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     چکیده
بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان   نشاط اجتماعی با تاکیدبررسی  هدف از اجراي این پژوهش  

جامعه آماري    نوع روش پیمایش بود.و   ژوهش حاضر برحسب هدف کاربرديبود. پشهر کرمانشاه  

دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه بود. حجم نمونه   پژوهش  

کوکران   فرمول  از  استفاده  گیري    330با  نمونه  حاضر  پژوهش  گیري  نمونه  روش  و  محاسبه  نفر 

   Amosافزار  ها با استفاده از نرم داده.  از پرسشنامه استفاده شد هاتصادفی بود. جهت گر دآوري داده

ز خود  تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات رضایت از زندگی، رضایت ا

و حرمت نفس بر فرهنگ مشارکت اجتماعی معنادار است و فرضیه هاي پژوهش تأیید شده است.  

زندگی    هايمؤلفه از  عاملی  رضایت  بار  میزان  )   64/0با  تعیین  مؤلفه  2R  )41و ضریب  و  درصدي 

کمترین درصدي به ترتیب بیشترین تا  13(  2Rو ضریب تعیین )  37/0حرمت نفس با میزان بار عاملی  

 اند. اهمیت در تبیین متغیر نشاط اجتماعی را داشته

 

 نشاط اجتماعی، فرهنگ مشارکت، فرهنگ مشارکت اجتماعی  کلید واژه ها:
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 مقدمه  -1
اي که در آن آرامش و سعادت محقق شود، به زمینه یا گام نهادن در مسیر توسعه و یا ایجاد جامعه

نیاز دارد که به   اتکا به آن، این خواست تحقق یابد. ازجمله این مقدمات، نشاط اجتماعی  مقدماتی 
کند، در غیر این صورت، از نگاه ناظر  است. نشاط در فرایند رابطه فرد با جامعه و گروه تحقق پیدا می 

انگیز فردي نخواهد بود.  هاي طرباي از کیفیات روحی و هیجان بیرونی، نشاط چیزي جز مجموعه 
بخش، واجد معانی اجتماعی و اهداف جمعی نباشند، تعریفی جز برخی حاالت  ت فرح اگر این کیفی

آمیز نخواهند داشت. بنابراین، نشاط اجتماعی همان سطح برخورداري  از مواهب  نابهنجار روحی جنون 
زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی است، یعنی باید تعریف فردي و بیرونی از نشاط 

شناختی فرد و جامعه است و  نشاط و شادي یکی از ابعاد روان   (.Anbari, 2012قارن باشند)باهم م
سو  هاي معیشتی و رفاهی از یکفرد و جامعه هنگامی داراي شادي و نشاط خواهند بود که شاخص 

هاي فرهنگی، علمی و سیاسی آن جامعه از سوي دیگر، از رشد قابل قبولی برخوردار بوده  و شاخص
میالدي   2000از سال (. Ezkia and Ghaffari, 2001تکم در سطح مطلوبی قرارگرفته باشد)یا دس

یافتگی کشورها متغیرهاي نشاط یا شادکامی، به بعد  در نگاه سازمان ملل براي تعیین سطح توسعه 
ه  عنوان یک متغیر کلیدي وارد محاسبات شدامید به آینده، خشنودي و رضایتمندي افراد جامعه نیز به 

نکنند،  و رضایتمندي  احساس شادکامی، خشنودي  اگر مردم یک جامعه  این صورت که  به  است، 
توسعه نمی را  جامعه  آن  )بهتوان  نمود)یافته  قلمداد  اجتماعی(  توسعه  حوزه  در   Diner andویژه 

Siligman, 2002 .) 
بختی انسان  عنوان یک پیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشنشاط اجتماعی یا شادمانی به 

ها و ارتباطاتی را  هاي اجتماعی حیات ما یعنی کنشتنها زندگی شخصی بلکه جنبه مطرح است که نه 
 (.  Bukharai et al, 2015دهد) کنیم تحت تأثیر خود قرار می که با دیگران برقرار می 

ي از نشاط انشاط در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی تأثیر دارد.وقتی مردم جامعه
براي مشارکت در همه زمینه انگیزه  برخوردار باشد  بنابراین می اجتماعی  بیشتر خواهد شد.  توان  ها 

گفت، فضایی که در آن مشارکت وجود داشته باشد، شادي نیز به وجود خواهد آمد. اگر تلقی ما از این  
تلف اجتماعی، سیاسی،  هاي مختوان گفت که مشارکت دانشجویان در عرصه محیط، دانشگاه باشد می 

ي شادابی و نشاط و رشد کمی و کیفی دانش و آگاهی در آنان شده فرهنگی باعث باال رفتن روحیه
ي یابد. در حقیقت جامعه ي علم و تکنولوژي در جامعه نیز افزایش می موجب آن سطح توسعه و به 

ن نظام آموزشی، بستري  سالم، مستلزم یک نظام آموزشی زنده و مترقی است و دانشگاه نیز در ای
داده است. ضرورت سازان جامعه، که همان دانشجویان باشند را در خود جاياست که بدنه اصلی آینده

ناشی می  ازآنجا  آن،  ایجادکننده  و عوامل  نشاط  به مقوله  نظام  پرداختن  شود که هم جامعه و هم 
برند و در این زمینه نیز تحقیقات آموزش عالی کشور باألخص دانشگاه از کمبود و یا نبود آن رنج می

 . Karami Nouri et al., 2002) (داري صورت نگرفته استنظام
ها نیز خود را نشان  هاي اقتصادي و اجتماعی دولتریزيضرورت توجه به شادي و نشاط در برنامه

