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گذار بر تقويت مشاركت اجتماعي مطالعة عوامل تاثير
  هاي علمي دانشجويي دانشجويان در انجمن

  1هاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد)(مورد مطالعه: انجمن
  

 توحيد عليزاده ،مجتبي ميرزائي  ،حسين ميرزايي
  

  )15/04/98 پذيرش تاريخ، 19/10/97 دريافت تاريخ(
  

تواند در تقويت روابط موجود در اجتماع  هاي علمي به عنوان نهادي كه ميانجمن: چكيده
جهت نيازمند مطالعات  علمي تأثير قابل توجهي داشته باشد حائز اهميت است و از اين

يابي  اء كاركردهاي آن و دستمتعدد در مورد كاركردها، ساختار و شناسايي عوامل موثر بر ارتق
به اهداف است. امري كه تحقيق حاضر به نوبة خود در صدد انجام آن است. هدف تحقيق 

هاي حاضر شناسايي عوامل تاثير گذار بر تقويت مشاركت اجتماعي دانشجويان در فعاليت
علمي در  هايهاي علمي است. امري كه  بدون شك ادامة حيات انجمندانشجويي انجمن

ها به آن وابسته است و درصورت غفلت باعث تشريفاتي شدن و حتي حذف سطح دانشگاه
هاي علمي خواهد شد. در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعة انجمن

نفر) در  9977آماري تحقيق حاضر را تمامي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي (
 گيرينفر با استفاده از نمونه 150هند كه از اين تعداد دتشكيل مي 97- 96سال تحصيلي 

بندي تصادفي به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. نتايج توصيفي نشان از پايين طبقه
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 باشد) مي43426/2حمايت مالي دانشگاه فردوسي مشهد (با كد 

 
  hmirzaei@um.ac.ir              .(نويسنده مسئول) مشهد فردوسي دانشگاه اجتماعي علوم گروه علمي هيئت .

  .مشهد فردوسي دانشگاه توسعه و اقتصادي شناسي جامعه دكتراي دانشجوي.  
                 M.mirzaie1990@mail.um.ac.ir  

  .  مشهد فردوسي دانشگاه توسعه و اقتصادي شناسي جامعه دكتراي دانشجوي.  
                                                                                                    Alizade.1982@yahoo.com  



 ... هاي علمي دانشجوييگذار بر تقويت مشاركت اجتماعي دانشجويان در انجمنمطالعة عوامل تاثير

155 

هاي علمي است. هاي انجمن%) در فعاليت40بودن ميزان مشاركت اجتماعي دانشجويان (
 يايمزاي، علم يهاانجمن يارآمدكي، اعتماد اجتماعتمام متغيرهاي مستقل تحقيق (اما 
ي) برخالف متغير مشاركت از آموزش يهاگروه با هاانجمن ارتباطو  هادر انجمن تيعضو

ميانگين به نسبت مطلوبي (متوسط رو به باال) در بين دانشجويان نمونه تحقيق برخوردار 
تغيرهاي مستقل هاي استنباطي تحقيق نشان داد كه بين ماند. نتايج مربوط به تحليلبوده

تحقيق و مشاركت اجتماعي دانشجويان همبستگي معناداري وجود دارد. در كنار اين 
ها، نتايج مربوط به تحليل مسير تحقيق نيز نشان داد كه از بين متغيرهاي تحقيق، يافته

ها مجوز ورود به مدل تحليل مسير را پيدا نكرده است و متغيرهاي متغير كارآمدي انجمن
اند. نتيجة نموده% از تغييرات مربوط به مشاركت اجتماعي را تبيين  20در حدود  ديگر نيز

هاي علمي تحت تاثير منفعتي كلي تحقيق بيانگر اينست كه مشاركت دانشجويان در انجمن
 توانداست كه از اين مشاركت دريافت مي كنند. منفعتي آني و قابل درك براي دانشجويان مي

هايي كند. در كنار اين امر اعتماد نيز ركت در چنين نهادها و انجمنها را متقاعد به ش آن
  كند.افزايش مشاركت را تقويت مي

مشاركت اجتمـاعي، انجمـن هـاي علمـي، اعتمـاد اجتمـاعي، عضـويت در        مفاهيم اصلي: 
 ها.انجمن

  
  بيان مسئله

سعه علم در نظام بدون ترديد بخشي از روند توسعه در كشور، در ارتباطي تنگاتنگ با مقوله تو
اجتماع علمي است. اساسا رشد كمي و كيفي علم در معناي عام آن در جامعه، به مثابه زيربناي 

تواند مطرح باشد. تجربه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي ميتوسعه در ساير بخش
كانون مركزي  يافته بيانگر آن است كه مقوله علم و نهاد علمي به عنوانتاريخي كشورهاي توسعه

هايي از تاريخ توسعه علمي، تامين كننده اصلي بستر توسعه يافتگي اين جوامع بوده و در برهه
توسعه اين كشورها، مسئوليت جدي را نيز بر عهده داشته است. در اين كشورها اساسا فعاليت 

گيرد، ش قرار مينهادهاي علمي با توجه به جايگاه تاثيرگذار آن، پيوسته مورد مطالعه، رصد و سنج
ها و روندهاي حاكم در فرايند توليد علم، نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت تا ضمن بازبيني در روش

رغم تاكيدات فراوان در ها همواره تحت كنترل باشد. اين در حالي است كه در كشور ما، علي آن
ها در كشور بسيار  لعة آنهاي متعدد علمي و دانشگاهي، پيرامون توجه به نهادهاي علمي، مطابخش

رسد مطالعة هاي علم پژوهي مورد توجه قرار گرفته و از اين منظر، به نظر ميكمتر از عرصه
  هاي علمي، به قدر كافي جدي تلقي نشده است.ها و انجمن سازمان

آيند كه از خاصيت و توانايي بالقوه توليد علم و هاي علمي، يكي از نهادهايي به حساب ميانجمن
طور كلي انجمن علمي سازماني داوطلبانه است كه براساس توافق و مشاركت  دانش برخوردارند. به
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شود. در اين تعريف بر داوطلبانه گروهي از افراد كه در يك رشته علمي متخصص هستند تشكيل مي
ها جزو داوطلبانه بودن، تخصصي بودن و مشاركت متخصصان تاكيد شده است. اين ويژگي

ها نقش شوند كه براي ارتقاي علم در سطح دانشگاههاي علمي محسوب ميذاتي انجمنخصوصيات 
  ).53: 1381كنند (عبداللهي، ايفا مي

