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چکیده:
هاي اجتماعی و مداراي ي اجتماعی با محوریت اعتماد و شبکهسرمایه

بخشی و همبستگی اجتماعی و هاي مهم براي انسجامشرطسیاسی از پیش
ي ي سرمایهنیز دموکراسی هستند. هدف در این پژوهش، بررسی رابطه

ي رابرت ر این مطالعه از نظریهاجتماعی با مداراي سیاسی دانشجویان بود. د
ي ي اجتماعی و از نظریههاي متغیر سرمایهها یا سنجهپاتنام براي طرح گویه

کینگ براي متغیر مداراي سیاسی استفاده شد. این تحقیق با روش پیمایشی 
ي مقاطع نفر از بین دانشجویان همه390انجام شده است که حجم نمونه، 

هاي تحقیق نشان ي آماري بود. یافتهنوان جامعهتحصیلی دانشگاه شیراز بع
درصد از کل دانشجویان داراي مداراي سیاسی در سطح 2/19دهند که می

درصد داراي مداراي 5/19درصد مداراي سیاسی متوسط و 3/61پایین، 
سیاسی باال هستند. متغیرهاي مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی، تعهد 

اي، فرایض اعتماد اجتماعی، میزان مصرف رسانهاجتماعی، آگاهی اجتماعی، 
ها، سن و مقطع تحصیلی با مداراي سیاسی  مذهبی، عضویت در تشکل

ي ي معنادار داشتند ولی در ارتباط با متغیرهاي وضعیت تأهل، دانشکدهرابطه
محل تحصیل، قومیت، محل سکونت، محل تولد و جنسیت با مداراي سیاسی 

نشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ي معناداري دیدهرابطه
متغیرهاي مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، تعامل اجتماعی، محل تولد، 
اعتماد اجتماعی، محل سکونت، مصرف رسانه و جنسیت در معادله وارد 

درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.24شدند و در مجموع 
ي اجتماعی، اعتماد اجتماعیمداراي سیاسی، سرمایه،نشگاه شیرازداکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
گیري و گیرد بلکه شکلء شکل نمیدموکراسی به مثابه مشی حکمرانی، در خال

هاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی تر از همه، استمرار آن نیازمند بسترها و پیش شرطمهم
شکل بگیرد استمرار ها، دموکراسی اگر هم این پیش شرطلذا بدون وجود ؛و سیاسی است

شایان ذکر آن است که بین نوع ساختار سیاسی یا حکومت و نوع يکند. نکتهپیدا نمی
بازتولیدي وجود دارد به این معنی که استمرار و نهادینه شدن يفرهنگ سیاسی رابطه

مدنی یک و مدنی و باورهاي دموکراسی، بیش از هر چیز، نیازمند فرهنگ سیاسی دموکرات
نهادهاي مدنی و پذیري مدنی حکومت وهمچون مداراي سیاسی، انتقادپذیري، مسئولیت

باوري، مشارکت و باورهایی از این دست است.شهروندان، قانون
دموکراسی براي استمرار نیازمند فضاي آرام منطقی و رقابت پویا در چارچوب قواعد 

است و در دموکراسی، حقوق » وحدت در عین کثرت«اعده بازي دموکراتیک و رعایت ق
یابد. در این بین، مداراي سیاسی به معنی تحمل بدون تکالیف و تعهد مدنی معنایی نمی

عقاید مخالف و قائل شدن حق رقابت و مخالفت قانونی براي رقیب و احترام به حقوق 
هاي حذفی ي سیاسی و رقابتهاشهروندي آنان است و بدون این مقوله، جامعه دچار تالطم

و لذا مدارا براي استمرار ؛سازداین بستر، دموکراسی نوپا را متزلزل میشود و طبعاًمی
هاي سیاسی و مشارکتی ها در پویشمندسازي رقابتنهادینه کردن دموکراسی و قاعده

بسیار ضروري است.
هاي بیرونی یعنی لفهمؤجوهري درونی به نام اعتماد ويلفهؤاجتماعی با ميسرمایه

ترین بسترسازهاي مهم براي هاي اجتماعی و همکاري و تعهد اجتماعی نیز از مهمشبکه
هاي مطرح شده در این ارتباط، باور بر دموکراسی و استمرار دموکراسی هستند. طبق نظریه

من ضمشارکتی اجتماعی يهاي یاد شده و تجربهلفهؤاجتماعی با ميآن است که سرمایه
هاي شود، در عین حال نیز سبب استفاده از درگیرشدگیآن که سبب انسجام اجتماعی می

هاي سیاسی دموکراتیکمدنی و تجربیات پیشین مشارکتی غیر سیاسی در پویش
اقتصادي و ياجتماعی هم در توسعهيشود. تجربیات حاکی از آن هستند که سرمایه-می

ثر بوده است، تحقیق پاتنام در مورد ایتالیا، مثال ؤاسی مسیياجتماعی و هم در توسعه
خوبی در این مورد است. 

