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 چکیده

از  و در آن ی انجام گرفتهشجاعت اجتماع حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط باپژوهش 

 ده است.عنوان چارچوب نظری استفاده گردیی دورکیم بههدر کنار نظریّ 3ی التانه و دارلیهنظریّ

ی از نفر 044ی در میان یک نمونه نامهدر این تحقیق از روش پیمایش و ابراز پرسش چنینهم

ه است. شد اند، بهره گرفتههای انتخاب شدگیری طبقهکه با روش نمونه دانشجویان دانشگاه شیراز

ط درصد از دانشجویان در سطح متوسّ 2/04که شجاعت اجتماعیِ  نتایج پژوهش بیانگر آن است

ها در سطح پایین بوده و از آن 8/12 ط رو به باال ومتوسّ ها در سطحاز آن درصد 22پایین، رو به 

چنین نتایج حاصل از اند. همدرصد از دانشجویان، شجاعت اجتماعی باالیی داشته 5/12 فقط

رادی های ارهای بیگانگی سیاسی، گروهمتغیّ که گام نشان دادهبهسیون به روش گامتحلیل رگر

 درصد از تغییرات 18 های ارادی اجتماعی،های جمعی داخلی و گروهسیاسی، رسانه -یمذهب

 کنند.شجاعت اجتماعی را تبیین می

 دانشگاه شیراز.  : شجاعت اجتماعی، التانه و دارلی، دانشجویان،های کلیدیواژه
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 مه مقدّ

 ریثأانسان ت اتیّوجوه تجرب نیتریبر خصوصد و نوسازی های اخیر پیامدهای تجدّدههدر 

 گذار شتابان انیجردر  ؛ بدین معنا که(54-01: 1311، زادهمتقیو  یدریح ی)حاجاشته است د

 ؛دیآیوجود مبه کیآنوم یتیّوضع ی،نوساز ندیفرا یجهیمدرن به مدرن و در نتشیپاز  جوامع

جامعه  بخشبه عناصر انتظام هتوجّ در این شرایط .و تعارض همراه است یهنجاریبا بتی که وضعیّ

اساس هر نظم  .ستی اعلوم اجتماع شمندانیه انداز مسائل مورد توجّ ،آن لیو تحل یبررس و

و این عاطفه دهد یم لیتشک ی خویشاعضای آن نسبت به جامعه یرا عاطفه و تفاوتمند یعاجتما

 توجّههرگونه بنابراین  .داردریشه  ،و ارتباط عاطفی با آنبه جمع  یدر وابستگ مندی نیزو تفاوت

ا جامعه ایف سالمت و ییایپوری در ی، نقش مؤثّو اجتماع یفرد اتیح دری خود د به جامعهافرا

 (. 2: 1314فرد، کند )محسنی تبریزی و صداقتیمی

است  ت و استقالل فردی خودحفظ هویّ معطوف بهترین تالش انسان امروز جا که بیش از آن

کرایب، )د و انزوا مستلزم آزادی است ه هستنروی یک سکّ ، آزادی و انزوا دو(53: 1322، 1ملی)ز

جامعه و زندگی  عقول حریم خصوصی در میان اعضایگسترش نام (. اگر این مسأله به250: 1311

ها، تجاوز به حقوق دیگران و ...  گریزی ها، قانونی هنجارشکنیمنجر شود، حتّ هاآن اجتماعی

 ؛به دنبال خواهد داشت ی اجتماعیهایهزینه ها،واکنش به آن کهشوند میی اموری خصوصی تلقّ

تفاوتی اجتماعی و شجاعت اجتماعی مواجه خواهند ی بیافراد جامعه با دو گزینه ،در این شرایط

 بود. 

این  د.نهست ولؤمسجامعه و سرنوشت آن در قبال افراد  یهمهی سالم در یک جامعه

    در سطح شهر و اعتراض شهروندی به تخریب اموال  ختن زبالهریبه  واکنش از ،تولیّؤمس

، گیریرهای دزدی و زو صحنه، مثبت در دعواهای خیابانی یمداخلهتا  دیگرانط عمومی توسّ

شود. را شامل می والن کشورؤبرخی مساشتباه  ی اعتراض به عملکردحتّ های خیابانی ومزاحمت

با درجات  فردی و اجتماعی یهایمثبت فرد خطرات و هزینهی مداخله ،های این صحنهدر همه

نام  یشجاعت اجتماع ،این جهت در گونه اقدام همیارانهدارد. بنابراین هرمختلفی از تهدید را دربر

 در جهت مصالح جمعی و منافع انگیز،برپیامدهای چالش رغم محتمل دانستنعلی زیرا ؛ردیگیم

 . گیردصورت میی مثبت مداخله جامعه

                                                
1 Simmel 
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ی ی اعضای جامعه است که در نتیجهگرایانهشجاعت اجتماعی یکی از رفتارهای جمع

ترین ینه و بیشترین هزکم تفاوتییابد تا در مواقعی که بیی خود بروز میپیوستگی افراد به جامعه

قبال جامعه در  همیاری ترین نفع فردی را به دنبال دارد،ترین هزینه و کمبیش نفع فردی و همیاری

در اعضای  ی رفتاریین خصیصهاعت همراه باشد. بنابراین وجود او مصالح آن با درجاتی از شج

جا که  از آن خواهد بود.جامعه  های نظم در آنر بر تحکیم پایهاز جمله عوامل مؤثّ ،یک جامعه

تردید بیزیستی خود است،  یها به جامعهی آنق افراد و عاطفهشجاعت اجتماعی بیانگر میزان تعلّ

عوامل اجتماعی  تأثیرتحت پذیری است وق جامعهق آن در میان افراد محصول فرایند موفّتحقّ

 بسیاری قرار دارد.

به بررسی  شناسیجامعه یپژوهشگران حوزه اغلبتوان دریافت گرایش با اندکی جستجو می

و اساسی مثبتی  ی عناصر مهمّمشکالت بوده است و تحقیق درباره ها وآسیبی هو تحقیق در زمین

از طرح و حاضر پس  پژوهش. گیردتر مورد توجّه قرار مید اجتماعی، مدارا و ... کمچون امی

به تبیین  ر بر سرنوشت جامعه،مؤثّ عنوان یکی از رفتارهای اجتماعیِبررسی شجاعت اجتماعی به

ترین و بر همین اساس در پی بررسی برخی از مهم ی دورکیم پرداختههنظریّ یپایه ر براین متغیّ

بوده ارادی و دینداری  هایانجمنجمعی، های رسانهبیگانگی سیاسی،  ل مرتبط با آن نظیرعوام

 .است

 

 ی پژوهشنهیپیش

بررسی ارتباط دیسترس اخالقی و »( در تحقیقی با عنوان 1313) زاده و همکارانروشن

های پرستار از بیمارستان 313، به بررسی این ارتباط در میان «شجاعت اخالقی در پرستاران

حاکی از  یجنتااند. هپرداخت ،ای انتخاب شده بودندآموزشی خراسان جنوبی که به صورت سهمیه

 یسترس اخالقی و شجاعت اخالقی است. این یافته بیانگرت ددّدار بین شوجود ارتباط منفی معنا

ی در کنترل دیسترس نقش مهمّ ،آن است که ایجاد سطوح باالی شجاعت اخالقی در پرستاران

ر در شجاعت اخالقی و یافتن راهکارها و فراهم کردن چنین تعیین عوامل مؤثّاخالقی دارد. هم

ی در افزایش رفتارهای شجاعانه و تواند نقش مهمّقی میکاری اخال ی مناسب برای ایجاد جوّزمینه

 کنترل دیسترس اخالقی داشته باشد. 