دولتي، يكي ديگر از رسمي، دولتي و غيرهاي علمي مستقل رسمي و غيردر كنار انجمن
ي دانشجويي است. هاي علمنهادهايي كه طي دو دهه اخير فعاليت جدي به خود گرفته است، انجمن

شان، به عنوان مركزي براي پرورش استعدادهاي علمي، مديريتي، ها از بدو آغاز فعاليتاين انجمن
هاي دانشگاهي نقش مهمي را در هاي علمي همسو با آموزشتقويت نشاط علمي و اجراي برنامه

ظام اجتماعي علم هاي علمي بخشي از نكنند. به طور مشخص انجمنپيشبرد اهداف علمي ايفاء مي
هاي علمي كنند؛ البته بايد توجه داشت كه، انجمنهستند و در پيشبرد علم نقش مهمي ايفا مي

اي در سطح هاي علمي رشتهدانشجويي در ايران ساختار و كاركردهاي متفاوتي در مقايسه با انجمن
هاي صنفي، كانونهاي علمي دانشجويي در كنار شوراهاي رسد انجمنجامعه دارند. به نظر مي

هاي دانشجويي را هاي فعاليت فوق برنامه، كليت تشكلهاي سياسي و گروههنري، تشكل - فرهنگي
  آورند.ها به وجود ميدر دانشگاه
هاي علمي دانشجويي، با اتكا بر نيروي انگيزشي باالي نيروهاي جوان خود، سهم جدي در انجمن

ها كاركردهاي توان براي اين انجمنز اين زاويه ميكنند و اتوسعه اهداف دانشگاهي ايفاء مي
متعددي را از جمله: ايجاد ارتباط و پيوستگي بين دانشجويان، فارغ التحصيالن و اساتيد، ارتقاي 

ها و غني كردن توسعه فردي و هاي شغلي، بهبود مهارتسطح علمي دانشجويان، شناسايي فرصت
يان، ارائه تسهيالت و اطالعات به دانشجويان جديدالورود، اي، رعايت حقوق و حمايت از دانشجوحرفه

ايجاد انگيزه براي تحصيل، ارتقاي تفكر انتقادي، افزايش اعتماد به نفس دانشجويان، تقويت روحيه 
ها و مراكز ها؛ ارتباط علمي با ساير دانشگاههمكاري و كار گروهي، ارزيابي سطح علمي رشته

هاي ايجاد باطي دانشجويان، تقويت حس سازندگي و كاهش تنشهاي ارتپژوهشي، توسعه مهارت
  ). 68: 1386شده در اثر وارد شدن در عرصه پر چالش دانشگاه، مد نظر داشت (شارع پور، 

تواند در هاي علمي دانشجويي دانشگاه، ميشناسي علم، كاركرد و ساختار انجمناز زاويه ديد جامعه
آشكار سازد. در اين زمينه، بررسي دقيق از ساختار هر كدام از  سطح نهادهاي علمي تاثيرات خود را

هاي علمي اساتيد، مراكز تحقيق و ها از زاويه پيامدي بر نهادهايي نظير انجمن ها و تاثير آناين انجمن
اي موشكافانه است. دانشگاه فردوسي گيري گفتماني علمي در دانشگاه نيازمند مطالعهتوسعه، شكل
هاي علمي دانشجويي متعددي است عنوان يكي از ده دانشگاه برتر كشور، داراي انجمنمشهد نيز به 

ها مورد توجه بوده  كه همواره به عنوان يكي از اهداف مهم توسعه آموزشي محسوب شده و فعاليت آن
هاي علمي دانشجويي در اين دانشگاه، نشان دهنده دغدغه و عالقمندي است. تعداد زياد اين انجمن
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هاست. هدفي كه اگر به درستي هدايت و ران اين دانشگاه در جهت توسعه كمي و كيفي اين محيطمدي
   تواند در توسعه اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه موثر شوند.مديريت شود، مي

بديهي است كه الزمه حضور مداوم و موثر چنين كاركردي، افزايش مشاركت دانشجويان 
ها زير گذاري انجمنها تاثير لمي دانشجويي است و بدون مشاركت آنهاي عها در انجمندانشگاه

هاي علمي بر فضاي دانشگاهي و دانشجويي فقط در حضور يك سوال خواهد رفت. تاثيرات انجمن
ها بدون يابي است. عدم مشاركت دانشجويان در انجمن مشاركت موثر از سوي دانشجويان قابل دست

يابي است را زير سوال  رسي به اهدافي كه از اين طريق قابل دستها و دست شك فلسفة وجودي آن
هاي ها و نهادها و انجمنمثابة هستة اصلي دانشگاه برد. در سايه مشاركت دانشجويان بهمي

اين رو تمام توان تاثيري مثبت از آن را بر محيط دانشگاهي متصور شد. ازدانشجويي است كه مي
يابي است. لذا  مي در زير چتر مشاركت دانشجويان قابل اجرا و دستهاي علاهداف و وظايف انجمن

هاي علمي و نهادهاي دانشجويي توجه به امر مشاركت دانشجويان در كنار پرورش و توسعة انجمن
دليل  همين منظور و به به دانشگاهي ضرورتي است كه غفلت از آن پيامدهاي منفي خواهد داشت.

هاي علمي دانشجويي و تعامل دانشجويان با اين نهاد علمي، تحقيق درجة بااليي از اهميت انجمن
گويي به اين سواالت است كه ميزان مشاركت دانشجويان كارشناسي دانشگاه  حاضر به دنبال پاسخ

هاي علمي دانشجويي تا چه ميزان است؟ و چه عواملي بر ميزان موفقيت فردوسي مشهد در انجمن
  اركت دانشجويان در اين نهاد موثرند؟هاي علمي و افزايش مشانجمن
  

  چارچوب نظري
شود. در دوره اول هاي علمي درايران به سه دوره تقسيم ميهاي انجمنبه طور كلي فعاليت

هاي علمي در ايران بسيار محدود بود و در اين دوران فقط هاي انجمنفعاليت) 13140- 1310(
هاي علمي تحت انجمن) 1370- 1340ره دوم (هاي فني و مهندسي فعاليت داشتند. در دوانجمن

هاي آنان گسترش يافت. آگاهي از نقش حمايت وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفت و فعاليت
هاي علمي بود. در دوره سوم فعاليت برد علم از علل توجه آن وزارتخانه به انجمن ها در پيشانجمن
هاي تحقيقات و فناوري با صدور مجوز به انجمن نقش وزارت علوم،تاكنون) 1370هاي علمي (انجمن

