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 چکیده

ها موضوعی راهبردی است که از سوی رهبری برای  های آزاداندیشی در دانشگاه تشکیل کرسی
های  رشد اجتماعی و ارتقای سطح دانش سیاسی دانشجویان مطرح شده است. کرسی

وگوهای سیاسی امروز جامعه ایران است  انگیز در گفت ی یکی از مفاهیم مهم و بحثآزاداندیش
تواند عالوه بر حل و فصل بسیاری از مسائل روز جامعه ایران، در بلندمدت آثار تمدنی  که می

شگرفی داشته باشد. با این حال این موضوع در محافل علمی چندان مورد توجه قرار نگرفته 
 در آزاداندیشی های کرسی به دانشجویان نگرش که با هدف بررسیاست. پژوهش حاضر 

در بین دانشجویان دانشگاه  ها دانشگاه سیاسی و اجتماعی توسعه در اثرگذاری به لحاظ دانشگاه
تبریز انجام شده ، از نظر هدف، پژوهشی کاربردی، به لحاظ وسعت پهنانگر، از نظر دامنه، خرد 

عی است. روش پژوهش، روش میدانی با استفاده از پیمایش، و و از نظر زمانی یک بررسی مقط
نفر است. پژوهش  376ها پرسشنامه است. حجم نمونه نیز در این تحقیق  آوری داده ابزار جمع

 کله اسمیت، مک و های توسعه و توسعه اجتماعی از جمله لرنر، اینگلس حاضر بر اساس نظریه
 نوعهای جمعی داخلی،  ط بین استفاده دانشجویان از رسانهو ... به دنبال بررسی ارتبا لند، راجرز

اجتماعی، دینداری و  اقتصادی، اعتماد اجتماعی، پایگاه خانواده، مشارکت در دانشجویان تربیت
های آزاداندیشی به عنوان  به عنوان متغیرهای مستقل و نگرش به عنوان کرسی اجتماعی انسجام

 مشارکتهای جمعی داخلی،  وهش، بین استفاده از رسانهاساس نتایج پژبر متغیر وابسته است.
با آزاداندیشی ارتباط اجتماعی،  اجتماعی، دینداری، انسجام اقتصادی، اعتماد اجتماعی، پایگاه

های آزاداندیشی  معنادار وجود دارد. اما بین نوع تربیت در خانواده با نگرش به عنوان کرسی
 ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 مقام معظم رهبری. های آزاداندیشی، توسعه، دانشجویان، دانشگاه تبریز، کرسی ها: هکلیدواژ
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 مقدمه . 1

های زندگی سنتی و کالسیک  تردید روابط و تعامالت زندگی اجتماعی نوین با شیوه بی

در موجود تعامالت غامض  است. زندگی اجتماعی پیچیده و یافتههای اساسی و ملموسی  تفاوت

افکار  ،صحیح به آن که بدون پاسخ کند های نوینی می و پرسشا نیازهسان را معطوف ذهن ان ،آن

 تواند او را به اعوجاج ذهنی و تشویش خاطر سوق دهد.  می و شبهات

مانند ای  نیازهای از پیش تعریف شده و احتیاجات اولیه با تأمینعطش انسان دیگر اکنون 

 هایی چالشجدید از  یهای عطش انسان کشف روزنهگردد.  سرپناه، خوراک و پوشاک سیراب نمی

که بتواند به  ینماید. از این رو ضرورت آزاداندیش است که بر فراسوی مخیله او سنگینی می

. در این راستا کند گردد، بیش از همه خود را آشکار می نائلادراک این زوایای جدید تفکری 

ای تحسین برانگیز نیست  تردید خرقه که بیگردد  مفهومی بسیار پرمخاطره تلقی می یآزاداندیش

 که بتواند بر قامت هر انسانی برازنده باشد. 

که اندیشه سالم است ها و سازوکارهایی  فرسا در مبارزه با شیوه آزاداندیشی، مجاهدتی طاقت

واقعی  یسعه صدر نخستین ویژگی آزاداندیش ،. از این روکند طلب انسان را تهدید می و حقیقت

و کند وجود بر خود هموار  همهها و صعوبت زندگی را با  تلخیباید که  یآزاداندیشاست. 

شناسی واقعی  که تاب حقایق و معرفتاحساس نماید ای را  های سطحی و عامیانه سنگینی نگاه

 .تابد نمی را بر

گردد. در این  تلقی می یهای رویکرد آزاداندیش تعهد اخالقی از نخستین مبانی و بایسته

مطمح نظر قرار گیرد. اندیشه آزاد در قالب یک چارچوب و باید علمی  یافت آزاداندیشرهی

 یبه معنی استقالل از مبادی ارزشی نیست. آزاداندیش یشناسانه. آزاداندیش معرفت یدارای مبنای

های مادی  کور و تعصب ارتجاعی است؛ یعنی اندیشههای  اندیشهاز  نو گسست ییبه معنای رها

و او را از واقعیات و  کند میانه که انسان را در قعر مادیات و حیات دنیوی غرق و دنیاگرای

سازد.  ساز سعادت دنیوی و اخروی است، غافل می های اخالقی و اعتقادی که زمینه ارزش

پردازی را داشته  ای که توانایی نظریه مرحله رسیدن به برای ها اندیشهآزادسازی استعدادها و 

  باشد.

. حقیقتی که دغدغه و آمال بسیاری از مکاتب و است برای نیل به حقیقت یابزار یآزاداندیش

 یابعاد آزاداندیش همهمسیری است که در آن انسان با طی هاست. نیل به حقیقت نیازمند  نظریه

های راه آن را بپذیرد. انسانی که آزادانه  دشواریمسائل و  همهو با رغبت باشد آشنایی داشته 
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و  سازد میهای حیات مادی و دنیوی رها  خود را از چارچوب و محدودیتاندیشد،  می

 دیدگاهی چندبعدی و معناگرایانه به جهان هستی و دستگاه آفرینش دارد.

های توسعه  کشور ایران به لحاظ توسعه، پیشرفت متوازنی نداشته است. از زمانی که مؤلفه

بب شد حرکت به سمت توسعه اجتماعی در کشور فعال شد، حوادث و اتفاقاتی روی داد که س

های اخیر در ایران است که  ترین تحول سده و سیاسی دچار کُندی شود. انقالب اسالمی بزرگ

باعث شد کلید توسعه متوازن به ویژه در ابعاد سیاسی و اجتماعی زده شود. پدیده جنگ تحمیلی 

نایی بعد از جنگ نیز حالتی باعث کندی شدید کشور در این مسیر شد و مسائل اقتصادی و زیرب

ها در این روند همیشه مورد  نامتوازن به توسعه کشور در ابعاد سیاسی و اجتماعی داد. دانشگاه

های آزاداندیشی در  اند و تشکیل کرسی توجه سیاسیون و نهادهای اجتماعی و فرهنگی بوده

رتقای سطح دانش ها از موضوعات راهبردی است که رهبری برای رشد اجتماعی و ا دانشگاه

های آزاداندیشی یکی از مفاهیم مهم و  اند. در واقع، کرسی سیاسی دانشجویان مطرح کرده

 وگوهای سیاسی امروز جامعه ایران است. انگیز در گفت بحث

های آزاداندیشی را مطرح و بر اجرای کامل و  ، بحث کرسی1380رهبری در اوایل دهه  

ای سیاسی و فرهنگی بسیاری در  ی این چند سال اتفاقهتحقق راهبردهای آن تأکید کردند. ط

اند. رهبری در تحقق راهبرد  ها در بسیاری از این آنها در متن بوده جامعه رخ داد که دانشگاه

اند که یکی از  ها قائل شده هایی را برای این کرسی ها ویژگی های آزاداندیشی در دانشگاه کرسی

های  ست. دومین ویژگی مورد نظر ایشان این است که کرسیبودن ا« ای مناظره»ترین آنها  مهم

و حقیقت دست یابند و دیگر اینکه « حق»شود دانشجویان به  ها باعث می آزاداندیشی در دانشگاه

های  ها با توانمندی شوند. دانشگاه برپا می« تخصصی»لزوماً عمومی نیستند و با رویکردی 

ند، با تحقق ابعاد و اصول کلی این راهبرد کالن بسیاری که در حوزه سیاسی و اجتماعی دار

توانند به رشد علمی و سیاسی بسیاری دست یابند و روند حرکت جامعه به توسعه سیاسی و  می

 اجتماعی کشور را تسریع کنند. 

