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 خالصه 

 -تفاوتي دانشجوبيهدف از پژوهش حاضر تبیین روانشناختي و جامعه شناختي عوامل موثر بر: مقدمه

بوده استكه به منظور پي بردن به عوامل و رفع  فرآيند آموزش در دانشگاه فرهنگیان اصفهان معلمان

 صورت گرفته است. ندانشجويا موانع مشارکت اجتماعي

برادران  )مراکز خواهران و معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان دانشجوجامعه آماری  کار:روش 

بین  از گذرانده باشند ک ترم راکه حداقل ي نفر 224 نمونه بین آنها که از باشنديم نفر( 4992 مجموعاً

 ابزار استفاده از با ای انتخاب شده ونس به روش نمونه گیری تصافي طبقههای مختلف برحسب جرشته

و رشته تحصیلي  جمله جنسیت، )و متغیرهای ديگری از پرسشنامه محقق ساخته احساس اثربخشي

تحلیل  روشنفكر اجتماعي بررسي گرديد. قشر اين بین تفاوتي دراقتصادی( بر بي-پايگاه اجتماعي

 انجام شد. Amos و spss نرم افزار اطالعات با

بین الگوی معادالت ساختاری برای رابطه  تحلیل جداول و رنتايج اين مطالعه نشان داد که د نتایج:

باشد و مي -828/9    رد شدهضريب تاثیر استاندا تفاوتي اجتماعي دانشجويانبي احساس اثربخشي و

شدت هم بستگي بین بین جنسیت  ارد،د %99اين فرضیه با اطمینان  تايید نشان از Pبرای  992/9مقدار 

رابطه معني رشته تحصیلي  و با ،باشدسطح متوسط مي کنش ارتباطي در میزان مشارکت اجتماعي و با

 .مثبت وجود دارد دار مستقیم و

بر  بعد ذهني )ازاقتصادی دانشجويان –پايگاه اجتماعين داد که به طور کلي نتايج نشانتیجه گیری: 

 ولي از بعد عیني و داشته است تفاوتي اجتماعي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان تاثیربي

 تفاوتي آنها رابطه معناداری وجود دارد.با بي مادی تاثیری ندارد(

 –پايگاه اجتماعي  ي، مشارکت اجتماعي،فاوتي اجتماعتبي، احساس اثر بخشيکلمات کلیدی:  

 اقتصادی.
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 مقدمه 

هايي کم ای اعم از توسعه يافته و توسعه نیافته جلوهدر هر جامعه

های آن را گذارد که ريشهتفاوتي را به نمايش ميو بیش از بي

توان از يک سو در فرهنگ حاکم بر خانواده، يا محیط کار مي

تواند ميی و تحصیلي يا يک جامعه جست و از سوی ديگر 

شخصیت فرد داشته باشد )هرچند  ريشه در افكار و روحیات و

همین روحیات و شخصیت خود تا حدود زيادی تحت تاثیر 

حال  (گیردميشكل شرايط اجتماعي و سیاسي و... يک جامعه 

توان از دو بعد روانشناختي و ميتفاوتي را اين حالت بي

اجتماعي مورد بررسي قرار داد: از بعد روانشناختي به حاالت 

شود و در ميالقگي و افسردگي فرد توجه ععزلت گزيني و بي

بعد اجتماعي روی عدم مشارکت اجتماعي و عدم انجام 

اجتماعي ) اعم از اجتماعي، سیاسي و ارتباطات میان های فعالیت

 (.4) گرددميسیاسي و اجتماعي تاکید ( و بیگانگي فردی

مشارکت و کنش اجتماعي است ، تفاوتي اجتماعيبينقطه مقابل 

دهد. مل با توجه به انتظارات افراد ديگر آن را انجام ميکه عا

شخصیتي و ، دارد که فضای روانيچنین ويژگي ما را بر آن مي

اجتماعي اين عمل و مشارکت را مطالعه و بررسي کنیم. 

