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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،1-03،)2(11 ،پیاپی  ،22بهار 1031
خرمشاد ،محمدباقر؛ و سوری ،فرزاد ( .)8931اعتماد نهادی ،دانشگاههای دولتی و جامعهپذیرری سیاسذی در جمهذوری
اسالمی ارران .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.8-93 ،)2(88 ،
شاپا2331-6468 :

 نورسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کررتیو کامانز

آزاد است) .

(

اعتماد نهادی ،دانشگاههای دولتی و جامعهپذیری سیاسی
در جمهوری اسالمی ایران
محمدباقر خرمشاد 1و فرزاد سوری

2

دریافت3131/60/31 :؛ پذیرش3131/63/82 :

چکیده

در ارن مقاله تالش میکنیم تا ارتباط بین سه مفهوم اعتماد نهادی ،دانشگاه ،و جامعهپیرری سیاسی را بررسذی
کنیم .اعتماد نهادی از مهمتررن سرمارههای هر نهذاد بذرای پیشذبرد کارکردهذارش اسذت .از سذوری ،رکذی از
مهمتررن کارکردهای دانشگاههای دولتی در جمهوری اسذالمی ارذران تیریرگذیاری بذر رونذد جامعذهپذیرری
سیاسی مخاطبان اصلی خود ،رعنی دانشجوران است .پرسش اصلی ارن مقاله ارن اسذت کذه اعتمذاد نهذادی
بهمثابۀ مهمتررن شاخص سرمارۀ اجتماعی چه تیریری بر فرارنذد جامعذهپذیرری سیاسذی دانشذجوران مق ذ
کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران بهمثابۀ جامعۀ آماری ارن مقاله دارد .ارن مقاله با مبنا قراردادن نظررذۀ
رابرت پاتنام درخصوص مفهوم سرمارۀ اجتماعی ارن فرضیه را م رح میکند که جامعهپیرری سیاسذی در هذر
جامعه بهطور عمده از طررق نهادهای دولتی صورت میپیررد و میزان اعتماد نهادی افراد جامعه به نهادهذای
دولتی که از آن با عنوان «اعتماد نهادی» راد میشود در فرارند اجرا و ارربخشی جامعذهپذیرری سیاسذی بسذیار
حائز اهمیت است .بررسی رافتههای آماری مربوط به م العۀ موردی ارن مقاله نشان داد که با افذزارش سذ
اعتماد نهادی در دانشگاههای دولتی شهر تهران میزان ارربخشی آنها بر جامعذهپذیرری سیاسذی دانشذجوران
مق کارشناسی افزارش میرابد.
کلیدواژهها :اعتماد نهادی ،سرمارۀ اجتماعی ،جامعهپیرری سیاسی ،دانشگاه

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 .1استاد علوم سیاسی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ارران (نورسندۀ مسئول).


 .2دکتری علوم سیاسی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ارران.


 .1مقدمه

بررسی تعاررف و دردگاههای م رحشده توسط نظررهپردازان مفهوم سرمارۀ اجتماعی نشان
میدهد که «اعتماد» نق ۀ کانونی ارن مفهوم را تشکیل مذیدهذد و میتذوان آن را بذهعنذوان
اساسیتررن بخش سرمارۀ اجتماعی در نظذر گرفذت (خضذری .)96 ،8911 ،اعتمذاد ،بذه
معنای اتکا به درگری اعم از کنشگر فردی را جمعی از حیث خیر در نیت ،توجه بذه منذاف
درگران حتی خالف مناف خود ،درستی در گفتار به معنای ارائۀ اطالعات صحی  ،و راستی
در کردار است .در تعررف فوق سه عنصر اصذلی وجذود دارد کذه بذهصذورت همزمذان رذا
جداگانه میتواند م رح شود )8 :صذداقت )2 ،کذاراری ،و  )9دگرخذواهی .رابذرت پاتنذام

1

اعتماد اجتماعی را مهمتررن مؤلفۀ سرمارۀ اجتماعی تعررف میکنذد .از نظذر وی ،اعتمذاد
همکاری را تسهیل میکند و هرچه س

اعتماد در جامعذهای افذزارش پیذدا کنذد احتمذال

همکاری بیشتر میشذود (میزتذال .)88 ،8334 ،2از سذوی درگذر ،رکذی از برجسذتهتذررن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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کارکردهای سرمارۀ اجتماعی عبارت است از جامعهپیرری سیاسذی شذهروندان بذه معنذای
آموزش نقشهای سیاسی ،نگرشها ،ارزشها و باورهذای سیاسذی و اجتمذاعی ،و اخذالق
مدنی و رفتار دموکراتیک برای ارفای نقش شهروندی و تعامل با حکومت.
مفهوم اعتماد را میتوان در سه س

اعتماد فردی ،اجتماعی ،و نهادی تبیین کرد که در

ارن مقاله شاخص اصلی ما در بحث از سذرمارۀ اجتمذاعی و ارتبذاط آن بذا جامعذهپذیرری
سیاسی مفهوم اعتماد نهادی خواهد بود .توضی آنکه سالهاست اعتماد نهذادی رذا همذان
اعتمذذاد سیاسذذی بذذهمثابذۀ شذذاخص عمذذدۀ سذذرمارۀ اجتمذذاعی ،در منذذاب علذذوم سیاسذذی و
جامعهشناسی رکی از مفاهیم اساسی در انواع نظررهپردازیها بوده است .ارتبذاط نزدرکذی
که ارن مفهوم با مفاهیم پارهای در علم سیاست مثل مشذارکت سیاسذی ،فرهنذی سیاسذی،
کارآمدی سیاسی ،و نیز سرمارۀ اجتماعی داشته سبب شذده ارذن موضذوع در کذانون توجذه
بسیاری از پژوهشها قرار گیرد ،زررا بیاعتمادی به نهادهای دولتذی عذوارگ گونذاگونی را
برای هر کشور دارد که میتوان به کاهش مشارکت سیاسی ،نادردهگرفتن قوانین کشور ،فذرار
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

از مالیات ،عدم پشتیبانی از دولت در شرارط بحرانی ،و بهطور کلی عدم موفقیت در اجرای
فرارند جامعهپیرری سیاسی اشاره کرد (سیدامامی و منتظریمقدم .)838 ،8938 ،
اعتماد نهادی بهمثابۀ نق ۀ کانونی مفهوم سرمارۀ اجتماعی الفبای شکلگیری گذروههذا،
سازمانها ،و شبکههاری است که به دوام و بقای نهادهذای رذک جامعذه ،اعذم از دولتذی و
غیردولتی ،منجر میشوند .جوام برخوردار از اعتماد نهادی جوام مشذارکتجذو ،آگذاه و
مسئولیتپیرر هستند .از طرف درگر ،جوامعی که در آنها کماعتمادی را بیاعتمادی رواج
دارد ،قادر به ارجاد نهادهای مورد نیاز و پیچیده نیستند و ارن امر هزرنههای گزافذی را بذرای
آنها به همراه دارد (بوستانی.)22 ،8916 ،
اعتماد نهادی در ارن مقاله به معنای احساس اطمینانی است که شذهروندان نسذبت بذه
نهادهای دولتی دارند و توصیف وضعیتی است که در آن افذراد جامعذه فکذر مذیکننذد ارذن
نهادها حتی در نبذود نظذارتهذای مذداوم آنچذه را کذه درسذت اسذت انجذام خواهنذد داد
(سیدامامی و منتظریمقدم .)836 ،8938 ،مسئلۀ ارن مقاله اندازهگیری وزن اعتماد نهذادی
(بهمثابۀ جزء اصلی تشکیلدهندۀ مفهوم سرمارۀ اجتماعی) در تعیین میزان موفقیذت فرارنذد
جامعهپیرری سیاسی از بعد نظری و همچنین بعد عملی رعنی با م العۀ موردی دانشجوران
مق

کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران است.

 .2پیشینۀ تحقیق

متیخرتررن ارر قابل توجهی که درخصوص موضوع ارن نوشتار مورد م العه قرار گرفته و در
ارن بخش به آن اشاره میشود کتاب جستارهایی در سرمایۀ اجتماعی در ای ران بذه کوشذش
ررحانه جوادی است که از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنی ،هنر و ارتباطات منتشر شذده
است .ارن کتاب مجموعه جستارهاری تحلیلی به قلم صاحبنظران علوم اجتمذاعی اسذت
ی
که با توجه به چارچوب مفهومی طرح سرمارۀ اجتماعی و دادههای پیمذارش ملذی سذرمارۀ
اجتماعی که توسط شورای اجتماعی کشور بهمثابۀ عالیتررن نهاد اجتمذاعی کشذور در سذال
 8939صورت پیررفت ،ابعاد گوناگون سرمارۀ اجتماعی در ارذران ازجملذه در حذوزۀ اعتمذاد
نهادی ،مؤلفههای جامعهپیرری سیاسی ،و  ...را ارزرابی کردهاند (جوادی.)82-84 ،8934 ،
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اعتماد نهادی،
دانشگاههای دولتی و...