اخیر ياجتماعی در دو دههيرسد اعتماد و سرمایهایران نیز به نظر میيدر جامعه
يتواند در ارتباط با فرایند توسعهبه دالیلی رو به کاهش بوده است و این موضوع می

لذا بایستی با ؛ناپذیري داشته باشدپیامدهاي منفی و جبرانسیاسی و انسجام اجتماعی
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هاي اجتماعی در همکاري با ي افراد و شهروندان و گروهیک رویکرد سیستمی، همه
اجتماعی و اعتمادسازي يحکومت براي التیام بخشیدن به انسجام و تقویت سرمایه

با یکدیگر، تالش جدي ها با یکدیگر و بین افرادبین حکومت و جامعه و بین گروه
).90:1393(سردارنیا،افزایی کنندداشته باشند و هم

ي اجتماعی بین سرمایهيدر این نوشتار، نگارندگان در صدد هستند که رابطه
هاي اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی و لفهبا مؤ

کینگ استفاده شده است را با يظریهتعهد اجتماعی را با مداراي سیاسی که از ن
روش پیمایشی مورد بررسی قرار دهند. 

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

اند و تنها در تحقیقات انجام شده در ایران اغلب به بررسی مداراي اجتماعی پرداخته
راي ها به مداراي سیاسی پرداخته شده، در واقع در این تحقیقات مدابعضی از این پژوهش

عنوان یکی از ابعاد مداراي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.سیاسی به
نفر، 220در پژوهشی با روش پیمایشی با حجم نمونه ،)1388پور و همکاران (شارع

هاي علوم اجتماعی اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکدهيبه بررسی سرمایه
دهد که ها نشان میاند که نتایج تحقیق آنایی پرداختههاي تهران و عالمه طباطبدانشگاه

معکوس و معناداري داشته است و همچنین يهاعتماد نهادي با تمامی ابعاد مدارا رابط
هاي غیرنتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهاي اعتماد نهادي، سن، شبکه

هاي مدارا ترین تبیین کنندهمهماجتماعی انحصاري و ارتباطیيهرسمی سیاسی و سرمای
).64- 98: 1388پور و همکاران، (شارعهستند

نفر، به بررسی و 300در پژوهشی پیمایشی با حجم نمونه ،)1389ترکارانی (
مورد يههادر جامعوضعیت مداراي اجتماعی در لرستان پرداخته است. یافته:سنجش

و مدارا در رفتار با مجرمان در سطح دهد، مداراي قومیتی و ملیتیمطالعه نشان می
متوسط رو به باال، مداراي جنسیتی، مداراي محلی، مداراي عقیدتی در سطح متوسط و 

قرار دارد مدارا نسبت به جرم و مدارا در روابط جنسی و مداراي سازمانی در سطح پایینی 
).137- 155: 1389(ترکارانی، 

هاي شهر خانوادهيهدیگري به مطالعدر پژوهش ،)1390جهانگیري و افراسیابی (
دهند هاي تحقیق نشان میاند. یافتهعوامل و پیامدهاي مدارا پرداختهيشیراز در زمینه
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ها، امکانات زندگی، درآمد خانواده، روابط متغیرهاي تحصیالت والدین، استفاده از رسانه
داري با میزان حاکمیت معنايهاي مدنی اعضاي خانواده داراي رابطهاجتماعی و فعالیت

ها بودند. در میان عوامل مؤثر بر مدارا، میزان برخورداري از امکانات مدارا در فضاي خانواده
زندگی، بیشترین تاًثیر را بر مدارا نشان داد. در مورد پیامدهاي مدارا نیز، نتایج نشان داد 

رویی در خانواده ات و دومعکوسی با تمایل اعضا به ترك خانواده، انحرافيکه مدارا رابطه
).153- 175: 1390دارد (جهانگیري و افراسیابی، 

نفر به 307در پژوهشی با روش پیمایشی با حجم نمونه ،)1392گالبی و رضایی (
ثیر مشارکت اجتماعی بر مداراي اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بررسی تأ

اند که میزان مداراي به این نتیجه رسیدهاند و شهر آذربایجان شرقی پرداختهمشکین
دار آن داراي همبستگی مستقیم معنیيهگاناجتماعی با مشارکت اجتماعی و ابعاد سه