توسط فرهیختگان روحی و ذهنی و نخبگان جامعه به باید آزاداندیشی فرایندی است که 

تواند هدایتگری و روشنگری را برای بشریت  میکه  یآزاداندیش سرمنزل مقصود هدایت گردد.

در گرو برخاستن  ، فقطهای فکری و روحی باشد به ارمغان آورد و به عبارتی ناجی انسان از غم

صوری و ای  دیدهپ آزاد برای ادراک حقیقت، اندیشهاز جان و روح فرهیختگان و نخبگان است. 

و بنابراین توجه به آن اهمیت و ضرورت  و عینی استنظری نیست، بلکه مجاهدت عالمانه 
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های  دارد. با توجه به توضیحات فوق، بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه تبریز به کرسی

ها ضروری  آزاداندیشی در دانشگاه به لحاظ اثرگذاری در توسعه اجتماعی و سیاسی دانشگاه

های  دهای تشکیل کرسیاست. در واقع پژوهش حاضر درصدد است عوامل مؤثر و پیام

 ی را مورد بررسی قرار دهد. آزاداندیش

 پیشینه پژوهش .2

ی، آزاداندیشهای  های پیشین مشخص شد که با وجود اهمیت بسیار کرسی با مروری بر پژوهش

های بسیار کمی درباره آن انجام شده است. البته درباره توسعه و عوامل مؤثر بر آن و نیز  پژوهش

ها را مطرح  های فراوانی انجام شده است که فقط عنوان برخی از آن هشپیامدهای آن پژو

 گردد. تر با تفصیل بیشتری بیان می های مرتبط کنیم و پژوهش می

مطالعه موردی منطقه روستایی  :پذیری وتوسعه فقر، آسیب»( پژوهشی با عنوان 1377ازکیا ) -

 انجام داده است.  «گرمسار

عوامل بازدارنده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پژوهشی با عنوان  درنیز ( 1386عذاریانی ) -

 عدم توسعه این شهرستان پرداخته است. علل به بررسی  ،توسعه شهرستان دشت آزادگان

نظریه پردازی در توسعه  های کرسیبررسی نقش ( پژوهشی با عنوان 1387مقدم و واعظ ) -

 توسعه در پردازی نظریه های کرسی نقش پژوهش حاضر، انجام دادند. در علم اقتصاد کالن

 نامه طرح محتوای تحلیل از استفاده با ابتدا کار این برای. شود می بررسی کالن اقتصاد علم

 بستر زمینه در علمی جامعه نقش نامه طرح این که شود می داده نشان پردازی نظریه های کرسی

استفاده کرده  الگویی از سپس. ستا شناخته رسمیت را به ها نظریه ارزبابی و ها نظریه کشف

 تاریخی توسعه در علمی جامعه نقش در آن بر و یافته توسعه( 1388) مقدم نامه پایان در که

 تعامل کننده فراهم بستر مثابه به علمی جامعه الگو، این در. تأکید شده است کالن اقتصاد علم

 لحاظ به ها نظریه توسعه و تولید برای فنی های روش و شواهد ها، دیدگاه گانه سه عناصر

 صورتی در پردازی نظریه های کرسی شود می استدالل انتها در. شود می معرفی شناختی روش

 تعامل کارکردی لحاظ به علمی جامعه همانند بتوانند که شوند علمی توسعه موجب توانند می

 فعلی نامه رحط در زمینه این در که مشکالتی ترتیب، بدین. بخشند بهبود را عنصر سه این

 :از اند عبارت دارد، وجود
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 و ها فرض پیش» عنوان ها، دیدگاه عامل جای به پردازی نظریه های کرسی نامه طرح در. 1

 را مطالب حق و است ها دیدگاه عامل از تر ضعیف نخست، که است بیان شده «نظری مبانی

 .شود اضافه نیز «مکاتب» ستا بهتر کالن، اقتصاد بودن چندمکتبی دلیل به دوم، و کند نمی ادا

 برای یکسانی اهمیت تلویحاً و بیان شده عناوین سایر کنار در عنوان سه در عامل سه این. 2

 .است رنگ شده کم ها آن اهمیت دلیل این به. است شده گرفته نظر در ها آن

 عنوان به)است  سابق نظریه توسعه مذکور یا عامل سه از یکی نظریه آیا منشأ اینکه. 3

 .است نگرفته قرار توجه مورد( گانه سه عوامل تعامل قبلی محصول

 کالن اقتصاد علم در حداقل کنونی نامه طرح با ها کرسی مطالب فوق ظاهراً این به توجه با

 نیازمند نامه طرح بنابراین. شوند کشور در کالن اقتصاد علم توسعه موجب جدی طور به نتوانند

 .است اساسی تعدیل و اصالح

حاصل تقریباً ده « تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی»( در کتاب 1994اینگلهارت ) -

سال کار تجربی خود در زمینه تحوالت و دگرگونی فرهنگی، ارزشی و ایدئولوژیکی را در 

و ( با آمار غیرهچندین کشور اروپایی و آمریکایی )هلند، آلمان غربی، فرانسه، کانادا، آمریکا و 

رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای  ،به اعتقاد او تاًثیر عوامل فرهنگی  .تکرده اس مطرحارقام 

 اروپایی متقابل بوده است. 

برای فهم الگوی « الگوهای فرهنگی در حفره نابرابر توسعه»( در کتاب 1992کاماران ) -

ای د. توجه خاص این پژوهش، معطوف به فرایندهکردنفرهنگ در سطوح مختلف توسعه تالش 

 حفره یا منطقه سه. است هند در ویژه طور به اقتصادی –فرهنگ در کل عوامل اجتماعی  تأثیر

 –صادی اقت پایگاه جزئیات زمینه در دارند. متفاوتی درجات یافتگی توسعه لحاظ به مطالعه مورد

 مستقل واقع در که متغیرها این بعدی مرحله در و گرفته قرار مصاحبه مورد شان اجتماعی

 ها آن ارزیابی وسعت و ارزشی های رهیافت تجربی، معرفت خصوصیات با شوند، می وبمحس

 .اند شده گذاشته ارتباط در

مذهبی شرقی به  های ارزشبازدارنده  تأثیر( بر اساس پژوهش خود درباره 2000پیریز ) -

گاری که برای دستیابی به رست و مذهبی ارزشی نظامیک در  گرفته استتوسعه اقتصادی نتیجه 

گیری از دنیا است. اصوالً نسبت به توسعه سازمان اجتماعی خردمندانه و  مستلزم کناره

 .تکنولوژی، دیدی خصمانه دارد
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 جمع بندی

های متعددی در زمینه توسعه، توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی انجام شده  تاکنون پژوهش

اند و تاکنون پژوهشی انجام  رداختهاست. اما هر کدام از آنها صرفاً به بحث و بررسی توسعه پ

های اصلی توسعه اجتماعی  ها و زیرمجموعه ی را یکی از شاخصآزاداندیشهای  نشده که کرسی

ی از جمله موضوعاتی است که با وجود تأکید آزاداندیشهای  محسوب کند. به طور کلی کرسی

شده است. معدود بیش از حد بر آن، به ویژه از جانب مقام معظم رهبری چندان بررسی ن

ی نیز صرفاً مطالعاتی تئوریک هستند و تاکنون به صورت آزاداندیشهای  مطالعات در زمینه کرسی

میدانی پژوهشی در این باره انجام نشده است. این پژوهش برای اولین بار به صورت تئوریک 

ی را به دیشآزادانهای  پردازد و با نگاهی متفاوت کرسی ی میآزاداندیشهای  به بحث از کرسی

 عنوان زیرمجموعه توسعه اجتماعی مورد توجه قرار داده است.

