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    چکیده
 با یاسیس اعتماد و مشارکت در یاسیس فرهنگ نیب روابط یابی مدل هدف با حاضر پژوهش

 یابی مدل نوع از یهمبستگ و یفیتوص ق،یتحق روش. است شده انجام یاجتماع هیسرما یگر یانجیم
 یم یلیاردب محقق دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل نظر مورد آماری جامعه. است یساختار معادالت

. است شده انتخاب نمونه عنوان به نفر 200 ساده تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با که باشد
 پژوهش یاصل یرهایمتغ ارتباط یبررس جهت. بود پرسشنامه پژوهش های داده گردآوری اصلی ابزار

 در. بود دار یمعن گرید باهم رهایمتغ نیب روابط و شد استفاده رسونیپ یهمبستگ آزمون از گریهمد با
 ارائه زین( t مدل) پژوهش یدار یمعن مدل پژوهش، یساختار مدل میتعم تیقابل یبررس جهت ادامه
 دارد، میمستق ریتاث یاجتماع هیسرما بر یاسیس فرهنگ آمده، بدست جینتا اساس بر. است شده

 اعتماد بر یاجتماع هیسرما نیهمچن. دارد میمستق ریتاث یاسیس مشارکت بر یاجتماع هیسرما نیهمچن
 مشارکت و اعتماد بر یاجتماع هیسرما قیطر از یاسیس فرهنگ تینها در. دارد میمستق ریتاث یاسیس
 نیب در یاسیس اعتماد و مشارکت ،یاجتماع هیسرما ،یاسیس فرهنگ. دارد میمستق ریغ ریتاث یاسیس

 یریتداب اتخاذ با یدانشگاه مسئوالن که گردد یم شنهادیپ لذا باشد یم نییپا انتظار حد از انیدانشجو
  .بکوشند دانشگاه در مذکور یرهایمتغ شیافزا جهت در
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  مقدمه 
 افهدا از یکی. ستا رداربرخو ای برجسته هجایگا از ینظر و عملی سیاست در سیاسی کترمشا

 نیست شکی. ستا سیاسی ندگیز در جتماعیا یها وهگر قابتر و کترمشا شگستر سیاسی توسعه
(. Moore, 1990) یابد یشافزا دممر سیاسی کترمشا انمیز باید سیاسی توسعه به نیل ایبر که
 در و صخا مانیز مقاطع در مگر ستا دهنبو وبررو همگانی لقباا با انچند سیاسی کترمشا انیردرا

 دارد ریساختا و سیاسی ،فرهنگی دمتعد الیلد کترمشا ودمحد یفضا ینا. ها برهه از بعضی
(Amini and Khosravi, 2010.) 

 و تغییر متعاقب و دوم جهانی جنگ از پس سیاسی مفاهیم یگرد نهمچو سیاسی کترمشا  
. شد وبررو نوینی یها شتدابر و ها تعریف با سیاست علمی مطالعه و قعیوا نجها در ساسیا لتحو

 سیاسی کترمشا: هدد می ئهارا ممفهو ینا از را یرز تعریف ،جتماعیا معلو لمللیا بین رفلمعاا ةئردا
 یگذار سیاست در غیرمستقیم و مستقیم شرکت و انهبرر بنتخاا در جامعه یعضاا طلبانهداو فعالیت
 لعماا شنگر نه ستا فعالیت یک کترمشا یعبارت به(. Huntington, 1976) است یعموم

 از را یلذ تعریف «ینروا ونمایر. »یافت انتو می بسیجی یها کترمشا در معموالً که طلبانهداو
 یا یافته نمازسا ،ناموفق یا موفق طلبانهداو عمل هر سیاسی کترمشا: »هدد می ئهارا سیاسی کترمشا

 و انهبرر بنتخاا بر تاثیر ایبر وعنامشر و وعمشر یها روش شامل ،مستمر یا ای دوره ن،مازسا ونبد
 (.Mill Bath, 1981) «است ملی یا محلی حکومت از سطحی هر در یعموم اداره و ها سیاست
 ملاعو: دنمو یبند ستهد مقوله دو در را جامعه یک ادفرا سیاسی رفتار یها یشهر انتو می

 ،ثیرومو ملاعو: از تندرعبا که هستند دسته پنج شامل یتیشخص عوامل .یمحیط ملاعو و شخصیتی
 ها تهیافر یا ها یشاگر و عقاید ،نیروا و طبیعی یها سائقه و هازنیا ،شخصی یها ستهاخو و هازنیا
(Amini and Khosravi, 2010 .)ملاعو اما. دارند یاسیس رفتار بر مستقیم تاثیر ملاعو ینا 

 به ،محیطی ملاعو. ندارگذ می ثرا دفر شخصیت طریق از و غیرمستقیم رطو به ،برعکس ،محیطی
 نقش ییفاا سیاسی نفعاال دیعتقاا منظا و شخصیت به دادن شکل طریق از ن،ماز گذشت با و یجرتد