).61- 86: 1392(گالبی و رضایی، هستند

ب) تحقیقات خارجی
مداراي سیاسی انجام گرفته يتري دربارههاي خارجی مطالعات وسیعدر پژوهش

"تأثیر مشارکت سیاسی بر مداراي سیاسی در آمریکا"پژوهشی با عنوان است. از جمله در 

بین مشارکت سیاسی و يهاي ثانویه به بررسی رابطهبا تحلیل داده،)2001(1نسی داینین
دهد که تحصیالت سطح مداراي سیاسی افراد پرداخته است که نتایج این تحقیق نشان می

دوم و ایدئولوژي در يهرد و بعد از آن نژاد در مرتبباالترین قدرت تبیینی را بر مدارا دا
معنادار مربوط به شاخص مشارکت يهترین رابطگیرد و ضعیفسوم قرار میيهمرتب
باشد. می

اجتماعی و ارتباط اجتماعی در ژاپن: يسرمایه: در پژوهشی با عنوان،)2002(2ایکدا
هاي ثانویه به این نتایج رسیده دادهروش تحلیلبا؛مشارکت سیاسی و مداراي سیاسی

معکوس ضعیفی با يداراي ساختار افقی، رابطههاي داوطلبانهاست که عضویت در انجمن
اي معکوس با مدارا دارد. از این گذشته، نتایج این تحقیق نشان داده است که مدارا رابطه

اعتماد نهادي دارد. 
گستردگی عضویت گروهی و ن: با عنوادر پژوهشی دیگر ، )2002(3سیگلر و ژوسلین

1 Necci Dineen
2 Ikeda
3 Cigler & Joslyn



71بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مداراي ...

بین يبه بررسی رابطه، هاي مداراي سیاسیاجتماعی و تأثیر آن روي نگرشيهسرمای
ها در اند. آنهاي مداراي سیاسی در آمریکا پرداختههاي داوطلبانه و نگرشعضویت در گروه

ت چندگانه در اند که عضویت گروهی، نوع گروه و عضویاین پژوهش به این نتیجه رسیده
همچنین اري در تعیین مداراي سیاسی دارند؛هاي مختلف نقش معنادهاي گروهبخش

هاي مختلف یک گروه و افزایش نتایج این تحقیق حکایت از تأثیر مثبت عضویت در بخش
مداراي آنان دارد. 

پژوهشچارچوب نظري و مفهومی 
کینگ يي سیاسی از نظریههاي مربوط به مدارادر این تحقیق، براي تنظیم گویه

رابرت پاتنام با ياجتماعی از نظریهيهاي مربوط به سرمایهاستفاده شد و براي گویه
هاي اجتماعی، همکاري، مشارکت و آگاهی استفاده شد. از نظر هاي اعتماد، شبکهلفهؤم

قبول نداریم راکینگ، مداراي سیاسی به این معنا است که ما آن چه را که اصوالً
ها در نزد عامل تساهل و مدارا.پذیریم. بنابراین مدارا مبتنی بر تصوري است از اولویتمی

عقیدتی، ـمداراي فکرييهپیتر کینگ مدارا را بر حسب موضوع، به چهار دست
(نهادي)، مداراي هویتی و مداراي رفتاري تقسیم کرده است. این مداراي سازمانی

:بندي بدین ترتیب استتقسیم
مدارا نسبت به وجود، بیان یا تبلیغ عقاید مخالف. این عقیدتی:ـمداراي فکري-1

باشد. مدارا در مقام نظر و اندیشه که ناظر بر آزادي افراد در نوع از مدارا داراي دو جنبه می
مخالف عقاید مدارا و در معرض چالش قرار دادن آن است. يپذیرش هر نوع فکر و اندیشه

هاي متفاوت، را در مقام اندیشه و افکار این است که صاحبان آرا و اندیشهمقتضاي مدا
مجبور به پذیرش آراء به خصوصی نباشند و یا به دلیل نداشتن تفکر فکري خاص، مورد 

اذیت و آزار و تضییق و مانند آن قرار نگیرند. 
و اییمنظور از آن به رسمیت شناختن حق گردهم(نهادي): مداراي سازمانی-2

باشد. هاي الزم براي بیان و تبلیغ عقاید عامل تساهل میها و تشکلها، سازمانایجاد نهاد
هایی که اختیاري نیستند که یعنی اعمال مدارا نسبت به ویژگیمداراي هویتی:-3

هاي گوناگون، هاي مختلف از قبیل ادیان مختلف، ملیتخود شامل مدارا نسبت به هویت
شود و به نوعی منادي همزیستی جنس، نژاد، رنگ و فرهنگ میهاي متمایز،قومیت

