
 
 

 
 

 1محمد بهروزی  

 

 چکیده

 مطهری شهید مرکز فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو دیدگاه از فرهنگی نهادهای فعالیت بررسی هدف با حاضر مطالعه

 آموزش مرکز دانشجویان از نفر ۷۰۰ شامل آماری جامعه. است پیمایشی نوع از توصیفی پژوهش این. است شده انجام فارس

. شد انتخاب ای طبقه تصادفی گیرینمونه روش به هاآن میان از نفری ۲۰۰ نمونه یک که بوده فارس مطهری شهید عالی

 از تعدادی نظر با صوری روش به پرسشنامه روایی. است شدهاستفاده ساخته محقق پرسشنامه از هاداده آوریجمع منظوربه

 ضریب محاسبه طریق از نیز پرسشنامه پایایی. رارگرفتق تائید مورد دانشگاه فرهنگی مسئوالن و فرهنگیان دانشگاه اساتید

 و میانگین فراوانی، درصد،) توصیفی آمار از پژوهش هایداده تحلیل منظوربه. گردید برآورد ۸۶/۰ میزان به کرونباخ آلفای

 میزان( 1: هک داد نشان پژوهش هاییافته. شد استفاده( تی آزمون و پیرسون همبستگی ضریب) استنباطی آمار و( میانه

 نسبت دانشجومعلمان عالقه میزان( ۲ است، بوده متوسط حد از کمتر دانشگاه فرهنگی هایبرنامه در معلمان دانشجو شرکت

 فرهنگی هایبرنامه از معلمان دانشجو آگاهی میزان بررسی( 3 دارد، قرار خوبی سطح در دانشگاه فرهنگی هایبرنامه به

 جمعیت هایویژگی مقایسه( 4 و دارد، قرار پایینی حد در دانشجویان آگاهی میزان که بود این از حاکی نشان دانشگاه

 فرهنگی نهادهای در شرکت و فرهنگی نهادهای فعالیت از اطالع کسب ضرورت آگاهی، عالقه، میان که داد نشان شناختی

 فرهنگیان دانشگاه در فرهنگی فعالیتهای امانج به پیش از بیش توجه ضرورت بنابراین. دارد وجود معناداری همبستگی دانشگاه

 .باشد می تاکید مورد

 فرهنگی هایفعالیت فرهنگیان، دانشگاه معلمان، دانشجو فرهنگی، نهادهای: کلیدواژه

 مهمقد. 1

 رد. کندمی تحمیل جامعه به فراوانی هایهزینه گاهی آثار این. دارد همراه به منفی و مثبت آثاری اجتماعی هایدگرگونی

(. 13۹3 احمری،) شودمی ناشی جامعه در سریع هایدگرگونی از اجتماعی مسائل از برخی حتی شناسیجامعه علمی ادبیات

  گیرد، انجام کشور یک در تحولى بخواهد اگر و است جامعه اخالقیات و عقاید از برخاسته  3جامعه رفتارهاى و  ۲فرهنگ
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 نیز و آن مختلف ابعاد به توجه و فرهنگ باب در بحث سوم، هزار در(. 4۲ و 1۹ : 13۹۰ ای،خامنه امام) کارگشاست فرهنگ،

 به تخصصی و عمیق توجه اولین. است قرارگرفته نظرانصاحب توجه مورد پیش از بیش بشری، زندگی مختلف ابعاد در هایشتأثیرگذاری

 مهم این به را جدیدی فصل مختلف، هایعرصه در هادولت عد،ب به آن از و رخداد بیستم قرن ۶۰ ده در یونسکو هدایت با مسئله، این

 (.  13۷۶ یونسکو،) دادند اختصاص

 

( 13۹۰ زهی، هاشم) است بوده همراه آموزشی و علمی و فرهنگی هایدگرگونی با اخیر هایدهه در ایران جامعه که است حالی در این

 را کافى بلوغ و پختگى آن فرهنگى، ازلحاظ اما است، هاخشندگیدر و هابرجستگی از سرشار ایران، جامعه اینکه علیرغم و

 (.3۹ :13۹۰ ای،خامنه امام) ندارد

 و آموزشی گروه با تعامل یادگیری، طریق از و کرده تجربه را آن فرهنگ شوند،می علمی برنامه وارد که دانشجویان 

 برنامه طول در همچنین. گردندمی پذیرجامعه شده،انتخاب ایحرفه هایزمینه سمت به آن هایفعالیت در ترکیب و ردیفانهم

 خود، انتخابی حوزه در شدن ایحرفه برای الزم هایظرفیت توسعه در و کرده تجربه را ردیفانهم اوضاع و شرایط خود، علمی

 از دانشگاهی فرهنگ و( ۲۰۰۸ ، 4ویدمن) دهندمی تطبیق سازمانی بافرهنگ را خود همچنین هاآن. کنندمی گذاریسرمایه

 دانش، تولید بر عالوه هادانشگاه کارکردهای از یکی(. ۲۰۰۹ ،5همکاران و چنگ) است علمی یتوسعه بر مؤثر عوامل

 دانشگاه تحقق مسیر در حرکت(. 1۶ : 13۸4 کاشانی،) است جامعه عـمومی فرهنگ توسعه خـدمات، ارائه و سازیفرهنگ

 تقویت نیازمند( فرهنگ تولید و علم تولید) دانشگاه دوگانه کارکردهای تقویت و انمندتو دانشجویان تربیت و ساز تمدن

 (.13۹۰ زهی، هاشم) است تأثیرگذار و متنوع فرهنگی نهادهای

 کنندمی شروع پرورش و آموزش از دنیا جای همه در هستند اصالحات و توسعه دنبال به که کسانی تمام تقریباً امروزه،

 شناختی عوامل طریق از مؤثر ارتباط ایجاد و تدریس استراتژیک تعیین راه بهترین فرهنگ و( 13۸۹ ی،خسروشاه صبوری)

 (.1۹۸4 ، ۶سیلی) است آموزان دانش در عاطفی

 دانش و هاارزش باورها یمجموعه در که است آن مستلزم ایجامعه هر بقای و استمرار گردید، ذکر آنچه بنابر و کلی بطور

 و وپرورشآموزش مهم رکن معلمان و است وپرورشآموزش انتقال این وسیله و شود منتقل جدید هاینسل هب آن مهارت و

 و کاشت در. هستند جدید نسل به بشری تجارب و فنی و علمی دستاوردهای و فرهنگی عناصر انتقال و انتخاب اصلی عامل

 از بیش و خود ایحرفه وظایف و تکلیف با مواجه تبعبه که هستند معلمان این آموزدانش نهاد در فرهنگی خصوصیات پرورش

 کندمی تعریف را تربیت و تعلیم نظام فرهنگی هایویژگی حقیقت در مورداستفاده، یادگیری-یاددهی هایروش تبعبه چیز، هر

 را جامعه فرهنگ و دهندمی پیوند هم به را هانسل که هستند معلمان(. 1۰۰ :13۹۲ مهرمحمدی،) بخشدمی تعین آن به و

  و دهندمی شکل هاآن رفتار به و هستند جامعه و محصالن رابطه و بخشندمی تکامل و کنندمی اصالح نیاز صورت در حفظ
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 معلم یک فرهنگی و تربیتی نقشه اهمیت معلمی حرفه سازسرنوشت و حساس نقش توجه با. کنندمی تربیت را جامعه موردنیاز افراد

 عالقه مستلزم نقش این مطلوب انجام البته کند عمل خوبیبه خود تربیتی و تعلیمی وظایف تمامیبه بتوانند باید معلم کی. شودمی زیاد

 این جریان در همیشه و باشد آگاه جامعه فرهنگ و هاارزش و مسائل به نسبت معلم اینکه و امور این به نسبت معلم زیاد میل و شدید

 فرهنگی هایارزش به مربوط عوامل کنندهتأمین پیشرفت اساس شد گفته وپرورشآموزش درباره آنچه به توجه با. گیرد قرار امور

 امر این است متصور معلم بر که ارزشی و اعتبار و اهمیت به توجه با و هست وپرورشآموزش اقتصادی رشد و تعهد اجتماعی،

 گذاریسرمایه بهترین سودمندترین فرهنگیان دانشگاه اکزمر ایجاد جهت در گذاریسرمایه. گیردمی قرار موردتوجه بیشتر

 و شده کشورمان مسئوالن بیشتر فکری اشتغال موجب که است مسائلی ازجمله معلمتربیت که است خاطر همین به و هست

