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چکیده
نشاط (شاد کامی) یکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازی میکند .نشاط
عبارت از چگونگی داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی است ،این نوع داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی است .این نوع داوری متأثر از
ادراکات شخصی فرد و تجربه احساسات و عواطف مثبت است که بر سبک تبیین ،قضاوت و تصمیمگیری او اثر میگذارد که در این تحقیق
که به روش پیمایش با ابزار پرسشنامه صورت گرفت ،تأثیر متغیرهای مستقل جنسیت ،تأهل ،سن ،توسعه فرهنگی ـ اجتماعی پیام نور
اردبیل ،پایگاه اجتماعی بر متغیر وابسته نشاط اجتماعی در جامعه دانشجویان بررسی شد و در این میان سن ،جنسیت ،پایگاه اقتصادی ـ
اجتماعی ،عملکرد فرهنگی ،عملکرد اجتماعی از شدت رابطه مستقیم باالیی با نشاط اجتماعی دانشجویان داشت .همچنین تأهل نیز دارای
عدم رابطه معنیدار با متغیر نشاط اجتماعی دانشجویان داشت و با توجه به آزمون رگرسیون ضریب تعیین رگرسیون برابر R2=0/433
میباشد ،یعنی میتوان با میزان  0/433به پیشبینی و همچنین تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پرداخت.
واژگان کلیدی :توسعه فرهنگی ،عملکرد اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،نشاط اجتماعی.
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مقدمه

انسان موجودی هدفمند و جويای نشاط (شادکامی) ،خوشبختی و سعادت میباشد و تا زمانی که به آنچه میخواهد دست نیابد
احساس نشاط ،خوشبختی و سعادت نمیکند .شايد به جرأت بتوان گفت همه تالش هر انسان در جهت يافتن شادی ،نشاط و
خوشبختی در آينده است .در واقع میتوان گفت احساس نشاط يكی از مهمترين پشتوانههای ما برای مقابله با مشكالت است همه با
مسايل روبرو میشوند ،مسئولیتهای جديد بپذيرند و خود را با تغییرات سازگار کنند .اين شرايط حتی شخصیتهای قوی را تحت
فشار قرار میدهد .توانايی در کسب نشاط به انسان استقامت میدهد تا از عهده مشكالت برآيد .نشاط واقعی به اين بستگی دارد که
انسان نیازهای درونی و پنهانی خود را از طريقی که جامعه و هنجارهای معمول آن را قبول دارد ،برآورد .در اين راستا میتوان گفت
احساس نشاط (مثل رضايت) به آن حالت موجود زنده گفته میشود که تمايالت حرکت وی به هدف خود رسیدهاند ،يا برنامهريزی
فرد بهثمر رسیده و يا در حال رسیدن به نتیجه میباشد .بهصورت دقیقتر میتوان گفت :نشاط واقعی احساسی خاص است که شخص
به هنگام رسیدن به آروزهايش پیدا میکند .اما بايد يادآور شد که احساس نشاط به متغیرهای متفاوت اجتماعی و فردی بستگی دارد
که از يكسو اين نیازها به حكومت و از سوی ديگر به جامعه و نظام ارزشی و در نهايت خود شخص برمیگردد .جامعه از سويی
بهوجود آورنده شرايطی است که میتواند فرد را بهسوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد و از سوی ديگر زمینهساز تحقق
فضايی است که فرد میتواند به کنش متقابل و ارتباط با دانشجويان که باعث ايجاد آرامش ،امنیت و اطمینان خاطر وی برای يك
زندگی مناسب باشند ،مبادرت ورزد .نشاط در زندگی ،ترکیبی است از شرايط فردی و اجتماعی و در واقع خود نشانهای از نگرشهای
مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد را فرا گرفته و در آن زندگی میکند .نشاط در زندگی ،احساس خوشبختی ،اعتماد متقابل و
احساس تعهد و موارد مشابه همه در يك دسته فرهنگی قرار دارند و نشانه نگرش فرد به خود و جهان پیرامونی است .سطح پايین
نشاط اجتماعی به گرايشهای منفی نسبت به جامعه مربوط میشود .شايد دلیل عمده اين شرايط ،وضعیتی است که جامعه از جهت
تحقق اهداف و ايجاد امنیت ناشی از تحقق آن برای فرد در پی میآورد .احساس امنیت ناشی از ارضای نیازها و تحقق اهداف ،از
جمله عواملی اساسی است که نشاط در زندگی را در بین افراد جامعه گسترش میدهد (ازکمپ.)3030 ،
دانشگاه از جمله نهادهای آموزشی است که مستقیماً با زندگی شهروندان ارتباط دارد و اين ارتباط در تمامی ابعاد از جمله برنامههای
فرهنگی و اجتماعی با دانشجويان در ارتباط است و اين ارتباط میتواند در زندگی دانشجويان نقش اساسی داشته باشد .عملكرد
فرهنگی ،اجتماعی دانشگاه پیام نور بهنظر میرسد نقش زيربنايی در نشاط اجتماعی دانشجويان داشته باشد .دانشگاه با عملكرد مثبت
و تأثیرگذار خود میزان مشارکت اجتماعی دانشجويان را افزايش میدهد و اگر دانشجويان خود را عضو رسمی دانشگاه بدانند هم
در توسعه پايدار مشارکت میکنند و با اين مشارکت میزان نشاط اجتماعی در بین دانشجويان افزايش پیدا میکند .در هر روی در اين
تحقیق برآنیم تا بررسی کنیم توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور اردبیل تاچه اندازه با میزان نشاط اجتماعی
دانشجويان رابطه دارد؟
مالحظات نظری