باشد.آمیز میان افراد انسانی میمسالمت
مداراي رفتاري به مدارا نسبت به رفتارهاي فردي و اجتماعی مداراي رفتاري: -4
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شود (کینگ، تعامالت اجتماعی و مناسبات گروهی اطالق میيهموضوع مدارا در عرص
1976 :74 -5.(
هاي اجتماعی عبارت است از پیوندهاي بین افراد (شبکهينظر پاتنام سرمایهاز

شوند اجتماعی) و هنجارهاي اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می
اجتماعی شامل این موارد است: میزان ي). از دیدگاه پاتنام سرمایه297:1380(پاتنام، 

و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی، رفتار اجتماع محلیمشارکت در امور
يسنجهرسمی و سطح اعتماد بین افراد. بدین ترتیبهاي اجتماعی غیرداوطلبانه، فعالیت

). از 298:مشارکت انجمنی و سنجه اعتماد (همانياو داراي دو عامل اساسی است. سنجه
در امور جمعی و سیاسی و یا عضویت نظر پاتنام در هر سازمان یا گروهی، افراد با مشارکت 

يهاي رسمی و یا غیر رسمی سطحی از اعتماد و همدلی و سرمایهدر انسجام و گروه
هاي دیگر زندگی کاري و ایجاد شده در جنبهيکنند و این سرمایهاجتماعی را تولید می

هاي ها و تجربهيها، افراد داراي توانمندها و شبکهگذارد. این گروهها اثر میاجتماعی آن
ها و دهند و به این وسیله امکان تبادل مهارتمتفاوت را در ارتباط با یکدیگر قرار می

ها و روابط اجتماعی انواع دیگر همچنین مشارکت در شبکهسازند؛اطالعات را فراهم می
د، از راه بر هم کنشی بین شوناجتماعی را که شامل اعتماد و تعهد مدنی میيسرمایه

).56:1995کند (پاتنام، کنندگان فردي، ایجاد میشارکتم
اجتماعی يگذارد؛ سرمایهاجتماعی تمایز میيپاتنام میان دو نوع سرمایه

گروهی تمایل به اجتماعی درونيگروهی، سرمایهاجتماعی میانيگروهی و سرمایهدرون
همگنی را حفظ نماید، در ها دارد و مایل است که خوديممانعت از داخل شدن غیر

هاي مختلف گروهی به گرد هم آوردن مردم از بخشاجتماعی میانيحالیکه سرمایه
هاي انحصاري را تقویت نموده گروهی هویتاجتماعی درونياجتماعی تمایل دارد. سرمایه

کنند که هاي همگن افراد را تبدیل به کسانی میشود و این گروهو باعث حفظ همگنی می
مینه و نقطه نظرات مشابهی دارند و بنابراین این افراد بیشتر از اینکه با دیگران مدارا ز

یابند. کنند و آن را تهدیدي براي موجودیت خود میکنند، نظر دیگران را اشتباه تصور می
کنند که ما را خارج از هایی را توصیف میاجتماعی بین گروهی، شبکهيدر مقابل سرمایه

کند که این کند. پاتنام در نهایت ادعا میها) متصل میمان (یعنی غریبهگروه صمیمی
برهاي ارتباطی ها، میانهاي بین گروهی براي دموکراسی مفیدترند، چرا که این شبکهشبکه

دهند (پاتنام، کنند و مدارا، همکاري و انتشار اطالعات را افزایش میدر جامعه را تشویق می
). 73:1388و همکاران، پور به نقل از شارع



73بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مداراي ...

مدل مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش
بین میزان مشارکت اجتماعی (مشارکت در سطح محله، مشارکت در تفریحات -1
و مداراي سیاسی در بین دانشجویان ، مشارکت در امور مذهبی و سیاسی)جمعیدسته

دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد.
یافته) و جتماعی (اعتماد شخصی، اعتماد نهادي و اعتماد تعمیمبین میزان اعتماد ا-2

مداراي سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد.
بین میزان آگاهی اجتماعی (آگاهی به امور سیاسی، آگاهی دینی و آگاهی به امور -3

ود دارد.عمومی) و مداراي سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وج
بین میزان تعهد اجتماعی (تعهد نسبت به خانواده، تعهد نسبت به جامعه و تعهد -4

نسبت به دوستان) و مداراي سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد.
بین میزان تعامل اجتماعی (میل به روابط باز و گسترده با دیگران، میل به ایجاد -5

دیگران) و مداراي سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود روابط عاطفی با 
دارد.

بین پایبندي به مذهب و مداراي سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه - 6
وجود دارد.

بین میزان استفاده از رسانه و مداراي سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز -7
رابطه وجود دارد.

