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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺻـﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪاﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺷـﺎﻣﻞ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،دﮐﺘﺮا و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و راﺑﻄﻪ
آن ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣــﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻌــﺪاد  ۲۵ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ وارد ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ.
ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺮم اﻓﺰار  CMA2ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن دادهاﺳﺖ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻌـﺎدل
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 ۰/۴۵۲ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻮﻫﻦ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟـﯽ رو ﺑـﻪ
ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪﻗﺪر از زﻣﺎن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ در ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ و در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد و زﻣﯿﻨـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آ ﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد.
واژﮔــﺎن ﮐﻠﯿــﺪی :ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿــﻞ ،ﺟﻤﻬــﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ و ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻈـﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨـﻮع ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳـﺎﺧﺘﺎری و ﻧﻈـﺎﯾﺮ آن ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﻧـﻮاع
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،اﻣﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﮐﺴﺐ اﻗﺘﺪار ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ و
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫـﺎی ﺣﮑﻮﻣـﺖﻫـﺎی ﻣـﺮدمﺳـﺎﻻر را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
ﺧﻮد از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺣﻮزه دﻣـﻮﮐﺮاﺳـﯽ
ﺑﻮدهاﺳﺖ )ﻣﺮادی و ﻫﻤﮑﺎران ،(۱۰۶ :۱۳۹۶ ،ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐـﻪ زﯾـﺎد ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺘﺮﺳﻮن ١،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
)ﻣﺠﺪی ﻧﺴـﺐ .(۵۳ :۱۳۹۴ ،وﯾﻨﺮ ٢،ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻫﺮ ﻧﻮع اﻗﺪام داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﯾـﺎ
1. Peterson.
2. Viner.

1. Russ.

۲۴۹

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺳﺎﻣﺴﻮ
و دﯾﮕﺮان .(۴۲ :۲۰۱۰ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ راش ﻧﯿﺰ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را درﮔﯿـﺮ ﺷـﺪن ﻓـﺮد در ﺳـﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻋﺪم درﮔﯿﺮی ﺗﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣـﯽداﻧـﺪ
)راش.(۱۹۳۷ ،١
ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ )ﭘﻨﺎﻫﯽ و ﺑﻨﯽ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ،(۱۳۹۴ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ )ﮐﺮﯾﻤﯽﻓـﺮد و دﯾﮕـﺮان۱۳۹۶ ،؛ ﻧﯿـﺎزی و دﯾﮕـﺮان۱۳۹۶ ،؛ ﺷـﻮﻫﺎﻧﯽ و ﺷـﻮﻫﺎﻧﯽ،
 .(۱۳۹۸از زﻣﺎن اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ راﺑـﺮت ﭘﺎﺗﻨـﺎم در زﻣﯿﻨـﻪ ﻧـﺰول ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐـﺮد )ﺣﺒﯿـﺐﭘـﻮر ﮔﺘـﺎﺑﯽ و ﻣﻮﺳـﻮی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی .(۳۶۴ :۱۳۹۵ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﺗﻨﺎم ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎ و ﺗﻌﺎﻣـﻞﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،داوﻃﻠـﺐ ﺷـﺪن در اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺧـﻮدی و
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ) Leyden,2003: p 1546,
 .(Putnam, 2000ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ از رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓـﺮاد،
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﮐـﺎﻧﻮن ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ( ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤـﺎد

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﯿـﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ )ﻧﯿﺎزی و دﯾﮕﺮان ۱۴۴ :۱۳۹۶ ،ـ  .(۱۴۳از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی
۲۵۰
زﯾﺎدی از زﻣـﺎن اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی زﯾـﺎدی ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان
ﺑﭙﺮدازد .و اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻨﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪاﺳـﺖ .ﺑـﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﻓﺮض اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﮐـﺎﻓﯽ در ﺣـﻮزه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی دارای ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه
ﮔﺮدآوری و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -۱ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
 -۲-۱ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﺎﯾﻦ ١و ﻻﭘﺎوﯾﺘﺴﺎس .(۱۸ :۲۰۰۴ ،٢ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬـﺮه ﺟﺴـﺘﻪاﻧـﺪ
)اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾـﺮان .(۲۹۶ :۱۳۸۷ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارای ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ اﺳـﺖ
1. Fine.
2. Lapavitsas.
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ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