هروندی سازمانی در نقش فضیلت سازمانی و رفتار ش» عنوان( پژوهشی تحت1312خشوعی )

کارمندان شرکت  یی آماری آن شامل همهجامعه ، انجام داده که«ایحرفه -شجاعت اخالقی
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 101گیری تصادفی ساده که با استفاده از روش نمونه بوده است 1381در سال ابرات اصفهان مخ

های فضیلت ها از مقیاسآوری دادهنفر برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. برای جمع

   عامل اخالقی،  ای با پنج بعدِحرفه -شهروندی سازمانی و شجاعت اخالقیسازمانی، رفتار 

ه ها، فراتر رفتن از اطاعت و هدف اخالقی استفاده شدخطرات یا تهدیدل د، تحمّهای متعدّارزش

 که آن بوده نتایج بیانگر نامه استفاده گردیده واز روش پیمایش و ابزار پرسش است. در این تحقیق

، تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و پس از آنل تحتی اوّای در درجهحرفه -شجاعت اخالقی

 فضیلت سازمانی قرار دارد. تأثیرتحت

بررسی  ، کوشیده به«ی میزان شجاعت ورزشیتوسعه»با عنوان  ( در تحقیقی2410) 1کانتر

از دو گروه  ،های حاصل از این پژوهش. دادهی آن بپردازدشجاعت ورزشی افراد و عوامل توسعه

    این تحقیق از در کنندگان ی شرکتآوری شد. همهی ورزشکاران زن و مرد جمعجداگانه

. اندسال قرار داشته 22تا  13ین سنین و همگی ب های ورزشی و مدارس انتخاب شدهباشگاه

 بوده نفر از ورزشکاران ترکیه 388شامل  نیز ورزشکار و دومین نمونه 384نمونه شامل  نخستین

ی ل از نمونههای حاصی نخست با تحلیل عاملی اکتشافی و دادههای حاصل از نمونهاست. داده

شجاعت ورزشی در پنج بعد  ها نشان داده. تحلیلتحلیل عاملی تأییدی، تحلیل و بررسی شددوم با 

ی افراد در پنج بعد از دست آمدهمرات بهس از آزمون و بازآزمون و بر اساس نیابد که پق میتحقّ

ر )مقابله با ترس و تهوّط )اعتماد به نفس(، ابراز وجود، عزم و اراده، تسلّ شجاعت ورزشی شامل

نفر از ورزشکاران، دارای شجاعت ورزشی شناخته شدند.  25دوستانه، پذیری( و رفتار نوعریسک

 های میزان شجاعت ورزشی آنبه توسعه ،تقویت افراد در این ابعاد ،های این تحقیقطبق یافته

 کند.کمک می

 یکمّ یریگاعتبار و اندازه، وسعهت» عنوانتحت ی( در پژوهش2441)و همکاران  2لمانیک

ی آن برآمدند. نمونه یاهاعتبار ساز یو بررس یسنجش شجاعت سازمانی در پ ،«یشجاعت سازمان

بزرگ در جنوب  یدانشگاه دولت کیارشد از  یو کارشناس یکارشناس یدانشجو 121شامل  تحقیق

 نیز سنط و متوسّ دیسفریغ درصد 55 ،زن درصد 00 از این نمونهبود که  حدهمتّ االتیا یغرب

وقت کار تمام یسابقهسال  8/2ی ط داراطور متوسّبهاعضای نمونه  چنینهم .ه استسال بود 6/20

ه اعمال بالقوّ یمشاهده عاملِ ر دورا د یشجاعت سازمان یِاعتبار درون ،قیتحق یافتهی. نداهبود

                                                
1 Counter 
2 Kilman 
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از نظر ها یافتهچنین . همکرد دییتأ ،شجاعانهترس از انجام عمل و  ودافراد در سازمان خ یشجاعانه

ها با که در آن سنجش شجاعت در سازمان، اعتبار بیرونی تحقیق را با تأیید مدل تحقیق یکمّ

مرتبط  تیها، آب و هوا، عملکرد و رضاها، فرهنگسازمان، نقش ستیز طیبرداشت افراد از مح

 .نداست، تأیید نمود

ی در خارج از حوزه ،انددهها مواجه شنگارندگان تحقیق حاضر با آنهایی که پژوهش یهمه

اند. بنابراین، شناختی به موضوع شجاعت پرداختهدیدگاهی غیر از دیدگاه جامعه شناسی و باجامعه

بار از اهداف اصلی این مطالعه  برای نخستین شناختیجامعهشجاعت از دیدگاه  یتحقیق در زمینه

 بوده است.

 

  پژوهش مفهومی و نظری مبانی

ی شناسی، مطالعهشده برای شجاعت در جامعهی پذیرفتهتعریفه به فقدان با توجّ شجاعت:

ی فلسفه حاضر در ابتدا به تعریف این مفهوم در دو حوزه ضروری است. پژوهشتعاریف پیشین 

 یتعریف یارائهشناسی پرداخته است تا بر اساس درک صحیحِ مفهوم شجاعت، بنیانی برای و روان

 فراهم شود.  شناختی از آنجامعه

 پاسداران یا فیالکس که به شده داده نسبت جامعه از قشری به 1افالطون جمهوری در شجاعت

، 2های یک مبارز در میدان نبرد است )تیلیشاز ویژگی موسوم هستند. بر این اساس، شجاعت

 های خویش که موجب پایداری اوترس و هوسی فرد بر به غلبهاین مفهوم چنین (، هم32: 1366

ای فیزیکی و اخالقی شجاعت در دیدگاه افالطون دارای جنبه ،. بنابراین، تعریف شده استشودمی

های فیزیکی خود، گاه برای نجات جان دیگران و برای اثبات تواناییگاه فرد  ،است. در این معنی

    رو غلبه  خود از خطرات پیشِ ، بر ترسخویش های اخالقیها و آرمانگاه برای حفظ ارزش

 (.35-15: 1381نماید )افالطون، میاقدام به عمل شجاعانه  کند ومی

شمار اجتماعی به یرفتارتوان می شناسیاز منظر جامعه ه به توضیحات فوق، شجاعت رابا توجّ

شناختی آن انتخاب شده تعریف جامعه برای 0و وبر 3های کنش پارسونزدیدگاه ،آورد. از این رو

   :است کرده ذکر آن برای راهای زیر مالک کنش، مفهوم از خود منظور تشریح در است. پارسونز

                                                
1 Plato 
2 Tilich 
3 Parsons 
4 Verba 
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 ؛است «هدف» داشتن مستلزم کنش .2 ؛است «گرکنش» یک یعنی عامل یک وجود مستلزم کنش .1

    گرکنش که چیزهایی ؛ یعنی،است عنصر دو مستلزم که گیردمی انجام «تیموقعیّ» در کنش .3

 کند نظارت هابر آن تواندمی که چیزهاییو نیز  )شرایط( باشد داشتهنظارت  تحت تواندنمی

ایفا  نقش هاهدف به یابیدست وسایل گزینش تعیین جهت در« هاارزش و هنجارها» .0 ؛)وسایل(

آن را صورتی اجتماعی  ،اجتماعی(. وبر نیز در بررسی خود از کنش 534: 1388، 1کنند )ریتزرمی

رفتار دیگران را  ، برای آن معنایی ذهنی قائل شوند؛کنندداند که فرد یا افرادی که رفتار میمی

(. از این 20-22: 1362، 2ند )روشهر گردنظر قرار دهند و در جریان ارتباطات متقابل از آن متأثّمدّ

