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 مقدمه

دررشتهعلومسیاسیتاکنونتححیحاتینظریوعملیدرجهتفهمکارکردههایسیاسهی

ورتپ یرفتههاسهت.هاییمانن توسعهسیاسیومشارکتسیاسیصسرمایهاجتماعیدرحوزه

هاییکهدربحثازکارکردهایسیاسیسرمایهاجتماعیتهاکنونمغفهولمانه هی یازحوزه

اسهتاست.اهمیتاینبحثازآنرو«پ یریسیاسینحشسرمایهاجتماعیدرجامعه»؛است

په یردپ یریسیاسیدرهرجامعهبهطورعم هازطریقنهادهایدولتیصورتمیکهجامعه

ههایشهب ه»و«هن ارهها»،«اعتمهاد»هایسهرمایهاجتمهاعیههرنههادماننه ووضعیتشاالص

هایعم هآنیعنهیتأثیرسه اریپ یریسیاسیوشاالصبرمیزاناثربخشیجامعه«اجتماعی

ههایانتخهابیایهنبهمثابههشهاالص«مشارکتسیاسی»و«آساهیسیاسی»،«نهر سیاسی»بر

ازبهیننهادههایمحالهه.درایهناسهتپ یریسیاسیبسهیارحهائزاهمیهتهازمفهومجامعمحاله

پ یریسیاسیدرجمهوریاسفمیایراننهاددانشهاه)دانشه ویانمحطهعدولتیِمتولیجامعه

هایدولتیشهرتهران(بهعنوانمطالعههمهوردیموضهو بررسهیکمهیوکارشناسیدانشهاه

تیببهفهمیتازهازنسبتبینسرمایهاجتماعیوسیاسهتکیفیقرارالواه سرفتتاب ینتر

ایج یه ازکارکردههایوامرسیاسیدستیافتهوزمینهبراینائلآمه نبههکشهرعرصهه

سیاسیسرمایهاجتماعیفراهمسردد.

سرددکهدربینجامعههمخاطبهانمهورددرارتباطبانهاددانشهاهتف میاصیل،بااینتف

هایعم هسهرمایهاجتمهاعیکههدانش ویانمحطعکارشناسی،دربخشاولشاالصنظریعنی

مهورد«ههایاجتمهاعیشهب ه»و«هن ارهها»،«اعتمهاد»نهاددانشهاهازآنبرالورداراستیعنی

،«نههر سیاسهی»پ یریسیاسییعنیهایجامعهسیریقرارسرفتهوپسازآنشاالصان ازه

پرسهشدانش ویانموردسن شقراربهیردتانهایتاًبهه«یاسیمشارکتس»و«آساهیسیاسی»

پ یریسیاسیدانش ویانمحطعنهتأثیریبرفرآین جامعهیسرمایهاجتماع"اصلیمحالهیعنی

محالههاصهلیپرسهشفرضیهپاسخدادهشود."هایدولتیشهرتهراندارد؟کارشناسیدانشهاه

هایدولتهیشههرتههرانبهاالتریهاجتماعیدردانشهاهایناستکهبههرمیزانکهسط سرما

پ یریسیاسیِدانشه ویانمحطهعکارشناسهیالهودهادران امفرآین جامعهباش ،آندانشهاه

ترالواهن بود.موفق
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   پیشینه پژوهش

موضو وضعیتسرمایهاجتماعیدرایرانشماریآثارعلمیتألیرسردیه هادرارتباطب

ههاینرالهه»توانبهاینموارداشارهکهرد محسهنرنهانیدرکتها ملهآنهامیاستکهازج

کوشی هاستباآغازیسادهوقابهل«افولاالفقواقتصاد سرمایهاجتماعیوتوسعهدرایران

من بهمباحثاجتماعیواقتصهادیتوسهعهوبهاارتحهامسهامبههسهامسهط هفهمبرایهرعفق

ریبرایتحلیلابعادیازناکامیفرآین توسعهدرایهرانمعاصهرفهراهمارنوبینظهتحلیل،ن

دهه وآورد.ایناثرمبحثتوسعهرادرارتباطبامفهومسرمایهاجتماعیموردتوجهقرارمهی

باتوجهبهابعاداقتصادیواجتماعیتوسعهدرایرانبههبعه سیاسهیتوسهعهبههطهوراالهصو

همچنینسهی  سرمایهاجتماعیبهطوراعمتوجهکافین اشتهاست.اساساًکارکردهایسیاسی

«سهرمایهاجتمهاعیوسیاسهتکارکردهایسیاسیسرمایهاجتماعی،»رحیمابولحسنیدرمحاله

ودرراسهتایکهردهکن تامهمترینکارکردهایسیاسیسرمایهاجتماعیرابررسهیتف می

ترتببرآنموردشناساییوبررسیقراردهه .هایمشناسیاینموضو ،کژکارکردیآسیب

ههایبنه یدرعرصههعه مشهاالصپژوهشوجهافتراقاینمحالهباموضو موردنظردراین

په یریسیاسهی،توسهعهسیاسهیومختلرکارکردهایسیاسیسرمایهاجتمهاعیماننه جامعهه

«پ یریسیاسییوجامعهسرمایهاجتماع»درمحالهحسینرفیعباعنوانمشارکتسیاسیاست.

نحهش،سیاسىپه یریجامعههتبیهینمفههومسهرمایهاجتمهاعیدرضمننیزتف ش هاستتا

تبیهینسهردد.درایهنمحالههازجملهه«زانموآنشدا»سیاسهیپ یریجامعهسرمایهاجتماعیدر

په یریهایمربوطبههکارکردههایسیاسهیسهرمایهاجتمهاعیونسهبتآنبهاجامعههشاالص

بررسهیتهأثیرالهانوادهبهر»است.درنهایتمحالهش هسیاسی،شاالصفرهنگسیاسیبررسی

نوشهتهسی حسهنحسهینی،«پ یریسیاسیمطالعهمهوردی دانشه ویاندانشههاهتههرانجامعه

محم میرزاییمل یانوزهرهتوکلیدرص دبررسیتأثیرالانوادهونو رواب الانوادسیبهر

،البتهتف شه هکههاستدانش ویانکارشناسی)روزانه(دانشهاهتهرانپ یریسیاسیجامعه

په یریتاثیرعواملدیهرکنترلسردد.طبقیافتههایتححیهقسههمتغیهرتاثیرسه اردرجامعهه

سیاسهیدانشه ویانبههترتیهباهمیهتعبارتنه ازسهروههمسهاالن،وسهایلارتبهاطجمعهیو

الانواده.
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 نظری  چهارچوب
شه نآشناضمنافرادآنموجببهکهکرداطفقفرآین یتوانمیراسیاسیریپ یجامعه

بهات ربیهاتواطفعهاتکسهبطریهقازکننه ،مهیزنه سیآندرکهایجامعهسیاسینظامبا

ههاییمؤلفههفرآینه ایهندر.شون میآشناجامعهدرالویشسیاسیهاینحشوححوقوظایر،

نسهلبههنسهلیازسیاسهیمسهائلسایرورسوموآدا اعتحادات،نهادها،ایثارها،ها،ارز مانن 

.داردوجهودنیزانتحالاینجریاندرهاییتع یلیاوتغییراتای اداحتمالویاب میانتحالدیهر

ههایسرمایهبروداردتأکی دهیش لفرآین اینازتفسیرسرایانهوذهنینهرشیبردی ساهاین

ازوداردتأکیه په یریسیاسهیجامعهفرآین دردالیلنهادهایافزارینرمام اناتوغیرمادی

دردالیهلنهادههایبههاجتماعیسرمایه.است«اجتماعیسرمایه»مادیغیرهایسرمایهاینجمله

باشهن .داشهتهآمیهزموفحیتعمل ردیرون ایندرتاکن میکمکپ یریسیاسیفرآین جامعه

آمیزتهرموفحیهتهرنهاجرایوغیرمادیابعادبهتوجهضرورتدرتوانمیراححیقتایناهمیت

عامهلمهمتهرینمثابههبههدانشه ویان،الصهو بههوجهواننسهلپه یریسیاسهیجامعهفرآین 

بحهاموحیهاتت اومموجبکهدانستآنمیاندرموجودجامعهباسیاسینظامیکدهن هپیون 

وضهعیتبهبهودبههتوجههکههشهودمهیناشهیآن هاازتححیقاینورتضر.شودمیسیاسینظام

مهادیههایهزینههازتوانه مهیتححیهقایهندرآننظهرمهوردههایشاالصوواجتماعیسرمایه

طهوربههدانشه ویانوجواننسلواعمطوربهشهرون انپ یریسیاسیجامعهحوزهبهمعطو 

اجتمهاعیمفهومسهرمایهتئوریرابرتپاتنامدرالصو سیریازاینمحالهبابهره.ب اه االص

هایسرمایهاجتماعیازاواالهرمطالعهاتویدرهایپاتنامبهبحثتنظیمش هاست.اولینتوصیه

الواسهتکهارسیریمفههومسهرمایهاجتمهاعیمهیطرحدولتمحلیدرایتالیاآغازشه .اوبهابهه

 :Putnam, 1993)وضوحبیشتریبههنمهایشدرآوردهایموجوددرالتزامشهرون یراباتفاوت

بیانداشتمنظورمهنازسهرمایهاجتمهاعیمشخصهاتزنه سیاجتمهاعی8221اودرسال(.67

کننه ساندرفعالیهتمشهتر شودتهاشهرکتها،معیارهاواعتماداستکهسببمییعنیشب ه

(.81 8911کاراتریبرایتعحیباه ا مشتر الودواردشون )پاتنام،


 شناسی روش
سرفهت،الواهه قراراستفادهموردمحالهایندرغالبطوربهکهروشیکلینهاهیکدر
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بهنوشتارایندرکمیرو از.بودالواه کمینو ازمحالهایننتی هدرواستکمیرو 