 .شودمی شمرده مهم

 شایستگی معلم درسی تربیت برنامه از بخشی مثابه به که وفعالیتی تدبیر هرگونهفعالیت فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان 

 معلم تربیت نظام در معلمی( یا تخصصی عام) های شایستگی کسب برای( غیرالزامی)داوطلبانه واختیاری قالب در -محور

 زمینه آوردن فراهم مسئولیت ایران، اسالمی طراز جمهوری در معلم تربیت اصلی نهاد مثابه به فرهنگیان دانشگاه .گیرد صورت

 بر ایشان وایرانی انقالبی-اسالمی انسانی، هویت به اعتالی توجه ضمن را معلمان ای حرفه هویت وتعالی نتکوی های مناسب

 .دارد برعهده اسالمی معیار اساس نظام

 و ۷یابین. است تر سازنده و ترمهم فرهنگیان دانشگاه مراکز هایفعالیت دیگر هایجنبه یهمه از فرهنگی هایفعالیت نقش

 اصالح به باید بلکه کنیم اصالح را خود درسی محتوای باید تنهاه ن ما درسی برنامه اصالح برای گویند می( ۷۲۰۰) ۸اکسونژ

 اکسونژ، و یابین) است آن ترینمهم معلم فرهنگی برنامه اصالح میان این در که بپردازیم نیز خود فرهنگی آموزشی یبرنامه

 گفت توان می آیا اما بپردازد معلمی شغل به که خواست او از و داد آموزش کسی هر به توان می را معلمی فن که چرا(. ۲۰۰۷

 های برنامه به توجه ضرورت و اهمیت از را ما که است سوالی این دارند؟ معلمی برای را الزم معنویت و شخصیت افراد همه

 الگویی به نیاز بیگانه، فرهنگ عناصر اب مواجه در تربیت و تعلیم نهاد. سازند می آگاه فرهنگیان دانشگاه مراکز در فرهنگی

 به است بهتر فرهنگیان دانشگاه فرهنگی های فعالیت امروز متغیر دنیای در(. ۹۶ :13۹3همکاران، و شمشیری) دارد مناسبی

 مختلف های فرهنگ به متعلق که جوان معلماندانشجو نیازهای به توجه با ارزشمندی مطالب که شوند طراحی ایگونه

 انتقادی دید یک ایجاد همچنین و خالقیت ایجاد و رشد جهت در باید ها برنامه این اولویت و باشند داشته مطابقت دباشنمی

 و اسالمی فرهنگ خوب شناخت ضمن مدارس، و ها دبستان در دور چندان نه فردایی در بتوانند تا باشند دانشجومعلمان در

  مراکز فرهنگی نهادهای های فعالیت امروز. بپردازند ایران و اسالم ناندشم فرهنگی حمالت با مقابله به کشورمان ایرانی

 و شوند تنظیم و طراحی خوبی به ها برنامه این اگر گفت توان می که هستند برخوردار اهمیتی چنان از فرهنگیان دانشگاه

 گیریجلو هستند نوجوانان و ودکانک همان که جامعه از عظیمی قشر در فرهنگی تهاجم از توانند می آیند در اجرا مرحله به

 و  نگرش بایست می نخست داد، ارائه فرهنگی رسانی پیام درست ریزی برنامه برای طرحی بتوان اینکه برایکنند 

   گرایش بر مؤثر عوامل سپس گیرد قرار بررسی مورد فرهنگی نهادهای های فعالیت به نسبت جامعه افراد گرایش
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 نیت

 رفتار

 
 

 (.13۹3 احمری،) گیرد قرار مطالعه مورد دارند هاآن رفتار بر گرایش تأثیری و شناسایی هاآن

 

 . مبانی نظری )ادبیات تحقیق(

 و گرایش به عالقه سپس و آیدمی وجود به عالقه بعد و نگرش ابتدا انسان در یعنی اسـت؛ نـگرش نـوعی از ناشی ، ۹عالقه

 را آن پژوهشگران که است شده بسیار توجه نگرش به نظر این از یاجـتماع مـطالعات در. شودمـی تبدیل عمل به گرایش

 و پیچیده هاینظام از ایگونه توانمی را هانگرش که دارد عقیده ارتباطی علوم پژوهشگر  1۰کولتز. دانندمـی رفتار ساززمینه

 ابعاد تمامی پیچیده هاینظام براین، افزون. کندمی خاص رفتاری هایواکـنش بـروز آماده را هاانسان که دانست عقیدتی منظم

 (.۹1 :13۷۹ محسنی،) دهدمی قـرار تأثیر تحت را بشر رفتار

 پس در هاآن. اسـت گـردیده ارائه( ۲۰۰5)  1۲آیزن و  11باین فیش توسط گرایش ي  درزمینه نظر مشهورترین و ترینمهم

 وجود به عوامل از ایزنجیره پی در رفتار هاآن نظر به. کنندمی اشاره گرایش قشنـ بـه رفتار تبیین برای نظریه یک یافتن

 دو تـابع خـود نوبهبه ،نـیت و قصد آمـدن وجود به. است رفتار یک انجام به «نـیت و قصد» رفـتار، بروز ماقبل حلقه. آیدمی

 :است دیگر مـتغیر

 ازنظر را پدیـده یـک یا رفتار یک انجام فرد آن طی که است شخصی و فردی مـتغیر یـک که رفتار آن سویبه گرایش. 1 

 .کندمی ارزیابی خودش

 حاضر، تـحقیق در و اسـت رفتار یک انجام برای شـخص یـک روی اجتماعی فشار و نفوذ دهندهنشان که ذهنی هنجار. ۲

 .است موردنظر رفتار بر گرایش متغیر تأثیر تنها

 به بـستگی و نـیست یکسان همیشه نیت، و قـصد آمـدن وجود به در( هنجار و گرایش) متغیر دو از هریک انمیز

 فیش) است شدهگرفته نظر در دیگر عامل دو تابع خود نوبهبه گرایش نظریه ایـن در. دارد اجـتماعی شرایط و فرد شخصیت

 :(۲۰۰5 ، آیزن ، باین

 دارد؛ فـایده انتظار پدیـده یـک از حد چه تا شخص یک کهآنـ مـعنی به فایده انتظار. 1 

 .نه یا دارد فایده او برای او نظر به پدیده آن آیا که کندمـی ارزیابی شخص آن طی کـه فـایده ارزیابی. ۲ 
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 آن به گرایش برای فرهنگی برنامه از آگاهی از پس دانشجو که کرد ستنباطا توانمی (1۹۸۹) مانمیشل نظر طبق بر

 ، 13مان) دارد توجه محیط و فردی شناختیروان فرآیندهای مداوم ارتباط به گرایش ساختار در مان بعالوه. شودمی هدایت

1۹۸۹: 1۶.) 

 آمادگی و گرایش یک عنوانبه تواندمی شنگر که کندمی اشاره هانگرش درباره خود بررسی در( 1۹۷3) 14آلپورت گوردن

 .شود تلقی چیزی هر یا مفاهیم اشخاص، اشیاء، به نسبت نامطلوب یا مـطلوب گوییپاسـخ برای

 (۲۹1 :13۷3 چل،می: )است زیر مهم هایفرض یادشده تعریف بنای

 کند؛ رفتار خاص ایگونهبه که دارد را ادگیآم این چیزی، به نسبت خود نگرش اساس بر شخص. دارد رابطه رفتار با نگرش. 1

 التفات، از ناشی احساس آن دارد، موضوع یک به نسبت شخصی احساس به بستگی که اسـت بعدییـک متغیری نگرش،. ۲ 

 است؛ جاذبه و کشش یا و عالقه

 این در. نیست رؤیتقابل آن خـود لیـکن کرد مشاهده توانمی را نگرش پیامدهای. است فرد در نهفته احساس نگرش،. 3 

 گردد؛می ظاهر فرهنگی هایفعالیت در شرکت صورتبه نـگرش تـحقیق

 آدم از خاصی رفتار زدن سر و انگیزش موجب که شودمی اطالق ذهنی نیروی به نیاز انگیزش، و نیاز هاینظریه اساس بر

 فرد در خاصی رفتار باعث که اسـت ایانگیزاننده متغیر نـیاز ان،شناسروان دید از. شود ارضا آمـده پدیـد نیاز تا گرددمی