های مثبت مشهود و اجتماعی است کنشاز ته شجاعت آن دس ،دیدگاه وبر و پارسونز بر اساس ،رو

و تهدیدات اجتماعی موجود در محیط کنشی، به آن  هااحتمال مواجه با هزینه رغمعلیکه فرد 

 کند.اقدام می

ی این تعاریف داللت و مشترکی در همه ابعاد مهمّ تعاریفی که تاکنون از شجاعت ارائه شده، بر

، اقدام این تعاریفدر تمام چنین هم(. 2440 ریسک )وودوارد،دارد که عبارتند از: احساس خطر و 

شدن عنصر نوعِ  ی بوده است. از این رو با افزودهمطلوب ق هدفبه شجاعت همواره در پی تحقّ

که  توان از انواع شجاعت نام برد. در حالیمی ،اهداف بر دو عنصر احساس خطر )ترس( و ریسک

ارائه و تعریف شده است عت فیزیکی، اخالقی و روانی، یعنی شجاشجاعت  نوع کنون تنها سهتا

 (. 132: 2442، 3)وودوارد و اسپیوری

-، در همهکه مطلوب فرد است یهدف یعنی وجود یک تهدید و نیزدو عامل  ،اردونظر وود طبق

بررسی تعاریف  (. تحقیق حاضر پس از138: 2442ارد، و)وود شودی انواع شجاعت دیده می

    را برای ساخت و تفکیک ی زیرفههای مختلف و تحلیل انواع آن، سه مؤلّشجاعت از دیدگاه

          ؛ریسک فرد از هدف نوع .2 ؛ها و تهدیدات بازدارندهترس منشأ .1دهد: انواع شجاعت ارائه می

 شود.شجاعانه می که منجر به عمل ایزمینه. 3

   شده از شجاعت در دیدگاه نگارندگان بر اساس تعریف ارائهی: شجاعت اجتماع

 ، مفهوم دو-ی آن بحث شدهای وبر و پارسونز دربارهه به دیدگاهبا توجّ ترپیشکه  -شناسی  جامعه

ارائه و تعریف مفهوم  ساخت و تفکیک انواع شجاعت، بههای فههای اجتماعی و مؤلّراهی

ی افراد در گرایانهاین نظر، شجاعت اجتماعی کنش جامعه اند. بر اساسپرداختهشجاعت اجتماعی 

                                                
1 Ritzer 
2 Rocher 
3 Spury 
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تی است که موقعیّ ،راهی اجتماعی دو راهی اجتماعی است؛ ت دوانگیزی از موقعیّبرشرایط چالش

)جوادی  گیردقرار میدر تعارض  هاآنت مدّت افراد با نفع جمعی و بلندمدّنفع فردی و کوتاه

ت در مدّ، ترجیح نفع جمعی و بلندشجاعت اجتماعی(. 132-136: 1382یگانه و هاشمی، 

همیاری  ،شجاعت اجتماعی برانگیز شده است. بنابراینهایی است که چنین انتخابی چالشتموقعیّ

عوامل فردی و اجتماعی  یواسطههایی است که نفع جمعی بهتی افراد در موقعیّپذیرانهریسک

گرایانه برای حفظ آن با تهدیدی علیه منافع ام جامعهمختلفی مورد تهدید قرار گرفته و هرگونه اقد

مصالح و منافع جامعه است.  ،ی تعریف شجاعت اجتماعیهستهدر واقع آنی و فردی مواجه است. 

ی یک ، در جدول شمارههای ساخت و تفکیک انواع شجاعتفهتحلیل انوع شجاعت بر اساس مؤلّ

 آمده است.

 
 های تفکیک شجاعتفهلّشجاعت بر اساس مؤانوع گوناگون  -ی یکجدول شماره

 

   دوستی ی نوعدر این تحقیق برای سنجش شجاعت اجتماعی از دیدگاه التانه و دارلی درباره

  در  ی التانه و دارلی،ر شرایط اضطراری استفاده شده است. بنا به گفتهتفاوتی افراد دو بی

آن  ، عبارت آشنایی است که در پسِ«خواهم درگیر شوممن نمی» های اضطراری، عبارتِتموقعیّ

زده شدن در برابر عموم مردم، درگیری در مسائل پلیسی و قضایی ترس از آسیب فیزیکی، خجالت

 یهایآزمایش ها با انجام(. آن61: 1314و دیگر خطرهای ناشناخته نمایان است )التانه و دارلی، 

حسب فرایند های اضطراری را برتقعیّدوستی افراد در مواعتنایی و نوعع و گسترده، بیمتنوّ

ت، سیری از درک موقعیّ این مراحل خطّ ،زعم آنانکنند. بهای تبیین میمرحلهگیری پنجتصمیم

 ی اقدامزمینه نوع هدف تهدید منشأ انواع شجاعت

شجاعت 

 فیزیکی

های آسیب عوامل بیرونی:

 مرگ جسمی و

های حفظ دیگران از آسیب

 جسمی یا مرگ

تهدید جان یا سالمت 

 نوعجسمی هم

شجاعت 

 اخالقی

ت تهدید موقعیّ عوامل بیرونی:

 بیکاری اجتماعی و
 های اخالقیحفظ ارزش

های ت ارزشتهدید تمامیّ

 اخالقی

 حفظ سالمت روانی های روانیعوامل درونی: آسیب شجاعت روانی
بیمارهای روانی ناشی از 

 عادات ناصحیح

شجاعت 

 اجتماعی

عوامل بیرونی: به خطر افتادن 

های مجازات ت شغلی وموقعیّ

 قانونی

حفظ منافع و مصالح 

 جامعه

جامعه: تهدید مصالح 

 گریزیقانون هنجارشکنی و
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شود گیری نهایی را شامل میپذیری، تشخیص توانایی مداخله و تصمیمتلیّت، مسؤوتفسیر موقعیّ

هنگامی که  ی تحقیقات خود معتقدندجهدر نتی التانه و دارلی(. 305: 1312)احمدی و مجیدی، 

دهند تا او به کمک  باید رخ ای از عواملمجموعه شود،مواجه می هایی اضطراریفردی با رویداد

دند که در ای ارائه کرمرحلهپنج شناختیفرایندی روان یک مدل ها، آند. بر این اساسدیگران برو

        ؛ت بحرانی و درک آنه به وضعیّتوجّ .1ی ناظرین فرض است: برای مداخله ، مراحل زیرآن

ت ت شخصی در قبال وضعیّلیّمسؤو احساس. 3 ؛ت اضطراریعنوان یک موقعیّبه توضعیّ تفسیر. 2

رسیدن . 5 ؛ت در جریان مداخلهقیّتشخیص توانایی و مهارت الزم در خود برای موفّ. 0آمده؛ پیش

 (. 511-518: 2411و همکاران،  1)فیشر تصمیم آگاهانه برای مداخله یا اقدام به یک

و در صورت کنند میدوستی اقدام به نوع پاسخ مثبت دهند، ی مراحلچه افراد به همهچنان

 بر رفتاری اجتماع شجاعتجا که  آمده خواهند گذشت. از آنت پیشاعتنا از موقعیّبی ،پاسخ منفی

دارد، تحلیل آن داللت ی افراد در شرایط اضطراری جامعه گرایانه و هنجارمندانهدوستانه، جامعهنوع

به ی رشرایط اضطرا ،دیدگاه التانه و دارلی دارلی مناسب است. ازالتانه و  یهبر اساس نظریّ

ک دیگران نیاز در خطر باشد و او به کمگردد که جان یا مال شخصی هایی اطالق میتموقعیّ

، تعریف شرایط اضطراری ی شجاعت اجتماعیدرباره (.1314التانه و دارلی، فوری داشته باشد )