نظریه بری ریچاردز در مورد نشاط :بری ريچاردز بحثی دارد درباره «نظم و تربیت و نشاط» به نظر او نظم و تربیتی که در رفتارهای
اجتماعی تودههاست خودبهخود موجب نشاط میگردد و همین نشاط است که افراد فرهیخته و فرادست را وامیدارد تا گاهی خود
را در دل اين رفتارها بگنجانند و به آرامش و نشاط حاصل از اين پیوست دست يابند .اين نظم خودجوش و پايدار که حاصل روابط
متقابل افراد است نظمی الزامآورتر و نیرومندتر از اراده و عقل تكتك کسانی که آن را بوجود آوردهاند است .اين فعالیتهای منظم
اگر چه حاصل عقلها و ارادههای فردی است اما همین عقل فردی در ارتباط متقابل تبديل به عقل جمعی میشود که مقتضیات و
پیآمدهای خالص خودش را دارد .نمونههای اين نظم و ترتیب را میتوان در تبعیت از قانون ،پذيرش حق و حقوق خود و ديگری
و . . .مشاهده کرد .وقتی فرد برای کسب حق و آزادی خود ملزم به رعايت حق و آزادی ديگران شود ،نفس اين التزام متقابل موجب
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يك نظم و ترتیب عمومی است .اين نظم تخطیناپذير يا کمتر تخطیپذير به نشاط عمومی میانجامد .اين نشاط و لذت ناشی از
کامیابی نسبی امیال و خواستههاست (صفیخواه.)3005 ،
مقبولیت (مورد تأیید واقعشدن) و احساس نشاط و شادی :تمايل داشتن به تأيیدشدن چیز خوبی است ،چون در صورت تأمیننشدن
آن فقط دلسرد می شويم .ولی وقتی يك تمايل يا آرزو به توقع يا نیاز تبديل میشود ،حاصل آن اضطراب ،افسردگی ،و عصبانیت
است .توقع تأيید و نیاز به تأيید ريشه اصلی کمرويی است .شما معموالً برای آنکه میترسید مبادا ديگران در مورد شما خوب فكر
نكنند .طبق خواستهای خودتان عمل نمیکنید .سپس بیتوجهی ديگران را مدرکی برای بیارزش بودنتان در نظر میگیريد .اما بهتر
است خودتان باشید وسعی نكنید خودتان را ثابت کنید (آلیس وبكر.)3000 ،
نظريه ارزش منزلت نیز به بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان احساس نشاط و رضايت از زندگی میپردازد .اين نظريه ،سطوح دادهها
را به اندازه سطوح پاداشها مورد توجه قرار میدهد .بر اساس نظريه ارزش منزلت ،هر فرد دوست دارد با توجه به موقعیت خود (که
شامل سطح تحصیالت ،زحمت و تالش ،امكانات و  . . .میگردد) منزلت و جايگاه مناسب در جامعه ،محل کار و خانواده داشته
باشد .اگر فرد چنین شرايطی را دارا باشد ،احساس نشاط و رضايت از زندگی خواهد داشت و در غیر اينصورت احساس کسالت،
ناامیدی و نارضايتی میکند (شالی.)3000 ،
چون اکثر اعضای گروههای همسال اکثراً به موفقیتهای اجتماعی و هويت فردی دست میيابند و مورد پذيرش اين گروهها واقع
می شوند ،اکثر نوجوانان و جوانان برای اين موضوع اهمیت حیاتی قائلند .بزرگساالن قاعدتاً از محدوديت توانايی انجام کار و میزان
مقبولیت اجتماعی خود آگاهند ولی نوجوانان نسبت به هويت خود اطالع و اطمینان کمتری دارند بنابراين مايل نیستند که مقام و
موقعیت خود را که مورد قبول گروههای همسال قرار گرفته از روی اشتباه بهخطر اندازند .از اين رو فشارهای وارده از سوی همگنان
را میپذيرند (کالبش.)3000 ،
همه افراد علیالقاعده برای ورود به میدانهای دوستی صمیمانه صاحب استعدادند ارزش دوستی برای عموم وسیعاً قابل تشخیص است
و بسیاری از دانشجويان گزارش میدهند که تعداد دوستان صمیمی و نزديك آنان کمتر از تعداد آشنايان آنها هستند.
هرچند دوستیها عمیق و صمیمانه قا بل حصولند ولی از دست دادن دوستان نیز وجود دارد موقعی که انسانی را دوست داريد به او
