
 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و 

 78-78هاي سالدر  شگاههاي دولتی شهر تهراندان اجتماعی دانشجویان

 *حسنیقاسم دکتر 

 85/1/11 :دريافت تاريخ               

   81/4/19 :پذيرش تاريخ                          
 

 چكيده 
از آ  وايي كه اتمیت نقش مشاركت نهادينه شده در روند تجسعه، دمجكراسي و 

يش ضريب امنیت ملي مجثر است، تا در كاتش يا افزامشروعیت بخشي حکجمت

اعتماد مردی به حکجمت باعث افزايش مشاركت و قجای حکجمت، ايماد تجسعه و 

شجد  از ديدگاه اسامي، نقش آفريني مردی صرفا  در افزايش ضريب امنیت ملي مي

د، بلکه مردی در عینیت بخشي و كارآمدا حکجمت شجمشروعیت بخشي خاصه نمي

 ،بررسي رابطه بیگانگي سیاسي"ا پژوتش حاضر تحت عنجا  نقش اساسي دارند  لذ

در مقطع  16-11تاا اوتماعي دانشمجيا  سال -اوتماعي با مشاركت سیاسي 

                                                 

  امای حسین )ع(وامع دانشگاه  گروه مقاومت بسی استاديار   *
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 بیگانگي میزا  ( سنمش8به اتدافي تمچج  :  رسید براا  "كارشناسي و ارشد

 میا  ( شناخت نجع تمبستگي2 اوتماعي -مشاركت سیاسي  و اوتماعي ،سیاسي

نجع  ( شناخت8 اوتماعي - سیاسي مشاركت و اوتماعي - سیاسي بیگانگي متغیرتاا

 ، درآمد و نجعتحصیلي ، مقطع، تأتل، قجمیت، مذتب، ونسسن ي نییريمتغیرتا رابطه

اين  تااپرسش  اوتماعي - سیاسي مشاركت و اوتماعي - سیاسي با بیگانگي دانشگاه

 -میزا  مشاركت سیاسي  و اوتماعي – ي( میزا  بیگانگي سیاس8: از پژوتش عبارتند

آيا تمبستگي بین متغیرتاا  (2اوتماعي در وامعه مجرد پژوتش چقدر است؟ 

اا بین سن، ونس، مذتب، قجمیت و    آيا رابطه (8بیگانگي و مشاركت برقرار است؟ 

 با بیگانگي و مشاركت ووجد دارد؟ 

تايي براا آزمج  تاا مذكجر، فرضیهتايي وهت پرسشبراا دست يابي به پاسخ

تمبستگي بین متغیرتاا بیگانگي و مشاركت و آزمج  رابطه بین متغیرتاا فردا با 

 د  شبیگانگي و مشاركت تهیه و تنییش 

تاا بیگانگي سیاسي و اوتماعي در نتاي  تحقی  نشا  دتنده آ  است كه مؤلفه

وتماعي مؤثرند، و در صجرر عدی مشاركت ارتقاء يا كاتش مشاركت سیاسي و ا

سیاسي و اوتماعي به دلیل ظهجر بیگانگي سیاسي و اوتماعي در وامعه، امنیت ملي 

شجد   لذا مقامار تصمیش گیرنده براا تدوين استراتژا سیاسي، كشجر دچار آسیب مي

 تحقی  استفاده نمايند اين از نتاي   تجانندمي اوتماعي كشجر

دانشمج، مشاركت سیاسي و اوتماعي، بیگانگي  ،: دانشگاههاي کليديواژه

 سیاسي و اوتماعي

 

 بيان مسأله طرح و

( و )شناختيپیجند ذتني و عدی ييودا، انفصال احساس نجعيرا  یگانگيمفهجی ب

، خانجاده، سیاست مانند اوتماعي )نهادتا و ساختارتاا فرد و وامعه ( میا )كنشي عیني

 تأثیرگذار بر فرايند مشاركت از عجامل يکي عنجا به و تعريف كردهو    (  فرتن،
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 انمای تحقیقار  كنندمي مطرم ملي تجسعه در راه مانعي عنجا و نیز به سیاسي و اوتماعي

 ( در ارتباط میا    و 8916، دال، 8918، تاوزركجر ، 8911، گمسج ، 8918، )لین شده

 دار میا معني نشانگر رابطه ،سیاسي - اوتماعي و مشاركتاوتماعي  -سیاسي  بیگانگي

 تستند كه ااپیچیده تااپديده و بیگانگي مشاركت متغیرتاا   گرچهدو متغیر است اين

 حال اند، با اينوابسته مختلف نسبتا  تااوز  داراا و متغیرتاا عجامل تعداد زيادا به

 سیاسي مشاركت تبیین را براا اند الگجتاييكجشیده و رفتارا اوتماعي علجی بنیرا صاح

، تستند دروني اصالتا  را كه و متغیرتايي از عجامل گروتي سازند  آنا  مطرم اوتماعي و

 هپديد تبیین و تجضیح وهت راشناختيتستند، وامعه بیروني كه شناختي و آنهاييروا 

 دو رويکرد وامعه تجسعه خجد منمر به اين كهاند در نیر گرفته و بیگانگي مشاركت

  است شده و بیگانگي مشاركت علمي و شناخت در مطالعه شناختيو روا  شناختي

 درخصجص شده انمای و مطالعار تحقیقار نتاي  استناد به( با 4: 8816)محسن تبريزا، 

، دال، 8911، گمسج ، 8918، )لین و مشاركت بیگانگي متغیرتاا دار میا معني تمخجاني

 اصل اعتبار اين ( و به8818حسني ، 16ی  18، تبريزا محسني، 8918، تاوزركجر ، 8916

و  شد  صنعتي دروه و به است متعامل متغیرا، تجسعه شرط اصلي عنجا  به مشاركت كه

( حال 82: 8818،   )حسنيشجدمربجط مي وامعه سیاسي، اقتصادا، وتماعيا تجسعه

از آنمايي كه عناصر قدرر و امنیت ملي در ومهجرا  باالباعنايت به تشريح دومتغیر 

مصالح ايد ج ، اسامي ايرا  بر گرفته از اسای است و از اين ديدگاه ترسیش امنیت ملي

گیرد  و با تجوه به اينکه در بینش ميیاستگذارا  قرار لجژيک در كنار منافع ملي مد نیر س

حیجر و مشاركت مردی در فرآيند تصمیش گیرا يکي از اركا  امنیت ملي  ،سیاسي اسای

بنابرين حاكش بايد بر مدار قجانین اسامي حکجمت كند  اگرچه اصل  ،شجدميتلقي 

حاكمیت به مقبجلیت نزد اما  ،گرددميحکجمت دربینش سیاسي اسای به پروردگار باز 
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مردی نیز وهت تجفی  در عملکردش نیاز دارد و حاكش عاوه بر پیشگاه الهي در برابر 

 (  858-854: 8811، مسثجل است )عطار زادهنیز مردی 

از اين رو استراتژا حیرر امای خمیني)ره( دربر پايي انقاب اسامي نیز مبتني بر 

بجد  لذا با تجوه به تهديدار  تاتمه عرصه يعني حیجر مستمر مردی در، تمین اصل

كالبد شکافي وامعه ايرا  اسامي در حجزه مشاركت به صجرر مداوی علیه ايرا  دا مي 

در صجرر ظهجروگسترش  زيرا ،اا برخجردار استدر تمامي اقشار وامعه از اتمیت ويژه

از  ،مکن خجاتد شدغیرم تابیگانگي سیاسي و اوتماعي امکا  دستیابي به ا تداف وآرما 

، و تجسعه كشجر ءاين رو محق  در اين پژوتش با تجوه به وايگاه ويژه دانشگاه در ارتقا

اوتماعي با مشاركت سیاسي  -بررسي رابطه بیگانگي سیاسي "مجضجع مجرد مطالعه را به 

در مقطع كارشناسي  16 -11ا دولتي تهرا  بین سالهااتااوتماعي دانشمجيا  دانشگاه -

 از: عبارتند، بجده است محق  فراروا كه تاييسؤالمعطجف نمجد   "ارشد رشناسي كاو 

مجرد  در وامعه اوتماعي - سیاسي مشاركت میزا ، اوتماعي - سیاسي بیگانگي میزا  -8

با  اوتماعي - سیاسي بیگانگي متغیرتاا بین آيا تمبستگي -2؟ چقدر است مطالعه

 بین ااآيا رابطه -8؟ برقرار است مجرد مطالعه در وامعه اوتماعي - سیاسي مشاركت

با بیگانگي  دانشگاه درآمد و نجع، تحصیلي مقطع، تأتل، قجمیت، مذتب، ونس، سن

  ووجد دارد؟ اوتماعي -اوتماعي و مشاركت سیاسي  -سیاسي 

 

 ضرورت و اهميت تحقيق 

 راتبردتاا و ارا ه ملي امنیت ضريب يا كاتشمؤثر در ارتقاء  عجامل ررسيب

دشجار و  كارا، است الزی آ  و انمای قطعي كه ضرورتش اندازه تما  به، مناسب
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 در كشجرتا در تمای عمده تاااز نگراني يکياز اين رو  ،است مشکل آ  به دستیابي

تا دولت امروزه، به تمین دلیل  است ا بجدهآنه ملي و حفظ امنیت تأمین، زماني مقاعع

 كهاند آمده در و خاروي روابم داخلي در صحنه واحد سیاسي ترينمهش بصجرر

  از است آ  دامنه و گسترش وانبهتمه امنیت برقرارا براا تا تاشآ  تدف ترينمهش

 و تجيت اقتصادا با رفاه تمراه يکيفیز امنیت با برقرارا رابطه نیز در مردی عرفي

 تیمین تادولت دارند  تدف وامعه سیاسي انتیار را از نهادتاا خجد بیشترين اوتماعي

و  دتي و نیز سازما، و اعاعاتي قیايي، انتیامي، امنیتي مراوع از عري  مردی امنیت

 و اوتماعي بروز مسا ل ولي ،است وامعه اقشار مختلف براا عمجمي رفاه حداقل تأمین

، وجانا  بجيژه افراد وامعه اوتماعي - سیاسي و بیگانگي اوتماعي مانند انحرافار سیاسي

 مردی در بین ناامني احساس تر نجع ظهجر و گسترش براا وامعه معیار آغازين نقطه

  (841: 8815، )خجش فر استتا شدهو دولت

 درحال در وجامع بخصجص اوتماعي - سیاسي از مشاركت بحث امروزهاز اين رو 

 نسبت مشاركت كه نیست سبب بدا  ا صرف   ايناست و با اتمیت بسیار متداول، تجسعه

 خجاتا  از مردی عده زيادا اوال  كه است علت آ  به بلکه، شجدمؤثرتر اورا مي گذشته به

 و تداوی دوای تجاند بهنمي مردی مشاركت بدو  ،سیاسي رژيش تیچ ا تستند و ثانی آ  ورااا

