و علم هتوسع
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 مجموعـه  ،شوند می دانشگاه وارد که افرادي. آورد شمار بهها  دانشگاه کارکردهاي ترین مهم جمله از توان

 از. دارنـد  همـراه  به را عمومی فرهنگ نیز و خود خانواده و فردي هاي ویژگی با متناسب هاي ارزش از اي

 اتمام تا ورود بدو از که ردگی می قرار علمی خاص فرهنگ خرده درون در دانشگاه در دانشجو ،دیگر سوي

 بنـابراین . پـردازد  می هنجارها و ارزش ها فراگیري و یادگیري به نهاد این در خود دانشجویی زندگی دوره

 که شد خواهد قادر فرد ،کند درونی آمیز موفقیت طور به را خود هنجارهاي و ارزش ها بتواند نهاد این اگر

 صورت دو به پذیري جامعه ،دانشگاه محیط در. سازد عملی آن بکارگیري و مهارت نوع در را خود آموخته

 و دانشجو با دانشجو تعامالت و ارتباطات نیز و ولئمس نهادهاي توسط که غیررسمی و سرکالس در رسمی

 جامعـه  در مسـئله  ایـن  کـه  دهـد  مـی  نشـان تحقیقـات   از اي پاره نتایج. گیرد می صورت استاد با دانشجو

 تـاثیر  زندگی اجتمـاعی  بر صحیح طور به دانشگاهی پذیري جامعه نگرفتن صورتو  دارد وجود دانشگاهی

 میـزان  مطالعـه  مورد دکتري دانشجویان از درصد 82حدود، مرتبطهاي  پژوهش طبق بر. است داشته زیادي

 باال به متوسط حد در را خود آموزشی و علمی محیط در مطالعه مورد گانه 26 هاي چالش و مسائل عینیت

 نظـام ، هـا  موفقیـت  وهـا   یـق توف از بسـیاري  رغم به که است آن دهنده نشان موضوع این. اندکرده یارزیاب

 اثـر  و عملکـرد  بـر  زیـادي  تاثیر مسائل این و روبروست اساسیهاي  چالش و مسائل با ایران عالی آموزش

 در نشـگاهی دا هنجارهاي کردن درونی در علمی محیط ضعف. دارد دانشگاهیان و دانشگاه مجموعه بخشی

 مرجائی و طباطبایی قاضیتحقیقات  هاي یافته. است گانه 26 مسائل بین در رتبه هفتمین داراي دانشجویان

 ، نشـانگر دانشـگاهی  هنجـار  پـرورش  و ایجاد در ایران دانشگاهی فضاي کارایی پیرامون فاضلی و دادهیر و

. )1389، ی تبریـزي و همکـاران  حسـن م(اسـت  دانشـگاهیان  گفتار و رفتار در آن ضعیف عینیت و آن ضعف

 کـه  دهـد  مـی  نشـان ، دانشجویان عملکرد بر آموزش اجتماعی ساختار تاثیرپیرامون   یپژوهش درراد قانعی

، راد قـانعی (دارد ارتبـاط  آنهـا  خوداثربخشـی  احسـاس  و تعـاملی  یادگیري میزان با دانشجویان تعامل میزان

موزشی و پژوهشی علمی کشور در اجتماعی کردن و انتقـال  و مراکز آها  ناتوانی دانشگاه ،از سویی. )1389

تـوان ناشـی از فقـر فضـاي      مـی  و هنجارهاي خویش به دانشجویان و اسـاتید و پژوهشـگران را  ها  ارزش

فعالیـت گـروه در   "همچنان که . )1381، و قاضی پور راد قانعی(. دانستعلمی هاي  ارتباطی در این محیط

مـن فـرد،   ("و مشارکت اعضا هویت زندگی گروهی را تداوم می بخشدگرو مشارکت اعضا آن گروه است 

هر چه این همبستگی بیشتر باشد، نظـم  . شرط بقاي جامعه است ،یگانگی حاصل از مشارکت اعضا). 2011

  ). 65: 1391موسوي، (. اجتماعی بهتري برقرار خواهد شد و هنجارها بیشتر مورد احترام قرار خواهند گرفت
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هاي مختلـف کشـور مـی     وارد دانشگاههرساله هزاران جوان  علوم، تحقیقات و فنآوري،  وزارت طبق آمار

گذاري زیادي براي آنها می کند تا به اهداف خود شوند و در طی سالیان دانشجویی، مدیریت جامعه سرمایه

خواسـته بـه   و هنجارهـا نیـز نا   ارزش هـا بسیاري از  در این میان،. و هنجارها دست یابد ارزش هادر انتقال 

در  دانشـگاه به  شیگرا زانیمید توجه داشت که با. استمی شوند که کارکرد پنهان دانشگاه    منتقل  جوانان

ـ اخ انیبـوده و در طـول سـال    شیجوامع رو به افزا ریسا همچون زین رانیا اجتمـاعی بخصـوص    هیسـرما  ری

گـروه هـاي    از جملـه دانشـجویان   .اسـت  دهیـ گرد يادیز اریبس راتییدچار تغ زیافراد ن مشارکت اجتماعی

اجتماعی بیشتري دارند که آنها را وا می دارد  تحرك و شوردلیل جوان بودن، ه هستند که بجامعه  اجتماعی

 هنجارهاي و ارزش ها آیا که شود می مطرح سوال این جا این در بنابراین. در امور اجتماعی فعال تر باشند

مشـارکت   توانسـته انـد   ایـن جوانـان   آیا ،انتقال صورت در و است؟ یافته انتقال جوان دانشجویان به علمی

  اجتماعی بیشتري در جامعه داشته باشند؟

   .است بوده  جوانانجتماعی بر مشارکت  جامعه پذیري دانشگاهیرابطه  نییپژوهش به دنبال تع نیا 

 پژوهشاهداف 

دانشـگاه   سـال  29تـا   18 دانشـجویان  دانشگاهی پذیري جامعهو شناخت وضعیت موجود  بررسی .1

   ؛تهران

   ؛دانشگاه تهران سال 29تا  18دانشجویانمشارکت اجتماعی و شناخت وضعیت موجود  بررسی .2

سـال   29تا  18  دانشجویان با مشارکت اجتماعی دانشگاهی پذیري جامعهو شناخت رابطه  بررسی .3

  . انشگاه تهراند

  مبانی و چارچوب نظري پژوهش

دي ناآگاهانه که به وسـیله آن اشـخاص اسـتانداردها و هنجارهـاي رفتـاري را      جامعه پذیري به عنوان فرآین

                          درونی می کنند و بـه احسـاس هویـت و تعهـد بـراي رشـته حرفـه اي شـکل مـی دهنـد، در نظـر گرفتـه             

خطی غیرپذیري در برنامه ها، فرآیند جامعه معتقد است  1جان سی ویدمن). widman020:2001(.می شود

. که در طول آن هویت و تعهد از طریق تجربه ها به دو شکل رسمی و غیر رسمی گسترش مـی یابـد   است

تاثیر عناصر متفـاوت  . همانطور که گروه هاي مرجع شخصی و حرفه اي در بیرون دانشگاه این گونه هستند

بـرون  . حال گسـترش اسـت  در فرآیند جامعه پذیري و نتایج قابل پیش بینی آن متفاوت است و پیوسته در 

                                           
١ Weidman, John C.  
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 . (جامعه پذیري، وتعهد براي یک نقشی که هنجـاري و منحصـر بـه فـرد تعریـف شـده اسـت       ) نتایج(داد

Widman, 48:2001 .(دانشـگاهی،   جامعـه پـذیري  "ست و یا و مداوم، بدون ابتدا و انتهاجامعه پذیري پو