اطمینان کرده و بهطرق مختلف به وی وابستگی پیدا میکنید .چنانچه دوستتان رفتار شما را تأيید نكند بیش از حد معمول بیقرار
میشويد ،اگر به شما اعتنا نكند از او دوری میجويید و فكری میکنید رفتار او نسبت به شما از روی ريا بوده و سپس احساس رفتار
بیانصافانهای از سوی او داريد.
همچنین پیوند اجتماعی روابط انسانی خاص چون عشق يا دوستی و محبت را تحت پوشش قرار میدهید که هرچند اساس رابطه
اجتماعی هستند لیكن توسط هیچ رشته خاصی مورد بررسی قرار نگرفته است .حال آنكه روابط خانوادگی برعكس آن بوده چون
هم از لحاظ روانشناسی و هم اجتماعی مورد تحقیق قرار گرفته است .بر پايه اين پیوندهای اجتماعی اساس ،اشكال جمعیتری از
روابط در نظر گرفته میشوند ،مانند معاشرتیبودن و جامعهپذيری (قابلیت برقراری ارتباط و گذشت مسانحه نسبت به ديگران)
همبستگی (قابلیت همكاری با ديگران) يا سوسیالیته (توانايی ايجاد يك مجمع و گروه با ديگران يا اجتماعیشدن) و آنچه امكان
توصیف و مقايسه توان و پويايی افراد را در مكانیسمهای کلیتر سازمانها میدهد (زيبرا.)3009 ،
انسان بايد با سايرين ارتباط برقرار کند ،ولی اگر اين رابطه بهصورت وابستگی يا تمكین باشد سبب از دست رفتن استقالل و شخصیت
فردی خواهد شد .در اين شكل رابطه شخص ضعیف است رنج میبرد ،بهصورت دشمن درآمده و يا بیعاطفه و خونسرد میشود.
اما اگر رابطه بهصورت عشقورزی داشته باشد انسان درحالیکه خود را با ديگران حس میکند شخصیت فردی خويش را نیز محفوظ
میدارد (فروم.)3002 ،
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يكسری استانداردهايی درخصوص شادی و نشاط مورد توافق همگان قرار گرفته است .چهره گشاده ،وجود لبخند بر لبان ،لباس
مناسب و  . . .مالک شادابی شناخته میشود .حال اگر اين شادی و نشاط پايدار و ريشهدار باشد ،نتايج زيادی برای فرد شاداب در پی
خواهد داشت .بزرگترين نتیجهای که جوان شاد بدست خواهد آورد ،موفقیت او در امور مختلف زندگی است .پیامد دوم اين شادی
و نشاط افزايش ارتباطات اجتماعی مناسب است (گلزاری.)3000 ،
الیزابت هاريك ،معتقد است شادکامی مثلثی است با سه عامل محبوبیت ،مقبولیت و مؤفقیت ،يعنی انسان شاد انسانی است که اوالً
روحش پر از دوستی با ديگران باشد .مطمئن باشد که ديگران دوستش دارند و او نیز به ديگران عالقهمند است .از طرف ديگر انسان
برای شاد بودنش بايد مقب ولیت نیز داشته باشد و اين مقبولیت چیزی غیر از محبوبیت است ،مقبولیت بیشتر در ارتباط اجتماعی و در
پذيرفتن مشارکتهای اجتماعی مطرح می شود بعد ديگر هم موفقیت در کار است .در مجموع اين سه عنصر ،شادکامی به همراه
میآورند .و در عین حال ،خود اين عوامل نیز بر يكديگر اثر میگذارند (الیس و بكر.)3000 ،
موانع اصلی بر سر راه شادی از دید آلبرت آلیس و بکر :موانع اصلی موجود بر سر راه تقريباً تمام شادیها و سالمت هیجانی عبارتند
از نیازها ،توقعات ،دستورها ،اصرارها و عقايد مطلق .فالسفه غربی مثل زنو ،اپیكتتوس ،مارکوس اورلیوس و ساير رواقیون و متفكران
شرقی مثل بودا هزاران سال قبل به اين موضوع پی برده بودند .فالسفه جديد مثل باروخ اسپینوزا ،جان ديويی ،برتراند راسل نیز به
صحت اين تعلیم باستانی رسیده بودند ،و درمانگرانی مثل آلفرد آدلر ،پارل دوبوا ،الكساندر هرزبرگ و جورج کلی ،که خیلی صريح
به علل فلسفی اختالالت پی برده بودند و برای کنار آمدن با مشكالت هیجانی توصیهها و راههای عملی ابداع کرده بودند (آلیس
وبكر.)3000 ،
چارچوب نظری