 که لحا عین در ؛ندارند لستقالا شخصیتی یا محیطی ملاعو از امکد هیچ ،تحلیل ینا در. کنند می
 کنندگی تعیین نیز شخصیتی ملاعو ارد،گذ می تأثیر دفر سیاسی رفتار در شخصیت ساطتو به محیط
 و آداب رساختا بچورچا در گرفته شکل محیطی تمکاناا و یطاشر ودهمحد در بلکه ،ندارند قاطعی

 شخصیتی و محیطی یهارفاکتو تأثیر(. Bashirieh, 1995 .)یابند می جهت عماـجتا و فرهنگ مسور
 (.Nelson, 1987) داد حیتوض توانمی یرز یلگوا مطابق را جامعه یک ادفرا سیاسی کترمشا بر
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 افراد یاسیس مشارکت بر یتیشخص و یطیمح یها فاکتور ریتاث یالگو: 1 نمودار

 
 بحز رظهو و وزبر قالب در را دخو سیاسی توسعه یها مؤلفه از یکی انعنو به سیاسی کترمشا

 تغییر ومندافرر ،ساسیا نقانو پرسی همه ری،جمهو یاستر و مجلس تنتخاباا اریبرگز ،سیاسی یها
 Amini and .)کند می تعریف ساسیا نقانو تأیید ومندافرر و ساسیا نقانو نخبرگا تنتخاباا ،یمرژ

Khosravi, 2010.) 
 در یاساس میمفاه از یکی یشناس جامعه و یاسیس علوم منابع در یاسیس اعتماد که هاست سال

 مثل یاسیس علوم در یا هیپا میمفاه با مفهوم نیا که یکینزد ارتباط.است بوده ها یپرداز هینظر انواع
 یها سال در و ،یاسیس نظام یآمد خوب،کار ی،حکمرانیاسیس ،فرهنگیاسیس ت،مشارکتیمشروع

 ها پژوهش از یاریبس توجه کانون در موضوع نیا شده سبب داشته یاجتماع هیسرما مفهوم با ریاخ
 ندارند،اعتماد یآمد کار و مستقر یاسیس یها نهاد هنوز که توسعه حال در یها کشور در. ردیگ قرار

 یم محسوب یدولت یها نهاد شدن آمد کار و یساز دولت یها شرط شیپ نیمهمتر از یکی یاسیس
 شبردیپ و کشور اداره یآمد کار موانع از یکی همواره یاسیس اعتماد کاهش گر،ید یسو از. شود

 یگوناگون عوارض یدولت یها نهاد به یاعتماد یب. است شده یمعرف ها دولت یمیتنظ یها استیس
 از فرار کشور، نیقوان گرفتن دهیناد ،یاسیس مشارکت کاهش به توانیم جمله از که دارد کشور هر یبرا
 Seyed Emami and .)کرد اشاره یاضطرار و یبحران طیشرا در دولت  از یبانیپشت عدم و اتیمال

Montazeri Moghadam, 2012.) 
 کی از آنها یبرخوردار عدم رانیا در یاسیس اعتماد درباره شده انجام یها پژوهش یاصل شکل

 مثل یگرید یها بحث قالب در را یاسیس اعتماد ها، پژوهش شتریب. است منسجم ینظر طرح
 به یتوجه چندان و اند داده قرار یبررس مورد یاسیس فرهنگ و یاجتماع هیسرما ،یاسیس تیمشروع

 Seyed Emami and Montazeri .)اند نداشته شهروندان یاسیس رفتار نییتب در مفهوم نیا تیاهم

Moghadam, 2012.) 
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 هنری، های فرآورده ها، ارزش شامل کیفی ای مجموعه عنوان به فرهنگ مقوله از امروزه
 بشری حیات و انسانی جوامع ضامن که کنند می یاد وعاطفی ذوقی و فکری تجلیات فلسفی، مذهبی،

 هایی ارزش و ها نگرش از ای مجموعه نیز سیاسی فرهنگ داشت اذعان توان می رو همین از. است
 سیاسی نظام اساس این بر(. Pahlavan, 2003) بخشد می شکل سیاسی زندگی و فرآیند به که است
 منسجمی تقریباً رفتارهای و فکرها طرز از ای مجموعه شامل بلکه شود، نمی تشکیل ساختارها از تنها

 مقوله رو همین از.  است جامعه عمومی فرهنگ از متأثر و گویند می سیاسی فرهنگ آن به که است
 اهمیت افزایش موازات به و هاست، دولت و ها ملت توجه کانون در امروزه سیاسی فرهنگ و فرهنگ

 حوزه اندیشمندان زمینه همین در.  است داده قرار تهاجم معرض در را آن تری فزون تهدیدات آن،
 افراد رفتاری و نگرشی ارزشی، گیرهای جهت بر ها رسانه که باورند این بر عموماً رسانه، مطالعات

