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چکیده
با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی دانشجومعلمان ،هدف از این پژوهش ،بررسی دو عامل میزان پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعهی غیر
درسی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس بوده .جامعهی آماری پژوهش تمامی دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی
سلمان فارسی شهرستان شیراز بود .تعداد نمونه آماری با بکارگیری جدول کرچسی و مورگان  191نفر تعیین شد .در این تحقیق از روش
نمونه گیری طبقه ای تصادفی با توجه به تعداد دانشجومعلمان ورودی  91و  92استفاده شد .روش جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه بود که
روایی و پایایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آنوا و آمار توصیفی ،در نرم افزار
 SPSSاستفاده گردید .نتایج نشان داد که بین میزان پایبندی به عقاید مذهبی و مشارکت سیاسی دانشجومعلمان رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد؛ همچنین بین میزان مطالعه غیر درسی و میزان مشارکت سیاسی دانشجومعلمان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.
کلید واژه ها :مشارکت سیاسی ،عقاید مذهبی ،مطالعه غیر درسی ،دانشجومعلمان ،شهرستان شیراز،پایبندی.
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 .2کارشناس ارشد مشاوره ،پرسنل دانشگاه فرهنگیان.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ،دبیر آموزش و پرورش شهرستان داراب.
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مقدمه

یکی از حوزه های فعالیت بشری که مستلزم تصمیم گیری و انتخاب می باشد ،مشارکت سیاسی است .مشارکت سیاسی
فعالیت های ارادی و داوطلبانه ای است که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله ،شهر و روستای خود شرکت می کنند
و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی و سیاسی سهیم می شوند(اطاعت.)1391 ،
امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مقوله های نظام های دموکراسی در جهان ،به سبب توسعه سیاسی ملت
ها شناخته شده است .این امر در کشورهای جهان سوم که به نوعی جدال بین سنت و مدرنیته را تجربه میکنند به شکلی حساستر
بروز پیدا می کند .مشارکت سیاسی را می توان به مثابه ی مجموعه ای از فعالیت ها و اعمال تعریف کرد که شهروندان خصوصی
بوسیله ی آن اعمال ،در جست وجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاست خاصی هستند(فیرحی .)1399 ،می توان گفت میزان
باالی مشارکت سیاسی مردم از جمله دانشجویان -که در عصر حاضر قشر عظیمی از جمعیت هر کشور را به خود اختصاص می
دهند -در زمینه تصمیمات و خط مشیهای سیاسی ،بر توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی آن جامعه مؤثر است.
دین مقدس اسالم به دلیل ضرورت و اهمیت مشارکت و همبستگی مردم ،آن را مورد توجه قرار داده است(جعفری نژاد
و همکاران .)1311 ،از منظر دینی ،داشتن حسّاسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه و مشارکت در امور سیاسی ،عالوه بر حق،
یک تکلیف ضروری محسوب می شود؛ امام علی(ع) نیز در این باره می فرمایند« :ای مردم مصر ،نگویید ما سرپرستی چون مالک
و امامی چون علی داریم ،اگر در صحنه حاضر نباشید ،شکست می خورید ،ما در حال نبرد و جنگ با باطل هستیم ،جامعه ای که
در خواب باشد ،دشمن بیدارش او را رها نمیکند(امام علی (ع)) .از این رو بررسی عوامل اثر گذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان
خصوصا دانشجومعلمان که به منظور تربیت آینده سازان آماده می شوند ،می تواند گامی مهم در جهت بهبود عوامل اثربخش و
به دنبال آن توسعه ی سیاسی جامعه توسط قشر تحصیل کرده باشد.
با استناد به سخن مقام معظم رهبری که فرموده اند «:در مرحله ی کنونی آنچه میباید پس از تحصیل علم ،در صدر
فعالیت های دانشجویی قرار گیرد ،ارتقاء فکری دانشجویان در زمینهی فرهنگ و سیاست است ( .)1311/11/1بدیهی است نسل
بوجود آورندهی انقالب و پاسدار ارزش های آن اگر نتوانند در انتقال تجارب سیاسی خود به دانشجومعلمان امروز -که الجرم
تربیت کنندگان آینده سازان این ملت اند -با درایت و پختگی عمل کنند ،ممکن است نقص های اساسی در حفظ و نگهداری
دست آوردهای انقالب ایجاد شود.
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اساسا لفظ مشارکت بیانگر زندگی جمعی است و از آنجایی که معنای زندگی واقعی انسان تنها با نقشهای اجتماعی
نمود پیدا می کند؛ اجتماع کوچک خانواده نقطهی آغازین این مشارکت به معنای عامیانه آن و نهایتاً در سطح کشور و درعرصه
بین المللی ادامه پیدا می کند .البته مشارکت سیاسی نوعی توسعه سیاسی محسوب می شود و شرکت در راهپیمایی ها ،شرکت در
انتخابات ،پیگیری اخبار سیاسی و ...نمودهایی از این مشارکت است.
جیرنیت پری ( )1992معتقد است که باید سه جنبه مشارکت سیاسی یعنی شیوه مشارکت ،شدت آن و کیفیت آن را
بررسی کرد .منظور وی از شیوه مشارکت این است که مشارکت چه شکلی به خود می گیرد ،آیا رسمی یا غیر رسمی است و
استدالل می کند که شیوه مشارکت بر طبق فرصت ،میزان عالقه (هم کلی و هم ویژه ) ،منابع در دسترس فرد و نگرشهای رایج
نسبت به مشارکت در جامعه مربوط و به ویژه اینکه آیا مشارکت تشویق می شود و یا نمی شود فرق خواهد کرد .منظور از شدت
سنجش ،تعداد افرادی است که در فعالیتهای سیاسی معین شرکت می کنند و دفعات مشارکت آنها که ممکن است بر طبق فرصتها
و منابع فرق کند .کیفیت نیز به میزان اثر بخشی ای که در نتیجه مشارکت به دست می آید و سنجش آن بر کسانی که قدرت را
اعمال می کنند و بر سیاستگذاری ،مربوط می شود .این نیز بر طبق فرصتها و منابع از جامعه ای دیگر و از موردی به مورد دیگر
متفاوت است.
بحث مشارکت سیاسی امروزه یکی از مباحث مهم در دیدگاههای نظری اندیشمندان و سیاستمداران کشورهای جهان
است که به عنوان شاخصی برای دخالت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود محسوب میشود .از آنجا که مساله مشارکت ریشه
در تاریخ جوامع انسانی دارد؛ مشارکت به عنوان یک فرآیند از آنجا شروع می شود که می تواند دولت و سیستم سیاسی را مورد
کنترل وتحدید قرار دهد و سرانجام مانع بروز دیکتاتوری و استبداد شود .آشنایی تفکر عموم با نقش ویژه ،مهم و مثبت مشارکت
سیاسی گامی اساسی برای افزایش حضور مردم درصحنه های مختلف کشور به شمار میآید؛ اینکه مردم خود باید آگاه شوند که
مشارکت آگاهانه آنها در تمام صحنهها ی سیاسی واجتماعی کشور ضامن توسعه پایدار در میهن خواهد بود.