کی از نیازهای بشر ،نیاز به شادمانی و ابراز شادی است .شادی میتواند با لذت بردن ،رضايتمندی ازمقتضیات نوع زندگی جمعی يا
فردی از جمله زندگی کاری  ،تحصیلی  ،فراغتی و ...نداشتن احساس منفی نظیر استرس ،افسردگی و  ...متبلور شود .شادمانی تنها
يك موضوع فردی و روانی نبوده بلكه عملی است که از تاثیر و تاثر متقابل با جامعه تولید می شود.به تعبیر ديگر از کنش متقابل
انسانها در فرايند دادو ستدهای اجتماعی در جامعه حاصل می شودبنابرين عوامل مختلفی در قالب شبكه در تولید و افزايش و کاهش
آن نقش دارند(فتحی.)3051،
نشاط (شادکامی) يكی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازی میکند.
نشاط عب ارت از چگونگی داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی است ،اين نوع داوری فرد در باره نحوه گذران زندگی است .اين
نوع داوری متأثر از ادراکات شخصی فرد و تجربه احساسات و عواطف مثبت است که بر سبك تبیین ،قضاوت و تصمیمگیری او اثر
میگذارد(آرام .)3005،عواملی که نشاط را بهوجود میآورند شامل احساس رضايتمندی از زندگی و فقدان عواطف منفی همچون
افسردگی و لذتبردن از وقايع می باشد و يكی از علل تأثیرگذار در برقراری اصول بهداشت روانی و خوشبختی است و بر فضای
شناختی و رشد آن اثر میگذارد .نشاط يكی از ابعاد اصلی تجربه بوده و معموالً در پی ايجاد پاسخهای مطلوب است که کارکرد
مناسبی بهجای میگذارند در بررسی تمايالت اجتماعی مردم آمده است که ثروت و پول میتواند مشكالت مردم را حل کند و تولید
نشاط نمايد اما يافتهای ديگر نیز بهدست آمده که نشان میدهد افرادی که تصور میکنند ثروت مهم است و موفقیتشان را با آن ارزيابی
میکنند کمتر شاد هستند و حتی با داشتن ثروت مأيوس میباشند .همچنین در يافتههای ديگر ،روشن شده که سروصداهای لذتبخش
و رويدادهای هیجانآور اجتماعی قادر است ،ايجاد خوشحالی کند و در سطح اختصاصیتر کارکردن و يا وجود آرامش و انجام
فعالیتهای انفرادی همچون ازدواج ،ورزش ،مطالعه ممكن است احساس نشاط بهوجود آورد .حتی میتواند به نقش مذهب در ايجاد
نشاط اشاره نمود .بنابراين مهارتيافتن در استفاده از امكانات مناسب و شادکامکننده و دوری از موانعی که بر سد راه آن است توصیه