 اما ندارند ها رسانه این تأثیرگذاری میزان خصوص در چندانی اجماع که آن وجود با و گذارند می تأثیر
.  دارند توافق افراد رفتاری و نگرشی ارزشی، گیرهای جهت عصر بر ها رسانه تأثیرگذاری بر همگی
 دوم است معتقد کرده ظهور جامعه از جدیدی نوع ها، رسانه دوم عصر ظهور با کتاب در پاستر مارك
 یم عمل فرهنگ شدن جهانی راستای در همگی جامعه آن در جدید ارتباطی وسایل که است رسانه
 (.Pasteur, 1998) کنند

 جوامع و ها سازمان در ها سرمایه سایر به نسبت تری مهم بسیار نقش اجتماعی، سرمایه امروزه
 انسان و ها سازمان ها، انسان میان بخش انسجام گروهی، و جمعی روابط های شبکه و کند می ایفا
 سرمایه سایر است، کافی اجتماعی سرمایه فاقد که ای جامعه در. هستند ها سازمان با ها سازمان و ها
 و توسعه های راه پیمودن اجتماعی، سرمایه بدون و نیستند برخوردار الزم اثربخشی و کارایی از ها

 (Kazemi, 2016) شود می دشوار و ناهموار غیره، و اقتصادی و فرهنگی تکامل
 است شده وارد یاجتماع علوم به مربوط یها نوشته در یتازگ به که یاجتماع هیسرما مفهوم     

 متقابل کنش که است یهنجارها و روابط نهادها، از حاصل منابع و هیسرما شامل خالصه طور به
 که ییمحتوا و تیماه لیدل به مفهوم نیا. دهند یم شکل یفیک و یکم لحاظ به را جامعه یاجتماع

 شود کارگرفته به مختلف یها درحوزه ینظر یها لیدرتحل تا است برخوردار لیپتانس نیا از دارد
(Chalabi & Mubaraki, 2005.) 

 نهیزم در یادیز قاتیتحق که شد مشاهده پژوهشگران توسط یا کتابخانه قاتیتحق اساس بر
 .باشد یم حاضر قیتحق یها یآور نو از یکی نیا و است نگرفته صورت حاضر مطالعه
 فرهنگ یها مولفه هرچند که اند دهیرس جهینت نیا به  خود قیتحق در( 1389) یخسرو و ینیام

 سیاست و خشونت ر،صد سعه و تساهل معد ،تابعیت -مریتآ فرهنگ: نهمچو انیرا در سیاسی
 مقاطع در لیکن ،ستا هیددگر یخرتا لطو در ننشجویادا و نناز سیاسی کترمشا کاهش سبب یگریز

 سیاسیِ کترمشا ،طهومشر بنقالا در چنانکه. ستا یافته یشافزا سیاسی کترمشا یخیرتا صخا
 سیاسی یها فعالیت به ستد ربا لیناو ایبر نیز نناز حتی و یافت یشافزا یچشمگیر رطو به عملی
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 بنقالا ینا در. سیدر لکما به نناز سیاسی کترمشا ان،یرا سالمیا بنقالا در مشخص رطو به. ندزد
 در سیاسی کترمشا تجلی بنقالا ینا. یافتند دانمر با برابر سهمی و نقشی نناز ربا نخستین ایبر
 .شد کاسته آن گرمی از كندا كندا چند هر. دبو انیرا

 جینتا که اند دهیرس جهینت نیا به خود قیتحق  در( 1394) ملکوه یخان و یدیمج ،یملک کین
 فرهنگ ریمتغ شش شامل وابسته ریمتغ بر مستقل یها ریمتغ یجمع اثرات یابیارز ونیرگرس لیتحل

 ماهواره یتماشا مدت و یاسیس یآگاه بودن، یمذهب جه در ،یاسیس اعتماد ،یاسیس مشارکت ،یاسیس
 زانیم نیشتریب دهدیم نشان یگذار اثر زانیم اساس بر بیترت به وابسته یها ریمتغ انسیوار نییتب در
 .دارد تعلق مردم نیب در یاسیس اعتماد و یاسیس مشارکت یها ریمتغ به مربوط ریتاث

 اعتماد یها هینظر میتقس که داشتند اذعان خود پژوهش در( 1391) مقدم یمنتظر و یامام دیس
 یاسیس یاعتماد یها هینظر یبند دسته یها وهیش جمله از ینهاد و یفرهنگ دسته دو به یاسیس

 جینتا. شودیم پنداشته جامعه بر حاکم فرهنگ و یریپذ جامعه ،یفرهنگ کردیرو در. شودیم محسوب
 یها هینظر به نسبت یشتریب نییتب ت قدر یاسیس اعتماد ینهاد یها هینظر داد نشان قیتحق

 هیفرض و شد یبررس هم یاسیس اعتماد و یندارید رابطه نیهمچن. دارند یاسیس اعتماد یفرهنگ
 .دیرس دییتا به زین یاسیس اعتماد و یندارید ارتباط