در ایران ،به ویژه پس از انقالب اسالمی ،مشارکت سیاسی از توجه شایانی برخوردار گردید .شعارهای انقالبی و تأکید
آنها بر ارزشها و آرمانهایی همچون استقالل ،آزادی ،برابری ،و حق تعیین سرنوشت توسط مردم ،همگی حکایت از دعوت
مردم به مشارکت سیاسی باال دارند .شعارهای انقالب که بر زبان مردم جاری و ساری بوده نیز نشان از تأکید بر مشارکت سیاسی
دارد و همچنان مشاهده میشود که مقوله آزادی و مشارکت سیاسی و امنیت به عنوان مهمترین محور شعارهای انتخاباتی در جامعه
ما دارای اهمیت است.
تحقیقات الیگلی نشان میدهد که داشتن دوستان فعال در امور سیاسی موجب افزایش احتمال مشارکت خود افراد
میشود .وی نتیجه میگیرد بحث با دوستانی که به سیاست عالقهمند هستند یا به فعالیت سیاسی میپردازند ،میتواند در یادگیری
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فرد به فعالیت در امور سیاسی کمک کند ایوان اسکوفر و ناریون گورینایس در مقاله ای باعنوان "زمینه های ساختاری مشارکت
مدنی :مطالعه ی عضویت در انجمن های داوطلبانه با دیدگاهی تطبیقی" عضویت در انجمن ها را در  32کشور با استفاده از روش
تحلیل داده های ثانویه آزمون کرده اند و آنرا تحت تأثیر تفاوت بین ساختار دولت ها ،نهاد های سیاسی و فرهنگ سیاسی ملت
ها دانسته اند .این متغیر ها هم میزان مشارکت و هم نوع انجمن هایی که افراد در آن فعالیت می کنند ( جنبش های جدید یا
قدیمی) تعیین می نماید(سفیری و صادقی.)1311 ،
برای بررسی میزان پایبندی به عقاید مذهبی بر مشارکت سیاسی ابتدا باید به تعریف دین و دینداری پرداخت .در لغت نامه
دهخدا دین به معنای کیش ،مله ،صبغه ،طریقت و شریعت مخالف کفر است .در لغت نامه عمید نیز معانی مختلفی از جمله جزا و
مکافات ،حسابرسی ،اطاعت و انقیاد و رویه و عادت برای دین ذکر شده است .اما در قرآن کریم دین به معنای شریعت و آیین(
مجموعه ای از باورها و آداب و سنن) آمده است .دین اصطالحا به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورات
عملی متناسب با این عقاید می باشد .پس کسانی که معتقد به آفریننده ای برای جهان ،پیرو یکی از ادیان الهی و متعهد به انجام
مناسک آن شریعت هستند؛ دیندار شمرده می شوند.
یکی از پیش نیاز های مهم رشد و توسعه فرهنگی ،اجتماعی و حتی سیاسی ،داشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه است.
لذا دانشجو معلمان می بایست این گنجینه دانش بشری را به عنوان یک منبع معتبر و قابل استفاده همواره مورد توجه قرار دهند از
این رو هم اطالعات و دانشی به روز در زمینه های مختلف از جمله سیاست به دست می آورند و هم می توانند انتقال دهنده این
فرهنگ به متربیان خویش باشند .در پژوهش حاضر سعی شده تا میزان تأثیر مطالعه غیردرسی اعم از کتب مختلف ،مجالت،
روزنامه ها و نشریات را بر مشارکت سیاسی دانشجومعلمان را مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان تربیت قشر تأثیرگذار در جامعه را برعهده دارد و همچنین اهمیت مشارکت سیاسی در
نظام دموکراسی اسالمی ایران ،بر آن شدیم تا به بررسی دو عامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجومعلمان مرکز آموزش عالی
سلمان فارسی به عنوان نمونه ای کوچک از دانشگاه فرهنگیان بپردازیم.
اهداف و فرضیات تحقیق