 )1370( هاي علمي ايرانر اساسنامه مصوب انجمند .)1383(قديمي،  تر گرديدغيرپزشكي برجسته
برد و ارتقاي علمي و  هاي علمي گسترش، پيشها، هدف از تشكيل انجمندر دوره سوم فعاليت

آموزشي، پژوهشي و تخصصي در  به امور و كمي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن توسعه كيفي
كه تاكيد زيادي نيز بر مشاركت فعال  عالوه اين . به1زمينه فعاليت هر انجمني ذكر شده است
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هاي علمي صورت گرفته است. چرا كه در نتيجة مشاركت است كه دانشجويان در آيين نامة انجمن
بر امور مربوطه را از همين طريق پيدا  گذاريشود و قدرت تاثيرهاي علمي معنادار ميحضور انجمن

ها، هاي علمي در اساسنامه و آيين نامهسازي اهداف انجمنخواهد كرد. اما با توجه به روشن
هاي گذشته با موانع زيادي مواجه شده است و مسير و حركت يابي به اين اهداف در سال دست
هاي آتي به سيري كه ممكن است در سالهاي علمي با اهداف مورد نظر فاصله زيادي دارد. مانجمن

منزله نهادي  اي كم بيانجامد و تاثيرگذاري آن را بههاي علمي توسط عدهانحصاري شدن انجمن
ها ترين درجه كاهش دهد. به همين دليل افزايش مشاركت دانشجويان در اين انجمنعلمي تا پايين

  هاست.  كليد موثر و واقعي براي بقا و دوام آن
سازي دانشجو با پذيري است كه با همانندفي ديگر دوران دانشجويي، فرصتي براي جامعهاز طر

شود و اين در قالب ساز بالندگي يا انحراف او مييابد و زمينهالگوها و هنجارهاي اجتماعي، تحقق مي
ه گيرد. اما در نهادهاي فرهنگي دانشجويان و بيك مشاركت اجتماعي مثبت يا گاه منفي شكل مي

هاي علمي، به دليل وجود ساختار صحيح و كاركردهاي مشخص و درست، اغلب ويژه انجمن
  ).56: 1394ها مثبت و مطلوب است (دلبري و رمضاني، مشاركت

فراهم ساختن ساختارها و سازوكارهاي الزم براي ايجاد و افزايش مشاركت فعال در دانشجويان 
هاي متعددي را به دست گرفته، نقش ها و برنامهطرحدهد كه مسئوليت ها اين فرصت را مي به آن

تر ايفا كنند. همچنين موجبات انسجام بخشي، هاي وسيعفعالي را در ميدان دانشگاه و حتي ميدان
آورد. از اين رو با هويت بخشي گروهي، پرورش شخصيت و سازگاري با محيط اجتماعي را فراهم مي

هاي به امر توسعة مشاركت دانشجويان در نهادها و انجمنتوجه به نتايج مثبت اين موضوع توجه 
سازي مشاركت و پويايي محيط دانشگاهي را به تواند شرايط براي ايجاد، تداوم و كيفيعلمي مي

رفت دانشجويان و هم توسعة دانشگاه گردد. تاثير و اهميت به  وجود آورده و متقابالً هم باعث پيش
   و بررسي در اين حوزه را توجيه مي سازد. سزاي اين موضوع، ضرورت مطالعه

در خصوص مشاركت اجتماعي تعاريف و نظريات متنوع و مختلفي ارائه شده است اما آنچه اين 
  گويي است. گويي و پراكندهتحقيق به دنبال آنست ارائه تعريفي مختصر و به دور از اضافه

صورت آگاهانه،  ست كه افراد جامعه بهاي دانتوان فرآيند سازمان يافتهمشاركت اجتماعي را مي
هاي معين و مشخص، كه منجر به سهيم شدن در منابع داوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن هدف

ها، ها، گروهگردد تعريف كرد. نمود اين مشاركت وجود نهادهاي مشاركتي چون انجمنقدرت مي
). از آنجايي كه هدف تحقيق 15 :1380(ازكيا و غفاري،  هاي محلي و غيردولتي هستندسازمان

هاي علمي است به نظريات مربوط به تمركز بر مشاركت اجتماعي در نهاد دانشگاهي و علمي انجمن
شناسي علم مطرح شده اين زمينه خواهيم پرداخت. نظريات پيرامون اين موضوع در چارچوب جامعه

ته است. در همين زمينه مرتون در شناسان قرار گرفهاي متفاوت مورد توجه جامعهكه در طي دوره
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دو دورة متفاوت به ارائه نظرياتي در اين زمينه اهتمام داشته است. در اولين دوره، وي علم را به 
مثابه نهادي اجتماعي كه از نظر تاريخي در معرض تحوالت متعدد است مد نظر قرار داده است. اين 

رارادي پيوريتانيسم در ايجاد انگيزه ميان دوره توام با كاري تاريخي است كه در آن نتايج غي
شود. در دومين دوره، وي به دنبال كشف سازوكارهاي دانشمندان ابتداي قرن هفدهم بررسي مي

كند (شارع پور و دروني علم است. در اين دوره وي ايده هنجارهاي ساختاري علم را مطرح مي
كه در نظر مرتون،  قابل احصاء است اين ). آنچه از نظريات مرتون در دوره دوم19: 1386فاضلي، 

رفت علم به رشد تعداد متخصصان و پژوهندگان علم، افزايش كنش متقابل بين  نهادي شدن و پيش
هاي ها، مشاركت فعال اشخاص مستعد و عالقمند در فعاليتدانشمندان و ساخت يافتگي كنش

در علم و تعامل نظام اجتماعي علمي، وجود شرايط فرهنگي متناسب، نهادي شدن نظارت هنجاري 
علم با بقيه نهادهاي اجتماعي نياز دارد. به عالوه وي به نقش مورد تقدير قرار گرفتن و شهرت 

ها نشان از ). طرح اين ايده38: 1383(مزايا) در نظام اجتماعي علم نيز توجه داشته است (كزازي، 
هاي مختلف و  امالت در بين قسمتهاي علمي و وجود تعاهميت بحث مشاركت افراد در فعاليت

  همچنين وجود مزاياي مرتبط با كار علمي دارد. 
ولي بر اساس سازوكاري ديگر، چگونگي ايجاد نظم را در نهاد علم  2همانند مرتون 1هگستروم

كند. برخالف جريان غالب در انديشه مرتون كه بر هنجارهاي انتزاعي براي تبيين تبيين مي
كند. كند، هگستروم علم را به مثابه كنش متقابل جمعي درك مييد ميسازوكارهاي علم تاك