 و عناصر اصلي تر نیای از اركا  يکي امیدوار باشد  در واقع خجيش سیاسي حیار

   زيرا انسمایاستوابسته  مشاركت به نیز دمجكراسي و قجای است مشاركت ،دمجكراتیک

   دكربرقرار  تجا مي وامعها يک اعیا فعاالنه را با مشاركت مدني وامعه

مشاركت از منیر اسامي داراا اتمیت بسزايي است  میتجا  گفت كه يکي از 

عجامل مجفقیت پیامبر )ص( در پیشبرد اتداف اسای تمین مجضجع بجد كه نکار 

 د: تجا  ذكر نمجمياا در اتمیت و ضرورر آ  بروسته
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 گسترده با مشاركت، عبیعي تاااز سرمايه انسا  ورا( بهرهالف

 و پرتیز از ديکتاتجرا مردمي مشاركت ( ولبب

 و رتبرا ( مشاركتج

  (8 – 1: 8811، )معاديخجاه ح  و حاكمیت در مالکیت و شركت شرک نفيد( 

 تمه است ضرورا ،را با تجوه به شرايم ويژه ومهجرا اسامي ايرو  از اين

و  شناسايي مشاركت سیاسي و اوتماعي مقجله مربجط به مؤثر و شرايم نامناسب عجامل

 يژهجب وامعهافراد  اوتماعي و سیاسي بیگانگي منمر به كه نامناسب فاكتجرتاا در حذف

در  اسامي متزيرا حکج ،گای برداشت، دشجوجانا  مي يعني وامعه قشر پجيا و پرتحرک

و  شهادر، مصیبت، رن  تمراه انتیار به سال 8455از  بیشبا  كه است نعمتي ،ايرا 

تنها  نمجد تاكنج  بايد اذعا  كه ،است آمده دست به شمارابي تااانسا  شد  ممروم

 تهديدار اميبا تم هورد در مقابلادست اين در حفظ و نگهدارا و منطقي صحیح راه

 بزرگ ملت دريغبي و عملي قلبي تااو حمايت وانبهتمه مشاركت، و خاروي داخلي

اگر »فرمايند: ( مي)رهخمیني امای در اين راستا   تمچنیناست بجده يرا ومهجرا اسامي ا

 زنده سال ندينچ بعد از گذشتن بگجيید ما بکنید كه دنیا اظهار حیار بخجاتید در مقابل

بر  االطمه شما يک مشاركت از عدی نخجاسته كنید  اگر خداا بايد مشاركت تستیش

 خداا باشیش را كرده خاف اين آحاد ما كه بدانید كه ،وارد بشجد اسامي ومهجرا

   (8، 219: 8868، ) امای خمیني  «خدا تستیش پیش مسؤل، تستیش جلثمس، نخجاسته

در اين نجار فعال يا راكد،  ،ضربا  سن  حیار ملي وامعه است، دانشگاه چج 

تجا  آيینه تمای نماا زندگي ملت را در فراديد نهاد و به تماشاا آينده پربار و يا رقت مي

دانشگاه »فرمايد: از اين رو در اتمیت اين وامعه مقای معیش رتبرا ميآور آ  پرداخت  

است    و ما به اين اتمیت از بن دندا  معتقديش اگر ما دانشگاه را  انصافا  مسأله مهمي
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امروز نداشته باشیش پس فردا تیچ چیز نداريش و ممبجريش به عرف اين و آ  دست دراز 

 ( 8862كنیش )مقای معیش رتبرا، 

شاخص حیار فرداا ، تجا  دعجا آ  را داشت كه دانشگاه امروزميبدين گجنه 

دانشگاه براا تر كشجرا، در »فرمايد: مجرد مقای معیش رتبرا ميدر اين كشجر است  

(  8861)مقای معیش رتبرا، « واقع تمه چیز است، تعیین كننده فرداا تر وامعه است 

تحرک و نشاط و ، از سجيي، شاخص روشن زندگي آينده است، عددانشگاه در دو بُ

از سجا  و ه ملي به حساب آيدرفاه و تجسع ،تجاند نماا پجياييميمديريت علمي در آ  

تجاند روياا وامعه ديني را به بار بنشاند و مياتتمای به تربیت اخاقي و ديني ، ديگر

در اين خصجص مقای معیش حركت به سجا مدينه فاضله اسامي را شتاب بخشد  

دانشگاه نقطه اساسي تر وامعه و كشجرا است  اگر دانشگاه اصام »فرمايد: رتبرا مي

 ( 8814)مقای معیش رتبرا، « آينده آ  وامعه اصام خجاتد شد  شجد،

سلسله تعلیش و تربیت ، فلسفه محجرا ووجد دانشگاه تستند  با آنا ، دانشمجيا 

داراا ، خجرد  اين نسلمييابد و آينده علمي وجامع رقش مينسل فرتیخته وامعه تداوی 

ه اين مممجعه راه برد و در تجا  بمين كه بدو  شناخت آنها استا خاصي تاخصلت

قبل از بازشمارا برخي از   تمراتي و تمدلي با آنا  تجفی  يافت ،تعلیش و تربیت

 ا اين نسل دو نکته را بايستي يادآور شد  تاويژگي

اما محکجی ضجابم و ، گرچه بخشي از نسل وجا  وجامع است، : نسل دانشمجاوال 

از ، ت ؛ به عنجا  يک گروه بزرگ اوتماعيقجاعد روا  شناختي نسل وجا  نبجده و نیس

ثانیا : فیاا دانشگاه به نسل  8و روحیار خاص و متمايز نیز برخجردار است  تاخصلت

                                                 

مهمترين عامل سیاست گذارا و تصمیش گیرا در كشجرتا به ويژه ومهجرا اسامي ايرا ، مشاركت داد   - 1

باشد  از اين رو شناسايي مداوی عجامل تأثیر گذار در كاتش مشاركت و افزايش اد مردی در اين حجزه ميآح
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از  ،كند كه در خارج از آ ميبخشد و آنا  را به اوصافي متصف مييي تادانشمج ويژگي

محیم دانشمجيي با »فرمايد: مقای معیش رتبرا در اين مجرد مي  اندبهرهآ  اوصاف بي

تاا خاص خجدش است  اين محیم بايستي حقیقتا  مجرد احترای باشد  يعني خصلت

كساني كه با دانشگاتها سروكار دارند، بدانند كه اين مممجعه چه كساني تستند و چه 

اا دارند  در ومعي غیر از اينها با اين خصال نیست  حتي ومع خصال ومعي ويژه

ستند، اين خصال نیست، اين خصجصیار متعل  به ومع دانشمجيي وجاناني كه دانشمج نی

است  اينها را بايد بشناسید و با آنها تعامل صحیح داشته باشید  )مقای معیش رتبرا، 

8868 ) 

در تفکر : »فرمايندمقای معیش رتبرا تش ضمن تأكید بر اتمیت مشاركت مردی مي

نافاتي ندارد و در حکجمت ديني انديشه خدا محجرا با مردی محجرا تیچ م، اسامي

مردی اصل و تمه كاره تستند  تشکیل حکجمت ديني در يک كشجر به معناا تدين مردی 

كه مبتني بر احکای ديني و تعالیش الهي ميو تحق  خجاست آنا  است و در حکجمت اسا

 بنابراین اگر مردم با حاکم اسالمینقش مردی بسیار بروسته و بسیار مهش است   ،است

او را نخواهند اگر اميرالمؤمنين علی )ع( هم باشد، م ر ممكن است بر  بيعت نكنند و

سر کار بياید و تا مردم نخواهند و ایمان و اعتقاد نداشته باشند چنين امري ممكن 

اراده و ايما  مردی عجاعف آنا  پايه اصلي حکجمت اسامي است ،   خجاستنخواهد بود

  به اين مهش اعتقاد داريش ودر قانج  اساسي اين مسأله به و ما در ومهجرا اسامي ايرا

منطقي و قانجني گنمانده شده است  مردی به عنجا  پايه مشروعیت  ،شکل معقجل

حکجمت تستند  در قانج  اساسي ومهجرا اسامي ايرا  به نحجا منطقي و صحیح 

یش با آراء مردی تجزيع قدرر ووجد دارد و تمه مراكز قدرر به عجر مستقیش و غیر مستق
                                                                                                                                                                  

بیگانگي در كلیه اقشار وامعه به ويژه دانشمجيا  از اتمیت بااليي برخجردار است  از اين رو تقريبا  تمامي نخبگا  

 دانند  ی، وحدر، تجسعه و تکامل وامعه ميبر اين مجضجع اوماع دارند و مشاركت را مهمترين عامل انسما
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مقای )« در واقع مردی تعیین كننده اصلي و تصمیش گیرنده اصلي تستند  ارتباط دارند و

 ( 8816، معیش رتبرا
 

 

 اهداف تحقيق

اوتمیاعي   -و مشیاركت سیاسیي    اوتمیاعي  - سیاسیي  بیگانگي میزا  شناخت -8

   16دانشمجيا  در سال 

 -اوتماعي با مشاركت سیاسي  -اسي تعیین نجع و میزا  تمبستگي بیگانگي سی -2

  16اوتماعي دانشمجيا  در سال 

، تحصییلي  ، مقطیع ، تأتیل ، قجمییت ، میذتب ، ونسسن میا  تعیین نجع رابطه  -8

 اوتمیاعي  و سیاسیي  مشیاركت  و اوتمیاعي  و سیاسیي  با بیگیانگي  دانشگاه درآمد و نجع

  16دانشمجيا  در سال 

 

 چارچو  نظري تحقيق
چارچجب نیرا اين پژوتش به بررسیي مفهیجی و كیاركرد دو متغییر بیگیانگي      ر د

كیه در حیجزه   اشیاره شیده اسیت     اوتمیاعي   -مشیاركت سیاسیي    و اوتماعي –سیاسي 

مارا ، ملجين سیمن، اريکسج  نتلر، ريز من، مرتن، دوركهايش، ماركس»بیگانگي به نیرار 

دال ، لیپسیت ، پارسجنر، ، اسمیت، سیلزاينگلس»در حجزه مشاركت به نیرار « لجين و     

 پرداخته شده است     «  و

 

 سياسی  -بي ان ی اجتماعی  -9

اا در علجی انساني به منیجر تبیین برخي از اشیکال  مفهجی بیگانگي به عجر گسترده

فشیارتاا روانیي و   ، ا پیرامیجني تیا واقعییت  ،وريانیار اوتمیاعي  تیا،  و واكنش تاكنش

، بیي عاقگیي و عیدی مشیاركت سیاسیي     ، ز وهت تجضییح انفعیال  فشارتاا بیروني و نی
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تجسم برخي از وامعه شناسا  و روا  شناسا   ،اوتماعي و صجر آسیب شناختي مشاركت

تیاا پرداختیه   اوتماعي مجرد استفاده قرار گرفته است كه در ذيیل بیه برخیي از ديیدگاه    

 شجد: مي

نید و از منییر او مالکییت    داميبیگانگي را محصجل ساختارتاا اوتماعي  8ماركس

تقسیش كار و روابم اوتماعي تجلیید در نییای سیرمايه دارا مهمتیرين عجامیل      ، خصجصي

تمنجع و از عبیعت است  به تمین دلیل به اعتقاد میاركس  ، از كار، بیگانگي انسا  از خجد