 قطـار  به حرکت را جامعه پذیري حلمرا از گذر. است یابنده وتکامل بعدي، سیال، مرحله اي چند مفهومی

چرخه اي، از ایسـتگاه   مواقعی در و همزمان، متوالی شامل حرکت کرده اند که تشبیه ایستگاه هاي خاص از

جامعـه   مراحـل  شـامل  کـه  اسـت  شخصی و) رفتاري، شناختی، انگیزشی( هاي رسمی، غیررسمی، انتظاري

 شخصـی  جامعه پـذیري  غیررسمی و جامعه پذیريرسمی،  انتظار، جامعه پذیري ویژگی هاي مورد پذیري

 درك یافتـه بـراي   توسـعه  چـارچوب  ایـن " .Tierney, W. G , and Rhoads, R. A. ,1994 )(."است

 فارغ و برنامه هاي حرفه اي پویایی براي دركزیر   ویژگی دو، با جامعه پذیري دانشجویان موقتی روندهاي

 و اصـلی  عناصـر  -2 فرایندي اسـت؛  روند یک جامعه پذیري که این -1: هستند مهم التحصیلی، برجسته و

 . (دارند ارتباط حرفه اي و هویت تعهد تکوین و توسعه با )درگیري و فراگیري دانش، سرمایه گذاري(معین

Weidman. J. c,Twale. D. J, Stein. E. L,2001(.  

ب نظران این حـوزه مطـرح   مکاتب و صاح رویکردهاي متفاوتی از سوي دانشگاهی پذیري جامعه در حوزه

در بخش اول سـه  . توان بخش اعظم آن را در چند رویکرد تقسیم بندي کرد می که در نگاه کلی شده است

  . شود می نظریه پردازان تشریحهاي  شود سپس دیدگاه می رویکرد برجسته این حوزه پرداخته

 و ارزش هـا  از اي مجموعـه  داراي علـم  نهـاد ، رویکـرد  ایـن  بـر  بنـا : علـم  هنجاري ساخت رویکرد) الف

، تنبیهـات  و هـا  پاداش توسط و یابد می انتقال دانشجویان به پذیري جامعه فرایند طریق از که هنجارهاست

 خـود  کـه  سـت ا اي اجتمـاعی  روابط از نظامی از ناشی »علمی فعالیت«، واقع در. شود می  کنترل و تقویت

 در دانشگاهی کنشگران، ترتیب بدین. شوند می کنترل و هدایت، یافته سازمان، علمی هنجارهاي تاثیر تحت

 طریقـی  بـه  اجتمـاعی  هـاي  نظـام  سـایر  هماننـد  باید نظام این و یابند می سازمان اجتماعی نظام یک درون

 قواعدي و هنجارها، ها ارزش مجموعه از مرکب را علم سرشت مرتن. گیرد قرار تحلیل مورد کارکردگرایانه

   )234:1373، ریتزر(. شود می شناخته رسمیت به علم دنها جانب از که دانست می

ـ  آن بانیـان  از دیویـد  بن که رویکرد این: علم اجتماعی سازمان رویکرد) ب  سـازمان  بـر رود  مـی  شـمار ه ب

 ایـن  بنیـادین  فـرض  و دارد تاکیـد  علـم  شـکوفایی  و رشـد  بر سازمان این تاثیر و علم نهاددرون  اجتماعی

 هـاي  سیسـتم ، سازمانی اشکال. است "علمی پیشرفت و رشد بر سازمانی عامل ةکنند تعیین تاثیر"، رویکرد

 یـا  تمرکزگرایـی ، یکـدیگر  بـا  آنهـا  ارتبـاط  نحـوة  و علـم  هـاي  سازمان در علمی هاي نقش، گیري تصمیم

 و تمـایز  میزان، علمی هاي سازمان درون در پژوهش با آموزش ارتباط نحوة، دانشگاهی نظام در تکثرگرایی
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 هاي نقش شدن نهادي میزان، ها نقش این با علمی جامعه اعضاي نسبت و علمی هاي نقش نشد تخصصی

 سـازمانی  هـاي  بخـش  رابطـه ، هـا  نقـش  این از حمایت مقدار و انواع، علمی هاي سازمان درون در علمی

 رشـما ه ب رویکرد این در مطالعاتی محورهاي جمله از علمی سازمان هر یا دانشگاهی نظام درون در مختلف

  . رود می

 چـارچوب  درو  پـردازد  مـی  علـم  نهـاد  از کارکردي -ساختی تحلیلی به: برونگرا کارکردگراي رویکرد) ج

 را "ادغام" و "فرهنگی تمایز"، "ساختی تمایز" مفاهیم، نهادها سایر و علم نهاد بین کارکردي روابط بررسی

  . کند می برجسته رویکرد این نظري مفاهیم عنوان به

    نشان شکل که همانطور. دهد می ارائه مرتن علم هنجاري ساختار نظریه از را شکل در مندرج نهنمو کاناوو

 شـناختی  هـاي  نمونه و هاالگو در ریشه نیز علمی اخالق و است مبتنی علمی اخالق بر علم آداب دهد می

 این. شوند می ناشی یمتنوع اجتماعی و انسانی تجربیات از نیز شناختی هاي نمونه و هاالگو، همچنین. دارد

 می متفاوت اجتماعی تجربیات از ناشی را شناختی هايالگو در ممکن هاي تفاوت که نسبتی همان به نمونه

 وهمچنـین  علمـی  رفتـار  الگوهـاي  و آداب، اخالق فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی عوامل تبیین پی در، داند

  . است بنیادي و فنی -کاربردي هاي پژوهش متفاوت يارزش ها براي ادلّه اقامۀ

  

  رفتاري الگوهاي

↑  

  هنجارها

↑  

  ارزش ها

↑  

  اخالق

↑  

  شناختی الگوهاي

↑  

  تجربه

   (Cannavo L ,1997 )علم در آداب هاي پایه
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هدف جامعه پذیري دانشگاهی، ایجاد بینش بالقوه مفید براي اصالحات و تالش براي درونی کردن ویژگـی  

  (٢٠١٧ ,Robert and at al ).طح جهانی استهاي دانشجویی با مهارت هاي بالفعل در س

و  اجتماعـات  در افـراد  ادغـام  بـراي  ضـروري  شـرایط  از علمی جوامع در پذیري جامعه فرآیندهاي وجود

 کـارکرد  و مـی باشـد   دانشـجویان  بـراي  جدید پذیري جامعه نوعی عالی آموزش. است مشارکت اجتماعی

 ورود شـناختی  جامعـه  دیـدگاه  از .اسـت  برخوردار ديزیا اهمیت از عالی آموزشی نظام در کردن اجتماعی

، روابـط ، مناسـبات  بـا  فرهنگی –علمی اجتماع یک در عضویت معناي به دانشگاه محیط به دانشجوجوانان 

 یا – اجتماعی ساختار داراي محیط این به ورود با جوانان. است خود خاص نمادهاي و هنجارها، ها ارزش

 ویـژه  فرهنگی فضاي و -دیگر سوي از اساتید و دانشجویان و سو یک از ندانشجویا بین روابط و مناسبات

 ارزش سـازي  درونی به فرآیندها این بودن موثر فرض با و شوند می رو به رو پذیري جامعه فرآیند با، خود

 آن طـی  کـه  اسـت  فرآینـدي ، دانشـگاهی  شـدن  اجتماعی. پردازند می اجتماعی و شناختی هنجارهاي و ها

 مـورد  رفتـاري  الگوهاي و اجتماعی و شناختی هنجارهاي با آشنا و آگاه دانشجویانی به را وارد تازه جوانان

 واردان تـازه  بـه  را فرهنگی هنجارهاي و ارزش ها، باورها، پذیري جامعه فرآیندهاي". کند می تبدیل انتظار