من به دنبال درك كنترل اجتماعي در اجتماع علمي و كشف «هگستروم با ذكر اين عبارت كه 
  نشان » كنند هستمهاي علمي را تبيين مياي كه همنوايي با هنجارها و ارزشتاثيرات اجتماعي

-يش فرض نگرفته و در بهترين حالت به دنبال تبييني براي شكلدهد كه وجود هنجارها را پمي

). بنابراين مطابق آنچه مطرح شد آنچه يك نهاد علمي را به صورت 1380هاست (فاضلي،  گيري آن
كند مشاركت اجتماعي بين اجزاي مختلف نهاد و يا به عبارتي منظم، منسجم و كارآمد تبديل مي

  كنش متقابل جمعي اعضاي آن است.
اما آنچه كه مسلم و روشن است اين نكته است كه مشاركت اجتماعي به خودي خودي شكل 

كنند. نخواهد گرفت و در اين مسير عوامل متفاوتي تاثيرگذارند و كم و كيف آن را دچار تغيير مي
شود اعتمادي است كه در كند كه آنچه باعث ميزان باالي مشاركت ميپاتنام در اين زمينه اشاره مي

هاي ). به باور پاتنام شبكه2003، 3شود (جاجهاي اجتماعي و تعاوني ايجاد ميالب همكاريق
هاي عموميت يافته را رواج داده و پيدايش اعتماد مشاركت مدني هنجارهاي محكمي از بده و بستان

 
1. Hagestrom  
2. Merton 
3. Judg 
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كند و موجب تسهيل همكاري و هماهنگي و ارتباطات و افزايش اعتبار  اجتماعي را ترغيب مي
). 118: 1388پور، زاهدي و شياني، سازد (عليده و از اين طريق كنش جمعي را ممكن ميگردي

نيز معتقد است كه هر چه اعتماد بيشتر باشد همكاري بين افراد نيز بيشتر خواهد بود. البته 1گامبتا 
  ). 220: 2000كه شرايط برقراري روابط اعتماد آميز فراهم باشد (گامبتا،  بسته به اين

  
  ينه تجربيپيش

هاي علمي دانشجويي كار شاخصي به طور كلي، در سطح تحقيقات تجربي در حوزه انجمن
) در رابطه 1385صورت نگرفته است. تنها تحقيق شاخص در اين زمينه، تحقيق شارع پور و فاضلي (

شناختي و باشد. اين تحقيق نيز در سطح كلي به بررسي جامعههاي علمي در ايران ميبا انجمن
هاي علمي هاي علمي پرداخته است اما توجه جدي و مستقيمي به انجمنكاركردي انجمن

) در رابطه با 1378توان كار تقي آزاد ارمكي (دانشجويي نداشته است. با اين حال با تسامح مي
) تحت عنوان موانع توسعه 1381پور (شناسي در ايران، كار تحقيقي فرامرز رفيعشناسي جامعهجامعه

) و 1375زاده (شناسي در ايران تاليف عبدالعلي لهسائيهاي آن، جامعهحلي در كشور و راهعلم
هاي علمي و ) تحت عنوان بررسي نقش انجمن1386راد (همچنين تحقيق فراستخواه و قانعي

گذاري و ارزيابي نظام علمي كشور را به عنوان پشتوانه غيرمستقيم ادبيات دانشگاهيان در سياست
 تحقيق حاضر مورد عنايت قرار داد.  تجربي
  

 فرضيه ها 
 بين مزاياي عضويت در انجمن علمي و مشاركت دانشجويان در آن رابطه وجود دارد. .1
 بين كارآمدي انجمن علمي با مشاركت دانشجويان در آن رابطه وجود دارد. .2
 وجود دارد. بين ارتباط انجمن علمي و اعضاي گروه آموزشي و مشاركت دانشجويان در آن رابطه .3
 ها در انجمن علمي رابطه وجود دارد. بين اعتماد دانشگاهي دانشجويان و مشاركت آن .4
  

  شناسي تحقيقروش
كه امكان استفاده از نتايج آن  در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده است و به لحاظ اين

پژوهش، كليه شود. جمعيت آماري توسط مسئولين وجود دارد از نوع كاربردي محسوب مي
  باشد.در مقاطع تحصيلي كارشناسي مي 1397- 96دانشجويان دانشگاه فردوسي در سال تحصيلي 

باشد نفر دانشجو در مقطع تحصيلي كارشناسي مي 9977جمعيت آماري موضوع مطالعه داراي 
خاب شده نفر به عنوان حجم نمونه انت 150اي تصادفي گيري طبقهكه از اين بين با استفاده از نمونه

 
1. Gambetta 
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در ابتدا تعداد مورد كاهش يافت.  149ها به نامه است كه به دليل مخدوش بودن يك مورد، پرسش
ها توزيع دانشجويان هر دانشكده مشخص و تالش گرديد نمونه مورد نظر به تناسب بين دانشكده

  ها آورده شده است.تعداد دانشجويان و نمونة مربوط به دانشكده 1گردد. درجدول 
  : توزيع فراواني حجم نمونة تحقيق1جدول

نمونه رديف دانشكده تعداد نمونه تعداد دانشكده   رديف
20 7  اقتصاد 1148 15 1360 ادبيات 1  
33 8  علوم 755 12 2520 مهندسي 2  
10 9  بدنيتربيت 222 10 طبيعيمنابع 376 3  
10 10  الهيات 679 10 344 معماري 4  
15  جمع كل 9977 149 1053 زيكشاور 5  

14 1104 روانشناسي 6  
 

  گيري تحقيقبررسي اعتبار و روايي اندازه
نظران مربوطه حاصل شده  و از طريق مراجعه به صاحب 1اعتبار ابزار تحقيق با روش صوري

هاي تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. در اين است. براي محاسبه روايي گويه
گويه، براي سنجش ميزان اعتماد اجتماعي از  7ن مشاركت دانشجويان از تحقيق براي سنجش ميزا

گويه، براي سنجش ميزان مزاياي عضويت در  7هاي علمي از گويه، براي سنجش كارآمدي انجمن 5
ها با اعضاي گروه آموزشي گيري ميزان ارتباط انجمنگويه و در نهايت براي اندازه 8ها از انجمن

ها نتايج مربوط به آلفاي كرونباخ جهت محاسبة روايي گويهستفاده شده است. گويه ا 5مربوطه از 
گيري متغيرهاي تحقيق داشته و در تمام متغيرها، آلفاي ها جهت اندازهنشان از تناسب گويه

  ).2مشاهده شده است (جدول شمارة  7/0كرونباخ، باالتر از 
  : نتايج آزمون آلفاي كرونباخ2جدول

  تعداد كل گويه ها  رونباخآلفاي ك  متغيرها
  7 839/0 مشاركت اجتماعي
  5  706/0 اعتماد اجتماعي

  7 925/0 هاي علميكارآمدي انجمن
  8 881/0 هامزاياي عضويت در انجمن

  5  797/0 هاي آموزشيها و گروهارتباط انجمن
  

 
1. Face validity 
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  تعاريف مفهومي متغيرهاي تحقيق
واژة مشاركت از حيث لغوي با همديگر عمل  متغير وابسته اين تحقيق مشاركت اجتماعي است.