  ( Marx,1964وامعه و عبیعت است )، بیگانگي مبین انفصال و ودايي خجيش

اسیت كیه بیه نیجعي حالیت       8بیگانگي مترادف با كلمه آنجمي 2كهايشاز ديدگاه دور

شجد كه فرد به واسطه اختاالر اوتمیاعي دچیار نیجعي سیردرگمي در     ميفکرا اعاق 

د و اين امر منمر به ناتجاني و پجچي در شجميانتخاب تنمارتا و پیروا از قجاعد رفتارا 

   (Durkheim,1921:10-209شجد )مياو 

گییرد و از ديیدگاه او   میي چج  دوركهايش بیگانگي را مترادف بیا آنیجمي   نیز  4مرتن

عدی ارتباط و تماتنگي معقیجل بیین اتیداف و    ، عجامل اصلي ناتنمارا و بیگانگي انسا 

كنید  میي وسايل نهادينه شده در وامعه است  يا به بیا  ديگر بیگانگي در فرد زماني بروز 

ف فرتنگي و وسیايل نهادينیه شیده در وامعیه     كه عدی ارتباط و تمانس معقجل بین اتدا

   ((Merton,1956:108ووجد داشته باشد 

  بیه  انید هنیز به چنین بحرا  تیجيتي اشیاره كیرد    1و فريدينبرگ 6گجدمن 1،اريکسج 

اعتقاد آنها بحرا  تجيت به دلیل ناتمسجيي عملکرد وامعه است زيرا فرد از يک عرف از 

گییرد و از  میي مفهجی و ارزش استقال و اراده را فرا عري  ساختارتاا اوتماعي فرتنگي 

 د  بیه شیج میي عرف ديگر با كش ترين اشتباه فردا )تکروا و استقال رأا( تجبیخ و تنبیه 
                                                 

1 . Marx 

2 . Durkheim 

3 . anomie 

4 . Merton 

5 . Ericsson 

6 . Goodman 

7 . Friedinberg 
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از سیجا   تیا خصجص اينکه فرد در دورا  وامعه پذيرا با انیجاع تقاضیاتا و درخجاسیت   

  (81: 8815، مدرسه و     روبرو است )محسن تبزيزا، خانجاده، وامعه

يا آنجمي رواني است  به اعتقاد وا آنجمي  2بیگانگي مترادف با آنجمیا 8از ديدگاه نتلر

روانیي   يآشفتگي و نا به ساماني شخصیتي است و اشاره به حالت، رواني به مفهجی اختال

ا مشیخص  تیا و اوتماعي دارد كه در آ  فرد نجعي احساس تنفر نسبت به برخي از ونبه

، بیه بعید   8965و  8915ا تیا از دتیه   (Nettler,1956)كنید  ميجيش ووجد اوتماعي خ

ا روا  شناختي و تابسیارا از علماا علجی رفتارا و اوتماعي )اغلب امريکايي( بر ونبه

كیه   انید هتأكید كرد، ا مربجط به ساخت اوتماعيتابیش از ونبه، روا  اوتماعي بیگانگي

 :شجدبه دو مجرد از ايشا  اشاره مي

ملجين سیمن روا  شناس امريکايي تاش نمجده است تا مفهیجی بیگیانگي را   الف( 

تعريف كند  به اعتقاد وا ساختار بجروكراسیي وامعیه   و در قالبي منسمش و منیش تدوين 

تجاننید عجاقیب و   میي ن تیا شرايطي را ايماد كرده است كه در آ  از يک سج انسا ، مدر 

نند و از سجا ديگر نحجه كنترل مديريت وامعیه  نتاي  اعمال و رفتارتاا خجد را كنترل ك

بین رفتار خجد و پاداش مأخجذ از سجا ، و سیستش پاداش اوتماعي به گجنه ايست كه فرد

بیر  ، تجاند ارتباعي برقرار كند  در چنین وضعیتي احساس انفصیال و بیگیانگي  ميوامعه ن

دتید  مير قبال وامعه سجق د و او را به كنشي منفعانه و ناسازگارانه دشجميفرد مستجلي 

در اين راستا سیمن انیجاع كاربردتیاا ايین واژه را بیه       (96-91: 8811، )محسن تبريزا

 شرم زير مشخص نمجده است: 

تاا كند در وضعیتاحساس بي قدرتي: نجعي بیگانگي است كه فرد احساس مي -

   تاا متقابل خجد، تأثیر گذار نیستاوتماعي و كنش

                                                 

1 . Nettler 

2 . anomia 
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كند راتنمايي براا انتخاب ايي: تنگامي است كه فرد احساس مياحساس بي معن -

تجاند خیجد را بیا تنمارتیا و ارزش فرتنگیي و     سلجک و عقیده خجد ندارد  در نتیمه نمي

  اوتماعي وامعه وف  دتد

نمايد كه فرد احسیاس نمايید بیراا نايیل     مياحساس بي تنمارا: تنگامي بروز  -

ل نامشروع مجرد نیاز است و تمچنین متقاعد شجد كیه  ابزار و وساي، شد  به اتداف خجد

 رساند كه مجرد تأيید وامعه نیستند  ميفقم اقداماتي او را به تدف 

و تنمارتیاا   تیا مبین انفصیال فکیرا فیرد از ارزش    8احساس انزواا اوتماعي: -

 استاندارد شده نیای اوتماعي است  

ساس ناتجاني و بیي قیدرتي در   حالتي است كه فرد اح 2احساس خجد يگانه بجد : -

 (Seeman,1956:791)نمايد  مييي كه او را ارضا كند تاانمای فعالیت

 

 -ا سیاسیي  تیا بیگیانگي را در حیجزه  ، ب( مارا لجين با استفاده از نیريیه سییمن  

اوتماعي فرد دچار  -اوتماعي مجرد بررسي قرار داده و معتقده است در بیگانگي سیاسي 

ديگیر تاثیرگیذار    ،اوتمیاعي  –ا سیاسیي  تاكند بر فعالیتميحساس د كه اشجميحالتي 

شجد ميرسد كه رأا او در امجر سیاسي و اوتماعي مجوب تغییر نمينیست و به اين باور 

، بي معني بیجد  ، تجاند به اشکال گجناگج  يعني احساس بي قدرتيميو اين نجع بیگانگي 

يد  احساس بي قدرتي يعني ايین كیه فیرد    بي تنمارا و احساس بیزارا و تنفر بروز نما

اوتماعي خجد را در رسید  به اتداف میجرد نییر بیي تیاثیر تلقیي       -ا سیاسي تافعالیت

چرا كه  ،نمايد  مثا  او بر اين باور است كه رأا دتندگا  نقشي در نتاي  انتخابار ندارند

احسییاس از  د  شییجمییيوامعیه فقییم تجسییم اقلیییت بییا نفییجذ و قدرتمنیید اداره و كنتییرل  

 -ا سیاسیي  تیا كند كیه فیرد از شیركت در فعالییت    ميخجدبیزارا در فرد تنگامي بروز 

ا تیا كند  در چنین وضعیتي فعالیتمياوتماعي تیچ گجنه رضايت و خشنجدا احساس ن

                                                 

1 . social resolation 

2 . self – strangement 
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ارضیاء كننیده   ، شركت در انتخابار( مانندسیاسي ) -ا اوتماعي تافردا بیش از فعالیت

 است  

ا چهیار گانیه بیي    تیا مختلف از نیر احساس تر يک از ونبیه ا اوتماعي تاگروه

برند  براا ميدر شرايم متفاوتي به سر ، بي تنمارا و از خجد بیزارا، بي معنايي، قدرتي

  (Levin,1972:327)شجند ميمعنايي بیشتر دچار احساس بي تامثال تحصیل كرده

اوتماعي  -انگي سیاسي ( علل و تاثیرار بروز بیگ8996دايره المعارف دمجكراسي )

 داند: در وامعه را به داليل زير مي

 ند  شجشهروندا  از قجانین و نهادتاا حکجمتي نارضي و سرخجرده  -

 شهروندا  از كارگزارا  دولت احساس نارضايتي و سرخجردگي نمايند   -

 گذارد عبارتند از: تأثيراتی که بي ان ی سياسی بر روي شهروندان می -

 رسید  نامزدا از حزب سجی  به قدرر -

   اقدای و گای برداشتن براا حذف افراد ناسالش از ساختار حکجمتي -

د تا مجضجعار و شجميمعطجف به شخصیت و اعتمادسازا  ،تمركز مبارزار -

   اااا و برنامهمسا ل خم مشي

 كنند تا در قجاعد بازا تغییراتي را به منیجر دسیتیابي بیه  ميشهروندا  تاش  -

 ((Quartery,1990:9-10ايماد كنند  ، اتداف برنامه اا خجد

 

 مشارکت اجتماعی و سياسی  -2

 الف( مشاركت از ديدگاه انديشمندا  غرب و شرق

امکا   تامشاركت اوتماعي نیاز به شرايطي دارد كه در صجرر فراتش شد  آ 

اوتماعي و ، يگیرا و ادامه آ  ووجد دارد  اين شرايم شامل شرايم مساعد سیاسشکل

، عد فرتنگيدر بُ، (  براا مثال451-454: 8816، ؛ ازغندا8816، فرتنگي است )پناتي

، تمیارا و اتمیت رسیدگي به نیازتاا مردی، يي مانند تعاو تاووجد و پذيرش ارزش
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و اعتقاد به اثر بخش بجد  مشاركت اوتماعي ، در فرايند اوتماعي شد  تادروني كرد  آ 

، گذارد )خجش فرميیت فردا و اوتماعي، در اقدای مشاركت وجيانه اثر در بهبجد وضع

 (  28-89: 8818؛ پناتي، 84-81: 8818

انديشمند ديگرا بنای كا جترا بسترتاا مناسب براا مشاركت مردی را در چهار 

عد نهادتاا مشاركتي )بُ -2، ايد جلجژا مشاركت )بعد تنمارا ( -8كند  ميشرط بیا  

)كا جترا و ديگرا ، امکانار مادا و تخصصي الزی   -4، اعاعار كافي -8 ،سازماني (

8819 :815-811 ) 

، شخصیتي و فرتنگي است، كنش انسا  داراا سه بعد ارگانیستي، در نیر پارسجنز

شجد و ميا زيستي انسا  تلقي تاارگانیسش رفتارا به عنجا  محرک، كه در اين میا 

را  تاارزش، ست  ولي انسا  با قرار گرفتن در محیم فرتنگيانطباق با محیم ا، وظیفة آ 

ا خاصي تدايت تاشجد كه او را به سجا تدفميكند و داراا شخصیت ميدروني 

بخشد  وا معتقد ميو نیای فرتنگي نیای اوتماعي را با كاركرد يگانگي خجد نیش ، كندمي

به با وامعه دارد  به عجرا كه رابطه اا دو وان، است كه انسا  در كنشهاا اوتماعي خجد

پذيرد و شرايم ميتش در تغییرار ساختارا وامعه مؤثر است و تش از وامعه تأثیر 

سازد  وا عجامل مختلفي را در ميكنشهاا او را مشروط و مفید ، ساختارا وامعه

گیرا ومعي در مقابل وهت وهت ، كه عبارتند از:داندميگیرا مشاركت مؤثر وهت

، عای گرايي در مقابل خاص گرايي، عاقه داشتن درمقابل بي تفاوتي، گیرا فردا

ويژه و انحصارا بجد  در مقابل پراكنده ، معیارتاا محق  در مقابل معیارتاا محجل

-888: 8819، ا اصلي وامعه تستنند  )رتیزرتابجد   اين متغیرتا بیانگر ارزش

  (268-281: 8815، ؛ تجسلي44-18: 8811، ؛كرايب844

مطالعه  وادر مجرد مشاركت در چارچجب نیريه اشاعة فرتنگي است  8ديدگاه لرنر

كتابي به  كه درمصر و سجريه( ، ارد ، ايرا ، لبنا ، خجد در شش كشجر خاورمیانه )تركیه