همچنین ،از درگر آراری که تاکنون در زمینۀ موضوع مورد بحث تیلیف شده است میتذوان
به مقالۀ «بررسی تعاررف ،مفاهیم و چگونگی ارجاد سرمارۀ اجتماعی (با تیکید بر اعتمذاد
اجتماعی)» اشاره کرد که در آن راب ۀ اعتماد اجتماعی با مشارکت و احساس امنیت بررسی
شده است (درانی و رشیدی .)9 ،8912 ،مقالۀ «دولت و سرمارۀ اجتماعی» نمونۀ درگذری
است که در آن اهمیت سرمارۀ اجتماعی در حکمرانی خذوب و آسذیبپذیرری آن در برابذر
رفتار و اقدامات دولت مورد بحث قرار گرفته است (خضری .)99 ،8911 ،آخذررن مذورد،
مقالۀ «سرمارۀ اجتماعی و جامعهپیرری سیاسی» است که در آن نسبت بین ارذن دو متییذر
در بین دانشآموزان مورد توجه قرار گرفته است (رفی .)9 ،8912 ،
با توجه به آنچه گیشت پرسش اصلی ارن است که نقش سرمارۀ اجتماعی و مهذمتذررن
شاخص آن ،رعنذی اعتمذاد نهذادی بذر فرارنذد جامعذهپذیرری سیاسذی دانشذجوران مق ذ
کارشناسی دانشگاههای دولتذی شذهر تهذران چیسذتض فرضذیۀ ارذن مقالذه ارذن اسذت کذه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جامعهپیرری سیاسی در روند اجرا و ارربخشی از سرمارۀ اجتماعی و بهورژه اعتماد نهذادی
بهمثابۀ رکی از شاخصهای اصلیاش تیریرپیرری زرادی دارد .روش تحقیق مذورد اسذتفاده
در ارن مقاله روش ی
کمی و شیوۀ پیمارش است و از ابزار پرسشنامه در گذردآوری اطالعذات
بهره برده شده است .جامعۀ آماری ارن پژوهش دانشجوران مق

کارشناسی دانشگاههذای

عالمه طباطبائی ،تهران ،شهید بهشذتی ،خذوارزمی ،صذنعتی شذررف ،خواجذهنصذیرالدرن
طوسی ،امیرکبیر ،علم و صنعت ،و الزهرا است که از عدد بهدسذتآمذدۀ رکصذدهزار تذن،
حجم نمونهای  631عددی را بهدست میدهد.
 .3روش تحقیق

مبنای نظری ارذن مقالذه ،نظررذۀ رابذرت پاتنذام درخصذوص مفهذوم و کاربردهذای سذرمارۀ
اجتماعی است .اولین توصیههای پاتنام به بحثهای سرمارۀ اجتماعی از اواخذر م العذات
وی در طرح دولت محلی در ارتالیا آغاز شذد .او بذا بذهکارگیری مفهذوم سذرمارۀ اجتمذاعی
میخواست تفاوت های موجود در التزام شهروندی را با وضوح بیشتری بذه نمذارش درآورد.
پاتنام ابتدا به ارائۀ بحثهای مفصل شواهد خود در مورد عملکرد نهادهای نسبی و س وح

التزام شهروندی پرداخت و سپس تعررف خود را از سرمارۀ اجتمذاعی ارائذه کذرد :سذرمارۀ
اجتماعی به مشخصات تشکیالت اجتمذاعی اشذاره میکنذد؛ مشخصذاتی چذون اعتمذاد،
هنجارها ،و شبکهها که میتوانند با تسرر فعالیتهای هماهنذی کذاراری جامعذه را بهبذود
بخشند .البته تعررف سرمارۀ اجتماعی توسط پاتنام بعدها کمذی تیییذر کذرد (.)82 ،8339
پاتنذذام در سذذال  8334در تعررذذف سذذرمارۀ اجتمذذاعی میگورذذد« :منظذذور مذذن از سذذرمارۀ
اجتماعی مشخصات زندگی اجتماعی رعنی شبکهها ،هنجارها ،و اعتماد اسذت کذه سذبب
میشود شرکت کنندگان در فعالیت مشترک کاراتری برای تعقیب اهداف مشذترک خذود وارد
شوند .سه عنصر اصلی اولیه از سال 8339تیییذری نیافتهانذد امذا عنصذر جدرذد ارائهشذده
"شذذرکتکنندگان" اسذذت کذذه در واقذ بذذهجذذای جامعذذه از منذذاف سذذرمارۀ اجتمذذاعی سذذود
میجورد» .پس از ارن ،پاتنام در ارر معروف خود میگورد« :هستۀ اصلی سرمارۀ اجتماعی
همان شبکههای باارزش است و ارتباطات اجتماعی بر کذاراری افذراد و گروههذا تیریرگذیار
است» (.)82 ،8913
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 .4سرمایۀ اجتماعی و عناصر آن

شماری از مورد استنادتررن تعاررف سرمارۀ اجتماعی عبارتاند از )8 :شبکهها ،انجمنها،
و مؤسساتی که با هنجارهای مشترک و روابط متکی بر اعتماد شکل میگیرند و همکاری را
تسهیل میکنند )2 .روابط دوجانبه ،تعامالت ،و شبکههاری که در میان گروههذای انسذانی
پدردار میگردند و س

اعتمادی کذه در میذان گذروه و جمذاعتی خذاص بذهعنذوان پیامذد

تعهدات و هنجارهاری پیوسته با سذاختار اجتمذاعی رافذت میشذود (الذوانی و سذیدتقوی،

 )9 .)2 ،8918از دردگاه ورنتر ،)68 ،2333( 1سذرمارۀ اجتمذاعی منذاف دوجانبذۀ روابذط
اجتماعی است که بهوسیلۀ هنجارها ،اعتماد ،و تعامل متقابل ارجاد میشود .بهارنترتیذب،
عناصر سرمارۀ اجتماعی عبارتاند از:
 )1شبکهها :رک شبکۀ اجتماعی ،شبکهای بههمپیوسته از افذرادی اسذت کذه معمذو از
رک ورژگی عام برخوردارند .مثال ممکن است در رک شیل مشابه مشذیول بذهکار بذوده رذا
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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حتی میهب مشترک داشته باشند (نصذیری .)86 ،8912 ،پاتنذام دو ورژگذی شذبکهها را در
تولید سرمارۀ اجتماعی مؤرر میداند:
الف) ساخت شبکه :شبکههاری که هنجارهای محکمی از همیاری تعمیمرافته
را رواج دهند و موجب تقورذت اعتمذاد و تسذهیل همکذاری شذوند و بذدرنطررق
سرمارۀ اجتماعی تولید کنند.
ب) فشردگی شبکه :هرچه تعداد شبکهها و فشردگی آنها بیشتر باشد احتمذال
بیشتری وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منذاف متقابذل همکذاری کننذد
(.)212-932 ،8913
 )2هنجارها :هنجارها همان برداشتها و قواعد و رسوم غیررسمی مشترکی هسذتند کذه
رفتارهای معینی را در اوضاع مختلف تجورز ،ممنوع ،را تعدرل میکنند .هنجارهاری از قبیل
صداقت و قانونگراری از ابعاد مهم سرمارۀ اجتماعی بهشمار میروند (الوانی و سذیدتقوی،
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 .) 42 ،8918پاتنام از دو نوع هنجار همیاری متوازن و همیاری تعمیمرافته سخن میگورد.
وی که همیاری تعمیمرافته را مالک سرمارۀ اجتماعی و مولذدتررن جذزء آن مذیدانذد آن را
چنین تعررف میکند« :همیاری تعمیمرافته مربوط به زمانی است که کسی کذاری را بذرای
درگری انجام دهد بیآن که انتظار پاسخ فذوری داشذته باشذد و حتذی شذارد بذیآنکذه وی را
بشناسد با ارن اطمینان که در زمان درگری پاسخ او را خواهد داد» (دارا.)6 ،8913 ،
 )9مشارکت اجتماعی :مفهوم مشارکت قدمتی به درازای تاررخ زندگی اجتماعی بشذر دارد
که در طول حیات طو نی خود روند تکامل و دگرگونی را پشذت سذر گیاشذته و بذه اقتضذای
شرارط زمانی و مکانی خود تعاررف مختلفی به خود درده است (فیروزآبذادی.)22 ،8916 ،
نظر و عمل مشارکت در ب ن هر جامعه و در مفذاهیمی چذون دلبسذتگی ،اتحذاد ،همکذاری،
انجمن ،و مانند آنها نهفته است و از قدرم شالودۀ پیدارش اجتماعیذانسانشناختی نوع بشذر
تلقی شده است .رونسکو 1نیز مشارکت را فرارندی برای خودآموزی اجتمذاعی و مذدنی ،حذق
بشر و پیششرط توسعه میداند و معتقد است توسعه بارد از مردم و از آنچذه میخواهنذد و از
آنچه میاندرشند و باور دارند آغاز شود (اکبری.)21-93 ،8919 ،
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 .5اعتماد نهادی

اعتماد نهادی حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمانهاسذت؛ نهادهذا و سذازمانهذاری نظیذر
مدرسه ،ارتش ،دانشگاه ،دادگاه ،و مانند آن .در نظررههای نهذادی م ذرح مذیشذود کذه اعتمذاد
شهروندان به هر نهاد نتیجۀ عملکرد مناسب آن نهاد است .اعتمذاد بذه رذک نهذاد پارذهای کذامال
عقالری دارد که به ارزرابی شهروندان از عملکرد آن نهاد مربوط میشود .نهادهاری کذه عملکذرد
رضارتبخشی داشته باشند را چنین برداشتی را نسبت به خود بیافررنند مورد اعتمذاد مذردم قذرار
خواهند گرفت و بالعکس (سیدامامی و منتظریمقدم .)833 ،8938 ،همچنین نوعی از اعتماد به
نهادها وجود دارد که اعتماد رورهای نامیده میشود؛ رعنی اعتمادی که در اعمال را رورهها نهادی
شده و بر ارن مبناست که اگر از ارن رورهها پیروی شود بهتررن نتارج حاصل خواهد شذد؛ ماننذد
اعتماد به شیوههای مردمسا رانه (انتخابات ،نمارندگی ،اکثررت آرا ،و )...بهعنوان بهتذررن شذیوه
برای تیمین مناف بزرگتررن بخش از جمعیت و کسذب مسذتدلتذررن توافذقهذا در میذان منذاف
متعارگ را اعتماد به درستی فرارندهای قانونی (شارعپور ،رازقی ،و غالمزاده .)41 ،8933،البته
بیاعتمادی نیز ممکن است مع وف به چنین رورههاری شود؛ مانند واگیاری امتیازات دولتی بذه
مؤسسات صنعتی که متضمن بیاعتمذادی اسذت ،زرذرا بذروز فسذاد مذالی را تسذهیل مذیکنذد
(زتومکا .)19 ،8914،1گیدنز )22 ،8913( 2نیز اعتماد را به دو گونه تقسیم میکند )8 :اعتمذاد