 نشان اصفهان دانشگاه  انیدانشجو نیب در یپژوهش در( 1390)یمراد و این مسعود فر، یمحمد
 نیهمچن و یتبع و یمشارکت محدود، یاسیس فرهنگ با یاجتماع انسجام زانیم ریمتغ نیب که دادند

 .دارد وجود رابطه یمشارکت و یتبع محدود، یاسیس فرهنگ با یاجتماع تیامن ریمتغ انیم
 معتقد وانیتا در یاسیس یها امدیپ و یاجتماع هیسرما بنام قیتحق در( 2002)ونگ انیت جانگ

 نیهمپن و ایپو و فعال یاسیس مشارکت یبرا را الزم طیوشرا ها نهیزم تواندیم یاجتماع هیسرما است
 .آورد ارمغان به یاسیس یها میرژ یبرا را کیکرات دمو یها نهاد تیتقو

 یم ریتاث مشارکت زانیم بر یاجتماع هیسرما وجود که داد نشان یپژوهش در زین( 1383) یاکبر
 نیا بر دال زین باال ییگرا خانواده و است یگروه درون نوع از شتریب آنها در موجود اعتماد و گذارد

 بسار یگروه درون و هم به افراد اعتماد. باشد توسعه مناسب و مساعد تواندینم چندان که است تیواقع
 آن یگروه برون نوع بخصوص  اعتماد تیتقو رسدیم نظر به است نییپا اریبس دولت به اعتماد و باال

 توسعه ندیفرا رد آنها افزون روز کردن ریگ در و مردم فراخواندن ،یمشارکت یها نهاد گسترش و بسط
 شتریب یدموکراس یریگ شکل به تواندیم مختلف یها روش از یاسیس یها یآگاه سطح بردن باال و
 .انجامدیب توسعه و

 ریغ اما اند نپرداخته پژوهش نیا موضوع به میمستق شده انجام یها پژوهش از کدام چیه چند هر
 از و رفته شیپ یفیتئص یکردیرو با مطالعات نیا شتریب اند کرده مطالعه روابط نیا درباره میمستق

 وهیش از استفاده با میکنیم یسع ما پژوهسش نیا در اند کرده استفاده فیتوص حد در یآمار مباحث
 هیسرما یگریانجیم با یاسیس اعتماد و مشارکت در یاسیس فرهنگ نقش مختلف یآمار یها

 .میده بسط را آن و کرده یبررس را یاجتماع
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 تحقیقروش 

 هومن،) است ساختاری معادالت یابی مدل نوع از همبستگی و توصیفی حاضر پژوهش اجرای روش
 استفاده با که باشد یم یلیاردب محقق دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل نظر مورد آماری جامعه(. 1384

 لیتحل و هیتجز جهت. است شده انتخاب نمونه عنوان به نفر 200 ساده تصادفی گیری نمونه روش از
 استفاده یساختار معادالت یابی مدل و رسونیپ یهمبستگ آزمون ،یا نمونه تک t آزمون از ها داده
 گردآوری اصلی ابزار. شد انجام Lisrel 8.8 و SPSS 22 افزار نرم در ها داده لیتحل و هیتجز. دیگرد
 .بود استاندارد پرسشنامه سه پژوهش های داده
 یاسیس فرهنگ مفهوم. شد استفاده پرسشنامه از یاسیس فرهنگ زانیم سنجش یبرا قیتحق نیا در

 سمت و ها ستاریا یالگو را یاسیس فرهنگ مفهوم یو کاربرد به استیس علم رد آلموند بار نیاول را
 نیهمچن(. 1378 عالم،)کندیم فیتعر نظام کی یاعضا انیم در استیس به نسبت یفرد یها یریگ

 ابزار کی که یاجتماع هیسرما پرسشنامه از یاجتماع هیسرما زانیم سنجش یبرا

 بعد  و یشناخت ،یساختار یعنی هیسرما بعد سه ریگی¬اندازه برای است ای¬هیگو17یرگی¬اندازه
 5 اسیمق کی روی که شده ارائه و هیته گوشال و تیناهاپ سط تو که است شده یطراح ،ای¬رابطه

. شود¬یم بندی رتبه ، یآزمودن سوی از( ادیز اریبس= 5 تا کم اریبس= 1) کرتیل  ای¬نقطه پنج
        .گرفت قرار یآمار نمونه اریاخت در یاسیس اعتماد و یاسیس مشارکت نهیزم در یسواالت نیهمچن

 

 هایافته

میانگین فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت و اعتماد سیاسی دانشجویان با : 1فرضیه 

 تفاوت معنی داری داردمیانگین مورد انتظار جامعه 

(.یافته ها حاکی از 1تک نمونه ای استفاده شد )جدول  tجهت بررسی فرضیه اول پژوهش، از آزمون 
برابر  tبود. مقدار  3و میانگین مورد انتظار برابر با  87/2آن بود که میانگین فرهنگ سیاسی برابر با 