اگر دولت می و  برنامه دهد  اجراي  بردن سطح شادي در جامعه توجه کنند، در  باال  به  ي خود هاها 
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پذیرند، یعنی غم یا  تر هستند؛ چراکه با شاد یا غمگین شدن یک نفر تمامی جامعه تأثیر میموفق
نمی باقی  یکجا  در  و  نیست  فردي  میشادي،  سرایت  افراد  همه  به  بلکه   Rahimi)   (کندماند، 

Yeganeh, 2009 .  توجهی به این شود و بی نشاط اجتماعی سرآغاز توسعه هر جامعه محسوب می  
هاي افراد آورد. پس الزم است عوامل مؤثر در ارتقاي شاديموضوع زمینه تخریب جامعه را فراهم می
این عامل براي گسترش  و  بشناسیم  و جامعه را  زیرا توفیق هر جمع  اي ها در جامعه تالش کنیم؛ 

گی روزگار بستگی به نیروهایی دارد که خود را قبول دارند و شادمان هستند و دور از سستی و افسرد
برنامه می و  اجتماعی  گذرانند  نشاط  وضعیت  شناخت  نیازمند  جامعه  هر  براي  ریزي 

 (Khorshidi,2013)است
اي که در آن ، میزان  گردد. جامعههاي تحکیم روابط انسانی از طریق مشارکت میسر مییکی از راه 

نوع و  همکاري  افرامشارکت،  جامعه  این  در  باشد،  باال  افراد  بین  کارهاي  دوستی  انجام  عین  در  د 
فعالیت انجام  و  دیگر  کارهاي  پیشبرد  در  مشارکتشخصی،  این  دارند.  مشارکت  جویی هاي جمعی 

نوعی احساس رضایت و انرژي مثبت نسبت به خود و پیرامون در افراد ایجاد کرده و درنتیجه میزان  
اد جامعه در شبکه مبادالت  تک افربرد. شادي و خرسندي تکنشاط و شادي را در سطح جامعه باال می

ها از خود و اي تحقیق یافته، کم و کیف شادمانی افراد بااحساس رضایت و خشنودي آنبین جامعه
گیري و حل مشکل است و  مشارکت فرآیند تصمیم(.  Chelpi, 2009گردد) پیرامون خود میسر می 

هاي مختلف دارند و براي  دیدگاهرود که منافع، عالیق، تخصص و  هایی به کار می درباره افراد و گروه 
می کار  کسانی  به  رساندن  تصمیمنفع  که  بعديکنند  اقدامات  و  آنها  بر  خواهد شان  تأثیرگذار  ها 

ترین اصول در حوزه مدیریت منابع انسانی، توجه به مقوله شادي  یکی از مهم(. Sirisak, 2009بود)
را، مولد، مبتکر و سازنده است و همین اعمال  ها است، زیرا انسان بانشاط، انسانی کاو نشاط انسان

گذاري ریزي توسعه و سیاست مثبت به مشارکت او کمک شایانی خواهد کرد.بنابراین هرگونه برنامه 
دهد که توجه به مقوله شادي و نشاط است. نتیجه تحقیقات متعدد نشان می فرهنگی مستلزم بذل 

گیرند و نسبت به کسانی  تر تصمیم می کرده، آسان افرادي که بانشاط هستند، احساس امنیت بیشتري  
که نشاط تأثیر بسزایی در مشارکت کنند رضایت بیشتري دارند. ولی ازآنجایی ها زندگی می که با آن 

اجتماعی دارد، بررسی نشاط و تأثیر آن بر روي مشارکت اجتماعی شهروندان کامالً ضروري و داراي  
 .( Hezarjaribi, 2014اهمیت هست)

فرهنگـی و اجتمـاعی و سیاسی    –شاد بودن جامعه یکی از عوامـل مـؤثر بـه توسـعه اقتصـادي  

هاي خانوادگی و افزایش میل و رغبت تحصیلی و دل به کار دادن و است و باعث کاهش نابسامانی
ها و روحیاتــی اســت کــه شادکامی و نشــاط از ویژگی  .(Azizi, 2009)شودافـزایش تولید می

اي کــه در مقایســه گونــهکند، به در زندگــی اجتماعــی نقشــی اساســی و بنیادیــن ایفــا می
ها بـر عهـده بــا هــر خصلـت و روحیـه دیگـر، بیشـترین سـهم را در بهبـود روابـط و معاشـرت

که ارزش  جان استوارت میل معتقداست نشاط جایی است    (.Asghar Kia and Amiri, 2013)دارد  
لذت  از  ترکیبی  باشد.براي وي هر  برتر حاکم  به  اجتماعی  نباشد  دردناک  لزوماً  که  نشاط ها  منزله 
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به (Leiden, 2011) نیست به عبارت.  نشاط  بهخوديدیگر،  دارد  اجتماع  در  ریشه  که طوريخود 
براین نشاط توان یک شاخص نهایی از یک جامعه خوب در نظر گرفت؛ بناافزایش نشاط مردم را، می 

متغیرها و عوامل زیادي با میزان نشاط اجتماعی   .  )  (kim, 2011 شناسی استیک موضوع جامعه

ها، میزان مشارکت اجتماعی متغیر مهم تأثیرگذار بر موفقیت  در جامعه مرتبط هستند که از میان آن
شبکه اجتماعی و روابط    وسیله تراکمهاي توسعه، رفاه و بهزیستی جامعه است. این پدیده که به برنامه