مشارکت به عنوان يک عمل از نظر فرد دارای دو جنبه است: 

ترغیب  هايي فرد را به انجام عملنخست اينكه چه انگیزه

ها( در هايي )محرکنمايد. به عبارت ديگر، چه نیات و انگیزهمي

گردد تا آنها به طور فعال در امری مشارکت افراد موجب مي

توان به عنوان مانع عمل نمايند که فقدان چنین انگیزه هايي را مي

مشارکت به حساب آورد؛ دوم اينكه فرد چقدر نسبت به عمل 

د و چه میزان عدم آگاهي او نسبت به مورد مشارکت آگاهي دار

 (.2گردد )اين عمل موجب خودداری او از شرکت در آن مي

تفاوتي اجتماعي بيپژوهشي با عنوان بررسي رابطه  (2محققي )

های با سرمايه اجتماعي مطالعه موردی دانشجويان دانشگاه

اصفهان و يزد انجام داد. نتايج تحقیق نشان دهنده آن است که 

تفاوتي اجتماعي رابطه معكوس و بياعتماد اجتماعي و بین 

-مي مشخص را اجتماع چهار گروه دال .معناداری وجود دارد 

 غیرسیاسي طبقة و سیاسي طبقة قدرت طلبان، قدرتمندان، کند؛

يک  طبیعي طور به انسان که آنجا از دال، زعم به .تفاوتبي يا

 پیدايي علتو  پیدايش مطالعة شودمي محسوب سیاسي جانور

به اين معنا که عواملي موجب دور  . است مهم تفاوتبي یهطبق

طرد و عدم مشارکت اجتماعي و سیاسي انسان را فراهم ، شدن

 تبیین در ای مرحله پنج  نظرية در دارلي و التانه نموده است .

 حرکت پاداش-هزينه یمبنای محاسبه بر اجتماعي تفاوتيبي

های وضعیت با مواجهه مواقع در افرادها، آن باور . بهاندردهک

و ها هزينه بررسي و تحلیل به بالفاصله و اضطراری، خاص

 و در واقع، پردازندمي تفاوتيبي و نوعدوستيهای پاداش

 است پاسخي مستقیماً تابع نوعدوستي، يا ديگران به تفاوتيبي

 .دهندمي نشان موقعیت اضطراری يک در ناظر افراد که

ه نظر ساسول هر چقدر افراد از نظر میزان احساس عدم همچنین ب

اثربخشي و بدبیني نسبت به چیزی يا کسي در سطح بااليي 

-سازی بیگانگي افراد و بيباشند، در اين صورت زمینه برای بستر

 (1تفاوتي نسبت به مسائل اجتماعي فراهم خواهد آمد )

 به نقش دوستانه نوع رفتارهای تبیین در پردازان نظريه برخي

 رفتارهای نوع معتقدند، و کنندمي اشاره اجتماعي هنجارهای

 تعامل پاياپي، هنجارهای سازی دروني میزان در ريشه دوستانه،

 هنجار يک پاياپي تعامل ) دارد. اجتماعي مسؤولیت و برابری

 برانگیزاننده تواندمي که است جهاني يک، قاعده و اجتماعي

 . (باشد دوستي نوع

تكیه بر کارهای اسكینر معتقد است هر رفتاری که  هومنز با

پاداش بیش تری برای فرد به دنبال داشته باشد و يا آن فرد معتقد 

باشد که چنین پاداشي در انتظار اوست احتمال اين که آن رفتار 

شرط  هومنز، نظر طبق (.9از فرد سر بزند بیش تر خواهد بود )

و  جامعه به تنسب ای جامعه هر افراد مسؤولیت احساس

 گردد کهمي بر پاداشي میزان به جمعيهای فعالیت در مشارکت

يا  و مشارکت باشند. اگر کرده دريافت خود رفتار از افراد

 افراد جامعه سوی از فقط و باشد جانبه يک مسؤولیت احساس

 و کردن خواسته برآورده به ملزم و مقید را خود جامعه و باشد

 مردم مسلما تمايل نكند جامعه آن فرادا معنوی و مادی نیازهای

 به کم و کم شده کمتر داوطلبانه رفتارهای انجام برای هم
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 يک يک جاده اجتماعي تفاوتيبي گرايد. بنابراينمي خاموشي 