كردن، بر عهده گرفتن، سهمي از چيزي بردن و عمل متقابل اجتماعي در يك گروه است. در مورد 
توان جوهرة اصلي آن را معناي اصطالحي آن نيز تعاريف مختلفي وجود دارد كه در مجموع مي

ني تعريف زير از مشاركت اجتماعي قابل درگيري، فعاليت و تاثيرپذيري دانست. با پذيرش اين معا
هاي گروهي است كه آنان را بر ارائه است: مشاركت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت

هاي گروهي يكديگر را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك يابي به هدف انگيزد تا براي دستمي
ماعي فرايندي است كه در آن افراد در ). به عبارتي مشاركت اجت77: 1388شوند (احمدي و توكلي، 

كنند گذارند شركت ميها تاثير مي هايي كه بر آنها و محيطگيري در مورد نهادها، برنامهتصميم
  ).98: 2008، 1(سيكوگناني و همكاران

  
  اعتماد اجتماعي

كرد منزلة عاملي موثر بر عمل اعتماد به عنوان عنصري اساسي در ايجاد نظم اجتماعي، اغلب به
: 20012، 2شود (گاليو و همكارانهاي گروهي معرفي ميسازماني، توسعة اقتصادي و توسعة كنش

هاي اجتماعي با همديگر تبلور پيدا ). اين مفهوم در فرآيند روابط اجتماعي بين افراد و سازمان209
اي صحت گفتهكند. گيدنز اعتماد را به عنوان اطمينان يا اتكاء بر ماهيت يا خاصيت شخصي يا مي

  ).212: 1393زاده و ميرزائي، كند (عباستعريف مي
  مزاياي عضويت در انجمن

هاي علمي منظور از اين متغير انتظار منفعت و سودي است كه دانشجو از عضويت در انجمن
  ها منتفع مي شود. ها از آندانشجويي دارد و در صورت عضويت و مشاركت در اين انجمن

  ضاي گروه آموزشيارتباط انجمن و اع
در اين تحقيق منظور ميزان ارتباط و همكاري اعضاي گروه آموزشي از جمله اساتيد و 

  كارشناسان گروه مرتبط با انجمن علمي دانشجويي ذيربط مي باشد.
  كارآمدي انجمن

هاي علمي مورد مطالعه به اهداف و وظايف شان از يابي انجمن منظور از اين متغير ميزان دست
  معيت مورد مطالعه است.نگاه ج

 
1. Cicognani & et.al 
2. Gleave & et.al 
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  هايافته
  هاي توصيفييافته

تا  18و دامنة سني دانشجويان كارشناسي  75/19براساس نتايج، ميانگين سني نمونه تحقيق 
اند. به درصد را نيز زنان تشكيل داده 6/59گويان را مرد و  درصد از پاسخ 4/40سال بوده است.  27

مهندسي و ادبيات بيشترين حجم نمونه تحقيق را به خود ها، دانشكدة لحاظ حجم نمونة دانشكده
  اند.اختصاص داده

  : يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق3جدول
  ميانگين درصدي  ميانگين خام تعداد گويه ها متغيرها

  82/40  29/21 7 مشاركت اجتماعي
  12/58  53/19 5 اعتماد اجتماعي

  77/57  22/27 7 هاي علميكارآمدي انجمن
  77/66  71/34 8 هاياي عضويت در انجمنمزا

  88/59  97/19 5 هاي آموزشيها و گروهارتباط انجمن
  

گيري گيري متغيرهاي تحقيق از تعدادي گويه در سطح اندازهدر تحقيق حاضر جهت اندازه
كم كم، كم و خيليزياد، تا حديزياد، زياد، تا حدياي يا طيف ليكرت شش قسمتي خيليرتبه

هاي ميزان مشاركت دانشجويان كارشناسي در فعاليت 3ه شده است. مطابق جدول شماره استفاد
باشد و بيانگر مشاركت باشد. ميزاني كه كمتر از حد متوسط ميدرصد مي 8/40هاي علمي انجمن

هاي انجمن علمي است. اما برخالف اين متغير (متغير وابستة تحقيق) پايين دانشجويان در فعاليت
غيرهاي تحقيق شرايط مطلوبي به لحاظ ميانگيني دارا هستند. متغير اعتماد اجتماعي ساير مت

هاي علمي به صورت دانشجويان متوسط رو به باال ارزيابي شده است. همچنين كارآمدي انجمن
يابي به  هاي علمي در دسترو دانشجويان معتقدند انجمن متوسط رو به باال ارزيابي شده است از اين

هاي علمي نيز شرايط مطلوبي خود تا حدي موفق بوده است. متغير مزاياي عضويت در انجمناهداف 
توان چنين استنباط نمود كه دارد بدين صورت كه از ميانگين اين متغير در بين دانشجويان مي

هاي علمي مزاياي زيادي به دانشجويان خواهد دانشجويان معتقدند درصورت همكاري با انجمن
هاي آموزشي نيز در حد مطلوبي قرار دارد و ها و گروهنگين متغير ارتباط انجمنرسيد. ميا

  اند. دانشجويان ارتباط بين اين دو را مطلوب ارزيابي نموده
هاي مستقل در نتايج تحليل همبستگي متغير ميزان مشاركت اجتماعي دانشجويان و متغير

  ) ارائه شده است.4جدول (
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  ب همبستگي پيرسون در ارتباط با متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق: نتايج آزمون ضري4جدول
اعتماد 
  اجتماعي