 چارچوب نظری پژوهش .3
ی وجود ندارد، و از آزاداندیشهای  شناختی خاصی درباره کرسی با توجه به اینکه نظریه جامعه

ی به لحاظ اثرگذاری در توسعه آزاداندیشهای  آنجایی که موضوع پژوهش حاضر درباره کرسی

ترین نظریه استفاده  های توسعه به عنوان مرتبط ها است، از نظریه اعی و سیاسی دانشگاهاجتم

 شود. می

 ها آنمانده از ساخت درونی  نوسازی، عدم پیشرفت کشورهای عقب های هنظریبراساس 

و راه چاره تغییر الگوی مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این جوامع  شود میناشی 

گرایی(،  الگوهایی که بر خردورزی )تعقل .ه کارگیری الگوی توسعه غربی استاز طریق ب

)پیرسون،  کنند میتقدیرگرا نبودن و مشارکت در امور جامعه به عنوان خمیر مایه نوسازی یاد 

2005 :17  .) 

عناصر و متغیرهایی که در ظهور تحرک ذهنی و آمادگی روانی  ترین مهملرنر  اعتقادبه 

گروهی، سوادآموزی و ارتقای  های رسانهاز: گسترش  اند عبارتشدن مؤثرند  ونای بر ها انسان

دو مرحله قابل » گوید میلرنر در خصوص خارومیانه  .سطح تحصیالت، شهرنشینی و مشارکت

تشخیص است، گرایش به اروپا که صرفاً متوجه قشرهای باالی جامعه بود، و به دگرگونی نوع 

. جریان گرایش به اروپا گرفت میتر را در بر  جدد که جمعیتی وسیعزندگی آنان نظر داشت و ت

در وسایل خبری ممتاز منعکس شد. در صورتی که تجدد توسط وسایل ارتباط جمعی نشر 
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یافت. سه عامل اصلی در جریان تجدد وجود داشت؛ شهرگرایی، سوادآموزی و توسعه وسایل 

 (.314: 1387)کازنو، « ارتباط جمعی

، شود میطالعه میدانی خود در خاورمیانه به خصوص در ترکیه متوجه این واقعیت لرنر، با م

کشی،  آب لوله مانندکه همراه با ورود خدمات و تسهیالت شهری به جوامع روستایی، خدماتی 

 یابد میو باورهای مردم نیز تغییر  ها نگرشرانی و  سازی، اتوبوس مدرسه، کارخانه، پاسگاه، جاده

حاالت  اساس. او بر کند میشروع به رشد و نمو  ها آنتحرک روانی و ذهنی در  های زمینهو 

را به سه دسته نوگرا، در  ها انسانبه محیط اجتماعی و عناصر آن  ها انسان های نگرشروانی و 

این حاالت تحت تأثیر متغیرهایی است که  اعتقاد دارد، و کند میحال تحول و سنتی تقسیم 

 واجه هستند، و از این طریق در پی سنجش میزان نوگرایی افراد است.م ها آنبا  ها انسان

لرنر، معتقد است که فرد نوگرا که برخوردار از سواد، شهرنشینی، وسایل ارتباط جمعی و 

فرد سنتی که  عکس بههمدلی است، باالترین میزان و درجه فکر و اندیشه نوگرایی را دارد، و 

درجه فکر و اندیشه نوگرایی را دارد، بنابراین  ترین پاییناست، فاقد هر یک از متغیرهای یادشده 

را به سمت نوگرایی و تجدد کشاند، و  ها آن توان میبا ورود متغیرهای فوق در جوامع سنتی 

نوسازی در آغاز راه، خود را مشغول تحقق چنین  های برنامهشاید به همین علت باشد که همه 

بافت و ساختار دقیق این جوامع بررسی ، بدون اینکه به دکنن میمتغیرهایی در جوامع سنتی 

 مورد شناسایی و بازسازی قرار دهند ها آند و عناصر نو و جدید را در ساختارهای نبپرداز

 (.314:  1387)کازنو، 

شناسانی هستند که به ابعاد روانی تغییر اجتماعی و نوسازی  اینگلس و اسمیت نیز از جامعه

و انسان نوین  دانند میرتی نقطه شروع تجدد و نو شدن را در نوسازی انسان توجه دارند. به عبا

و  ها ویژگیبرای او و کننده توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانسته  را فراهم

 .اند مطرح کردهمعیارهایی را 

خصوصیت برجسته انسان نو دو جنبه دارد: یکی داخلی و دیگری »اینگلس به اعتقاد 

« و احساسات او ها ارزشو دیگری به وجه نظرها،  شود میی، یکی به محیط وی مربوط خارج

 (.119: 1364)وینر، 

تعلیم و تربیت، ارتباط نوع شهری شدن،  مانندعناصر محیطی را در قالب متغیرهایی  ها آن

ر اینگلس و اسمیت دبیند.  میتوده ای، صنعتی شدن، سیاسی شدن، کاربرد در کارخانه و غیره 

کارخانه را دارای  یند نوسازی سه متغیر آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی و کار درراف
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یافته محسوب  مدرن و توسعهای  جامعه کنند گیرند و مطرح می میبیشترین اهمیت در نظر 

استفاده  ،نقل سریع و وسایل حمل ،شهرنشینی وسیع ،که در آن صنعت در سطح گسترده شود می

آموزشی همراه با سطح باالیی از فرهنگ وجود  های سازمانباط جمعی به وفور و از وسایل ارت

 (.119: 1388زاده،  داشته است )سیف

عامل الزم برای نوسازی تلقی  یگانهمیل و نیاز به پیشرفت را نباید »لند  کله مکاعتقاد به 

که انگیزش به  نمود، بلکه باید آن را عامل کلیدی در نظر گرفت، و نیز باید توجه داشت،

فضیلتی است، شخصی،  ها آنشناسی دارای دو جنبه است، که یکی از  لحاظ روان بهنوسازی 

و دیگری فضیلتی اجتماعی، یعنی عالقه به سعادت دیگران و در نهایت  ؛یعنی میل به پیشرفت

 ها نآاقتصادی به دو عنصر روانی نیاز است، که یکی از  های موفقیتکه برای احراز  معتقد است

)وینر،  «سطح رفاه عمومی است افزایشمیل به اثبات برتری خود بر دیگران و دیگری نیاز به 

مک کله لند در خصوص شرایط اجتماعی مؤثر در نیاز به موفقیت عواملی  (.24 -32: 1364

را اجتماعی و والدین، تحرک اجتماعی و ایدئولوژی  -اقتصادی آموزش در خانواده، طبقه  مانند