) (Allik and Reali,2004: p 34و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ذﻫﻨـﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ در ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارد وﻟـﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﺑـﻪﮐـﺎر ﻣـﯽرود ﺑـﻪ ﺣـﺪود  ۸۰ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ و
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫـﺎی ﻟﯿـﺪا ﺟـﯽ ﻫﺎﻧﯿﻔـﺎن ١ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔـﺮدد )ﺷـﺎرعﭘـﻮر .(۹ :۱۳۸۵ ،او در ﺷـﺮح اﻫﻤﯿـﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺘﻨﺎد و آن را ﭼﻨـﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ»:ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿـﺰی ﻣﺤﺴـﻮس ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ را در زﻧـﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﻣﺮدم دارد« )ﻣﻮﺳﻮی و ﻋﻠﯽﭘﻮر ۱۴ :۱۳۹۱ ،ـ .(۱۳
ﭘﯿﺮ ﺑﻮردﯾﻮ ٢ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ ) .(Fild,2003ﺑﻮردﯾﻮ ) ،(۱۹۸۶ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان "ﮐـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ،
واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎﯾﺪار از رواﺑﻂ ﮐـﻢ
و ﺑﯿﺶ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻓـﺮد )ﯾـﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ).(Bourdieu,1986: p248
اﻣﺮوزه ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻠﻤـﻦ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ،وی ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳـﺖ ).(Coleman,1994
ﮐﻠﻤﻦ ٣اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن آن ﭘﺮداﺧﺖ )ﺷﺎرعﭘﻮر .(۳۲ :۱۳۸۵ ،ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
»ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺮای ﻓـﺮد
ﻋﻤــﻞ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ اﻗــﺪام ﻣﻨﻄﻘــﯽ ﻓــﺮدی را ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨــﺪ.
) (Coleman,1990: p3, ibid,1988, Fine and Lapavitsas, 2004: p19اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻤﻦ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﭘﺎﺗﻨـﺎم ٤ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ادﺑﯿـﺎت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ )ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻏﯿﻨﯽ .(۴۰ :۱۳۸۷ ،ﭘﺎﺗﻨﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺟﻮه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ) Putnam,1993: p35,
 .(Rasmussen et al, 2011: p 353ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮاﺟـﻊ اﺻـﻠﯽ در ادﺑﯿـﺎت

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ )ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻏﯿﻨﯽ .(۳۵۳ :۱۳۸۷ ،ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺪﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ،در
۲۵۲
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﻂ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻧﺘﯿﺠـﻪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻇـﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﺳﺮﻣﺎﯾـــﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺠﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ )دو ﯾـﺎ
ﭼﻨﺪ( ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد ).(Allik and Reali,2004: p 34
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از دو واژه »ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ« ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪهاﺳـﺖ .ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﮑﺎری ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻦ ﯾـﺎ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻦ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻀـﻮر ﯾـﮏ ﻓـﺮد در
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪهاﺳـﺖ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد )ﻣﺠﺪیﻧﺴﺐ .(۵۱ :۱۳۹۴ ،ﺑـﻪﻧﻈـﺮ آﻟﻤﻮﻧـﺪ ١و ﭘـﺎول ٢ﻧﯿـﺰ
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﻣﺸـﺎرﮐﺖﺟﻮﯾﺎﻧـﻪ آن دﺳـﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از راه آنﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨـﺪ )ﺷـﺎﯾﮕﺎن.(۹۵ :۱۳۸۹ ،
ﺑﯿﮕﻠﯽ ٣ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘـﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﭼﺮ ﯾﮑـﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﻣﯿﻠﺒﺮاث ٤ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑـﯽﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ ،ﺗﻤـﺎﺷـﺎﮔﺮﻫﺎ و
ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯿﻠﺒﺮاث ،ﺑﯽﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ درﮔﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻼدﺋﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻏﺎﻟﺒـﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .ﻣﯿﻠﺒﺮاث ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪی
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻋـﺎدی اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ورﺑـﺎی ٥و
1. Almond.
2. Powel.
3. Beeghly.
4. Milbrath.
5. Verba.