میان افراد ،و  )2اعتماد به نهادها (نظامهای انتزاعی) .در اعتماد نهادی نیذازی بذه رورذاروری بذا
مسئو ن نظامها وجود ندارد .اما وی ارن را در نظر میگیرد کذه در بسذیاری از مذوارد ،کنشذگران
غیرمتخصص با مسئو ن نظامها روبهرو میشوند .او ارن روراروریها را نقاط دسترسی مینامد.
زتومکا ( )33 ،8914برخالف گیدنز معتقد است اعتماد تنها در میذان انسذانهذا مذیتوانذد
وجود داشته باشد و ارن امکان در بین پدرذدههذای طبیعذی وجذود نذدارد و اگذر اعتمذاد را بذه آن
موضوعات نیز تعمیم بدهیم در حقیقت به آفرردههذای انسذانی اعتمذاد کذردهارذم و بذهصذورت
غیرمستقیم به طراحان ،سازندگان ،و افرادی که در ارن زمینهها مهارت دارند اعتماد کردهارذم .در
نظر او ،اعتماد به نهادها و سذازمانهذا از انتزاعذیتذررن اعتمادهاسذت (زتومکذا.)33 ،8914 ،
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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اوفه 1نیز کارکرد سازندۀ نهادها را تواناری آنها برای شکلبخشیدن به گرارشهذا و آگذاهیدادن از
گرارشهای رفتاری میداند .از نظر او ،کارکرد سازندۀ رک نهاد درصذورتی تحقذق مذیرابذد کذه
مردمی که در ارن نهادها را تحت کنترل آنها زندگی میکنند با اندرشههای هنجذارآفررنی کذه در
آنها تجسم رافتهاست از نظر شناختی آشنا شوند و از آنها اشباع گردند(اوفه.)49-23 ،8916 ،
نهادها اگر بهخوبی طراحی شوند میتوانند زمینهساز اعتمذاد اجتمذاعی باشذند؛ رعنذی
اعتماد به افرادی که هرگز با آنها تماس نداشته و هیچ پیونذد اجتمذاعی مشذترکی بذا آنهذا
نداررم .نهادها نقاط مرج و ارزشهای هنجارآفررنی را فراهم میکنند کذه مذیتذوان بذرای
توجیه و معنادارکردن مجموعه قوانین آن نهاد به آنهذا تکیذه کذرد و ازارذنرو ،بذه مذا اجذازه
میدهند به دستاندرکاران آنها اعتماد کنیم .همۀ نهادها از کارکرد پلزدن میان غرربههذا و
ارجاد اعتماد اجتماعی برخوردار نیستند ،بلکه فقط نهادهاری که برای درگران به اندازۀ کافی
معنادار ،معقول ،و قان کنندهاند میتوانند گرارشها و پاربندیهای همگرا ارجاد کنند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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معناداربودن نهادها به معنای شناختن و معتبردانستن ارزشها و شکل زنذدگی موجذود
در رک نهاد و استنتاج ارن فرگ است که ارن اندرشه بذرای تعذدادی کذافی از مذردم آنقذدر
معنادار است که آنهذا را بذه حمارذت مسذتمر از آن نهذاد و رعارذت قذوانین آن وادار کنذد.
درمجموع ،نهادها به دو صورت اعتماد را در میان غرربهها ارجاد میکنند .نخست ،بهدلیذل
اعتبار اخالقی و تیریر سازندۀ آنها بر درگران آنهذا را بذه اطاعذت ترغیذب مذیکننذد .دوم،
بهدلیل حقوق اجتماعی حمارتی که فراهم میکنند میتوانند خ ذرات ناشذی از اعتمذاد بذه
غرربهها را محدود کنند (شارعپور ،رازقی ،و غالمزاده.)41 ،8933 ،
 .6تبیین مفهوم جامعهپذیری و جامعهپذیری سیاسی
1ـ .6جامعهپذیری

سابقۀ تاررخی اص الح جامعهپذیرری بذه سذال  8121میرسذد .ولذی در ارذا ت متحذدۀ

امررکا نخستینبار ارن واژه در حدود سال  8131توسط جورج زرمل 2به کذار گرفتذه شذد.
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

بعدها گیدنز و ارنست برجیس 1به آن وسعت بیشتری دادند .بذا انتشذار دو مقالذه در ژوئیذۀ
 ،8391در مجلۀ امررکاری جامعهشناسی ارن اص الح در جامعهشناسی رواج چشذمگیری
رافت (هرمز .)3 ،8924 ،شارد سادهتررن و مختصرتررن تعررف جامعهپیرری ارن باشد که
جامعهپیرری عبارت است از سازش و ان باق رفتار فرد با شرارط و پدردههای متنوع جامعه.
از منظری درگر ،جامعهپیرری به مراحلی گفته میشود کذه شذخص خصوصذیات مناسذب
مورد نیاز خود را برای عضورت در جامعه به دست میآورد و مهمتررن دستاورد ارن فرارنذد
شناخت از خود بهعنوان رک موجود استوار اجتماعی است که بهوسیلۀ هنجارها ،نقشها ،و
روابط با درگران هدارت میشود (باتامور.)18 ،8921 ،
در جامعهشناسی ارن مفهوم به فرارندی اطالق میشود که بهموجب آن افراد ورژگیهاری
که زمۀ عضورت آنها در جامعه است را کسب میکنند .چهار رورکرد متفاوت نسبت بذه
جامعهپذیرری عبذارت اسذت از )8 :جامعذهپذیرری بهمثابذۀ نذوعی از تعلذیم و تربیذت؛ )2
جامعهپیرری بهمثابۀ روند انتقال فرهنی و الگوهای فرهنگی که ارن رورکرد بیشتر به دردگاه
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روانشناسی نزدرکتر اسذت .همذانطذور کذه از ارذن تعذاررف برمذیآرذد آنچذه بذه حذوزۀ
جامعهپیرری سیاسی نزدرک است رورکرد سوم است که جامعهپیرری را بذهعنذوان کذارکرد
جامعه برای حفظ خورش قلمداد میکند (تنهاری.)626 ،8923 ،
2ـ .6جامعهپذیری سیاسی

جامعهپیرری سیاسی روندی آموزشی است که به انتقذال هنجارهذا و رفتارهذای پذیررفتنی
نظام سیاسی مستقر از نسلی به نسل درگر کمک میکند و هذدف از آن تربیذت رذا پذرورش
افراد بهصورتی است که اعضای کارآمد جامعذۀ سیاسذی باشذند (عذالم .)882 ،8919 ،در
برخی آرار ،ررشههای توجه به جامعهپیرری سیاسذی بذه افکذار افالطذون 2بذازمیگذردد .او

متوجه اهمیت تربیت کودك در مدرنذۀ فاضذله و نیذز جامعذۀ رونذان باسذتان بذود .در دوران
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

معاصر ،توجه بسیاری از دانشمندان مع وف به ارن موضوع شذده اسذت کذه از زمذرۀ آنهذا

میتوان به مررام 1اشاره کرد که تالش کرد تا کیفیت شکلگیری فرارند جامعهپیرری سیاسذی

را در بسیاری از دولتهای اروپاری در خالل قرن بیستم مورد م العه قرار دهد .عالوهبر ارن

نظررات ،جامعهشناسانی چون وبر ،2مذارکس ،3و پارسذونز 4دارای سذهمی و رذژه در زمینذۀ
م العۀ جامعهپیرری اجتماعی و سیاسی است (مقدمفر .)88 ،8911 ،آنچذه بذیش از همذه
مفهوم جامعهپیرری سیاسی را رسمیت تام بخشید و آن را بهصورت ابزار تئوررک در توجیذه
و توضی تفاوت میان نظامهای سیاسی درآورد انتشار کتابی با عنوان جامعهپذیری سیاس ی

در سال  8343بود که توسط دو دانشمند مشهور امررکاری به نامهذای ررچذارد داوسذون 5و

کنت پرورت 6تیلیف شد (هرمز.)2-83 ،8924 ،

شماری از مورد استنادتررن تعاررف جامعهپیرری سیاسی را میتذوان نذام بذرد )8 :از درذدگاه

راش ،)8922( 7جامعهپیرری سیاسی فرارندی است که طی آن افراد در جامعذۀ معذین بذا نظذام
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سیاسی آشنا میشوند و ادراک و واکنشهای آنها نسبت به پدردههای سیاسذی شذکل مذیگیذرد

(صبوری )2 .)268 ،8918 ،آلموند ،پاول و مونت )8924( 8معتقدند جامعذهپذیرری سیاسذی
روند حفظ را دگرگونی فرهنیهای سیاسی است .بنا بذه ارذن رونذد افذراد وارد فرهنذی سیاسذی
میشوند و سمتگیریهای آنها نسبت به هدفهای سیاسی شذکل مذیگیذرد (عذالم،8919 ،
 )9 .)881جامعهپیرری سیاسی رونذد آمذوزش و پرورشذی اسذت کذه در جسذتوجوی تلقذین
ارزش ،هنجارها ،و سمتگیریها در ذهنهای افراد است بهطوریکه آنها به نظام سیاسی خود
اعتماد کنند )6 .در جامعهپیرری سیاسی روی فرهنی سیاسی افراد جامعذه کذار میشذود و سذه
کارورژه در ارن زمینه انجام میشود که عبارتاند از )8 :حفظ و نگهداری فرهنذی سیاسذی)2 ،
تیییر و تحول در آن و نیز  )9پارهگیاری رک فرهنی سیاسی نورن (هرمز.)61-64 ،8924 ،
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 .7کارکردها و روشهای جامعهپذیری سیاسی