 (.190: 1386)روشه،  کرده استمطرح 

فرهنگ دهقانی، مانع نوآوری و پذیرش تغییرات در جوامع  راجرز عناصر خرده اعتقادبه 

 از:  اند عبارتو به تعبیری مانع تجدد و نوسازی هستند. این عناصر  شوند میروستایی 

 عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی .1

 فقدان نوآوری .2

 تقدیرگرایی .3

 ین بودن سطح آرزوها و تمایالتپای .4

 منافع آتی درقبالاز منافع آنی نکردن پوشی  چشم .5

 به عنصر و اهمیت زمان توجهی بی .6

 گرایی خانواده .7

 وابستگی به قدرت دولت  .8

 گرایی محلی .9

 .(70 -95:  1386فقدان همدلی )ازکیا،  .10

  ذیل است: با توجه به مطالب فوق، مدل تحلیلی پژوهش حاضر به شرح
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 مدل تحلیلی پژوهش

 

 های پژوهش فرضیه .4

های  ها به کرسی های جمعی داخلی و نگرش آن ( بین میزان استفاده دانشجویان از رسانه1

 (.لرنرآزاداندیشی رابطه وجود دارد )مستخرج از نظریه 

های آزاداندیشی رابطه  ها به کرسی ( بین نوع تربیت دانشجویان در خانواده و نگرش آن2

 (.اینگلس و اسمیتوجود دارد )مستخرج از نظریه 

های آزاداندیشی رابطه وجود  ها به کرسی ( بین مشارکت اجتماعی دانشجویان و نگرش آن3

 (.اینگلس و اسمیتدارد )مستخرج از نظریه 

های  رسانه

 جمعی داخلی

 

 پایگاه اقتصادی

 

 دینداری

 

 اعتماد اجتماعی

 

مشارکت 

 اجتماعی

 

نوع تربیت در 

 خانواده

 

نگرش به 

 های کرسی

 آزاداندیشی
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ندیشی رابطه وجود های آزادا ها به کرسی ( بین پایگاه اقتصادی دانشجویان و نگرش آن4

 (.لند کله مکدارد )مستخرج از نظریه 

های آزاداندیشی رابطه وجود  ها به کرسی ( بین اعتماد اجتماعی دانشجویان و نگرش آن5

 (.راجرزدارد. )مستخرج از نظریه 

های آزاداندیشی رابطه  ها به کرسی های مذهبی دانشجویان و نگرش آن ( بین میزان دینداری6

 (.راجرزمستخرج از نظریه وجود دارد )

های آزاداندیشی رابطه  ها به کرسی ( بین میزان انسجام اجتماعی دانشجویان و نگرش آن7

 (.راجرزوجود دارد )مستخرج از نظریه 

 روش پژوهش .5
 نوع به لحاظ و کمی پژوهشی شده، تحلیل و آوری جمع های داده نوع براساس حاضر تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده . است میدانی ای مطالعه آن، به ورود و بررسی مورد مسئلة با برخورد

در این پژوهش پیمایش است. در مطالعه میدانی، برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از ابزار 

پرسشنامه استفاده شده است. پیش از آغاز پیمایش، پرسشنامه ابتدایی مورد آزمون اولیه قرار 

 آمده، نقایص برطرف و پرسشنامه نهایی تنظیم شد. دست بهگرفت و با استفاده از نتایج 

 جامعه آماری و جمعیت نمونه
ها بر  شود که تعداد آن جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل همه دانشجویان دانشگاه تبریز می

های همه  نفر است. از آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه دیدگاه 18065اساس آخرین آمار 

های افراد مورد بررسی استفاده  برای تبیین نظریه« گیری نمونه»داشت، از شیوه ساکنان وجود ن

نفر( که معرف جامعه آماری تشخیص داده  376شده است و بر اساس آن تعدادی از افراد )

شدند، به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شدند. با توجه به گستردگی میزان جامعه آماری و عدم 

اعضای جامعه، باید تعدادی از افراد را که معرف جامعه کل باشند، به  امکان دسترسی به همه

عنوان حجم نمونه انتخاب کنیم. در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران به استخراج 

 نفر است. 376حجم نمونه پرداختیم که نمونه ما 
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ای و تصادفی است. بدین صورت که در هر  در پژوهش حاضر سهمیه روش نمونه گیری 

پس از گردآوری دانشکده به تناسب جمعیت، نمونه نهایی به صورت تصادفی انتخاب گردید. 

انجام شد و برای آزمون اس پی اس اس آماری  افزار استفاده از نرم ها با آنتحلیل  و ها تجزیه داده

با هر فرضیه به کار گرفته شد. برای اطمینان از اعتبار  های آماری متناسب فرضیات، تست

پرسشنامه آرای استادان و کارشناسان مربوط، مورد توجه قرار گرفت. همچنین از آزمون آلفای 

کرونباخ برای پایایی پرسشنامه استفاده گردید که بر اساس ضریب آلفا ضریب پایایی همه 

 است. 7/0متغیرها بیشتر از 

 می و عملیاتی متغیرها:تعریف مفهو .6

 متغیرهای مستقل .1. 6

 دینداری -

 شریعت، و تقدس تکریم، تعهد، التزام، بند، و قید معنای به لغت در «دین»تعریف مفهومی: 

 است عبارت اصطالح، دین در. جزاست و تسلیم پیروی، خضوع، انقیاد، پاداش و ورع مذهب،

 سیاسی و حقوقی اخالقی قواعد سلسله رعایت و ماوراءالطبیعی و الهوتی قوای به اعتقاد: از

 برای عبادی مناسک انجام و خدا و بندگان سایر خود، با ارتباط زمینه در اجتماعی و اقتصادی

 و عملی التزام معنای به دینداری. روح تعالی منظور به او رضایت جلب و خالق تقرب کسب

 آن های و زیرمجموعه آن از دین انپیرو پیروی دیگر عبارت به. است دینی باورهای به ذهنی

 (.19 – 20: 1388 احمدی،) است
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دینداری در پژوهش حاضر با سه شاخص پیامدی، مناسکی و اعتقادی تعریف عملیاتی: 

 مورد سنجش قرار گرفته است.

 اعتماد اجتماعی  -

و  افراد بین اجتماعی روابط فرایند در که است مفهومی اجتماعی اعتمادتعریف مفهومی: 

 یا ماهیت اتکاء بر یا اطمینان را اعتماد گیدنز آنتونی یابد. می تبلور همدیگر با اجتماع های سازمان

 پاتنام، (. به اعتقاد53: 1389کند )حیدرآبادی،  می تعریف ای گفته صحت یا شخصی خاصیت

 و شود و این وضعیت نیز باعث تقویت طرفه می دو و داوطلبانه های انجمن ایجاد سبب اعتماد

 (.85: 1385گردد )یوسفوند و همکاران،  می اعتماد ایجاد

های اعتماد  یافته و اعتماد رسمی، شاخص اعتماد غیررسمی، اعتماد تعمیمتعریف عملیاتی: 

 اجتماعی در پژوهش حاضر است.

 نوع تربیت در خانواده  -

ر آن آزادی ای است که د خانواده دموکراتیک خانواده: خانواده دموکراتیکتعریف مفهومی: 

معقول همراه با احترام متقابل وجود دارد و ضوابط و قوانین حاکم بر آن موجب بقاء خانواده 

: 1387ها مشارکت دارند )قاسمی و کاظمی،  گیری گردد و همه اعضای خانواده در تصمیم می

آن حاکم  ای است که روابط نابرابر قدرت در خانواده استبدادی خانواده خانواده استبدادی: (.200

: 1387گردد )قاسمی و کاظمی،  است و مصالح خانواده بر اساس دیدگاه فرد حاکم تعیین می

200.) 