                                                 

1 . learner 
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با رويکرد وامعه به چاپ رساند  « نجسازا در خاور میانه، گذر از وامعه سنتي»نای 

عه پرداخته است  به اين معني كه با بسم و نشر عناصر روا  شناختي به مطال –شناختي 

آمادگي رواني و اوتماعي براا پذيرش  ،فرتنگي وجامع مدر  در كشجرتاا وها  سجی

شجد  به نیر وا مهش ميعناصر فرتنگي وديد و ايفاا نقش مؤثر در اين رابطه فراتش 

تعلیش و تربیت و ، گروتيا تاترين عناصر و متغیرتاا نجسازا كننده عبارتند از: رسانه

و  تاشهر نشیني  نفجذ و گسترش اين عناصر به درو  وامعه سنتي دگرگجني در نگرش

ا اين نگرش وديد ووجد تمدلي و تادر پي دارد  كه يکي از شاخصرا باورتاا مردی 

به اين معني كه شخص اين تجانايي را دارد كه خجد  ،بروز شخصیت انتقالي در افراد است

واا ديگرا  بگذارد و به كنش مثبت و سازنده با ديگرا  بپردازد  بر تمین قیاس را به 

يکي از ابعاد تجسعه اوتماعي و  ،مشاركت افراد در ابعاد مختلف زندگي اوتماعي نیز

 (  851: 8815، رود )ازكیاءميرواني به شمار 

 كار ببريش را بهیرتا غمت اين بخجاتیش كه گجيد با تر مدلي( مي8961) ديجيد سیلز

 :كنیش استدالل تجانیشمي

و   (  مذتب، و آمجزش تربیت، لیشعت، )منزلت عياوتما نیروتاا نطافراد در بی 

 اند  شده طمحا

افراد از  د كهشجمي تا و استعدادتا مجوبر تجانمندایاز ن شخصیتي تاای تفاور

 پیش اينکه  و باشند متفاور عياوتما تاامحرک به داد  پاسخ براا ر آمادگيین

افراد تأثیر  سیاسي وعياوتما حد بر فعالیت تا چه شناختيو روا  عياوتما اتاطشر

 ساختارتاا، نهادتا شامل عياوتما اتامخجد محی به گذارند تا حدود زيادامي

 بستگي و سیاسي فرتنگي تاارزشو ا ادارعتقا، پذيراوامعه، باورتا الگجا، عياوتما

 ا اوتماعي(تاتفاور شخصیتي و محیم، نیروا اوتماعيرتا )غیاز مت دسته سه دارد  اين

را  مشاركت، از آنها در تريک ییراغتستند و تر ت آمیخته تشو به ممرتب با تش شدر به

 كننده باشد گمراه املجاز ع يکيبر  مبتني فقم كه دتد و تر تحلیليمي يا كاتش افزايش
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كند كه تمبستگي بین مشاركت و برخي از اين متغییرتا در مي  وا تأكید است صقو نا

مجاردا ضعیف و بي ثبار است و نیز ممکن است از يک زمینه فرتنگي به زمینه فرتنگي 

  (Sills,1968:256)ديگر تغییر كند 

تاش زيادا نمجده اند تا بتجانند متغیرتاا  8لدو انديشمند ديگر به نای لیپست و دا

  ،گرانمايند  لیپست كه وامعه شناس واقعیت عرم كلي مرتبم با مشاركت را در مدلي

كاركردگرا  است معتقد است افراد در بین ساير نیروتاا اوتماعي قرار دارند و رفتارشا  

سازند ميم اوتماعي فرد را متأثر از اين نیروتا و عجامل است  برخي از عجامل كه محی

 وا مدلاقامت و    ( ، قجمیت، ونس، نژاد، سن، در آمد، شغل، عبارتند از: تعلیش و تربیت

اعار عاز ا ادهفو با است است شناختيهعتأكید دارد و وام اوتماعي یرتااغبر مت ا عمدت

   است شده یشیكشجرتا تن آ  براا ربيغ تاامجوجد در دمجكراسي

، سج د، )آلما  فمختل در كشجرتاا در انتخابار شركت الگجا اعتقاد وا به 

( است در مجرد آنها در دسترس اعاتيعا كه ديگرا كشجرتاا وناند ف، نروژ، امريکا

 تا، شهرنشینا ديدهاز كمتر آمجزش تا بیشديده ، آمجزشاز زنا  بیش مردا   است يکسا 

از  بیش ، متأتلینو پیرا  از وجانا  ( بیش81ی  11تا )سال ، میا از روستا یا  بیش

 تا بیشسازما  و اعیاا پايین منزلت راد داراافاز ا باال بیش منزلت راد دارااف، اممردين

 از كشجرتا در حال در بسیارا اورفت ووجد، اين كنند  با اينمي یرعیجتا مشاركتغاز 

و  درانتخابار شركتو در آمريکا  و ونس سج د در مجرد سن مثل محدود شد  است

پجر، )انصارا، كاظمي ی اوتماعي یتيعوم یرتااغمت یيعب براساس مردی داد  رأا

  (858-852: 8815محسني تبريزا، مجسا ي، 

 ر است که:رابرت دال در مورد عدم مشارکت شهروندان در انتخابات بر این باو

                                                 

1 . Lipset & Dahl 
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 شركت ار خجد در انتخاباریمجرد انت پاداش تفدريا عدی دلیل به ( مردی8

 كنند  نمي

 در نتیمه آنها تأثیرا مشاركت يا عدی كنند مشاركتکر ميف اينکه دلیل به ( مردی2

 تستند   اورفتبي، كار ندارد

در  شركت براا ااكنند و انگیزهينم كانديداتا احساس عمجاض بین اوتيفت ( مردی8

 ندارند   انتخابار

 مشاركت ،است قبجل قابل آنا  باشد براا ترچه نتیمه اينکه با اعتقاد به مردی (4

 كنند  نمي

 تلقي اثربخش، خجد را مشاركت، سیاسي از وريانار آگاتيعدی علت به ( مردی1

 كنند  نمي

 و دخالت براا انگیزه، بیشتر باشد در انتخابار مشاركت برااعمجان ( ترچه6

  (91: 8864، )دالكمتراست  الیتفع

تجا  مدل زير را تبیین نمجد ميبا تجوه به تجضیحار داده شده در چارچجب نیرا 

ا سیاسي و اوتماعي تاكه در آ  بین بیگانگي و مشاركت رابطه معکجس و بین مؤلفه

يعني با افزايش بیگانگي از میزا  و  ،گي رابطه اا مستقیش ووجد داردمشاركت و بیگان

در مجرد متغیرتاا تاثیرگذار   سطح مشاركت كاسته شده و عکس آ  نیز صادق است

تجاند رابطه معني دار ووجد داشته ميتش سن، ونس و     با بیگانگي و مشاركت  :مانند

 باشد 
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 :هاهفرضي

 ،مشیاركت سیاسیي   اوتمیاعي و  ،بین بیگانگي سیاسي رسدميبه نیر  فرضیه اصلي:

 تمبستگي معکجس و معني دارا ووجد دارد   ،اوتماعي، در وامعه مجرد مطالعه

 ا فرعي:تافرضیه

رسید بیین بیگیانگي سیاسیي و مشیاركت سیاسیي )وامعیه آمیارا(         مي( به نیر 8

 تمبستگي معکجس و معني دارا ووجد دارد  

رسد بیین بیگیانگي سیاسیي و مشیاركت اوتمیاعي )وامعیه آمیارا(        يمبه نیر  (2

 تمبستگي معکجس و معني دارا ووجد دارد  

رسد بیین بیگیانگي اوتمیاعي و مشیاركت سیاسیي )وامعیه آمیارا(        مي( به نیر 8

 تمبستگي معکجس و معني دارا ووجد دارد  

ی
نگ

گا
بی

 
 مقطع تحصيلي

 
 

 
 

ت
شارک

م
 

 
 

 

 

 تاهل نوع دانشگاه جنس درآمد

 قوميت ماهيت دانشگاه تحصيليترم سن مذهب
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ه آمیارا(  رسد بین بیگانگي اوتمیاعي و مشیاركت اوتمیاعي )وامعی    مي( به نیر 4

 تمبستگي معکجس و معني دارا ووجد دارد  

اوتمیاعي )وامعیه آمیارا(     بیگیانگي و  بیین بیگیانگي سیاسیي    رسدمي( به نیر 1

 تمبستگي مستقیش و معنا دارا ووجد دارد  

و مشیاركت اوتمیاعي )وامعیه آمیارا(      سیاسیي  مشیاركت بین  رسدمي( به نیر 6

 تمبستگي مستقیش و معنا دارا ووجد دارد 

، تجيیت دانشیگاتها  ، مقطیع تحصییلي  ، قجمییت ، ونس، بین سن رسدمي( به نیر 1

مشیاركت   و اوتمیاعي  ،بیگانگي سیاسیي )وامعه آمارا( با  سطح درآمد و وضعیت تأتل

 اوتماعي رابطه معني دارا ووجد دارد    ،سیاسي

 

 روش تحقيق

 نوع روش تحقيق

رابطه ، اين نجع تحقی در   اين پژوتش يک تحقی  تمبستگي از نجع كاربردا است

و تدف  ،شجدميكشف يا تعیین ، بین متغیرتاا مختلف با استفاده از ضريب تمبستگي

مطالعه حدود تغییرار يک يا چند متغیر با حدود تغییرار يک يا چند متغیر  ،اين روش

: 8815)دالور، چج  درک تمبستگي و ضريب آ  در اين روش الزی است  ؛ديگر است

بررسي براا آزمج  تمبستگي اسپیرمن ز اا تحقی  تايه و تحلیل يافتهبراا تمز  (899

ا تاآزمج  كروسکال والیس براا مقايسه گروه ، ورابطه متغیرتاا بیگانگي و مشاركت

ا دوگانه تاآزمج  يجما  ويتني براا مقايسه گروهو  ،(…درآمد و، چندگانه )قجمیت

 استفاده شده است  ( …تأتل و ، )ونسیت
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 آماري مورد پژوهش جامعه