ت و بقای جامعه و شرایطی است که موجودیّ ،های اضطراریتموقعیّ متفاوت است؛ بدین معنا که

ی فوری ناظرین، مورد نیاز مداخله تلف مورد تهدید قرار گرفته وی آن به دالیل مخعناصر سازنده

ر متصوّی افراد در مداخلهای باشد که هزینه و خطراتی ه گونهچه شرایط باست. در این حال، چنان

گیریِ دیدگاه التانه و دارلی از فرایند تصمیم یبر پایه شجاعت اجتماعی است. ،باشد، اقدام افراد

شده، شجاعت اجتماعی را مورد تحلیل گیری مطرحتوان بر اساس فرایند تصمیمای، میمرحلهپنج

گیری در دیدگاه التانه و ی تصمیمگانهشجاعت اجتماعی مطابق با مراحل پنجقرار داد. تحلیل 

 ی زیر در نظر گرفته شده است.پیوستههمی بهفهبه صورت پنج مؤلّ ،دارلی

    ت فه با عنوان درک موقعیّاین مؤلّ ،التانه و دارلی یهدر نظریّ :های زمینهتموقعیّدرک 

 فاق افتاده استاتّ یزیچکه  ه شودمتوجّ دیفرد ناظر با ،یعنی؛ ل استی اوّآمده در مرحلهپیش

    جمعی وهایی که منافع تدر شجاعت اجتماعی درک کامل موقعیّ(. 21: 1168التانه،  )دارلی و

 عی )افراد،ط برخی مراجع مدّرسمی آن، توسّرسمی یا غیر ی زیستی در اَشکالعبارتی جامعهبه

 ، مستلزمگیردمورد نقض یا تهدید قرار می محورانهصورت خودها، سازمان و ...( به گروه

                                                
1 Fisher 
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در  های همیاریشناخت کافی از چالش جامعه و نیز به مسائل و مصالحنسبت ه تفاوتمندی روزمرّ

مسائل و مشکالت در چنین شرایطی افراد در برابر اگر . بدیهی است های مورد بحث استتموقعیّ

در چنین گذرند. همهایی میتسادگی از کنار چنین موقعیّباشند بهاعتنای فردگرا بی ی خود،جامعه

نفعی را به های برخورد با عوامل ذیخطرات و هزینه ، مشارکت همیارانه هموارهچنین شرایطی

هایی باید با تند. بنابراین درک کامل چنین موقعیّآمده هستدنبال دارد که منشأ چالش پیش

توان همیاری نیز همراه باشد. با کمی تعدیل میها و عواقب ناخوشایند این نوع تشخیص پیامد

د که های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مالحظه کرچنین شرایطی را در بسیاری از زمینه

 .عضای جامعه مستلزم عوامل مذکور استط ادرک کامل آن توسّ

گفته را شیپ تیّموقع ،شخص ناظر بدین معنا که :مهم و اساسی انگاشتن مصالح جمعی

    تواند ازهای اضطراری میتابهام در تعریف موقعیّ ،اضطراری بداند. به تعبیر التانه و دارلی

فه از شجاعت (. این مؤل511ّ: 2411ی افراد باشد )فیشر و همکاران، عوامل عدم مداخله ترینعمده

ها، هنجارها و دیگر عناصر اساسی از هر چیز بیانگر میزان شناخت افراد از ارزش پیشاجتماعی، 

 ت آن است. یّی اهمّنیز درجه ر بر سالمت و مصالح جامعه ومؤثّ

التانه و دارلی معتقدند افراد از نظر ذهنی دارای  :پذیری در قبال مشکالت جامعهمسؤولیّت

و آن را به دیگران انتقال دهند  ت را از خود رفع کنندلیّ، مسؤواند که در چنین شرایطیاین زمینه

پذیری افراد در قبال تلیّفه بیانگر میزان مسؤواین مؤلّ ،در شجاعت اجتماعی (.511-518: همان)

 های جامعه است. چالش

)دارلی و  باشد برخورداردانش و مهارت الزم  از دیناظر با: های اجتماعی و ارتباطیمهارت

گیرد )فیشر و همکاران: ط خود فرد صورت میتشخیص این توانمندی توسّ ( که11: 1168نه، التا

ورزی و ... های کالمی، جرأتها شامل مهارتدر شجاعت اجتماعی این مهارت (.524: 2411

 است. 

- مداخله و عدم یامدهایپ یبه بررس ،فرد ناظرالتانه و دارلی معتقدند : پذیرانههمیاری ریسک

 ،التانه و دارلی)گیرد و در نهایت تصمیم به مداخله یا امتناع از مداخله می پردازدیمداخله م

اعضای  ی آن است که در مواقع اضطراری،کنندهبیان فه(. در شجاعت اجتماعی این مؤل1124ّ

زیستی و ی با هدف دفاع از منافع جامعه خود، جامعه با وجود محتمل دانستن تهدید منافع فردی

 نمایند.اقدام  به همیاری ،عمومیمصالح 
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 ر بر شجاعت اجتماعیعوامل مؤثّ

      یدربارهبه دیدگاه وی  ی دورکیم با توجّهی بر اساس اندیشهتحلیل شجاعت اجتماع

ات . نظریّرسدنظر میبهقدرت وجدان جمعی متناسب  انسجام، یکپارچگی جوامع و نیز هایحالت

 توان در آثار مختلف وی نظیرا میانسجام و عدم انسجام جوامع رهای نظم، ی حالتدورکیم درباره

 د.مشاهده کرشناختی، خودکشی و تقسیم کار های بنیادی دین، قواعد روش جامعهصورت

مادی را از ت اجتماعی مادی و غیردو نوع واقعیّ ،شناسیدورکیم در کتاب قواعد روش جامعه

اش بر تأکید اصلی ه، امّاها پرداختتاز این واقعیّ ریکاو به موضوع ه گرچهه است. اهم متمایز کرد

  از  دورکیم. ه استهای اجتماعی غیرمادی )مانند فرهنگ و نهادهای اجتماعی( بودتواقعیّ

 را مدّنظر داشته استساالری، قوانین و ... هایی مانند دیوانتواقعیّ های اجتماعی مادی نیزتواقعیّ

 (.22: 1323 )کوزر،

  زام و خارجی بودن عد الاجتماعی را از بُ هایتدورکیم در کارهای خود تبیین واقعیّچه اگر

ا بعدها امّ ،اش معطوف به عملکرد نظام قضایی بودترین عالقهعمدهمورد بررسی قرار داد و  هاآن

ای هتکرد که واقعیّکمال تأکید می در سنّ ای بنیادی تغییر داد. اوگونهرا به  های خودهنظریّ

به راهنما و  ،شدن در وجدان فردی عد اخالقی نه تنها در صورت درونیویژه قوااجتماعی و به

چنان مستقل از افراد باقی خواهند ماند. بلکه هم ند،شور بر رفتار بشر تبدیل میی مؤثّکنندهنظارت

بلکه شکل  ،دد بوی فردی نخواههای خارجی بر ارادهتحمیل نظارت رفِدیگر صِ ،بنابراین الزام

هم چیزی جامعه  عنابدین م طاعت از قانون به خود خواهد گرفت؛یک اجبار اخالقی برای ا

یکپارچه  ای که بسیاربه باور دورکیم جامعه(. 188-182ست )همان: فراسوی ما و هم درون ما

بسیار  تارهای ناهنجار در میان افراد آن،رفبروز احتمال  و را تحت نظارت دارد ، اعضای خودباشد

مفهوم وجدان جمعی  این زمینه، ترین مباحث دورکیم دریکی از مهم(. 181تر است )همان: کم

 است. 