در بحث از کارکردهای جامعهپیرری سیاسی بهطور خالصه میتوان به ارن موارد اشاره کذرد)8 :
از نظر رك حکومت میتوان جامعهپیرری سیاسی مؤرر را بهمثابۀ جانشینی برای اجبذار بذهعنذوان
ابزار حفظ روابط قدرت طبقۀ حاکم به کار برد )2 .جامعهپیرری سیاسی مؤرر را میتوان بهمثابذۀ
ابزار بسیج تودهها برای تیمین هدفهای خاص طبقۀ حاکم بذه کذار بذرد کذه در غیذرارنصذورت
تیمین آن دشوار است )9 .سومین کارورژۀ جامعهپیرری سیاسی ارن است که عالوهبر اعتقذاد بذه
حفظ روابط طبقاتی خاص ،خود بازتولیذدی از ارذن روابذط اسذت و در راه تثبیذت و تحکذیم آن
میکوشد .تقسیمبندی درگری که جامعهشناسان دربارۀ جامعهپیرری بهطور عام و جامعهپذیرری
سیاسی بهطور خاص صورت دادهاند مربوط به روشهای جامعهپیرری میشود .منظور از روش
جامعهپیرری راهی است که ساختارهای موجود ،عمل جامعهپیرری را انجام میدهند .محققذان
بهطور معمول دو روش آشکار و پنهان را در روشهای جامعهپیرری مورد بررسی قرار میدهنذد.
منظور از جامعهپیرری سیاسی آشکار روشی است کذه در آن ارزشهذا و احساسذات معینذی از
نظام سیاسی بهطور مستقیم و واض در ذهن افراد قرار داده میشود .در ارذن روش بذرای انتقذال
ارزشها ارتباط آشکاری میان ساختار سیاسی و افراد وجود دارد.
 .8نهادهای جامعهپذیری سیاسی

 )1خانواده :اولین آشناری با مفاهیم ،موضوعات ،و جررانهای سیاسی از طررق خانواده
صورت میگیرد .همچنین ،هستۀ اولیۀ جامعۀ مرتبطکنندۀ فرد و جامعه و نیز محل استقرار،
سکون و آرامش افراد ،خانواده است .کودکان و نوجوانان بهطور طبیعی تحت تیریر و وابسته
به والدرناند (منصوری.)828 ،8914 ،

 )2نهادهای آموزشی :لوسین پای ،)8344( 1در سه مرحله فرارند جامعهپیرری سیاسی را

برای نسل دانشپیرر بیان میکند :الف) جامعهپیرری اولیه :در ارن مرحلذه دانذشپذیرر بذا
فرهنی حاکم بر جامعه آشنا میشود و از طررق برنامذهررذزی درسذی رسذمی و غیررسذمی
میآموزد چگونه میتواند عضو جامعهای شود که ساختار فرهنگی و سیاسی خاصذی بذر آن
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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حاکم است .ب) جامعهپیرری سیاسی :در طی استمرار تعامل فرد با سازمانهای ذیربذط
نهاد آموزش بذه فراگیذری و شذناخت سیاسذی روی آورده و نحذوۀ فهذم حذوادس سیاسذی و
قضاوت در مورد آنها را کسب میکند .ج) فرارند گمارش سیاسی :هنگامی که فرد به رذک
شهروند مشارکتکنندۀ فعال تبدرل میشود ( ).
 )9گروههای همساالن :که به گروههاری اطالق میشود که اعضذای آن بذهطذور نسذبی از
موقعیت اجتماعی کمو بیش مشابهی برخوردارند و بذا رکذدرگر پیونذدهای نزدرذک دارنذد.
کودکان همبازی ،دوستان ،همکاران ،و گروههاری که از جوانان محله تشکیل میشود همذه
جزء گروههای همسا ن بهشمار میآرند (هرمز .)829 ،8924 ،زمانیکذه خذانواده و یفذۀ
انتقال گرارشها و اطالعات اساسی سیاسی را به کودکان انجام داد و چنین ارزشهاری را در
آنها مستقر کرد اهمیت نقش جامعهپیرری سیاسی خانواده بهتدررج کاهش میرابد و تیریر
گروههای همسا ن رو به افزارش میگیارد (قنادان و درگران.)34 ،8916 ،
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 )2محیط کاار :کودکی که در محیط خانوادگی دموکراتیک بزرگ شده باشذد ،اگذر رفتذار
کارفرما با او غیر انسانی باشد بذه آن رفتذار واکذنش نشذان خواهذد داد .مشذارکت در رونذد
چانهزنی جمعی را شرکت در اعتصاب تجربذۀ جامعهپیررکننذدۀ قدرتمنذدی را بذه کذارگر و
کارفرما ارائه میدهد (محمد عبدالرحمن.)2 ،8911 ،
 )5رسانههای جمعی :رسانههای جمعی در ارجاد رکپارچگی و هماهنگی نظررات افذراد نسذبت
به نظام سیاسی میتوانند بااهمیت باشند و بنابرارن «نقشۀ شناساری» اصلی افراد را شکل دهنذد .در
همۀ کشورهای دارای تکنولوژی ارتباطذات جمعذی ،رسذانهها در شذکلدادن بذه سذمتگیریهای
اصلی و نیز افکار خاص مردم نقش مستقیم دارند .لوسین پای تیکید میکند که رسانههای جمعذی
مناسبتررن روش موجود برای جامعهپیرری بوده و عامل قاط نوسازی به شمار میروند.
 )6حکومت و کارگزاریهای حزبی :ارتباط مستقیم رسمی را غیررسمی با نخبگذان نظذام
سیاسی نیروی پرتوانی به وجود مذیآورد کذه رکذی از مهذمتذررن عاملهذای جامعهپذیرری
سیاسی را شکل می دهد .احزاب سیاسی با تبلییات سیاسی ،مبذارزه و فعالیذت انتخابذاتی،
ارائۀ نظررات سیاسی بهصورت نوشته را شفاهی و مشخص ،و متراکمکردن منذاف سیاسذی
نقش عامل مستقیم جامعهپیرری سیاسی را بازی میکنند (عالم.)822-829 ،8919 ،

 .9اعتماد نهادی و جامعهپذیری سیاسی

جرران اصلی فرارند جامعهپیرری سیاسی در هر کشور بهواس ۀ نهادهای سیاسی و غیرسیاسی
که توسط دولت بهمثابۀ کارگزار اصلی نظام سیاسی آن کشور برپا شده است شذکل مذیگیذرد.
ازارنرو ،به هر میزان که س

اعتماد مردم به آن نهادها بهعنوان نق ۀ کذانونی مفهذوم سذرمارۀ

اجتماعی افزارش پیدا کند احتمال تیریر و تحقق اهداف مد نظر در جامعهپیرری سیاسی بیشتر
میشود .اعتماد نهادی اجتماعی و فرهنگی است که ررشه در زمینهها و تجارب تاررخی رذک
جامعه دارد .زمانی که در رک جامعه ،فرهنی اعتماد بهطور کلی و اعتماد به نهادهای رسمی و
غیررسمی هور میرابد و در نظام هنجاری جامعه ررشه میدواند به عذاملی توانمنذد تبذدرل
میشود که آرار و کارکردهای زرادی را در س وح مختلف از خود برجای میگیارد.
مهمتررن عاملی که اساس ارجاد زمینههای زم در پیشبرد جامعهپیرری سیاسی بهمنظذور
تسهیل فرارند مشارکتی مردم در نظام به شمار میرود اعتماد متقابل مردم و نظام است .قبل از
ارنکه رک نظام بخواهد هر عملی در ارن خصوص در جامعه انجام دهد بارستی میزان و درجۀ
اعتماد س

جامعه و دولت را افزارش دهد؛ چرا که در فضای نام مئن و بذیاعتمذاد هرگونذه

عملی امکان نتیجۀ عکس دارد و تمارل مشارکت و دخالت مردم در پورشهای سیاسذی درون
نظام بسیار کم خواهد بود .اطالع و آگاهی از خواستها و تقاضاهای مردم نظذام را در ارجذاد
حالت تعادل در اقتصاد و سیاست راری میکند و با جلوگیری از بروز تبعیض و ارجاد اعتمذاد
متقابل بستر زم برای پیشبرد جامعهپیرری سیاسی را تسذهیل و مشذروعیت نظذام را حفذظ و
ارتقا میبخشد (نصوحیان.)823-822 ،8912 ،
تولید و حفظ اعتماد از دغدغههای اصلی نظام سیاسی هذر کشذور اسذت؛ چذرا کذه در
جهان پرتالطم امروز اعتماد در حکم اکسیری است برای پیشرفت ،توسذعه ،و بالنذدگی آن
کشور .اعتماد بهورژه درصورت نهادی آن ،برآمده از عملکرد ،اقتدار ،و تعامالت هذر نهذاد
است .دولت از طررق بسترسازی برای اعتمادسازی و افزارش س

اعتماد نهذادی بهمثابذۀ

شاخص اصلی سرمارۀ اجتماعی در ارن مقاله موجب تسهیل فرارند جامعهپذیرری سیاسذی
میشود .ازارنرو ،دولت بارد بسترهای زم برای تحررک و تشورق افراد جامعه به همکاری
و اقدامات جمعی «با» و «در» راستای فعالیتها و سیاستهای نهادهای دولتذی را فذراهم
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آورد و بهارنترتیب به افزارش س