 و پذيری انتظار مسؤولیت جامعه افراد که از نیست طرفه

 خود نوبه به بايد نیز داشت . جامعه جامعه مسايل در درگیری

 را دوستانه نوع رفتارهای در شدن افراد درگیر برای الزم زمینه

 (.6) .کند فراهم

 در کنشگران که است استوار اصل اين بر فوق اساس نظريه 

 که کنندمي مبادله يكديگر با را منابعي خود، روابط تبادلي

 پولي، شكل به تواندمي رابطه اين ارزشمند و پیامدهای نتايج

 نفس به اعتماد و خوشحالي حس موسنامل شكل يا به و مادی

 تبادلي روابط در مورد انتظار نتايج که صورتي تقويت شود. در

 تبادلي رابطه تداوم رضايت و باعث شود محقق مثبتي شكل به

 باعث باشد منفي رابطه تبادلي اگر صورت، اين غیر در شودمي

 آن به افراد نسبت نارضايتي و ای مبادله انقطاع رابطه

 (.8)شود.مي

 مدل نظری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 کارروش 

از ، موضوع مورد بررسيدر پژوهش حاضر با توجه به شرايط و 

با استفاده از ابزرا پرسشنامه محقق ساخته  بهره و روش پیمايشي

 جمع آوری اطالعات صورت گرفته است.

معلمان دانشگاه فرهنگیان  -کلیه دانشجو، نیزجامعه آماری 

و مرکز آموزش  )خواهران و برادران(پرديس ها اصفهان که در

وحداقل يک ترم تحصیلي را  بودهعالي به تحصیل مشغول 

 باشند .ميگذرانده اند،  

 نفر برای پژوهش حاضر تعیین گرديد. 224 حجم نمونه

از آنجايي که لیست افراد جامعه آماری  نیزروش نمونه گیری در 

ه گیری تصادفي طبقه ای روش نمون، در اختیار محقق قرار داشته

که به نسبت ترکیب افراد در هر طبقه بستگي دارد، استفاده شده 

مورد نظر دانشجو معلمان از های است . به منظور انتخاب کالس

بهره برده شده وهمچنین برای  4(SRSروش تصادفي ساده ) 

دسترسي به افراد مورد بررسي نمونه از روش نمونه گیری 

 .استفاده گرديده است  2(SRS)تصادفي سیستماتیک
                                                           
1  Simple Random Sampling 

2 Systematic Random Sampling 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه اطالعات دموگرافیک -5

د راين پژوهش ابتدا متغیرهايي  از جمله جنسیت، رشته تحصیلي 

مورد های اقتصادی و تاهل از بین نمونه-و پايگاه اجتماعي

 .مطالعه مورد بررسي قرار گرفت

 

تفاوتی اجتماعی  بیپرسشنامه محقق ساخته   -2

 انشجود

تفاوتي اجتماعي بياز آن جا که پرسشنامه خاصي برای تععین 

دانشجويان و جود نداشت  محققین سعي کردند پرسشنامه ای را 

تهیه و اعتبار صوری آن را به تايید تعداددی از متخصصین اين 

ابتدا ، روايي محتوای پرسشنامه اطمینان از رشته برسانند به منظور

و  شد تايیداسان و اساتید متخصص کارشن کمک پرسشنامه به

.میانگین به دست آمده  و ورايي به اجرا در آمده است سپس

 محاسبه و توسط اساتید تايید شد.  %89محتوی آن 

، آلفای ها بهترين روش يكي از برای تعیین پايايي پرسشنامه

باشد. اين روش برای هماهنگي دروني ابزار اندازه ميکرونباخ 

های سشنامه و يا آزمون هايي که خصیصهگیری از جمله پر

  (.8رود )ميکنند، به کار ميمختلف را اندازه گیری 

ي احساس اثربخش  

ماعيبي تفاوتي اجت مشارکت اجتماعي  

 

اقنصادی -پايگاه اجتماعي   

هزينه -پاداش   
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 تایجن

از کل  %4/14باشند که مينفر زن  426نمونه آماری متشكل از 

باشند که مينفر مرد  499دهند . همچنین مينمونه را تشكیل 

 گیرند.مياز کل نمونه را دربر 9/98%

نفر دارای مدرک ديپلم  96 ، س سظح تحصیالت پدربر اسا

نفر  24شوند و ميبیشترين درصد را شامل  که%29 )باشندمي

کمترين درصد را به خود  که (%2/6 )باشدميسواد بيپدرشان 

نفر دارای مدرک  426، و تحصیالت مادراختصاص داده است 

 9شوند و ميشامل  بیش ترين درصد را (%4/14)زير ديپلم باشند

نفری دارای مدرک فوق لیسانس وباالتر  224نفر از نمونه 

ازکل نمونه را تشكیل داده که با توجه به نتايج  %8/2باشد که مي

 کمترين درصد را به خود اختصاص داده است .