 که یابند می پرورش افرادي پذیري جامعه کارگزاران با تعامل طریق از محتوا با جوان رابطۀ. کنند می منتقل

 یـا  فرهنگ و جامعه، دانش دنیاي در ترتیب بدین. است مقید علم ویژة فنون و نظریات، ها ارزش به نسبت

 بـین  پیوسـتگی  پـذیري  جامعـه  فرآینـدهاي . ناپذیرند تفکیک یکدیگر از شناختی الگوهاي و علمی اجتماع

 ابـراهیم  حسـین  و راد قـانعی (. "کننـد  مـی  برقرار را شناختی محتواي انتقال یا تکوین و اجتماعی تعامالت

   )1389، آبادي

شود و روز بـه روز بـر    به عنوان مؤلفه اساسی و تفکیک ناپذیر توسعه نگریسته میجوانان مشارکت  ،امروزه

بـا بهـره گیـري از اندیشـه      1برخی صـاحب نظـران چـون مولینـاس     ،در این میان .شود اهمیت آن تأکید می

معتقدند که با افزایش سرمایه اجتماعی در یـک جامعـه،    ،پرداخته است 3ح سرمایه اجتماعیکه به طر2کلمن

بـه نظـر    .داننـد  می 4خیر همگانی یابد و سرمایه اجتماعی را یک نوع مشارکت اجتماعی بسط و گسترش می

جامعه هاي عمیق تعاملی است که اعضاي  اجتماعی و شبکه يها سرمایه اجتماعی محصول فعالیت ،مولیناس

: 1386به نقـل از یعقـوب زاده،    ١٩٩٨ :٤١٦,Molinas(کند را به همکاري، تعاون و مشارکت ترغیب می

                                           
١Molinas 
٢coleman 
٣Social capital 
٤Public good 
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متغیرهاي تحصیالت رسمی، موقعیت اجتماعی، اقتصادي، سطوح مهارت و ": معتقد است 1اینگلهارت). 64

هاي جنسی در وظـایف   هاي سازمانی، تقلیل تفاوت هاي شغلی، شبکه هاي ارتباطی، تجربه اطالعات، مهارت

، نیز در پژوهش خود به بررسی رابطه 2هانتینگتون. "گذارند اجتماعی و سیاسی بر افزایش مشارکت تأثیر می

بانـه و  هاي داوطل بین متغیرهاي همبستگی گروهی، سطح تحصیالت، سن و میزان مشارکت در انواع انجمن

از  هـا  هـاي اجتمـاعی و سـازمان    فعالیت خالت درد و به این نتیجه می رسد که پردازد مشارکت اجتماعی می

در مـورد تـأثیر    6و نـاي  5، وربـا 4کـوئن ،  3اکسـلرد ). 71: 1396، سرمسـت ( اهمیت بیشتري برخوردار است

احتمـال   ،باالتر باشد سطح تحصیالتافراد بر مشارکت اجتماعی آنان معتقدند که معموال هرچه تحصیالت 

هاي تحقیـق   براساس یافته). 1386: 185کوئن، ( تماعی بیشتر استعالیت هاي اجمشارکت و درگیریش در ف

هـاي کـم    هایی با درآمد باال و نیز افراد با تحصیالت باال دو برابر خانواده اکسلرد، میزان مشارکت در خانواده

شد کو لیپست از دیگر نظریه پردازان نوسازي نیز در مدل خود می. باشد افراد با تحصیالت پایین می درآمد و

هـاي اجتمـاعی    هاي مختلف را در پویش براساس متغیرهاي اجتماعی پدیده مشارکت یا عدم مشارکت گروه

هاي مختلف اجتمـاعی را   مدل لیپست بر آن است که پدیده شرکت یا عدم شرکت اقشار و گروه. تبیین کند

هـا،   ، انجمـن اجتمـاعی نظیـر انتخابـات    بر اساس چندین عامـل کلـی اجتمـاعی در فرآینـدهاي سیاسـی و     

میزان مشارکت در فرآیندهاي اجتماعی در میان . نظایر آن تبیین کند سندیکاهاي کارگري، شوراهاي محلی و

هاي تحصیل کرده، متأهلین، شهرنشینان، افراد میانسـال و نیـز افـراد داراي منزلـت و همچنـین       مردان، گروه

طـور کـه    همـان ). 1386: 54فاري و نیـازي،  غ(ها، احزاب، سندیکاها و شوراها بیشتر است  اعضاي سازمان

در آن فرآینـد شـکل مـی     دانشـگاهی که جامعه پذیري ان نشان داده اند متغیر تحصیالت نظریه پرداز بیشتر

هـاي مربـوط بـه     نظریه لذا در این پژوهش پس از بررسی. بر مشارکت اجتماعی افراد تاثیرگذار است ،گیرد

مدل نظري تحقیـق نیـز بـه     . پرداخته شده است مشارکت اجتماعی به نظریه هاي ،جامعه پذیري دانشگاهی

مشارکت اجتمـاعی  بین جامعه پذیري دانشگاهی را به عنوان متغیر مستقل تحقیق و صورتی است که ارتباط 

 تصـمیم  در شامل عضویت در سمن ها، حضور فعال در عرصه هاي اجتمـاعی، مشـارکت   وابستهمتغیرهاي 

  .تبادل نظر در حوزه اجتماعی را بررسی می نمایدها و  سازي تصمیم و گیري

                                           
١Inglehart 
٢Hantington 
٣Axelord 
٤Khon 
٥Verba 
٦Nie 
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  پژوهشفرضیه هاي 

  فرضیه اصلی

  .رابطه معناداري وجود دارد بین جامعه پذیري دانشگاهی و مشارکت اجتماعی جوانان

 فرضیه هاي فرعی

 .وجود دارد رابطه معناداري جوانان مشارکت اجتماعی و تعامالت و ارتباطات در حوزه علمبین  .1

 .وجود دارد رابطه معناداريجوانان و مشارکت اجتماعی ی علم طیو لذت بردن از مح يعالقه مندبین  .2

 .وجود دارد رابطه معناداري جوانان ی و مشارکت اجتماعیعلم تیموفق بین .3

 . وجود دارد يرابطه معنادارجوانان ی و مشارکت اجتماعی اخالق علم ياصول و ارزش هابین  .4

  . وجود دارد رابطه معناداريجوانان اجتماعی و مشارکت اجتماعی  -طبقه اقتصادي بین .5

  هامتغیر یو عملیات نظري تعریف

  دانشگاهی پذیري جامعه

 معیارهـاي  و هـا  الگـو ، هـا  ارزش، باورها، ها بینش، ها دانش افراد آن طی که است فرآیندي: نظري تعریف

 را آن و کسـب  رسـمی  غیـر  و رسـمی  نهادهاي با هایی واکنش و کنش طیا ر علمی محیط خاص فرهنگی

سمن ها در فعالیت  

دل نظر در حوزه تبا

 اجتماعی

 تصمیم در مشارکت

 سازي تصمیم و گیري

تعامالت و ارتباطات 

 در حوزه علم

جوانان مشارکت اجتماعی جامعه پذیري دانشگاهی  

حضور فعال در عرصه 

 هاي اجتماعی

و  يعالقه مند

 لذت بردن

یعلم تیموفق  

اصول و ارزش 

یاخالق علم يها  
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 ایفاي خویش جامعه در موثر افرادي عنوان به بیش و کم که شود می باعث و کنند می خود شخصیت وجز

 )2008، ویدمن(. کنند نقش

 4 از دانشـگاهی  پـذیري  جامعـه  از جـامعی  تحلیـل  بـه  رسـیدن  منظـور  بـه  پژوهش این در: عملی تعریف