 - 11ا تاسال كلیه دانشمجيا  شاغل به تحصیل دررا پژوتش  مجردوامعه آمارا  

تحقیقار و ، ا روزانه مؤسسار آمجزش عالي وابسته به وزارر علجیتادانشگاه 16

 ارشدكارشناسي نفر( و  245428در مقطع كارشناسي ) شهر تهرا و نهادتاا ويژه فناورا 

د  حمش وامعه آمارا براساس آمارتاا منتشره از سجا ندتميل نفر( تشکی 15846)

 است بجده نفر  295169وزارر علجی 

 

 و نمونه گيري حجم نمونهتعيين 

   دشاستفاده ( 2d= 1/5با دروه خطاا )راا تعیین اندازه نمجنه از فرمجل كجكرا  ب

 -2میش پذيرا بیشتر تع -8و با تجوه به : د  شنفر محاسبه  814برابر با نمجنه تعداد  و

حمش نمجنه براا تر  الزی شد كه ،کديگريبدلیل مقايسه تطبیقي تک تک دانشگاتها با 

د و شنفر منیجر  415دانشگاه به سمت وامعه نرمال نزديک شجد  از اين رو حمش نمجنه

 پرسشنامه بصجرر دقی  و صحیح مجرد تمزيه و تحلیل قرار گرفت   411از اين تعداد 

بر د  ش اا استفادهاز روش نمجنه گیرا تصادفي و عبقه ،تاب آزمجدنيبراا انتخا

براا تر دانشگاه بصجرر بصجرر تصادفي انتخاب و سپس  8دانشگاه 82ابتدا اين اساس 

و  891و در نهايت براساس مقطع تحصیلي )براا مقطع كارشناسي  پرسشنامه 45اا عبقه

 د شپرسشنامه( تجزيع  18براا ارشد 

 

 ي تحقيق هامتغيير
 مشارکت سياسی و اجتماعی 

                                                 

دق)ع(، تهرا ، تربیت معلش، تنر، امیركبیر، عامه عباعبايي، شريف، شهید تاا شاتد، امای وعفرصادانشگاه -8

 بهشتي، تربیت مدرس، خجاوه نصیر، علش و صنعت
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 كه است اوتماعي علجی در فرتن، مجرد استفاده تااواژه دسته از آ  مشاركت

از  مشاركتواژه   نیست دچار ابهای از نیر مفهجمي ،مصادي  از تنجع برخجردارا ضمن

، دتخدا   )فرتن،است اشتند و انبازا ساختن و شريک بجد  شريک معني به نیر لغجا

 از تعاريف برخي به رفتارا علجی در مباحث مشاركت مربجط به تعاريف تنجع به با تجوه

  شجد:مي اشاره در ذيل مفهجمي

دو مجرد از  كه متصجر است مشاركت را براا گجناگجني تعاريف تبريزا محسني 

  آنها عبارتند از:

 كاركرد اوزاء و عناصر متشکله، در آ  كه و سمپاتیک سیستماتیک فرآيندا» -8

   «شجدمنمر مي سیستش كل و تعادل دوای ء،بقا به سیستش

 در زندگي تدف و نیاز به رغبت ،میل ،تمکارا در شکل امرا آگاتانه تقبل» -2

  (92: 8811، تبريزا )محسني «اوتماعي

 سیاسیي  مشیاركت  مفهیجی  به اختصاص نیز مشاركت مربجط به از تعاريف بخشي  

 شجد  مي اشاره از آ  برخي به در ذيل كه دارد

از:  است عبارر سیاسي مشاركت اوتماعي علجی الملليبین المعارفدر دايره

 مستقیش كتشر، رتبرا  در انتخاب ،وامعه انحصارا وعلبانهاد فعالیت سیاسي مشاركت)

  (Macclosky,1963:243) است عمجمي در سیاستگذارا و غیرمستقیش

 داوعلبانه تر عمل سیاسي كند: مشاركتمي تعريف را چنین سیاسي مشاركت وينر

 مشروع تااروش شامل، يا مستمر اادوره، سازما  يا بدو  يافته سازما ، يا نامجف  مجف 

 در تر حکجمت امجر عمجمي تا و ادارهسیاست، رتبرا  تأثیر بر انتخاب اابر و نامشروع

  (Weiner,1971:164)  است يا ملي محلي

 كنند: مشاركتمي بیا  را چنین سیاسي مشاركت تعريف تش و نلسج  تانتینگتج 

 عمجمي تااتبر سیاس منیجر تأثیر نهاد به غیردولتي شهروندا  تااكجشش سیاسي

  (Huntington and Nelson,1976:14  )است
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 نجعي   ايناست مشاركت انگیزه اصلي در تعاريف ذكر شده مشاركت، مسأله

در امجر  مردی پذيرامشاركت تااتا و زمینهانگیزه پیرامج  اوتماعي شناسيروا  برداشت

 عمده تاااز مشخصه يکي كه است آ  مقطع ندر اي مفهجی اين به   منیجر از اشارهاست

و  اراده ،و    خجدانگیختي ی سیاسي در امجر اوتماعي مشاركت و شناسايي در تعريف

 معنا و مفهجی مشاركت كه است شرايطي تنها در چنینو  است مشاركت به مردی خجاست

رشد و ارتقاء ، آباداني، تجسعه در راستاا ،كارخجد اترمي عنجا و به خجد را يافته اصلي

 بکار خجاتد افتاد   وامعه

مشاركت آزادانه و  :مقصجد محق  از مشاركت اوتماعي و سیاسي عبارر است از

كه  ،ا دانشمجيي و كشجرتااوتماعي در محیم -داوعلبانه دانشمجيا  در ابعاد سیاسي 

اوتماعي در دو حجزه  -حیار سیاسي به  به صجرر مستقیش و غیرمستقیش در شکل داد 

  به منیجر عملیاتي كرد  مفهجی دقی  تستندثر ؤسیاست گذارا و تصمیش گیرا م

كه  8از شاخص پن  مقجله اا بیکر ،اوتماعي دروامعه مجرد مطالعه -مشاركت سیاسي 

 86( تعديل شده و تبديل به 8818-( و )حسني 8816ی  8818تجسم محسني تبريزا )

   شده بجد، استفاده شدبر مبناا عیف لیکرر گجيه 

 

 گيري مشارکت اجتماعیي اندازههاشاخص

 ا صنفي( دانشمجييتا)گروه تاعیج شد  در انممن تمايل بهمیزا   -

 مشاركت در حل معیار و مشکار دانشمجيي  تمايل بهمیزا   -

 جيا حیجر در راتپیمايي براا حل مشکار صنفي دانشم تمايل بهمیزا   -

 مشاركت براا حل معیار اوتماعي كشجر تمايل بهمیزا   -

مشاركت و كمک به مردی و دولت درصجرر وقجع يک حادثه  تمايل بهمیزا   -

    ( زلزله و، )سیل غیر مترقبه فراگیر

                                                 

1. Becker's 5 Item of Activism 
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در      ورزشي و، فرتنگي، ا علميتاحیجر در فعالیت تمايل بهمیزا   -

 تاا دانشمجيي و كشجرمحیم

      كانديد و يا عیجشد  در شجراتاا خجابگاه دانشمجيي و تمايل به  میزا -

تاا تاا دانشمجيي و كجهحیجر براا پاكسازا محیم تمايل بهمیزا   -

 اعراف تهرا 

 مشاركت در شجراا محل سکجنت  تمايل بهمیزا   -

 

 هاي اندازه گيري مشارکت سياسی شاخص

 ي سیاسي حیجر در يک راتپیماي تمايل بهمیزا   -

 عیج شد  در احزاب سیاسي تمايل بهمیزا   -

شجراا  مملس، در كدامیک از انتخابار برگزار شده )رياست ومهجرا -

 ايد  رأا داده (شجراتا، خبرگا  رتبرا، اسامي

 بهمن  22شركت در راتپیمايي  تمايل بهمیزا   -

 شركت در راتپیمايي روز قدس تمايل بهمیزا   -

شد  مشکار قانجني با كدای گزينه مجاف  تستید؟ در صجرر حل ن -

 راتپیمايي آرای و بي نیری(، اعتصاب، )راتپیمايي، تحصن

 حیجر دانشمجيا  در انتخابار چه میزا  در سرنجشت كشجر مؤثر است؟ -

 

 بي ان ی سياسی و اجتماعی: 

در  اوتماعي علجی به آ  دارد و قدمت عجالني روشنفکرا پیشینه بیگانگي مفهجی

 از عرف صنعتي كارگرا  معتقد بجد كه گردد  ماركسبرمي ماركس كارل اولیه نجشتارتاا

 ،از كارشا  حاصل )فرآيند( كار و تجلیدار با پروسه پس ،فشارند تجلید تحت سیستش
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شجند مي بیگانهساير افراد بشر  با و تش خجدشا  با تش كارگرا ، در نتیمه ؛شجندمي بیگانه

(Marx,1964:5)  

 حال در عین كه بجده يا بیگانگي و آنجمي منحرفانه رفتارا، تنمارابي نیر مرتن به

 بدا  نیل وهت شده نهادا و وسايل فرتنگي اتداف بین تمانس و عدی گسیختگي مبین

 فرد و ساخت بین در آ  دارد كه هفرد و وامع از رابطه حالتي به اشارهو  است اتداف

  (Merton,1956:108) تیاد است ،حاكش و ارزش فرتنگي

 و عدی ودايي، انفصال احساس معناا به عای در تعريفي بیگانگي معتقد است میچل

 –و خجد  ديگرا تااانسا ، وامعه -او  فرد و محیم پیرامج  بین و عیني پیجند ذتني

، از ديگرا  بیگانگي، از خجد بیگانگي ،متعددند بیگانگي مجضجعار نیر میچل   بهباشدمي

، )میچلو     مذتب، خانجاده، سیاست چج  ااوابسته و نهادتاا از وامعه بیگانگي

8916)   

اوتماعي از ديدگاه محسني تبريزا عبارر است از :  -مفهجی بیگانگي سیاسي 

از برخي و يا تمامي  - كنشي و رفتارا، بصجرر فکرا -ال و ودايي فرد احساس انفع

كه ممکن است به صجرر احساس  ،سیاسي وامعه خجد ،تاا اوتماعيرفتارتا و كنش

 –بي میلي و بي عاقگي به فعالیتهاا اوتماعي ، بي تنمارا، بي معني بجد  ،قدرتيبي

به منیجر   (8818كند  )محسني تبريزا  رد و نیاير آ  بروز، انکار، احساس تنفر، سیاسي

و (  Srole, 1968)عملیاتي كرد  مفهجی دقی  بیگانگي اوتماعي از مقیاس اسرول 

كه تجسم محسني تبريزا (  Schwartz,. 1973)بیگانگي سیاسي از مقیاس شجارتز 

 د ش( تعديل شده بجد استفاده 8818( و حسني )8816ی  8818)

 

  ان ی اجتماعیگيري بيي اندازههاشاخص

 نتیمه بخش است   ،بیا  مشکار به مسثجال  مملکت -
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)دی را غنیمت  شرايم كنجني وامعه به گجنه اا است كه فکر كرد  به حال -