فرآینه تهولیمنهادههایازی هیمثابههبهههادانشهاهکهاجتماعیسرمایهمیزانبررسیمنظور

ههاییرو بههکمیرو اصوالً.ش الواه استفادهبرالوردارن ؛آنازپ یریسیاسیجامعه

هایرفتاریوروی ادهاتبیینوفهممبنایپژوهشهرانکهاطفعاتیآنهادرکهشودمیاطفق

وقهو یهاوجهودازالاصهیمیهزانبیهانهرکههارقهامییاآمارقالبدردهن میقرارنظرمورد

سهرمایهسهط سیهریانه ازهجههتبههمحالههایهندر.آیه مهیدسهتبهاست،ویژهایپ ی ه

سیاسیجامعهفرآین دردانشهاهموفحیتمیزاننیزواجتماعی نهادههایازی یمثابهبهپ یری

کههاسهتشه هاسهتفادهاطفعهاتسردآوریدرکمیرو ازبحثموردموضو درمتولی

واحتمهالیههایسیرینمونهازاستفادهپیمایشویژسی.استپیمایششیوهازسیریبهرهشامل

شه هطراحهیپهژوهشمتغیرههایدقیهقسیریان ازهبرایکهاستسن شیابزارکارسیریبه

تعمهیمدرپژوهشههرتوانهایینتی هدرونمونهبودنمعر ازعبارتن رو اینمزایای.است

درآنتواننیزوهافرضیهآزمودنبرایرو اینبودنمناسب،آماریجمعیتکلبههایافته

محهاطعهاینامهپایاناینترنتی،هایسایتمحاالت،نظر،کتب،موردمتغیرهایدقیقسیریان ازه

جملههازکیفهیمصهاحبهوثانویههو(پرسشهنامه)اولیههکمهیهایپیمایشت میلی،تحصیفت

.استاطفعاتسردآوریابزارهای

شههردولتیهایدانشهاهکارشناسیمحطعدانش ویانپژوهش،اینموردیمطالعههمچنین

اسهها بههرراالههوددانشهه ویانعمههومی،شههرای بههرعههفوهکههههههاییدانشهههاه.اسههتتهههران

ترتیههببهه ین.انهه شهه هحهه  فهرسههتایههنازکننهه ،مههیجهه  تخصصههیهههایسههزینش

عفمههدانشههاه.8 ازعبارتنه دهنه مهیتشه یلرامحالههایهنآماریجامعهکههاییدانشهاه

صهنعتیدانشههاه.9الهوارزمیدانشههاه.4بهشتیشهی دانشهاه.9تهراندانشهاه.9طباطبایی

وعلهمدانشههاه.1امیرکبیهرصهنعتیدانشههاه.1طوسیال یننصیرالواجهدانشهاه.1شریر

کهههسهتن نفهر891991عه دههادانشهاهنایدانش ویانکلتع اد.الزهرادانشهاه.2صنعت

شهرحبههنظهرموردهایدانشهاهسایتدرش هاعفمآمارآالرینازسیریبهرهباآنجزئیات

،(نفهر89111طباطبهاییعفمهه)،(نفهر81941بهشهتیشهی )،(نفر99111تهران )استذیل

،(نفهر1111طوسهیرال یننصیالواجه)،(نفر89111شریرصنعتی)،(نفر1111الوارزمی)

آمهارحه  بها(.نفر1911الزهرا)،(نفر88911صنعتوعلم)،(نفر1411امیرکبیرصنعتی)
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آمهاریِجامعههعنهوانبههنفهر811111تحریبهیع دت میلی،تحصیفتدانش ویانبهمربوط

.سرددمیمشخصمحالهاینموردیمطالعه

سیهرینمونههشهیوهکمهی،رو ازسیهریبههرهدروشتارناینش هانتخا سیرینمونهشیوه

سیهرینمونههبهعموماًکهنامح ودتصادفیسیرینمونهطرحدر.استنامح ودیاسادهتصادفی

ازآزمهودنییهکعنهوانبههش نانتخا برایجامعهدرعضویهراست،مشهورسادهتصادفی

بعه یعضوانتخا درعضویهیچتخا انکهطوریبهاست،برالوردارمعینومساویشانس

شه نانتخا شانسها،آزمودنیسایرازمستحلطوربهآزمودنیهردیهرعبارتبه.نیستمؤثر

اینمونههح همنفهر،811111عه دیعنهیمحالهایننظرموردآماریجامعهبهتوجهبا.داردبرابر

بههکههاسهت919312911129141قیهقدعه دآی ،میدستبهکوکرانفرمولازاستفادهباکه

الواهه قهرارمبنهاپهژوهشاینآماریجامعهنمونهح معنوانبه419ع دبیشتراطمینانجهت

درههم.استکمیرو ها،دادهتحلیلت زیهدرمحالهایندراستفادهموردعم هرو .سرفت

وت زیههههمو یریسیاسیپجامعهواجتماعیسرمایهبیننسبتنظریِنهارنو تولی مرحله

کمهیسیریان ازههایرو ازسیریبهرهنامه،پرسشرواییاعتبارتأیی وکمیهایدادهتحلیل

.آوردمیرافراهممحالهایناصلیفرضیهآزمونبرایالزمشرای 
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 سرمایه اجتماعی  
نظیهراعتمهاد،وجهوهسونهاسونسهازماناجتمهاعی»ازمنظررابرتپاتنامسرمایهاجتمهاعی

«.توانن باتسهیلاق اماتهماهنگکاراییجامعهرابهبودبخشهن هاستکهمیهن اروشب ه

ههایاعتبهاریجهزمسهرمایهاجتمهاعیههایکمهکمتحابهلماننه ان مهنشیوه»ازدی ساهوی

سهتههاایهناتفاوتسرمایهاجتماعیبادیهرسرمایه(.912 8911)پاتنام،«شون محسو می

کهاینش لازسرمایهحاصلرواب وتعامفتاجتماعیمبتنیبراعتمادومشارکتاعضهای

و!هاستونههافهرادهایاجتماعیاست.بهعبارتدیهرسرمایهاجتماعیمتعلقبهسروهسروه

بهش لعینیوفیزی یوجودن ارد.تفاوتدیهرایناستکهسرمایهاجتماعیهرنههبیشهتر

افزایشالواه یافتودرصورتع ممصر روبهکاهشونهابودیالواهه ،دمصر شو

ههایایتوجهبهسرمایهشناسانثابتش هکهی یازابعادمهمهرتوسعه.امروزبرجامعهرفت

ههایرشه وتوسهعهههراجتماعیی هیازمهمتهرینشهاالصروسرمایهاجتماعیاست.ازاین

طورذاتهیدرتعامهلبهادیههراننیازههایالهودرابرطهر انسانبهآی .ایبهشمارمیجامعه

هایمتحابهلدرنحهشآنههاتهاحه یاسهتکههکن .اثراتاینکنشساالتهوس رانامورمی

سازد.امادراینمیاندانشمن انعلوماجتمهاعیبهانهرشهیح  آنزن سیراغیرمم نمی

انه کههآناپرداالتهوبهم مو عواملیپیبردههکن  اوانهدرجوامعبهشناساییاینکنش

سرمایهاجتمهاعی،سانازمنظربوردیو(.ب ینMoran, 2005: 160)ان اجتماعینامی هراسرمایه

ههارادریهکجامعههودرمفهومیترکیبیاستکهموجودییامیزانایهنهن ارههاوشهب ه

.(Bourdieu, 1986: 250-252کن )یکمحطعزمانیالا تشری می

اجتماعیدربرسیرن همفاهیمیهمچهوناعتمهاد،هم هاریوهمیهاریمیهان مفهومسرمایه

دهن وآنهارادرجههتاعضاییکسروهیایکجامعهاستکهنظامه فمن یراش لمی

روشهناالتعوامهلمهوثردرتحویهتیهاازایهنکن .هایارزشمن ه ایتمیدستیابیبهه  

توان درسستر ابعادسرمایهاجتماعیکمهککهردهوموجهبسرمایهاجتماعیمیتضعیر

افزایشعمل رداجتماعیواقتصادیافراددرجوامعشود.مفهومسرمایهاجتمهاعیکههصهبغه

وریسرمایهانسانیوفیزی یوراهیبهراینیهلبههشناسانهدارد،بسترمناسبیبرایبهرهجامعه

مفهومسرمایهاجتماعیوسسهتر و(.Evans & Carson, 2005: 308)شودموفحیتقلم ادمی

ایقرارهاوراه ارهایحفظونهه اریویاتحویتآناالیراًموردتوجهسستردهبس رو 
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ههایاجتمهاعیوعنوانابزاریبهرایارزیهابیکارکردههایسهازمانسرفتهاست.اینمفهومبه

شهود.هامحسو مهیهاوان منیتنهادهایاجتماعییاسروهمیزانموفحیتوتف ومحبوب

ههایهاعبارتاستازانباشهتوتحویهتسهرمایههاوسروهدرواقعی یازنحاطقوتان من

طهورکامهلبههنوبهالودم یونعواملمتع دیاست.اعتماددراینشرای بهاجتماعیکهبه

کنه .ایهنمنشهأعهایناعتمادراعملیوش نیمیآی ؛نراکهق رتاجتما وجاموجودمی

عنهوانم انیسهمکنتهرلونظهارتسرمایهاجتماعیباساالتارهایاجتماعیکهتوس کلمنبه

ایاسهتان درارتباطتنهاتنهیاست.اینمنشأدرواقعمسألهاجتماعیموردتأکی قرارسرفته

قه مکههآنههاپهیشهنههامید.بنه الهودمهیههارابهررویکهدی ساندانشمن اندیهررشته

ههایاجتمهاعیصهورتیهکدرمهانبهرایبیمهاریشون تامفهومسهرمایهاجتمهاعیرابههمی

(.Hazleton, 2000: 86Kennan and)درآورن 

 سیرن عبارتن ازموردارجا قرارمیسرمایهاجتماعیکهدرتبیینمفهومییهاشاالص

پیوستهازافرادیاستکهمعمهوالًیهکهمایبهاجتماعی،شب هیکشب ة؛ها شبکه(8

ویژسیعامدارن .مثفًمم ناستآنهایکورز الا رادوستداشتهباشن ویادریک

(.84 8911کاربودهویاحتیم هبمشتر داشتهباشن )نصیری،شغلمشابهمشغولبه

رسهمیمشهتر اسهتکههرفتارههایرسومغیهرها،قواع وهمانبرداشت؛هنجارها (9

کنه .هن ارههاییازقبیهلصه اقت،معینیرادراوضا مختلرت ویز،ممنو ویاتع یلمهی

(.19 8918)الوانی،رون سراییازابعادمهمسرمایهاجتماعیبهشمارمیسراییوقانونعام

بههمعنهایایهنبهاوراسهتکههههایت ربهی،االفقهیوفهردیمنبعثاززمینه؛اعتماد(9

دیهرانباان امکنشییااجتنا ازآنبهرفاهمنیادیهرانکمکوازآسیبرسان نبهمهن

 (.981-981 8914)تاجبخش،کننیادیهرانپرهیزمی

 

 پذیری سیاسی جامعه
پ یریسیاسیرون یآموزشیاستکههبههانتحهالهن ارههاورفتارههایپه یرفتنیجامعه