 -2، در حوزه علـم  تعامالت و ارتباطات -1 :است شده تبدیل تجمعی شاخص یک به که شده متغیراستفاده

  .و لذت بردن از محیط علمی مندي عالقه -4 و و اصول اخالق علمیهاي  ارزش -3، موفقیت علمی

    در حوزه علم تعامالت و ارتباطات. 1

  .در  محیط دانشگاه  -3و اساتید -2، دانشجویان -1در این پژوهش تعامالت و ارتباطات در سه سطح با 

  موفقیت علمی . 2

       پویـایی علمـی سـنجیده    و خود اثربخشی، نوآوري و تولیدعلمی در این پژوهش موفقیت علمی با سه متغیر

  . شود می

  )رزنیک(و اصول اخالقی علمیهاي  ارزش. 3

را توضیح می دهد که در صورت رعایـت آنـان از   براي معیارها و اصول اخالقی علم دوازده اصل ، 1رزنیک

تـا حـد زیـادي     دانشـگاهی سوي فرد دانش پذیر می توان ادعا کرد که وي در جریان فرآیند جامعه پذیري 

و  صداقت، دقـت، آزادي، اعتبـار  : ند ازا که عبارت. یی علمی شده استارزش هاموفق به کسب هنجارها و 

 بـه  احتـرام  دوجانبه، کارآیی و تماعی، قانونمندي، فرصت، احتراماج نظر، تربیت، مسؤولیت پاداش، وسعت

  )1387به نقل از ودادهیر،  .(١٩٩٨) Resnik DB) .موضوعات

  مندي و لذت بردن از محیط علمی عالقه -4

 مشارکت اجتماعی

محـیط اجتمـاعی او    مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و: تعریف مفهومی) الف

جامعـه بـه   در آن آحـاد  فرآیندي کـه  . ر جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعیین شده تعریف نموده اندد

سهیم شدن آنها در  جمعی با در نظر داشتن اهداف معین و مشخص که منجر به صورت آگاهانه، داوطلبانه و

عی اشاره دارد به انواع مشارکت اجتما). 429: 1384غفاري، (می شود در آن شرکت می کنند منابع اجتماعی 

گروه ها و انجمن هایی که افراد می توانند در آن ها مشارکت کنند و یا روابط غیر رسمی که افراد می توانند 

  ). 298: 1380پوتنام، (با دیگران مثل خانواده، همسایه و غیره داشته باشند 

                                           

١ Resnik 
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ویت سازمانی افراد به بررسـی  در این پژوهش به منظور سنجش میزان مشارکت و عض: تعریف عملیاتی) ب

فعالیت در سمن ها، حضـور فعـال در   . (میزان مشارکت و عضویت آن ها در امور مختلف پرداخته می شود

  )ها و تبادل نظر در حوزه اجتماعی سازي تصمیم و گیري تصمیم در عرصه هاي اجتماعی، مشارکت

    اجتماعی -پایگاه اقتصادي

یا به مرتبـه   است که فرد در میان یک گروه دارداقتصادي، پایگاهی  -عیپایگاه اجتما: تعریف مغهومی) الف

به بیان دیگر، موقعیتی که یک فرد . شود هاي دیگر گفته می اقتصادي یک گروه در مقایسه با گروه -اجتماعی

دي اي ماه هاي فرهنگی، درآمد مؤثر، دارایی یا خانواده با ارجاع به استانداردهاي میانگین رایج درباره ویژگی

به عبارت دیگر، طبقـه  ). 240: 1380کوئن، (آورد اجتماعی به دست می -هاي گروهی و مشارکت در فعالیت

  . اجتماعی به مجموعه افرادي گفته می شود که از لحاظ شغل، درآمد و ثروت در موقعیت مشابهی باشند

ان درآمـد خـانواده، مرتبـه    میـز  ،به منظور سنجش این متغیر، شاخصی براساس منطقـه  :تعریف عملیاتی) ب

شغلی و میزان تحصیالت والدین پاسـخگو سـاخته شـد کـه جایگـاه خـانواده پاسـخگویان را در سـاختار         

  . اجتماعی جامعه نشان می دهد -اقتصادي

  اجتماعی -فه ها و سطح سنجش پایگاه اقتصاديابعاد و مول: 1جدول

 سطح سنجش شاخص مولفه ها ابعاد متغیر

 اجتماعی -پایگاه اقتصادي
 ضعیت اجتماعی و فرهنگیو

 ترتیبی منزلت شغلی والدین منزلت شغلی

 ترتیبی تحصیالت والدین پایگاه تحصیلی

 نسبی درآمد خانواده درآمد وضعیت اقتصادي

  

  شناسی پژوهش روش

یه جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کل .شد استفادهاز تکنیک پرسشنامه و از روش پیمایشی  پژوهشدر این 

علـوم   و فنـی و مهندسـی  ، علوم پایـه ، آموزشی علوم انسانی و هنرهاي  در گروه سال 29تا  18 دانشجویان

همه رده هاي سـنی   در نفر 34000 ،باشد که بر اساس آمار آموزش دانشگاه تهران پزشکی دانشگاه تهران می

و حجـم نمونـه از    ي قـرار گرفتنـد  ان نمونه آمارسال به عنو 29تا  18اما در این تحقیق فقط جوانان  بودند،

 دمدست می آه ب 384طریق فرمول کوکران 
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  .را بیشتر خواهد کرد نمونه حجم ،درصد95 ضریب اطمینان 

به این صورت کـه   ؛باشد می و تصادفی سادهاي  چند مرحلهاي  خوشه ،پژوهشدر این روش نمونه گیري 

 و فنی و مهندسـی ، علوم پزشکی، علوم انسانی و هنر ، چهار گروهگاه تهراندانش آموزشیهاي گروه  از میان

مرتبط با هر کدام هاي  تصادفی انتخاب و از میان دانشکده گیري نمونهو بر اساس  ندن گردیدعییت علوم پایه

 اجتماعیگروه آموزشی علوم ، )و مامایی پزشکی و پرستاري(براي مثال علوم پزشکی زشیوآمهاي  از گروه

زمـین  و  بیوتکنولـوژي ، فیزیکهاي  دانشکده(علوم ، )جغرافیاو  کارآفرینی، ادبیاتهاي  دانشکده(و رفتاري

 )مهندسی صـنایع  و علوم مهندسی، مهندسی عمرانهاي  دانشکده(و گروه آموزشی فنی و مهندسی) شناسی

زن و (جنسیتمتغیراد و دانشجویان به تناسب تعددر میان تصادفی انتخاب و سپس  گیري نمونهبر اساس  را

   .توزیع گردید پرسشنامه آنها )مرد

پرسشنامه میان افراد جامعه مورد نظر براي سنجش میزان آلفاي کرونبـاخ پخـش شـد و     30در این کار ابتدا 

  . میان افراد جامعه مورد نظر توزیع گردید پرسشنامه 384پس از محاسبه میزان آلفاي کرونباخ، حدود 

  هاي مربوط به هر یک از متغیرها اي گویهضریب آلف: 2جدول 

  توصیف ویژگی هاي جامعه مورد مطالعه 

. انـد  درصد زن بوده 50درصد مرد و 50نفر است که از این تعداد،  382تعداد نمونه آماري در این پژوهش، 

  . باشدر ترکیب جمعیتی میبنابراین جامعۀ نمونه داراي تناسب د

آن را افـراد   درصـد  2/18 تنهـا  بـوده انـد و   )درصد 81/(7 تاهل، مجرد بیشتر گروه نمونه به لحاظ وضعیت

. داده اند )مطلقه و همسر فوت شده(پاسخ سایر  ،پرسشاین نیز به درصد  1/1البته  -ادنددمتاهل تشکیل می