 (.۲: 13۷۸ بابایی،) شودمی

 پدیده یک کمتر را نیاز هاآن. کنندمی مطالعه پیرامونش جامعه با فرد ارتباط و پیوستگی به توجه با را نیاز شناسانجامعه

 واژه( 1۹5۹) دارندورف دلیل همین به. دانندمـی جـامعه یسو از شدهتلفیق بیشتر بلکه مشخص باهدف فطری و طبیعی

 (.1۶-15 :13۶4 پور،رفیع) دهدمی ترجیح نیاز به را عالئق

 ازنظر را آن بر مؤثر عوامل و خاص نیازی محدود مکانی و زمانی شرایط هر در آن چهارچوب در بتوان که اینظریه آن

 خـصوصیات و شخصی خصوصیات عـوامل، از دودسته تابع را انسانی رفتار لوین. تاس  لوین «تئوری فیلد» کرد، بررسی تجربی

 E و( شخصی ویژگی) P-person از( f) تابعی( رفتار) B-behavior فرمول این در که ؛B=F(P,E) داندمـی محیط

Environment (محیط )گونههیچ بدون تا دگذارمی باز را محققان دست که است آن در «تئوری فیلد» اهمیت. است 

 نـوعی چـون را نیازها توانیممی نظریه این اساس بر. کنند بررسی را خاص شرایط یک در مؤثر عوامل نظری، مـحدودیت

 در بنابراین دهد؛می ترجیح نیاز به را عالقه نیاز، تعریف در دارندورف طرفی، از( ۹5 :13۶4 پور،رفیع) بدانیم شرایط تابع رفـتار

 .بدانیم محیطی و فردی خصوصیات تابع را عالقه توانیممی حاضر، حقیقت

 هایآگاهی. شودمی آوریجمع حواس سوی از که است اطـالعاتی  ارتـباط و تفسیر تعبیر، دهی،سازمان فرآیند آگاهی،

 (.13۸4 همکاران و کار نیک) شودمی واقـع مـؤثر فـرد رفتار و نگرش بر متفاوتی نسبت به هریک( فرهنگی-اجتماعی)

 

 

 

 
                                                           

13 Mann 
14 Allport 
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 . روش تحقیق و جامعه آماری 3

 تحقیق اطالعات، گردآوری نحوه بعد از و است گرایانه خرد هایپژوهش مفروضات برپایه و کمی تحقیق یک حـاضر، تحقیق

 های فعالیت به ومعلماندانشج عالقه بررسی تحقیق، ایـن اهـداف از یکی اینکه به باتوجه. اسـت آزمایش غیر توصیفی

 تـحقیق یک پس است؛ فرهنگی نهادهای هایبرنامه برگزاری از آگاهی کسب ضرورت به نسبت آنها نگرش و فرهنگی هاینهاد

 .گرددمی محسوب نیز پیـمایشی

 

 با. باشد یم فارس فرهنگیان دانشگاه مطهری شهید عالی آموزش مرکز معلمان دانشجو شامل مطالعه این آماری جامعه

 حدود مرگان گرجسی جدول از استفاده با و اعتماد درصد ۹5 با باشد، می نفر ۷۰۰ حدود آن تعداد که جامعه حجم به توجه

 . شدند انتخاب نمونه عنوان به ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش به نفر ۲۰۰

 بخش دو بـر مشتمل مجموع در نامه،سشپر این. است ساخته محقق نامهپرسش تحقیق این در ها داده گردآوری ابزار

 در و است قرارگرفته پرسش مورد تحصیلی رشته و ورودی سال جمله از دانشجویان فردی مشخصات آن، اول بخش در: است

 فرهنگی فعالیت به دانشجویان عالقه پرسش، 1 با فرهنگی اطالعات کسب نحوه است سوال ۲۰ بر مشتمل که دوم بخش

 پرسـش 5 بـا فـرهنگی نهادهای فعالیت اخـبار کسب به ضرورت احساس میزان و پرسش 5 بـا دانشگاه فرهنگی نهادهای

 نهادهای هایبرنامه از دانشجویان آگاهی میزان همچنین و ؛(زیاد بسیار تـا کـم بسیار از) لیکرت، امتیازی پنج طیف بـراساس

 پرسش مورد نـسبی مـقیاس در پرسش 5 با فرهنگی نهادهای ایهبرنامه در هاآن شرکت میزان و پرسش 5 با فرهنگی

 و ها شاخص فرآیند، این در. است کرده کمک ابزار اعتبار بردن باال به صوری اعتبار اعمال تحقیق این در .است قرارگرفته

 روایی بعالوه،. گرفت قرار ییدتا و بررسی مورد دانشگاه فرهنگی نظرانصاحب و اساتید از نفر ده نظرات از استفاده با سؤاالت

 نمره با  بود لیکرت بصورت که ای گویه 1۰ همبستگی ضریب گرفت، انجام گویه تحلیل روش از استفاده با پرسشنامه محتوایی

 برای. آمد دست به معناداری ۰/ ۰۰5 سطح در/.  ۸۰ و ۰/ ۶۰ بین ای دامنه در میزان بیشترین و ترین کم صورت به کل

 از اطالعات کسب ضرورت دربارهء هاآن نگرش و فرهنگی نهادهای هایبرنامه به گویانپاسخ عالقه هایطیف ییپایـا تـعیین

 که بود ۸۶/۰ طیف، این پایایی آزمـون از حاصل کرونباخ آلفای ضریب. شد استفاده کرونباخ الفا ضریب از ها، فعالیت ایـن

 به شده گردآوری های داده ها، پرسشنامه تکمیل از پس حاضر پژوهش در. است خوبی حد در طیف، هایگویه تعداد به باتوجه

 همبستگی ضریب)استنباطی آمار و( میانه و میانگین فراوانی، درصد،)توصیفی آمار از استفاده با و spss-23 افزار نرم کمک

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه و پردازش مورد( ها میانگین تفاوت آزمون و پیرسون

 

 پیشینه تحقیق. 4

 عنوان با( 13۹۰)زهی هاشم پژوهش به توانمی فرهنگی هایفعالیت و فرهنگ ی درزمینه شدهانجام هایپژوهش ازجمله

 دولتی دانشگاه با شرق تهران اسالمی آزاد دانشگاه مقایسه)دانشگاه فرهنگی هایبرنامه به دانشجویان گرایش بر مؤثر عوامل»

 باشد بیشتر غرب فرهنگ به دانشجویان گرایش میزان هرچه که دهدمی نشان پژوهش این نتایج که کرد اشاره «بهشتی شهید

 . شودمی کمتر دانشگاه فرهنگی هایبرنامه به آنان گرایش میزان
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 هایبرنامه ایاجر و ریزیبرنامه میزان از دانشجویان ارزیابی میانگین و دانشگاه دو در فرهنگی هایبرنامه به دانشجویان گرایش

 از تریمثبت ارزیابی بهشتی شهید دانشگاه با مقایسه در شرق تهران دانشگاه دانشجویان. هست یکسان دانشگاه دو در فرهنگی

 .خوددارند نیازهای با دانشگاه فرهنگی هایبرنامه تطابق میزان

 

( ص) الزهرا و( ع) صادق امام ،بهشتی شهید هایدانشگاه دانشجویان نگرش بررسی» هدف با پژوهشی 13۹۰ سال در

 هاییافته که شد انجام تییترب معاونیان توسط «تحصیل محل دانشگاه اجتماعی و فرهنگی پژوهشی، -علمی شرایط به نسبت

 نگرش. اندداشته تأکید خود دانشگاه ضعف و قوت نقاط مقوله دو بر دانشجویان کیفی بخش در که داد نشان پژوهش این

 تحصیل محل دانشگاه شرایط به نسبت الزهراء و صادق امام بهشتی، شهید مختلط، و جنسیتی تک هاینشگاهدا در دانشجویان

 دانشگاه نوع متغیر که داد نشان همچنین آمدهدستبه نتایج. رادارند تأثیر بیشترین تحصیلی مقطع و جنسیت عامل دو

 روی بر داریمعنی اثر تنهاییبه( دکتری و ارشد سیکارشنا کارشناسی،) تحصیلی مقطع متغیر و( جنسیتی تک و مختلط)

 توانمی بنابراین خوددارند؛ تحصیل محل دانشگاه اجتماعی و فرهنگی پژوهشی،-علمی شرایط به نسبت دانشجویان نگرش