سرمارۀ اجتماعی خود در اجرای جامعهپیرری سیاسذی

اقدام کند .تحقق ارن هدف میتواند در سه س

اعتمادسازی اجتماعی ،فذردی ،و نهذادی

انجام پیررد .در اعتمادسازی اجتماعی دولت از طررق سیاستهاری چون تدارک بهداشذت
و آموزش همگانی ،بیمههای بیکاری و نظام تیمین اجتماعی فراگیر ،رفیت اعضای جامعه
برای توسعۀ روابط مبتنی بر اعتماد را افزارش مذیدهذد .اعتمذاد میذان مذردم و دولتمذردان و
نخبگان سیاسی بهدرستی موجب توسعۀ سیاسی میشود .در اعتمادسازی فردی دولت بارد
با توانمندکردن و حمارت از افراد بهورژه فقیران ،معلولین ،و سارر اقشار آسیبپذیرر جامعذه
انگیزۀ زم را برای افزارش س

مشارکت آنها در کنشهای جمعی که مذد نظذر دولذت و

نهادهذذای دولتذذی اسذذت فذراهم آورد .فقذذر اقتصذذادی و آموزشذذی و آسذذیبپذذیرری در برابذذر
مخاطرات اجتماعی آمادگی بالفعل و بالقوۀ افراد برای پیررش سیاسذتهذا و همکذاری بذا
نهادهای گوناگون دولتی را کاهش میدهد.
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در اعتمادسازی نهادی دولت بارد از طررق کارآمدسازی محیط نهذادی خذود ورود بذه
تعامالت مبتنی بر همکاری و همیاری را برای اعضای جامعه معنادار سازد .ازارنرو ،تدارک
ابزارهای زم بهمنظور تعررف شفاف حقوق شهروندی و جهذتدهذی نهادهذای مختلذف
دولتی در راستای تحقق ارن حقوق از اهمیت اساسی برخوردار است .اصو نهادها قواعذد
بازی برای تعامل اعضای جامعذه بذا رکدرگرنذد .زمذانی کذه قواعذد بذازی تعررذف نشذده،
غیرشفاف ،غیرقابل اجرا ،را جانبدارانه باشد ،تمارل به پیررش سیاسذتهذا و راهبردهذای
ارائهشذده از سذوی نهادهذای دولتذی کذاهش مذیرابذد .بذهبیذان درگذر ،قابلاعتمذادبودن و
اعتمادکردن نه ورژگی ذاتی افراد جامعه ،که جنبهای از ساختار نهادی اسذت کذه افذراد آن را
باور و در چارچوب آن اقدام میکنند .ازارنرو ،اگر ساختار نهذادی دولذت اعتمادپذیرری و
حفظ قول و قرارها را برای اعضای جامعه سودمند نسازد تمارل آنها به عرضۀ ارن هنجارها
کاهش خواهد رافت .در واق  ،بخش زرادی از رفتارهای افراد در واکنش به ارذن سذاختار و
قواعد و کارکردهای حاکم بر آن شکل میگیرند و نقش سرمارۀ اجتماعی و شاخص اصذلی
آن رعنی اعتماد و اعتماد نهادی در ارربخشی جامعهپذیرری سیاسذی غیرقابذل انکذار اسذت
(خضری.)62 ،8911 ،

اعتمادسازی برای تولید سرمارۀ اجتماعی به ارن مفهوم اسذت کذه دولذت بارذد محذیط
اجتماعی اعتمادزاری را تدارک ببینذد کذه نذه فقذط اعتمذاد اعضذای جامعذه بذه اقذدامات و
سیاستهارش را فراهم آورد ،که مشارکت در ادارۀ جامعه و همکاری با نهادهذای دولتذی را
برای آنها معنادار کند .ازارذنرو ،ربذات در رفتذار و سیاسذتهذای دولذت ،تمرکززدارذی از
قدرت ،شفافیت و پاسخگوری ،تساهل در روند ساخت و پورذاری جامعذۀ مذدنی ،و ارجذاد
فضای زم بهمنظور فعالیت بازار و اقتصاد غیردولتی از اهمیت فراوانی برخوردار است .در
واق ذ  ،دولذذت بارذذد نسذذبت بذذه طراحذذی رذذک سذذاختار نهذذادی مشذذارکتجورانذذه اقذذدام و
مشارکتکنندگان را بهمثابۀ تولیدکنندگان سرمارۀ اجتماعی مورد نیاز خود برای پیشبرد فرارند
جامعهپیرری سیاسی در نظر گیرد .بیاعتمادی بر روی کارکرد کانذالهذای ارتبذاطی مذابین
نظام سیاسی و مردم (ازجمله احزاب و رسانهها) نیز تیریر میگیارد .بهارنصورت که وقتذی
کانالهای ارتباطی ارجادشده ،تقاضا و درخواستهای مذردم را بذه نظذام سیاسذی نرسذانند
نوعی بیاعتمادی نسبت به ارن کانالها ارجاد میشود (نصوحیان.)829 ،8912 ،
از سوی درگر ،زمانی که دولت در عرصذه هذاری غیذر از آنچذه بذرارش تعررذف شذده
ازجمله تدارک کا های عمومی و تدارک استانداردها مداخله میکنذد ،بذیاعتمذادی بذه
نهادهای دولتی مداخله کننده در ارن عرصهها بذه طذور اخذص و سذارر نهادهذای دولتذی
ی
کمی و کیفی مداخلۀ دولت و نهادهذای
بهطور اعم گسترش خواهد رافت .بنابرارن س
آن در جامعه و امور معمول آن ر کی از عوامل تیریرگیار بذر اعتمذاد نهذادی افذراد جامعذه
بهمثابۀ تولیدکنندگان سرمارۀ اجتماعی خواهد بذود .صذالحیت و شارسذتگی دولذت نیذز
رکی از عوامل اساسی در تعیین س

اعتماد نهذادی افذراد جامعذه بذه نهادهذای دولتذی

است .دولت شارسته و کارآمد با برخذورداری از حساسذیت و تذالش در جهذت اصذالح
ناکاراری ها و نقاط ضعف نهادهای مع وف به خود و درنتیجه عرضۀ مدرررت عمومی بذا
کیفیت اعتماد نهادی مردم را نسبت به اقدامات و سیاست هذای نهادهذای خذود افذزارش
می دهد .از ارن طررق ،دولت شارسته و کارآمد با حفظ و تقورت تعامل مبتنذی بذر راب ذۀ
کارگزاری بین خود و افراد جامعه بذه تولیذد اعتمذاد نهذادی و سذرمارۀ اجتمذاعی کمذک
خواهد کرد (خضری.)62 ،8911 ،
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 .11دانشگاه و جامعهپذیری سیاسی

واژۀ کارکرد 1از ادبیات جامعهشناسی بهتدررج وارد گفتوگوهای متداول جامعۀ ما شد .زمانیکه
موضوع کارکرد م رح میشود در واق  ،نظررۀ رك سازمان و مجموعهای است کذه نظمذی بذر آن
حاکم است و اجزای آن مجموعه در جهت تذداوم و بقذای آن نقشذی ارفذا میکننذد و و یفذهای
دارند .امروزه ،دانشگاه نقش تعیینکنندهای در حیذات جامعذۀ مذدرن دارد .قذوام جامعذۀ جدرذد
وابسته به عملکرد نهادها و مؤسسات مدرن است و بیشتر کسانی که در آنجا کار میکنند کسانی
هستند کذه در دانشذگاه پذرورش رافتهانذد .کارکردهذای اصذلی دانشذگاه عبارتانذد از :کذارکرد
پژوهشی ،کارکرد آموزشی ،و کارکرد جامعهپیرری .آن بخشی که معمو منشی مناقشذات فذراوان
نظری و عملی بوده و هنوز هم چالشهای فکری و برخوردهای عملذی در اطذراف آن بذه پارذان
نرسیده است ،کارکرد جامعهپیرری دانشگاه است .منظور از کارکرد جامعهپذیرری آن اسذت کذه
معمو از دانشگاهها ارن توق و انتظار هم هست که افرادی را تربیت کنند که شهروندان خذوبی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

30

دوره ،11شماره 2
بهار1931
پیاپی 22

برای جامعه بوده و آمادۀ ارفای نقشهای خود در جامعۀ جدرد باشند.
از آنجا که هر جامعهای نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد ،دانشگاه مکانی است کذه
مدرران مؤسسات ،مهندسان ،وکالی دعاوی ،پزشذکان متخصذص ،و معلمذان آرنذده را کذه
مورد نیاز جامعه هستند پرورش میدهد که به کارکرد آموزشی و پژوهشذی دانشذگاه اشذاره
دارد .اما کارکرد جامعهپیرری دانشگاه به خواسته و نیازهای نظامهای سیاسی بهخصوص در
نظامهای سیاسی که خصلت اردئولوژرك دارند نیذز اشذاره میکنذد؛ رعنذی ارذن نظامهذای
سیاسی از دانشگاه انتظار دارند که افرادی را پرورش دهد که همنوا و سازگار بذا ارزشهذا و
هنجارهای نظام مسلط سیاسی باشند .در واق  ،در ارن نظامها از دانشگاهها انتظار مذیرود
که نظام فکری تیریدکنندۀ اردئولوژی حاکم را بازتولید کنند.
رکی از مهمتررن راههاری که افراد بذه پذیررش شذاخصهذای جامعذهپذیرری سیاسذی روی
میآورند در نهاد دانشذگاه صذورت مذیگیذرد .نهذادی همچذون دانشذگاه از طررذق شذیوههذا و
رورکردهای عملی و نظری افراد را برای زندگی در محیط سیاسی رک اجتماع تربیت مذیکنذد و
استعدادها و خالقیتهای افراد را پرورش میدهند .فرارند جامعهپیرری سیاسذی در قالذب نظذام