 شمرد ( بهتر از فکر كرد  به آينده است  

 تجا  به ديگرا  اعتماد كرد  ميكنیش كه نميدر وامعه اا زندگي  -

ست كه وضع عبقار محروی وامعه روز به روز بدتر روند وامعه به گجنه اا ا -

 د  شجمي

زيرا شجاتد ، شرايم وامعه به گجنه اا است كه داشتن فرزند به صام نیست -

 د نكنمياز فرداا مبهش حکايت 

 

 گيري بي ان ی سياسیي اندازههاشاخص

 دتند  ميپايه و اركا  ومهجرا اسامي ايرا  را مردی تشکیل  -

 كنش  ميتمسجيي احساس  ،تازما  بین وهت گیرا دولت با آرما با گذشت  -

 ندارد   رثیأتدر آ  مشاركت امثال من  ،با تجوه به ساختار سیاسي فعلي كشجر -

تحق  يک حکجمت ايده آل براا ايرا  ، با اوراا كامل قانج  اساسي -

 پذير است  امکا 

ها عده اا خاص در آ  ساختار سیاسي كنجني كشجر به گجنه اا است كه تن -

 يابند  ميراه 

 

 ابزار سنجش 

 26 بیا اسیتفاده از پرسشینامه بسیته     ،اندازه گیرا متغیرتاا مختلف در اين تحقی  

با : بیگانگي سیاسي عبارتند ازمتغیرتاا مجرد بررسي در اين تحقی  انمای شد، و اا گجيه

مشاركت ، پرسش تفتا مشاركت سیاسي ب، بیگانگي اوتماعي با پن  پرسش، پن  پرسش

مبیاني نییرا و   ، ا اين مقیاس براسیاس مطالعیار پیشیین   تاپرسش  گجيه نهاوتماعي با 
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روا  شناسیي و علیجی   ، ا مختلیف )وامعیه شناسیي   تازمینه يابي از صاحب نیرا  رشته

به عجر كاما  تصیادفي تعییین    تا  رديف و ترتیب پرسششده استسیاسي( تهیه و تنییش 

 1از مقییاس   و ها منفي و مثبت به عجر مخلجط ارا یه شید  تااا كه گجيهنهبه گج ،اندشده

 اا لیکرر استفاده شده است  دروه

 ،دشالف( روايي ابزار سنمش: با استفاده از نیر كارشناسا  عي دو مرحله اورا 

 ،مرحله دویدر د  شبا كارشناسا  پرسشنامه اولیه تهیه  امرحله اول با صبحتهاا حیجر

به نزد كارشناسا  ارسال و سپس نیر نهايي آنها در مجرد تک تک  دوباره پرسشنامه

 اا به صجرر مکتجب گرفته شد تگجيه

( aب( پايايي ابزار سنمش: در اين تحقی  با استفاده از روش آلفاا كرونباخ )

محاسبه شد  و كمترين آلفا كه مربجط به دو گجيه مشاركت  199/5تمبستگي آلفاا كل 

 د  شد، حذف بجگجيه مشاركت اوتماعي سیاسي و يک 

 

 ي تجزیه و تحليل اطالعاتهاتكنيک

بررسي رابطه متغیرتاا بیگانگي  براا ،آزمج  تمبستگي اسپیرمناز  الف(

 استفاده شد اوتماعي  -اوتماعي با مشاركت سیاسي  -سیاسي 

، ا چند گانه )سنتابراا مقايسه گروه ،آزمج  كروسکال والیساز ب( 

آزمج  از و تری تحصیلي( و  تاتجيت دانشگاه، در آمد، مذتب، ری تحصیليت، قجمیت

ونسیت و مقطع تحصیلي و ، ا دوگانه )سنتابراا مقايسه گروه ،يجما  ويتني

  استفاده شد  تأتل(
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 ي تحقيق هایافته

، اوتماعي -ا تجصیفي :وهت سنمش میزا  بیگانگي سیاسي تاالف( يافته

پنچ گروه به سه گروه  ،وامعه مجرد مطالعه با تممیعاوتماعي  -مشاركت سیاسي 

   شجندديده مي زير تاادر ودول ،به تفکیک فراواني و درصد شد كهبندا عبقه

 

 بي ان ی اجتماعی -9

 توزیع فراوانی و درصد ميزان بي ان ی اجتماعی دانشجویان: 9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

بیانگر اين ا ست كه میزا  بیگانگي اوتماعي دانشمجيا  در گزينیه زيیاد    8ودول  

 1/86در مقابل میزا  بیگانگي اوتماعي آنا  در گزينیه كیش معیادل     ،درصد 91/14معادل 

بي نیر اند كه میزا  میانگین بیگانگي  درصد آنها در اين مجرد 18/6درصد است و حدود 

 محاسبه شده است  25/8اوتماعي در وامعه دانشمجيي دركل معادل 

 

 درصد فراواني اوتماعي بیگانگيمیزا 

 91/14 215  زياد

 18/6 88 ي نیرب

 1/86 861 كش

 14/8 1 بي وجاب

 855 411 ومع
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 بي ان ی سياسی -2

 توزیع فراوانی و درصد ميزان بي ان ی سياسی دانشجویان: 2جدول 

 درصد فراواني سیاسي گينبیگامیزا 

 2/18 288  زياد

 1/85 49 بي نیر

 1/86 861 كش

 8/8 6 جاببي و

 855 411 ومع

 

بیانگر اين است كه مییزا  بیگیانگي سیاسیي دانشیمجيا  در گزينیه زيیاد        2ودول 

 1/86در مقابل میزا  بیگانگي سیاسي دانشمجيا  در گزينه كش معادل  ،درصد 2/18معادل 

درصد آنها در اين مجرد بي نیراند كه دركل میزا  میانگین بیگانگي  1/85درصد و حدود 

 محاسبه شده است  51/8ي در وامعه دانشمجيي معادل سیاس

 

 مشارکت اجتماعی -3

 توزیع فراوانی و درصد مشارکت اجتماعی دانشجویان: 3جدول 

 درصد فراواني اوتماعيمشاركت  میزا 

 1/86 861  زياد

 85/21 821 متجسم

 1/84 811 كش

 8/8 6 بي وجاب

 855 411 ومع
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میزا  مشاركت اوتماعي دانشمجيا  در گزينه زياد  بیانگر اين است كه 8ودول

 1/84اوتماعي آنا  در گزينه كش معادل  مشاركتدر مقابل میزا   ،درصد 1/86معادل 

باشد كه در كل ميدرصد  8/21درصد و تمايل آنهابه گزينه متجسم در مشاركت اوتماعي 

 محاسبه شده است   91/2میانگین مشاركت اوتماعي دانشمجيا  
 

 مشارکت سياسی -4 

:4جدول توزیع فراوانی و درصد مشارکت سياسی دانشجویان  

 

 

 

 

 

 

 

بیانگر اين است كه میزا  مشیاركت سیاسیي دانشیمجيا  در گزينیه زيیاد       4ودول 

درصد  1/86در مقابل میزا  بیگانگي سیاسي آنا  در گزينه كش معادل  ،درصد 8/18معادل 

باشد كیه در كیل مییانگین    ميدرصد  1/85و تمايل به گزينه متجسم در مشاركت سیاسي 

 محاسبه شده است   98/2مشاركت سیاسي دانشمجيا  

 

 ي استنباطیها ( یافته

خاصیه   شید و تمزيه و تحلیل  ،نبا استفاده از ضريب تمبستگي اسپیرم تا( داده8

 است: آمدهنتاي  در ودول زير 

 

 درصد فراواني مشاركت سیاسي میزا 

 8/18 288  زياد

 1/85 49 متجسم

 1/86 861 كش

 8/8 6 بي وجاب

 855 411 ومع
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 ها: ضریب همبست ی نمرات آزمون5جدول 

 (N) تمیستگي متغیرتا

ضريب 

تمبستگي 

(R) 

سطح معني 

 (Pدارا)

ی فرضیه اصلي بیگانگي سیاسي و اوتماعي با 8

 مشاركت سیاسي و اوتماعي
 555/5 ی2/5 458

 555/5 ی 2/5 486 یاسيی بیگانگي سیاسي با مشاركت س2

 28/5 511/5 481 ی بیگانگي سیاسي با مشاركت اوتماعي8

 555/5 ی 2/5 488 ی بیگانگي اوتماعي با مشاركت اوتماعي4

 555/5 ی81/5 482 ی بیگانگي اوتماعي با مشاركت سیاسي1

 15/5 58/5 445 ی بیگانگي سیاسي با بیگانگي اوتماعي6

 555/5 48/5 488 ت سیاسيی مشاركت اوتماعي با مشارك1

 

 بیانگر اين است كه :  1ا مندرج در ودول تاداده

با مشاركت سیاسي و  ،اوتماعي -( فرضیه اصلي : تمبستگي بیگانگي سیاسي 8

دتد كه با مينشا  را ( P=555/5اوتماعي رابطه معکجس معني دارا )با سطح معني دارا

رد كه تفاور معني دارا بین دو متغیر تجا  قیاور كميدرصد  855اعمینا  نزديک به 

 ، (Spear mansrho= -0/2فجق الذكر ووجد دارد  محاسبه ضريب تمبستگي اسپیرمن )

 دتد  ميمتجسطي را نشا   تمبستگي نسبتا 

( فرضیه فرعي اول: تمبستگي بیگانگي سیاسي با مشاركت سیاسي رابطه معکجس 2

 855دتد كه با اعمینا  نزديک به ميشا  ( نp=555/5)با سطح معني دارارا دارا معني

متغیر برقرار است  محاسبه ضريب دو تجا  گفت كه تفاور معني دارا بین ميدرصد 

 دتد  مي( تمبستگي نسبتا  متجسطي را نشا  Spear mansrho= -0/2) تمبستگي اسپیرمن

( فرضیه فرعي دوی : تمبستگي بیگانگي سیاسي با مشاركت اوتماعي رابطه 8

دتد كه ارتباط مي( نشا  p=28/5)با سطح معني دارارا دارا تقیش و غیر معنيمس
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 ،(Spear mansrho= 0/057) دارا ووجد ندارد  محاسبه ضريب تمبستگي اسپیرمنمعني

 دتد  ميبسیار ضعیف را نشا  تمبستگي 

با مشاركت اوتماعي رابطه  اوتماعيی فرضیه فرعي سجی: تمبستگي بیگانگي 4

دتد كه با اعمینا  نزديک مينشا  را ( p=555/5دارا )با سطح معني دارانيمعکجس مع

تجا  قیاور كرد كه تفاور معني دارا بین دو متغیر بر قرار است  ميدرصد  855به  

نسبتا  تمبستگي  ، (Spear mansrho = -0/2محاسبه ضريب تمبستگي اسپیرمن )

 دتد  ميمتجسطي را نشا  

با مشاركت سیاسي رابطه  اوتماعي: تمبستگي بیگانگي  ی فرضیه فرعي چهاری1

دتدكه با اعمینا  نزديک مي( نشا  p=555/5معکجسي معني دارا )با سطح معني دارا

تجا  قیاور كرد كه تفاور معني دارا بین دو متغیر برقرار است  ميدرصد  855به 

متجسطي را تمبستگي  (Spear mansrho= -0/35محاسبه ضريب تمبستگي اسپیرمن )