 تک و مختلط) دانشگاه نوع متغیر تأثیر تحت اینکه بر عالوه هادانشگاه در دانشجویان نگرش که گرفت نتیجه گونهاین

 بر نیز اجتماعی و فرهنگی آموزشی، مناسب امکانات و شرایط از دانشگاه برخورداری گیرد،می قرار تحصیلی مقطع و( جنسیتی

 .دارد تأثیر دانشگاه به ورود از بعد و قبل دانشجویان نگرش روی

 

 احمد توسط که بود ای عهمطال عنوان «اسالمی مذهبی و اخالقی فرهنگی، هاینگرش با اینترنت از استفاده یرابطه»

 دانشجویان فرهنگی نگرش و اینترنت از استفاده میزان بین که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. گرفت صورت( 13۹۲)حسینی

 دارد، معنادار و منفی یرابطه اینترنت از استفاده میزان با نیز اخالقی نگرش متغیر. دارد وجود معکوس و معنادار یرابطه

 .ندارد معناداری یرابطه اینترنت از استفاده میزان با اسالمی مذهبی هاینگرش پژوهش این نتایج دیگر ساسا بر همچنین

 دانشجویان فرهنگی و اجتماعی مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی» موضوع با پیمایشی و اسنادی پژوهشی( 13۸۹)آورید

 متغیرهای بین که دهدمی نشان وی پژوهش یافته. است داده انجام رشت مرکز نور پیام دانشگاه در «نور پیام دانشگاه دختر

 معناداری رابطه فرهنگی و اجتماعی نهادهای و هاتشکل در عضویت و اقتصادی مشکالت و اجتماعی تعلق احساس

 و نیست تأییدقابل همواره دختر دانشجویان فرهنگی و اجتماعی مشارکت بر تحصیالت میزان تأثیر اما است؛ شدهمشاهده

 .بکاهد آنان انتظار مورد مشارکت از و بگیرد خود به سلبی وجهی تواندمی

 

 سراج توسط «ها دانشگاه فرهنگی های کانون در فعالیت نظر از دانشجویان قومیتی های تفاوت بررسی»  عنوان با پژوهشی  

 یک حدود فارس، پاسخگویان جمپن سه حدود که دهد می نشان پژوهش نتایج گرفت، انجام 13۸۷ سال در همکاران و زاده

 بیشتری شمار دارای لر و کرد ها،دانشجویانآن میان در که دهندمی تشکیل اقوام سایر را بقیه پنـجم یـک و آذری پنجم

 بوده علمی هایکانون هاوانجمن به مربوط عـضویت  مـیزان بیشترین دانشجویی، هایتشکل انواع در عضویت نظر از و هستند

 در عضویت میزان و دارد قرار دانشجویی بسیج ازآن بعد اند،داشـته عـضویت هاآن در دانشجویان پنجم یک نزدیک که است

 .یابدمی تقلیل کمتر و درصد 1۰حدود به هاتشکل سایر
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 عوامل و هنری و فرهنگی هایبرنامه به نسبت شیراز دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی» عنوان با تبیینی توصیفی پژوهشی

 عالقه میزان که داد نشان و گرفت انجام( 13۸4) همکاران و کار نیک توسط «هافعالیت این در هاآن شرکت بر مؤثر

 نسبتاً  حد در را هنری و فرهنگی هایبرنامه ضرورت افراد این و است زیاد نسبتاً  هنری و فرهنگی هایبرنامه به دانشجویان

 به نیاز احساس عالقه، متغیر سه بین بنابراین است؛ ناچیز بسیار هابرنامه این از آنان آگاهی میزان اما کنندمی حس زیادی

 عالوهبه. دارد شرکت با را رابطه بیشترین آگاهی. دارد وجود مستقیم رابطه هاآن شرکت میزان با آگاهی و اطالع کسب

 تحصیالت سطح از هاآن مادر و پدر که افرادی بزرگ، ایشهره ساکنین شاغل، غیر و مجرد افراد زنان، میان در مندیعالقه

 و هنر آموزشی گروه دانشجویان و کارشناسی مقطع دانشجویان نیز و دارند بهتری درآمد وضع که کسانی برخوردارند، باالیی

 .است بیشتر معماری

 عوامل و هنری و فرهنگی هایامهبرن به نسبت شیراز دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی» عنوان با تبیینی توصیفی پژوهشی

 عالقه میزان نشان داد که وانجام گرفت  13۸4در سال  همکاران و کار نیک توسط «هافعالیت این در هاآن شرکت بر مؤثر

 نسبتاً  حد در را هنری و فرهنگی هایبرنامه ضرورت افراد این و است زیاد نسبتاً  هنری و فرهنگی هایبرنامه به دانشجویان

 به نیاز احساس عالقه، متغیر سه بین بنابراین ؛است ناچیز بسیار هابرنامه این از آنان آگاهی میزان اما کنندمی حس یزیاد

 عالوهبه. دارد شرکت با را رابطه بیشترین آگاهی. دارد وجود مستقیم رابطه هاآن شرکت میزان با آگاهی و اطالع کسب

 تحصیالت سطح از هاآن مادر و پدر که افرادی بزرگ، شهرهای ساکنین ،شاغل غیر و مجرد افراد زنان، میان در مندیعالقه

 و هنر آموزشی گروه دانشجویان و کارشناسی مقطع دانشجویان نیز و دارند بهتری درآمد وضع که کسانی برخوردارند، باالیی

 .است بیشتر معماری

 برخی و تبریز دانشگاه روزانه کارشناسی دانشجویان فرهنگی نگرش بررسی» موضوع با( 13۸1) میرزایی تحقیق نتایج

 محسوب دین شخصی و لطیف جنبه به که( احساسی و اعتقادی) بعد دو در دانشجویان که دهدمی نشان «آن بر مرتبط عوامل

 حکایت که است کمتر آنان نمره( پیامدی و مناسکی) دیگر بعد دو در اما هستند برخوردار باالتری داریدین میزان از شودمی

 موضوع با عوامل سایر از بیش «جنسیت» شدهبررسی عوامل بین. دارد دانشجویان این عمل و نگرش بین گسست نوع از

 برخوردار باالتری داریدین میزان از پسر دانشجویان به نسبت دختر دانشجویان و است مرتبط دینی گیریجهت و داریدین

 .برخوردارند یترسنتی گیریجهت حالدرعین و باالتر

 

 

 سواالت تحقیق. 5

 این معلمان دانشجو دیدگاه از فرهنگیان دانشگاه فرهنگی نهادهای فعالیت بررسی باشد، می نظر مطمح مقاله این در چه آن

دبیرخانه  رهبری، نهاد دانشجویی، بسیج فرهنگی، نهادهای از منظور. است فارس مطهری شهید عالی آموزش مرکز در دانشگاه

 قبیل از هایی فعالیت فرهنگی، های فعالیت از منظور جا این در و است قرآنی های جشنوارهدبیرخانه  و فرهنگی رهجشنوا

 . است... و قرآنی مسابقات آموزشی، های گارگاه و فرهنگی مسابقات فرهنگی، های جشنواره و ها برنامه برگزاری

 
 :باشد می زیر های سوال برای پاسخ یافتن دنبال به حاضر مطالعه راستا، این در

 شوند؟می مطلع فرهنگی نهادهای فعالیت از طریقی چه از بیشتر معلمان دانشجو( 5، 1
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 باشد؟ می میزان چه به فرهنگی نهادهای فعالیت به نسبت معلماندانشجو عالقمندی( 5، ۲

 باشد؟ می میزان چه به یفرهنگ نهادهای فعالیت از آگاهی به نسبت معلماندانشجو ضرورت احساس( 5، 3

 باشد؟ می میزان چه به فرهنگی نهادهای فعالیت به نسبت معلماندانشجو آگاهی( 5، 4

 باشد؟ می میزان چه به فرهنگی نهادهای های فعالیت در معلماندانشجو شرکت( 5، 5

 معناداری رابطه فرهنگی نهادهای های فعالیت در شرکت و فرهنگی اطالعات کسب ضرورت آگاهی، عالقه، بین آیا( 5، ۶

 دارد؟ وجود

 داری معنی تفاوت فرهنگی نهادهای های فعالیت به عالقه ازلحاظ دانشگاه مختلف های ورودی دانشجویان بین آیا( 5، ۷

 دارد؟ وجود

 

 

 یافته ها. 6

 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته

 