 تربیت در خانواده از نوع دموکراتیک و استبدادی است.تعریف عملیاتی: 

 های جمعی داخلی  رسانه -

نظر خود  ای است که فرستنده با کمک آن، معنا و مفهوم مورد رسانه وسیلهتعریف مفهومی: 

کند. به عبارت دیگر، رسانه، وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده  )پیام( را به گیرنده منتقل می

است. کتاب، روزنامه، مجله، عکس، فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون و ماهواره و 

 (. 10: 1377هایی از رسانه هستند )تیموری،  غیره نمونه



 

 

 

 
 

 99نگرش دانشجويان به کرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه به لحاظ اثرگذاري در  ...  

  

 

های دیداری و شنیداری را تشکیل  های جمعی دو دسته رسانه انهرستعریف عملیاتی: 

 دهند. می

 مشارکت اجتماعی  -

تعهد )عمل  و عمل عنوان به مشارکت بین باید»شناسی  دیدگاه جامعه ازتعریف مفهومی: 

 در معنای گردید. مشارکت قائل یا وضع )امر شرکت کردن( تمایز حالت عنوان به مشارکت( و

 معنای در و دارد نظر شده انجام اجتماعی فعالیت و به رساند می را گروه در النهشرکت فعا اول،

 (.257: 1370)بیرو، « دهد می خبر هستی آن در سهمی داشتن و خاص گروهی تعلق از دوم

 مشارکت اجتماعی دارای دو شاخص مشارکت رسمی و غیررسمی است.تعریف عملیاتی: 

 پایگاه اقتصادی  -

ایگاه اقتصادی، پایگاهی است که فرد در میان گروه دارد یا به مرتبه اقتصادی پتعریف مفهومی: 

. به بیان دیگر، موقعیتی که فرد یا خانواده با شود میگفته ها  سایر گروهدر مقایسه با  یگروه

 آورد میمادی به دست  های و دارایی ارجاع به استانداردهای میانگین رایج درباره درآمد مؤثر

 (.245، 1383)کوئن، 

 های پایگاه اقتصادی هستند. میزان درآمد و مالکیت، شاخصتعریف عملیاتی: 

 متغیر وابسته .2. 6

 های آزاداندیشی نگرش به کرسی -

 ، محترمانه،مند نظام ،نشستی است که در آن به صورت آزاد یآزاداندیشکرسی تعریف مفهومی: 

موضوعی معین و  ربارهرج در ذیل، دمند های قالبدر یکی از  ی، منطقی و شجاعانه،یعقال

وگو، تبادل و تضارب آراء، همراه با  شده، به اظهارنظر، پرسش و پاسخ عمیق، گفت پیش اعالم از

 (.41: 1391شود )نعمتی،  میاستدالل و ارائه مستندات پرداخته 

ی با سه شاخص نگرش به تأثیر بر تولیدات آزاداندیشهای  نگرش به کرسیتعریف عملیاتی: 

ی مورد آزاداندیشعلمی و نقادانه، نگرش به تأثیر بر تفکر و اخالق اسالمی و نگرش کلی به 
 سنجش قرار گرفته است.
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 تجزیه و تحلیل آماری .3. 6
 آمار توصیفی. 1. 3. 6

دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان  ها نشان می های مربوط به متغیر استفاده از رسانه یافته

ترین تعداد  اند. کم را در حد زیادی بیان کرده های جمعی داخلی رسانهه از استفاد( میزان 11/39)

اند. همچنین  های جمعی داخلی را کم مطرح کرده رسانهاستفاده از  ( نیز میزان31/5پاسخگویان )
های  دهد که پاسخگویان میزان استفاده از رسانه های جمعی نشان می رسانهاستفاده از میانگین کل 

 اند. ( دانسته=x 78/3را بسیار بیشتر از حد متوسط و نزدیک به زیاد ) جمعی داخلی
دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان  های مربوط به متغیر پایگاه اقتصادی نشان می یافته

ترین تعداد پاسخگویان  اند. کم خود را در حد متوسطی بیان کرده ( میزان پایگاه اقتصادی25/33)

اند. همچنین میانگین کل پایگاه  خود را بسیار پایین مطرح کرده ادی( نیز پایگاه اقتص18/11)
 خود را کمی باالتر از حد متوسط دهد که پاسخگویان پایگاه اقتصادی نشان می اقتصادی

 (26/3 x=دانسته ) .اند 

دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان  های مربوط به متغیر نوع روابط خانواده نشان می یافته

( 5.86رای سطح متوسطی از تربیت دموکراتیک هستند. کمترین تعداد پاسخگویان )( دا34.31)

دهد که  نیز دارای سطح بسیار کمی از تربیت دموکراتیک هستند. میانگین کلی نشان می

 ( است.45/3دموکراتیک بودن روابط در خانواده در میان پاسخگویان بیشتر از حد متوسط )
دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان  رک اجتماعی نشان میهای مربوط به متغیر مشا یافته

( 24/8هستند. کمترین تعداد پاسخگویان ) اجتماعی ( دارای سطح متوسطی از مشارکت46/28)
در میان  اجتماعی هستند. میانگین مشارکت اجتماعی نیز دارای سطح بسیار کمی از مشارکت

 ( است.51/3پاسخگویان باالتر از حد متوسط )

( 72/32های مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی، بیشترین تعداد پاسخگویان ) س یافتهبراسا
( نیز دارای 64/10هستند. کمترین تعداد پاسخگویان ) اجتماعی دارای سطح متوسطی از اعتماد

در میان پاسخگویان در حد  اجتماعی هستند. میانگین اعتماد اجتماعی سطح بسیار کمی از اعتماد

 است. (09/3متوسط )

( 46/28دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان ) های مربوط به متغیر دینداری نشان می یافته

( نیز دارای سطح 24/8هستند. کمترین تعداد پاسخگویان ) دارای سطح متوسطی از دینداری

در میان پاسخگویان باالتر از حد متوسط  هستند. میانگین دینداری خیلی پایینی از دینداری
 ست.( ا51/3)
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دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان  های مربوط به متغیر انسجام اجتماعی نشان می یافته

( نیز 14/5هستند. کمترین تعداد پاسخگویان ) اجتماعی ( دارای سطح متوسطی از انسجام24/37)

در میان پاسخگویان باالتر  اجتماعی اجتماعی بسیار کمی هستند. میانگین انسجام دارای انسجام

 ( است.47/3حد متوسط )از 

دهد که بیشترین تعداد  ی نشان میآزاداندیشهای  های مربوط به متغیر نگرش به کرسی یافته

ی نگرش مثبت دارند. کمترین آزاداندیشهای  ( به میزان متوسطی به کرسی71/36پاسخگویان )

دارند.  مثبت شی نگرآزاداندیش های کرسی به بسیار کمی میزان ( نیز به25/4تعداد پاسخگویان )
ی در آزاداندیشهای  ها به مثبت بودن کرسی دهد که نگرش آن میانگین کلی پاسخگویان نشان می

 ( است.51/3حد متوسط )

 آمار استنباطی

 آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف

Ho: از توزیع نرمال برخوردارند  ها داده   

H1: از توزیع نرمال برخوردار نیستند  ها داده   

 . آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش1 جدول

 ی پژوهشها مؤلفه

ی ها رسانه
جمعی 
 داخلی

نوع 
تربیت 

در 
 خانواده

مشارکت 
 اجتماعی

 اعتماد
 اجتماعی

 
پایگاه 
 اقتصادی

 
 دینداری

نگرش به 
ی ها یکرس

 آزاداندیشی

 376 376 376 376 376 376 376 تعداد

پارامترهای 
 نرمال

 06/3 51/3 3.26 3.09 3.51 3.45 3.78 میانگین

انحراف 
 معیار

94. 1.71 99/0 96. 1.11 92. 89/0 

 -مقادیر کولموگروف
 اسمینرف

0.809 1.74 2.56 2.59 2.62 2.44 2.12 

سطح معناداری )دو 
 دامنه(

0.083 0.069 .145 .271 163. 148. 134. 