   ها، هنجارها و های اجتماعی یک جامعه یعنی ارزشتچه واقعیّبر اساس نظر دورکیم چنان

های فردی دانوج در و قوّت تقیّموفّی وجدان جمعی جامعه با طور کلّیا بهویژه قواعد اخالقی به

عنوان عامالن نظارت بیرونی بر رفتارهای یکدیگر، در بهی خود افراد جامعه حتّ نه شود،افراد نهادی

ر به ی است که منجکه آن نیز یکی از عوامل مهمّ کنندمیجهت یکپارچگی و توافق جمعی عمل 

ی توافق درجه ،نگیردت صورت قیّاگر چنین فرایندی با موفّ امّا شود.انسجام و نظم جامعه می

یابد ی افراد افزایش میهنجارهای رفتارحتمال بروز ناا ،که در این حالت کندجمعی را ضعیف می
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    شجاعت اجتماعی از  ،این نظر بر اساسد. شوو در نتیجه، نظم جامعه با مشکل مواجه می

از یکپارچگی و باالیی  یها و جوامعی است که دارای درجههای رفتاری اعضای گروهویژگی

ی خویش، در شدههای درونی ی قدرت واقعیّتبدین معنا که افراد در نتیجه هستند؛توافق جمعی 

ها را با شرایط معمولی و حتّی در شرایطی که رفتار بر مبنای این ساختارهای اجتماعی حاکم، آن

رفتاری همنوایانه کند، همچنان بر اساس این ساختارها های غیرقابل کنترلی مواجه مییدشوار

هایی پیش از هر چیز بیانگر شجاعت اجتماعی افراد است؛ زیرا با وجود دارند. قطعاً چنین کنش

ی خویش امکان بیرونی برای ناهنجاری حتّی در چنین شرایطی برای حفظ انسجام گروه یا جامعه

یک  حدّ در شدهدرونیهای اجتماعی تکه گاه قدرت واقعیّاست دیگر آن  ی. نکتهاندخطر کرده

     چنین ساختارهایی به پیش یهکنندی عامالن کنترل و حفاظتتا درجه ها رااجبار اخالقی، آن

چه شخص در مواردی شاهد رفتارهای ناهمنوایانه یا ناهنجار برخی نچنا برد؛ به این معنا کهمی

تفاوتی اجتماعی و ی بیاز میان دو گزینه ،ای باشد که در آن عضو استافراد گروه یا جامعه

دهد که این امر مورد نظر واکنش نشان میو به فرد ند گزیمیبر، شجاعت را شجاعت اجتماعی

ی وجدان جمعی است. در طور کلّت ساختارهای حاکم بر جامعه یا بهی قدردهندهقطعاً نشان

تفاوتی ی بیگزینهف باشد، فرد شده در فرد ضعیحالت عکس، اگر ساختارهای اجتماعی درونی

ی ضعف پیوستگی فرد به دهنده، نشانبا تکیه بر دیدگاه دورکیم این امرکه  گزیندمیاجتماعی را بر

تر اشاره شد، گونه که پیشهمانخود یا روح جمعی جامعه است. ی ساختارهای حاکم بر جامعه

یی از ی باالدرجه ازو جوامعی است که ها شجاعت اجتماعی ویژگی افراد در گروه ،این نظر مطابق

ی روح کلّ بستگی افراد باهمپیوستگی و طوری که ؛ بهبرخوردارندتوافق جمعی و یکپارچگی 

ان که در نظر دورکیم رفتارهای ناهنجاری چون چنجامعه در سطح باالیی قرار دارد. بنابراین هم

در  است،ی یکپارچگی جوامع و انسجام آن ر از درجهتفاوتی و ... متأثّشکنی، بیخودکشی، قانون

و شجاعت  نسبت به جامعهدوستی، مشارکت اجتماعی، تفاوتمندی رفتارهایی چون نوع ،مقابل

 انسجام جامعه خواهد بود. یاجتماعی نیز در ارتباط با درجه

 مهمّی اجتماعی توان به عوامل، میگفته شددورکیم  یهنظریّ چه که بر اساسه به آنبا توجّ

که های جمعی و دینداری های ارادی، بیگانگی سیاسی، استفاده از رسانهت در گروهعضویّنظیر 

 اشاره کرد. توانند با شجاعت اجتماعی مرتبط باشند، می

ویژه قواعد های اجتماعی و بهتبنا به نظر دورکیم، واقعیّ های ارادی:ت در گروهعضویّ

بلکه به صورت وجودی مستقل از افراد  ،شدن در وجدان فردیاخالقی نه تنها در صورت درونی 
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د. شونر بر رفتار بشر تبدیل میمؤثّ یکنندهمانند و از هر دو طریق به راهنما و نظارتنیز باقی می

د که فرد به صورت باش های ارادیتواند گروههای اجتماعی میتدر این زمینه، یکی از واقعیّ

ها و هنجارهای ارزش یها با تبادل داوطلبانهیابد. این گروهت میها عضویّداوطلبانه در آن

     ها چون شجاعت اجتماعی دارند. این گروهای ی در رفتارهای اجتماعینقش مهمّ ،اجتماعی

ند؛ ر باشاجتماعی مؤثّ یجویانهزیادی بر رفتارهای مشارکت تا حدّ در مواقع اضطراری توانندمی

 گیرد. ها و هنجارهای مورد وفاق جامعه صورت میارزش ها تبادلدر آن زیرا

قدرتی در نظر گرفته شده مثابه احساس بی، بیگانگی سیاسی بهدر این تحقیق سیاسی: بیگانگی

 طوری؛ بهکندی میتأثیر تلقّفرد کنش سیاسی خود را در تعیین مسیر وقایع بی ،است. در این حالت

، 1شود )لویننفوذ اداره میتی باط اقلیّبلکه توسّ ،دهندگاناز رأیط مردم و جمعی که جامعه نه توسّ

های زندگی اجتماعی، رفتارهای از آن جا که امروزه در بسیاری از حوزه (.222-231: 1122

ست، شجاعت اجتماعی نیز از جمله هاهای دولتی نظارت و سیاستاجتماعی افراد مرتبط با پهنه

های گسستگی میان مردم و دولتپیوستگی یا ازهم یر از رابطهتأثّتواند مرفتارهایی است که می

ترین نهادها و شاید بتوان گفت ای از جامعه باشد. دولت یکی از مهمعنوان بخش ویژهها بهآن

یکی از نیز قوانین  شود و از سوییمردم انتخاب می توسّطترین نهاد اجرای قوانین است که مهم

وجود در افراد به، اگر بیگانگی سیاسی ای است. بنابراینجمعی هر جامعهنمودهای اساسی وجدان 

 ،دشوترین نهاد اجرای قوانین( ایجاد عنوان مهما که گسستی میان مردم و دولت )بهآید، بدین معن

تی دیگر، در چنین وضعیّ عبارتو یکپارچگی جمعی خواهد بود؛ بهتوافق  نبودِای از نشانه

، رفتارهایی مانند در سطح باالیی قرار ندارد. از این رو ی جامعهروح کلّپیوستگی افراد به 

یابد یکپارچگی جوامع است، افزایش می یر از درجهتفاوتی و ... که متأثّشکنی، بیخودکشی، قانون

به جامعه و نسبت دوستی، مشارکت اجتماعی، تفاوتمندی و در مقابل، رفتارهایی چون نوع

  کند.ل پیدا میتنزّشجاعت اجتماعی 

های جمعی گسترش حیات دورکیم رسانه یهرچند در دوره های جمعی:استفاده از رسانه

 هاتوان آنها در عصر کنونی میوسیع آن یه به قدرت و اشاعها مطمئناً با توجّاند، امّچندانی نداشته