شناختیمتغیرهاي جمعیت

اجتماعی ـمتغیرهاي اقتصادي

مداراي سیاسیي اجتماعیسرمایه
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شناختی (سن، جنس، وضعیت تأهل، محل تولد) و مداراي متغیرهاي جمعیتبین-8
سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد.

اجتماعی (درآمد، تحصیالت والدین، مقطع تحصیلی، ـبین متغیرهاي اقتصادي-9
وضعیت اشتغال، قومیت، محل سکونت) و مداراي سیاسی رابطه وجود دارد.

شناسی پژوهششرو
در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش پیمایش استفاده شده است و ابزار 

آماري مورد مطالعه يآوري اطالعات پرسشنامه بوده است. جامعهمورد استفاده براي جمع
با تعداد 93-94دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی يدر این پژوهش، شامل کلیه

نفر محاسبه 376مورد مطالعه بر مبناي فرمول کوکران يود. حجم نمونهنفر ب17614
گیري از روش نمونهنفر ارتقاء یافت. در این تحقیق390گردید که براي اطمینان بیشتر به 

بندي شده متناسب با حجم استفاده شد و افراد نمونه بر اساس متغیرهاي احتمالی طبقه
اعتبار مورد استفاده در محل تحصیل انتخاب شدند. يجنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده

پرسشنامه و قبل از اینکه به صورت ياولیهياین مطالعه، اعتبار صوري است. پس از تهیه
شناسی دانشگاه شیراز به ویژه نهایی اجرا شود پرسشنامه به تعدادي از اساتید بخش جامعه

در مورد پرسشنامه اعمال گردید و ها اساتید راهنما و مشاور ارائه شد و نظرات آن
نامه از ضریب آلفاي جهت بدست آوردن پایایی پرسشنهایی تدوین شد. يپرسشنامه

کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي ابعاد تعهد اجتماعی، 
رابر با آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعامل اجتماعی به ترتیب ب

همچنین ضریب آلفاي کرونباخ به دست ؛بود707/0و 828/0، 671/0، 823/0، 625/0
هاي جمعی و پایبندي به فرایض آمده براي متغیر مداراي سیاسی کل، استفاده از رسانه

بود.  810/0و 712/0، 899/0مذهبی به ترتیب برابر با 

هاي پژوهشیافته
سال و کمترین درصد 25تا 20درصد) در سنین 9/49بیشترین درصد پاسخگویان (

درصد از کل پاسخگویان را 6/44سال قرار دارند.25درصد باالتر از 3/20سن پاسخگویان 
درصد از کل پاسخگویان مجرد و 2/87دهند. درصد را مردان تشکیل می4/55زنان و 

کل دانشجویان را درصد از 9/55اند. دانشجویان کارشناسی ها متأهلدرصد آن8/12
شوند. از نظر درصد را شامل می1/44دهند و دانشجویان تحصیالت تکمیلی تشکیل می
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مهندسی و يدرصد مربوط به دانشکده2/36محل تحصیل بیشترین فراوانی يدانشکده
ي هنر درصد مربوط به دانشکده1/5درصد علوم انسانی و کمترین فراوانی 3/21بعد از آن 

درصد در گروه قومی فارس و 5/61از کل پاسخگویان باشد. بیشترین درصدیو معماري م
هاي فارس، لر، ترك، کرد و سایر درصد در گروه قومی کرد قرار دارند. قومیت6/3کمترین 

5/79شوند. درصد از کل پاسخگویان را شامل می9/5و 6/3، 3/10، 5/61،7/18به ترتیب 
اند. ها در روستا ساکندرصد آن5/20ساکن هستند و درصد از کل پاسخگویان در شهر 

اند. به لحاظ میزان شاغلها غیردرصد آن5/89درصد پاسخگویان شاغل و 5/10همچنین 
درصد 3/61درصد داراي مداراي سیاسی در حد پایین، 2/19داشتن مداراي سیاسی 

راي مداراي سیاسی در صد کل پاسخگویان دا5/19داراي مداراي سیاسی در حد متوسط و 
در حد باالیی هستند.