 دتد  مينشا  

ی فرضیه فرعي پنمش : تمبستگي بیگانگي سیاسي با بیگانگي اوتماعي رابطه 6

تفاور  گفت تجا مي ،دتدمي( را نشا  نp=15/5دار مستقیش )با سطح معني دارامعني

 =Spear mansrhoمعني دارا بین دو متغیر برقرار نیست  محاسبه ضريب تمبستگي )

 دتد  ميلي ضعیفي را نشا  ( تمبستگي خی0/01

ی فرضیه فرعي ششش : تمبستگي مشاركت سیاسي با مشاركت اوتماعي رابطه 1

كه با اعمینا  نزديک  ،دتدمي( را نشا  p=555/5مستقیش معني دارا )با سطح معني دارا

تجا  قیاور كرد كه تفاور معني دارا بین دو متغیر برقرار است  ميدرصد  855به 

( تمبستگي نسبتا  خجبي را Spear mansrho= 0/43تمبستگي اسپیرمن )محاسبه ضريب 

 دتد  مينشا  

ا مطرم شده به وز متغیرتاا بیگانگي سیاسي با مشاركت تااز مممجع فرضیه

اوتماعي و بیگانگي سیاسي با بیگانگي اوتماعي كه از نیر آمارا مجرد تايید قرار 
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به اين معنا كه بین متغیرتا  ؛د تايید قرار گرفتنداز نیر آمارا مجر تاساير فرضیه، نگرفتند

تجا  مي ،در متغیرتايي كه تمبستگي معکجس است  تمبستگي معني دارا ووجد دارد

مشاركت سیاسي و اوتماعي  ،يابدميگفت تر چه بیگانگي اوتماعي و سیاسي افزايش 

تمبستگي مستقیش  نهد و تمچنین در مجاردا كهميافراد وامعه مجرد مطالعه رو به كاتش 

مشاركت سیاسي تش  ،يابدميتجا  گفت ترچه مشاركت اوتماعي افزايش مياست 

ا فجق دروامعه دانشمجيا  ايرا  تا حدودا با تادر مممجع يافته  يابدميافزايش 

ا بدست آمده از پژوتش در ساير وجامع غربي، مدل مفهجمي و پژوتش انمای تايافته

 اني دارد  تمخج 18شده حسني در سال 

تجيت ، مقطع تحصیلي، قجمیت، ونس، ا مربجط به فرضیه رابطه سنتاداده

مشاركت ، اوتماعي -سطح درآمد و وضعیت تأتل با بیگانگي سیاسي تا، دانشگاه

اوتماعي و سیاسي با استفاده از آزمج  كروسکال والیس و يجما  ويتني مجرد تمزيه و 

در ساير مجارد رابطه معني دارا بر  ،شده در ذيل تحلیل قرار گرفت كه به وز مجارد ذكر

 قرار نبجده است  

رابطه معني دارا بین مقطع تحصیلي با بیگانگي اوتماعي برقرار بجده است  به  

عبارر ديگر مي تجا  گفت: بیگانگي اوتماعي مقطع كارشناسي ارشد با رتبه میانگین 

ا رداسطح معني درو  69/251بیش از مقطع كارشناسي با رتبه میانگین  ،18/284

51/5>p   بجده است 

رابطه معني دارا بین دانشگاتهاا ويژه )امای وعفر صادق )ع( و شاتد( و عادا 

مشاركت سیاسي و مشاركت اوتماعي برقرار بجده ، بیگانگي اوتماعي، با بیگانگي سیاسي

 تجا  گفت :ميبه عبارر ديگر  ،است

كمتر از  12/881ويژه با رتبه میانگین  تااالف( بیگانگي اوتماعي دانشگاه

 بجده است   p=555/5درسطح معني دارا  ،89/281تاا عادا با رتبه میانگین دانشگاه
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بیشتر از  22/241تاا ويژه با رتبه میانگین ب( بیگانگي سیاسي دانشگاه

 بجده است   p<52/5در سطح معني داراو  29/281تاا عادا با رتبه میانگین دانشگاه

بیشتر از  28/218تاا ويژه با رتبه میانگین ( مشاركت اوتماعي دانشگاهج

 بجده است   p=555/5دارا سطح معني درو  81/285تاا عادا با رتبه میانگین دانشگاه

بیشتر از  98/885د( مشاركت سیاسي دانشگاتهاا ويژه با رتبه میانگین 

 بجده است   p=555/5دارا معني در سطحو  95/811تاا عادا با رتبه میانگین دانشگاه

رابطه معني دارا بین سنین مختلف با بیگانگي اوتماعي و مشاركت سیاسي برقرار 

 تجا  گفت :ميبه عبارر ديگر  ،بجده است

كمتر  91/819با رتبه میانگین  81-25الف( بیگانگي اوتماعي دانشمجيا  با سنین 

و  15/248با رتبه میانگین  85-89ز سنین كمتر ا 28/225با رتبه میانگین  28-29از سنین 

 بجده است   p<15/5دارا در سطح معني

بیشتر از  11/224با رتبه میانگین  81-25ب(مشاركت سیاسي دانشمجيا  با سنین 

و  15/888با رتبه میانگین  85-89بیشتر از سنین  46/819با رتبه میانگین  28-29سنین 

   بجده است p<554/5دارا در سطح معني

مشاركت اوتماعي ، ا مختلف با بیگانگي اوتماعيتادارا بین دانشگاهرابطه معني

 تجا  گفت:ميبه عبارر ديگر  ،و سیاسي بر قرار بجده است

ا مختلف بر حسب رتبه میانگین تاالف( بیگانگي اوتماعي دانشمجيا  دانشگاه

 میزا  بیگانگي آنها از كش به زياد عبارتند از :

صنعت و علش ، 811شاتد با رتبه میانگین ، 11/98)ع( با رتبه میانگین امای صادق  -

تربیت معلش با رتبه ، 21/285شهید بهشتي با رتبه میانگین ، 19/251با رتبه میانگین 

امیركبیر با ، 81/281تنر با رتبه میانگین ، 11/288، تهرا  با رتبه میانگین 51/228میانگین 

شريف با رتبه میانگین ، 29/241باعبايي با رتبه میانگین عامه ع، 14/242رتبه میانگین 

، 12/264خجاوه نصیر با رتبه میانگین ، 22/219تربیت مدرس با رتبه میانگین ، 99/214

 بجده است   p=555/5در سطح معني دارا 
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تاا مختلف بر اساس الجيت از زياد ب( مشاركت اوتماعي دانشمجيا  در دانشگاه

  به كش عبارتند از :

، 99/216شهید بهشتي با رتبه میانگین ، 41/885امای صادق)ع( با رتبه میانگین  -

شاتد با رتبه ، 11/286شريف با رتبه میانگین ، 19/241صنعت با رتبه میانگین و علش 

، تربیت معلش با رتبه میانگین 82/289خجاوه نصیر با رتبه میانگین ، 81/285میانگین 

عامه ، 89/892تربیت مدرس با رتبه میانگین ، 99/251میانگین امیركبیر با رتبه ، 11/259

تنر با رتبه میانگین  ، 84/812تهرا  با رتبه میانگین ، 48/812عباعبايي با رتبه میانگین 

 بجده است   p=555/5در سطح معني دارا ، 22/819

 الجيت از زياد به بر اساستاا مختلف ج( مشاركت سیاسي دانشمجيا  در دانشگاه

 كش عبارتند از :

و علش ، 54/262شاتد با رتبه میانگین ، 88/819امای صادق)ع( با رتبه میانگین  -

خجاوه نصیر با رتبه ، 28/286شريف با رتبه میانگین ، 14/221صنعت با رتبه میانگین 

عامه عباعبايي با رتبه میانگین ، 22/258تربیت معلش با رتبه میانگین ، 51/252میانگین 

، 11/815تربیت مدرس با رتبه میانگین ، 95/895، شهید بهشتي با رتبه میانگین 16/896

تنر با رتبه میانگین ، 11/848امیركبیر با رتبه میانگین ، 92/861تهرا  با رتبه میانگین 

 بجده است   p=555/5در سطح معني دارا  29/841

به  ،ده استرابطه معني دارا بین سطجم درآمد با مشاركت اوتماعي برقرار بج

 تجا  گفت : ميعبارر ديگر 

بیشتر  ،61/281مشاركت اوتماعي دانشمجيا  با سطح درآمد زياد با رتبه میانگین  -

بیشتر از سطح درآمد كش با  86/288از دانشمجيا  با سطح درآمد متجسم با رتبه میانگین 

 بجده است   P/=555در سطح معني دارا  59/815رتبه میانگین 
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 ري و پيشنهاد : گينتيجه
 : تجا  گفته اتداف پژوتشي ميباتجوه ب

سنمش میزا  بیگانگي سیاسي و اوتماعي و مشاركت سیاسي و اوتماعي كه در  -8

،  25/8وامعه مجرد مطالعه يعني وامعه دانشمجيي میزا  میانگین بیگانگي سیاسي معادل 

و  61/2سي معادل و میانگین مشاركت سیا 51/8میانگین بیگانگي اوتماعي معادل 

گیرا تدف اول مشخص گرديد  لذا در نتیمه 96/2میانگین مشاركت اوتماعي معادل 

آ   با ووجد اتمیت فراوا ذكر اين نکته عب  مباني نیرا ضرورا است كه مشاركت 

شجد  عب  گزارش سیلز در بیشتر مياعمال ن ،تجسم تمه كساني كه واود آ  تستند

يک پنمش تا يک سجی در  ،اد واود الشرايم براا مشاركتاز مممجع افر تادمجكراسي

كنند  اين اعاعار بیانگر عمجمیت بي عاقگي به مشاركت در ميانتخابار شركت 

مسا ل سیاسي و اوتماعي است  لیکن با تجوه به شرايم و مجقعیت خطیر ومهجرا 

از سجا ديگر  ايرا  در عرصه بین الملل از يک سج و تهديدار داخلي و خاروي مياسا

در  تاو تمچنین عب  ديدگاه مقای معیش رتبرا در مجرد مجقعیت ويژه و ممتاز دانشگاه

 تجاند نگرا  كننده باشد   ميشکجفايي و تجسعه كشجر، نتاي  فجق 

میزا  تمبستگي بین متغیرتاا بیگانگي از بین تفت فرضیه مطرم شده درباره  -2

اوتماعي به وزء دو فرضیه )رابطه بین بیگانگي  -اوتماعي با مشاركت سیاسي  -سیاسي 

سیاسي با مشاركت اوتماعي و بیگانگي سیاسي با بیگانگي اوتماعي كه رابطه معني دارا 

   مجرد تايید قرار گرفتند تابرقرار نبجده( بقیه فرضیه

، سیلز، لیپست، ا فجق با تجوه به تحقیقار انمای شده لرنرتاتجا  گفت يافتهمي

ا ياد تاكه رابطه معني دارا را بین مؤلفه ،مارا لجين و    در وجامع غربي، یمنملجين س