ها و ارتباط انجمن
  هاي آموزشيگروه

مزاياي
  هاانجمن

كارآمدي
  متغيرها  مشاركت  انجمن

  مشاركت  1        

  كارآمدي انجمن  225/0**  1      

  هامزاياي انجمن  371/0**  356/0**  1    

ها وارتباط انجمن  295/0**  449/0**  222/0**  1  
  هاي آموزشيگروه

  اعتماد اجتماعي  198/0*  100/0  209/0*  188/0*  1
  

  نتايج تحليل همبستگي بين متغيرهاي تحقيق نشان داد كه:
دار و هاي علمي و مشاركت دانشجويان همبستگي معنيبين ميزان كارآمدي انجمن .1

هاي علمي، مشاركت ي انجمنمستقيمي وجود دارد. بدين صورت كه با افزايش كاراي
 ها افزايش خواهد يافت.هاي انجمندانشجويان نيز در فعاليت

كند و ميزان مشاركت ها براي دانشجويان فراهم ميبين ميزان مزايايي كه عضويت در انجمن .2
ها همبستگي مثبت و قوي معناداري وجود دارد. بنابراين با هاي انجمنها در فعاليت آن

 توان مشاركت دانشجويان را افزايش داد.عضويت نيز مي افزايش مزاياي

هاي ها و گروهدر طرف ديگر نيز نتايج نشان داد كه به مراتب افزايش در ارتباط بين انجمن .3
تر خواهد شد. بنابراين آگاهي ها مناسبمربوطه شرايط مشاركت دانشجويان در انجمن

تواند در راستاي ها ميشان با انجمنطاساتيد و مديران گروه از اين امر و تقويت ارتبا
 افزايش مشاركت عمل كند.

داري با مشاركت اجتماعي دارد. لذا تقويت اين امر اعتماد اجتماعي نيز ارتباط مثبت معني .4
 هاي علمي موثر باشد.هاي انجمنتواند در تقويت مشاركت دانشجويان در فعاليتنيز مي

هاي ن ميزان مشاركت دختران و پسران دانشجو در فعاليتنشان داد كه بي T-Test نتايج آزمون 
ها تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارتي متغير جنسيت در تعيين ميزان مشاركت انجمن

باشد. نتايج آزمون نشان داد كه ميانگين پسران هاي علمي موثر ميهاي انجمندانشجويان در فعاليت
  ورت معناداري بيشتر از دختران دانشجو است.دانشجو در متغير مشاركت اجتماعي به ص
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 : نتايج آزمون تي تست دو نمونه اي براي ارزيابي ميانگين مشاركت اجتماعي5جدول

 سطح معناداري T  خطاي استاندارد انحراف معيار ميانگين فراواني  جنسيت

  03464/1  94723/7  25/23 61  مرد
  64789/0  00826/6  91/19 88  زن  005/0  876/2

  
هاي تست مربوط به ساير متغيرها تفاوت معناداري را در بين ميانگينهمچنين نتايج آزمون تي

دو جنس نشان نداد. اما با اين وجود قابل ذكر است كه در تمام متغيرها ميانگين متغيرها به سمت 
رها در توان اشاره كرد كه مقدار اين متغيدانشجويان پسر بوده است. به عبارتي به صورت ضمني مي

 تفاوت ميزان متغير مشاركت بين دو جنس تاثير گذار بوده است. 
مستقيم متغيرهاي مدل تحليلي تحقيق در نهايت نيز به بررسي ميزان تاثيرات مستقيم و غير

  ) ارائه شده است.6شده و براي درك بهتر جدول(پراخته 
  بر متغير وابسته  : تاثيرات مستقيم، غير مستقيم و كل متغيرهاي مستقل تحقيق6جدول

اثرات  متغيرهاي مستقل
  مستقيم

-اثرات غير

ميزان تبيين   اثرات كل  مستقيم
  شده

    535/0 181/0* 354/0** هامزاياي انجمن
ها و گروه هايارتباط انجمن  196/0

  آموزشي
**222/0  *165/0  387/0  

  198/0 - 198/0** اعتماد اجتماعي
  

ها به صورت مستقيم با دهد؛ متغير مزاياي انجمنن مينتيجه تحليل مسير صورت گرفته نشا
و در كل نيز حدود  18/0بر متغير وابسته و از طريق سازة اعتماد اجتماعي با ضريب  35/0ضريب 

واحد بر ميزان مشاركت اجتماعي دانشجويان تاثير گذاشته است. نتايج همچنين بيانگر تاثير  53/0
 16/0هاي آموزشي مرتبط و تاثير غيرمستقيم ها با گروهانجمن متغير ارتباط 22/0مستقيم با ضريب 

ها واحدي از طريق سازة اعتماد اجتماعي بر مشاركت اجتماعي دارد. در كل نيز متغير ارتباط انجمن
واحد بر ميزان مشاركت اجتماعي دانشجويان تاثير گذاشته است. متغير  38/0هاي آموزشي با گروه

ميزان مشاركت اجتماعي دانشجويان به صورت مستقيم تاثيرگذاري معناداري  اعتماد اجتماعي نيز بر
  بوده است. 19/0داشته است كه اين تاثير گذاري با ضريب حدوداً 

عدم تاثيرگذاري معنادار متغير كارآمدي انجمن چه به صورت مستقيم  اما نتايج همچنين بيانگر
ها بر ميزان ت به عبارتي كارآمدي انجمنمستقيم بر متغير مشاركت اجتماعي بوده اسچه غير

مشاركت دانشجويان تاثير گذار نبوده و همچنين از طريق سازة اعتماد اجتماعي نيز نتوانسته 
 تاثيرگذاري معناداري داشته باشد بنابراين از مدل نهايي تحقيق حذف خواهد شد.
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  گيريبحث و نتيجه
هـاي علمـي   هـاي انجمـن  كت دانشجويان در فعاليـت تحقيق حاضر درصدد بررسي ميزان مشار

هاي علمي با مشـكالت زيـادي از جملـه عـدم     هاي اخير انجمندانشگاه فردوسي مشهد بود. در سال
يـابي ايـن نهـاد     اند، امري كه بدون شك در دستمشاركت و عدم موفقيت در عضوگيري مواجه بوده

ذاشت. بنابراين عدم توجه به اين مسائل نيـز در  موثر در دانشگاه به اهدافش تاثيرات منفي خواهد گ
باشد تاثير گسترش اين مشكالت در سطح نهادهاي علمي ديگر كه مستلزم مشاركت دانشجويان مي

-هاي علمي و نهادهاي دانشگاهي شبيه بـه آن، مـي  خواهد بود. مشاركت دانشجويان در انجمنگذار 

انشـگاه مـوثر واقـع شـود؛ بـه دانشـجويان و بـه        تواند در شناسايي نقش و موقعيت دانشجويان در د
خصوص دانشجويان كارشناسي كه در حال تجربة محيطي جديـد هسـتند اعتمـاد بـه نفـس داده و      