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

آموزش عالی در بسترسازی سرمارههای انسانی و اجتماعی و فهم کنش متقابل جامعۀ آموزشذی
با حاکمیت نظام سیاسی میتواند به تثبیت نظام سیاسی کمک کند .ارن نوع برنامهررذزی باعذث
شکلگیری هورت سیاسی پورای دانشجوران خواهد شد که میتواند بذر نگذرشهذای عمیذق و
رفتارهای پاردار سیاسی نهادرنهشده منجر شود .برارناساس ،تربیت سیاسی کذه در برنامذهررذزی
درسی میتوان آن را مورد هدف قرار داد تذیریر پارذداری در مشذارکت سیاسذی ،و درک و فهذم ،و
نگرش دانشذجوران دارد .ارذن رونذد باعذث ارتقذای سذواد سیاسذی و توسذعۀ پارذدار سیاسذی و
حکمرانی م لوب در س

جامعه خواهد شد و به ربات سیاسی پاردار جامعذه کمذک خواهذد

کرد (محسنی .)882 ، 8912،ازارنرو ،برنامهررزی درسی در نهاد آموزشی بارد مبتنی بر تحقذق
الگوهای رفتاری وحدتمحور و مشارکتمدارانۀ هورت ملی دانشجوران باشد .جامعذهپذیرری
سیاسی از طررق آموزش دانشگاهی به نحوۀ ارتباط میان دانشجو با نهاد سیاسذت و قذدرت و بذه
توزر الگوهای جهتگیرانه (شناختی ،عاطفی ،و ارزرابانه) منتهی میشود .تربیذت سیاسذی در
جامعه بارد بر محتوای سیاسی دروس تکیه کند که میتواند به بینش سیاسی نسل جذوان جامعذه
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دانشپیرر جامعه در آرنده منجر خواهد شد (توسلی.)22 ،8914،
محققان جامعهشناس تیریر نهاد دانشگاه را بر نظام سیاسی هم بذهعنذوان ابذزار کنتذرل و
مشروعیتبخشی و هم بهعنوان منب بالقوۀ ناخشنودی سیاسی مورد م العه قرار میدهنذد.
بنابرارن ،جامعهپیرری سیاسی افراد در جامعه منوط به ارن امر است که نهاد دانشگاه توسعۀ
سیاسی جامعه را رکی از اهداف عالیۀ برنامهررزیهای درسی و غیردرسی بهصورت مستمر
و نهادرنهشده قرار داده و بهنوعی بهصورت آگاهانه پتانسیل و سذواد سیاسذی دانشذجوران را
برای نهادیکردن الگوهای وحدتبخشی و مشذارکتمحذوری در راسذتای توزرذ مناسذب
مناب شکل دهند .به نظر کلمن ،1توسعۀ سیاسی در نهاد آموزش عبارت است از« :فراگیری

ناشی از تالش آگاهانۀ تواناری سیاسی بهمنظور نهادرنهکردن الگوهای انسذجام و الگوهذای
مشارکت و توزر درست مناب » (شارعپور.)211 ،8914 ،

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

در تدورن برنامههای آموزشی و تربیتی در دانشگاه ،اصل بذر ارذن امذر اسذتوار اسذت کذه
دانشجوران در مشارکت سیاسی نظیر شرکت در انتخابات ،عالقهمندی به م الذب سیاسذی و
پیگیری امور سیاسی ،و  ...واجد شذرارط گردرذده کذه تحقذق آن بذرای پورذاری نظذام سیاسذی
ضروری است .از طررق برنامهررزیهای آموزشی در دانشگاه میتذوان بذهصذورت پنهذان بذه
رادگیریهای غیرسیاسی نظیر فراگیری ارزشهای فرهنگی اشاره کذرد کذه بذه طذرق مختلذف
سیاسی بر دانشجوران تذیریر میگذیارد .همچنذین از طررذق رذادگیریهذای آشذکار مذیتذوان
جهتگیریهای سیاسی ،اکتساب هنجارها و رفتارهای سیاسی م لوب و مقبول نظام سیاسی
حذذاکم ،و بلذذوس سیاسذذی دانشذذجوران را پذذرورش داد (گلشذذنی فذذومنی.)61-13 ،8911 ،
برنامهررزی درسی در دانشگاهها بارد به گونهای باشد که شیوۀ انتقال فرهنی سیاسذی را بذرای
نسل جوان جامعه فراهم کند .ارن برنامهها بارد به توزرذ الگوهذای جهذتگیرانذه نسذبت بذه
موضوعات سیاسی در بین دانشجوران اهتمام ورزد که ارن جهذتگیذریهذا عبارتانذد از)8 :
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جهتگیری شناختی به ارن معنا که آگاهی دانشجوران را از نظام سیاسی بدون اغمذاگهذای
حزبی ارتقا دهد و باور به نظذام سیاسذی و نقذشهذاری را کذه افذراد ،سذازمانهذا و نهادهذای
حاکمیت در ارن نظام ارفا میکنند ،توسعه دهد؛  )2توجه به جهتگیری عاطفی را احساسات
دانشجوران نسبت به عملکرد نظام سیاسی؛  )9جهتگیری ارزرابی به معنای فعالسازی قذوۀ
تجزره و تحلیل دانشجوران در مورد موضوعات سیاسی.
تربیت سیاسی در نهادهای آموزشی بذر اسذاس جامعذهپذیرری مذیتوانذد دارای دو تذیریر
متفاوت باشد .از رکسو ،ارن فرارند مهمتررن عامل ربات فرهنی سیاسی و ساختار اجتماعی
در طول زمان است .بهعبارت درگر ،هر نظام اجتماعی میکوشد تذا ارزشهذا ،نگذرشهذا ،و
دردگاههای ضروری برای تداوم نظام سیاسی خود را به افراد جامعه منتقذل کنذد و ارذن کذار از
طررق فرارند جامعهپیرری سیاسی صورت میگیرد .از سوی درگذر ،جامعذهپذیرری مذیتوانذد
وسیلۀ بروز تیییرات اجتماعی و سیاسی نیز باشد .برای ارنکه ارن کارکرد نیز تحقق رابذد ،بارذد
در جرران جامعهپیرری سیاسی احساس توانمندی و تفکر انتقادی نیذز بذه افذراد آمذوزش داده
شود .فراگیری ارن احسذاس مذیتوانذد بخذش مهمذی از تعلذیم و تربیذت مذدنی باشذد .پذس
جامعهپیرری سیاسی بالقوه منب بروز تیییر نیز است (شارعپور.)212-211 ،8914 ،

 .11یافتهها
1ـ .11بررسی پایایی پرسشنامه

پاراری مقیاسی است که بهوسیلۀ آن درجۀ اعتماد و سازگاری رک پرسشنامه در اندازهگیذری
رک مفهوم نشان داده میشود .روش عمدۀ برآورد ضررب پاراری ،ضذررب آلفذای کرونبذا
(جدول شمارۀ  )8است .آلفای کرونبا ضذرربی از پارذاری و سذازگاری اسذت و سذازگاری
درونی الگو را اندازه میگیرد.
جدول شمارۀ ( .)1آلفای کرونباخ بخشهای پرسشنامۀ تحقیق
پرسشنامه

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

اعتماد

83

%12

نگرش سیاسی

86

%22

آگاهی سیاسی

82

%16

مشارکت سیاسی

82

%16

2ـ .11شاخصهای عمومی شرکتکنندگان
1ـ2ـ .11سن پاسخگویان

بر اساس جدول شماره ( ،)2بیشتررن تعداد شرکتکنندگان در نظرسنجی با  42درصد افراد بین
 23تذذا  21سذذال بودهانذذد و پذذس از آن اف ذراد زرذذر  23سذذال بذذا  23درصذذد بیشذذتررن تعذذداد
شرکتکنندگان را تشکیل میدهند .کمتررن دامنۀ سنی شرکتکنندگان نیز بهترتیب افراد بذین 21
تا  93سال و با ی  93سال با  9و  8درصد از مجموع کل افراد شذرکتکنندهاند .ارذن وضذعیت
نشان میدهد که افراد بین  81تا  23سال تمارل چندانی به شرکت در نظرسنجی و بیان درذدگاهها
و نق هنظرات خود نداشتهاند .ارن عدم تمارذل بذه خودا هذاری و مشذارکت در فرارنذدهاری کذه
بهمنظور شناخت هرچه بهتر وضعیت سذختافزاری و نرمافذزاری حذاکم و آرذار و تبعذات آن در
مقیاس کلی صورت میپیررد ازجمله مسائلی است که شارستۀ توجذه و ررشذهرابی اسذت ،زرذرا
عدم درک درست از وضعیت نگرشها و دردگاههای ارذن بخذش از جمعیذت جذوان نسذبت بذه
وضعیت موجود میتواند کاراری تصمیمگیریها و سیاستگیاریها را کاهش دهد.
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جدول شمارۀ ( .)2شرکتکنندگان به تفکیک سن
در صد فراوانی موجود

درصد فراوانی

فراوانی

21/1

21/1

888

زرر  23سال

42/4

42/6

249

 23تا 21

2/1

2/1

88

 21تا 93

8/3

8/3

6

با ی  93سال

833/3

33/2

913

مجموع

/9

8

نامشخص

دادههای گمشده

833/3

933

مجموع

دادههای موجود

2ـ2ـ .11گروه تحصیلی پاسخگوها

بررسی وضعیت شرکتکنندگان از لحاظ گروه تحصیلی نشان میدهد کذه بیشذتررن تعذداد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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افراد شرکتکننده ،دانشجوران رشتههای مهندسی به میزان تقرربی  61درصد هستند .پذس
از آنها بهترتیب میزان مشارکت دانشجوران رشتههای علوم انسانی با  92درصد ،پزشکی و
بهداشت با  3درصد ،علوم پاره با  1درصد ،زبانهای خارجی با  1درصد ،نامشخص 3/1
درصد و تربیت بدنی  3/9درصد است .ازجمله نکات قابل توجه در ارذن قسذمت شذرکت
دانشجوران رشذتههای مهندسذی در نظرسذنجی و عالقهمنذدی آنذان بذه مسذائل سیاسذی و
اجتماعی و بیان نق هنظرات و دردگاههای خود در ارنخصوص و نیز وضعیت دانشگاه مورد
تحصیل و استادان و کارکنان است .همچنین ،س

پارین تمارل دانشجوران علوم انسانی به

شرکت در نظرسنجی و فعالیتهاری از ارن دست نیز محل توجذه و بررسذی اسذت .گفتنذی
است نظرسنجی از دانشجوران رشتۀ پزشکی مربوط به آن دسته از دانشگاههاری اسذت کذه
دارای رشتههای پزشکی بوده و در فضای عمومی پردرس دانشگاه بههمراه سارر دانشجوران
مورد نظرسنجی واق شدهاند.