در سطح خطای کمتر از  tاینکه مقدار  گزارش شد. با توجه به 000/0و سطح معناداری حاصل،  06/4
معنی دار بود، لذا نتیجه گرفته می شود که میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معنی داری  01/0

دارد. همچنین از آنجایی که میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری بود، می توان گفت وضعیت 
به طور معنی داری در سطح پایینی بوده است. فرهنگ سیاسی دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی 

و در سطح معنی داری  95/3در مورد متغیر سرمایه اجتماعی، مقدار میانگین مشاهده شده برابر با 

معنی دار بود، لذا می توان  05/0در سطح خطای کمتر از  tبود. با توجه به اینکه مقدار  003/0حاصل، 
انگین مورد انتظار تفاوت معنی داری داشته و در سطح باالیی گفت که میزان سرمایه اجتماعی، با می

و در سطح معنی  17/3بوده است. در مورد متغیر مشارکت سیاسی، مقدار میانگین مشاهده شده برابر با 
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معنی دار بود، لذا می  05/0در سطح خطای کمتر از  tبود. با توجه به اینکه مقدار  001/0داری حاصل، 
ن مشارکت سیاسی، با میانگین مورد انتظار تفاوت معنی داری داشته و در نسبتا توان گفت که میزا

سطح باالیی بوده است.  نهایتا بررسی میزان  اعتماد سیاسی دانشجویان نشان داد که میانگین مشاهده 

معنی  01/0در سطح خطای کمتر از  tکمتر از میانگین مورد انتظار بود و از آنجا که مقدار  36/1شده 
دار بود، لذا نتیجه گرفته می شود که اعتماد سیاسی دانشجویان در سطح پایینی بوده است. این نتایج 

 ارائه شده است. 1در جدول 

تک نمونه ای پیرامون فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت و  tنتایج آزمون  :1جدول 

 اعتماد سیاسی

انحراف  میانگین تعداد متغیر
 استاندارد

سطح معنی  tآماره 
 داری

 00/0 06/4 525/0 87/2 200 فرهنگ سیاسی

 003/0 65/7 384/0 95/3 200 سرمایه اجتماعی

 001/0 17/6 402/0 17/3 200 مشارکت سیاسی

 00/0 80/2 896/0 36/1 200 اعتماد سیاسی

 3میانگین مورد انتظار: 
 

بین فرهنگ سیاسی،سرمایه اجتماعی و مشارکت و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری  :2فرضیه 

 وجود دارد.
جهت بررسی ارتباط متغیرهای اصلی پژوهش با همدیگر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد 

ر (. نتایج نشان داد که روابط همه متغیرها با یکدیگر بجز سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی د2)جدول 
مثبت و معنی دار بود. بیشترین همبستگی مربوط به دو متغیر مشارکت  01/0سطح خطای کمتر از 

(. پس از این دو متغیر، بیشترین همبستگی به ترتیب مربوط به =842rسیاسی با اعتماد سیاسی بود )
(، همبستگی فرهنگ سیاسی با سرمایه =791/0rارتباط بین مشارکت سیاسی با فرهنگ سیاسی )

(. و سپس =624/0r( و نیز همبستگی مشارکت سیاسی با سرمایه اجتماعی بود )=661/0rجتماعی )ا
(. پس از آن مشخص شد بین هر چهار =542/0rهمبستگی بین فرهنگ سیاسی با اعتماد سیاسی )

متغیر فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی،مشارکت سیاسی و اعتماد سیاسی، روابط مثبت و معنی داری 
رد. در ادامه به منظور بررسی مفروضه اصلی  پژوهش و نیز به منظور پاسخ به سایر فرضیه وجود دا

، مدل ساختاری )مدل استاندارد( 2های پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد. در نمودار 
ه حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ارائه شده است. بر اساس این نمودار، بار عاملی هم

است و لذا می توان گفت که متغیرهای آشکار به خوبی بر روی  4/0متغیرهای آشکار باالتر از 
متغیرهای مکنون بار شده اند. به بیان دیگر می توان گفت که پرسشنامه های پژوهش می توانند به 



 

 
 

75  
 ......... هیسرما یگر یانجیم با یاسیس اعتماد و مشارکت در یاسیس فرهنگ نقش یابیمدل

ا ارائه شده ، ضرایب استاندارد شده ب2طور مناسبی توصیف کننده چهار متغیر باشند. همچنین در نمودار 
است که مقادیر بتای ارائه شده که بیانگر روابط علی بین متغیرهای پژوهش است. ذکر این نکته الزم 
است که مقادیر بتای ارائه شده در مدل معادالت ساختاری، لزوما به معنای مجذور ضرایب همبستگی 

انس و نه ماتریس نیست، چرا که مدل یابی معادالت ساختاری از طریق تشکیل ماتریس کوواری
 همبستگی انجام می پذیرد.