 ها گویه

تعامالت و 

ارتباطات در 

 حوزه علم

عالقه مندي و 

لذت بردن از 

 محیط علمی

موفقیت 

 علمی

اصول و 

هاي  ارزش

 اخالق علمی

فعالیت در 

 سمن ها

حضور فعال در 

عرصه هاي 

 اجتماعی

مشارکت در 

تصمیم گیري و 

 تصمیم سازي

تبادل نظر 

در حوزه 

 اجتماعی

 71/0 796/0 846/0 72/0 937/0 777/0 /875 786/0 ضریب آلفاي کرونباخ
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دانشجوي  )درصد 6(کمترین تعداد  ، وي کارشناسی ارشددانشج )درصد 5/57(بیشترین تعداد پاسخ گویان 

  . دبودندرصد دانشجوي لیسانس  5/36 و دکتري

  . ساله است 29 بیشترین سنساله و  19کم سن ترین . سال است 24میانگین سن دانشجویان نمونه آماري 

 هشتصـد میلیـون و   یـک اده میزان درآمد خانومیانگین . پاسخ نداده اندمیزان درآمد خانواده نفر به سوال  35

  . گزارش گردیدتومان، حداقل یک میلیون تومان و حداکثر شش میلیون تومان  هزار

درصـد در طبقـه     36اجتمـاعی پـایین،    –از پاسخگویان در پایگاه اقتصاديدرصد  1/43 حدود در مجموع،

  . اجتماعی باال قرار داشتند –درصد نیز در پایگاه اقتصادي  9/20 متوسط و 

  ارکت اجتماعیمش

مشارکت اجتماعی، بیشترین میانگین مربوط بـه حضـور فعـال در     در بین ابعاد مورد نظر مربوط به شاخص

، مشـارکت  3/46تبادل نظر در حوزه اجتماعی با میـانگین  . بوده است 3/63عرصه هاي اجتماعی با میانگین 

 و میـزان  بوده 3/21الیت در سمن ها و فع 3/44 در تصمیم گیري و تصمیم سازي ها در جامعه مورد مطالعه

  . تقریبا در حد متوسط رو به باال می باشد حضور فعال در عرضه هاي اجتماعی در بین دانشجویان

  پژوهشیافته هاي 

نتایج حاصل شده از آزمون هـا کـه بـا    ، رابطه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته مورددر : نتایج فرضیات

زیـر بـه   استفاده شده است، در جدول  اسپیرمن و تی تستزمون هاي پیرسون و توجه به سطح متغیرها از آ

  : طور خالصه آمده است

  خالصه آزمون فرضیه ها: 3جدول

 فرضیه  نوع آزمون  سطح معناداري ضریب يقبولی یا رد
رد

 یف

 1  مشارکت اجتماعی بین جنسیت و تی تست  105/0  667/2  رد

 2 مشارکت اجتماعی وبین سن  پیرسون  001/0 -381/0 تایید

 3  مشارکت اجتماعی و مقطع تحصیلیبین  اسپیرمن  060/0  092/0  در

 4  و مشارکت اجتماعی تعامالت و ارتباطات در حوزه علمبین  پیرسون  002/0 387/0 تایید

  5 ی و مشارکت اجتماعیعلم طیو لذت بردن از مح يعالقه مندبین  پیرسون  166/0 071/0 در

  6 ی و مشارکت اجتماعیعلم تیموفق بین پیرسون  019/0 216/0 تایید

  7  ی و مشارکت اجتماعیاخالق علم ياصول و ارزش هابین   پیرسون  001/0  205/0  تایید

  8  اجتماعی و مشارکت اجتماعی - طبقه اقتصادي بین  پیرسون  000/0  375/0  تایید



 ١٤

  9  عیبین جامعه پذیري دانشگاهی و مشارکت اجتما  پیرسون  018/0  219/0  تایید

به ذکر نـوع  ) فاصله اي(با مشخص نمودن سطح سنجش هرکدام از متغیرهاي مستقل نسبت به متغیر وابسته

  :آزمون مربوط به هرکدام از فرضیات پرداخته می شود

 مشارکت اجتماعی و جنسیت پاسخگویان بررسی رابطه

  .آنان وجود دارد بر حسب جنسیت مشارکت اجتماعی دانشجویانتفاوت معناداري بین : اول فرضیه

مشارکت اجتماعی داراي سطح سنجش فاصله اي و جنسیت داراي سطح سـنجش اسـمی و دو    که از آنجا 

  مسـتقل اسـتفاده    tبراي بررسی مشارکت اجتماعی بر حسـب جنسـیت از آزمـون آمـاري     ، وجهی می باشد

بـه ایـن    ؛ 105/0:  است بادست آمده برابر ه نشان می دهد که سطح معناداري ب 1نتایج تست لیون. می شود

 . مشارکت اجتماعی پاسخگویان در دو گروه زنان و مردان وجود ندارد معنی که تفاوت معناداري بین

  مشارکت اجتماعی و سن پاسخگویان بررسی رابطه 

  مشـارکت اجتمـاعی آنـان نیـز افـزایش       افـزایش یابـد، میـزان    چه سن دانشـجویان  هر: فرضیه دوم

 . می یابد

اطمینان و ضـریب همبسـتگی    درصد 95آمده از ماتریس آزمون پیرسون نشان می دهد که با  دستبه نتایج 

به این ترتیب رابطه معناداري بین سن  . sig=  001/0آمده برابر است با  به دست، سطح معناداري  -381/0

ی نشان مـی  ضریب همبستگمنفی عالمت  ،همچنین. داردمشارکت اجتماعی آنان وجود  و میزان دانشجویان

  . داردمشارکت اجتماعی آنان  میزان با  رابطه معکوسی دهد که افزایش سن دانشجویان

  مشارکت اجتماعی و تحصیالت پاسخگویان بررسی رابطه

   مشارکت اجتماعی آنان نیز افزایش  افزایش یابد، میزان هرچه سطح تحصیالت دانشجویان :فرضیه سوم

  . می یابد

مشـارکت اجتمـاعی    براي بررسـی رابطـه بـین    ،اراي سطح سنجش رتبه اي استکه تحصیالت د از آنجاي

  .با سطح تحصیالت آنها، از آزمون اسپیرمن براي بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده می شود دانشجویان

کـه سـطح    اياز آنج .است 092/0برابر با  و ضریب همبستگی 060/0آمده برابر با  به دستسطح معناداري 

لذا می توان نتیجه گرفت که بین دو متغیر تحصیالت و مشـارکت اجتمـاعی    ،است 05/0از  بیشترداري معنا

  . داردن رابطه معناداري وجود دانشجویان

                                           
١ Levens Test  
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  مشارکت اجتماعی با متغیرهاي مستقل بررسی رابطه

حاصـل  نتایج . براي بررسی وضعیت متغیرهاي مورد مطالعه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

 . آورده شده است زیراز این آزمون در جدول 

 .وجود دارد و مشارکت اجتماعی رابطه معناداري تعامالت و ارتباطات در حوزه علمبین 

      داري وجـود دارد  رابطـه معنـی   دانشـجویان و مشـارکت اجتمـاعی    تعامالت و ارتباطات در حوزه علـم بین 

)002/0  =sig(  مثبـت و  بـه صـورت   کـه رابطـه    درصد اسـت  0/387بر با برا ضریب همبستگی پیرسونو

وجود  و مشارکت اجتماعی رابطه معناداريدر حوزه علم  تعامالت و ارتباطاتبین یعنی  ؛می باشد   مستقیم

مشارکت اجتماعی نیز بیشتر مـی   میزان ،افزایش یابد تعامالت و ارتباطات در حوزه علمدارد و هرچه میزان 