کن وه  ازآنتربیتیاپهرور افهرادظامسیاسیمستحرازنسلیبهنسلدیهرکمکمین

په یری(.جامعهه881 8919)عهالم،سیاسهیباشهن  صورتیاستکهاعضایکارآم جامعهبه

سیهرد.بههمهیسیاسیرون یاستکهطیآنفردنهونهیزیسهتندرجامعههسیاسهیرافهرا
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مفهومرون ورودبهیکنظامسیاسهیاسهتکههازطریهقآسهاهیازعبارتدیهرمعنایاین

کردنها،یادسیرینحشفعالیامنفعلیکعضونظامسیاسیودرونینمادها،نهادهاوجریان

 :Marshall, 1998)دشهونظمارزشیوای ئولوژیمهوردحمایهتکهلتشه یفتحاصهلمهی

اسیرارسمیتتامبخشهی وآنرابههصهورتپ یریسیجامعهآنچهبیشازهمهنظریه (.504

ههایسیاسهیدرآورد،انتشهارکتهابیبهودابزارتئوریکدرتوجیهوتوضی تفاوتمیهاننظهام

کهتوس دودانشمن مشهورآمری هاییبهه8212درسال«پ یریسیاسیجامعه»تحتعنوان

هایج ی یبرنظریهاتقبهلهتألیرسردی ویافت«کنتپرویت»و«ریچاردداوسون»هاینام

په یریسیاسهیحالدرالصو تعریرجامعهههر(.در1-81 8911)هرمز،ازالودافزودن 

شناسهیوروانشناسهیسیاسهیهایبسیاریازسهویدانشهمن انعلهمسیاسهت،جامعههکوشش

په یریسیاسهیبهههایتوجهبههجامعههصورتسرفتهاست.ضمنآنکهدربرالیآثارریشه

سردد.اومتوجهاهمیتتربیهتکهود درم ینههفاضهلهونیهزجامعههبازمی«اففطون» اراف

یونانباستانبود.دردورانمعاصرتوجهبسیاریازدانشمن انمعطهو بههایهنموضهو شه ه

اشهارهنمهودکههتهف کهردتهاکیفیهت«نهارلزمریهام»تهوانبههاستکههاززمهرهآنههامهی

ههایاروپهاییدرالهفلقهرنپ یریسیاسیرادربسهیاریازدولهتمعهین جاآسیریفرش ل

بیستمموردمطالعهقرارده .اوبامطالعهجامعههآلمهان،فرانسهه،بریتانیهاونیهزایهاالتمتحه ه

راازطریهقمطالعهه"شههرون ی"تهانههونهیظههوریهاای هادان یشههکردآمری اکوشش

 8911،)منهادیمؤسساتآموزشی)م ار (بشناسه الصو همؤسساتیادسیریم نیوب

تهال وت»و«کهارلمهارکس»،«وبهرمهاکس»شناسانینهون(.عفوهبراینهانظریاتجامعه91

،فهرپ یریاجتماعیوسیاسیاسهت)محه مدارایسهمیویژهدرزمینهمطالعهجامعه«پارسونز

استازتحصیلواکتسا ته ری یپ یریجوانانازنظریسیاسیعبارتجامعه(.88 8911

هاورفتارموردپ یر ومعمولنظهامسیاسهیموجهود.شهماریازمحححهانهن ارها،سرایش

پ یریپ یریسیاسیرادرسط الردوکفنتعریرکنن .مفهومجامعهان جامعهسعیکرده

ایسیاسهیههسیاسیدرسط الردرون یاستکههطهیآنافهرادهن ارهها،عحایه وارز 

سیرن .آنهستن یادمیایراکهعضوجامعه

 سیرنه عبارتنه ازمهوردارجها قهرارمهیپه یریجامعههکهدرتبیینمفهومییهاشاالص

رمواهانسبتبهوهیاسرادفرا طفاوساهیسیاسیشناالترازآمنظو؛آسههههاهیسیاسههههی(8
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داهارتباعبارتینعبااست.اسیاستجامعهوعمومی انشسیاسیی طفعا، وسیاسیت

مابهنظرشهه .انهاقائلآقیحیبیندتمایزاننتوداردوشههای اللمفهومیاسیاسیت ریشیاهههو

یسیرازهن الههقابو ههنددارحافظهفرایهمحتوههبرهاههشایهسیاستطفعاوانشداس رمی

دهنه هف رش لعنوانطرزنهر سیاسیبه؛نهر سیاسی(9(.11 8914،)کاظمیهستن 

واس بینآموز وکنشسیاسیقرارداردوازطریقآموز سیاسهیبهمواضعسیاسی،ح 

(.نههر سیاسهیازطریهق811 8911،زاده)نحیهبشهودمثابهمحر الهارجیای هادمهیبه

پ یریسیاسیراهیاستکههههرسیردوجامعهپ یریسیاسیدرافرادش لمیفرآین جامعه

(9 (.Roskin, 1988: 141بخشهه )ازطریههقآنفرهنههگسیاسههیالههودراتهه اوممههیجامعههه

تهأثیرمشارکتسیاسیهرسونهرفتاروعملفردیاستکهه  آنتحهت؛مشارکتسیاسی

هایعمومییاانتخا رهبرانسیاسیویااعمالنظررهبرانبرمهردمس اریقراردادنسیاست

 ,Milbrath & Goelریوتحاضادربینمردمودولتاسهت)سیطورالفصهحوزۀتصمیمیابه

1977: 2.) 
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نحههوهمهه یریتمنههابعدردسههتر یههکملههتبهههکیفیههتنهادهههاوسههاالتارانهیزشههی

پیشههبردفرآینهه واقههع(.درBrunner, 1985: 7)کننهه همنههابعمهه کوربسههتهیداردههه ایت

ایمسهتلزمریسیاسیودرنتی هموفحیتدرکهاراییمه یریتمنهابعدرههرجامعههپ یجامعه

قبولیازسهرمایهاجتمهاعیاسهت.ازسهویدیههرمهمتهرینمرجهعپیشهبردفرآینه سط قابل

نظامسیاسهیونهادههایوابسهتهبهه،ویژهدرکشورهایدرحالتوسعهپ یریسیاسیبهجامعه

براینوجودنظامسیاسیدوست ارسرمایهاجتماعیوسهازساربهاآن.بنااستآنمانن دانشهاه

برایش وفاییوآبادانیجامعهاساسیالواه بود.سرمایهاجتمهاعیدرعهینتأثیرسه اریبهر

شهود.بنهابراینههراقه امازعمل ردآنمتأثرمیبهش تنظامسیاسیونهادهایوابستهبهآن

تهأثیرایمثبهتیهامنفهیتحهتسونهتوان بهیهاجتماعیرامینظامسیاسیونهادهایآنسرما

مثابهههبخشههیازسههرمایهاجتمههاعیوشههای مهمتههرینوعنههوانمثههالاعتمههادبهههقههراردههه .بههه

ترینبخهشآننشهانهرآمهادسیبهالحوهشههرون انبهرایهم هاریبهای ه یهرونیهزاساسی

(.Rothstein and Stolle, 2003: 12)هستن هایم نیآمادسیآنهابرایواردش ندرکوشش
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آمیزفرآینه برن هموفحیت پیش،جامعهاستتیناظربهوجوداعتماددرکلکهاعتمادعمومی

افزای وبرپایبن یافهرادپ یریسیاسیاستودرنتی هبرمشارکتسیاسیوم نیمیجامعه

سهرمایهشهودسفتههمهیکهه نهابراینزمهانی(.بWarren, 2003: 44) کن بهتعه اتشاناضافهمی

ایباالسهت،منظههورایهناسههتکهههازیهکسههوحهساعتمههادعمههومیواجتمهاعیدرجامعههه

ویژهدرامورپسن ی هازنظراجتما ،درمیاناعضایآنونیزپایبن یبهههم اریدوسویهبه

طلبهیوروحیههفرصهتقراردادهاوتمایلبهحفظقولوقرارههابهاالباشه وازسهویدیههر

هایجمعهیایکهکنشسونهسواریم انیسرفتندرمیاناعضایآنجامعهان  است،به

بنهایجامعههمرفههونظهامسیاسهیسهرمایهاجتمهاعیسهنگشهود.باکمترینهزینهمم نمی

په یریسیاسهیاسهتودرسهایهحفهظ،تحویهتوکارآم وموفقدرپیشهبردفرآینه جامعهه

توان ازدستاوردهایتوسهعهوح مرانهیالهو اینمنبعارزشمن استکهجامعهمیانباشت

رب آننهفح بایه پیامه اقه اماتشرابهررونظامسیاسیونهادهایذیمن شود.ازاینبهره

سرمایهاجتماعیارزیابیکن ،بل هالزماسهتهمهوارهمحهی اجتمهاعیاعتمهادآوریراههم

تمادپ یری،تمایلبهحفظوعملبههن ارها،تمایلبههم اریوهمیهاریفراهمآوردکهاع

رامحالههایعم هسرمایهاجتماعیدراینمثابهشاالصهایاجتماعیبهوواردش ندرشب ه

،برایاعضهایجامعههسهودمن ومعنهادارسهازد.مهمتهرینن تههمغفهولدرسهرمایهاجتمهاعی

نحشدولتو،کنن (اشارهمیTendler, 1997: 36)(وتن لرLevi, 1996: 50)همچنانکهلوی

ههایههایافحهیوفعالیهتنهادهایسیاسیویادارایکارکردهایسیاسهیدرتهرویاان مهن

ههایکننه کههپاتنهاماهمیهتجایههاهسهازمانپیشنهادمی«فولیوادواردز» متناظرباآنهاست.