هدف کلی این پژوهش بررسی دو عامل پایبندی به عقاید مذهبی و میزان مطالعه غیردرسی دانشجومعلمان مرکز آموزش
عالی سلمان فارسی دانشگاه فرهنگیان فارس بر مشارکت سیاسی آنان می باشد
فرضیه اول :بین میزان پایبندی به عقاید مذهبی و مشارکت سیاسی دانشجومعلمان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی رابطه
وجود دارد.
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فرضیه دوم :بین میزان مطالعه غیردرسی و مشارکت سیاسی دانشجومعلمان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی رابطه وجود
دارد.
برای رسیدن به هدف تحقیق ابتدا ارائهی تعریفی جامع از مشارکت سیاسی ضرورت می یابد .مشارکت به معنای همکاری،
شرکت داشتن یا حضور داشتن است؛ یعنی صرفاً حضور یک فرد در اجتماعی که برای بحث و تصمیم گیری درباره مسئلهای
تشکیل شده است ،میتواند به عنوان مشارکت داشتن تلقی شود .اما عنصر اساسی در مشارکت اجتماعی و سیاسی آگاهی و رغبت
است .به طوری که برخی آن را پذیرش آگاهانه و انجام بخشی از امور در قالب همکاری از روی عالقه و میل باطنی می دانند
(اسکندری و همکاران .)1319 ،در تعریف دیگری که می توان ارائه داد مشارکت سیاسی همان تالش سازمان یافتة مردم یک
کشور درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم به انتخاب رهبران سیاسی جامعه و سیاست گذاری ها احساس مسئولیت و حضور
خود را نسبت به حکومت و سیاست های آن ،مثمر ثمر احساس کنند .به عبارت دیگر مردم به طور غیر مستقیم اداره ی سیاسی
جامعه خود را برعهده می گیرند .در ادبیات سیاسی معاصر آنچه حکومت های مردمی را از دیگر انواع حکومت ها متمایز می
کند ،مشارکت فعال مردم در سطوح گوناگون تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره ی سرنوشت خود می باشد(عالم.)1311 ،
مشارکت از نظر لغوی به معنای شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری خاص می باشد(غفاری.)1311 ،
صاحب نظران در زمینهی مشارکت از لحاظ مفهومی تعاریف متعددی ارائه کرده اند.
از نظر وربا و نی نیز مشارکت سیاسی عبارت است از «فعالیت های شهروندان آزاد که هدف از آن کم و بیش تاثیر گذاری
بر انتخاب کارمندان حکومتی و نیز خط مشی هایی است که آن ها انتخاب می کنند(وربا.)1999 ،
اگرمنظور از توسعة سیاسی ،گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی باشد ،بی شک یکی از
پیش نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود؛ پس توسعه سیاسی زمانی محقق می شود که مشارکت مردم را به عنوان سازندگان
اصلی حیات سیاسی و اجتماعی جلب کنیم.
در پژوهش حاضر منظور از مشارکت سیاسی ،شرکت در راهپیمایی ها ،شرکت درانتخابات ،اگاهی از اخبار و وقایع
سیاسی کشور ،ارتباط با تشکل های سیاسی مانند بسیج دانشجویی و نهاد رهبری ،تشویق دیگران به شرکت در انتخابات ،شرکت
در مباحث و جلسات سیاسی مانند کرسی های آزاد اندیشی است.
شرکت در مراسم و مناسبت های مذهبی ،شرکت در نماز جماعت ،رعایت حجاب ،درنظر داشتن رضای خدا در انجام
امور ،انجام امر به معروف و نهی از منکر ،پرداخت خمس و زکات ،از مؤلفه های پایبندی به عقاید مذهبی در نظر گرفته شده
است.
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برای اندازه گیری میزان مطالعهی غیر درسی نیز مقوله های ارجحیت مطالعهی کتب غیر درسی بر سایر امور ،عالقه مندی
به خرید کتب غیر درسی ،میزان اختصاص دادن زمان به مطالعه کتب غیر درسی ،مجالت و روزنامه ها ،میزان آشنایی و استفاده