( نیز tدر ادامه جهت بررسی قابلیت تعمیم مدل ساختاری پژوهش، مدل معنی داری پژوهش )مدل 

برای تاثیر  فرهنگ سیاسی بر سرمایه  tارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار  1در نمودار 
برای  t( و مقدار 98/4مایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی )برای تاثیر سر t(، و مقدار 43/6اجتماعی )

( بود. بنابراین از آنجا که همه این مقادیر و نیز سایر 43/5تاثیر سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی )
می باشند، لذا می توان گفت مدل نهایی پژوهش، قابل  96/1مقادیر معنی داری موجود در مدل  باالی 

 می باشد. تعمیم به جامعه آماری
 

 ماتریس همبستگی  بین متغیر های تحقیق :2جدول 

 4 3 2 1 متغیرها ردیف

    1 فرهنگ سیاسی 1

   1 661/0** سرمایه اجتماعی 2

  1 624/0** 791/0** مشارکت سیاسی 3

 1 842/0** 456/0 542/0** اعتماد سیاسی 4

    **p<0.01 

 

 
 مدل ساختاری و معنی داری پژوهش :1نمودار 
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در ادامه جهت بررسی برازش مدل، شاخص های نیکویی برازش ارائه شده است. این شاخص ها 
معنی دار بوده است.  01/0( نشان می دهد که مقدار مجذور کای در سطح خطای کمتر از 3)جدول 

 بنابراین براساس این شاخص، مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
 

 شاخص های نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهش :3دول ج

X2 GFI CFI NFI IFI RMR 
1241/19 (S: 

0.001) 

53/0 92/0 81/0 85/0 065/0 

 
، نتایج بررسی 2متناظر آنها در نمودار  tدر مجموع با توجه به آماره های بتای گزارش شده و مقادیر 

 فرضیه های سوم تا هفتم پژوهش ارائه شده است.

 فرهنگ سیاسی تاثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی دارد. :3فرضیه 

، مقدار بتای فرهنگ سیاسی بر سرمایه اجتماعی 1بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاری در نمودار 

بحرانی  tمشاهده شده باالتر از مقدار  t( بود. از آنجا که مقدار 43/6متناظر با آن ) t( و مقدار 79/0)
( می باشد لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر تاثیر فرهنگ سیاسی بر سرمایه اجتماعی، 96/1)

 تایید می گردد. 05/0در سطح معنی داری 

 اسی دارد.سرمایه اجتماعی تاثیر معنی داری بر مشارکت سی: 4فرضیه 

، مقدار بتای سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی 1بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاری در نمودار 

بحرانی  tمشاهده شده باالتر از مقدار  t( بود. از آنجا که مقدار 98/4متناظر با آن ) t( و مقدار 48/0)
ه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، ( می باشد لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر تاثیر سرمای96/1)

 تایید می گردد. 05/0در سطح معنی داری 

 سرمایه اجتماعی تاثیر معنی داری بر اعتماد سیاسی دارد. :5فرضیه 

، مقدار بتای توانمندسازی روانشناختی بر اشتیاق 1بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاری در نمودار 
 tمشاهده شده باالتر از مقدار  t( بود. از آنجا که مقدار 43/5متناظر با آن ) t( و مقدار 56/0شغلی )

( می باشد لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر 96/1بحرانی )
 تایید می گردد. 05/0اشتیاق شغلی کارکنان، در سطح معنی داری 

یش ارتباط فرهنگ سیاسی و مشارکت سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزا :6فرضیه 

 سیاسی ایفا کند.
، در فرضیه های قبلی پژوهش، اثرات مستقیم 1همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در نمودار 

متغیرهای پیش بین بر متغیرهای مالك مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اخیر، اثر غیر مستقیم 
(. به بیان دیگر، 37/0رمایه اجتماعی بررسی گردید )فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی با واسطه س
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فرض ششم پژوهش ادعا می نمود که سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزایش ارتباط 
 فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی ایفا کند مورد تائید واقع می شود.

فرهنگ سیاسی و اعتماد  سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزایش ارتباط :7فرضیه 

 سیاسی ایفا کند.
، در فرضیه های قبلی پژوهش، اثرات مستقیم 1همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در نمودار 

متغیرهای پیش بین بر متغیرهای مالك مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اخیر، اثر غیر مستقیم 
(. به بیان دیگر، 44/0ماعی بررسی گردید )فرهنگ سیاسی بر اعتماد سیاسی با واسطه سرمایه اجت

فرض هفتم پژوهش ادعا می نمود که سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را در افزایش ارتباط 
 فرهنگ سیاسی و اعتماد سیاسی ایفا کند مورد تائید واقع می شود.