 ؟شوندمی مطلع فرهنگی ینهادها های فعالیت از طریقی چه از بیشتر معلمان دانشجو (۶، 1

 فرهنگیان دانشگاه فرهنگی نهادهای های فعالیت برنامه از دانشجومعلمان اطالعات کسب وسیله: 1 جدول

 آگاهی وسیله

 

 آمار

 اطالعیه ها و اینترنت

 نشریه های فرهنگی

 مدیر و

 کارشناس فرهنگی

 سایر امکانات

 ۴۹ ۱۷ ۸۲ ۳۸ تعداد

 ۱/۲6 ۹ 6/۴۳ ۲/۲0 درصد

 

 

 

 فعالیت از طریق آن از معلمان دانشجو که ای وسیله بیشترین که است آن از حاکی نتایج( 1 جدول) فوق جدول به توجه با

 ۲/۲۰ که است حالی در این(. درصد ۶/43 حدود) است فرهنگی های نشریه و ها اطالعیه شوند،می مطلع فرهنگی نهادهای

 دانشجو از درصد 1/۲۶ و فرهنگی کارشناس بوسیله دانشجومعلمان زا درصد ۹ اینترنت، بوسیله معلمان دانشجو از درصد

 .شوندمی مطلع فرهنگی نهادهای های فعالیت برنامه از امکانات سایر طریق از معلمان
 باشد؟می میزان چه به فرهنگی نهادهای هایفعالیت به نسبت معلمان دانشجو مندیعالقه( ۶، ۲

 

 

39 



 
 

 
 

 مختلف فرهنگی نهادهای فعالیت  به دانشجومعلمان عالقه زانمی فراوانی توزیع: ۲ جدول

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد نوع فعالیت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 هایجشنواره

 قرآن و عترت

۷0 ۳۷٫۲ ۵۷ ۳0٫۳ ۴۷ ۲۵ ۸ ۴٫۳ ۴ ۲٫۱ 

 هایجشنواره

 فرهنگی

۵۴ ۲۸٫۷ 6۱ ۳۲٫6 ۵۴ ۳۹٫۳ ۱۵ ۸ ۱ .۵ 

 هایفعالیت

 نهاد رهبری

۵۷ ۳0٫۳ ۷۴ ۳۹٫6 ۴۲ ۲۲٫۵ ۸ ۲/۴ 6 ۳٫۲ 

 ۵٫۹ ۱۱ ۷٫۴ ۱۴ ۳۲٫۴ 6۱ ۲۹٫۳ ۵۵ ۲۴٫۵ ۴6 بسیج هایفعالیت

 هایفعالیت

های کانون

 فرهنگی

۴0 ۲۱٫۳ ۵۱ ۲۷٫۱ ۵۵ ۲۹٫۳ ۳۲ ۱۷ ۹ ۴٫۸ 

                                             

 

 نهادهای فعالیت از برخی به دانشجومعلمان عالقه میزان که دهدمی نشان نتایج شودمی مالحظه ۲ جدول در که طورهمان

 عالقه رهبری نهاد های برنامه به زیاد خیلی و زیاد حد در هاآن درصد ۶۹٫۹ که طوریبه. است زیاد بسیار حد در فرهنگی

 بین از. اند داده نشان عالقه عترت و قرآن هایجشنواره به زیاد یخیل و زیاد حد در درصد ۲/۶۷ همچنین. اند داشته

 و زیاد حد در درصد 4/4۸ تنها که طوریبه دارد؛ را مندعالقه کمترین فرهنگی هایکانون های برنامه فرهنگی، هایفعالیت

 .هستند مندعالقه فرهنگی فعالیت این به کـم خـیلی و کم حد در درصد ۸/۲1 و زیاد خیلی

 

 عالقه نمره پس است؛ شده سـنجیده بـعد 5 در فرهنگی نهادهای فعالیت به دانشجومعلمان عالقه میزان کهاین به توجه با

 نشان حاصل نتایج. باشدمی نوسان در( زیاد خیلی) ۲5 تا( کم خیلی) 5 از تواندمی فرهنگی نهادهای فعالیت به دانشجومعلمان

 در هاآن نمره میانگین کهطوریبه باشد؛ می خوب نسبتاً  فرهنگی نهادهای فعالیت به دانشجومعلمان عالقه میزان که دهدمی

 به دانشجومعلمان زیاد نسبتاً عالقه نشانگر نیز موضوع این. است 15 یعنی متوسط حد از بیش کـه اسـت 5۷۷/1۸ طـیف این

 .هاستفعالیت گونهاین

 

 باشد؟می میزان چه به فرهنگی نهادهای فعالیت از آگاهی به نسبت معلمان دانشجو ضرورت احساس (۶، 3

 به کسانی طـرفی از. هاستفعالیت این وجود از آگاهی فرهنگی، نهادهای هایفعالیت در شرکت نیازهایپیش از یکی

 . باشند کرده حس را آن ضرورت که باشندمی اطالعات کسب دنـبال
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 فـرهنگی نهادهای فعالیت از معلمان دانشجو آگاهی ضرورت میزان اوانیفر توزیع: 3 جدول

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد نوع فعالیت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 هایجشنواره

 قرآن و عترت

۷۰ ۳۷٫4 ۶۰ ۳۲٫4 ۳۰ ۱۶ ۱۳ ۶٫۹ ۹ 4٫۸ 

 هایجشنواره

 فرهنگی

۳۸ ۲۰٫۲ ۵۶ ۲۹٫۸ ۵۶ ۲۹٫۸ ۲۵ ۱۳٫۳ ۱۲ ۶٫4 

 های نهادفعالیت

 رهبری

۷4 ۳۹٫4 ۵۸ ۳۰٫۹ ۲۹ ۱۵٫4 ۱۷ ۹ ۹ 4٫۸ 

 هایفعالیت

 بسیج

۷۶ 4۰٫4 4۹ ۲۶٫۱ ۳۸ ۲۰٫۲ ۱۰ ۵٫۳ ۱۳ ۶٫۹ 

 هایفعالیت

 های فرهنگیکانون

۵۷ ۳۰٫۳ ۵۷ ۳۰٫۳ 44 ۳۳٫4 ۲۱ ۱۱٫۲ ۸ 4٫۳ 

 

 درصد 3/۷۰ که دهدمی نشان فـرهنگی نهادهای فعالیت از نشجومعلماندا آگاهی ضرورت میزان یررسی از حاصل نتایج 

 درصد 5/۶۶ همچنین. دانندمی ضروری را رهبری نهاد هایبرنامه از آگاهی زیاد خیلی و زیاد حد در دانشجومعلمان

 حد در را عترت و قرآن وارهجشن به مربوط های برنامه از آگاهی آنها درصد ۸/۶۹ و بسیج هایبرنامه از آگاهی دانشجومعلمان

 فرهنگی هایکانون برنامه  از آگاهی برای را ضرورت ترینکم دانشجومعلمان زمینه، این در. دانندمی الزم زیـاد خـیلی و زیاد

  .دارد خوانیهم فرهنگی هایفعالیت به هاآن عالئق میزان با نتایج این شودمی مـالحظه کـه گونههمان. باشند می قائل

 خود به را( زیاد خیلی ضرورت) 5 نمره تا( کم خیلی ضرورت) 1 نمره از یادشده هایفـعالیت از یک هـر کهاین به توجه با

 تا 5 از تواندمی فرهنگی، نهادهای هایفعالیت از اطالع کسب ضـرورت مـورد در دانشجومعلمان نمره پس دهند؛می اختصاص

 نهادهای هایفعالیت از اطالع کسب ضرورت بررسی، مورد افراد نظر از که دهدمی نشان حاصل نتایج. باشد نوسان در ۲5

 میانگین. است 15 یعنی متوسط حد از کمتر هاآن درصـد ۶/1۶ نـمره تنها که طوریبه باشد؛ می زیاد نسبتاً  حد در فرهنگی

 .باشد می شده یاد نتیجه مؤید که است ۸5/1۸ طیف این از گویانپاسخ نمره

 هست؟ میزان چه به فرهنگی نهادهای فعالیت به نسبت معلمان دانشجو آگاهی( ۶، 4

 وجود از هاآن آگاهی فـرهنگی نهادهای هایفـعالیت در افـراد شرکت الزمه شد، اشاره نیز این از پیش که گونههمان

 و دانندنمی ضروری را آن مـورد در اطـالع کسب باشند، تهنداش عالقه فعالیتی به که کسانی درستیبه. است هاییبرنامه چنین