اي شود، در بسیاري از مطالعات با سالمت و نشاط افراد جامعه مرتبط است)کاواچی و افراد سنجیده
  ، تجارب مطلوبی می 2008همکاران  نشاط شامل،  معتقد است  زندگی  (. هو  از  شود که هر فردي 

روانشناسان اخیراً بامطالعه   کند یا خواهد کرد.اش کسب کرده، میگذشته، در حال حاضر خود و آینده
متوجه شده مفهوم،  نیستاین  زودگذر  درونی  حالت  فقط یک  نشاط  که  بلکه  .  (Hew, 2011 )اند 

عنوان احساسات مثبت در نظر عنوان یک وضعیتی ذهنی از رضایت و خرسندي و هم بهتواند به می
شود این .  (Lu and Gilmour, 2004 )گرفته  معبا  شناسان  جامعه  نشاط وجود،  اگرچه  که  تقدند 

ي حالتی از ذهن فرد است ولی بدین معنی نیست که نشاط توسط نگرش ذهنی و بدون  دهندهنشان
. بنابراین،  )  kim, 2011  (در نظر گرفتن شرایط اجتماعی که فرد در آن قرارگرفته است، شناخته شود

بین دانشجویان دانشگاه   تحقیق حاضر درصدد است تأثیر نشاط اجتماعی بر مشارکت اجتماعی را در
 .آزاد کرمانشاه موردبررسی قرار دهد

 

 پیشینه پژوهشی -2

بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان  (1397افضلیان سالمی و همکاران )
دهند که میانگین مشارکت اجتماعی پاسخگویان  هاي تحقیق نشان میخواف انجام داده است یافته

متوسط است. از بین عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و تحصیالت بیشترین  در حد  
اند. در این تحقیق تأثیر اعتماد اجتماعی، قدرتی کمترین تأثیر را داشته تأثیر و مذهب و احساس بی 

بوده ِگرایی و سنت گرایی، آیندهانسجام اجتماعی، عام بر مشارکت اجتماعی، معنادار  تأثیر  گرایی   و 
 .قدرتی بر مشارکت اجتماعی معنادار نبوده استسن، مذهب و احساس بی 
(در تحقیقی با عنوان »رابطه مشارکت اجتماعی با رضایت شغلی در  1395اکبري و امیر محمودي )

رابطه کارکنان  مشارکت  داد،  نشان  پژوهش  نتایج  اند.  پرداخته  بندرعباس«  شهر  دولتی  ي  ادارات 
گیري،  گذاري ، تصمیمایت شغلی کارکنان دارد و از بین ابعادش با مشارکت در هدفمعناداري با رض

هاي داوطلبانه ،  ریزي، نظارت و کنترل و همکاري و فعالیتحل مشکالت، تغییر و تحوالت ، برنامه
اختیارات و  رابطه  ابعاد مشارکت در تفویض  ي مثبت و معناداري با متغیر وابسته وجود دارد ولی با 

    د.کار مشارکت در ارزیابی رابطه وجود ندارسیمتق
دهد که میزان  نتایج تحقیق نشان می   مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی« ( »1393گالبی و اخشی )
در حدّ متوسط به باال و میزان مشارکت اجتماعی در حدّ متوسط به پایین است. در   نشاط اجتماعی

اجتماعی بعد رضایت از خود بیشترین میانگین   مشارکتی و در ابعاد نشاطابعاد مشارکت اجتماعی روحیه  
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ابعاد  دهند. میزان نشاط اجتماعی با مشارکت اجتماعی ورا در بین دانشجویان به خود اختصاص می 
دار بود؛ ولی مشارکت و نشاط اجتماعی بر اساس جنس  گانه آن داراي همبستگی مستقیم معنیسه 

دانشجویا تأهل  دانشجویان رشته  دارن معنی وضعیت  بانشاطنبودند.  و پزشکی  انسانی  علوم  تر  هاي 
نشاط میزان  کمترین  از  موردمطالعه  دانشجویان  بین  در  فنی  دانشجویان  و  بودند.   بوده  برخوردار 

که   داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  ابعاد 17درنهایت،  روي  از  اجتماعی  نشاط  متغیر  تغییرات  از  درصد 
قابل تبیین است. همچنین، وجود روحیه مشارکتی بیشترین تأثیر را در  تماعیگانه مشارکت اجسه 

 میزان نشاط اجتماعی دانشجویان دارا بوده است. 
اي در بین دانشجویان  نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن )مطالعه (1393هزارجریبی و مرادي )

نشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی( تحقیق  به روش پیمایش و در میان دا
نفر و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج، وجود    170دانشگاه عالمه طباطبایی با حجم نمونه  

معنی دینرابطـه  متغیرهاي  میان  مثبت  و  شـناختی،  دار  امنیـت هـستی  پیامـدي(،  بعـد  )در  داري 
 دهد. نشاط اجتماعی را نشان می اعتماد اجتماعی و گستره روابط خویشاوندي با متغیر 

هاي پژوهش، حاکی (مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن یافته1388نوروزي و بختیاري )
اجتمـاعی مـشارکت  میزان  همچنین  -از  است.  خدابنده  شهرستان  در  پایین  به  متوسط  سیاسی 

معنی اطمینـان  همبستگی  سـطح  در  مستقل99دار،  متغیرهاي  بین  طبقه    درصد،  جنسیت،  )سن، 
سیاسی، اعتماد، ساختار خانواده،    -نگري، بیگانگی اجتماعیگرایی، آیندهاجتماعی، محل سکونت، عام 

رسانه  تربیت،  و  اجتماعی  تعلیم  )مشارکت  وابسته  متغیر  با  تقـدیرگرایـی  گروهی،  سیاسی(،    -هاي 
 برقرار است. 