انههاردوسهایراشه النادیه همهی؛کنه برآنهات یهمیهاییکهاوسیاسیرادرای ادان من

طهورمعنایدقیقکلمهبهس اردکهسیاستبهمشارکتم نیدرآمری اراتاآن امغفولمی

ههایاجتمهاعیوکنن کهفعایتشهب هسیرد.آنهامشاه همیکاملدرمعرضح  قرارمی

و باش یانونانابزارایستادسیدربرابهریهکتوان پشتیباندولتمطلنهادهایسیاسییامی

تهراشهاره(.همانهونههکههپهیشFoley and Edwards, 1996: 41)سرعملکن دولتسرکو 

ایدربهبودعمل رددولتونهادهایمعطو بههمفحظهسردی ،سرمایهاجتماعینحشقابل

طهورکلهیتوسهعهیمخاطبانوبههپ یریسیاسبردفرآین جامعهآنازجملهدانشهاهدرپیش

منه ازسهطوحبهاالترذالیهرهسهرمایهاجتمهاعیازهاونهادهایبهرهسیاسیجامعهدارد.دولت
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رفهتنننهینمن الواهن ش .بنابرایندرصورتتحلیلدستاوردهایبیشتریدراینزمینهبهره

یازجملههموفحیهتدردستیابیبهاه ا کمیوکیفه،سرمایهارزشمن یدردرونیکنهاد

(.Whiteley, 2000: 443سردد)رومیپ یریسیاسیباش ستروبهفرآین جامعه


 پذیری سیاسی نقش دانشگاه در جامعه
په یریسیاسهیرویههایجامعهههاییکهافهرادبههپه یر شهاالصی یازمهمترینراه

ههاواهازطریهقشهیوهسیهرد.نههادیهمچهوندانشههآورن درنههاددانشههاهصهورتمهیمی

کنن روی ردهایعملیونظریافرادرابرایزن سیدرمحی سیاسییکاجتما تربیتمی

په یریسیاسهیدرقالهبدهن .فرآینه جامعهههایافرادراپرور میواستع ادهاوالفقیت

جامعهههاىانسهانیواجتمهاعیوفههمکهنشمتحابهلنظامآموز عالیدربسترسازیسرمایه

ریهزی.ننینبرنامهکن توان بهتثبیتنظامسیاسیکمکآموزشیباحاکمیتنظامسیاسیمی

ههایتوانه بهرنههر سیریهویتسیاسیپویایدانش ویانالواه شه کههمهیباعثش ل

عمیقورفتارهایپای ارسیاسینهادینهش همن رشود.بهرایهناسها تربیهتسیاسهیکههدر

توانآنرامورده  قرارداد،تهأثیرپایه اریدرمشهارکتسیاسهیودرسیمیریزیبرنامه

در ،فهمونهر دانش ویاندارد.اینفرآین من ربهارتحامسوادسیاسیوتوسهعهپایه ار

سیاسیوح مرانیمطلو درسط جامعهالواه ش وبهثباتسیاسیپای ارجامعهکمهک

بایسهتریزیدرسیدرنههادآموزشهیمهیروبرنامه(.ازاین889 8911)محسنی،کردالواه 

م ارانههویتملیدانش ویانباشه .محورومشارکتمبتنیبرتححقالهوهایرفتاریوح ت

پ یریسیاسىازطریقآموز دانشهاهیبهنحوهارتباطمیاندانش وبانهادسیاسهتوجامعه

سهردد.تربیهتشناالتی،عاطفیوارزیابانه(منتهیمی)سیرانهق رتوبهتوزیعالهوهایجهت

بهبینشسیاسینسلجهوانتابتوان شودسیاسیدرجامعهبای ت یهبرمحتوایسیاسیدرو 

په یریجامعهبرایمشارکتفعالوشهرون م اریکمکبسیاریکن .درواقعفرآین جامعه

اسههیالواههه شهه ومن ههربهههسیههریجوانههبشخصههیتسیسیاسههیدردانشهههاهباعههثشهه ل

(.11 8911،)توسهلیپه یرجامعههدرآینه هالواهه شه سیریرفتارسیاسینسلدانشش ل

شههنا تههاثیرنهههاددانشهههاهرابههرنظههامسیاسههیهههمبهههعنههوانابههزارکنتههرلومحححههانجامعههه

اینفرآینه .بنهابرکنن میبخشیوهمبهعنوانمنبعبالحوهناالشنودیسیاسیمطالعهمشروعیت
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پ یریسیاسیافراددرجامعهمنوطبهاینامهراسهتکههنههاددانشههاهتوسهعهسیاسهیجامعه

هایدرسیوغیردرسیبهصورتمسهتمرونهادینههریزیجامعهرای یازاه ا عالیهبرنامه

نصورتآساهانهپتانسیلوسوادسیاسیدانش ویانرابهراینههادیسهاالتش هقراردادهوبه

محوریدرراستایتوزیعمناسهبمنهابعشه لدهنه .بههالهوهایوح تبخشیومشارکت

فراسیهریناشهیازتهف آساهانهه»نظرکلمنتوسعهسیاسیدرنهادآموز عبارتاسهتاز

تواناییسیاسیبهمنظورنهادینهساالتنالهوهایانس اموالهوهایمشارکتوتوزیعدرسهت

(.919 8911،)شار پور«منابع


   های تحقیق یافته
هایآماریبهدستآمه هدرایهنمحالهه،ابته ادراینبخشبهمنظورت زیهوتحلیلداده

ایهموبهاههاپرداالتههبههکهاربردهشه هجههتسهردآوریدادهنامههپرسهشییایهپایبررسهبه

حسهیمبنه یههایمختلهرپرسشهنامهبهاتوجههبههتسیریازآزمونآلفایکرونباخبخشبهره

دهن همتغیرهایاصلیمحالهموردارزیابیقرارسرفتهاسهتهایتش یلسواالتبرمبنایمؤلفه

پرسشهنامهازآزمهونکلمهوسرو یکلهیههانرمهالبهودندادهیابیبهجهتارزوپسازآن

ههایآمهاریایهنسیریش هاست.پسازآنبهمنظهورت زیههوتحلیهلدادهبهرهرنو یاسم

هایتوزیعش هاستخراجسردی هوپسازنامههدرابت ااطفعاتبهدستآم هازپرسشمحال

ههایدردوحهوزهرو «SPSS18»افزارآماریهایبهدستآم هازطریقنرمآنتمامیداده

ههاان .درت زیههوتحلیهلتوصهیفیدادهتوصیفیواستنباطیموردت زیهوتحلیلقرارسرفته

یعنیسهرمایهتوصیفیمربوطبهمتغیرهایجمعیتشناالتیودومتغیراصلیمحالههایشاالص

ومیهانهینپه یریسیاسهیمحاسهبهونمودارههایمربهوطبههآنههاترسهیمواجتماعیوجامعه

محاسهبهوارائههشه هپرسشهنامهدرشه ه هیسن یهالفهؤمبرایآم هدستهبمعیارانحرا 

ودرنهایهتهایمحالهتنباطینیزبهمنظورارائهپاسخبرایفرضیههایاساست.دربخشرو 

ضهریبیآزمهونمعنهادارتعمیمنتایاحاصلهازنمونهبهجامعهآماریپژوهشمهوردنظهراز

ضهرایب،تحلیلواریانسم لرسرسیونیازجمله همبستهیپیرسونوم لرسرسیونیالطی

نمهوداروازم لرسرسیونیپهسازحه  ج ولهمبستهینمراتحاصل،م لرسرسیونی

استفادهش هاست.هامان هیپراکنشباق
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 های هر متغیر پرسشنامه بر مبنای شاخص های مختلف بخش بررسی پایایی

وسههیلهآندرجهههاعتمههادوسههازسارییههک(محیاسههیاسههتکهههبهههReliabilityپایههایی)

شود.رو عم هبرآوردضهریبپایهایی،سیرییکمفهومنشاندادهمینامهدران ازهپرسش

(ضهریبیازCronbach’s Alphaآلفهایکرونبهاخ).(اسهت8)جه ولضریبآلفایکرونبهاخ

سیهرد.بههعبهارتدیههرآلفهایپایاییوسازساریاستوسازساریدرونیم لراان ازهمی

 هیهکسهازهسیردکهبهنهالوبییکم موعهازمتغیرههایمشهاه هشهکرونباخان ازهمی

دهن .م نونراتوضی می
 

 آلفای کرونباخ بخش های پرسشنامه پژوهش: 1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سوأل پرسشنامه ردیف

 %91 82 اعتماد 8

 %91 81 هن ارها 9

 %11 84 اجتماعیشب ههای 9

 %19 84 سیاسینهر  4

 %14 89 سیاسیآساهی 9

 %14 89 مشارکتسیاسی 1

 

 ها توصیفی داده تحلیل
نظرسرفتهشه هشناالتی)دموسرافیک(ح منمونهدرهایجمعیتدراینبخشبهویژسی

پردازیم.میمحالهبرای
 

 کنندگان های عمومی شرکت شاخص
انه سالبهوده99تا91درص افرادبین11کنن ساندرنظرسن یبابیشترینتع ادشرکت