عمال کنترل بر رفتار قدرت اِزعم دورکیم دارای اجتماعی قلمداد کرد که بههای ترا یکی از واقعیّ

   ها اثبات نظریِ قدرت رسانه برایجا،  . در اینهستندای اجتماعی کنندهتبیین افراد و در نتیجه،

      ها بارسانه ه،این نظریّبر اساس د. کرسازی اشاره برجسته یهبه نظریّ اختصارتوان بهمی

                                                
1 Levin 
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ها های آنتبر شناخت و نگرش مردم، تعیین اولویّ ،سازی بعضی از موضوعات و رویدادهابرجسته

ها از آنها این است که سازی رسانهاز برجسته گذارند. مقصودمی اثرالعاتشان آگاهی و اطّ و نیز

ن و محدود ای از مسائل و موضوعات معیّه عموم را به مجموعهدارند که توجّاین قدرت برخور

، واضعان 1پوشی کنند. دونالد شاو و کومبزدیگر چشممعطوف سازند و از مسائل و موضوعات 

   طور قابل های خبری بهگزارش ویژهها و بهاند که رسانهسازی، بیان کردهی برجستههنظریّ

(. شجاعت 51-58: 1381زاده، کنند )مهدیت موضوعات مهم را تعیین مییّای اهمّمالحظه

ی ی شناخت مصالح جمعی و درجهت که در نتیجهای اسگرایانهاجتماعی از جمله رفتارهای جامعه

های از این رو، افراد عالوه بر سایر منابع اجتماعی از رسانه یابد.ت آن برای افراد بروز مییّاهمّ

ی جمعی داخلی و خارجی رسانه دو نوع ،ترپذیرند. نگارندگان برای بررسی دقیقمی جمعی نیز اثر

 اند.ها بر شجاعت اجتماعی برآمدهدر پی بررسی تأثیر آندر نظر گرفته و در این تحقیق را 

دینداری  به باورهای دینی است. در این معنا،دینداری به معنای التزام عملی و ذهنی  دینداری:

در دورکیم دین را  (.11: 1388های آن است )احمدی، مجموعهپیروان یک دین از آن و زیر تبعیّت

(. 1311داند )کرایب، اخالقی برای نظم اجتماعی می یشالوده یک یآورندهفراهمجوامع سنّتی، 

چه در  -ت از جمله دین را عناصری از سنّتوان میا هنوز امّ ،تی نیستایران سنّ یهرچند جامعه

 ی. وجود یک شالودهدر آن مشاهده کرد -سطوح نهادی و ساختاریدر سطوح اجتماعی و چه 

  ی هنجاری برای اعضای جامعه باشد؛ مرزها یکنندهتعیین توانداخالقی مشترک )مانند دین( می

    ص و د. در شرایطی که هنجارهای مشخّشوص ای که امر بهنجار از نابهنجار مشخّگونهبه

ها شناخت داشته ها و هنجارای برای افراد جامعه وجود داشته باشد و افراد از ارزششدهتعریف

« مهم و اساسی انگاشتن مصالح جمعی»شجاعت اجتماعی، یعنی  یهلیّلزامات اوّباشند، یکی از ا

بدین معنا که  نگرند؛اسالم( اموری کل ویژه دینتوان گفت ادیان )بهچنین میشود. همبرآورده می

دهند. بر همین تر قرار مییگرایانه از هستی دارند و فرد را در راستای یک امر کلّتعریفی کل

گرایانه به لهمین نگاه کوجود شاهد  ،در افراد دیندارتر بیش از سایرینرود که ، انتظار میاساس

فاوتی نسبت به امور جمعی تتر و بیتواند فرد را از امور فردینگاهی که می هستی و جامعه باشیم؛

 و به سوی تفاوتمندی و شجاعت اجتماعی سوق دهد. جدا کند

                                                
1 Donald shaw & Combs 
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اعتقادی:  . بعد1دهند: دنیا تشخیص می ی ادیانرا در همهزیر چهار بعد  1گالرگ و استارک

اعمال دینی شامل مناسکی:  . بعد2پیروان به آن اعتقاد داشته باشند؛ رود باورهایی که انتظار می

ی عاطفی: عواطف و احساسات مربوط به داشتن رابطه . بعد3صی چون نماز، روزه و ...؛ مشخّ

اثرات باورها، اعمال و  . بعد پیامدی: ناظر به0خدا یا اقتداری متعالی؛  ی همچونیّتوبربجوهری با 

 (. 261: 1313، و همکاران ی پیروان است )احمدیتجارب و دانش دینی بر زندگی امروزه

 

 
 

 مدل تحقیق -ی یکشکل شماره

 

  های پژوهشفرضیّه

های زمینه، مهم و اساسی انگاشتن تبین بیگانگی سیاسی و شجاعت اجتماعی )درک موقعیّ. 1

 وجود دارد.  یارتباط معنادار ،مصالح جمعی و ...(

های زمینه، مهم ت)درک موقعیّ های ارادی فرهنگی و شجاعت اجتماعیبین مشارکت در انجمن. 2

 وجود دارد. یارتباط معنادار، و اساسی انگاشتن مصالح جمعی و ...(

                                                
1 Clark & Stark 
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های زمینه، مهم توقعیّ)درک م اجتماعی های ارادی اجتماعی و شجاعتبین مشارکت در انجمن. 3

 وجود دارد. یارتباط معنادار ،و اساسی انگاشتن مصالح جمعی و ...(

های زمینه، مهم ت)درک موقعیّ های ارادی سیاسی و شجاعت اجتماعیبین مشارکت در انجمن. 0

 وجود دارد. یارتباط معنادار ،و اساسی انگاشتن مصالح جمعی و ...(

های زمینه، مهم و ت)درک موقعیّ جمعی داخلی و شجاعت اجتماعی هایبین استفاده از رسانه. 5

 وجود دارد. یارتباط معنادار ،اساسی انگاشتن مصالح جمعی و ...(

های زمینه، مهم و ت)درک موقعیّ های جمعی خارجی و شجاعت اجتماعیبین استفاده از رسانه. 6

 وجود دارد. یارتباط معنادار ،اساسی انگاشتن مصالح جمعی و ...(

های ت)درک موقعیّ مناسکی( و شجاعت اجتماعی دینداری )اعتقادی، عاطفی، پیامدی و بین. 2

 ی وجود دارد.ارتباط معنادار، زمینه، مهم و اساسی انگاشتن مصالح جمعی و ...(

 

  پژوهشروش 

   پیمایش و ابزار در آن، ، تکنیک مورد استفاده ی بودهکمّ مبتنی بر رویکردحاضر تحقیق 

ی آماری پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیلِ است. جامعه نامهپرسشنیز ها آوری دادهجمع

ای و بر اساس فرمول گیری طبقهکه با روش نمونه بوده 15-10دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 

عنوان نمونه به نفر 322جویان دانشگاه شیراز، دانش درصد از تعداد کلّ 5کوکران با ضریب خطای 

اعتبار مورد استفاده در  اند.افزایش یافتهنفر  044 به افزایش اطمینان نمونه، ا برایند، امّاهتعیین شد

ها از ضریب آلفای اعتبار محتوایی صوری است و برای تعیین روایی شاخصنیز این مطالعه 

برای شجاعت اجتماعی  ،85/4 کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کل برای بیگانگی سیاسی