و مشارکت سیاسی« دریافت که عالوه   در پژوهشی با عنوان » شبکه اجتماعی(2001) کالرگ مک
است.   نیز مهم  افراد  تعامل  اندازه شبکه  دارند،  تعامالت اجتماعی محتواي سیاسی مهمی  اینکه  بر 

داشته  ارتباط  بیشتري  سیاسی  آشنایان  و  دوستان  با  که  نیز  افرادي  بهتري  سیاسی  مشارکت  از  اند 
بوده گروه برخوردار  در  و  اند.  زن  مانند  دونفري،  میهاي  نشان  نتایج  که  شوهرها،  زوجینی  دهد 

 اندمندند از میزان مشارکت بیشتري برخوردار بودههمسرانشان به سیاست عالقه 
مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی جوانان  "در مقاله خود با عنوان(  2010)  وان گرینو ودوري دیگ 

سال طـی  در  هلند  در  بزرگساالن  و2002الـی    1992هاي  و  بررسـی  مشارکت یژگی «بـه  هاي 
سنین   غیررسمی  و  رسمی  سال  69تا    60اجتماعی  در  اند.  پرداخته  2002الـی    1992هاي  سـال 

شده است. نتایج این پژوهش نشان ي طولی سنی آمستردام گرفتههاي این پژوهش از مطالعهداده
ها، کار داوطلبانه مثال عضـویت در سازمانعنوان هاي نسلی در مشارکت رسـمی ) بهدهد که تفاوتمی

هاي  هاي مذهبی( و مشارکت غیررسمی )داشـتن شـبکه اجتماعی بزرگ و فعالیتو کار در سازمان
سطح تحصیالت و وضعیت تأهل(  )هاي فـردي  هاي نسـلی در ویژگی تفریحی( بـا تفاوت -فرهنگی

هاي ي شکل همه   در  2002الی    1992هاي  دهد کـه در بـین سالرابطه دارد. همچنین نتایج نشان می 
 .استثناي مشـارکت مـذهبی افزایش وجود داشته است مشارکت اجتماعی به
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گیري مشارکت اجتماعی و جایگاه آن  ( در تحقیق با عنوان » اندازه2010گلین، کورمینا و سارایس )
 اند. در این تحقیق مشارکت در نظریه سرمایه اجتماعی « به بررسی متغیر مشارکت اجتماعی پرداخته 

دهد که میان مشارکت رسمی و ها نشان میشده است. یافتهبه دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم
مشارکت غیررسمی تفاوت وجود دارد، زیرا رابطه هر یک از این دو با متغیرهایی مانند سن، تحصیالت،  

بین دو    ها همچنین معتقدند که اینصورت بسیار متفاوت بوده است. آن فعالیت سیاسی و شادمانی به 
نوع مشارکت با دیگر مشارکت با دیگر اجزاي مهم ساختار اجتماعی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد  

 ندرت ممکن است رابطه وجود داشته باشد. سیاسی به 

 

 مبانی نظری-3
اي جامعه ها را در پردازد. دورکیم، انجمنهاي داوطلبانه میدورکیم در نظریات خود به بررسی انجمن

امري ضروري می  به نوین  را  آن  و  بیماريمثابه داند  براي درمان  راهی  هاي جامعه جدید مطرح ي 
ها بسط و  هایی درون آن شوند و فعالیتهاي اختصاصی تشکیل می که گروه کند. به نظر او وقتیمی

ها منبع رضایت ن گروهتنها جامعه در این امر ذینفع است، بلکه فرد نیز در ایکند، نه توسعه پیدا می 
المنافع تنها براي  شود. گرد هم آمدن افراد مشترکدیگر شادتر می عبارتی یابد یا به خاطر خود را می 

اي یک واحد  دفاع از منافع خود نیست، بلکه براي این است که لذت در جمع بودن را دریابند و با عده 
ي  اي که ایجاد رابطهگونه عامل شادي است. به ترین  را بسازند. بنابراین، زندگی فعال اجتماعی مهم

به  و  صداقت  همکاري،  متقابل،  احترام  اعتماد،  با  توأم  اجتماعی  اجتماعی،  سالم  عالقه  طورکلی، 
آورد که پیامدهایی هاي ایجاد و تثبیت مثبت اندیشی و احساس ارزشمندي در افراد را به وجود میزمینه

طورکلی، احساس شادي را در ، اطمینان خاطر در فرد و بهبینی، رضایتمنديچون امیدواري، خوش 
  :آفریند. از سویی مشارکت اجتماعی داراي دو بُعد استافراد جامعه می

 ها.ها و انجمنها، باشگاهمشارکت اجتماعی رسمی، مانند عضویت در سازمان-1
خویشاون-2 همسایگان،  دوستان،  با  ارتباط  مانند  غیررسمی،  اجتماعی  همکاران.  مشارکت  و  دان 

هاي اجتماعی، چه در اجتماعات اند که وجود تعامالت و مشارکتتحقیقات در این زمینه نشان داده
رسمی و چه در اجتماعات غیررسمی، احساس رضایت از زندگی، حمایت از سوي دیگران و تعلق به  

 م هستند. ها در ایجاد نشاط در افراد بسیار مهي ایندهد، که همهگروه را افزایش می 
در همین راستا دورکیم معتقد است، مشارکت اجتماعی از دو طریق منشأ و منبع شادي افراد تلقی   