 4/18)باشندمينفر شغل پدرشان آزاد  496 ، براساس شغل پدر

نفر شغل  88شوند و ميامل بیشترين درصد را ش که (درصد

که با توجه به نتايج کمترين  (%2/22 )باشندميپدرشان بازنشسته 

 229، برحسب شغل مادر رصد را به خود اختصاص داده است .د

که با توجه به  (%68 )باشندميشغل مادرشان خانه داری   نفر

ن نفر شغل مادرشا 21شوند و مينتايج بیشترين درصد را شامل 

ازکل نمونه را تشكیل داده اند که با  (%2/8 )باشند ميبازنشسته 

 . توجه به نتايج کمترين درصد را به خود اختصاص داده است

. دهدميتوزيع فراواني متغیر میزان درآمد خانواده را نشان 

 224نفر از نمونه  428، براساس نتايج بدست آمده از اين جدول

باشندکه ميمیلیون 2تا  499و  میلیون4 نفری دارای درامد بین

دهند که با توجه به نتايج ميدرصد از کل نمونه را تشكیل  1/28

نفری  224نفر از نمونه  9شوند و ميبیشترين درصد را شامل 

 9/4باشند که ميمیلیون 9تا  499و میلیون 1دارای درامد بین 

ج کمترين درصد ازکل نمونه را تشكیل داده که با توجه به نتاي

نفر از پاسخگويان  8. درصد را به خود اختصاص داده است

 اند. میزان درآمد خانواده خود را در پرسشنامه مشخص نكرده

 تفاوتي اجتماعيبيهمبستگي  بین متغیرهابا میزان  -5جدول 
 متغیر ضرايب پیرسون سطح معني داری

 آموزشي تفاوتي از بعدبيوامل ع 248/9** 999/9 

 بعد روانشناختي از تفاوتيبي واملع 199/9** 999/9

 بعد اقتصادی از تفاوتيبي واملع 489/9** 999/9

 حساس اثر بخشيا 682/9** 991/9

 بعد عیني  اقتصادی   پايگاه از  492/9 969/9

 بعد ذهني اقتصادی       از ايگاهپ 421/9* 929/9

با یق متغیرهای تحق اطالعات  بدست آمده همبستگي بین

دهدو بین همه ميتفاوتي اجتماعي را نشان بيمیزان میزان 

با میزان  (به جز پايگاه اقتصادی از بعد عینيمتغیرها)

تفاوتي اجتماعي رابطه معني دار مستقیم ومثبت وجود بي

.  شدت هم بستگي بین متغیرهای تحقیق با میزان میزان دارد

 باشد. ميتفاوتي اجتماعي در سطح متوسط بي

 کلي برازش الگوهای اندازه گیریهای شاخص -2جدول
تفاوتي   بيمیزان  سازه شاخص 

 اجتماعي

مشارکت  احساس اثربخشي

 اجتماعي

CMIN/DF 849/2 194/4 496/2 
PCFI 899/9 928/9 822/9 

GFI 88/9 94/9 941/9 

RMR 91/9 92/9 92/9 

CFI 892/9 944/9 819/9 

RMSEA 988/9 988/9 999/9 

توان نتیجه گرفت که ميدر نهايت با توجه به جدول باال 

برخوردار هستند و بيالگوهای اندازه گیری از برازش خو

کنند که ميکلي اين مورد را تايید های به عبارتي شاخص

 .کنندمياز الگوها حمايت بيبه خوها داده

 در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهانتفاوتي اجتماعي بياحساس اثر بخشي دانشجويان و  -2جدول
شماره 

 فرضیه

ضريب  فرضیه

 رگرسیوني

 نتیجه P مقدار بحراني

 تايید 992/9 -964/2 -828/9 تفاوتي اجتماعي بي احساس اثر بخشي  4

 

Y
o
u
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  -828/9ضريب تاثیر استاندارد شده برای اين فرضیه 

اين فرضیه  نشان از تايید Pبرای  992/9باشد و مقدار مي

توان گفت که بین احساس اثر مي %99.پس با اطمینان دارد

تفاوتي اجتماعي در بین دانشجو بيبخشي دانشجويان و 

معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان رابطه وجود دارد. 