بررسی فرضیات پژوهش
هاي در این بخش ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق از طریق آماره

ها مورد سنجش قرار گرفته است.متناسب با آن
متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، محل تولد و يبراي بررسی رابطه

ها) استفاده شده میانگینيمستقل (مقایسهTراي سیاسی از آزمون محل سکونت با مدا
شود از میان این متغیرها با توجه به مقادیر گونه که در جدول زیر مشاهده میاست. همان

Tمقطع تحصیلی با مداراي سیاسی معنادار يو سطح معناداري به دست آمده فقط رابطه
محل سکونت) با مداراي سیاسی ول، محل تولدبود و سایر متغیرها (جنسیت، وضعیت تأه

معناداري نداشتند، بنابراین این فرضیات تأیید نشدند. يرابطه
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متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، محل تولد و محل يبررسی رابطه:1جدول 
سکونت با مداراي سیاسی

متغیر مستقل

متغیر وابسته
خطاي میانگینفراوانیمقولهمتغیر

انحراف حداکثرحداقلاستاندارد
Tمعیار

سطح 
معناداري

مداراي سیاسی کل

2160705/40331/040894870/0887/1061/0مردجنسیت
1749777/30366/042784836/0زن

240/0-3400215/40266/040894935/0976/0مجردتأهل
590975/40673/046754470/0متأهل

مقطع 
تحصیلی

029/0- 2509889/30308/042894877/0187/0کارشناسی
تحصیالت 

1401008/40405/040894794/0تکمیلی

محل 
تولد

097/0- 3100038/40280/040894943/0071/2شهر
801319/40510/046754477/0روستا

محل 
سکونت

3230322/40273/040894914/0272/0414/0شهر
670144/40573/050764692/0روستا

براي سنجش متغیرهاي سن، تعهد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، 
ها با مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی، پایبندي به مذهب و میزان استفاده از رسانه

رسون استفاده شد. مداراي سیاسی از ضریب همبستگی پی
شود با توجه به ضرایب گونه که مشاهده میهمان2هاي جدولبر اساس یافته

تمام این متغیرها با مداراي سیاسی تأیید يهمبستگی پیرسون و سطح معناداري رابطه
شد. متغیرهاي سن، تعهد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، تعامل اجتماعی و میزان استفاده از 

مستقیم ولی ضعیفی داشتند و همچنین متغیرهاي اعتماد ياي سیاسی رابطهرسانه با مدار
معکوس ياجتماعی، مشارکت اجتماعی و پایبندي به مذهب با مداراي سیاسی رابطه

داشتند، یعنی با افزایش این متغیرها میزان مداراي سیاسی پاسخگویان کاهش پیدا 
کند.می
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هاي ها، پایبندي به فرایض مذهبی و مؤلفهیزان استفاده از رسانهسن، ميبررسی رابطه:2جدول 
اجتماعی با مداراي سیاسیيسرمایه

سطح معناداريضریب همبستگی پیرسون
000/0- 211/0/ مداراي سیاسیمشارکت اجتماعی
130/0011/0مداراي سیاسی/آگاهی اجتماعی
014/0- 125/0مداراي سیاسی/اعتماد اجتماعی
158/0002/0مداراي سیاسی/تعامل اجتماعی
103/0043/0مداراي سیاسی/تعهد اجتماعی

103/0042/0مداراي سیاسی/سن
164/0001/0مداراي سیاسی/مصرف رسانه

تحلیل چند متغیره
بینی ي گام به گام براي پیشتحلیل رگرسون چند متغیرهيهدهندنشان3جدول 
توان گفت که از بین باشد. با توجه به نتایج جدول میه مداراي سیاسی میمتغیر وابست

متغیر باقی 8تمام متغیرهاي مستقلی که وارد تحلیل رگرسیون چند متغیره شدند، تنها 
ماندند که به ترتیب عبارتند از: مشارکت اجتماعی، اگاهی اجتماعی، تعامل اجتماعی، محل 

متغیر در 8نت، میزان مصرف رسانه، و جنسیت. این تولد، اعتماد اجتماعی، محل سکو
درصد از واریانس متغیر مداراي سیاسی کل را تبیین نمایند و 24مجموع توانستند 

شود که در درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي دیگري تبیین می76بنابراین 
که ضریب همبستگی کلی اند. با توجه به نتایج آزمون باید گفت این تحقیق مدنظر نبوده

است و مقادیر بدست آمده براي بتا، بیانگر آن 490/0این هشت متغیر در مجموع برابر با 
اول، پنجم، ششم، و هشتم (یعنی به ترتیب يهاست که متغیرهاي وارد شده در مرحل

متغیرهاي مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، محل سکونت و جنسیت) با متغیر 
همچنین متغیرهاي وارد اند؛مستقیم داشتهاي منفی و غیرداراي سیاسی رابطهميوابسته

دوم، سوم، چهارم و هفتم (یعنی به ترتیب آگاهی اجتماعی، تعامل يهشده در مرحل
مثبت و مستقیم يها) با این متغیر وابسته رابطهاجتماعی، محل تولد و میزان مصرف رسانه

شود زیرا که توانسته تأثیرگذارترین متغیر محسوب میدارند و متغیر مشارکت اجتماعی
از واریانس متغیر وابسته (مداراي سیاسی) را تبیین نماید. مقادیر به دست آمده 04/0است 
دهند که تمامی متغیرها در هر هشت مرحله با متغیر نشان میو سطح معناداري tبراي 

گونه که باشند. هماندار میادرصد معن95سیاسی در سطح حداقل مداراي يوابسته
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شود جهت همبستگی متغیرهاي مراحل اول، ششم، هفتم و هشتم منفی و مالحظه می
معکوس است. 