 :شودمی
 ها و مؤسسات؛از طریق عضویت داوطلبانه در انجمن -الف

  .هاي مذهبیاز طریق عضویت در یک مجمع مذهبی و یا مشارکت -ب 
افزاید که آن دو نوع  پردازد و میي شادي میهسپس وي به چگونگی اثرگذاري آن روابط بر پدید

کند، دهند: ابتدا اینکه عضویت، یک نظم اجتماعی ایجاد میروابط، به دو دلیل شادي را افزایش می
معنوي   -شود و دوم اینکه ترکیبی متعالیکه از آن راه، فردگرایی مفرط و آنومی کنترل میطوريبه 
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ها به یک احساس نیروهاي اعتقادي و عملی )اجرایی(انسان  شود که از آن طریق، تجمع ایجاد می
توان گفت که شبکه روابط  شود. بدین ترتیب، می هاي مختلف زندگی مبدل میجمعی براي فهم جنبه

سو احساس هویت  که این روابط از یکطوريها اهمیت بسزایی دارد، به افراد در سازندگی شادمانی آن
هاي اجتماعی  آورد. البته این روابط نقش ی را براي افراد به ارمغان میو از سویی دیگر، احساس مثبت

 (.Panahi and Dehghani, 2012هایی هم به همراه دارد )ویژه و مسئولیت

با در نظر گرفتن پارادایم هاي غالب در جامعه شناسی در قالب چهار پارادایم واقعیت اجتماعی، تعریف 
 ی ابعاد نظري و روش شناختی مشارکت مطرح می شود: اجتماعی، رفتار اجتماعی و ترکیب

پارادایم واقعیت اجتماعی، در قالب پارادایم واقعیت احتماعی مشارکت اجتماعی به عنوان واقعیتی    -1 
کند که از منظر کارکردي و  اجتماعی در اشکال جمعی، انجمنی، گروهی و نهادي عینیت پیدا می

گیرد و ساختی و تضاد مورد واکاوي نظري قرار می  -رکرديساختاري در قالب رویکردهاي نظري کا
از حیث روش شناختی با اختیار نمودن رویکرد جمع گرایی و واقع گرایی روش شناختی با به کار 
گیري تبیین هاي کارکردي ساختاري و سیستمی فعالیت مشارکت را به عنوان واقعیتی جمعی در 

هاي در مقیاس خرد، میانی و کالن ن بهره گیري از مبینشکل گروهی، سازمانی، نهادي و ساختاري آ
گیرد.در این پارادایم جامعه فراتر از مجموعه افراد تشکیل دهنده آن در  مورد تحلیل و تبیین قرار می 

اي است که از اتحاد افراد به وجود  اي از افراد نیست، منظومه شود جامعه تنها مجموعهنظر گرفته می 
تعریف اجتماعی، در    -2(.Ghaffari and Niazi, 2007با صفات خاصی است)  آمده و واقعیت خاصی

قالب پارادایم تعریف اجتماعی کنشگر اجتماعی به عنوان موجودي فعال و صاحب اراده و اختیار تعریف 
شود و جهان  شود و جهان اجتماعی، به عنوان موجودي فعال و صاحب اراده و اختیار تعریف می می

اراده و نظام معانی کنشگر اجتماعی پنداشته  اجتماعی، به عن وان واقعیتی خارجی محصول ذهن و 
شناختی نهاده و از رویکردهاي شود. در این پارادیم از حیث روش شناسی تاکید را بر فردگرایی روشمی

پدیدار نهادي،  متقابل  کنش  پدیدهنظري  فهم  و  تفسیر  براي  روش  مردم  و  اجتماعی شناسی  هاي 
پارادایم رفتار اجتماعی، در قالب پارادایم رفتار اجتماعی مشارکت اجتماعی به    -3. شوداستفاده می 

گیرد رفتاري که صورت کامال عینی و خارجی داشته و تحت  عنوان نوعی رفتار مورد مطالعه قرار می
ی گیرد. در این پارادایم از حیث نظري از رویکردهاي جامعه شناستاثیر محرک هاي بیرونی شکل می 

رفتاري چون نظریه انتخاب منطقی کنش، نظریه مبادله و نظریه بازي براي تبیین رفتار مشارکتی  
پارادایم ترکیبی، با توجه به پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه واقعیت اجتماعی   -4استفاده می شود.

یات توسعه پارادایم و پرهیز از هر نوع تقلیل گرایی برا تبیین مشارکت اجتماعی در دودهه اخیر در ادب
ها و فرایندهاي اجتماعی باید نگاهی کل گرایانه  ترکیبی رشد یافته که معتقد است در تبیین واقعیت

داشت و نوعی کثرت گرایی روش شناختی را پذیرفت و به ابعاد و ساحت هاي مختلف در سطوح  
ساختارهاي   و  کنشگران  بین  متعامل  رابطه  و  اثرگذاري  نیز  و  کالن  و  توجه  فردي  اجتماعی 

برا   کولین .(Ghaffari and Niazi, 2007نمود) داند، وي  می  اجتماع  ساختار  از  برامده  را  توسعه 
ورزد. مشارکت  آمادگی ذهنی و وجود انگیزه هاي شخصی براي تحقق مشارکت و توسعه تاکید می



 
10 

 9یاپیپ ،1400 زمستان ،4 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

عینـی بیابـد،    موثر مستلزم وجودانگیزه هاي شخصی است. به عبارتی مشارکت قبـل از اینکـه نمـود
اي ذهنی است که بایـد آن را در افکـار، عقایـد، رفتار و فرهنـگ مـردم جـستجو کـرد. بـراي پدیـده
سـاخته ذهنـی را دگرگـون ساخت  هاي پیشسازي فرهنگ مشارکت، بایـد بـسیاري از قالبدرونی