از ابعاد  ضریب آلفای کرونباخ برای هریک چنین. هماست 25/4 نیز و برای دینداری 86/4

 است.آمده  هاجدول در ،شجاعت اجتماعی و دینداری
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 ضریب آلفای ابعاد شجاعت اجتماعی -ی دوشمارهجدول 

 
 ضریب آلفای ابعاد دینداری -ی سهجدول شماره

 

 پژوهشرهای اتی متغیّتعریف عملیّ

روش پیمایش از جمله گیری شجاعت اجتماعی با استفاده از اندازه شجاعت اجتماعی:

گویان و خواه وجود پاسخمستلزم عبور از ابعاد آرمان است؛ زیراهای چنین تحقیقاتی دشواری

 60 ،شدهها و مطالعات انجام، پس از بررسیخواه آنان است. با وجود اینخودهای نمودی و دل

در مواقعی  شوم؛أسف میناراحت و مت شکن افراد جامعهنادرست و قانونگویه )در برابر رفتارهای 

    در جهت قانع کردن پلیس اقدام  حتماً ،که احساس کنم پلیس رفتاری نامناسب با فردی دارد

هر کس مسؤول  ،و معابر عمومی هاپارک مانند داری وسایل و امکانات عمومینگهدر کنم؛ می

 یگانهپنج هایفهبر اساس مؤلّ ندارد و ...(،به من ربطی انگاری دیگران سهل رفتار خود است؛

گویان بیانگر میزان ی پاسخدست آمدهخته شد تا در نهایت جمع نمرات بهشجاعت اجتماعی سا

در  ،اندرهایی که در زیر آمدهر و سایر متغیّها باشد. سطح سنجش این متغیّشجاعت اجتماعی آن

 .استای سطح سنجش فاصله

قدرتی سیاسی مورد بیگانگی سیاسی به صورت احساس بی ،در این تحقیق بیگانگی سیاسی:

سیاسی  گویه )مقامات و مسؤوالن 18سیاسی از  . بنابراین برای سنجش میزان بیگانگیه استتوجّ

 مقدار ضریب آلفا تعداد گویه عنوان سنجه

 235/4 14 به مسائل و مشکالت جامعه نسبت تفاوتمندی

 223/4 14 های زمینه(تهای همیاری )در موقعیّشناخت کافی از چالش

 243/4 11 مهم و اساسی انگاشتن مصالح جمعی

 635/4 11 پذیری در قبال مشکالت جامعهتلیّمسؤو

 835/4 11 های اجتماعی و ارتباطیمهارت

 842/4 11 (های زمینهتپذیرانه )در موقعیّهمیاری ریسک

 مقدار ضریب آلفا تعداد گویه عنوان سنجه

 835/4 3 عاطفی

 223/4 5 اعتقادی

 242/4 5 پیامدی

 235/4 2 مناسکی
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دانم؛ اگر ل میمسؤومن خود را نسبت به سرنوشت سیاسی کشور  ه دارند؛به نظرات مردم توجّ

 راحتی بیان کنم و ...(توانم بهمی ،اتی داشته باشمکشور انتقاد زمانی نسبت به عملکرد مسؤوالن

 استفاده شده است. 

گیری میزان دینداری بر اساس مدل گالرگ و استارک در چهار بعد عاطفی، اندازه دینداری:

گویه )هرگز به عدالت خدا  24که در نتیجه به استفاده از  مناسکی و پیامدی انجام شده اعتقادی،

در بسیاری مواقع ترس از قیامت مرا از  شود دیندار بود؛از خواندن هم میبدون نم کنم؛شک نمی

 دارد و ...( انجامیده است. گناه باز می

 ،های جمعی داخلی و خارجیی افراد از رسانهبرای سنجش میزان استفاده های جمعی:رسانه

   مجلّات داخلی و ...( و های فارسی،زیون، کتابیهای جمعی داخلی )تلورسانه گویه برای 5

کار گرفته های اجتماعی خارجی و ...( بههای خارجی، شبکه)ماهواره، سایتهای خارجی رسانه

 شده است. 

ها برای سنجش مشارکت افراد در این انجمن سیاسی: های ارادی فرهنگی، اجتماعی وانجمن

های موسیقایی، علمی و ...؛ انجمنهای فرهنگی، انجمن ت درت عضویّگویه )بر اساس وضعیّ 2از 

های ارادی سیاسی مانند و انجمن ..های ورزشی و .ت در باشگاهعضویّ ارادی اجتماعی مانند

 استفاده شده است.  و ...( بسیج دانشجوییهای لتشکّ

 

 های پژوهشیافته

 های توصیفییافته

ی سطح باال او بقیّه نیز دارطی از دینداری دارای سطح متوسّ ،درصد 2/26ت افراد نمونه با اکثریّ

درصد  2/01و  یّت نداشتههای ارادی فرهنگی عضودرصد در انجمن 2/04اند. بوده آنیا پایینی از 

ت های ارادی اجتماعی باید گفت اکثریّانجمن یاند. دربارهها بودهال این انجمنفعّال و عضو غیرفعّ

 بقیّه نیزو ها بوده این گروهال درصد عضو فعّ 8/26ال و اعضای غیرفعّ ،درصد 8/52 گویان باپاسخ

درصد  5/32 سیاسی عضو نبوده و-ارادی مذهبی هایدرصد در انجمن 2/50اند. تی نداشتهعضویّ

گویان ت پاسخاکثریّ نیزبیگانگی سیاسی  یدر زمینهاند. ال بودهدرصد عضو فعّ 13ال و عضو غیرفعّ

در دو سطح باال و پایین  بقیّهطی از بیگانگی سیاسی بوده و ارای سطح متوسّد ،درصد 2/61با 

کنندگانِ مصرف از درصد 8/23 ،آمده دستهب نتایج بر اساساند. بیگانگی سیاسی قرار داشته

 و باال یبازه دو در نمونه افراد یهبقیّ و هستند مصرف طمتوسّ یبازه در داخلی جمعیِ هایرسانه
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 با اندکی تفاوت نیز خارجی های جمعیِرسانه کنندگانمصرف برای آمار همین. گیرندمی قرار پایین

 .ددارن جای پایین و باال یبازه در هبقیّ و طمتوسّ یبازه در هاآن از درصد 23/5 کهصادق است 

 ط رو بهافراد نمونه در سطح متوسّاز درصد  2/04 که شجاعت اجتماعیِ هنتایج نشان دادچنین هم

پایین بوده است. در این میان سطح در درصد  8/12 ط رو به باال ومتوسّدر سطح  درصد 22 پایین،

 اند.از دانشجویان، شجاعت اجتماعی باالیی داشتهدرصد  5/12 فقط

 

 های استنباطییافته

 رهمتغیّرگرسیون چند

مستقلی که  رهایاز بین متغیّ دهدنشان می ی چهارایج تحلیل رگرسیون در جدول شمارهنت

های ارادی فرهنگی های جمعی داخلی، گروهرسانه بیگانگی سیاسی، اند،وارد تحلیل رگرسیون شده

را  ر وابسته )شجاعت اجتماعی(درصد از تغییرات متغیّ 0/12 های ارادی سیاسی در مجموعگروه و

بیگانگی سیاسی  شده،رگرسیون ری که وارد مدل لین متغیّ، اوّی این نتایجبر پایهکنند. تبیین می

هر واحد افزایش  توان گفت به ازایداری آن، میااست که بر اساس ضریب بتا و سطح معن

های ر رسانهمتغیّ ،ی دوم. در مرحلهشودمی کاسته از شجاعت اجتماعی 283/4بیگانگی سیاسی، 