نقش توسعه برنامه های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه پیام نور بر نشاط اجتماعی دانشجویان در سال 21 / 6931

جدی و جهانی است ،زيرا نشاط عالوه بر آن که خود يك نتیجه است استعداد ايجاد میکند که بارآورنده ساير نتايج مثبت است
(لهستانیزاده.)3006 ،
عوامل مهمی مانند صفات شخصیتی ،مؤلفههای شناختی ،گرايشهای اعتقادی و محیطی ،تربیتی ،جمعیتی ،زمینهساز نشاط بهشمار
میروند .بررسیهای بسیاری همبستگی ويژگیهای وراثتی ،صفات شخصیتی ،شناختی و مذهبی بانشاط را گزارش کردهاند .مارنهام
و چنگ ،در تحقیقات خود پی بردهاند که برونگرايی با نشاط همبستگی مثبت و رواننژندی با آن همبستگی منفی دارد .ساير مطالعات
نیز اين موضوع را محقق ساختهاند .بررسی مجموعه اينگونه تحقیقات ،بر روابط زمینهای ژنتیكی و صفات شخصیتی در نشاط تأکید
میکند .عوامل جامعهشناختی نیز نقش مؤثری در ايجاد نشاط ايفا مینمايند .اين عوامل و عوامل ديگری مانند ،امید به آينده ،مقبولیت
(مورد تأيیدشدن) ،ارضاء نیازها ،پايگاه اقتصادی و اجتماعی ،همگی در مبانی نظری ،مورد بحث قرار گرفتهاند ،که در اينجا هم
بهصورت مختصر اشاره میشود .يكی از زمینههای اصلی و مهم در بوجود آمدن احساس نشاط و شادی ،وجود امید نسبت به خود،
زندگی و آينده است (ايزاوا.)6331 ،
فرضیه ها



بین میزان سن و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.



میزان نشاط اجتماعی در بین دختران و پسران دانشجويان پیام نور تفاوت معنیداری وجود دارد.



میزان نشاط اجتماعی در بین دو گروه مجردين و متأهلین دانشجويان پیام نور تفاوت معنیداری وجود دارد.



بین پايگاه اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.



بین توسعه فرهنگی دانشگاه و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.



بین توسعه اجتماعی دانشگاه و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.

روش شناسی

اين تحقیق به روش پیمايش و با ابزار پرسشنامه انجام پذيرفته است .در اين تحقیق از روش نمونهگیری خوشهای طبقهای با حجم
نامتناسب استفاده شده است .واحد تحلیل در اين تحقیق فرد آماری میباشد.
جدول ( :)1ضریب آلفای گویههای مربوط به هر یك از متغیرها

گويهها

نشاط اجتماعی (متغیر وابسته)

عملكرد فرهنگی و اجتماعی

ضريب آلفای کرونباخ

3/33

3/09

برای پايايی 3متغیرها از روش پايداری درونی (ضريب آلفا) استفاده شد ،يعنی با بررسی ضريب آلفای گويههای مربوط به هر يك از
متغیرها و محاسبهی ضريب آلفای نسبتاً باالی آنها انسجام درونی باالی گويهها را تأيید میکند.
یافته ها
یافته های توصیفی
جدول ( :)2جنسیت

ارزش

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زن

331

12/3

12/3

12/3

مرد

303

90/0

90/0

333/3

جمع

611

333/3

333/3

اين سئوال در سطح اسمی طرح شده و شاخص گرايش مرکزی مد =  6میباشد و همچنین  303نفر در حدود  90/0درصد از حجم
نمونه به گزينه دو (مردان) میباشد و همچنین  331نفر در حدود  12/3درصد از حجم نمونه مربوط به گزينه يك (زنان) میباشد.

1- Reliability
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جدول ( :)3میزان تحصیالت پدران پاسخگویان

ارزش

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

بیسواد

19

30/1

30/1

30/1

ابتدايی

53

05/0

05/0

90/1

راهنمايی

09

31/0

31/0

36/0

ديپلم

12

30/5

30/5

53/0

لیسانس و باالتر

63

0 /6

0 /6

333/3

جمع

610

333/3

333/3

اين سئوال در سطح ترتیبی طرح شده و شاخص گرايش مرکزی میانه =  6میباشد و همچنین  53نفر در حدود  05/5درصد از
حجم نمونه به گزينه دو (تحصیالت ابتدايی) جواب دادهاند که بیشترين میزان حجم نمونه است و  63نفر در حدود  0/6درصد از
حجم نمونه به گزينه پنجم (تحصیالت لیسانس و باالتر) جواب دادهاند که کمترين میزان حجم نمونه میباشد.
جدول ( :)4چگونگی واکنش نسبت به بزرگداشت اندیشمندان