مداراي سیاسیيبینی متغیر وابستهتحلیل چند متغیره گام به گام براي پیش:3جدول 

متغیر وارد گام
R2RR2.Adشده

خطاي 
BBetaTSig tاستاندارد

کت مشار1
000/0-596/6-361/0- 222/0049/0047/04730/0234/0اجتماعی

آگاهی 2
322/0104/0099/04598/0197/0244/0812/4000/0اجتماعی

تعامل 3
389/0151/0144/04481/0276/0290/0794/5000/0اجتماعی

417/0174/0164/04428/0341/0285/0241/4000/0محل تولد4

اعتماد 5
007/0-706/2- 138/0- 435/0189/0178/04391/0141/0اجتماعی

محل 6
001/0- 259/3- 215/0- 455/0207/0194/04349/0277/0سکونت

7
میزان

مصرف 
رسانه

473/0224/0209/04308/0112/0154/0250/3001/0

005/0- 810/2- 140/0-490/0241/0224/04268/0136/0جنسیت8

گیرينتیجه
دهند که مداراي سیاسی در حد متوسط به باال با میزان هاي پژوهش نشان مییافته

باشد. در تبیین و سطح مداراي سیاسی آماري قابل توجه میيدرصد در میان جامعه3/61
نی که سطح مداراي بایستی یک رویکرد سیستمی و جامع بنیاد داشته باشیم، به این مع

دیگر متفاوت است و به صرف گسترش نظام آموزشی و ياي به جامعهاز جامعهسیاسی
توان در چارچوب نظریات نوسازي انتظار داشت که در یک کشور مصرف اینترنتی نمی
کشورهاي پیشرفته و صنعتی مداراي سیاسی ارتقا پیدا کند که يجهان سومی به اندازه

ساختار قومی -2؛ساخت قدرت سیاسی و حکومت-1ترین دالیل این امر عبارتند از: مهم
سطح -4؛هاي تاریخی گذشتهداري فرهنگ تابعیت و میراثریشه-3؛و جمعیتی کشور
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يهاي مذهبی با تساهل سیاسی، که در مجموع همهو میزان محدودیتتعلقات مذهبی 
د و شومحافظه کار از لحاظ سیاسی میيگیري یک جامعهاین عوامل منجر به شکل

ها نشان همچنین نتایج یافتهگیرد؛بنابراین درصد باالي جامعه در سطح متوسط شکل می
ياي سن و مقطع تحصیلی با مداراي سیاسی رابطهداد که از مجموع متغیرهاي زمینه

سده و پور و همکاران و تحقیق ادیبیارعمعناداري دارند و این نتایج با نتایج تحقیق ش
رد و متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت، محل تولد و همکاران مطابقت دا

رسد وضعیت اشتغال با مداراي سیاسی ارتباط معناداري نداشتند. بر این اساس به نظر می
اي و که در بین دانشجویان، فرهنگ دانشجویی مسلط و غالب بوده و متغیرهاي زمینه

توان گفت که فضاي جامعه و میجمعیتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و همچنین
ها در درون دانشگاه به حدي گسترده شده همایشها، سمینار ودانشگاه تحت تأثیر رسانه

نیز اي را تحصیلی و عوامل زمینهيهاي دانشجویان از جمله رشتهاي از ویژگیکه پاره
شدن انیهاي اندیشمندان جههمچنین بر اساس نظریهتحت تأثیر خود قرار داده است؛

مبنی بر اینکه در گذشته، زمان در اسارت مکان بوده و آگاهی سیاسی و اجتماعی در 
سطحی پایین بود اما امروزه با توجه به اینکه انقالب ارتباطات رخ داده و زمان نیز از اسارت 

اي را در برگرفته است وسیع و گستردهيمکان رها گردیده و همچنین ارتباطات دامنه
هاي مکانی و قومی تأثیرگذاري خود را نسبت به گذشته از دست دادند تفاوتبنابراین 
هاي پژوهش متغیرهاي اجتماعی مانند پایبندي به ). بر اساس یافته79:1389(گیدنز، 