شجاعت ی زمانی مصرف، هر واحد افزایش در بازه ی داخلی بیانگر آن است که به ازایجمع

های هر واحد افزایش مشارکت در گروه چنین به ازایهم .یابدکاهش می 100/4 اجتماعی به میزان

به شجاعت  135/4های ارادی اجتماعی، و با هر واحد افزایش مشارکت در گروه 112/4سیاسی، 

ت نیز شجاع های ارادی فرهنگیشود. با هر واحد افزایش مشارکت در گروهافزوده می اجتماعی

 رود. باال می 118/4اجتماعی به میزان 

 
 ره متغیّتحلیل چند -ی چهارشمارهجدول 

 Tآزمون  ضرایب رگرسیونی 

B Beta T Sig 
 444/4 -255/5 -283/4 -084/4 بیگانگی سیاسی

 440/4 -146/2 -100/4 -261/4 های جمعی داخلیرسانه

 412/4 043/2 112/4 222/4 سیاسی-های ارادی مذهبیگروه

 445/4 822/2 135/4 382/4 های ارادی اجتماعیگروه
 412/4 312/2 118/4 211/4 های ارادی فرهنگیگروه

 شدهتعدیلR مجذور  مجذور R R مدل یخالصه
103/3 015/3 011/3 
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 گیرینتیجه

 ،ایپوای وجود جامعه یبرا ،تربزرگ ی«ما»به  یعاطف یعنوان پاسخبه یخاطر جمع قوجود تعلّ

ی خود، ی اوج اعتنای افراد به جامعهعنوان نقطهی بهشجاعت اجتماع ،انیم نیدر ا. است یاتیح

      یکی از شجاعت اجتماعی بنابراین  .ستی جامعه اکلّی «ما»به ی عاطف یهاپاسخاز ی کی

شمار ی آن بهترین عوامل و عالئم نظم و سالمت جامعه و از جمله محورهای اصلی توسعهبنیادی

  بوده است.حاضر بررسی آن از جمله اهداف پژوهش  ،از این رو رود.می

گیری شجاعت اجتماعی و ی التانه و دارلی برای اندازههاز نظریّ ،شدههای انجامپس از بررسی

ه است. دورکیم برای تبیین عوامل اجتماعی مرتبط با شجاعت اجتماعی استفاده شد یهاز نظریّ

ط درصد از دانشجویان در سطح متوسّ 2/04 که شجاعت اجتماعیِ بیانگر آن استنتایج پژوهش 

 5/12 فقطبوده و  در سطح پاییندرصد  8/12 ط رو به باال ومتوسّدر سطح درصد  22رو به پایین، 

کننده است؛ زیرا تی نگرانواقعیّکه این امر،  انداز دانشجویان، شجاعت اجتماعی باالیی داشته درصد

از میان  ی مورد بررسی است.وتی اجتماعی در میان افراد نمونهتفارشد فردگرایی و بیبیانگر 

های ارادی فرهنگی و گروه های جمعی داخلی،بیگانگی سیاسی، دینداری، رسانه عوامل مورد نظر،

از این عوامل بیانگر سطحی از  اند. هریکر بودهبر شجاعت اجتماعی مؤثّ های ارادی سیاسیگروه

ی نخست محصول این فرایند جا که شجاعت اجتماعی در درجه پذیری است و از آنند جامعهفرای

 د. شور میاز آن متأثّ است،

رفت، بیگانگی آن نیز انتظار می بخش چارچوب نظری بیان شد و بر اساس گونه که درهمان

       حسّ جتماعی گردد. بیگانگی سیاسی و پیدایشتواند منجر به کاهش شجاعت اسیاسی می

باشد و در نتیجه وفاق و یکپارچگی جمعی  دِتواند به معنای نبوقدرتی در میان افراد جامعه میبی

مطابق با مفهوم چنین به جامعه و شجاعت اجتماعی شود. همنسبت کاهش تفاوتمندی  موجب

ی حوزههای جامعه یعنی ترین بخشدر یکی از مهمبرای خود عاملین  یتوده بیگانگی سیاسی،

ر بر ثّ، از جمله عوامل مؤیابند که در این معنیری نمیآفرینی مؤثّاجتماعی، قدرت نقش-سیاسی

مقابل شجاعت اجتماعی است و نتایج  نقطه ،بیگانگی سیاسیبیگانگی اجتماعی است. بنابراین 

 اسی درامر است؛ زیرا بر اساس این تحقیق، بیگانگی سی همیند مؤیّ نیز حاضر برآمده از تحقیق

 ی معکوس با شجاعت اجتماعی قرار دارد. ارابطه

های جمعی داخلی مورد نظر که در این جا رسانههای جمعی رفت، رسانهکه انتظار می چنانهم

 ، منفی بودن این ارتباط است؛هقابل توجّ یا نکتههستند. امّاثرگذار شجاعت اجتماعی  براست، 
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منجر شود. تواند به کاهش شجاعت اجتماعی جمعی داخلی میهای افزایش استفاده از رسانه ،یعنی

ه کرد. در این های جمعی داخلی توجّهای رسانهبه محتوای برنامه باره بایدرسد در این نظر میبه

 ی، در مطالعههای جمعی خارجیتأثیر منفی رسانه تأکید مسؤوالن بربرخالف  افزودتوان راستا، می

 های جمعی داخلی اثررسانهص گردید که مشخّی مشاهده نشد، بلکه تأثیرحاضر نه تنها چنین 

های جمعی داخلی به پذیری رسانهبر شجاعت اجتماعی دارند. محتوای فرایند جامعه ینامطلوب

نتیجه  ی خویش و دربه جامعهنسبت افراد  یعاطفهافزایش  دراز آن که  ای بوده که بیشگونه

با نگاهی  در جهت عکس یعنی کاهش آن نقش داشته است. ،باشدر افزایش شجاعت اجتماعی مؤثّ

ابعاد اقتصادی و  توان دریافت که، میدر معرض آن قرار دارند هایی که مخاطبانگذرا به نوع پیام

تر مورد ها و مصالح جمعی کمت فرهنگ، ارزشتری بوده و مرکزیّسیاسی دارای برجستگی بیش

 ه قرار گرفته است. توجّ

مذهبی، فرهنگی و اجتماعی( با شجاعت -های ارادی )سیاسیت در گروهمیان عضویّارتباط 

این فرض توان میدست آمده، ایِ بهنتایج مشاهده دار بوده است. در واقع، بر اساس، معنااجتماعی

ی در نقش مهمّ ،ها و هنجارهای اجتماعیارزش یها با تبادل داوطلبانهنظری را تأیید کرد که گروه

 چون شجاعت اجتماعی دارند. ای رفتارهای اجتماعی

میان در دست آمده در این پژوهش بیانگر فقدان اجماع ارزشی و هنجاری ی نتایج بهطور کلّبه

ها و ترین آرمانها در جهت انتقال اساسیو عدم کارکرد صحیح آن کنندهپذیرنهادهای جامعه

چون ای گرایانهامر منجر به کاهش رفتارهای جامعه است. اینهای جامعه و زندگی اجتماعی ارزش

. است تفاوتی اجتماعیی فردگرایی و بیهرشد روحیّ سازکه خود زمینهشجاعت اجتماعی شده 

الگوهای ارزشی و هنجاری ی ریزان فرهنگی در ارائهضعف کارکردی نهادها و برنامه چنینهم

امعه را با نوعی اعضای ج مصالح جامعه، در جهت تر افرادمشارکت اجتماعی بیش مناسب برای

 . ه مسؤوالن مربوط استتوجّ یکه این امر شایسته ابهام در این زمینه مواجه کرده
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