ارزش

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

کامالً موافقم

0

0 /0

0 /0

0 /0

موافقم

39

2 /3

2 /3

5 /1

بینابین

00

39/2

39/2

69/3

مخالفم

00

02/3

02/3

23/3

کامالً مخالفم

59

00/5

00/5

333/3

جمع

610

333/3

333/3

اين سئوال در سطح ترتیبی طرح شده و شاخص گرايش مرکزی میانه =  1میباشد و همچنین  59نفر در حدود  00/5درصد از
حجم نمونه به گزينه پنجم (کامالً موافقم) جواب دادهاند که بیشترين میزان حجم نمونه است و  0نفر در حدود  0/0درصد از حجم
نمونه به گزينه اول (کامالً مخالفم) جواب دادهاند که کمترين میزان حجم نمونه میباشد.
جدول ( :)5چگونگی واکنش به شرکت در سخنرانی روشنفکران

ارزش

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

کامالً موافقم

33

3 /3

3 /3

3 /3

موافقم

60

5 /1

5 /1

32/1

بینابین

90

63/3

63/3

00/3

مخالفم

03

00/6

00/6

33/0

کامالً مخالفم

33

60/3

60/3

333/3

جمع

610

333/3

333/3

اين سئوال در سطح ترتیبی طرح شده و شاخص گرايش مرکزی میانه =  1میباشد و همچنین  03نفر در حدود  00/6درصد از
حجم نمونه به گزينه چهارم (موافقم) جواب دادهاند که بیشترين میزان حجم نمونه است و  33نفر در حدود  3درصد از حجم نمونه
به گزينه اول (کامالً مخالفم) جواب دادهاند که کمترين میزان حجم نمونه میباشد.
جدول ( :)6چگونگی واکنش به رفتارهای نابهنجار دانشجویان

ارزش

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

کامالً موافقم

33

1.3

1.3

1.3

موافقم

60

33.9

33.9

39.2

بینابین

00

39.2

39.2

03.3

مخالفم

00

01.0

01.0

29.6
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کامالً مخالفم

09

01.0

01.0

جمع

610

333/3

333/3

333/3

اين سئوال در سطح ترتیبی طرح شده و شاخص گرايش مرکزی میانه =  1میباشد و همچنین  09نفر در حدود  01/0درصد از
حجم نمونه به گزينه پنجم (کامالً موافقم) جواب دادهاند که بیشترين میزان حجم نمونه است و  33نفر در حدود  1/3درصد از
حجم نمونه به گزينه اول (کامالً مخالفم) جواب دادهاند که کمترين میزان حجم نمونه میباشد.
یافته های استنباطی



فرضیه  :3بین میزان سن و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)2آزمون پیرسون

نشاط اجتماعی

سن

همبستگی پیرسون

3

**3/300

 Sigسطح معنیداری

3

3/330

جمع کل

611

611

با توجه به اينكه متغیر وابسته (نشاط اجتماعی) و متغیر مستقل (سن) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای است از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %55سنجش شده است سطح معنیداری برابر  Sig=3/330است که نشاندهنده رابطه
معنیداری بین نشاط اجتماعی و سن میباشد و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر  3/300است که نشاندهنده شدت رابطه متوسط
و مستقیم بین متغیرهاست در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود.


فرضیه  :6میزان نشاط اجتماعی در بین دختران و پسران دانشجويان پیام نور تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)3آزمون گروهی نشاط اجتماعی دختران و پسران

جنسیت

تعداد افراد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

زن

331

00/1360

9/33902

3/12001

مرد

365

05/3533

9/21690

3/15203

جدول ( :)4آزمون tمستقل

 tمستقل

آزمون لیون

واريانس بین دو گروه
واريانس درون دو گروه

F

Sig
سطح معنیداری

3/301

3/331

t

df
درجه آزادی

Sig
سطح معنیداری

میانگین

 6/330ـ

613

3/312

 3/03016ـ

 6/330ـ

613/559

3/319

 3/03016ـ

با توجه به آزمون لیون سطح معنیداری برابر  Sig=3/331است بهعبارت ديگر واريانس بین دو گروه برابر است و با توجه به نتايج
آزمون  tمستقل در فاصله اطمینان  %59سطح معنیداری برابر  Sig=3/312که نشاندهنده تفاوت معنیداری بین دو گروه جنسیت
است و همچنین  tبدست آمده برابر 6/330ـ= tبا درجه آزادی  df=613يعنی میانگین نشاط اجتماعی دختران با میانگین نشاط اجتماعی
پسران تفاوت معناداری دارد بنابراين فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود.