ها با مداراي سیاسی پاسخگویان ارتباط معناداري فرایض مذهبی و میزان استفاده از رسانه
تواند به باشد و این میباط معکوس با مداراي سیاسی میدارد ولی فرایض مذهبی داراي ارت

پذیر نبوده و اصول را زیر پا این دالیل باشد که با توجه به اینکه افراد مذهبی انعطاف
اصول باشد يخواهند که سیاست بر پایهسیاسی نیز میي؛ بنابراین در عرصهگذارندنمی
هاي را قبول ندارند، بنابراین با دیدگاهاندیشیگرایی و مصلحتپراگماتیسم، نسبیپس

دهند.مخالف و متفاوت از خودشان بردباري نشان نمی
اجتماعی یعنی مشارکت، اعتماد، يهاي سرمایههاي پژوهش مؤلفهبر اساس یافته

آگاهی، تعامل و تعهد اجتماعی با مداراي سیاسی ارتباط معنادار ولی ضعیفی دارند که در 
چارچوب نظري و تصور عموم متغیرهاي مشارکت با ضریب همبستگی این میان برخالف

و -125/0درصد و اعتماد اجتماعی با ضریب همبستگی 000/0و سطح معناداري - 211/0
ارتباط معکوسی با مداراي سیاسی دارند. تحلیل رگرسیون درصد،014/0سطح معناداري 

دهد یعنی بی این ارتباط را نشان میآمده براي بتا نیز به خوچند متغیره و ضرایب بدست
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یابد. در رود مداراي سیاسی کاهش میبه میزانی که مشارکت و اعتماد اجتماعی باال می
بایست در فرایند درگیري، فعالیت و تأثیرپذیري اصلی مشارکت را میيمجموع، جوهره

عنوان و بهعنوان عمل و تعهدشناختی بایستی بین مشارکت بهدانست و از منظر جامعه
حالت و وضع (امر شرکت کردن) تمایز قائل شد. مشارکت در معناي اول داشتن شرکتی 

رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد و در معناي دوم از فعاالنه در گروه را می
دهد. البته با توجه به اینکه تعلق گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می

ایران بوده و این جامعه داراي شرایط يوهش ما بر اساس دانشجویان جامعهپژيمحدوده
رسد که بنابراین شاید طبیعی به نظر میباشد؛جتماعی و تاریخی خاص خود میفرهنگی، ا

ها باشد، زیرا که بر اساس چارچوب نظري تحقیق، مشارکت ها و تفاوتدچار این تناقض
همچنین در قالب نهادهاي مدنی و غیر دولتی شکل باید به صورت ارادي و داوطلبانه و

ها فرایندي نیستند، یعنی اي مانند ایران که مشارکتبگیرد و نهادینه شود ولی در جامعه
گیرند و تکرار و تمرین ندارند و همچنین با توجه به طور مستمر و طوالنی مدت شکل نمی

هیجانات و عواطف مشارکت به اینکه افراد در مواقع حساس و بحرانی و تحت تأثیر
گیرد و از طرفی به افراد جامعه نیز کنند، پس مشارکت به صورت منطقی شکل نمیمی

شود. بنابراین هاي مدنی) داده نمیعنوان مثال در قالب احزاب و تشکلهاي الزم (بهآموزش
د اجتماعی از یابد. اعتمابا وجود این بسترها و عوامل مرتبط مداراي سیاسی افزایش نمی

تقد است معکوس دارد. پاتنام معيهجمله متغیر دیگري است که با مداراي سیاسی رابط
مدنی يگیري جامعهگروهی است که مبناي دموکراسی و شکلهاي اجتماعی برونسرمایه

هاي جامعه مدنی است، بنابراین هر میزانی که این نوع است و از آنجا که مدارا از مؤلفه
کند ولی در این پژوهش کند مداراي سیاسی نیز افزایش پیدا میفزایش پیدا میسرمایه ا
گروهی یعنی همان اعتماد به دوستان صمیمی، اعضاي خانواده، هاي اجتماعی درونسرمایه

این ارتباط بودند و با باال يکنندههاي همسو، تعیینهاي فکري و اعتقادي و تشکلگروه
کند یعنی جامعه به ست که مداراي سیاسی کاهش پیدا میاهبودن این نوع از سرمایه

ها اعتماد پایین شود و بنابراین چون به غیر خوديها تقسیم میها و غیر خوديخودي
انجامد.باشد در نتیجه به عدم مدارا میمی

توان گفت که مداراي سیاسی پاسخگویان در سطح متوسط قابل توجه در مجموع می
ضعیفی میان متغیرهاي مستقل با مداراي سیاسی وجود دارد که يبطهاست و همچنین را

مورد مطالعه باشد.    يتواند ناشی از محافظه کار بودن جامعهمی
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