 (.Watani, 2007و این امر بـدون کـار فرهنگـی میـسر نمی شود)
 :صورت زیر ترسیم کردتوان مدل نظري تحقیق را به ه به این مباحث میبا توج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 

 عبارتند از:  هاي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته فرضیه
 تأثیرگذار است. دانشجویان رضایت از زندگی بر فرهنگ مشارکت اجتماعی 

 تأثیرگذار است. دانشجویان رضایت از خود بر فرهنگ مشارکت اجتماعی 

 تأثیرگذار است. دانشجویان بر  فرهنگ مشارکت اجتماعی حرمت نفس  

 

 روش تحقیق -4

 امعه آماري عبارت است ازجنوع روش پیمایش بود.  و   ژوهش حاضر برحسب هدف  کاربرديپ 

 هاي پژوهش به ایناي از افراد که در یک سري از صفات مشترک هستند و قرار است یافتهمجموعه

جامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده ادبیات    جامعه تعمیم داده شود.
  1400   -1399شده و در نیمسال دوم    و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در نظر گرفته

نفر از دانشجویان این دانشکده با استفاده از    330اند. کهدر این دانشکده مشغول به تحصیل بوده
نمونه  بهروش  تصادفی  انتخاب گیري  نمونه  کوکران شدهعنوان  فرمول  طریق  از  نمونه  حجم  و  اند 

داده  و  اجتماعی محاسبه شد.  و فرهنگ مشارکت  اجتماعی  ابزار پرسشنامه  نشاط  از  استفاده  با  ها 

 

 نشاط اجتماعی

 

 

 

فرهنگ مشارکت 
 اجتماعی 

 

رضایت از 
 زندگی

 رضایت از خود 

 حرمت نفس
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تأیید  اند،  شدهگردآوري مورد  کرونباخ  آلفاي  ضریب  به  توجه  با  تحقیق  مقیاسهاي  روایی  و  اعتبار 
 فتهقرارگر

تجزیهاست و  شده  استفاده  رگرسیون  از  ها  فرضیه  ازمون  جهت  داده.  و  اطالعات  با وتحلیل  ها 
 انجام شد.   Amosافزارنرم

  

 ها یافته-5
 آزمون کولموگروف اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها  1جدول شماره 

سطح معناداري آزمون کولموگروف   متغیرها 
 اسمیرانف 

 نتیجه آزمون      

 هاتوزیع نرمال داده 0.21 نشاط اجتماعی

 هاتوزیع نرمال داده 0.17 فرهنگ مشارکت اجتماعی 

توان  شده است، می گزارش  0.05تر از  با توجه به آزمون فوق و سطوح معناداري کلیه متغیرها که بزرگ

هاي کنند و در این پژوهش باید از آزمونمیاستنباط نمود که کلیه متغیرها از توزیع نرمال پیروي  

 پارامتریک استفاده گردد. 

 
 هاي پراکندگی مرکزي از متغیر فرهنگ مشارکت اجتماعی (آماره2جدول شماره )

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها 

 0.69 3.63 335 روحیه مشارکت 

 0.95 3.36 335 مشارکت ذهنی 

 0.67 3.91 335 مشارکت عینی 

 0.67 2.54 335 مشارکت در امور شهري 

 0.48 3.49 335 ها عضویت در تشکل 

 0.80 4.06 335 مشارکت ورزشی

هاي پراکندگی مرکزي  هاي توصیفی این پژوهش اختصاص دارد شامل آمارهاین جدول که به یافته 

هاي هاي آن  است. با توجه به آماره)میانگین و انحراف معیار( از متغیر مشارکت اجتماعی و مؤلفه
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به  )دستپراکندگی  جدول  در  مؤلفه 2آمده  و  اجتماعی  مشارکت  فرهنگ  متغیر  میانگی(  آن    نهاي 

   ( را به خود اختصاص داده است. 3اکتسابی باالتر از حد متوسط جامعه )

 

 "تأثیرگذار است. دانشجویان بر فرهنگ مشارکت اجتماعی  حرمت نفس "فرضیه اول : 

  
 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن 3جدول شماره 

سطح   نقاط بحرانی  مقادیر استانداردشده  ها متغیر
 معناداري 

نفس تأثیر   مشارکت حرمت  بر 
 اجتماعی

0.20 2.31 0.02 

 ( 2Rجدول خروجی استاندارد آزمون بوت استرپ در ضریب تعیین )

 سطح معناداري  حد باال حد پایین  مقادیر استانداردشده 

0.04 0.01 0.08 0.01 

توان استنباط  چنین می  Amosافزاربا توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی استاندارد آن در نرم 
شده است که این میزان تأثیر، یک گزارش  20/0نمود که میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  

درصد    4است و بیانگر انست که    04/0آن نیز برابر با     2Rتأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  
فس( تبیین شده است. به  واریانس متغیر وابسته )مشارکت اجتماعی( توسط متغیر مستقل )حرمت ن

درصد از عامل تغییرات مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر حرمت نفس است. مقدار    4تر  عبارت ساده
شده  گزارش   001/0هاي رگرسیونی نیز برابر با  افزار و در کادر وزنسطح معناداري نیز در خروجی نرم

بوده و معنادار بودنکوچک  05/0است که از مقدار بحرانی   ازلحاظ آماري گزارش    تر  تأثیر را  این 
طورکلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري کند. به می

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این آزمون برابر    4)  04/0ضریب تعیین  
هاي حد پایین و حد باال  است و در بازه  ترکوچک  05/0شده و از سطح خطاي  گزارش  0001/0با  

طورکلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل بر متغیر  توان استنباط نمود که به صفر واقع نشده است می 
دانشجویان  بر مشارکت اجتماعی  شود پس حرمت نفس وابسته( معنادار است و فرضیه فوق تأیید می

 تأثیرگذار است. 