  .شود

 .وجود دارد و مشارکت اجتماعی رابطه معناداري یعلم تیموفق بین

=  019/0(داري وجـود دارد  رابطـه معنـی   و مشارکت اجتماعی دانشجویان در حوزه علمی علم تیموفقبین 

sig (که رابطه به صورت مثبت و مسـتقیم مـی    درصد است 216/0ب همبستگی پیرسون که برابر با و ضری

ی علمـ  تیـ موفقاجتماعی رابطه معناداري وجـود دارد و هرچـه    ی و مشارکتعلم تیموفقیعنی بین  ؛باشد

  .مشارکت اجتماعی نیز بیشتر می شود افزایش یابد میزان

  .وجود دارد ی و مشارکت اجتماعی رابطه معنادارياخالق علم ياصول و ارزش هابین 

داري  نـی رابطـه مع  و مشـارکت اجتمـاعی دانشـجویان    در حوزه علمی اخالق علم ياصول و ارزش هابین 

کـه رابطـه بـه صـورت      درصد است 205/0ب همبستگی پیرسون برابر با و ضری) sig=  001/0(وجود دارد

و مشارکت اجتماعی رابطه معنـاداري  ی اخالق علم ياصول و ارزش هایعنی بین  ؛مثبت و مستقیم می باشد

جتماعی نیز بیشتر مـی  مشارکت ا میزان ،افزایش یابدی اخالق علم ياصول و ارزش هاوجود دارد و هرچه 

  .شود

  .وجود دارد بین عالقه مندي و لذت بردن و مشارکت اجتماعی رابطه معناداري

) sig=  166/0(داري وجـود دارد  رابطه معنی بین عالقه مندي و لذت بردن و مشارکت اجتماعی دانشجویان

یعنی بین عالقه  ؛باشدمی منفی که رابطه به صورت  درصد است071/0ب همبستگی پیرسون برابر با و ضری

  .نداردمندي و لذت بردن و مشارکت اجتماعی رابطه معناداري وجود 

 . وجود دارد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه معناداري -طبقه اقتصادي بین
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 داري وجـود دارد  رابطه معنـی  و مشارکت اجتماعی دانشجویان در حوزه علماجتماعی  -طبقه اقتصاديبین 

)000/0  =sig (کـه رابطـه بـه صـورت مثبـت و       درصد اسـت  375/0ب همبستگی پیرسون برابر با و ضری

و مشارکت اجتماعی رابطـه معنـاداري وجـود دارد و    اجتماعی  -طبقه اقتصاديیعنی بین  ؛می باشد مستقیم 

  .مشارکت اجتماعی نیز بیشتر می شود میزان ،افزایش یابداجتماعی  -طبقه اقتصاديهرچه 

  .رابطه معناداري وجود دارد دانشگاهی و مشارکت اجتماعی بین جامعه پذیري

 داري وجـود دارد  رابطـه معنـی   و مشارکت اجتماعی دانشجویان در حوزه علمجامعه پذیري دانشگاهی بین 

)018/0  =sig (کـه رابطـه بـه صـورت مثبـت و       اسـت درصد  219/0رابر با و ضریب همبستگی پیرسون ب

و مشارکت اجتماعی رابطـه معنـاداري وجـود دارد و    عه پذیري دانشگاهی جامیعنی بین  ؛می باشد مستقیم 

 .مشارکت اجتماعی نیز بیشتر می شود میزان ،افزایش یابدجامعه پذیري دانشگاهی هرچه 

 رسونیپ یهمبستگ :4جدول

 تصمیم تبادل سمن حضور عالقمندي ارزش موفقیت تعامل مشارکت جامعه پذیري همبستگی

همبستگی   

  مشارکت

 عناداريم

1  
219*  

018 

738**  

000 

799**  

000 

513**  

000 

717**  

000 

045-  

599 

195*  

031 

428**  

000 

066  

472 

همبستگی   

جامعه 

  پذیري

 معناداري

 1 
185*  

045 

216*  

019 

207*  

024 

166  

071 

802**  

000 

756**  

000 

699**  

000 

623**  

000 

همبستگی   

  تعامل

 معناداري

 1 
564  

000 

299**  

001 

382**  

000 

051-  

577 

195*  

031 

351**  

000 

021**  

818 

همبستگی   

  موفقیت

 معناداري

 1 
305**  

000 

364**  

000 

006-  

945 

267**  

003 

262**  

003 

077  

399 

همبستگی   

  ارزش

 معناداري

 1 
307**  

000 

098  

277 

048  

355 

315**  

000 

179**  

048 

همبستگی   

  عالقمندي

 معناداري

 1 
039/-  

665 

095 

292  

407**  

000 

013/-  

885 
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همبستگی   

  حضور

 معناداري

 1 
442**  

000 

364**  

000 

330**  

000 

همبستگی   

  سمن

 معناداري

 1 
417**  

000 

326**  

000 

همبستگی   

  تبادل

  معناداري

   1  
352**  

000  

معنی دار است 0,05همبستگی در سطح  .*  

معنی دار است 0,01همبستگی در سطح  .**  

  

  آزمون رگرسیون چندگانه: د متغیرهچن آزمون فرضیه

 معادلـۀ  ترسـیم  بـا  ) قابل قبول معناداري سطح در(همزمان روش از استفاده چندگانه، با رگرسیون تحلیل در

 ضـریب  انـدازة  بـه  مسـتقل  يمتغیرهـا  در تغییـر  واحد یک افزایش با که گفت می توان استاندارد رگرسیون

ر تحلیـل رگرسـیون چندگانـه، کلیـه     د. داشـت  خـواهیم  افـزایش  وابسته متغیر در واحد استاندارد رگرسیون

به عنوان متغیـر وابسـته در   جوانان متغیرهاي مستقل و زمینه اي به عنوان متغیر مستقل و مشارکت اجتماعی 

  . نظر گرفته شدند

  

  نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی :5جدول 

 حراف استانداردان تعدیل شده R 2R R مدل

1 642/0 412/0 364/0 2143/1 

  

  نتایج آزمون تحلیل واریانس براي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی : 6جدول 

 سطح معناداري F میانگین df مجموع مجذورات ضرایب

 569. 1134 5 845. 5672 رگرسیون

 565. 341 393 1. 134235 باقیمانده 000/0 322. 3

 0 398 9. 139907 کل
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  متغیره مشارکت اجتماعی دانشجویان چندضرایب آزمون تحلیل رگرسیون  :7جدول

 عنوان متغیر
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 

 سطح معناداري Tمقدار استاندارد

B اشتباه استاندارد Beta 

 Constant( 364/0 364/0 - 001/1 000/0(عدد ثابت 

 010/0 601. 2 382. 0 454. 0 181. 0 تعامالت و ارتباطات در حوزه علم

 000/0 832 .6 533/0 049/0  332/0 یاخالق علم ياصول و ارزش ها 

 000/0 083. 2 433. 0 150. 0 313. 0  موفقیت علمی

 969/0 390/0 001/0 000/0 40/9 عالقمندي و لذت بردن از محیط علمی

 000/0 395. 1 147.  091. 0 127.  یاجتماع -يطبقه اقتصاد

 008/0 295/0 295/0 073/0  021/0 سن

 

 مشارکت اجتماعی مدل تحلیل مسیر عوامل موثر بر میزان 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تفسیر

  : توان گفت برمبناي مدل تحلیل مسیر عوامل جامعه پذیري دانشگاهی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی می 
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 ارتباطات

یموفقیت علم  
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B=٠/٣٢
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و  )533/0بـه میـزان   (ي اخالقـی ارزش هـا تأثیر مسـتقیم اصـول و   میزان مشارکت اجتماعی تحت  .1