از نشریات الکترونیکی ،اشتراک در مجالت و روزنامه ها در نظر گرفته شد.
پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه غیر درسی متغیرهای مستقل پژوهش هستند که میزان تأثیرشان را بر مشارکت سیاسی
دانشجومعلمان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی سنجیده ایم؛ پس میزان مشارکت سیاسی دانشجومعلمان متغیر وابسته تحقیق به
شمار می رود.
روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطهی تحقیقات کاربردی می باشد .با توجه به این که در پژوهش حاضر از روش های
مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه جهت جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شده و به
مطالعه ی نظرات افراد جامعه در زمینهی موضوع مذکور پرداخته است ،می توان بیان کرد این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی
می باشد.
در پژوهش حاضر منظور از مشارکت سیاسی ،شرکت در راهپیمایی ها ،شرکت درانتخابات ،اگاهی از اخبار و وقایع
سیاسی کشور ،ارتباط با تشکل های سیاسی مانند بسیج دانشجویی و نهاد رهبری ،تشویق دیگران به شرکت در انتخابات ،شرکت
در مباحث و جلسات سیاسی مانند کرسی های آزاد اندیشی است.
شرکت در مراسم و مناسبت های مذهبی ،شرکت در نماز جماعت ،رعایت حجاب ،درنظر داشتن رضای خدا در انجام
امور ،انجام امر به معروف و نهی از منکر ،پرداخت خمس و زکات ،از مؤلفه های پایبندی به عقاید مذهبی در نظر گرفته شده
است.
برای اندازه گیری میزان مطالعهی غیر درسی نیز مقوله های ارجحیت مطالعهی کتب غیر درسی بر سایر امور ،عالقه مندی
به خرید کتب غیر درسی ،میزان اختصاص دادن زمان به مطالعه کتب غیر درسی ،مجالت و روزنامه ها ،میزان آشنایی و استفاده
از نشریات الکترونیکی ،اشتراک در مجالت و روزنامه ها در نظر گرفته شد.
پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه غیر درسی متغیرهای مستقل پژوهش هستند که میزان تأثیرشان را بر مشارکت سیاسی
دانشجومعلمان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی سنجیده ایم؛ پس میزان مشارکت سیاسی دانشجومعلمان متغیر وابسته تحقیق به
شمار می رود.
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جامعه آماری پژوهش ،شامل  411دانشجو معلم دختر از مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز بوده که با توجه به
جدول کرچسی و مورگان تعداد نمونه  191نفر برآورد شده است .دراین تحقیق ،برای انتخاب نمونهها از روش نمونه گیری طبقه
ای تصادفی ،با توجه به تعداد دانشجویان ورودی های 91و  ،92استفاده شده است .از تعداد کل نمونه ها  111نمونه مربوط به
دانشجومعلمان ورودی  91بوده و  91پرسشنامه به ورودی های  92اختصاص داده شده است.
ابزار اندازه گیری این تحقیق ،پرسشنامه ای شامل  3پرسش مربوط به اطالعات دموگرافیک و  11سؤال بر اساس طیف 1
گزینه ای لیکرت است که از این تعداد  1پرسش اول میزان مشارکت سیاسی دانشجومعلمان 1 ،پرسش دوم میزان پایبندی به عقاید
مذهبی و  1پرسش سوم میزان مطالعه غیر درسی دانشجومعلمان را می سنجد .روایی پرسشنامه را نیز تعدادی از اساتید مجرب
دانشگاه فرهنگیان تأیید نموده اند.
پرسشنامه مذکور محقق ساخته بوده و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که این مقدار برای
کل پرسشنامه  1/11برآورد شده است .در جدول  1این مقدار به تفکیک عاملهای پرسشنامه آمده است.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ – به تفکیک شاخصها