فرضیه  :0میزان نشاط اجتماعی در بین دو گروه مجردين و متأهلین دانشجويان پیام نور تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)5آزمون گروهی نشاط اجتماعی مجردین و متاهلین

جنسیت

تعداد افراد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

مجرد

335

00/23

9/333

3/903

متأهل

361

05/22

1/596

3/119
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جدول ( :)6آزمون tمستقل

 tمستقل

آزمون لیون

واريانس بین دو گروه
واريانس درون دو گروه

F

Sig
سطح معنیداری

3/592

3/065

t

df
درجه آزادی

Sig
سطح معنیداری

میانگین

 36/906ـ

613

3/363

 3/32ـ

 3/963ـ

606/631

3/360

 3/32ـ

با توجه به آزمون لیون سطح معنیداری برابر  Sig=3/065است بهعبارت ديگر واريانس بین دو گروه برابر است و با توجه به نتايج
آزمون  tمستقل در فاصله اطمینان  %59سطح معنیداری برابر  Sig=3/363که نشاندهنده عدم تفاوت معنیداری بین دو گروه
مجردين و متأهلین است .بنابراين فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود.


فرضیه  :1بین پايگاه اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)7آزمون اسپیرمن

نشاط اجتماعی

پايگاه اجتماعی

همبستگی پیرسون

3

**3/325

 Sigسطح معنیداری

3

3/335

جمع کل

611

611

با توجه به اينكه متغیر وابسته (نشاط اجتماعی) و متغیر مستقل (پايگاه اجتماعی) هر دو ترتیبی ـ ترتیبی است از آزمون اسپیرمن استفاده
شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %55سنجش شده است سطح معنیداری برابر  Sig = 3/335است که نشاندهنده رابطه
معنیداری بین نشاط اجتماعی و پايگاه اجتماعی میباشد و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر  3/325است که نشاندهنده شدت
رابطه متوسط و مستقیم بین نشاط اجتماعی و پايگاه اجتماعی است يعنی هر چه پايگاه اجتماعی باال میرود میزان نشاط اجتماعی
افزايش میيابد در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود.


فرضیه  :9بین توسعه فرهنگی دانشگاه و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)8آزمون پیرسون

نشاط اجتماعی

عملكرد فرهنگی

همبستگی پیرسون

3

**3/313

 Sigسطح معنیداری

3

3/333

جمع کل

611

611

با توجه به اينكه متغیر وابسته (نشاط اجتماعی) و متغیر مستقل (توسعه فرهنگی دانشگاه) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای است از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %55سنجش شده است سطح معنیداری برابر  Sig=3/333است
که نشاندهنده رابطه معنیداری بین نشاط اجتماعی و عملكرد فرهنگی دانشگاه میباشد و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر
 3/313است که نشاندهنده شدت رابطه بسیار ضعیف و مستقیم بین نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگی دانشگاه است ،در نتیجه با توجه
به اطالعات جدول فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود.


فرضیه  :2بین توسعه اجتماعی دانشگاه و میزان نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)9آزمون پیرسون

نشاط اجتماعی

عملكرد اجتماعی

همبستگی پیرسون

3

**3/623

 Sigسطح معنیداری

3

3/333

جمع کل

611

611
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با توجه به اينكه متغیر وابسته (نشاط اجتماعی) و متغیر مستقل (توسعه اجتماعی دانشگاه) هر دو فاصلهای ـ فاصلهای است از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %55سنجش شده است سطح معنیداری برابر  Sig=3/333است
که نشاندهنده رابطه معنیداری بین نشاط اجتماعی و نوسعه اجتماعی دانشگاه میباشد و همچنین میزان همبستگی پیرسون برابر 3/623
است که نشان دهنده شدت رابطه متوسط و مستقیم بین نشاط اجتماعی و توسعه اجتماعی دانشگاه است ،در نتیجه با توجه به اطالعات
جدول فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود.
جدول ( :)11آزمون رگرسیون

مدل

R

ضريب تعیین رگرسیون

ضريب تعیین تعديلشده رگرسیون

Error

3

3/902

3/011

3/060

1/133

با توجه به اطالعات جدول ضريب تعیین رگرسیون برابر  R2=3/011میباشد يعنی میتوان با میزان  3/011به پیشبینی و همچنین
تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پرداخت.
جدول (ANOVA :)11

مدل

Sum of Squares

df

Mean Square

رگرسیون

6031/656

3

005/309

جمع

2533/221

601

35/501

F

.Sig

32/530

3/333

با توجه به جدول  ANOVAمیزان  fبرابر است با  f=32/530و با توجه به سطح معنیداری  Sig=3/333نشان دهنده معنیداری
متغیرهاست.
نتیجهگیری