تـر و كارآمـدتر   ها ايجاد و تقويت نمايد؛ ادارة امور دانشجويي را راحت پذيري را در آنحس مسئوليت
ها افزايش خواهد داد. لذا توجه به ريزيو برنامه هاگيريسازد و مشاركت دانشجويان را در تصميممي

طلبد تا از ايـن طريـق   كاهش مشاركت دانشجويي در سطح نهادهاي علمي تحقيقات بيشتري را مي
در جهت رفع مشكالت اساسي به صورت علمي اقداماتي صورت گيرد. تحقيق حاضـر نيـز در همـين    

  دارد.ميراستا گام بر
درصد  40ها پايين و حدود كت دانشجويان در امور مربوط به انجمنبراساس نتايج، ميزان مشار

درصد ظرفيت خالي و توان بالقوه در اين رابطه وجود دارد كه به فعل نرسـيده   60باشد به عبارتيمي
است. در كنار اين متغير به عنوان متغير وابستة تحقيق، به عواملي ديگري كـه بـر ميـزان مشـاركت     

ي، اعتمـاد اجتمـاع  ها تاثيرگذار است پرداخته شـد. ايـن متغيرهـا عبارتنـد از؛      دانشجويان در انجمن
ي. آموزشـ  يهـا گـروه  بـا  هاانجمن ارتباطو  هادر انجمن تيعضو يايمزاي، علم يهاانجمن يكارآمد

تمام متغيرهاي مستقل تحقيق برخالف متغير مشاركت از ميانگين به نسبت مطلوبي (متوسط رو به 
  اند.نشجويان نمونه تحقيق برخوردار بودهباال) در بين دا

198/0

165/0

مشاركت
 اجتماعي

 مزاياي عضويت

اعتماد 
 اجتماعي

ارتباط انجمن و اعضاي 
 گروه آموزشي

354/0

222/0

181/0

: مدل تحليلي تحقيق1نمودار شماره
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دهد كـه اخـتالف معنـادار بـين ميـزان      هاي استنباطي تحقيق نشان مينتايج مربوط به تحليل
توانـد ناشـي از بسـتر    مشاركت دانشجويان كارشناسي دختر و پسـر وجـود دارد. اختالفـي كـه مـي     

هـا   انشجويان به دانشگاه براي آناجتماعي فرهنگي جامعه باشد. محيط جديدي كه در نتيجة ورود د
گـذارد بـه ايـن    هاي فرهنگي تاثير بيشتري بر دختران دانشجو ميشود به دليل محدوديتايجاد مي

ها در نهادهاي علمي را نسبت به پسران دانشجو كه از اين حيث فشـار كمتـري    صورت كه حضور آن
ها و فشارها و حذف سايي اين محدوديتتوان با شنادهد. لذا ميكنند تحت تاثير قرار مياحساس مي

ها، ميزان مشاركت دختران دانشجو را افزايش داد. نتايج مربوط بـه   يا كاهش حساسيت نسبت به آن
دهـد لـذا ميـزان    ميزان مشاركت دانشجويان به تفكيك دانشكده نيز تفاوت معناداري را نشـان نمـي  

  ها وضعيت مشابهي دارد.مشاركت دانشجويان در دانشكده
هاي همبستگي نشان داد كه بين متغيرهاي مستقل تحقيـق و متغيـر   اما نتايج مربوط به آزمون

مشاركت اجتماعي همبستگي معناداري وجود دارد. اين امر بيانگر آن است كه در سطح همبسـتگي  
توان اين نتيجه را گرفت كه با تغيير در هر يك از متغيرهاي مستقل تحقيق تغييراتـي در سـطح   مي
ير وابستة تحقيق نيز مشاهده خواهد شد. اين رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته بـه صـورت   متغ

هـاي  باشد. اما آنچه كه مشخص است عدم توانايي آمـاره يك همبستگي مثبت و مستقيم معنادار مي
همبستگي در تعيين ميزان اثرات اسـت، بـه همـين دليـل از تحليـل مسـير جهـت بررسـي اثـرات          

تقل تحقيق بر ميزان مشاركت دانشجويان استفاده شد. نتايج مربوط بـه ايـن تحليـل    متغيرهاي مس
هاي علمـي بـر ميـزان    گذاري را در كل متغير مزاياي عضويت در انجمننشان داد كه بيشترين تاثير

ي و آموزشـ  يهـا گـروه  با هاانجمن ارتباطمشاركت دانشجويان گذاشته است و بعد از آن  نيز متغير 
اند. اين متغيرها كه در ر اعتماد اجتماعي به ترتيب از تاثيرگذاري بيشتري برخوردار بودهسپس متغي

درصد از تغييـرات مربـوط بـه متغيـر مشـاركت       20مدل تحليل مسيري تحقيق باقي ماندند حدود 
اجتماعي را تحليل نمودند. امـا نكتـة قابـل توجـه در مـدل تحليـل مسـيري تحقيـق حاضـر، عـدم           

باشـد. بـه عبـارتي،    ها بر ميزان مشـاركت دانشـجويان مـي   غير ميزان كارآمدي انجمنتاثيرگذاري مت
تواند تضمين كنندة حضور فعال دانشجويان در كه انجمني از كارآمدي بااليي برخوردار باشد نمي اين

گونـه تحليـل نمـود كـه      توان ايـن اين نهاد باشد و نياز به حضور ساير عوامل دارد. اين امر را نيز مي
هاي علمي بيشتر كنشي منفعت طلبانه و سودنگر است. تصميم دانشجويان براي مشاركت در انجمن

كـه مزايـاي    هاي علمي توقع منفعتي آني دارند. كما اينها از مشاركت در انجمن بدين صورت كه آن
زشي هاي آموها را جذب به مشاركت نموده و همچنين ارتباط انجمن با گروه ها آنعضويت در انجمن

هـاي  سازد انگيزههاي براي مشاركت و همكاري فراهم مينيز از سوي ديگري براي دانشجويان انگيزه
عنوان دانشجويي فعال، جلب نظر اسـاتيد و حتـي در مـواردي تـاثير مثبـت بـر        چون معرفي خود به
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ننـد بـه   تواها. منفعتي كه شايد دانشجويان در يك انجمن كارآمـد نمـي   نمرات كالسي و امتحاني آن
  صورت واضح درك نمايند.