 در کـه گونههمان. کنندنـمی شرکت فعالیت آن در سرانجام و آیند نمی بر فعالیت آن مورد در اطالع کسب درصدد درنتیجه

 شد. اشاره قبلی مـبحث دو
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 نسبتاً  حـد در دارند، مورد این در اطالعات کسب جهت در که نیازی و فرهنگی نهادهای فعالیت به دانشجومعلمان عالقه 

 از هاآن آگاهی که فـرهنگی نهادهای هایفعالیت در افراد مشارکت شرطپیش آخرین به بخش این در. است زیادی

 . پردازیممی است هاییفعالیت چنین وجود

 قرآنی، هایجشنواره فرهنگی، هایجشنواره برگزاری تعداد از دانشجومعلمان آگاهی میزان منظور، این برای

 آن نتایج که قرارگرفت پرسـش مورد فرهنگی هایکانون و رهبری نهاد فرهنگی هایبرنامه بسیج، فرهنگی هایبرنامه

 . است شده داده نشان 4 جدول در
 13۹4 سال در برگزارشده فرهنگی هایفعالیت از معلمان دانشجو آگاهی میزان. 4 جدول

 (فارس مطهری شهید عالی آموزش مرکز) هنگیانفر دانشگاه در

 

 نوع فعالیت

 

 تعداد برگزارشده

 

 حداقل آگاهی

 

 حداکثر آگاهی

 میانگین

 آگاهی از

 تعداد برگزارشده

 ۱.۱ ۳ ۰ ۳ های فرهنگیجشنواره

 هایجشنواره

 قرآن و عترت

4 ۰ 4 ۱.۲4 

 هایفعالیت

 فرهنگی نهاد رهبری

۱۰ ۰ ۱۰ ۲.۷۱ 

 هایفعالیت

 های فرهنگیکانون

4 ۰ 4 ۱.۳۸ 

 هایفعالیت

 فرهنگی بسیج

۲۰ ۰ ۱۶ ۳.4۷ 

 موارد کل به هاآن تـوسط شدهعنوان تعداد هاینسبت جمع حاصل معلمان، دانشجو آگاهی میزان فهمیدن از بعد

. است شدهگرفته نظر در فرهنگی نهادهای فعالیت از هاآن آگاهی شاخص عنوانبه 13۹4 سـال در مـورد هر در برگزارشده

 مطهری شهید دانشگاه در برگزارشده فرهنگی هایفـعالیت از معلمان دانشجو آگاهی میزان که دهدمی نـشان حـاصل نتایج

 در این اند؛شده مطلع برگزارشده فرهنگی جشنواره 1/1 از متوسط طوربه هاآن نیست، خوب چندان 13۹4 سال در فارس

 4 از همچنین. است برگزارشده فرهنگی جشنواره 3 فارس، مطهری شهید عالی آموزش مرکز در 13۹4 سال در که است حالی

 دانشجو آگاهی بیشترین. اندگـردیده مـطلع هاآن ۲4/1 از متوسط طوربه معلمان دانشجو برگزارشده، عترت و قرآن جشنواره

 مطلع هاآن 3.4۷ از متوسط طوربه گویانپاسخ رگزارشده،ب برنامه ۲۰ از که بود بسیج فرهنگی هایبرنامه زمینه در معلمان

 .باشد بوده فرهنگی نهاد این توسط شده برگزار فرهنگی هایبرنامه باالی تعداد دلیل به تواند می موضوع این البته که. بودند

 هست؟ میزان چه به فرهنگی نهادهای فعالیت در معلمان دانشجو شرکت (۶، 5
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 فارس مطهری شهید دانشگاه فرهنگی نهادهای هایبرنامه در دانشجومعلمان شرکت میزان کـه دهدیمـ نشان نتایج

 کرده شرکت آنها ۸۲/۰ در مـتوسط طوربه برگزارشده، فرهنگی جشنواره 3 از دانشجومعلم هر یعنی است؛ نبوده زیاد چندان

. است نموده شـرکت آنها ۷5/۰ در متوسط طوربـه گزارشده،بر عترت و قرآن جشنواره 4 از دانشجومعلم هـر همچنین. اسـت

 از دانشجومعلم هر که بوده بسیج فرهنگی هایبرنامه به مربوط فرهنگی، نهادهای برنامه در معلمان دانشجو شرکت بیشترین

        (.5 جدول) اندکرده شـرکت آنها ۸1/1 در متوسط طوربه نهاد، این توسط برگزارشده برنامه 1۶

 فارس مطهری شهید دانشگاه فرهنگی نهادهای برنامه در دانشجویان شرکت میزان: 5 جدول

 متوسط شرکت حداکثر شرکت حداقل شرکت تعداد برگزارشده نوع برنامه

 ۰٫۸۲ ۳ ۰ ۳ جشنواره فرهنگی

 جشنواره

 قرآن و عترت

4 ۰ 4 ۰٫۷۵ 

 هایفعالیت

 های فرهنگیکانون

4 ۰ 4 ۰٫۸ 

 هایفعالیت

 هنگی بسیجفر

۲۰ ۰ ۱۶ ۱٫۸۱ 

  هایفعالیت

 فرهنگی

 نهاد رهبری

۱۰ ۰ ۸ ۱٫۲۹ 

 
 نهادهای هایفعالیت در آنها شرکت و دانشجومعلمان توسط فرهنگی اطالعات کسب ضرورت و آگاهی عالقه، بین آیا (۶، ۶

 دارد؟ وجود معناداری رابطه فرهنگی

 به  نیاز احساس میزان ها،بـرنامه ایـن بـه عالقه میزان با فرهنگی هایبرنامه در دانشجومعلمان شرکت بین رابطه بررسی

 شرکت میزان با فوق موارد از یک هر بین که دهدمی نشان ها برنامه برگزاری از آنها آگـاهی بـاالخره و هابـرنامه این از آگاهی

 عالقه، افزایش با دیگر عبارتبه. دارد وجود ۰5/۰ سطح در داریمعنی و مثبت رابطه فرهنگی نهادهای هایفعالیت در هاآن

 بین از. گرددمی اضافه هابرنامه گونهاین در افراد شرکت میزان فـرهنگی هایبرنامه برگزاری از اطالعات کسب ضرورت و آگاهی

(.  r=/۶5) دارد مزبور هایبرنامه در دانشجومعلمان شرکت با را  همبستگی ضریب ترینقوی عالقه، و آگاهی یادشده متغیر سه

 .دهدمی نشان را موردمطالعه متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضریب محاسبه از حاصل نتایج ۶ جدول
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 اطالعات کسب ضرورت و آگاهی عالقه، متغیرهای بین پیرسون هـمبستگی ضـرایب. ۶ جدول

 فرهنگی  نهادهای هایفعالیت در شرکت و

 شرکت آگاهی ضرورت عالقه نام متغیر

 ۰٫۶۵ ۰٫۲۲۵ ۰٫۵۵۳ - عالقه

 ۰٫۲۹۶ ۰٫۲۵۵ - ۰٫۵۳۳ ضرورت

 ۰٫۶۵ - ۰٫۲۵۵ ۰٫۲۵۵ آگاهی

 - ۰٫۶۵ ۰٫۲۹۶ ۰٫۶۵ شرکت

 و مثبت رابـطه هابرنامه گونهاین در افراد شرکت با یادشده متغیر سه بین که گرفت نتیجه توانمی باال، جدول به توجه با

 میزان در افزایش موجب آگاهی، و اطالع کسب به نیاز احساس و عالقه در افزایش و دارد وجود  ۰5/۰ طحس در دارمـعنی

 . گرددمی نیز افراد شرکت

 داریمعنی تفاوت فرهنگی نهادهای هایفعالیت به عالقه لحاظ از مختلف های سال ورودی دانشجومعلمان بین آیا (۶، ۷

 دارد؟ وجود

 است؛ فرهنگی نهادهای در افراد شرکت اساسی هایپایه از یکی فرهنگی نهادهای هایفعالیت برگزاری هب عالقه که ازآنجا

 در که است برخوردار زیادی اهمیت از دهد، قرار تأثیر تحت نهادها گونهاین به را افـراد  عالقه بتواند که عواملی شناخت پس

 را افراد عالیق میزان آگاهی، ازآنجاکه که است این کرد توجه آن به باید هک اینکته. شودمـی پرداخـته آن به بـخش، این