  

 گیریبحث و نتیجه

 که کرد عنوان دیبا جوامع، داریپا و جانبه همه ۀتوسع در دانشگاهها نقش تیاهم به توجه با  
 جامعه گوناگون تحوالت از یناش یازهاین به ییپاسخگو در هم و تحوالت شیدایپ در هم دانشگاهها

 روز به روز انیدانشجو نیب در ییگرا استیس و استیس نکهیا به توجه با. دارند عهده بر یاساس نقش
 است؛ کرده رخنه انیدانشجو بخصوص و انیدانشگاه نیب در یاسیس فرهنگ و است شیافزا حال در
 در پژوهشگران باشدیم محدود نهیزم نیا در گرفته صورت یکاربرد و منسجم قاتیتحق که ییآنجا از

 هدفمند و منسجم یبررس حاضر پژوهش هدف لذا دهند، ارائه نهیزم نیا در یقیتحق تا آمدند بر صدد
. باشدیم یاجتماع هیسرما یگریانجیم با یاسیس اعتماد و مشارکت در یاسیس فرهنگ نیب نقش
 بر. گرفت صورت یساختار معادالت لیتحل و یهمبستگ و یفیتوص بیضرا قسمت دو در قاتیتحق

 نیانگیم از کمتر یلیاردب محقق دانشگاه در انیدانشجو یاسیس فرهنگ که شد مشخص جینتا اساس
 دانشگاه در زین یاسیس مشارکت و یاجتماع هیسرما. باشد یم ینامطلوب نسبتاً حد در و بوده انتظار مورد

 در یاسیس اعتماد که شود یم مشاهده نیهمچن. باشد یم یمطلوب نسبتاً حد در انیدانشجو نیب در و
 با یاسیس فرهنگ نیب که داد نشان جینتا یاستنباط بحث در. است بوده نییپا اریبس انیدانشجو نیب

 عبارت به دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطه یاسیس مشارکت و یاسیس اعتماد ،یاجتماع هیسرما
 اعتماد ،یاجتماع هیسرما یلیاردب محقق دانشگاه انیدانشجو نیب در یاسیس فرهنگ شیافزا با گرید
 مشارکت و یاجتماع هیسرما نیب نیهمچن. بالعکس و ابدی یم شیافزا زین یاسیس مشارکت و یاسیس
 گرید طرف از. دارد وجود یدار یمعن و مثبت رابطه نظر مورد یآمار جامعه انیدانشجو نیب در یاسیس
 به را یاسیس اعتماد نییتب قدرت ها لیتحل از بخش نیا در یاجتماع هیسرما که دهد یم نشان جینتا

 نیب یهمبستگ وجود شد گفته هم قبال که همانطور که است ذکر به الزم. ندارد یدار معنا صورت
 .ستین یمعلول و علت رابطه وجود یمعن به لزوماً ها ریمتغ
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 ییباال ریمس بیضر با یاسیس فرهنگ که دهد یم نشان زین یساختار معادالت و ریمس لیتحل جینتا
 و یاسیس فرهنگ که قدر چه هر گرید عبارت به بگذارد یمثبت ریتاث  یاجتماع هیسرما یرو بر تواندیم

 الخصوص یعل و جامعه مختلف امور در توانندیم شتریب رود باالتر انیدانشجو یاسیس لیتحل قدرت
 یاجتماع روابط واقع در و بپردازند مباحثه و یاسیس دیعقا تبادل به گرانید با یدانشگاه یاسیس مسائل

 نیسودمندتر حال نیع در و نیمهمتر و نیتر یاساس از یکی یاجتماع هیسرما. دهند گسترش را خود
 که داد نشان جینتا نیهمچن. ببرد ها بهره آن از تواندیم یا جامعه و اجتماع هر که است یا هیسرما
 به. دارد انیدانشجو یاسیس اعتماد و مشارکت یرو بر یدار یمعن و مثبت ریتاث یاجتماع هیسرما
 به جامعه و دانشگاه در آنان یاجتماع روابط و انیدانشجو یاجتماع هیسرما شیافزا با تر روشن یعبارت

 نکهیا به توجه با. ردیگیم قرار ریتاث تحت زین انیدانشجو یاسیس مشارکت و اعتماد یاسیس جامعه ژهیو
. شد افتی نهیزم نیا در یمشابه قاتیتحق یول است نگرفته صورت نهیزم نیا در یچندان قاتیتحق
 و یملک کین ،(1389) یخسرو و ینیام ،(1379) یوسفی قاتیتحق جینتا با حاضر قاتیتحق جینتا

 یاکبر ،(1390) همکاران و فر یمحمد ،(1391) مقدم یمنتظر و یامام دیس ،(1394) همکاران
 جینتا به خود یها پژوهش در زین آنان که چرا باشد؛ یم همسو( 2002) ونگ انیت جان و( 1383)

 . افتندی دست مشابه
 یها نهاد هنوز که توسعه حال در یکشورها در که معتقدند ،(1391) مقدم یمنتظر و یامام دیس