هـا و  توان بيان داشـت كـه بـراي داشـتن محيطـي فعـال در دانشـگاه       طور كلي مي به در نهايت
باشيم، چرا كه بدون فعاليـت  نهادهاي علمي مربوطه نيازمند عضويت و مشاركت فعال دانشجويي مي

هـد رفـت. از اينـرو نيازمنـد     ها زير سوال خوا دانشجويان موجوديت اين نهادها و همچنين اهداف آن
ها در اين زمينه هستيم كه نوعي آسيب شناسي نسبت به عدم مشاركت اكثريت دانشجويان دانشگاه

تحقيق حاضر به نوعي قدم اوليه را در اين راستا برداشته است. شناسايي عوامل مـوثر بـر مشـاركت    
لين دانشگاهي در اين حـوزه كمـك   هاي مسئوگذاريها و سياستريزيتواند در برنامهدانشجويان مي

  كننده باشد.
هاي علمي دانشگاهي، هاي عضويت در انجمنبنابراين با توجه به نتايج مطالعة حاضر افزايش مزيت

هاي علمـي و  ها و همچنين بهبود و تقويت ارتباط بين انجمن سازي آنرساني اين مزايا و برجستهاطالع
هـا و  و فراهم كردن شرايط براي ايجاد ارتباط بين اعضاي انجمنهاي آموزشي مرتبط با هر انجمن گروه

چنـين   تواند در سطح مشاركت دانشجويان در اين نهاد علمي موثر باشد. در اين عوامـل هـم  اساتيد مي
توان به اعتماد اجتماعي دانشجويان به اساتيد و مسئوالن دانشگاهي و حتي اعتماد بين دانشـجويي  مي

ين صورت كه با افزايش اعتماد اجتمـاعي دانشـجويان يـا بـه عبـارتي بـا افـزايش و        نيز اشاره داشت. بد
ها در نهادهاي علمي و دانشگاهي بيشـتر   تقويت اعتماد دانشگاهي دانشجويان شرايط براي مشاركت آن

هاي بيشتري از سوي مسئوالن دانشـگاهي در  شود. براساس اين يافته ضروري است كه تالشفراهم مي
هاي آنان صـورت گيـرد   ها و حتي عدم موفقيتاعتماد دانشجويان و پشتيباني از موفقيت جهت تقويت

  اين موضوع يقيناً در مشاركت بيشتر دانشجويان موثر خواهد بود. 
ها نسبت دانشجويان دختر بيش از پسـران اسـت و يافتـه ايـن     از آنجا كه امروزه در غالب رشته

دهد ضروري است اقـدامات مـوثرتري از جملـه بيـان     مي تحقيق كه مشاركت كمتر دختران را نشان
ها و همچنين تـالش در جهـت اسـتفاده از تـوان بـالقوه       ها و افزايش كارامدي آنمزاياي اين انجمن

ها و حتي افزايش سهم اعضاي هيـات علمـي زنـان    استفاده نشده اعضاي هيات علمي در اين انجمن
  يشتري را سبب خواهد شد.گونه اقدامات رغبت ب صورت گيرد. قطعا اين
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  .31-3، صص 17، شماره 9دورة نامه علوم اجتماعي، كاشان، 
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    .، وزارت علوم تحقيقات و فناوري)1370( هاي علمي ايراناساسنامه نمونه كميسيون انجمن
 تهران: نشر كلمه. شناسي در ايران،شناسي جامعهجامعه)، 1378آزاد ارمكي، تقي (

)، مطالعة عوامل موثر بر ايجاد انگيزه و پويايي در فعاليت هـاي  1394و رمضاني، ولي اهللا ( دلبري، سيدمهدي
  .42-63، صص 84سال نهم، شمارة  مهندي فرهنگي،فرهنگي و اجتماعي دانشجويان، 

  تهران: شركت سهامي انتشار. هاي آن،حلموانع رشد علمي در ايران و راه)، 1381رفيع پور، فرامرز (
نشـر   هـاي علمـي در ايـران،   شناسي علم و انجمنجامعه)، 1386، محمود و فاضلي، محمـد ( شارع پور

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
)، نقش دين در توسـعة شـبكة اعتمـاد اجتمـاعي دانشـجويان،      1393عباس زاده، محمد و ميرزائي، مجتبي (

 .199-224، صص 2ل چهارم، شمارة سا شگاه اسالمي،نفرهنگ در دا

مجلـه  هاي علمي در زمينه ترويج و توسعه علم و اخـالق علمـي،   )، عملكرد انجمن1381عبداللهي، محمد (
  .61-47، صص 1دوره چهارم، شماره  شناسي ابران،جامعه

بـين اعتمـاد و    )، اعتماد و مشاركت (بررسـي رابطـة  1388پور، پروين و زاهدي، محمد جواد و شياني، مليحه (علي
  .135- 109، صص 2دورة دهم، شماره  مجلة جامعه شناسي ايران،مشاركت اجتماعي در شهر تهران)، 

شناسـي علـم،   شناسي انقالب از ديدگاه جامعههاي جامعهبررسي پايان نامه)، 1380فاضلي، محمد (
  تهران: تربيت مدرس.

هـاي علمـي و دانشـگاهيان در    سـي نقـش انجمـن   )، برر1386فراستخواه، مقصود و قانعي راد، محمد امـين ( 
 .12-4، صص 41شماره  نشرية رهيافت،سياستگذاري و ارزيابي نظام علمي كشور، 

  .32مارة ش رهيافت،نشرية  هاي علمي ايران،، ساختار و عملكرد انجمن)1383( قديمي، اكرم
 دانشگاه عالمه طباطبايي.تهران:  هاي علمي،بررسي نقش و عملكرد انجمن )،1383كزازي، ابوالفضل (

 تهران: نشر توسعه. شناسي در ايران،جامعه )،1375زاده، عبدالعلي (اكبر و لهسائيمهدي، علي

Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R., & Nosratabadi, 
M. (2008), Social participation, sense of community and social well being: A 
study on American, Italian and Iranian university students. Social Indicators 
Research, 89(1), 97-112. 

Gambetta, D. (2000), “Can We Trust Trust?”, in Gambetta, Diego (ed.) Trust: 
Making and Breaking Cooperative Relations, Electronic Edition, Department 
of Sociology, University of Oxford, Chapter 13: 213-237, 
http://www.sociology.ox.ac.uk/papers. 

Gleave, E., Robbins, B., & Kolko, B. (2012), Trust in Uzbekistan. International 
Political Science Review, 33(2), 209-229.  

Judge, R. (2003),"The difference that Gender makes" Social Capital, gender and 
Political Participation, Eyewitness Robert. University of Manitoba. 

 