 "تأثیرگذار است. دانشجویان مشارکت اجتماعی  رضایت از خود بر"فرضیه دوم : 

 
 

 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن 4جدول  شماره 
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مقادیر  ها متغیر
 استانداردشده 

نقاط  
 بحرانی 

سطح  
 معناداري 

 0.008 2.65 0.29 تأثیر رضایت از خود بر مشارکت اجتماعی

 

توان استنباط  چنین می  Amosافزاراستاندارد آن در نرم با توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی  
شده است که این میزان تأثیر، یک گزارش  29/0نمود که میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  

درصد    9است و بیانگر انست که    09/0آن نیز برابر با     2Rتأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  
ارکت اجتماعی( توسط متغیر مستقل )نشاط اجتماعی( تبیین شده است. به  واریانس متغیر وابسته )مش

درصد از عامل تغییرات مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر رضایت از خود است.    9تر  عبارت ساده
نرم خروجی  در  نیز  معناداري  سطح  وزنمقدار  کادر  در  و  با  افزار  برابر  نیز  رگرسیونی   001/0هاي 

تر بوده و معنادار بودن این تأثیر را ازلحاظ آماري کوچک 05/0مقدار بحرانی   شده است که ازگزارش
طورکلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم  کند. بهگزارش می 

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این    9)  09/0معناداري ضریب تعیین  
هاي حد پایین تر است و در بازه کوچک  05/0شده و از سطح خطاي  گزارش   0001/0با  آزمون برابر  

طورکلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل توان استنباط نمود که بهو حد باال صفر واقع نشده است می
شود پس رضایت از خود بر فرهنگ مشارکت بر متغیر وابسته( معنادار است و فرضیه فوق تأیید می 

 تأثیرگذار است.                               دانشجویان عی اجتما

 "تأثیرگذار است. دانشجویان رضایت از زندگی بر فرهنگ مشارکت اجتماعی "فرضیه سوم: 
 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن 5جدول شماره 

مقادیر  ها متغیر
 استانداردشده 

 سطح معناداري  نقاط بحرانی 

از   رضایت  مشارکت تأثیر  بر  زندگی 
 اجتماعی

0.26 2.44 0.01 

 

شده است که این میزان تأثیر، یک تأثیر با  گزارش   26/0میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  
بوده و ضریب تعیین   با     2Rشدت مناسبی  برابر  نیز  انست که     06/0آن  بیانگر  درصد   6است و 

( تبیین شده است. به  رضایت زندگیط متغیر مستقل )واریانس متغیر وابسته )مشارکت اجتماعی( توس 
است.  رضایت زندگی  درصد از عامل تغییرات مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر    6تر  عبارت ساده

نرم خروجی  در  نیز  معناداري  سطح  وزنمقدار  کادر  در  و  با  افزار  برابر  نیز  رگرسیونی   001/0هاي 
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تر بوده و معنادار بودن این تأثیر را ازلحاظ آماري کوچک 05/0شده است که از مقدار بحرانی  گزارش
طورکلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم  کند. بهگزارش می 

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این  6)  06/0معناداري ضریب تعیین  
هاي حد پایین تر است و در بازه کوچک  05/0و از سطح خطاي  شده  گزارش   0001/0آزمون برابر با  

طورکلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل توان استنباط نمود که بهو حد باال صفر واقع نشده است می
بر فرهنگ مشارکت رضایت از زندگی  شود پس  بر متغیر وابسته( معنادار است و فرضیه فوق تأیید می 

 تأثیرگذار است. دانشجویان اجتماعی 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 مدل عاملی تحقیق  -2شکل

 

هاي ذیل به ترتیب بیشترین تا کمترین  دهد که مؤلفهمدل عاملی تأییدي فوق نشان می •

 اند از: متغیر نشاط اجتماعی رادارند که عبارت اهمیت در تبیین 

 درصدي.41( 2Rو ضریب تعیین ) 64/0با میزان بار عاملی رضایت زندگی  مؤلفه  .1

 درصدي.17( 2Rو ضریب تعیین ) 42/0مؤلفه رضایت از خود با میزان بار عاملی  .2

 درصدي.13( 2Rو ضریب تعیین ) 37/0مؤلفه حرمت نفس با میزان بار عاملی  .3

 

 هاي رگرسیونی خروجی وزن  6جدول شماره 

 سطح معناداري  نقاط بحرانی  مقادیر استانداردشده  وضعیت شاخص

 0.0001 7.81 0.37 حرمت نفس 

 0.0001 9.11 0.42 رضایت از خود

 

 نشاط اجتماعی 
 
 

 رضایت از خود

 از زندگیرضایت 

 حرمت نفس

6

4

3

E

2 

E

3 

E

1 
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 0.0001 10.83 0.64 رضایت از زندگی  