 دانشگاه در تحصیل مقدار تأثیر بررسی جهت بنابراین کند،می عمل گرمداخله متغیر یک عنوانبه مـتغیر این سازد؛می متأثر

 با.  گردد کنترل متغیر این است الزم رهنگیفـ نهادهای هایفعالیت به هاآن مندیعالقه بـر فارس مطهری شهید فرهنگیان

 فرهنگی هایبرنامه به هاآن مندیعالقه بر فارس مطهری شهید فرهنگیان دانشگاه در تحصیل مقدار بررسی به مسئله این ذکر

 (.۷ جدول) پردازیممی واریانس تحلیل آزمون وسیلهبه

 مختلف ورودی های سال دانشجومعلمان ندیمعالقه نمره میانگین تفاوت داریمعنی آزمون: 7 جدول

 فرهنگی نهادهای هایفعالیت به

سطح معنی  درجه آزادی F میانگین نمره عالقه تعداد های دانشگاه فرهنگیانورودی

 داری

  ۳٫۵۹ ۸۷ ۹۱ورودی سال 

۶۰۳/۱ 

 

۱۸۶ 

 

 ۳٫۷4 ۵۱ ۹۲ورودی سال  ۱۷۵/۰

 ۳٫۹۶ ۱۱ ۹۳ورودی سال 

 ۳٫۸۹ ۳۷ ۹4ورودی سال 

 

 لحاظ از مختلف های سال ورودی دانشجویان بین که داد نشان واریانس تحلیل آزمون بکارگیری از حاصل نتایج

 .ندارد وجود معناداری تفاوت فرهنگی برنامه در شرکت به عالقه
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 نتایج. 8

 نهادهای هایفعالیت از فرهنگی هایاطالعیه و نشریات یوسیله به بیشتر معلمان دانشجوکه  دهدمینشان  پژوهش نتایج

 .دهندمی تشکیل را معلمان دانشجو از درصد ۶/43 حدود در که شوندمی آگاه فرهنگی

 به که کسانی درستیبه. است هاییبرنامه چنین وجود از هاآن آگاهی فـرهنگی نهادهای هایفـعالیت در افـراد شرکت الزمه 

 آن مورد در اطالع کسب درصدد درنتیجه و دانندنمی ضروری را آن مـورد در ـالعاط کسب باشند، نداشته عالقه فعالیتی

 کنند،نـمی شرکت فعالیت آن در سرانجام و آیند نمی بر فعالیت

 ،عالقه مؤلفه در معلمان دانشجو نمره زیرا است( 15) متوسط حد از بیشتر فرهنگی هایفعالیت به معلمان دانشجو عالقه میزان

 ،طـرفی ازو  هاستفعالیت این وجود از آگاهی فرهنگی، نهادهای هایفعالیت در شرکت نیازهایپیش از یکی .هست 1۸٫5۷۷

 احساس زیادی نسبتاً  حدی در معلمان دانشجو؛ باشند کرده حس را آن ضرورت که باشندمی آگاهی کسب دنـبال به کسانی

 مؤیداست که  ۸5/1۸ طیف این از گویانپاسخ نمره یانگینم، کنندمی فرهنگی نهادهای فرهنگی اطالعات کسب ضرورت

 خوانیهم فرهنگی هایفعالیت به هاآن عالئق میزان با نتایج این شودمی مـالحظه کـه گونههمان .باشد می شده یاد نتیجه

 دارد وجود دارمـعنی و مثبت ـطهراب هافعالیت گونهاین در افراد شرکت با احساس ضرورت و آگاهی ،عالقه متغیر سه بین .دارد

این موضوع نیز ؛ گرددمی نیز افراد شرکت میزان در افزایش موجب آگاهی، و اطالع کسب به نیاز احساس و عالقه در افزایش و

ازآنجا که عالقه به برگزاری  است. قرارگرفته تائیدمورد  ] 13۸4آورید،[، ]13۸۶جواهری،[،]13۸4نیک کار [)در تحقیقات 

است؛ پس شناخت عواملی که بتواند  اساسی شرکت افراد در نهادهای فرهنگی هایهای نهادهای فرهنگی یکی از پایهفعالیت

 بین که دهدمی نشان ، نتایجزیادی برخوردار است گونه نهادها تحت تأثیر قرار دهد، از اهمیتافـراد را به این عالقه 

  .ندارد وجود معناداری تفاوت فرهنگی برنامه در شرکت به عالقه حاظل از مختلف های سال ورودی دانشجویان

 که کند جلب بهتر و بیشتر را معلمان دانشجو یعالقه است توانسته رهبری نهاد فرهنگیان، دانشگاه فرهنگی نهادهای میان در

 ناشی تواندمی البته که آید وجودب ها برنامه این از آگاهی برای دانشجویان بین خوبی ضرورت احساس یک شده باعث درنتیجه

 .باشد است داده انجام فرهنگی نهاد این که منطقی نیازسنجی یک از

 باالی تعداد برگزاری دلیل به تواند می البته که داده اختصاص خود به را دانشجویان آگاهی میزان بیشترین بسیج فرهنگی نهاد

 نهاد که گفت توان می رهبری نهاد توسط شده برگزار های برنامه تعداد اب مقایسه در اما باشد؛ فرهنگی نهاد این های برنامه

 توان می نیز فرهنگی های برنامه در دانشجویان شرکت بخش در همچنانکه، است؛ داشته بهتری عملکرد زمینه این در رهبری

 .شد متصور را امر همین

 احساس یک آمدن بوجود باعث لذا است؛ برخوردار ندانشجویا بین خوبی نسبتا مندی عالقه از نیز قرانی های جشنواره

 به توان می امر این دالیل از که است شده دانشجویان بین فرهنگی نهاد این های فعالیت از آگاهی برای خوبی نسبتا ضرورت

 .کرد اشاره دارد وجود دانشجویان بین که قرآنی فضای و ها فعالیت نوع این سابقه

 با  دانشجویان کم آشنایی به تواندمی موضوع این دالیل از که بوده دانشگاه فرهنگی های کانون به مربوط عالقمندی کمترین

 .باشد مربوط فرهنگی های کانون

ه ب نیست؛ زیاد ها برنامه گونه این برگزاری از دانشجویان آگاهی کلی بطور که است آن از حاکی آگاهی سنجش بخش نتایج

 .اند شده هاآگاه برنامه ۹/۹ از متوسط طوره ب دانشجویان ،شده برگزار برنامه 41 از که طوری

 5/4۷ در متوسط بطور دانشجویان شده، برگزار برنامه 41 از که طوریه ب کند؛ می صدق موضوع همین نیز شرکت بخش در

 .اند کرده شرکت  برنامه

 

45 



 
 

 
 

 باعث و رساندمی هاآن هایفعالیت و فارس هریمط شهید دانشگاه فرهنگی نهادهای از بهتری درک به را ما پژوهش این نتایج

 در فرهنگی نهادهای تأثیر میزان از بتوانیم بهتر پژوهش این هایروش و راهبردها از استفاده با آتی تحقیقات در ما که شودمی

 .آوریم دست به فرهنگیان هایدانشگاه

 

 هاپیشنهاد. 9

 مناسب های مکان در اعالنات هایتابلو نشریات، ،تراکت، برشور تهیه یقطر از فرهنگیان دانشگاه فرهنگی های نهاد -1،۹

 های شبکه جمله از مجازی فضای پتانسیل از و آورند بوجود را فرهنگی های برنامه زمینه در بهتر رسانی اطالع زمینه

 .نمایند استفاده بهتری نحو به اجتماعی

 به منطبق نیازسنجی زمینه این در است الزم فرهنگی هایفعالیت به نسبت دانشجومعلمان عالقه از آگاهی منظور به -۲،۹

 کنونی مقطع در زندگی موقعیت و آنها سنی شرایط با متناسب دانشجومعلمان واقعی نیازهای تا پذیرد انجام علمی اصول

 .شود گرفته نظر در جامعه

 و فعال دانشجویان شناسایی ضمن تا شودمی هادپیشن  فرهنگیان دانشگاه فرهنگی کارشناسان و مسئوالن روسا، به -3،۹

 های روش جای به  درونی های انگیزش و ها ارزش بر مبتنی های روش از استفاده و مناسب و موقعبه تشویق با ممتاز،

 .آورند وجود به فرهنگی هایبرنامه در را دانشجویان بیشتر هرچه حضور زمینه تحمیلی

 زبانی با اعتقادی و دینی های آموزه با شود تداوم فرهنگیان دانشگاه در فرهنگی هادهاین فعالیت برای محتوا طراحی-4،۹