جدول شمارۀ ( .)9شرکتکنندگان به تفکیک گروه تحصیلی
فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی موجود

علوم پاره

93

2/2

2/1

مهندسی

824

61/8

61/1

علوم انسانی

824

98/1

92/3

زبانهای خارجی

28

1/6

1/6

پزشکی و بهداشت

91

3/3

3/3

دادههای گمشده

تربیت بدنی

8

/9

/9

مجموع

مجموع

912

33/2

833/3

نامشخص

9

/1

933

833/3

دادههای موجود

3ـ .11تحلیل توصیفی دادهها

آمارههاری نظیر میانگین و انحراف معیار ،خصوصیت مجموعذهای داده را بذهصذورت کلذی
بیان میکنند .میانگین عبارت است از «مجموع مقادرر» تقسیم بر «تعداد مقادرر»کذه رذک
اندازۀ خالصۀ مکانی و راج به ارنکه توزرذ در کجذا واقذ شذده اسذت را فذراهم مذیآورد.
براساس اطالعات ارائهشده در جدول شمارۀ ( ،)2مؤلفۀ نگرش سیاسی با میانگین  2/18و
انحراف معیار  3/18نسبت به سارر مؤلفهها از با تررن میانگین و مؤلفۀ هنجارها با میانگین
 2/46و انحراف معیار  3/94از کمتررن میانگین برخوردار بودهاند.
جدول شمارۀ ( .)2میانگین و انحراف معیار مؤلفههای پرسشنامه
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

اعتماد

2/13

3/96

نگرش سیاسی

2/18

3/18

آگاهی سیاسی

2/24

3/14

مشارکت سیاسی

9/39

3/28
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4ـ .11تحلیل شاخصهای سرمایۀ اجتماعی و جامعهپذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران

در ارن بخش از پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخۀ  22بهمنظور تجزرۀ تحلیل آماری استفاده
شد .پرسشنامۀ تحقیق شامل پنج گزرنۀ خیلی موافقم ،موافقم ،متوسذط ،مخذالفم و خیلذی
مخالفم بود .بهمنظور تجزرۀ تحلیل آماری بهترتیب بذه هررذک از گزرنذههذای فذوق مقذدار
عددی رک تا پنج تعلق گرفت .اعداد متعلق به هررک از سؤا ت پرسشنامه با هم جم شد
و بر تعداد سؤا ت مربوط به پرسشنامه تقسیم شد تا عدد بهدستآمده معرف نمرۀ هر فرد به
سؤا ت مربوط به شاخصهای اعتماد ،نگرش سیاسی ،آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی
باشد .درنهارت ،با توجه به توزر نرمال نمونهها ،شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد
که معرف شاخصهای مرکزی و پراکندگی نمونههذای دانشذگاهی تحقیذق حاضذر هسذتند
گزارش شد .بهمنظور تحلیذل دقیذقتر و مقارسذۀ بهتذر میذانگین بهدسذتآمده از هررذک از
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شاخصهای سرمارۀ اجتماعی و جامعهپیرری سیاسی با میانگین جامعه (عدد  )9بهوسذیلۀ
 One sample t-testبا س

معنیداری کمتر از  3/31مقارسه شد .بهوسیلۀ ارذن تسذت

تحلیلی اختالفات معنیدار آماری نمونههای هر دانشگاه نسبت به میذانگین جامعذه بذا 31
درصد اطمینان تعیین شد.
جدول شمارۀ ( .)5آمار توصیفی شاخص اعتماد نهادی دانشجویان دانشگاههای تهران
نام دانشگاه

انحراف استاندارد±میانگین

تهران

9/813±3/636

*3/388

شهید بهشتی

9/816±3/623

*3/394

عالمه طباطبائی

9/239±3/632

*3/332

خوارزمی

9/331±3/923

3/318

علم و صنعت

9/834±3/919

*3/338

خواجهنصیرالدرن طوسی

9/264±3/914

*3/3338

صنعتی شررف

9/831±3/963

*3/363

الزهرا

9/831±3/662

*3/331

امیرکبیر

9/912±3/669

*3/3338

جدول شمارۀ ( .)6آمار توصیفی شاخص نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاههای تهران
نام دانشگاه

انحراف استاندارد±میانگین

تهران

9/864±3/638

3/312

شهید بهشتی

9/899±3/691

*3/364

عالمه طباطبائی

9/312±3/912

3/922

خوارزمی

9/821±3/628

*3/382

علم و صنعت

9/831±3/931

3/326

خواجهنصیرالدرن طوسی

9/229±3/683

*3/3338

صنعتی شررف

9/884±3/969

*3/321

الزهرا

9/393±3/912

3/616

امیرکبیر

9/293±3/646

*3/332
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

جدول شمارۀ ( .)7آمار توصیفی شاخص آ گاهی سیاسی دانشجویان دانشگاههای تهران
نام دانشگاه

انحراف استاندارد±میانگین

تهران

9/213±3/181

*3/332

شهید بهشتی

9/321±3/119

3/218

عالمه طباطبائی

9/848±3/943

*3/336

خوارزمی

9/812±3/636

*3/391

علم و صنعت

9/299±3/183

*3/336

خواجهنصیرالدرن طوسی

9/932±3/921

*3/3338

صنعتی شررف

9/841±3/621

*3/321

الزهرا

9/242±3/613

*3/338

امیرکبیر

9/298±3/612

*3/339
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جدول شمارۀ ( .)1آمار توصیفی شاخص مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاههای تهران
نام دانشگاه

انحراف استاندارد±میانگین

تهران

9/324±3/132

3/928

شهید بهشتی

9/313±3/182

3/664

عالمه طباطبائی

9/313±3/641

3/234

خوارزمی

9/313±3/629

3/844

علم و صنعت

9/934±3/929

*3/3338

خواجهنصیرالدرن طوسی

9/948±3/924

*3/3338

صنعتی شررف

9/826±3/629

*3/331

الزهرا

9/861±3/613

*3/361

امیرکبیر

9/261±3/684

*3/3338
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جدولهای شمارۀ ( )2و ( )1همبستگی بین اعتماد نهادی با شاخصهای جامعهپیرری
سیاسی در بین  631دانشجوی دانشگاههای منتخب شهر تهران را نشان میدهذد .مجذیور
ضررب  -rپیرسون را همبستگی پیرسون ضربدر صد ،درصذد تبیذینکننذدگی هررذک از دو
شاخص را در بین شاخصهای متییرهای اصلی تحقیق رعنی اعتماد نهادی و جامعهپیرری
سیاسی نشان میدهد ،بهطوریکه متییر اعتمذاد نهذادی بذهترتیب  ،%8/348 ،%9/461و
 %2/38واررانس متییرهای شاخصهذای آگذاهی سیاسذی ،مشذارکت سیاسذی ،و نگذرش
سیاسی را تبیین را توضی میدهد .ارن وضعیت نشان میدهد که هرچقدر که س

اعتماد

دانشجوران کارشناسی دانشگاههای مورد م العه نسبت بذه مخاطبذان و اطرافیذان خذود در
دانشگاه افزارش رابد ،س

آگاهی سیاسی و مشذارکت سیاسذی آنذان نیذز افذزارش خواهذد

رافت ،نگرش سیاسی آنان تیریرپیرری بیشتری از فضای دانشگاه خواهد داشت و درنتیجذه،
بر فرگ اصلی تحقیق مبنی بر ارنکه افزارش س

اعتماد نهادی در بین دانشجوران مق ذ

کارشناسی دانشگاه ارن نهاد را در پیشبرد فرارند جامعهپیرری سیاسی موفقتذر خواهذد کذرد
تیرید میشود.

جدول شمارۀ ( .)3همبستگی بین اعتماد نهادی با شاخصهای دیگر رساله
شاخص

درصد همبستگی

آگاهی سیاسی

%9/461

نگرش سیاسی

%2/38

مشارکت سیاسی

%8/348

جدول شمارۀ ( .)11میزان همبستگی دو سویۀ شاخصهای اعتماد نهادی و جامعهپذیری سیاسی

اعتماد نهادی

نگرش سیاسی

آگاهی سیاسی

مشارکت
سیاسی

اعتماد

نگرش سیاسی

آ گاهی سیاسی

مشارک سیاسی

 rپیرسون

8

3/332

3/838

3/839

Sig.

-

3/349

*3/3338

*3/391

N

631

631

631

631

 rپیرسون

8

3/223

3/824

Sig.

-

*3/3338

*3/3338

N

631

631

631

 rپیرسون

8

3/292

Sig.

-

*3/3338

N

631

631

 rپیرسون

8

Sig.