 نجا که مقادیر سطح معناداری همه متغیرهای پژوهشتوان گفت از آ می 1با توجه به جدول 

های پژوهش از  فرضیه  توانیم در تحلیل درصد است، توزیع نرمال است. پس می 5بیشتر از 

 های پارامتریک استفاده کنیم.  آزمون

6.3.2 3
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 ها آزمون فرضیه 

 1آزمون فرضیه 

 است. شده  برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

 آزاداندیشی های کرسی به نگرش و داخلی جمعی های رسانه از . ضریب همبستگی استفاده2جدول 

 ی آزاداندیشیها یکرسنگرش به  

 داخلی جمعی یها رسانه
 26/0 شدت رابطه

 000/0 سطح معناداری

 376 تعداد

است و از  000/0 ( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر باsigبا توجه به مقدار معناداری )

 از دانشجویان درصد است، بنابراین، بین دو متغیر استفاده 5تر از  آنجایی که این عدد کوچک

آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد.  های کرسی به ها آن نگرش و داخلی جمعی های رسانه

مثبت، با  است، همبستگی 26/0دست آمده که برابر با  همچنین با توجه به شدت همبستگی به

 به نگرش و داخلی جمعی های رسانه از شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متغیر استفاده

 های رسانه از دانشجویان آزاداندیشی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه استفاده های کرسی

 شود. بدین ترتیب، تر می ی مثبتآزاداندیش های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن داخلی جمعی

 شود.   ( پژوهش حاضر تأیید می1فرضیه )

 2آزمون فرضیه 

 شده است. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

 آزاداندیشی های کرسی به نگرش و خانواده در دانشجویان تربیت . ضریب همبستگی نوع3جدول 

 ی آزاداندیشیها یکرسنگرش به  

 نوع تربیت دانشجویان در خانواده
 16/0 شدت رابطه

 171/0 سطح معناداری

 376 تعداد

است و از آنجا  071/0( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به میزان معناداری )

 نگرش و خانواده در دانشجویان تربیت درصد است، بین دو متغیر نوع 5تر از  که این عدد بزرگ
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( پژوهش 2اط معناداری وجود ندارد. بدین ترتیب، فرضیه )آزاداندیشی ارتب های کرسی به ها آن

 شود.   حاضر رد می

 3آزمون فرضیه 

 شده است. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
 آزاداندیشی های کرسی به نگرش . ضریب همبستگی مشارکت اجتماعی و4جدول 

 ی آزاداندیشیها یکرسنگرش به  

 مشارکت اجتماعی

 31/0 شدت رابطه

 000/0 سطح معناداری

 376 تعداد

است و از  000/0( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار معناداری )

 و دانشجویان اجتماعی درصد است، بین دو متغیر مشارکت 5تر از  آنجایی که این عدد کوچک

عناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت آزاداندیشی ارتباط م های کرسی به ها آن نگرش

است، همبستگی مثبت، با شدت متوسط و با جهت  31/0دست آمده که برابر با  همبستگی به

آزاداندیشی وجود دارد. بدین  های کرسی به نگرش اجتماعی و مستقیم بین دو متغیر مشارکت

 های کرسی به ها آنبیشتر باشد، نگرش  دانشجویان اجتماعی صورت که هر چه مشارکت

 شود.   ( پژوهش حاضر تأیید می4شود. بدیت ترتیب، فرضیه ) تر می آزاداندیشی مثبت

 4آزمون فرضیه 

 شده است.برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

 آزاداندیشی های کرسی به نگرش و اقتصادی . ضریب همبستگی پایگاه5جدول 

 داندیشیی آزاها یکرسنگرش به  

 اقتصادی پایگاه

18/0             شدت رابطه  

001/0            سطح معناداری  

 376 تعداد

است و از  001/0( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار معناداری )

 و ناقتصادی دانشجویا درصد است، بین دو متغیر پایگاه 5تر از  آنجایی که این عدد کوچک
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آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت  های کرسی به ها آن نگرش

است، همبستگی مثبت، با شدت ضعیف و با جهت  18/0دست آمده که برابر با  همبستگی به

آزاداندیشی وجود دارد. بدین  های کرسی به نگرش اقتصادی و مستقیم بین دو متغیر پایگاه

آزاداندیشی  های کرسی به ها باالتر باشد، نگرش آن اقتصادی دانشجویان چه سطحصورت که هر 

 شود.   ( پژوهش حاضر تأیید می4شود. بدین ترتیب، فرضیه ) تر می مثبت

 5آزمون فرضیه 

 شده است. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

 آزاداندیشی های کرسی به نگرش و اجتماعی . ضریب همبستگی اعتماد6جدول 

 ی آزاداندیشیها یکرسنگرش به  

 اجتماعی اعتماد

 34/0 شدت رابطه

 000/0 سطح معناداری

 376 تعداد

است و از  000/0( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار معناداری )

 و دانشجویان اجتماعی تماددرصد است، بین دو متغیر اع 5تر از  آنجایی که این عدد کوچک

آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت  های کرسی به ها آن نگرش

و با جهت  است، همبستگی مثبت، با شدت متوسط 34/0دست آمده که برابر با  همبستگی به

دارد. بدین آزاداندیشی وجود  های کرسی به نگرش و اجتماعی مستقیم بین دو متغیر اعتماد

 های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن دانشجویان اجتماعی صورت که هر چه اعتماد

 شود.   پژوهش حاضر تأیید می 5شود. بدین ترتیب، فرضیه  تر می آزاداندیشی مثبت

 6آزمون فرضیه 

 شده است. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
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 آزاداندیشی های کرسی به نگرش و دینداریضریب همبستگی  .7جدول

 ی آزاداندیشیها یکرسنگرش به  

 دینداری

 39/0 شدت رابطه

 000/0 سطح معناداری

 376 تعداد

است و از  000/0( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار معناداری )

 نگرش و دانشجویان متغیر دینداریدرصد است، بین دو  5تر از  آنجایی که این عدد کوچک

آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت  های کرسی به ها آن

و با جهت  است، همبستگی مثبت، با شدت متوسط 39/0دست آمده که برابر با  همبستگی به

بدین صورت که آزاداندیشی وجود دارد؛  های کرسی به نگرش و مستقیم بین دو متغیر دینداری

شود.  تر می آزاداندیشی مثبت های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن دانشجویان هرچه دینداری

 شود.   ( پژوهش حاضر تأیید می6بدین ترتیب، فرضیه )

 7آزمون فرضیه 

 شده است. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

 آزاداندیشی های کرسی به نگرش و عیاجتما ضریب همبستگی انسجام .8جدول 

 ی آزاداندیشیها یکرسنگرش به  

 اجتماعی انسجام

 21/0 شدت رابطه

 000/0 سطح معناداری

 376 تعداد

است و از  000/0( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار معناداری )

 و دانشجویان اجتماعی و متغیر انسجامدرصد است، بین د 5تر از  آنجایی که این عدد کوچک

آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت  های کرسی به ها آن نگرش

است، همبستگی مثبت، با شدت متوسط و با جهت  21/0دست آمده که برابر با  همبستگی به

دیشی وجود دارد. بدین آزادان های کرسی به نگرش و اجتماعی مستقیم بین دو متغیر انسجام

 های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن دانشجویان اجتماعی صورت که هر چه انسجام