کننهه سانراتشهه یلدرصهه بیشههترینتعهه ادشههرکت92سههالبهها91وپههسازآنافههرادزیههر

91سهالوبهاالی91تا99کنن ساننیزبهترتیبافرادبیندهن .کمتریندامنهسنیشرکتمی

کننه سان.بررسیوضعیتشرکتاستکنن هازم مو کلافرادشرکتدرص 8و9سالبا

کننه هدانشه ویانافهرادشهرکتدهه کههبیشهترینتعه ادنشهانمهیازلحاظسروهتحصیلی

.پهسازآنههابههترتیهبمیهزانمشهارکتاسهتدرص 49هایمهن سیبهمیزانتحریبیرشته

1درص ،علومپایههبها2درص ،پزش یوبه اشتبا99هایعلومانسانیبادانش ویانرشته



 14 ... پذیری سیاسی نقش سرمایه اجتماعی در جامعه
 

مدرصه دهه9دهمدرصه وتربیهتبه نی1درص ،نامشخص9هایالارجیبادرص ،زبان

درصه 1درایهنپهژوهشم هردومحالههههایدرص آزمهودنی29درح ودهمچنین .است

یزدراینالصهو نامشهخصکنن ساندرنظرسن یندرص شرکت9.وضعیتهستن متأهل

درصه 81ان وکنن هوضعیتهزینهماهیانهالودرااعفمن ردهدرص افرادشرکت99.است

کهرد.همچنهینافهراددارایهزینهههستن هزارتومان911تا991دیبینکرافراددارایهزینه

ههزارتومهانهرکه امبهه911کردباالترازهزارتومانونیزافراددارایهزینه991تا991بین

991تا891کردافراددارایهزینه دهن .کنن سانراتش یلمیدرص شرکت81طورمساوی

شهون .درانتههایایهنکننه سانراشهاملمهیصه ازم مهو شهرکتدر89هزارتومهاننیهز

درصه وافهراددارای1ههزارتومهانبها891تا811کردبینبن ینیزافراددارایهزینهتحسیم

 درص قراردارن .9هزارتومانبا811کردزیرهزینه

رایتحصهیفتدرص ،دا41کنن هدرنظرسن ییعنیوال یناکثریتدانش ویانشرکت

89درص قراردارنه .94دیپلموزیردیپلمودررتبهدوموال یندارایم ر کارشناسیبا

درص وال یندارایمه ر کارشناسهیارشه بودنه وواله یندارایتحصهیفتتهامحطهع

شهانن اشهتن ریوهمچنیندانش ویانیکهتمایلیبرایاعفممیهزانتحصهیفتواله ینتدک

اکثریههتدهنهه .درصهه ازم مههو ح ههمنمونهههراتشهه یلمههی4طههورمسههاویمبههههرکهه ا

درص تمهایلیبههاعهفممیهزاندرآمه 44کنن هدرنظرسن ییعنیح وددانش ویانشرکت

درص آنهادارایدرآم یمعادلیکونیمتادومیلیونو81ان .ماهیانهالانوادهالودن اشته

ان .همچنهینافهراددوونیمتاسهونیممیلیونتوماندرماهداشتهدرص آنهادرآم یبین89

درص ،افراددارایدرآم بینسهو2دارایدرآم بینیکتایکونیممیلیونتوماندرماه

درصه ونهایتهاًدرآالهرین1درص ،افراددارایدرآم باالیپنامیلیهون1نیمتاپنامیلیون

درآم زیریهکمیلیهونبهانههاردرصه قهراردارنه .اکثریهتدانشه ویانرتبه،افراددارای

ک امازانوا نشریاتوجرایه رامطالعههان کههیچدرص اعفمکرده91کنن هیعنیشرکت

درصه از99کنن .پسازآنهادانش ویانعفقمن بهموضوعاتسیاسیقهراردارنه کههنمی

درصه ،89منه بههموضهوعاتورزشهیهدهن .افرادعفقهمیراتش یلمحالهح منمونهاین

درص ودرنهایتافرادیکهبهاینبخشازسواالتپاسهخ89موضوعاتمربوطبهحوادث

دهن .کنن ساندرنظرسن یراتش یلمیدرص ازم مو شرکت9؛ان ن اده
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 میانگین و انحراف معیار 
صهورتکلهیهایدادهرابهعیار،الصوصیتم موعهآمارهایینظیرمیانهینوانحرا م

کهیکانه ازۀ«تع ادمحادیر»تحسیمبر«م مو محادیر»ستازاکنن .میانهینعبارتبیانمی

بهراسها .آوردفهراهممهی،کهتوزیعدرک اواقعشه هاسهتبهاینالفصةم انیوراجع

1398وانحهرا معیهار9318امیهانهین،مؤلفهنهر سیاسیب9اطفعاتارائهش هدرج ول

وانحهرا معیهار9314هاازباالترینمیانهینومؤلفههن ارهابهامیهانهیننسبتبهسایرمؤلفه

 ازکمترینمیانهینبرالورداربودهاست.1391
 

 های پرسشنامه : ميانگين و انحراف معيار مؤلفه2جدول 

انحرا معیارمیانهینهامولفه

 0.34 2.80اعتماد

 0.36 2.64هن ارها

 0.50 2.70هایاجتماعیشب ه

 0.51 2.81نهر سیاسی

 0.56 2.76آساهیسیاسی

 0.71 3.03مشارکتسیاسی



منع سسردی هاست 8هایپژوهشوپرسشنامهآندرنمودارمؤلفهمحایسهوضعیت
 

 
 : وضعيت نسبي ميانگين مؤلفه1نمودار 
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 استفاده از ضریب همبستگیها با  آزمون فرضیه
 آزمون فرضیه اصلی پژوهش -الف

بههااسههتفادهازضههریبهمبسههتهیپیرسههونمحهه ارضههریبهمبسههتهیمتغیرهههایپههژوهش

کون تراسهت،در199/1داریمحاسبهش هآلفاییابیش وازآن اییکهسط معنیرابطه

یعنهیبهاتوجههبههضهریب(.88)ج ولنتی هفرضصفرردش هوفرضتححیقتأیی سردی 

پ یریسیاسهیدانشه ویاندرص (بینسرمایهاجتماعیوجامعه99همبستهیبهدستآم ه)

ارتباطمعنادارومستحیموجوددارد.بهاینمعناکهباافزایشی یدیهریافزایشپیه اکهرده

 فرضصفروالف وبالع س.

H0: ρ = 0 پ یریسیاسیدانش ویانرابطهوجودن ارد.بینسرمایهاجتماعیوجامعه

H1: ρ ≠ 0پ یریسیاسیدانش ویانرابطهوجوددارد.بینسرمایهاجتماعیوجامعه

 
 پذيری سياسي ضريب همبستگي بين سرمايه اجتماعي و جامعه :11جدول 

 داریسط معنی نمونه انحرا استان ارد میانهین 
همبستهی

 رسونپی

93181399921سرمایهاجتماعی

 93111342921131111399 پ یریسیاسیجامعه

   
 آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش. 9-2

یابیش ومح ارضریبهمبستهیازآن هاییبااستفادهازضریبهمبستهیپیرسونرابطه

فرضصفرردش هوکون تراست،درنتی ه199/1داریمحاسبهش هآلفایکهسط معنی

49(.یعنیباتوجهبهضریبهمبستهیبهدسهتآمه ه)89)ج ولفرضتححیقتأیی سردی 

درص (بیناعتمادونهر سیاسیدانش ویانارتباطمعنادارومستحیموجوددارد.بهاینمعنا

کهباافزایشی یدیهریافزایشپی اکردهوبالع س.فرضصفروالف  

H0: ρ = 0  .بیناعتمادونهر سیاسیدانش ویانرابطهوجودن ارد

H1: ρ ≠ 0.بیناعتمادونهر سیاسیدانش ویانرابطهوجوددارد 
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 ضريب همبستگي بين اعتماد و نگرش سياسي :12جدول 

 نمونه انحرا استان ارد میانهین 
سط 
 داریمعنی

همبستهی
 پیرسون

9311394921اعتماد

93181398921131111349  سیاسینهر

    
 آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش -ب

یابیش وازآن هاییبااستفادهازضریبهمبستهیپیرسونمح ارضریبهمبستهیرابطه

کون تراست،درنتی هفرضصفرردش هو199/1داریمحاسبهش هآلفایکهسط معنی

98.یعنیباتوجهبهضریبهمبستهیبهدسهتآمه ه)(89)ج ولفرضتححیقتأیی سردی 

درص (بینهن ارهاوآساهیسیاسیدانش ویانارتباطمعنادارومستحیمضعیفیوجهوددارد.

.فهرضصهفروبهرع سبهاینمعناکهباافزایشی یاحتماالًدیهریافهزایشپیه اکهردهو

 الف  

H0: ρ = 0  انش ویانرابطهوجودن ارد.بینهن ارهاوآساهیسیاسید

H1: ρ ≠ 0.بینهن ارهاوآساهیسیاسیدانش ویانرابطهوجوددارد
 

 ضريب همبستگي بين هنجارها و آگاهي سياسي :11جدول 

 میانهین 
انحرا 
 استان ارد

 داریسط معنی نمونه
همبستهی
 پیرسون

93141391921هن ارها

93111391921131111398 آساهیسیاسی

 

 آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش -پ

یابیش وازآن هاییبااستفادهازضریبهمبستهیمح ارضریبهمبستهیپیرسونرابطه

کون تراست،درنتی هفرضصفرردش هو199/1داریمحاسبهش هآلفایکهسط معنی

41تهیبهدسهتآمه ه)(.یعنیباتوجهبهضریبهمبس84)ج ولفرضتححیقتأیی سردی 

هایاجتماعیومشارکتسیاسیدانش ویانارتباطمعنادارومستحیموجهوددرص (بینشب ه

دارد.بهاینمعناکهباافهزایشی هیدیههریافهزایشپیه اکهردهوبهالع س.فهرضصهفرو

 



 11 ... پذیری سیاسی نقش سرمایه اجتماعی در جامعه
 

الف  

H0: ρ = 0 رد.هایاجتماعیومشارکتسیاسیدانش ویانرابطهوجودن ابینشب ه

H1: ρ ≠ 0هایاجتماعیومشارکتسیاسیدانش ویانرابطهوجوددارد.بینشب ه
 

 های اجتماعي و مشارکت سياسي  ضريب همبستگي بين شبکه :11جدول 

 میانهینشاالص
انحرا 
 استان ارد

 نمونه
سط 
 داریمعنی

همبستهی
 پیرسون

931139921هایاجتماعیشب ه

93191318921131111341 مشارکتسیاسی


،مه لهمهواریکمهیرادارابهودهو89باتوجهبههمبستهیبهدسهتآمه هدرجه ول

درص ای ادنمای کهبهرآوردضهعیفیاسهت.بها99توان براز الطیازنمراتواقعیتامی

مهیباشه ،اسهتحفل939تها839توجهبهآمارهدوربینواتسونبهدستآم هکههعه دیبهین

.استده کهاستفادهازرسرسیونالطیم ازقیمان ههااثباتش هونشانمیبا
 

 جدول همبستگي نمرات حاصل از مدل رگرسيوني :11جدول 

آمارهدوربینواتسون الطایاستان اردبرآورد ضریبتعیین ضریبهمبستهی م ل

1 0.57 0.33 0.40172 1.607 



توانبههجهایاسهتفادهازمی(81تآم ه)ج ولباتوجهبهسط معناداریبهدسهمچنین

برآوردبهوسیلهمیانهینازم لرسرسیونیاستفادهنمود.
 

 : تحليل واريانس مدل رگرسيوني11جدول 

 م ل
م مو 
 م  ورات

درجه
 آزادی

میانهین
 م  ورات

 آمارهفیشر
سط معنی
 داری

م لرسرسیونی 30.220 3 10.073 62.419 .000 

   161. 386 62.294 هاباقیمان ه

    389 92.514 کل
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تواننحشهن ارهاراازمه لداریبهدستآم ه،میوسطوحمعنی81باتوجهبهج ول

ح  نمود.اینفرضیهدرمیزانارتباطضعیربیناینعاملوآساهیسیاسینیزدیه هشه ه

بود.
 : ضرايب مدل رگرسيوني11جدول 

 م ل
دضرایبغیراستان ار  ضرایباستان ارد

t 
سط معنی
الطایاستان ارد B داری Beta 

 000. 4.339  187. 810. ع دثابت

اعتماد .351 .072 .244 4.887 .000 

هن ارها -.047 .071 -.035 -.670 .503 

هایاجتماعیشب ه .445 .047 .452 9.466 .000 



(است 82و81)ج ولل اپسازح  اینمؤلفهنتایابهشرحزیر

 
 : همبستگي نمرات حاصل از مدل رگرسيوني پس از حذف11جدول 

 الطایاستان اردبرآورد ضریبتعیین ضریبهمبستهی م ل

1 0.571 0.33 0.40144 

 