 های برنامه در ها آن بیشتر چه هر همکاری و مشارکت جذب ی زمینه تا دانشجویان، امروزی ذائقه با متناسب و لطیف

 .شود فراهم دانشگاه فرهنگی

 هامحدودیت. 10

مبنی بر اینکه نتایج این پژوهش از  هاآنو ایجاد انگیزه در  هاآزمودنیت جلب رضایت جه گرپژوهشتالش  رغمبه -1،1۰

و پژوهشگر  انددادهدقتی جواب بی با هاپرسشنامهبه  هاآزمودنیتعدادی از  رسدمیبه نظر  بازهم ،استبرخورداراهمیت باالیی 

 .از میانگین یا میانه استفاده کند موردنظرقیاس پاسخ داده نشده مبتنی بر م هایپرسشنامهمجبور شد تا در خصوص 

 منابع. 11

 ؛«اسالمی مذهبی و اخالقی فرهنگی هاینگرش با اینترنت از استفاده یرابطه» ،(13۹۲) مینا ،حسینی احمد -
 تربیتی علوم و روانشناسی : دانشکدهمعلمتربیت تهران، دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهپایان

 

و نهادهای فرهنگی  هافعالیتبررسی میزان گرایش نسبت به » ،(13۹3) حسن ازغندی، دیاحم حسین؛ احمری، -

 ،جوانان شناختیجامعهفصلنامه مطالعات  ،«(دانشگاه آزاد اسالمی مشهد دانشجویان موردی: عهمطال) دانشگاه

 44-۲۷ ص شماره شانزدهم، سال پنجم،

 

 کلمه نشر: نتهرا ؛توسعه شناسیجامعه ،(13۷۷. )مصطفی ازکیا، -
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 نور پیام دانشگاه دختر دانشجویان فرهنگی و اجتماعی مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی» (،13۸۹) محمود علمی، سولماز؛ آورید، -

 5۶-3۷، صص ۹ شماره سوم، ، سالخانواده مطالعات و زن مجله؛ («رشت مرکز نور پیام موردی بررسی)

 

 اطالعات و مدارک علمی مرکز تهران: ؛نجی اطـالعاتنیازس، (13۷۸) محمودبابایی،  -

 
 ها برگرایش اقتصادی -اجتماعی پایگاه تأثیر بررسی: جامعه قشربندی آثار در وکاو کند» ،(13۸۶) فاطمه ،جواهری -

 3 شماره ،شناسی جامعه نامه ویژه بهشتی شهید انسانی دانشگاه علوم پژوهشنامه ؛«آنان ورفتار

 

 در رهبری معظم مقام محوری بیانات از یکی مزجی فرهنگی: شرح های دغدغه(، 13۹۰) علیسید  ای،خامنه - 
 صهبا مرکز ،موسسه جهادی: تهرانمعظم له؛ بیانات دیگر از استفاده با 1373 سال

 

 :تهران؛ استان یزد روستای برگزیده ۲3در  پژوهشی جامعه روستایی و نیازهای آن:، (13۶4.(فرامرزپور، رفیع -

 سهامی انتشار کتشر

 

تحقیقات و  مرکز تهران:؛ های روستائیان نسبت به جهاد سازندگیسنجش گرایش، (13۷۲) فرامرز، پوررفیع -

 یروستا مسایل بـررسی

 

 علمی انتشارات، ثالثی محسن: ترجمه ؛معاصر دوران در شنایس جامعه های نظریه ،( 13۷4) جورج ریتزر، -

 

: تهران ؛دگرگونیهای سیاسی و نوسازی راههایگوناگون درباره مختلف نظریه های ،( 13۷4) حسن سیف زاده، -

 قومس انتشارات

 
 های کانون در فعالیت نظر از دانشجویان قومیتی های تفاوت بررسی» (، 13۸۷ادهمی، جمال) حسین؛ زاده، سید سراج -

 ۲، سال اول، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی ؛«ها دانشگاه فرهنگی

 

 شیراز: آوند اندیشه شناسی آموزش و پرورش؛مباحثی در جامعه(، 13۹3) شهرزادسنی، ، بابک؛ شاهمشیریش -

 

 ،«آن با مواجهه راهبردهای و هاچالش شدن؛ جهانی عصر در وپرورشآموزش»(، 13۸۹) حبیبخسروشاهی،  صبوری -
 پیش شماره اول سال اول، ؛فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن
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 سازمان انتشارات: تهران؛ شهرها امور ادراه در شهروندان مشارکت الگوی بررسی ،( 13۷۹) علیرضا علوی تبار،  -

 کشور های شهرداری

 

 فصلنامه ؛«هادانشگاه اسالمی فضای تحقق برای عالی آموزش مصوّب راهکارهای تحلیل» ،(13۸4) مجید کاشانی، -

 .31-۶4 ص ،5۲-۶۲ ش ،اسـالمی دانشگاه

 

 خانه کتاب تهران:، محمود نجاتی حسینی یترجمه؛ رسانی و فرهنگاطالع، (13۷۹) دیگرانو  میتهکواکس،  -

 

 آن انتشارات تهران: ؛فرهنگی مشارکت، ( 13۷۹) کوثری -

 

 معاونت ؛باترویج کشاورزی آن ارتباط و روستائیان مشارکت زمینه های بررسی ،( 13۷4) منوچهر محسنی، -

 .سازندگی جهاد وزارت و مردمی مشارکت و ترویج

 

تهران: ؛ فرهنگی در ایران-اجـتماعی رفـتارهایها و ها و نـگرشبررسی آگاهی ،(13۷۹) منوچهرمحسنی،  -

 .دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی.

 

 و (ع) صادق امام بهشتی، شهید هایدانشگاه دانشجویان نگرش بررسی»(، 13۹۰) فاطمه تربتی، معاونیان -

پایان نامه کارشناسی  ؛«تحصیل محل دانشگاه اجتماعی و فرهنگی پژوهشی، -علمی شرایط به نسبت( ص) الزهرا

 .روانشناسی و تربیتی علوم ، دانشگاه اصفهان: دانشکدهاهواز ارشد.

 

 و هنری و گیفرهن های برنامه به نسبت فارس دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی»، ( 13۸4) همکاران و کار نیک ملیحه  -

 4 شماره ،فارس دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله ؛«ها فعالیت گونه این آنهادر شرکت بر مؤثر عوامل

 

؛ تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان یادگیری –باز اندیشی فرایند یاددهی  (،13۹۲) محمودمهرمحمدی،  -

 )انشارات مدرسه(

 

 .انتشارات رشد تهران:، ترجمه حسین شکرکن؛ رفتار سازمانی زمینه ها:مانمردم در ساز، (13۷3) آر ترانسمیچل،  -

 

 برخی و تبریز دانشگاه روزانه کارشناسی دانشجویان فرهنگی نگرش بررسی» (،13۸1) میرزایی، حسینعلی -

 بیتیدانشکده روانشناسی و علوم تر تبریز: دانشگاه .تبریز پایان نامه کارشناسی ارشد، ،«برآن مرتبط عوامل
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 به نسبت فارس دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی»، (13۸4) الدینرکن  الری، احمدی فرزانه؛ ،فرزین ملیحه؛ نیک کار، -

مجله علوم اجتماعی و انسانی  ؛«ها فعالیت گونه این در هاآن شرکت بر مؤثر عوامل و هنری و فرهنگی های برنامه
 ۲۲شماره  ،دانشگاه فارس

 

 فرهنگی های برنامه به دانشجویان گرایش بر مؤثر عوامل» ،(13۹۰) آذر رشتیانی، بهروز؛ میرزا، نوروز؛ ،زهی هاشم -

 اجتماعی توسعه مجله مطالعات ؛«(بهشتی شهید دولتی دانشگاه با شرق تهران اسالمی آزاد دانشگاه مقایسه) دانشگاه

 11۲ – ۹۹ صص ،1 شماره ،ایران

 

 .علم نشر :تهران محسن ثالثی، ترجمه ؛دگرگون دستخوش جوامع در سیاسی سامان ،( 13۷۰) ساموئل هانتیگتون، -

 

: تهران. فاضلی محمد و فاضلی اهلل نعمت ترجمه (؛ شناختی مردم )رهیافت توسعه و فرهنگ ،(13۷۶) یونسکو -
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