موفقیت علمی ، )274/0 به میزان(اجتماعی  -، طبقه اقتصادي)218/0به میزان (تعامالت و ارتباطات

  . باشد می) 295/0به میزان (و سن ) 433/0 به میزان(

و  )339/0 به میزان(ي اخالقی تحت تأثیر مستقیم  تعامالت و ارتباطات ارزش هاشاخص اصول و  .2

  .باشد می) 418/0 به میزان(موفقیت علمی 

و ) 339/0به میـزان  (ي اخالقی ارزش هاشاخص تعامالت و ارتباطات تحت تاثیر مستقیم اصول و  .3

  . است) 321/0به میزان (موفقیت علمی 

ر قـرا ) 321/0به میزان (ي اخالقی ارزش هاشاخص موفقیت علمی نیز تحت تاثیر مستقیم اصول و  .4

  .دارد

  . می باشد) 113/0به میزان (اجتماعی تحت تاثیر مستقیم شاخص  سن -طبقه اقتصادي .5

 مشارکت اجتماعیمیزان عوامل مؤثر بر تحلیل مسیرِ تأثیر : 8جدول 

  

سعی شده درقالب تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی جوانان دانشجو، به ترسیم   5طبق جدول 

ترین تأثیرِ بـر مشـارکت اجتمـاعی جوانـان      لذا در بیشترین و قوي. ري پرداخته شودنیکوئی برازش مدل نظ

، 218/0، سن بـه میـزان   533/0ي اخالقی با میزان  ارزش هاتوان به تاثیر مستقیم متغیر اصول و  دانشجو، می

 382/0ت و تعـامالت و ارتباطـا   433/0،  موفقیت علمی به میزان 274/0اجتماعی به میزان  -طبقه اقتصادي

  بر میزان مشارکت اجتماعی) βi(انواع تأثیر ضرایب مسیر 

  

تاثیرجامعه پذیري دانشگاهی 

  بر مشارکت اجتماعی

  

تأثیر 

  مستقیم

  ثرات غیر مستقیما
مجموع اثرات مستقیم 

  و غیرمستقیم
 اصول و ارزش

  هاي اخالقی
  سن

- طبقه اقتصادي

  اجتماعی

موفقیت 

  علمی

تعامالت 

  وارتباطات

  

  325/1  -  418/0  -  374/0 -  533/0  هاي اخالقی صول و ارزشا

  878/0  -  321/0  -  -  339/0 218/0 سن

 546/0  113/0 - - -  -  274/0  اجتماعی-طبقه اقتصادي

 754/0  -  - 321/0 - 433/0 موفقیت علمی

 382/0  -  - - -  382/0 تعامالت و ارتباطات

  -  113/0  739/0  -  695/0  339/0  840/1  مجموع تاثیرات
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، طبقـه  )878/0(، سـن  )325/1(ي اخالقـی  ارزش هـا اثرات غیرمستقیم شاخص هاي اصـول و  .  اشاره کرد

  .است) 754/0(موفقیت علمی به میزان  و) 546/0(اجتماعی  -اقتصادي

R2( در کــل ضــریب تعیــین تحلیــل مســیر  را نشــان  412/0عــدد  )0/412 =1-0/588 = 

 مشـارکت اجتمـاعی  درصد از واریانس میـزان    2/41ناست که متغیرهاي مورد بررسی این بدان مع. می دهد

درصـد واریـانس میـزان     2/41و ) مقدار واریانس تبیین شـده  = 412/0(را تبیین نموده) متغیر وابسته نهایی(

       مربوط به متغیرهـایی اسـت کـه در تحقیـق پـیش بینـی نشـده انـد        ) وابسته نهایی متغیر(مشارکت اجتماعی

مـی         بنابراین همانطور که در جدول فوق مشاهده . )مقدار واریانس تبیین نشده  0/412= 0/588- 1=(

مـی   به این معنی که متغیرهاي موجود در این تحقیـق   2R=  41/0: مقدار ضریب تعیین برابر است با ،شود

درصد نیز به عوامل دیگري  59ند و درصد میزان مشارکت اجتماعی را توضیح دهند یا تبیین کن 41توانند تا 

براي باال بـردن  مهمترین عواملی که گیري کرد که  توان نتیجه می. وابسته است که در این تحقیق نیامده است

تعامالت و ارتباطات در حوزه : ، عبارت اند ازتاکید کردروي آنها میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان باید 

اخـالق   ياصـول و ارزش هـا   ی واجتمـاع  -يطبقه اقتصاد ،در حوزه علم تعامالت و ارتباطات، میزان علم

، چرا که اثرگذاري مستقیم این عوامل به طور آشکار بیشتر از اثرگـذاري سـایر عوامـل بـر مشـارکت      یعلم

  . اجتماعی دانشجویان است

 گیرينتیجه 

 ، هنجارها، آرمـان زش هاار پذیرفتن با و نایل هویت کسب فرد به آن طی که است فراگردي ،جامعه پذیري

 جریـان  اگـر . شـود  مـی  خود بالقوه استعدادهاي تحقق به قادر مطلوب شرایط زندگی، تحت شیوهاي و ها

جامعـه پـذیري    ،حـال  هـر  به. انجامد می فردي رشد محدودیت به شود رو به رو موانعی با شدن اجتماعی

 پـرورش  با دانشگاه. شود می محسوب هویت تشکیل و آگاهی خود امر در ناپذیر اجتناب شرطی فرد براي

 توسـعه  در آموزشـی  نهاد جامعه، مهمترین یک برگزیدگان و نخبگان آموزش و فرهیخته و توانااي انسان ه

  . است علمی

دانشگاه تهران، جامعه و دکتراي  کارشناسی ارشد ،بر روي دانشجویان مقاطع کارشناسی حاضرطبق پژوهش 

ارتبـاط مسـتقیمی   جـوان  روي می دهد با مشارکت اجتماعی دانشـجویان  پذیري دانشگاهی که در دانشگاه 

براي بررسی دقیق تر ابعاد جامعه پذیري دانشـگاهی و مشـارکت اجتمـاعی و تـاثیر عوامـل بـه طـور        . دارد

ترین  بیشترین و قوي نتیجه این تحقیق نشان داد که . فرضیات مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند ،جداگانه
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ي اخالقـی بـا میـزان     ارزش هـا اصـول و   :عبارت انـد از  بر مشارکت اجتماعی جوانان دانشجو عوامل موثر

و  433/0،  موفقیت علمی به میـزان  274/0اجتماعی به میزان  -، طبقه اقتصادي218/0، سن به میزان 533/0

) بسـته نهـایی  وا متغیر(درصد واریانس میزان مشارکت اجتماعی2/41  .382/0به میزان تعامالت و ارتباطات 

  .مربوط به متغیرهایی است که در تحقیق پیش بینی نشده اند

 هنجارپذیري مختصات و چگونگی بین یعنی ؛است علمی  توسعه بر موثر عوامل از دانشگاهی هنجارپذیري

 تمـدن  دانشـگاه  تحقق مسیر در حرکت. دارد وجود رابطه علمی تولیدات  توسعه و رشد میزان و دانشگاهی

 نیازمنـد  )فرهنگ تولید و علم تولید( دانشگاه دوگانه کارکردهاي تقویت و توانمند دانشجویان یتترب و ساز

 از یکـی  عنـوان  بـه  جوانان دانشجو .است دانشگاهی جامعه پذیري يارزش ها و هنجارها ارتقاي و تقویت

 حیطـه  در را آن و زندبپردا علمی بینش و دانش کسب به بتوانند دبای جامعه اقشار تاثیرگذارترین و مهمترین

 دو .بگیرند و در عرصه محیط اجتماعی فعال باشد و مشـارکت اجتمـاعی بیشـتري داشـته باشـد      بکار عمل