-

N

631

 .12بحث و نتیجهگیری

تحلیل شاخصهای جامعهپیرری سیاسی جامعۀ آمذاری ارذن پذژوهش رعنذی دانشذجوران
دانشگاههای شهر تهران روشن میکند که شاخص سذ

آگذاهی سیاسذی دانشذجوران در

مقارسذذه بذذا دو شذذاخص درگذذر ،رعنذذی نگذذرش سیاسذذی و مشذذارکت سیاسذذی در وضذذعیت
م لوبتری قرار دارد .ارن نکته میتواند بیانگر ارن مسذئله باشذد کذه در کنذار تیریرگذیاری
متییرهای مؤرری چون رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی که بهصورت جداگانه و در
قالب رساله دکتری نگارندۀ ارن مقاله مورد ارزرابی و اررسنجی قرار گرفته اسذت ،وضذعیت

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ی
کمی و کیفی تالشهای دستگاهها و نهادهای تیریرگیار در ارن حذوزه ازجملذه دانشذگاه در
شکلدهی به چارچوب شناختی دانشجوران بهطور اخذص و نسذل جذوان بذهطذور اعذم از
ساختار سیاسی ،جررانها و روردادهای مهم و تیریرگیار ،شخصیتها و مقامات برجسته و
طیفها و جناحهای عمدۀ کشور در وضعیت بهتری قرار دارد.
ارزرابی شاخصها نشان میدهد که پس از آگاهی سیاسی ،وضذعیت نگذرش سیاسذی
دانشجوران از وضعیت م لوبتری برخوردار بوده است و ارن امذر را مذیتذوان نشذانۀ ارذن
وضعیت دانست که سارر نهادهذای تیریرگذیار در ارذن فرارنذد ماننذد رسذانههذای جمعذی و
شبکههای اجتمذاعی از قذدرت اررگذیاری بیشذتری در ارذن خصذوص برخذوردار هسذتند.
وضعیت شاخص مشارکت سیاسی در کسب سذومین رتبذه در میذان شذاخصهذای اصذلی
جامعهپیرری سیاسی نشاندهندۀ ارن است که از رفیتهای نهاد دانشگاه بهمنظور ترغیب
دانشجوران به شرکت در فعالیتهای سیاسی و پورشهاری کذه بذه شذناخت و درک هرچذه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بیشتر آنان از مفهوم و جهان سیاست کمک میکند بهطور شارستهای بهره گرفته نشده است.
نتارج دادههای بهدستآمده نشان داد که بین مدرررت حذاکم بذر دانشذگاه و میذزان سذرمارۀ
اجتماعی موجود در آن راب ۀ مثبت و معناداری وجود دارد بهطذوریکذه بهبذود مؤلفذههذای
سرمارۀ اجتماعی نهادی به توسعۀ مدرررت دانش در نهاد مورد م العه منجر میشود.
در غیاب سرمارۀ اجتماعی سارر سرمارههای فیزرکی و انسانی ارربخشی خود را از دست
میدهند و بدون سرمارۀ اجتماعی پیمودن راههای توسذعه و تکامذل سیاسذی و اجتمذاعی کذه
هدف جامعهپیرری سیاسی موفق است ناهموار و دشوار خواهذد شذد .سذرمارۀ اجتمذاعی از
طررق تشورق دانشجوران به «همکاری» و «مشارکت» در تعامالت سیاسی و اجتماعی ،قادر
است به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در جامعه فائق آرد و حرکت بذهسذوی رشذد و
توسعۀ سیاسی و اجتماعی را امکانپیرر سذازد .در کذالم آخذر ،بذا توجذه بذه ارنکذه نهادهذای
گوناگون دولتی ازجمله دانشذگاههذای سراسذری عمذدهتذررن و برجسذتهتررن حذوزۀ برخذورد
شهروندان با عرصۀ قدرت سیاسی و نظام حکومتی هستند و بازخورد و تصذورری کذه از ارذن
برخورد و روراروری در ذهن شهروندان شکل میگیرد در نوع نگرش آنهذا نسذبت بذه کلیذت
ساختار سیاسی و حکومتی بسیار تیریرگیار است ،میتوان ارنگونه بیان کذرد کذه کارآمذدتررن

نوع جامعهپیرری سیاسی افراد رک جامعه از مسیر کسب سرمارۀ اجتمذاعی و افذزارش سذ
اعتماد نهادی شهروندان نسبت به نهادهذای زررمجموعذۀ دولذت و سذاختار حکذومتی قابذل
حصول خواهد بود .به همین ترتیب ،بررسی دادههای ی
کمذی پذژوهش صذورتگرفتذه در ارذن
مقاله نشان میدهد کذه بذا افذزارش سذ

اعتمذاد نهذادی دانشذجوران نسذبت بذه دانشذگاه،

تیریرپیرری آنان از دانشگاه در پیشبرد روند جامعهپیرری سیاسی افزارش میرابد.
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منابع
اکبذذری ،امذذین ( .)8919نق س س رمایه اجتم اعی ب ر مر ارتأث بررس ی ت جتیر س رمایه اجتم اعی ب ر مر ارتأ
سیاسی اجتماعی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز) (پاراننامه کارشناسی ارشد) .دانشکده علذوم
اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ارران.
آلموند ،گابررل؛ پاول ،جیبینگهام؛ و مونت ،رابرتجی ( .)8924چارچوبی نظری برای بررس ی سیاس أ تطقیق ی
(مترجم :علیرضا طیب) .تهران :نشر مدرررت دولتی( .تاررخ اصل ارر )8339
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(مترجم :محمدتقی دلفروز) .تهران :نشر سالم (تاررخ اصل ارر )8339
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تنهاری ،حسینابوالحسن ( .)8923درآمدی بر مکاتب و نظریههای جامعهشناسی مشهد نشر نینگار.
توسلی ،غالمعباس ( .)8914جامعهشناسی و آموزش و پرورشث دیروز ،امروز ،فردا تهران نشر علم.
جوادی ،ررحانه (.)8934جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ای ران تهذران انتشذارات پژوهشذگاه فرهنذی ،هنذر و
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خضری ،محمد ( .)8911دولت و سرماره اجتماعی فصلنامه مطالعات راهقردی.98-12 ،)98(3 ،
دارا ،جلیل ( .)8913بررسی نقش سرماره اجتماعی در موفقیذت جررذان اسذالمگذرا .مطالع ات انق ب اس بمی،
.21-834 ،)28(2
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زتومکا ،پیوتر ( .)8914اعتماد نظریه جامعهشناختی (مترجم :غالمرضا غفاری) .تهران نشرشذیرازه( .تذاررخ اصذل
ارر )8333

سیدامامی ،کاووس؛ و منتظریمقدم ،رضا ( .)8938نقش فرهنذی اعتمذاد و عملکذرد نهادهذای سیاسذی در ارجذاد
اعتماد سیاسی :بررسی پیمارشی دانشجوران دانشگاههای تهران .پژوهرنامه علوم سیاسی.813-284 ،)6(2 ،
شارعپور ،محمود ( .)8914جامعهشناسی آموزش و پرورش .تهران :انتشارات سمت.
شارعپور ،محمود؛ رازقی ،نادر؛ و غالمزاده ،خلیل ( .)8933بررسی راب ه انواع اعتماد با اعتمذاد اجتمذاعی در بذین
دانشجوران دانشگاه مازندران .فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران.62-11 ،)9(6 ،
صبوری ،منوچهر ( .)8918جامعهشناسی سیاسی .تهران :نشر سخن.
عالم ،عبدالرحمن ( .)8919بنیادهای علم سیاسأ .تهران :نشر نی.
فیروزآبادی ،سیداحمد ( .)8916بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤتر بر شکلگیری آن در شهر تهران (پایاننام ه
منتررنرده دتتری) .دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ارران.
قنادان ،منصور؛ م ی  ،ناهید؛ و ستوده ،هدارتالله ( .)8916جامعهشناسی (مفاهیم تلیدی) .تهران :نشر آوای نور.
گلشنیفومنی ،رسول ( .)8911جامعهشناسی آموزش و پرورش .تهران :نشر دوران.
گیدنز،آنتونی ( .)8913جامعهشناسی (مترجم :منوچهر صبوری) .تهران :نشر نی( .تاررخ اصل ارر )2334
محسنی ،منوچهر ( .)8921مقدمات جامعهشناسی .تهران :نشر دوران.
محمدعبدالرحمن ،عبدالله ( .)8911/1/82جامعهپذیرری سیاسذی و هذور اندرشذه شذهروندی (متذرجم :کامیذار
صداقت) .روزنامه اعتماد.
مقدمفر،گلناز ( .)11/2/83جامعهپیرری سیاسی .روزنامه رسالأ.
منصوری ،جواد ( .)8914سیاسأ و نهادهای اجتماعی تهران نشر امیرکبیر.
مهرداد ،هرمز ( .)8924زمینههای جامعهشناسی سیاسیث جامعهپذیری سیاسی .تهران :نشر پاژنی.
نصوحیان ،محمدمهدی ( .)8912نقش اعتماد متقابل حکومت و مردم در روند توسذعه سیاسذی .فص لنامه راهق رد
توسعه.841-812 ،)86(2 ،
نصیری ،مرتضی ( .)8912سرمایه اجتماعی و ت جتیر آن ب ر سیاس أگذاری عم ومی .تهذران :انتشذارات پژهشذکده
م العات فرهنگی و اجتماعی.
الوانی ،مهدی؛ و سیدنقوی ،میرعلی ( .)8918سرماره اجتماعی :مفاهیم و نظررههذا .فص لنامه مطالع ات م دیریأ
(بهقود و تحول)99(3 ،و.3-24 ،)96
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اعتماد نهادی،
دانشگاههای دولتی و...
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