 شود.   ( پژوهش حاضر تأیید می8شود. بدین ترتیب، فرضیه ) تر می آزاداندیشی مثبت
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های  بینی نگرش دانشجویان به کرسی های پژوهش برای پیش سهم هریک از مؤلفه -

 دانشگاه چه میزان است؟آزاداندیشی در 

 

آزاداندیشی، از رگرسیون  های یکرس به دانشجویان کننده نگرش برای بررسی بهترین تبیین

چندگانه استفاده شد. بنابراین مدلی به شرح جدول فوق تشکیل شده است که در آن متغیر 

ی اجتماعی و ها لفهمؤبین  آزاداندیشی و متغیر پیش های یکرس به دانشجویان مالک، نگرش

فرهنگی است. در مدل مذکور، آماره دوربین واتسون در وضعیت مناسب قرار دارد. همچنین 

 98/21تحلیل واریانس رگرسیون که بیانگر استقالل خطاهاست، برای کل مدل معنادار و برابر با 

مورد خطی چندگانه توسط دو شاخص عامل تورم واریانس و تولرانس  است. همچنین نبود هم

تر از  یینپابررسی قرار گرفت و مشخص گردید که مقادیر عامل تورم واریانس و تولرانس در 

برای  1شاخص عامل تورم واریانس و مقادیر کمتر از  10دامنه مشخص شده )مقادیر کمتر از 

شاخص تولرانس، برای تشکیل مدل مناسب است( هستند. بنابراین میان متغیرهای مستقل 

برای  ها توان تناسب داده های انجام شده، می با عنایت به مجموع بررسیندارد. خطی وجود  هم

متغیرهای آمده را معتبر دانست. بنابراین،  اجرای مدل رگرسیونی مناسب و نتایج به دست

معرفی  آزاداندیشی های یکرس به دانشجویان نگرشکننده  به عنوان متغیرهای توجیهبین  یشپ

 شوند. می

 B Β t sig VIF Tol R R2 F DW بین  متغیرهای پیش

 .785 1.27 .004 2.95 - .291 مقدار ثابت

.61 37. 21.98 1.88 

 .846 2.25 0.020 3.47 .307 .404 اجتماعی مشارکت

 .773 1.87 .000 3.98 .405 .444 دینداری

 .776 1.44 .012 2.57 .268 .233 داخلی جمعی یها رسانه

 .278 1.77 .000 3.88 .326 .321 اجتماعی اعتماد

 .514 1.19 .021 2.33 .185 .217 اقتصادی پایگاه

 .324 1.28 .018 2.46 .215 .312 انسجام اجتماعی

DW: Durbin-Watson, Tol: Tolerance, VIF: Variance inflation factor 

 آزاداندیشی یها یکرس به دانشجویان متغیر وابسته: نگرش
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 2بیشتر از  tی مدل، دارای مقادیر ها لفهؤمهای پژوهش، همه  بر اساس یافته مدل رگرسیون:

 کننده نگرش بینی درصد هستند. بنابراین متغیرهای فوق پیش 5داری کمتر از  و مقدار سطح معنی

کننده، متغیر  بینی ترین پیش آزاداندیشی هستند. در این مدل قوی های یکرس به دانشجویان

(. شایان ذکر است که همبستگی 0.405β=است ) 405/0یر آن برابر با تأثدینداری است که مقدار 

( R=0.61آزاداندیشی نسبتاً قوی ) های یکرس به دانشجویان بین با نگرش چندگانه متغیرهای پیش

 تغییرات متغیر نگرش 37/0به میزان  اند توانستهش به طور کلی است. همچنین متغیرهای پژوه

Rداری تبیین کنند ) آزاداندیشی را به طور معنی های یکرس به دانشجویان
2
=0.37 .) 

 گیری نتیجه .7
 نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است: 

به ها  های جمعی داخلی و نگرش آن بین میزان استفاده دانشجویان از رسانه: 1 فرضیه

 های آزاداندیشی رابطه وجود دارد. کرسی

 جمعی های رسانه از دانشجویان دهد که بین دو متغیر استفاده های پژوهش نشان می یافته

آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به  های کرسی به ها آن نگرش و داخلی

ستگی مثبت، با شدت متوسط و با است، همب 26/0دست آمده که برابر با  شدت همبستگی به

 های کرسی به نگرش و داخلی جمعی های رسانه از جهت مستقیم بین دو متغیر استفاده

 داخلی جمعی های رسانه از دانشجویان آزاداندیشی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه استفاده

 شود.  تر می آزاداندیشی مثبت های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن

های جمعی داخلی  های پژوهش حاضر مبتنی بر ارتباط میان استفاده دانشجویان از رسانه یافته

های توسعه با نظریه لرنر همخوانی دارد.  های آزاداندیشی بر مبنای نظریه ها به کرسی و نگرش آن

لرنر، معتقد است که فرد نوگرا که برخوردار از سواد، شهرنشینی، وسایل ارتباط جمعی و همدلی 

فرد سنتی که فاقد هر یک از متغیرهای  عکس بر میزان اندیشه نوگرایی را دارد، و  بیشترین، است

اندیشه نوگرایی را دارد، بنابراین با ورود متغیرهای فوق در میزان  ترین پایینیادشده است، 

که  شدرا به سمت نوگرایی و تجدد کشاند، و شاید به همین علت با ها آن توان میجوامع سنتی 

نوسازی در آغاز راه، خود را مشغول تحقق چنین متغیرهایی در جوامع سنتی  های برنامهمه ه

جدید را در  و عناصر توجه داشته باشند، بدون اینکه به بافت و ساختار دقیق این جوامع کنند می

 . مورد شناسایی و بازسازی قرار دهند ها آنساختارهای 
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 آزاداندیشی های کرسی به ها آن نگرش و خانواده در دانشجویان تربیت نوع بین: 2 فرضیه

 .دارد وجود رابطه

است و از  071/0( محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار معناداری )

 و خانواده در دانشجویان تربیت درصد است، بین دو متغیر نوع 5تر از  آنجایی این عدد بزرگ

ندیشی ارتباط معناداری وجود ندارد. بدین ترتیب، فرضیه شماره آزادا های کرسی به ها آن نگرش

 شود.   پژوهش حاضر رد می 2

 آزاداندیشی های کرسی به ها آن نگرش و دانشجویان اجتماعی مشارکت میزان بین: 3 فرضیه

 .دارد وجود رابطه

 نگرش و دانشجویان اجتماعی های پژوهش حاضر بیانگر ارتباط دو متغیر مشارکت یافته

دست آمده که  آزاداندیشی است. همچنین با توجه به شدت همبستگی به های کرسی به ها آن

 است، همبستگی مثبت، با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متغیر مشارکت 31/0برابر با 

 آزاداندیشی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه مشارکت های کرسی به نگرش اجتماعی و

 شود.  تر می آزاداندیشی مثبت های کرسی به ها یشتر باشد، نگرش آنب دانشجویان اجتماعی

های  های پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین مشارکت اجتماعی و نگرش به کرسی یافته

اینگلس و اسمیت آزاداندیشی مبتنی بر نظریه توسعه با نظریه اینگلس و اسمیت همخوان است. 