تفاوتي اجتماعي در بین بياحساس اثر بخشي دانشجويان بر 

 ن تاثیر دارد. دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفها

آزمون تعقیبي توکي برای میزان مشارکت -1جدول 

 اجتماعي برحسب رشته تحصیلي

 تحصیلي های رشته
 

 تعداد
 99/9ها برای آلفا=زيرمجموعه

 2گروه  4گروه 

  2222/16 42 زبان انگلیسي

 2482/18 2482/18 449 آموزش ابتدايي

 8999/18 8999/18 9 ادبیات عرب

 2928/19 2928/19 14 تثناييکودکان اس

 6299/19 6299/19 22 زيست شناسي

 9999/99 9999/99 44 الهیات

 9999/99 9999/99 29 فیزيک

 8222/99 8222/99 49 شیمي

 9999/94 9999/94 42 مشاوره 

 9999/92 9999/92 9 ادبیات فارسي

 2162/92 2162/92 26 تربیت بدني

 2999/92 2999/92 29 رياضي

 6668/92  42 م اجتماعيعلو

 284/9 981/9  سطح معني داری

تحصیلي های دهد که رشتهنتايج جدول فوق نشان مي

کند، تفاوت در میزان مشارکت اجتماعي ايجاد مي ،مختلف

کمترين میزان مشارکت اجتماعي در رشته زبان انگلیسي  و 

بیشترين میزان مشارکت اجتماعي در رشته علوم اجتماعي 

بین  شاهد دو گروه متفاوت، شد. اما از طرف ديگربامي

تحصیلي از لحاظ میزان  مشارکت اجتماعي های رشته

 هستیم. 

 اقتصادی –آزمون رگرسیون تاثیر پايگاه اجتماعي -9جدول

 تفاوتي اجتماعيبي بر

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 

 رگرسیون
211/118 

 

2 482/221 996/1 

 

942. 

 

مقدارباقي 

 مانده

126/49124 249 818/19 

 جمع کل
889/49869 242  

شان نتايج ن  Fبودن مقدار  در اين جدول باتوجه به معني دار

 وابسته متغیر و اقتصادی –دهد بین پايگاه اجتماعي مي

  ضعیفي بستگي هم( اجتماعي تفاوتيبي میزان) تحقیق

 با برابر که شده تعديل تعیین ضريب مقدار. دارد ودوج

 تغییرات کل از %2/2 که دهدمي نشان، باشدمي( 922/9)

تفاوتي اجتماعي وابسته به دو متغیر مستقل )پايگاه بيزان می

 .باشدمي معادله اين در شده ذکر( اقتصادی –اجتماعي 

 

 

 اجتماعي تفاوتيبي بر قتصادیا –تحلیل رگرسیون تاثیر پايگاه اجتماعي  -6جدول

 سطح معناداری

 ضريب استاندارد ضرايب غیر استاندارد

t مدل 
B خطای استاندارد Beta 

 مقدار ثابت 218/29  288/2 916/16 999/9 

 اقتصادی  بعد عیني –پايگاه اجتماعي  188/4 989/9 211/9 264/9 419/9 

 ذهني بعد  اقتصادی –پايگاه اجتماعي  468/2 429/9 422/9 268/9 924/9 
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در حقیقت گردد ميهمان گونه که در اين جدول مشاهده 