 
 هاي ارزیابی کلیت مدل خروجی شاخص  7جدول شماره 

 CMIN/DF CFI PCFI RMSEA وضعیت شاخص

 08/0تر از کوچک 50/0تر از بزرگ 90/0تر از بزرگ 5تر از کوچک حد مطلوب

 07/0 54/0 94/0 97/1 شده وضعیت گزارش

 ** ** ** ** بعد از اصالح مدل 

 مدل مطلوب است کلیت مدل 

 
تر است  کوچک  05/0هاي رگرسیونی از  در خروجی وزن   (P-Value)  کلیه مقادیر سطوح معناداري

که بیانگر آن است که: کلیه ضرایب همبستگی بین متغیرهاي آشکار و متغیر پنهان در مدل فوق  
هاي ارزیابی کلیت مدل نیز نشان  باشند. شاخص می   05/0داراي تفاوت معناداري در سطح معناداري  

هاي و شاخص  (RMSEAو    CMIN/DF)  مدلهاي بدي برازش  داده است که؛ وضعیت شاخص
در حد مطلوب و استاندارد مدل است و نیازي به اصالح مدل (  PCFIو    CFI)خوبی برازش مدل  

 نیست.
 

 نتایج -6
مشارکت جزءاساسی و الینفک توسعه به شمار آمده که با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و   

از منابع داخلی در جهت تحقق   مشارکت   توسعه و کاهش هزینه هاي آن موثر است.بهره گیري 
 ، شادابی  و  نشاط  ایجاد  کارکردهایی چون   . باشد  داشته  اجتماعی  کارکردهاي  تواند  می  اجتماعی 
پراکندن روحیه عشق به سرزمین ، باال بردن سطح امید به زندگی ، افزایش حس تعهد و مسئولیت 

 تر به فرهنگ خودي . شناسی نسبت به جامعه و ایجاد تمایل هر چه بیش

مشارکت، با نشاطی که به جامعه ارزانی می کند ، کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش می دهد و لذا  
یک سرمایه اجتماعی محسوب می شود .نشاط اجتماعی موهبت بزرگی است که ردپاي آن را می  

ایند توسعه اجتماعی  اینگلهارت پیدایش نشاط را به گسترش فرتوان در مفهوم مشارکت اجتماعی دید.  
ي افزایش منابع  اقتصادي به واسطه  -کند که توسعه اجتماعیاقتصادي نسبت می دهد و بیان می –

گذارد و امنیت و  مادي افراد به طور مستقیم بر درک از امنیت وجودي و اطمینان از بقا مادي اثر می 
مشارکت اجتماعی نیز تاثیر گذار   بقا مادي نشاط را براي فرد به همراه خواهد داشت که خود بر روي
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بر مشارکت رضایت از زندگی، رضایت از خود و حرمت نفس را  یافته هاي این پژوهش تاثیر  است.  
است تایید کرده  انجمناجتماعی  افراد در  نظریات خود، حضور  منبع . دورکیم در  را  داوطلبانه  هاي 

گیري نشان  این نتیجه   .گذارداعی اثر می داند. نشاط اجتماعی بر مشارکت اجتمها می رضایت خاطر آن
نشاط اجتماعی، رضایت از خود، رضایت از زندگی و حرمت نفس روحیه مشارکت را در افراد   دهدمی

اجتماعی  را در مشارکت  تاثیر  بیشترین  زندگی  از  نشان می دهد که رضایت  برده و همچنین  باال 
هکارهاي پیشنهادي براي باال بردن مشارکت دانشجویان دارد. با توجه به نتایج پژوهش یکی از را

افزایش رفاه اجتماعی در جامعه جهت رضایت از زندگی که به عنوان  تاثیر گذارترین عامل  اجتماعی،
 شناخته شد.جامعه با نشاط جامعه ایی مشارکت جو را در

همسو می  (  1393هزارجریبی و مرادي )(،  1393نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش گالبی و اخشی )
باشد  بااین تفاوت که در این تحقیق رضایت از زندگی بیشترین تاثیر گذاري را دارد.  بنابراین پیشنهاد  

   شود:می
بین سایر گروه- با مشارکت اجتماعی( در  اقشار  مطالعه مسئله پژوهش)رابطه نشاط اجتماعی  ها و 

 ان و... آموزجامعه همچون روستائیان، دانش 
ها تائید شده براي  هاي استانداردي که اعتبار محتوایی و سازهاي و پایایی آنهاي پرسشنامهساخت-

 سنجش نشاط اجتماعی و مشارکت اجتماعی 
 مطالعه تاثیر نشاط اجتماعی در ابعاد مشارکت سیاسی، فرهنگی و اقتصادي-
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Social vitality with emphasis on the culture of social 

participation of Kermanshah students 
 

Zeinab Rueentan1, Afshin Rahnama Qarekhanbiglou2, Maryam 

Rueentan3,  Parvaneh Rueentan4  

 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate social vitality with 

emphasis on the culture of social participation of students in 

Kermanshah. The present study was based on the applied purpose 

and type of survey method. The statistical population of the study 

was the students of the Faculty of Literature and Humanities of the 

Islamic Azad University of Kermanshah. The sample size was 

calculated using Cochran's formula of 330 people and the sampling 

method of the present study was random sampling. A questionnaire 

was used to analyze the data. Data were analyzed using Amos 

software. The results of this study show that the effects of life 

satisfaction, self-satisfaction and self-esteem on the culture of 

social participation are significant and the research hypotheses have 

been confirmed. Life satisfaction components with a factor load of 

0.64 and a coefficient of determination (R2) of 41% and self-esteem 

components with a factor load of 0.37 and a coefficient of 

determination (R2) of 13% had the highest to lowest importance in 

explaining the social vitality variable, respectively.  
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