کارخانه را دارای  رش، وسایل ارتباط جمعی و کار درنوسازی سه متغیر آموزش و پرو اینددر فر

که  شود مییافته محسوب  مدرن و توسعهای  جامعه ند و بیان کردندبیشترین اهمیت در نظر گرفت

استفاده از وسایل  ،وسایل حمل و نقل سریع ،شهرنشینی وسیع ه،در آن صنعت در سطح گسترد

اه با سطح باالیی از فرهنگ وجود داشته است آموزشی همر های سازمانارتباط جمعی به وفور و 

اینگلس های آزاداندیشی با نظریه  . اما بین نوع تربیت خانواده و کرسی(119:  1388)سیف زاده، 

 همخوانی وجود ندارد. و اسمیت

 آزاداندیشی های کرسی به ها آن نگرش و دانشجویان اقتصادی پایگاه میزان بین: 4 فرضیه

 .دارد وجود رابطه

 نگرش و اقتصادی دانشجویان های پژوهش حاضر بیانگر ارتباط معنادار دو متغیر پایگاه فتهیا

دست آمده که  آزاداندیشی است. همچنین با توجه به شدت همبستگی به های کرسی به ها آن

 است، همبستگی مثبت، با شدت ضعیف و با جهت مستقیم بین دو متغیر پایگاه 18/0برابر با 

 آزاداندیشی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه پایگاه های کرسی به نگرش اقتصادی و
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شود.  تر می آزاداندیشی مثبت های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن اقتصادی دانشجویان

 های پژوهش حاضر همخوان با نظریه مک کله لند است. یافته

های آزاداندیشی  سیها به کر بین میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان و نگرش آن: 5 فرضیه

 رابطه وجود دارد.

 نگرش و دانشجویان اجتماعی های پژوهش حاضر بیانگر ارتباط معنادار دو متغیر اعتماد یافته

آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت  های کرسی به ها آن

و با جهت  شدت متوسطاست، همبستگی مثبت، با  34/0دست آمده که برابر با  همبستگی به

آزاداندیشی وجود دارد؛ بدین  های کرسی به نگرش و اجتماعی مستقیم بین دو متغیر اعتماد

 های کرسی به ها بیشتر باشد، میزان نگرش آن دانشجویان اجتماعی صورت که هر چه اعتماد

 شود.  تر می آزاداندیشی مثبت

های آزاداندیشی رابطه  ا به کرسیه بین میزان دینداری دانشجویان و نگرش آن: 6 فرضیه

 وجود دارد.

 های کرسی به ها آن نگرش و دانشجویان های پژوهش، بین دو متغیر دینداری بر اساس یافته

دست آمده که  آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی به

 جهت مستقیم بین دو متغیر دینداری و با است، همبستگی مثبت، با شدت متوسط 39/0برابر با 

 دانشجویان آزاداندیشی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه دینداری های کرسی به نگرش و

 شود.  تر می آزاداندیشی مثبت های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن

های آزاداندیشی  ها به کرسی بین میزان انسجام اجتماعی دانشجویان و نگرش آن: 7 فرضیه

 بطه وجود دارد.را

 به ها آن نگرش و دانشجویان اجتماعی های پژوهش، بین دو متغیر انسجام براساس یافته

 آزاداندیشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی به های کرسی

است، همبستگی مثبت، با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو  21/0دست آمده که برابر با 

آزاداندیشی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه  های کرسی به نگرش و اجتماعی غیر انسجاممت

 شود.  تر می آزاداندیشی مثبت های کرسی به ها بیشتر باشد، نگرش آن دانشجویان اجتماعی انسجام

های پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین متغیرهای دینداری، اعتماد اجتماعی و انسجام  یافته

فرهنگ دهقانی، عناصری  به نظر راجرز عناصر خردهبا تئوری راجرز همخوان است.  اجتماعی

و به تعبیری مانع تجدد  شوند میهستند که مانع نوآوری و پذیرش تغییرات در جوامع روستایی 



 

 

 

 
 

 1393هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه 110 

  

 

فقدان  ،از: عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی اند عبارتو نوسازی هستند. این عناصر 

عدم توانایی چشم پوشی از منافع ، پایین بودن سطح آرزوها و تمایالت ،تقدیر گراییی، نوآور

وابستگی به قدرت ، خانواده گرایی، عدم توجه به عنصر و اهمیت زمان، آنی به خاطر منافع آتی

 .فقدان همدلیو  محلی گرایی، دولت

 پیشنهادهای اجرایی

ها  های جمعی داخلی و نگرش آن با توجه به ارتباط بین میزان استفاده دانشجویان از رسانه -

های متنوعی را در زمینه  های داخلی برنامه شود رسانه های آزاداندیشی پیشنهاد می به کرسی

ها  های داخلی باید در تولید برنامه های آزاداندیشی به نمایش بگذارند. همچنین رسانه کرسی

 های قالبدر  تواند ه میبه قدری با قدرت عمل کند که تأثیرپذیری عملی داشته باشد. رسان

را در جامعه نشر  ها آنمختلف بپردازد و  های دیدگاهوگو به بیان  جذاب مانند مناظره و گفت

  دهد.

 های کرسی به ها آن نگرش و دانشجویان اجتماعی مشارکت میزان میانبا توجه به ارتباط  -

 در شدن درگیر به دانشجویان دادن سوق برای مناسب بسترهای و شرایط باید آزاداندیشی

 گسترش به که است این مناسب های شیوه از یکی ظاهراً. شود ایجاد اجتماعی رویدادهای

 جامعه ریزان برنامه. شود داده بیشتری بهای غیردولتی و داوطلبانه های انجمن و ها سازمان

 زا امکان حد در را هایی سازمان چنین توسعه راه سر بر ساختاری و قانونی موانع باید

 افراد تا دارند مبذول ها سازمان این به را مکفی و الزم های حمایت بردارند و رو پیش

 تواند می عضویت این. باشند داشته ها سازمان این در عضویت برای بیشتری انگیزه مند، عالقه

 .کند کمک افراد بیشتر چه هر مشارکت به

های  ها به کرسی یان و نگرش آنبا توجه به ارتباط میان میزان اعتماد اجتماعی دانشجو -

 منظور این برای. یابد افزایش جامعه در اجتماعی اعتماد سطح گردد آزاداندیشی باید تالش

 هایی وعده به امکان حد در مسئولین این است که زمینه این در مناسب راهکارهای از یکی

 در اجتماعی ماداعت سطح بهبود باعث امر این که نمایند عمل دهند، می غیربومیان به که

 مردم انگیزه سو یک از. دارد جامعه برای مفیدی نتایج باال اجتماعی اعتماد. گردد می جامعه

 افزایش سیاسی و نیز رویدادهای داوطلبانه های انجمن و ها سازمان در مشارکت برای را
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 شود که منجر می اجتماعی پیوندهای و روابط تحکیم و توسعه به دیگر سوی از و دهد می

 .افراد دارد های آزاداندیشی گرایش به کرسی ارتقاء در مهمی نقش

های آزاداندیشی  ها به کرسی با توجه به ارتباط میان میزان دینداری دانشجویان و نگرش آن -

باید تالش گردد دینداری فقط در حد بعد اعتقادی باقی نماند و بعد مناسکی دین نیز مورد 

 توجه و تأکید قرار گیرد.

های  ها به کرسی توجه به ارتباط بین میزان انسجام اجتماعی دانشجویان و نگرش آن با -

ها وجود دارد و در  آزاداندیشی باید توجه داشت که انسجام اجتماعی بیشتر در بین خانواده

های انسجام در  هاست. بنابراین باید به تقویت مؤلفه بین جامعه انسجام بسیار کمتر از خانواده

 پرداخت. سطح جامعه

 های کرسی به ها آن نگرش و دانشجویان اقتصادی پایگاه با توجه به ارتباط میان میزان -

های  های شغلی برای دانشجویان فراهم شود و وام شود موقعیت پیشنهاد می آزاداندیشی

 ها بهبود یابد. بهره به دانشجویان پرداخت گردد تا وضعیت اقتصادی آن بالعوض یا کم
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