 ازبعد)  اقتصادی –گیريم که پايگاه اجتماعي مينتیجه 

 دانشگاه معلمان دانشجو اجتماعي تفاوتيبي بر( ذهني

 . است داشته تاثیر اصفهان فرهنگیان

 بحث و نتیجه گیری
و توسعه نیافته جلوه هايي کم ای اعم از توسعه يافته در هر جامعه

آن را های گذارد که ريشهميتفاوتي را به نمايش بيو بیش از 

توان از يک سو در فرهنگ حاکم بر خانواده، يا محیط کار مي

تواند ميی و تحصیلي يا يک جامعه جست و از سوی ديگر 

 .(4)ريشه در افكار و روحیات و شخصیت فرد داشته باشد

تفاوتي بيبر  اثربخشي احساس یینتبهدف از پژوهش 

و میزان  آموزش فرآيند باشد که برميمعلمان  -دانشجو

با توجه به توانمندی  گردد.مينیز موثر واقع ها مشارکت آن

توان اين احساس اثر بخش بودن را در ميمحیط آموزشي 

معلمان که خود نسل آينده را قرار است تربیت  -دانشجو

ها تر آنی مشارکت اجتماعي بیشینهايجاد کرد و زم، کنند

پژوهشي تحت عنوان بررسي میزان ( 9محققي ) .را فراهم نمود

تفاوتي اجتماعي در بین دانشجويان )مورد مطالعه: دانشگاه بي

تفاوتي اصفهان( انجام داد. اين پژوهش با هدف سنجش میزان بي

 تفاوتي اجتماعي با متغیرهایاجتماعي و همچنین، ارتباط بي

پذيری اجتماعي و سرماية پاداش، مسؤولیت -تحلیل هزينه

اجتماعي انجام پذيرفته است. نتايج تحقیق حاکي از اين است که 

تفاوتي اجتماعي در بین افراد مطالعه شده، از يک میانگین بي

تفاوتي بوده که بیانگر بي 92/4ای مقدار درجه 9مقیاس 

ای تحقیق شامل ی زمینهاجتماعي در حد پايیني است. بین متغیرها

تفاوتي اجتماعي رابطة سن، مقطع تحصیلي و رشتة تحصیلي با بي

تفاوتي اجتماعي بر حسب داری پیدا نشد. اما میزان بيمعني

متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل به شكل معناداری متفاوت 

از بین متغیرهای اصلي پژوهش، بین مسؤولیت پذيری  .است

( و نیز سرماية اجتماعي -62/9اجتماعي )تفاوتي اجتماعي با بي

( ارتباطات معنادار و معكوسي -21/9تفاوتي اجتماعي )با بي

 ارتباط پاداش، –برقرار است. در خصوص متغیر تحلیل هزينه 

که نتايج اين . شد مشاهده اجتماعي تفاوتيبي با مثبتي و معنادار

 اشد.بميتحثیث حاضر همسو های مطالعه با برخي از مولفه

پژوهشي با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر  (49محققي ديگر )

سال به باالی  48تفاوتي اجتماعي )مورد مطالعه: شهروندان بي

 -بین متغیرهای مستقل پايگاه اجتماعيکه  شهر دزفول( انجام داد

اقتصادی، احساس ازخودبیگانگي، احساس همدلي، احساس  

عناداری به دست آمد. با ناامني، و سرمايه اجتماعي همبستگي م

 %29توجه به نتايج تحلیل رگرسیون مشخص شد که حدود 

تفاوتي اجتماعي به وسیله پنج متغیر احساس همدلي، تغییرات بي

امني و  احساس ازخودبیگانگي، سرمايه اجتماعي، احساس نا

اقتصادی که به ترتیب تأثیر گذارترين عوامل  -پايگاه اجتماعي

باشند تبیین شده عي شهروندان دزفولي ميتفاوتي اجتمابر بي

 است.

 تفاوتيبي سنجش عنوان در پژوهشي با  (44) پژوهشگری

 گوناگون متغیرهای اثر و مؤثر عوامل شهر پكن مردم سیاسي

اثربخشي،  احساس اجتماعي، رضايت مانند و مستقل ایزمینه

 روی سیاسي بر–بيحز وابستگي و شغلي، -اجتماعي موقعیت

 حاصله نتايج . گرفت قرار بررسي مورد سیاسي تيتفاوبي

 است. بوده اين متغیرها میان دار معني رابطة وجود از حاکي

همبستگي بین جنسیت با میزان مشارکت نتايج مطالعه حاضر 

بین جنسیت با  و دهدمياجتماعي و کنش ارتباطي را نشان 

میزان مشارکت اجتماعي و کنش ارتباطي رابطه معني دار 

شدت هم بستگي بین جنسیت با . تقیم ومثبت وجود داردمس

میزان مشارکت اجتماعي و کنش ارتباطي در سطح متوسط 

 باشد.مي

 ، تحصیلي مختلفهای دهد که رشتهنشان مي ونیز نتايج 

کند، کمترين تفاوت در میزان مشارکت اجتماعي ايجاد مي

یشترين میزان مشارکت اجتماعي در رشته زبان انگلیسي  و ب

باشد. میزان مشارکت اجتماعي در رشته علوم اجتماعي مي

های بین رشته شاهد دو گروه متفاوت، اما از طرف ديگر

 مشارکت اجتماعي هستیم.  تحصیلي از لحاظ میزان
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توان گفت که بین احساس اثر بخشي مي نیز طبق نتايج  و

تفاوتي اجتماعي در بین دانشجو معلمان بيدانشجويان و 

 دانشگاه فرهنگیان اصفهان رابطه وجود دارد. 