شاخص
تعداد
سؤاالت پرسشنامه
ضریب
آلفای کرونباخ

میزان پایبندی
به عقاید مذهبی

میزان مشارکت
سیاسی

میزان مطالعهی غیر
درسی

1

1

1

1/99

1/11

1/11

آموزش پژوهی /شماره دهم  /تابستان 6931

یافته های تحقیق
جدول  .2ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

پایبندی به
عقاید مذهبی
مشارکت سیاسی

پایبندی به عقاید مذهبی

مأخذ :یافتههای تحقیق

سیاسی

ضریب همبستگی پیرسون

**1411

**1441

معنی داری Sig

.111

.111

تعداد

191

191

191

ضریب همبستگی پیرسون

1

**.393

**.119

.111

.111

تعداد

191

191

191

ضریب همبستگی پیرسون

**.393

1

**.411

معنی داری Sig

.111

تعداد

191

معنی داری Sig

مطالعه غیر درسی

مطالعه
غیر درسی

مشارکت

1

.111
191

191

همه در سطح یک درصد معنیدار هستند.

بین پایبندی به عقاید مذهبی و مشارکت سیاسی دانشجومعلمان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد( p<14111و df=194

 ) r=1411 ،دانشجویان دارای نمره پایبندی به عقاید مذهبی از نظر مشارکت سیاسی فعال هستند .بین مطالعه غیردرسی و مشارکت
سیاسی دانشجو معلمان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد p<14111( .و  ) r=1441 ، df=194دانشجویانی که مطالعه غیردرسی
دارند از نظر مشارکت سیاسی تاحدودی فعال هستند ولی بین پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه غیردرسی رابطه قوی وجود ندارد

بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیر درسی ...

هر چند این رابطه مثبت و معنادار است( p<14111و  ) r=1439 ، df=194این نتایج با نتایج تحقیقات (کیهانی( ، )1314 ،غفاری،
 )1319همخوانی دارد

نمودار پراکندگی 6
نمودار پراکندگی  1رابطه بین پایبندی به عقاید مذهبی و مشارکت سیاسی دانشجومعلمان بررسی شد و نشان دهنده یک رابطه خطی
است و در خصوص رابطه منحنی خطی یا تاثیر مقادیر پرت شواهدی به دست نیامد.