 دانشجویان ویژه جایگاه به توجه و اطالعات معرض در مستمر گرفتن و قرار دانشجویان بودن جوان ویژگی

       نمایـان  را موضـوع  بررسـی  اهمیـت  هجامعـ  سـطح  در علمـی  ایده هاي انتقال و تحوالت به دهی شکل در

 توسـط  اجتمـاعی  نمادهـاي  و ، هنجارها، نگرش هـا ارزش هافرایند جامعه پذیري دانشگاهی،  طی. کند می

 شیوه هـاي  فرایند در این. شوند و آنها را ترغیب به مشارکت بیشتر می نمایند می گرفته فرا جوانان دانشجو

 را اجتمـاعی  زنـدگی  متنوع شرایط با انطباق شیوه افراد می شوند و آموخته گوناگون موقعیت هاي در عمل

 متحول و دست به دست نسل ها طی جامعه فرهنگ که است شدن اجتماعی فرایند واسطهه ب. گیرند می فرا

به اعضاي جامعه و  ها و هنجار ها مساعد با توسعه علمی، فرآیند انتقال ارزش هاي ررسی ارزشب. شود می

هـا، ماحصـل    اجتماعی براسـاس آن  هاي و انجام کنش ها ن پذیرش و درونی شدن این ارزشارزیابی میزا

  .جامعه پذیري دانشگاهی می باشد

  

  



 ٢٢

  منابع 

 انتشارات روزنامه : تهران .وز دلفر یمحمدتق .یمدن يها و سنت یدموکراس .)1380. (پاتنام، رابرت

  سالم

 يها تیدر فعال مایکت کارکنان صدا و سموثر بر مشار یعوامل فرهنگ. )1396( .سرمست، محمد 

  .واحد خوراسگان ،یدانشگاه آزاد اسالم .یفرهنگ

 انتشارات :تهران .ثالثی محسن .معاصر دوران در شناسی جامعه هاي نظریه . )1374( .ریتزر، جورج 

  علمی

 ،یانپا ."فوق برنامه يها یتدر فعال یاندانشجو یمشارکت اجتماع یینتب" .)1388( .فسانها عنبرسوز 

واحد علوم و  اسالمی، دانشگاه آزاد ،یدانشکده علوم اجتماع، یرشته جامعه شناس ،ارشد ینامه کارشناس

  .یقاتتحق

 یکنشر نزد :تهران .مشارکت یجامعه شناس .)1386( .محسنیازي، غالمرضا و ني، غفار  

 عملکرد بر آموزش ماعیاجت ساختار تاثیر" .)1389( .حسین ،آبادي ابراهیم ومحمد امین  ،قانعی راد 

 . 4شماره، دوم سال .ایران عالی آموزش انجمن فصلنامه ". دانشجویان

 عوامل هنجاري و سازمانی موثر بر میزان بهره " .)1381(. فریده ،و قاضی پورمحمد امین  ،قانعی راد

  . 4شماره .فصلنامه پژوهش فرهنگی ".وري اعضاي هیئت علمی

 علوم نامه ".جامعه شناسی رشته در علمی اجتماع وضعیت" .)1385( .قانعی راد، محمدامین 

  . 27شماره .اجتماعی

 انتشارات سمت: تهران. غالمعباس توسلی و رضا فاضل .یجامعه شناس یمبان. )1390( .بروس ،کوئن 

 تاملی بر نظریه سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی .)1391(. موسوي، میرطاهر و علی پور، پروین. 

  رات جامعه شناسان انتشا: تهران

 و مرتن فناوري، علم در اخالق شناسیِ جامعه بر تأملی" .)1387( .همکاران ودادهیر، ابوعلی و 

  . 4و3هاي سوم، جشماره سال .فنّاوري و علوم در اخالق فصلنامه ".رزنیک

 رساله  ".يتعهد به اخالق شهروند در يساختار يها تیموانع و محدود" .)1395( .رایسم ،ها لیوک

  .واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتري جامعه شناسی

 هاي محیط علمی بر جامعه پذیري  ل و چالشئتاثیر مسا" .)1389( .علیرضا و همکاران ،محسنی تبریزي

  .55ش .آموزش علمی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي در



 ٢٣

 Cannavo, L. (١٩٩٧). "Sociological Models of ScientificKnowledge". 
International Sociology, ٤٩٦-٤٧٥ :(٤)١٢. 

 Manfred, Josef. (٢٠١١). Contextualization an Approach to Improve 

Participation in Urban Planning Processes. 

 Robert, A. Rhoad, Mi Zheng and  Xiaoyang, Sun. (٢٠١٧). The 
methodological socialization of social science doctoral students in China 
and the USA, High Educ (٢٠١٧). ٣٥١–٧٣:٣٣٥  DOI ١٠٫١٠٠٧/s٠١٦-١٠٧٣٤-
٠٠٢٣-y. 

 Tierney, W. G. , and Rhoads, R. A. (١٩٩٤). "Faculty socialization as 
cultural process: A mirror of institutional commitment". ASHE-ERIC 
Higher Education Report, no. ٦–٩٣. Washington,DC: The George 
Washington University, School of Education and Human Development. 

 Weidman and Elizabeth Stein, L. (٢٠٠٣). "Socialization of doctoral student 
to academic norms". Research in Higher Education, Vol. ٤٤,No. ٦, 
December.  

 Weidman, J. C. , D. J. Twale and Stein, E. l. (٢٠٠١). "Socialization of 
Graduate and Professional Students in Higher Education-A Perilous 
Passage?". ASHE-ERIC Higher Education Report, No. (٣)٢٨, Washington, 
DC: The George Washington University, School of Education and Human 
Development. 

 Weidman. J. c,Twale. D. J, Stein. E. L. (٢٠٠١). "Socialization of graduate 
and professional student in higher education". ASHE-ERIC higher 
education report volume ٢٨, Number٣,jossey-bass wilery company San 
Francisco.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 ٢٤

A Study on the Relationship between Academic Socialization and 
Social Participation among Young Students of University of 
Tehran   

Sohrab Rashtiani 

Master Degree in Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran 

Hamid Rahimian 

Ph.D., Associate Professor, Educational Planning and Management Department, Faculty of 
Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran 

Abbas Abbaspour 

Ph.D., Associate Professor, Educational Planning and Management Department, Faculty of 
Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran  

Received:١٩ Mar. ٢٠١٨  
Accepted:٨  May ٢٠١٨ 

 

The tendency to college education among young people has continued to 
increase. On the other hand, social participation has also undergone many 
changes over recent years. As a science and production center, the university 
affects the student's most individual and collective behavior. The purpose of this 
study is "A Study on the Relationship between Academic Socialization and 
Social Participation among young students of University of Tehran". The 
statistical population of this research is all students of Tehran University in four 
groups of humanities, basic sciences, engineering, engineering sciences and 
medical sciences. ٣٨٢ students were selected according to the Cochran 
sampling formula. The research was conducted using descriptive survey 
method. In theoretical foundations, related theories are used and, at the end of 
the research theoretical model is designed. The data gathering tool was a 
questionnaire that was distributed among respondents after validation and 
reliability. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics and 
analyzed using SPSS software. 
According to the level of variables, Pearson test was used. Finally, according to 
the beta of the regression model, the effect of independent variables is as 
follows: Ethical principles and values with the rate of beta (٥٣٣/٠), age (٢١٨/٠), 
socioeconomic level (٠،٢٧٤), scientific success rate (٤٣٣/٠ ٠), interaction and 
communication (٣٨٢/٠) ٠) affects the level of social participation of student 
youth, and the coefficient of determination is equal to: ٠٫٤١ = ٢/٤١. 
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