 –دهد بین پايگاه اجتماعي مينشان  ونیز در ادامه نتايج 

( اجتماعي تفاوتيبي میزان) تحقیق وابسته متغیر و اقتصادی

گیريم که ميدر حقیقت نتیجه  وجود ضعیفي بستگي هم

 تفاوتيبي بر( ذهني ازبعد)  اقتصادی –پايگاه اجتماعي 

 تاثیر اصفهان فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو عياجتما

 .است دارد داشته

 اين همچنین. دارد همپوشاني(  42) پژوهش با فرضیه اين

 همخواني استرلین ريچارد و مارکس کارل ديدگاه با فرضیه

 . دارد

 نظريات و پیشین تحقیقات در شده ذکر مطالب به توجه با

 بین که رسیممي تیجهن اين به، حاضر تحقیق و دانشمندان

 تفاوتيبي و دانشجويان اقتصادی – اجتماعي پايگاه

 رابطه اصفهان فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو اجتماعي

 دارد. وجود

احساس اثر پژوهش حاضر نشان داد که  جهمچنین نتاي

بخش بودن در يک محیط احساسي است که در فرآيند 

از اين يمجامعه پذيری قابل آموزش است و بخش مه

گیرد و ميفرآيند جامعه پذيری در نظام آموزشي صورت 

چنانچه معلمان مسئول و مشارکت جو بار بیايند خود 

و توانند منشاء بسیار ی از تحوالت و تغییرات مثبت مي

. محیط آموزشي باشند جامعه و درشادی و نشاط اجتماعي 

 –کافي است با رشد و تقويت اين احساس در بین دانشجو 

ها ی آنمعلمان به صورتي زير بنايي کل جامعه به واسطه

ای سالم گام و از اين طريق در جهت جامعه متحول گردد

محیط آموزشي اعم از جو حاکم . بايد بپذيريم که برداريم

درس مانند شمشیری دو لبه های بر دانشگاه و کالس

 مانع از بروز رفتارهای مشارکت جويانه دانشجويان تواندمي

و يا بالعكس با تقويت احساس و  در دانشگاه گردد

تفاوتي را ازبین ببرد و بيی اثربخش بودن در محیط روحیه

ی يک جامعههای اجتماعي که از نشانهی مشارکت هازمینه

 را فراهم نمايد.باشد، ميسالم 

 تشکر و تقدیر

 اساتید و دانشگاه مسئولین و دانشجويان کلیه از پايان در

 تشكر و تقدير نمودند همكاری تحقیق دراين کهميمحتر

 .شودمي
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 Abstract 
Introduction: The purpose of the present study was to investigate the 

psychological and sociological factors affecting student-teacher differences 

in Isfahan University of Technology in the educational process in order to 

find out the factors and barriers to students' social participation. 

Methods:  The statistical population of the study was teachers of Isfahan 

Farhangian University (total of 1902 Sisters and Brothers centers) among 

which 331 persons who had passed at least one semester were selected by 

stratified random sampling. Selected items were assessed using a researcher-

made questionnaire on the effectiveness of (and other variables including 

gender, field of study and socioeconomic status on) indifference among this 

social intellectual. Data analysis was performed using SPSS and Amos 

software. 

Results: The results of this study showed that in analyzing the structural 

equation tables and patterns for the relationship between students' sense of 

effectiveness and social apathy, the standardized impact factor is -0.738 and 

P value of 0.003 confirms this hypothesis with confidence. At 95%, the 

severity of the correlation between gender with social participation and 

communication performance is at a moderate level, and there is a significant 

positive direct relationship with the field of study. 

Conclusion: Accordin The results showed that there is a significant 

relationship between students 'socioeconomic status (subjective to students' 

social indifference but not objective and material). 

Key words: Sense of Effectiveness, Social Indifference, Social 

Participation, Socio-Economic Basis. 

 