نمودار پراکندگی 2
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نمودار پراکندگی  2رابطه بین مطالعه غیردرسی و مشارکت سیاسی دانشجومعلمان بررسی شد و نشان دهنده یک رابطه
خطی است و در خصوص رابطه منحنی خطی یا تاثیر مقادیر پرت شواهدی به دست نیامد.
جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون

ورودی
ضریب همبستگی
پیرسون

مشارکت
سیاسی

معنی داریSig
تعداد

111

111

111

**.341

1

**.121

معنی داریSig

.111

تعداد
ضریب همبستگی
پیرسون
مطالعه

تعداد
مشارکت
سیاسی

ضریب همبستگی
پیرسون

.111

111

111

111

1

**.341

**.421

.111

.111

111

111

111

**.119

**.119

1

معنی داریSig

92

1

.111

پیرسون
پایبندی

**.421

**.121

سیاسی

.111

ضریب همبستگی
91

مطالعه

پایبندی

مشارکت

بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیر درسی ...

جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون

ورودی

مطالعه

پایبندی

معنی داریSig

.111

.111

تعداد

91

91

91

**.413

1

**.119

ضریب همبستگی
پیرسون
پایبندی

معنی داریSig

.111

تعداد
ضریب همبستگی
پیرسون
مطالعه

مشارکت

مأخذ :یافتههای تحقیق

.111

91

91

91

1

**.413

**.119

.111

.111

91

91

معنی داریSig
تعداد

سیاسی

91

همه در سطح یک درصد معنیدار هستند.

بین مطالعه غیردرسی و مشارکت سیاسی در دانشجویان ورودی  92رابطه بیشتری وجود دارد تا دانشجویان ورودیp<14111( .91
و  92: r=1419 ، df=19و .) 91:r=1442,f=113,p<14111
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جدول .4مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجومعلمان ورودی 91و 92

گروه

ابعاد
مطالعه

ارزیابی الکترونیکی

برابری
واریانس ها

F

Sig

t

df

24191

14111

14119

194

معنی
داری Sig

تفاوت
میانگین ها

1412

14219

مشارکت
سیاسی
عدم

14191

برابری واریانس ها

1114111

1412

14294

میانگین نمره های دو گروه دانشجویان ورودی 91و  92تفاوت معنیداری ندارند  p= 1429که بزرگتر از  1411میباشد.

جدول شماره  .1مشارکت سیاسی ()ANOVA

جمع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

بین گروهها

14923

3

.194

درون گروهی

1194111

192

.191

جمع

1114319

191

معنی-
داری
.391

F

14111

در رابطه با هدف جزیی دوم بررسی دو عامل پایبندی به عقاید مذهبی و میزان مطالعه غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجومعلمان
مرکز آموزش عالی سلمان فارسی از نظر محل سکونت ( روستا  ،شهر  ،شهرستان و مرکز استان ) بین میانگین گروه ها از نظر محل سکونت
تفاوت معناداری مشاهده نشد.

بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیر درسی ...

بحث و نتیجه گیری
بررسی و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیر درسی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت
سیاسی دانشجومعلمان می باشدکه با تحقیقات (عباسی( ،)1311 ،غفاری )1319 ،و (سفیری و صادقی )1311 ،همخوانی دارد.
با توجه به این نتایج ،چنین استنباط می شود که دانشجو معلمان زمینهی فعالیت های سیاسی را داشته لذا الزم است مسئولین دانشگاه
فرهنگیان زمینهها ی حضور هرچه بیشتر دانشجومعلمان را با تقویت دو عامل پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعهی غیر درسی و همچنین سایر
عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی آنان را هموار کنند .یافته ها نشان داد که دین نیز عامل مهمی در مشارکت سیاسی می باشد پس الزم است
که زمینه های دینی و مشارکت سیاسی و باور ارتباط بین دین و سیاست و نفی سکوالریسم عمیق تر شده و با برگزاری کارگاه های آموزشی،
مصداق ها و فعالیت های سیاسی بزرگان دین به روشنی بیان شود .از آنجا که عامل مطالعهی غیردرسی نیز بر مشارکت سیاسی مؤثر بوده پس
الزم است با تجهیز کتابخانه ی دانشگاه ،تسهیل دسترسی دانشجومعلمان به سایر کتابخانه های معتبر همچنین افزودن لینک کتابخانه های
الکترونیکی به سایت هر پردیس و تشویق دانشجویان به تخصیص زمانی برای کتاب خوانی یا مطالعه ی مجالت و نشریات چه مکتوب و چه
الکترنیکی ،می تواند گامی مؤثر به سمت تربیت معلم طراز و پیشبرد و تحقق اهداف واالی دانشگاه فرهنگیان باشد.
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