 کار و یساز دولت یها شرط شیپ نیمهمتر از یکی یاسیس ندارند،اعتماد یآمد کار و مستقر یاسیس
 از یکی همواره یاسیس اعتماد کاهش گر،ید یسو از. شود یم محسوب یدولت یها نهاد شدن آمد

 به یاعتماد یب. است شده یمعرف ها دولت یمیتنظ یها استیس شبردیپ و کشور اداره یآمد کار موانع
 ،یاسیس مشارکت کاهش به توانیم جمله از که دارد کشور هر یبرا یگوناگون عوارض یدولت یها نهاد
 یاضطرار و یبحران طیشرا در دولت  از یبانیپشت عدم و اتیمال از فرار کشور، نیقوان گرفتن دهیناد

 .کرد اشاره
 ها، ارزش شامل کیفی ای مجموعه عنوان به فرهنگ مقوله از امروزه ،(1382) پهلوان دهیعق به

 جوامع ضامن که کنند می یاد وعاطفی ذوقی و فکری تجلیات فلسفی، مذهبی، هنری، های فرآورده
 از ای مجموعه نیز سیاسی فرهنگ داشت اذعان توان می رو همین از. است بشری حیات و انسانی
 .بخشد می شکل سیاسی زندگی و فرآیند به که است هایی ارزش و ها نگرش

 شود، نمی تشکیل ساختارها از تنها سیاسی نظام که داردیم اذعان زین( 1377) پاستر اساس این بر
 می سیاسی فرهنگ آن به که است منسجمی تقریباً رفتارهای و فکرها طرز از ای مجموعه شامل بلکه

 در امروزه سیاسی فرهنگ و فرهنگ مقوله رو همین از.  است جامعه عمومی فرهنگ از متأثر و گویند
 در را آن تری فزون تهدیدات آن، اهمیت افزایش موازات به و هاست، دولت و ها ملت توجه کانون

 باورند این بر عموماً  رسانه، مطالعات حوزه اندیشمندان زمینه همین در.  است داده قرار تهاجم معرض
 اجماع که آن وجود با و گذارند می تأثیر افراد رفتاری و نگرشی ارزشی، گیرهای جهت بر ها رسانه که

 عصر بر ها رسانه تأثیرگذاری بر همگی اما ندارند ها رسانه این تأثیرگذاری میزان خصوص در چندانی
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 دوم عصر ظهور با کتاب در پاستر مارك.  دارند توافق افراد رفتاری و نگرشی ارزشی، گیرهای جهت
 در جدید ارتباطی وسایل که است رسانه دوم است معتقد کرده ظهور جامعه از جدیدی نوع ها، رسانه

 .کنند یم عمل فرهنگ شدن جهانی راستای در همگی جامعه آن
 اعتماد و مشارکت ،یاجتماع هیسرما ،یاسیس فرهنگ که شد مشخص گذشت که آنچه براساس

 لذا باشد یم نییپا رود یم انتظار انیدانشجو و دانشگاه از که آنچه اساس بر انیدانشجو نیب در یاسیس
 یها ریمتغ شیافزا جهت در یریتداب اتخاذ با یدانشگاه مسئوالن و رانیمد که گردد یم شنهادیپ

 با گردد یم شنهادیپ منظور نیا یبرا بکوشند؛ انیدانشجو نیب در الخصوص یعل و دانشگاه در مذکور
 یها یسخنران رادیا جهت دیاسات از دعوت نظر، تبادل جلسات ،یشیاند آزاد یها یکرس یبرگذار

 و جوش خود ییدانشجو یها تشکل جادیا ،یاسیس و یاجتماع روابط یآموزش یکارگاهها ،یاسیس
 یاسالم یجمهور مقدس نظام مقررات و قانون ضوابط و چارچوب در انیدانشجو گذاشتن آزاد نیهمچن

 مورد یاجتماع ای و یاسیس حزب از تیحما انجمن لیتشک ای و یاسیس احزاب لیتشک یبرا رانیا
 انیدانشجو یاجتماع هیسرما و یاسیس اعتماد و مشارکت ،یاسیس فرهنگ بردن باال جهت در عالقه؛

 .بکوشند
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Abstract 

This study aimed to modeling the relationship between political culture and 

political trust in partnership with the mediation of social capital has been done. 

The research method is descriptive and correlational structural equation modeling. 

The target population included all university students researcher Ardabil Using 

simple random sampling, 200 samples were selected. The main tool for data 

collection was a questionnaire. For data analysis Pearson correlation test was used 

to study together with each other and the relationships between variables was 

significant. Continue to assess the generalizability of the structural model study, 

significant research model (model t) is also provided. Based on these results, the 
political culture has a direct impact on social capital, social capital also has a 

direct impact on political participation. Social capital has a direct impact on 

political trust. The social capital of trust and political participation, political 

culture through its indirect impact. Political culture, social capital, participation 

and political trust among students is lower than expected Therefore, it is suggested 

that the university authorities to take necessary measures in order to increase these 

variables at work. 

Key words: political culture, social capital, political participation, political trust. 
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