يافته های اين پژوهش حاکی از اين است که توسعه فرهنگی دانشگاه از عوامل مهم و مؤثر بر نشاط اجتماعی دانشجويان پیام نور
میباشد .با توجه به ديدگاههای پارسونز و چلبی در ايجاد نشاط اجتماعی که به سنت فرانسلی (زبان مشترک ،تاريخ مشترک ،فرهنگ
مشترک ،تقدير مشترک) و ساختار اجتماعی میپردازند .و همچنین پارسونز در اين بخش چهار نوع رابطه اشاره میکند ،رابطه
خويشاوندی ،روابط جامعهای يا شبهاجتماعی ،روابط مذهبی و روابط فرهنگ تعلیمی اشاره میکند به وضوح ديديم که اگر ارزشها
و شاخصهای مادی و معنوی فرهنگ در جامعهای از ثبات ،اصالت و ساختار محكمی برخوردار باشد ،میتواند مفهومی مؤثر بر
نشاط اجتماعی باشد و در اين پژوهش تئوری پارسونز نیز به اثبات رسیده و میزان همبستگی پیرسون برابر  3/313که نشانگر رابطه
معنی داری و شدت بسیار ضعیف و مستقیم بین عملكرد فرهنگی دانشگاه و نشاط اجتماعی است .هر چه شاخصهای فرهنگ در
جامعه تقويت شود به همان میزان رابطه و شدت نشاط اجتماعی افزايش میيابد .با توجه به عملكرد ضعیف دانشگاه در حوزه فرهنگ
با اينكه در تحقیقات پیشین عملكرد فرهنگی تأثیر مستقیم و شدت رابطه بسیاری با نشاط اجتماعی دارا بود ولی در اين تحقیق اين
مفهوم بسیار ضعیف بود.
بین توسعه اجتماعی دانشگاه و نشاط اجتماعی رابطه معنیداری وجود داشت و شدت رابطه برابر  3/623میباشد که نشاندهنده شدت
همبستگی متوسط بین متغیرهاست در حوزه اجتماعی نسبت به حوزه فرهنگی عملكرد دانشگاه بهتر بوده است .هر چه میزان توسعه
اجتماعی دانشگاه بیشتر باشد به نسبت نشاط اجتماعی نیز افزايش میيابد .در ديدگاههای پارسونز هم خرده نظام اجتماعی میتواند در
ارتباط با عملكرد نهادهای اجتماعی مؤثر باشد .همچنانكه در تحقیقات پیشین هم مشاهده شد که توسعه اجتماعی دانشگاهها میزان
نشاط اجتماعی را در جامعه افزايش می دهد توسعه اجتماعی دانشگاه پیام نور اردبیل نیز در اين تحقیق بر میزان نشاط اجتماعی
دانشجويان افزايش داده و هر چه میزان عملكرد اجتماعی دانشگاه گسترش يابد میتواند میزان نشاط اجتماعی را در جامعه افزايش
دهد.
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پايگاه اجتماعی نیز از جمله متغیرهايی است که با نشاط اجتماعی رابطه معنیداری داشت .میزان همبستگی پیرسون برابر  3/325که
نشان دهنده شدت رابطه متوسط و مستقیم بین متغیر پايگاه اجتماعی و نشاط اجتماعی است .يعنی هر چه پايگاه اجتماعی باال رود،
میزان نشاط اجتماعی افزايش میيابد .سن نیز رابطه معنیداری با نشاط اجتماعی دارد .میزان همبستگی پیرسون برابر  3/300است که
نشانگر شدت رابطه متوسط و مستقیم بین متغیر سن با نشاط اجتماعی است ،هر چه سن افزايش يابد ،میزان نشاط اجتماعی نیز افزايش
میيابد .در نتیجه سالخوردگان و سالمندان نسبت به جوانان از نشاط برخوردارند .و اين مسئله نشان میدهد که جوانان که بايد شادبتر
و پرنشاط تر باشند متأسفانه از نشاط برخوردار نیستند .بین جنسیت و نشاط اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به آزمون
 tمستقل میزان  tبرابر 6/330ـ است .يعنی بین میانگین نشاط اجتماعی زنان با میانگین نشاط اجتماعی مردان تفاوت معنیداری وجود
دارد .بین تأهل و نشاط اجتماعی نیز تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،يعنی در بین میزان میانگین نشاط اجتماعی مجردين و متأهلین
تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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