 : ضرايب مدل رگرسيوني11جدول 

 م ل
ضرایبغیراستان ارد  ضرایباستان ارد

t 
سط معنی
الطایاستان ارد B داری Beta 

 000. 4.362  176. 769.  دثابتع

اعتماد .330 .065 .230 5.084 .000 

شب ههایاجتماعی .435 .044 .442 9.774 .000 



هابهصورتنحاطیبرروییهکصهفحهدرمطالعهرابطهبیندومتغیراولینق مرسمداده

نههونهیشهود،(نامیه همهیScatterplotنموداراسهت.شه لحاصهلکههنمهودارپهراکنش)
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ده وایش ننحاطدراطرا یکال مستحیمیایکنو منحنیمشخصرانشانمیالوشه

کن .بنهابراینبهانیزبرداشتیعینیازمیزانپراکن سیدادهاپیرامونال یامنحنیرافراهممی

شتهوانیمرابطههبهیندومتغیهررابررسهیکنهیم.نمهودارپهراکناستفادهازنمودارپراکنشمهی

نمهودارنشهان.پیهرویازتوزیهعنرمهالاسهتهر(نشهان9هادراینپهژوهش)نمهودارباقیمان ه

دستآم هازاجرایم لدارایتوزیعتحریبانرمالبامیهانهینصهفرههایبباقیمان ه؛ده می

په یریسیاسهیونمهراتبهراز شه هاست.بهاینمعناکهاالتف بیننمراتواقعیجامعهه

 لرسرسیونیدارایمیانهینصفراستکهبیانهربراز مناسبم لاست.باتوجههتوس م

بهضرایبج ولم لبهدستآم هبهش لزیرالواه بود 

 13499×(یاجتماعیهاشب ه)+ (×اعتماد) 1.991+  13112 - = یاسیسیریپ جامعه
 

 
 ها :  پراکنش باقيمانده2نمودار

 
پذیری سیاسی دانشججویان دانشجگاه    سرمایه اجتماعی و جامعههای  تحلیل شاخص -ت

 تهران

بهمنظورت زیههتحلیهلآمهاریاسهتفاده 99نسخهSPSSدراینبخشازمحالهازنرمافزار

پ یریسیاسیکهدرقسمتضمائمقابلمشاه ههایسرمایهاجتماعیوجامعهنامهش .پرسش

م،موافحم،متوس ،مخالفموالیلهیمخهالفمبهود.بههسزینهالیلیموافح9است،هریکشامل

هایفوقمح ارعه دییهکتهاپهنامنظورت زیهتحلیلآماریبهترتیببههریکازسزینه

نامهباهمجمهعسردیه وتعلقسرفت.اع ادمتعلقبههریکازسواالتمربوطبههرپرسش
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اع دبهدستآم همعر نمرههرفردبهبرتع ادسواالتمربوطبههرپرسشنامهتحسیمش ت

هههایسههرمایهاجتمههاعیکهههشههاملاعتمههاد،هن ههار،شههب هاجتمههاعیوهههریههکازپرسشههنامه

پ یریسیاسهیکههشهاملنههر سیاسهی،آسهاهیسیاسهیومشهارکتهایجامعهپرسشنامه

هینوانحهرا ههایمیهانها،شهاالصسیاسیبودباش .درنهایتباتوجهبهتوزیعنرمالنمونه

ههایدانشههاهیتححیهقحاضهرهایمرکزیوپراکنه سینمونههاستان اردکهمعر شاالص

ترومحایسهبهترمیهانهینبههدسهتآمه هازههرهستن ؛سزار سردی .بهمنظورتحلیلدقیق

(بهه9په یریسیاسهیبهامیهانهینجامعهه)عه دهایسرمایهاجتماعیوجامعهیکازشاالص

محایسهسردی .بهوسیلهایهنتسهت19/1داریکمترازباسط معنیOne sample t-testوسیله

درصه 29هایهردانشهاهنسبتبهمیانهینجامعههبهادارآمارینمونهتحلیلیاالتففاتمعنی

هایسرمایهاجتماعی)میانهینوآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص92اطمینانتعیینش .ج ول

دهه .بهاتوجههبهه ارد(بهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهتهرانرانشانمهیانحرا استان

ازالیلهیمخهالفمتهاالیلهی9تها8سزینهداشتوبههرسزینههعه د9اینکهپاسخهرسوال

دراینتححیقمعر میانهینههرسهوالونهایتهاًههرپرسشهنامهدر9موافحمتعلقسرفت،ع د

قابهلمشهاه هاسهت،میهانهینههریهکازسهه91سونههکههدرجه ولنظرسرفتهش .همان

داریبهاالترازمیهانهینجامعههبهودهایاجتماعیبهطورمعنهیشاالصاعتماد،هن اروشب ه

.(p<0.05)ههایسهرمایهاجتمهاعیدانشه ویانمحطهعاینامهرحهاکیازبهاالتربهودنشهاالص

امعهبود.کارشناسیدانشهاهتهراننسبتبهمیانهینج

 
 های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران آمار توصيفي شاخص :20جدول

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
 اعتماد 414/1±892/9 100/1*
 هنجار 991/1±919/9 1110/1*

 های اجتماعیشبکه 999/1±944/9 110/1*

*: p<19/1


سیاسیرابهتف یهکدربهین پ یریهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص98لج و

معهر 9ده .امتیازدهیبهرو فوقاله کربهودوعه ددانش ویاندانشهاهتهراننشانمی
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هاینهر سیاسهی،آسهاهیسیاسهیومیانهینجامعهبود.باوجوداینکههریکازشاالص

جامعهبود،اماتنهابرتریآساهیسیاسیدانش ویاندانشهاهتههرانمشارکتباالترازمیانهین

داربود.نسبتبهجامعهازنظرآماریمعنی

 
 پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه تهران های جامعه : آمار توصيفي شاخص21جدول 

p پذیری شاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد 
199/1  ینگرش سیاس 428/1±841/9

 آگاهی سیاسی 989/1±991/9 110/1*

998/1  مشارکت سیاسی 911/1±111/9

*: p<19/1

 
پذیری سیاسی دانشججویان دانشجگاه    تحلیل شاخص های سرمایه اجتماعی و جامعه -ث

 شهید بهشتی

آمارتوصیفیوتحلیلهیشهاالصههایسهرمایهاجتمهاعی)میهانهینوانحهرا 99ج ول

ده .باتوجهبههایهنن ارد(بهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهشهی بهشتیرانشانمیاستا

ازالیلیمخالفمتهاالیلهیمهوافحم9تا8سزینهداشتوبههرسزینهع د9کهپاسخهرسوال

دراینتححیقمعر میانهینهرسوالونهایتاًهرپرسشنامهدرنظرسرفتهه9تعلقسرفت،ع د

ههایسهرمایهاجتمهاعیقابلمشاه هاست،میانهینشهاالص98همانسونهکهدرج ولش .

دانش ویاندانشهاهشهی بهشتیباالترازمیانهینجامعهبوداماازنظهرآمهاریایهنبرتهریدر

(p<0.05).هایاعتمادوهن اربودشاالص

 
 بهشتي دانشگاه شهيدهای سرمايه اجتماعي دانشجويان  : آمار توصيفي شاخص22جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
 اعتماد 412/1±894/9 130/1*
 هنجار 944/1±891/9 100/1*

818/1  های اجتماعیشبکه 418/1±811/9

*: p<19/1

ف یهکپ یریسیاسیراهریکبهتهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص99ج ول
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ده .امتیهازدهیبههرو فهوقاله کربهودودربیندانش ویاندانشهاهشهی بهشتینشانمی

ههاینههر سیاسهی،معر میانهینجامعهبود.باوجوداینکههههریهکازشهاالص9ع د

آسههاهیسیاسههیومشههارکتبههاالترازمیههانهینجامعهههبههودامههاتنهههابرتههرینهههر سیاسههی

داربود.هی بهشتینسبتبهجامعهازنظرآماریمعنیدانش ویاندانشهاهش
 

 بهشتي پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه شهيد های جامعه : آمار توصيفي شاخص21جدول 

p پذیری شاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد 
 نگرش سیاسی 499/1±899/9 100/1*

198/1  آگاهی سیاسی 919/1±191/9

441/1  مشارکت سیاسی 981/1±192/9

*: p<19/1


پذیری سیاسجی دانشججویان دانشجگاه     های سرمایه اجتماعی و جامعه تحلیل شاخص -ج

 عالمه طباطبائی

ههایسهرمایهاجتمهاعی)میهانهینوانحهرا آمارتوصهیفیوتحلیلهیشهاالص94ج ول

ده .بهاتوجههبههطباطباییرانشانمیمهاستان ارد(بهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهعف

ازالیلهیمخهالفمتهاالیلهی9تها8سزینهداشتوبههرسزینههعه د9اینکهپاسخهرسوال

دراینتححیقمعر میانهینههرسهوالونهایتهاًههرپرسشهنامهدر9موافحمتعلقسرفت،ع د

ههایشهاالصتمهاممیهانهینقابهلمشهاه هاسهت،99نظرسرفتهش .همانهونهکهدرجه ول

اجتماعی جامعههمیهانهینازباالترداریمعنیبطورعفمهطباطباییدانشهاهدانش ویانسرمایه

(.p<0.05)بود

 
 طباطبايي های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه عالمه : آمار توصيفي شاخص21جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
 اعتماد 411/1±919/9 110/1*
 هنجار 919/1±881/9 103/1*
 های اجتماعیشبکه 411/1±982/9 110/1*

*: p<19/1
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پ یریسیاسیراهریکبهتف یهکهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص99ج ول

رو فوقال کربهودوده .امتیازدهیبهطباطبایینشانمیدربیندانش ویاندانشهاهعفمه

سیاسهی،نههر شهاالصههایازیهکههرکهاینوجودمعر میانهینجامعهبود.با9ع د

سیاسههیآسههاهیبرتههریتنهههاامههابههودجامعهههمیههانهینازبههاالترمشههارکتوسیاسههیآسههاهی

.(p<0.05)بوددارمعنیآمارینظرازجامعهبهنسبتعفمهطباطباییدانشهاهدانش ویان

 
 طباطبايي پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه عالمه های جامعه : آمار توصيفي شاخص21دول ج

p پذیری شاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد 
999/1  نگرش سیاسی 919/1±191/9

 آگاهی سیاسی 911/1±818/9 110/1*

911/1  مشارکت سیاسی 419/1±112/9

*: p<19/1


پذیری سیاسجی دانشججویان دانشجگاه     های سرمایه اجتماعی و جامعه تحلیل شاخص -چ

 خوارزمی

آمارتوصیفیوتحلیلهیشهاالصههایسهرمایهاجتمهاعی)میهانهینوانحهرا 91ج ول

ده .باتوجهبهاینکههاستان ارد(بهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهالوارزمیرانشانمی

ازالیلیمخالفمتاالیلیموافحمتعلهق9تا8ینهداشتوبههرسزینهع دسز9پاسخهرسوال

دراینتححیقمعر میانهینهرسوالونهایتاًهرپرسشنامهدرنظرسرفتهشه .9سرفت،ع د

اجتمهاعیههایشهب هشهاالصبرتهریقابلمشهاه هاسهت،تنهها99همانسونهکهدرج ول

.(p<0.05)بوددارمعنیجامعهمیانهینبهنسبتآمارینظرازالوارزمیدانشهاهدانش ویان
 

 های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه خوارزمي : آمار توصيفي شاخص21جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
198/1  اعتماد 992/1±121/9

112/1  هنجار 944/1±129/9
 اجتماعیهای شبکه 981/1±981/9 110/1*

*: p<19/1
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پ یریسیاسیراهریکبهتف یهکهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص91ج ول

ده .امتیازدهیبهرو فوقال کربهودوعه ددربیندانش ویاندانشهاهالوارزمینشانمی

داریمعنیبطوریاسیسآساهیونهر هایشاالصهرمعر میانهینجامعهبود.میانهین9

.(p<0.05)بودجامعهمیانهینازباالترالوارزمیدانشهاهدانش ویاندر

 
 پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه خوارزمي های جامعه : آمار توصيفي شاخص21جدول 

p پذیری شاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد 
 نگرش سیاسی 418/1±819/9 100/1*
 آگاهی سیاسی 424/1±891/9 130/1*

811/1  مشارکت سیاسی 499/1±112/9

*: p<19/1


پذیری سیاسجی دانشججویان دانشجگاه     های سرمایه اجتماعی و جامعه تحلیل شاخص -ح

 صنعت و علم

ههایسهرمایهاجتمهاعی)میهانهینوانحهرا آمارتوصهیفیوتحلیلهیشهاالص91ج ول

ده .باتوجهبهایهنرانشانمیصنعتوکدربیندانش ویاندانشهاهعلماستان ارد(بهتف ی

ازالیلیمخالفمتهاالیلهیمهوافحم9تا8سزینهداشتوبههرسزینهع د9کهپاسخهرسوال

دراینتححیقمعر میانهینهرسوالونهایتاًهرپرسشنامهدرنظرسرفتهه9تعلقسرفت،ع د

ههایاجتمهاعیقابلمشاه هاسهت،میهانهینههرسههشهاالص91رج ولش .همانهونهکهد

داریهایاجتماعیدانش ویاندانشههاهعلهموصهنعتبههطهورمعنهیاعتمادوهن اروشب ه

(p<0.05).باالترازمیانهینجامعهبود
 

 صنعت و های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه علم : آمار توصيفي شاخص21جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±حراف استانداردان 
*118/1  اعتماد 919/1±821/9

*1118/1  هنجار 991/1±998/9

*119/1  های اجتماعیشبکه 999/1±899/9

*: p<19/1
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پ یریسیاسیراهریکبهتف یهکهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص92ج ول

ده .امتیازدهیبههرو فهوقاله کربهودونشانمیصنعتودانشهاهعلمدربیندانش ویان

هایآساهیسیاسیومشهارکتسیاسهیبههمعر میانهینجامعهبود.میانهینشاالص9ع د

(p<0.05).داریدردانش ویاندانشهاهعلموصنعتباالترازمیانهینجامعهبودطورمعنی

 
 صنعت و پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه علم ی جامعهها : آمار توصيفي شاخص21جدول 

p  پذیری شاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد
114/1  نگرش سیاسی 929/1±811/9

*114/1  آگاهی سیاسی 982/1±999/9

*1118/1  مشارکت سیاسی 919/1±911/9

*: p<19/1

  
پذیری سیاسجی دانشججویان دانشجگاه     جتماعی و جامعههای سرمایه ا تحلیل شاخص -خ

 طوسی نصیرالدین خواجه

ههایسهرمایهاجتمهاعی)میهانهینوانحهرا آمارتوصهیفیوتحلیلهیشهاالص91ج ول

ده .بهاطوسیرانشانمینصیرال یناستان ارد(بهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهالواجه

ازالیلهیمخهالفمتها9تها8هداشتوبههرسزینهع دسزین9توجهبهاینکهپاسخهرسوال

دراینتححیقمعر میانهینهرسوالونهایتاًهرپرسشهنامه9الیلیموافحمتعلقسرفت،ع د

قابههلمشههاه هاسههت،میههانهینهههرسههه92درنظههرسرفتهههشهه .همههانسونهههکهههدرجهه ول

یدانش ویاندانشهاهالواجههنصهیرهایاجتماعهایاجتماعیاعتمادوهن اروشب هشاالص

(p<0.05).داریباالترازمیانهینجامعهبودال ینطوسیبهطورمعنی
 

 طوسي نصيرالدين های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه خواجه : آمار توصيفي شاخص11جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
*1118/1  اداعتم 991/1±941/9

*18/1  هنجار 949/1±891/9

*189/1  های اجتماعیشبکه 919/1±848/9

*: p<19/1
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پ یریسیاسیراهریکبهتف یهکهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص99ج ول

دهه .امتیهازدهیبههرو فهوقطوسینشانمینصیرال یندانش ویاندانشهاهالواجهدربین

ههاینههر ،آسهاهیومعر میانهینجامعهبود.میانهینهرسهشاالص9بودوع دال کر

طوسیبهاالترازدردانش ویاندانشهاهالواجهنصیرال ینداریمشارکتسیاسیبهطورمعنی

(p<0.05).میانهینجامعهبود
 

 طوسي نصيرالدين پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه خواجه های جامعه : آمار توصيفي شاخص12جدول 

p  پذیریشاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد
*1118/1  نگرش سیاسی 481/1±919/9

*1118/1  آگاهی سیاسی 919/1±919/9

*1118/1  مشارکت سیاسی 911/1±918/9

*: p<19/1



ویان دانشجگاه  پذیری سیاسجی دانشجج   های سرمایه اجتماعی و جامعه تحلیل شاخص -د

 شریف صنعتی

هایسرمایهاجتماعی)میانهینوانحرا اسهتان ارد(آمارتوصیفیوتحلیلیشاالص99ج ول

ده .باتوجهبهایهنکههپاسهخههرشریررانشانمیبهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهصنعتی

لیموافحمتعلهقسرفهت،عه دازالیلیمخالفمتاالی9تا8سزینهداشتوبههرسزینهع د9سوال

دراینتححیقمعر میانهینهرسوالونهایتاًهرپرسشنامهدرنظرسرفتهش .همانسونههکههدر9

ههایاعتمهاددانشه ویاندانشههاهصهنعتیقابلمشاه هاست،تنهابرتریشاالصشهب ه99ج ول

(p<0.05).داربودشریرازنظرآمارینسبتبهمیانهینجامعهمعنی


 شريف های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه صنعتي : آمار توصيفي شاخص11جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
*142/1  اعتماد 942/1±819/9

194/1  هنجار 414/1±891/9

119/1  های اجتماعیشبکه 922/1±889/9

*: p<19/1
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پ یریسیاسیراهریکبهتف یهکهایجامعهمارتوصیفیوتحلیلیشاالصآ94ج ول

ده .امتیازدهیبهرو فوقاله کربهودوشریرنشانمیدربیندانش ویاندانشهاهصنعتی

ههاینههر ،آسهاهیومشهارکتمعر میانهینجامعهبود.میانهینهرسههشهاالص9ع د

شریربهاالترازمیهانهینجامعههبهوددانشهاهصنعتیداریدردانش ویانسیاسیبهطورمعنی

(p<0.05).

 
 شريف پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه صنعتي های جامعه : آمار توصيفي شاخص11جدول 

p پ یریشاالصسرمایهجامعه میانهین±انحرا استان ارد
*191/1  نهر سیاسی 949/1±881/9

*199/1  آساهیسیاسی 419/1±819/9

*111/1  مشارکتسیاسی 499/1±814/9

*: p<19/1


پذیری سیاسجی دانشججویان دانشجگاه     های سرمایه اجتماعی و جامعه تحلیل شاخص -ذ

 الزهرا

ههایسهرمایهاجتمهاعی)میهانهینوانحهرا آمارتوصهیفیوتحلیلهیشهاالص99ج ول

دهه .بهاتوجههبههایهنکههنشانمیاستان ارد(بهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهالزهرارا

ازالیلیمخالفمتاالیلیموافحمتعلهق9تا8سزینهداشتوبههرسزینهع د9پاسخهرسوال

نامههدرنظهرسرفتههدراینتححیقمعر میانهینهرسوالونهایتاًههرپرسهش9سرفت،ع د

ههایسهرمایهمشهاالصقابهلمشهاه هاسهت،میهانهینتمها99ش .همانسونهکههدرجه ول

.(p<0.05)داریباالترازمیانهینجامعهبوداجتماعیدانش ویاندانشهاهالزهرابطورمعنی
 

 های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه الزهرا : آمار توصيفي شاخص11جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
*119/1  اعتماد 441/1±821/9

*191/1  هنجار 411/1±818/9

*181/1  های اجتماعی شبکه 999/1±824/9

*: p<19/1
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پ یریسیاسیراهریکبهتف یهکهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص91ج ول

9اله کربهودوعه دده .امتیازدهیبههرو فهوقدربیندانش ویاندانشهاهالزهرانشانمی

ههاینههر سیاسهی،آسهاهیهینجامعهبود.باوجوداینکههریهکازشهاالصمعر میان

سیاسههیومشههارکتبههاالترازمیههانهینجامعهههبههودامههابرتههریآسههاهیومشههارکتسیاسههی

.(p<0.05)داربوددانش ویاندانشهاهالزهرانسبتبهجامعهازنظرآماریمعنی

 
 ی سياسي دانشجويان دانشگاه الزهراپذير های جامعه : آمار توصيفي شاخص11جدول 

p  پذیری شاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد
494/1  نگرش سیاسی 999/1±192/9