لیکن در تحقیقار   تقريبا  تمسجيي دارد ،شده با بیگانگي و مشاركت بدست آورده بجدند

ا تارابطه معني دارا بین مؤلفهدر ايرا   18انمای شده تجسم محسني تبريزا در سال 

ده بجد  اما در تحقیقار انمای شده تجسم شو مشاركت مشاتده نياد شده با متغیر بیگانگي 
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رابطه معني دارا بین برخي از عجامل برقرار بجده است  تحقی  حاضر  18حسني در سال 

به اين  ،تمبستگي معني دارا بین متغیر بیگانگي و مشاركت برقرار است :نشا  داد اوال 

افزايش مشاركت آنها را تحت تأثیر قرار  ،معنا كه ترچه بیگانگي دانشمجيا  افزايش يابد

  کسر عدتد و بمي

، درآمد تحصیلي ، مقطع، تأتل، قجمیت، مذتب، ونسسن میا  تعیین  رابطه  -8

 اوتماعي - سیاسي مشاركت و اوتماعي -سیاسي با بیگانگي ،دانشگاه و نجع

 مجارد زير است: بیانگر 16دانشمجيا  در سال 

 معني دارا بین مقطع تحصیلي با بیگانگي اوتماعي برقرار بجده است   ( رابطه8

 –با بیگانگي سیاسي  ،ا ويژه و عاداتا( رابطه معني دارا بین دانشگاه2

 اوتماعي برقرار بجده است   -مشاركت سیاسي  و اوتماعي

ف با بیگانگي اوتماعي و مشاركت سیاسي ل( رابطه معني دارا بین سنین مخت8

 ر بجده است  بر قرا

مشاركت ، با بیگانگي اوتماعي ،ا مختلفتا( رابطه معني دارا بین دانشگاه4

 اوتماعي و مشاركت سیاسي برقرار بجده است  

 ( رابطه معني دارا بین سطح درآمد با مشاركت اوتماعي برقرار بجده است  1

لیپسیت  ، لزسی، ا پارسجنزتاعب  نیريهكه  تجا  بیا  نمجدميبر اساس تدف سجی:  

 بیا سیاير  تجانید  میي اا در مجرد متغیرتاا اثر گذار با بیگانگي و مشاركت در تیر وامعیه  

وجامع متفاور باشد، چرا كه مبتني بر ديدگاه سیلز، لیپست و    فرتن، تر وامعیه اا بیا   

ا شخصییتي،  تیا وامعه ديگیر  بیداليل منزلیت، تعلییش و تربییت، میذتب و    ، تفیاور       

شامل نهادتا و ساختارتاا اوتماعي، الگجا باورتا، وامعیه پیذيرا،   ا اوتماعي تامحیم

 باشد  ميمتفاور  ،ا فرتنگي و سیاسيتااعتقادار و ارزش

تا از مممجع افراد واود شرايم تر چند عب  گزارش سیلز در بیشتر دمجكراسي

ر نمايند كه در مقايسه میزا  مشاركت دانشمجيا  دشركت مي 8/8تا  1/8براا مشاركت

باشد  لیکن با تأكید بر رويکرد حیرر امای خمیني )ره( تر ميوامعه مجرد مطالعه مطلجب
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و مقای معیش رتبرا كه ركن اصلي انقاب در امر تجسعه و پیشرفت و مقابله با تهديد 

دانند و تمربه سي سال گذشته تا مياست را حیجر فعال و گسترده مردی در تمامي صحنه

ضجع است و در اين حیجر مشاركت و نقش دانشمجيا  در پیشگامي تأيید كننده اين مج

تجاند تا رسد نتاي  حاصل از پژوتش مياين امر بسیار بروسته بجده است  به نیر مي

تاا دقی  علمي شجد تا با كالبد شکافي پژوتشحدودا نگرا  كننده باشد  لذا پیشنهاد مي

اوتماعي، عجامل تأثیرگذار  –ت سیاسي اوتماعي و مشارك –در دو حجزه بیگانگي سیاسي 

بر ظهرو بیگانگي و كاتش مشاركت احصاء و سپس با ارا ه سازوكارتاا مناسب به درما  

 گردد: تاا كلي به شرم ذيل ارا ه ميمنطقي آ  پرداخت و در خاتمه تجصیه

الف( تاش در وهت اورايي نمجد  راتبردتیاا حییرر امیای )ره( و مقیای     

 مجرد و وايگاه و نقش ويژه دانشمجيا  در تجسعه كشجرمعیش رتبرا در 

 نییای و  هبازسازا و تقجيت اعتماد وامعه دانشمجيي بی  كجشش در وهت( ب

 مسثجلین

 افراد وامعه مجرد پژوتش ايماد امید در( اتخاذ ساز و كارتايي به منیجرج

تیاا  تاا وامعه دانشیمجيي بیا آرمیا    تمسجكرد  آرما  كجشش در وهت( د

 تمحکج

 تاا صنفيو تشکلسیاسي احزاب فعالیت نهادينه كرد   كجشش در وهت( ه

 اساسي براا افزايش مشاركت و كاتش بیگانگي ( اتخاذ تمهیدارو

 

 منابع :

در مممجع  ،جامعه مدنی و خلقيات ما ایرانيان (،8816) ازغندا، علیرضا  -

ک فرتنگي انقاب مقاالر تحقی  وامعه مدني در انقاب اسامي ايرا ، سازما  مدار

  يرا اسامي ا
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  میثش، مجسا ي ؛علیرضا، تبريزا محسني ؛شها، پجر ميظكا ؛حمید، انصارا -

 لئدر مسا تهران شهرستان مردم نظرها ورفتار مشارکتی در وجهه پژوهش (،8815)

، عياوتما جیعل دانشکده، تهرا    دانشگاهمؤثر بر آن املعوناجا و  عبا وقای طمرتب

  ولد اول، اونيعت تحقیقاتي مؤسسه

هاي جامعه شناختی شكل گيري جامعه زمينه (،8816)پناتي، محمدحسین   -

در مممجعه مقاالر تحقی  وامعه مدني در انقاب اسامي ايرا   سازما   ،مدنی

  فرتنگي انقاب اسامي ايرا مدارک 

فزایش مشارکت مردمی در راهكارهاي ا (،8818)پناتي، محمدحسین   -

در مممجعه مقاالر گردتمايي دولت و مشاركت مردمي  تدوين  ،عرصه فرهنگ

 حسن فردرو، ولد اول، نشر آ  م

  انتشارار سمت  شناسیهاي جامعهنظریه (،8815)تجسلي، غامعباس   -

 تهرا  

عنوان رابطه بي ان ی سياسی ه  بارساله دکترا  (،8818)قاسش  ، حسني -

هرا  دانشگاه   تاعی با مشارکت سياسی و اجتماعی در چار چو  امنيت ملیاجتم

  عالي دفاع ملي 

و  تهیه  )ره(خمينی امام رهنمودهاي عهنور، مجمو هفصحي  ا    روم، خمیني -

و  فرتن، وزارر سهامي شركت انتشارار، اسامي فرتن، مركز مدارک آوراع وم

  8818 الي 8868ولد  22در  ارشاد اسامي

 و چگجنگي امنیت احساس میزا  بررسي (،8815)امرضا  غ، رفخجش -

 سال، و اقتصادي سياسی تطالعاا فصلنامه ،امنیت در برقرارا مردی مشاركت

   شو تشت تشفت شماره، پانزدتش
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 حسین :ترومه، جدید سياست و تحليل تجزیه (،8864)  رابرر، دال -

  اول چاپ، مرنديز : انتشارارتهرا  ،ريا ظف

و  انسانی در علوم پژوهش عملیو  نظري مبانی (،8815)  يعل، دالور -

  (وديد شد )از ويرايشر انتشارار، اول چاپ  اجتماعی

، ترومه: شناسی در دوران معاصرنظریه جامعه(، 8819ريترز، وجرج  ) -

  اری، تهرا : انتشارار علمي محسن ثاثي، چاپ چه

 ملي بر امنیت امنیت هجیفتأثیر رويکرد وديد م (،8811)  ممتبي، ارزادهطع -

، راتبردا ارعالطم پژوتشکده : انتشارار  تهرا راهبردي اتعالطم صلنامهف  ا  ا  ج

   تابستا ، دو شماره

  (،8811) دهخدا لغت نامه -

دا تا: ترومه ،مشارکت در توسعه (،8819)يگرا   كا جترا، تج ین و د -

   داود عبايي، انتشارار روش   عبراني و

 :ترومه ،هابرماسنز تاسونظریه اجتماعی مدرن از پار (،8811)كرا ب، يا    -

 عباس فمر  نشر آگه 

تثجريها در  بنداو گروه سازاهجیفم (،8815)علیرضا  ، تبريزا محسني

  2 شماره، وديد دوره، اجتماعی لومع نامه  و روانشناسي شناسيهعوام تااحجزه

   ا تهر دانشگاه : انتشارارهرا ت

 جماعات ائمه مشورتی عمجام بررسی (،8818)لیرضا  ع، تبريزا محسني -

 اوتماعي و تحقیقار ارعالطم   مؤسسهانتهر شهر قطدر منا محل تمدترینعم

   ا تهر دانشگاه
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 هعو تجس مشاركت براا يع: مانبیگانگي (،8811)علیرضا  ، تبريزا محسني -

   تابستا ، 8 شماره، اول : سالتهرا  (،رهن یف تحقيقات صلنامهف) پژوهش نامه  ملي

و  بي ان ی هطراب موردي بررسی (،8816)علیرضا  ، تبريزامحسني -

  شهر تهران قطمنا خانوارهاي سرپرستان در ميان سياسی اجتماعی مشارکت

   تهرا  دانشگاه اوتماعي قارو تحقی ارعالطم مجسسه

 اهيمفم صيلیفت هرست. فپایانروع بیف (،8811)بدالممید  ع، اديخجاهعم -

   : نشر ذره  تهرا کریم قرآن

 مقای معیش رتبرا : -

 27/90/9362. فرهن ی د و انقال ستا ايعضدر دیدار با ا سخنرانی

 3/8/9369. دانشجویان اسالمی هايانجمن ايعضدر دیدار با ا سخنرانی

 23/3/9369. و دانش اهيان از دانشجویان کثيري تعبي در مراسم سخنرانی

 99/8/9374. قم دانشجویی هايمتشكل عدر جم سخنرانی

 29/8/9374. فرهن ی انقال  عالی يشورا اياعضدر دیدار با  سخنرانی

، ارديبهشت، روزنامه رسالتسخنراني در ومع كارگزارا  نیای در عید غرير  

   8816  8241شماره 

 هطراب مورديبررسی (،8816) میچل نقل از محسني تبريزا، علیرضا  -

شهر  قطمنا خانوارهاي سرپرستان در ميان سياسی اجتماعی و مشارکت بي ان ی

   تهرا  دانشگاه اوتماعي و تحقیقار ارعالطم سسهؤ  متهران

 و هدایت جذ  راههاي بررسی پروژه (،8818)  محسینغا، نجروزا -

 نیروا : مركز تحقیقارتهرا   ميليونی بيست ارتش تقویت براي مردمی هايکمک

 مت  اوقم
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