*118/1  آگاهی سیاسی 412/1±911/9

*141/1  مشارکت سیاسی 412/1±841/9

*: p<19/1


ری سیاسجی دانشججویان دانشجگاه    پذی های سرمایه اجتماعی و جامعه تحلیل شاخص -ر

 امیرکبیر

آمارتوصیفیوتحلیلهیشهاالصههایسهرمایهاجتمهاعی)میهانهینوانحهرا 91ج ول

ده .باتوجهبههایهنکههاستان ارد(بهتف یکدربیندانش ویاندانشهاهامیرکبیررانشانمی

الفمتاالیلیموافحمتعلهقازالیلیمخ9تا8سزینهداشتوبههرسزینهع د9پاسخهرسوال

پرسشنامهدرنظرسرفتهشه .دراینتححیقمعر میانهینهرسوالونهایتاًهر9سرفت،ع د

هایسرمایهاجتماعیاعتمهادوقابلمشاه هاست،میانهینشاالص49هونهکهدرج ولهمان

(p<005).جامعهبودداریباالترازمیانهینهن اردانش ویاندانشهاهامیرکبیربطورمعنی
 

 های سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه اميرکبير : آمار توصيفي شاخص11جدول 

p شاخص سرمایه اجتماعی میانگین ±انحراف استاندارد 
*1118/1  اعتماد 449/1±919/9

*119/1  هنجار 941/1±818/9

194/1  های اجتماعی شبکه 994/1±819/9

*: p<19/1
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پ یریسیاسیراهریهکبههتف یهکدرهایجامعهآمارتوصیفیوتحلیلیشاالص91ج ول

معهر 9ده .امتیازدهیبهرو فوقال کربهودوعه دبیندانش ویاندانشهاهامیرکبیرنشانمی

هاینهر سیاسی،آساهیسیاسهی،مشهارکتسیاسهیمیانهینجامعهبود.میانهینهرسهشاالص

(p<0.05).بودداریدردانش ویاندانشهاهامیرکبیرباالترازمیانهینجامعهمعنیبطور
 

 پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه اميرکبير های جامعه : آمار توصيفي شاخص11جدول 

p  پذیری شاخص سرمایه جامعه میانگین ±انحراف استاندارد
*119/1  نگرش سیاسی 414/1±991/9

*119/1  آگاهی سیاسی 411/1±998/9

*1118/1  مشارکت سیاسی 481/1±941/9

*: p<19/1


 های دولتی شهر تهران پذیری سیاسی دانشگاه مقایسه کلی سطح سرمایه اجتماعی و جامعه -ز

هایشهرتهرانازلحاظمیزانسرمایهاجتماعیموجهود،میهانهینبهمنظورمحایسهکلیدانشهاه

دانشهاهبههدسهتآمه هوبههوسهیله2هایاجتماعیهریکازاعتماد،هن اروشب ههایشاالص

ههایمنتخهبهایاینشاالصکلیسرمایهاجتماعیدربیندانشهاهمیانهینANOVAتستآماری

ههایدولتهیبن یمیزانسرمایهاجتماعیدربهیندانشههاه،ترتیبرده9محایسهش .برمبناینمودار

لهموصهنعت،الزههرا،عفمههازبیشترینبهکمتهرینعبهارتبهودازتههران،امیرکبیهر،عشهرتهران

ی،الواجهنصیرال ینطوسی،الوارزمی،شهی بهشتیوصنعتیشریر.طباطبائ


 های دولتي شهر تهران ميزان سرمايه اجتماعي دانشگاه : مقايسه1نمودار 
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په یریهایمتغیرجامعههتهرانازنظرشاالصهایشهرهمچنینبهمنظورمحایسهکلیدانشهاه

ههاینههر سیاسهی،آسهاهیسیاسهیوسیاسیموردمطالعهدراینرساله،میهانهینشهاالص

ANOVAدانشهاهبهدستآم .سپسبههوسهیلهتسهتآمهاری2مشارکتسیاسیهریکاز

4کهدرنمودارهایمنتخبمحایسهش .همانهونههایاینسهشاالصدربیندانشهاهمیانهین

په یریسیاسهیازبیشهترینبههکمتهرینعبهارتبهودازقابلمشاه هاست،ترتیبمتغیرجامعه

،الزههرا،دانشهاهالواجهنصیرال ینطوسی،امیرکبیر،علموصهنعت،تههران،صهنعتیشهریر

په یریسیاسهیدانشه ویاندانشههاهیوشهی بهشتی.برتریجامعههالوارزمی،عفمهطباطبائ

یوشهی بهشهتیازنظهرآمهاریهایعفمهطباطبائسبتبهدانشهاهالواجهنصیرال ینطوسین

.(p<0.05)داربودمعنی

 
 های دولتي شهر تهران پذيری سياسي دانشجويان دانشگاه : مقايسه ميزان سطح جامعه1نمودار 

 

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه
یاستودرنتی هبهمنظورپیشبردهرنهپ یریسیاسیفرآین یپیچی هونن بع جامعه

هههاوبایسههتدرنظههرسرفههت.درپههیشسههرفتنبرنامهههبهتههرآنایههنسسههتردسیرامههی

هایتکبع یوباتأکیه بهرجنبههویهامحطهعزمهانیورویه ادالها شهانسسیاسته اری

یتروتوجههبههوضهعموفحیتبهاالییرادرایهنالصهو بهههمهراهنخواهه داشهت.ازایهن

پ یریسیاسیدرپهیشسرفتههالواهه شه ،افزاریبستراجتماعیکهدرآنفرآین جامعهنرم

یعنیتوجهبهوضعیتسرمایهاجتماعیضرورتالواه داشت.بههرمیزانکهسهط سهرمایه
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په یریواجتماعییهکنظهامسیاسهیونهادههایآنبیشهترباشه ،درپیشهبردفرآینه جامعهه

هایمعطو بهاینههاوطرزتلحیشهرون اننسبتبهامرسیاسیوپ ی هدهیبهدی ساش ل

ههایمهادیحوزهاززن سیبشریباموفحیتبیشتریعملالواهن کردودراینمسهیرهزینهه

کمتریراالواهن پرداالت.

بههمثابههمهمتهرینمؤلفهه«سهرمایهاجتمهاعی»هایاینپژوهشنشاندادکههآزمونفرضیه

هاها،نهر ازاینروشناالتدی ساهاست.پ یریسیاسیزاریدرپیشبردفرآین جامعهافنرم

توان درپیشبردههرمیمحالههایرفتاریشهرون انوبهطوراالصجامعهه  اینوویژسی

پ یریسیاسهیمهؤثرباشه .بههاسهتنادنتهایاتححیهق،آزمهونآمیزترفرآین جامعهنهموفحیت

نشاندادکهباافزایشسط سهرمایهاجتمهاعیدرسهط دانشههاه،فرآینه محالهفرضیهاصلی

پ یریسیاسیازسط موفحیتبهاالتریبرالهوردارالواهه بهود؛زیهرابهرطبهقآزمهونجامعه

دانش ویاننسبتبههدانشههاه،تأثیرپه یری«اعتماد»هایفرعیپژوهشباافزایشسط فرضیه

بیشترالواه بود.دراینالصهو یعنهیافهزایش«هر سیاسین»سیریآنهادرفرآین ش ل

اتخهاذ؛سط اعتماددانشه ویاننسهبتبههدانشههاهیکههدرآنمشهغولبههتحصهیلهسهتن 

افزاریعلمی،پژوهشیوآزمایشهاهی؛بهبهوداق اماتینظیربهبودسط کیفیام اناتسخت

ههاوومسط کمهیوکیفهیآزمهونپایشم اسط کیفیام اناترفاهی،ورزشیواقامتی؛

هایعلمیوتعمیقایهنذهنیهتدردانشه ویانکههدانشههاهدرمحابهلارائههاله ماتارزیابی

علمههی،پژوهشههیورفههاهیانتظههارتمرکههزبههاالیآنهههابههرمطالعهههوپههژوهشرادارد؛ان ههام

نشههاه؛هایمی انیدرالصو راه ارهایافهزایشاعتمهاددانشه ویاننسهبتبههداپژوهش

ههایساالریدرانتخها محامهاتومسهئولیندانشههاه؛برسهزاریدورهاتخاذروی ردشایسته

هایفردیواجتماعیدرنتی هافزایشاعتمادبهنفسفهردیآموزشیبهمنظورتوسعهمهارت

.سرددیمشنهادیپسازاعتمادنسبتبهدیهرانونهادهاالواه ش کهزمینه

ده کهبهدلیلسستر دایرهمنهابعنشانمیمحالهنفرضیهفرعیدومازسویدیهرآزمو

هاودانشسیاسی،وضهعیتکیفهیهن ارههاییکههدردرونوام اناتدریافتاالبار،تحلیل

دهیآساهیسیاسیدانش ویانتهأثیربسهیارکمهیبرش ل؛هایموردتوجهقراردارددانشهاه

ایدرسهط ههایرسهانهوجهبههراه ارههایتحویهتفعالیهترس تدارد.ازاینروبهنظرمی

رسهانیپرطرفه اروجه ا بهرایدانشه ویانکههمتعلهقبهههایاطف دانشهاهوای ادرسانه
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ههایبرجسهتهوسط کمیوکیفیتعامهلدانشههاهبهارسهانهیدانشهاهباش وهمچنینارتحا

هشهههرانبرتههرومعرفههیوانع هها شهه هدرقالههبروی ردهههاییماننهه معرفههیپژوشههناالته

بهرداریمناسهبهایبهرهزمینه؛توان هایتححیحیوپژوهشیدرسط کفنوالردمیفعالیت

آسهاهیسیاسهیدانشه ویانفهراهمآورد.همچنهینحضهور،رشه ؛ازاینابهزاررادرفرآینه 

توانه موجهبمهی،هایم هازیمهوردتأییه درکشهورترنهاددانشهاهدرفضاهاوشب هفعال

ایکههدانشه ویاناالبهار،ایبههمثابههعرصههبخشیدانشهاهدرحوزهرسهانهافزایشوزناثر

دارنه سهردد.هاودانشسیاسیوبهطورکلیآساهیسیاسیالودراازآندریافتمیتحلیل

سیهریازنشهاندادکههرشه کمهیوکیفهیبههرهمحالههدرنهایتآزمونفرضیهفرعهیسهوم

هههایاصههلیهههایاجتمههاعیبهههسسههتر مشههارکتسیاسههیبهههمثابهههی ههیازشههاالصب هشهه

سهرفتنروی هردپ یریسیاسیمن رالواهه شه .بنهابراینپیشهنهادهایینظیهردرپهیشجامعه

هاومحولکردنبخشیازاموراجراییدانشههاههاوتش لحمایتیدرتأسیسنهادها،ان من

سهمینارهاییبهاوههاههایجمعهیماننه همهایشاریفعالیهتبهآنها؛توجهمضاعربههبرسهز

ههایبینهیمشهوقموضوعاتکاربردیوج ا برایدانش ویان،صهنعتوبهازارکهار؛پهیش

ههایدانشههاهیسوناسوندرترغیبدانش ویانبهان امکارههایسروههیدران هامفعالیهت

.باش توان دراینالصو مفی می
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