 -۳-۱ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر راﺑﺮت ﭘﺎﺗﻨﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ داد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪای ﻗﻮی ﺑﯿﻦ وﺟﻮد اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ در
ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد .او اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ )ﻧﯿﺎزی و دﯾﮕﺮان .(۱۴۷ :۱۳۹۶ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﭘﺎﺗﻨﺎم اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑـﺎ دو ﮐـﺎرﮐﺮد
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دروﻧـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم در ﮔﺮوه را ،ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾـﺖ
1. Nie.
2. Rush.

۲۵۳

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ً
ﻧﺎی ١ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮان را در ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ،اﻓﺮاد
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﻌﻞ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ رأی دادن اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﺒـﺎرزان ﮐـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ درﮔﯿﺮﻧـﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺖ درﮔﯿﺮﻧـﺪ )ﺻـﺒﻮری ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ:۱۳۸۱ ،
 ۱۴۱ـ  .(۱۴۰ﻣﺎﯾﮑﻞ راش ٢ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،ﻣﻘﺪﻣـﻪای ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﻧﻈـﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ،
داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اداری ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ادرای ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﻌـﺎل در ﯾـﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎل در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻏﯿﺮه ،ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﻔﻌـﺎﻟﯽ
در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،اﻧﺪﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و رأی دادن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑـﺮ
ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(Rush,1937
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اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﺷﻌﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺪن اﻓﺮاد ،ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺎﻗﺮی و دﯾﮕﺮان .(۱۸ :۱۳۹۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺗﻨﺎم ،اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽرود
۲۵۴
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد ،اﻧـﻮاع
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﻓـﺮاد را اﻓـﺰاﯾﺶ
داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل درﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد )ﺣﺒﯿﺐﭘﻮر ﮔﺘﺎﺑﯽ
و ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ۳۶۷ :۱۳۹۵ ،ـ .(۳۶۶
ﮔﺮووﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎ و
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪﯾﺪهای ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ در دوﺳـﺘﯽ و در زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣـﺪﻧﯽ ﭘﺪﯾـﺪار ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣـﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت را آﺳـﺎنﺗـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﺳـﻬﻢ ﻋﻈﯿﻤـﯽ در ﺗﻘﻮﯾـﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑـﺎ ارزش اﺳـﺖ
)ﮐﺮﯾﻤﯽﻓﺮد و دﯾﮕﺮان۱۶۵ :۱۳۹۶ ،ـ .(۱۶۴
ﺑﻮردﯾﻮ ) (۱۹۹۲ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻨـﺎﺑﻊ »واﻗﻌـﯽ ﯾـﺎ ﻣﺠـﺎزی«
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﻚ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ دوام از رواﺑﻂ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﯾﻚ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
رواﺑــﻂ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺧــﻮد رواﺑــﻂ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از ﻧﻈــﺮ ﺷــﮑﻞ و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺎﺷــﻨﺪ
) .(Bourdieu,1992: p14, Ellison et al, 2007: p-p 1145 - 1146ﺑﻮردﯾـﻮ ﻫﭽﻨـﯿﻦ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟـﯽ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐـﻨﺶﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﻨﺪ از ﺗﻌﺎﻣـﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﯾـﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﺧﻮشﻓﺮ و دﯾﮕﺮان.(۳۷ :۱۳۹۸ ،
۲۵۵
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ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻃـﻼع و
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮار روی ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ ،ﮔﺴـﺘﺮش
روزاﻓﺰون ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﺒﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮان ،(۶۰ :۱۳۹۸ ،ﻓﺮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد.
ﻓﺮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ١ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺣـﻮزه ﺧـﺎص
ﻣﯽﭘﺮدازد )ﻣﺒﯿﻨـﯽ دﻫﮑـﺮدی و ﮐﺸـﺘﮑﺎر ﻫﺮاﻧﮑـﯽ ،(۱۲۲ :۱۳۹۵ ،ﺑـﻨﭻ و دی ،در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ روش
ﻓﺮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر ﻗﺴـﻤﺖ اﺻـﻠﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿـﺐ،٢
ﻓﺮاروش ،٣ﻓﺮاﻧﻈﺮﯾﻪ ٤و ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ٥ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺻﺎﻟﺢﻧﮋاد و دﯾﮕﺮان .(۸۲ :۱۳۹۷ ،روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳـﺖ .در ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ،ﮐﺎوﺷـﯽ ﺟـﺎﻣﻊ ،ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘـﺎدی و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ ﺟﻤـﻊﺑﻨـﺪی
ﮐﻠﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ )ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽزاده و ﺣﺴـﻦ ﻧـﺎﻧﮕﯿﺮ .(۱۱ :۱۳۹۳ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺗﻼش ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ّ
ﮐﻤـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان )از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﺳـﺎل  (۱۳۹۹ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ،از ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎی
۲۵۶
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) ،(SIDﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺘﻦ ) ،(Tpbinﭘﺎﯾﮕـﺎه
ﻣﺠــﻼت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﻧــﻮر ) ،(Noormagsﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺑﺎﻧــﮏ اﻃﻼﻋــﺎت ﻧﺸــﺮﯾﺎت ﮐﺸــﻮر
) ،(Magiranﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ) ،(Irandocﭘﺮﺗـﺎل ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ
) (Ensani.irو ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺶ ) (Civilicaاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ وارد
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ۲۵ ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )اﻋـﻢ از ﻣﻘﺎﻟـﻪ و
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ،CMA2ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :١ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
روح اﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮی

ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﺎل

ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و ۱۳۸۵
ﻣﺸــــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳــــﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌــــﻪ ﻣــــﻮردی:

۱

داﻧﺸـــﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـــﮕﺎهﻫـــﺎی ﺗﻬـــﺮان ﺳـــﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۴
ﭘﻮرﻧﻌﻤﺖ

۲

ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﺎ ﻣﯿــﺰان ۱۳۸۵
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :زﻧﺎن
 ۱۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز

۳

ﺧﻮاﺟﻪﻧﻮری و ﻣﻘﺪس

۴

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮﺣﺪ و دﯾﮕﺮان

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن در اﯾـﺮان؛
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﯿﺮاز و اﺳﺘﻬﺒﺎن

ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﻣﯿــﺎن ﺳــﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن

۱۳۸۶
۱۳۸۷

۵
۶
۷

ﺧﻮش ﻓﺮ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ۱۳۸۷
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و ۱۳۸۷

۲۵۷

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ
اﺣﻤﺪی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ۱۳۹۰

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪزاده و دﯾﮕﺮان
۸

ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﻣﯿــﺎن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ۱۳۹۱
ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ در ﺑـــﯿﻦ داﻧﺸـــﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

۹

ذواﻟﻔﻘﺎری وﻧﺎب

ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﻣﯿــﺎن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ۱۳۹۲

۱۰

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺟﻮاﻧـﺎن ۲۰
ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﻧﻮر آﺑﺎد

۱۱

۱۲

۱۳

ﺳــﯿﺪ ﺟ ـﻮاد اﻣــﺎم ﺟﻤﻌــﻪ
زاده و دﯾﮕﺮان

ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﻘــﺶ اﺑﻌــﺎد ﺳــﺎﺧﺘﺎری و ارﺗﺒــﺎﻃﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ۱۳۹۳
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﺒﺎﺳـــــﯽ ﺳـــــﺮﻣﺪی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ۱۳۹۳
ﻫﻤﮑﺎران

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ ۱۳۹۴
در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﯿﺲ ﺑـﻮک و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ﺑﺎﻗﺮی و دﯾﮕﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ۱۳۹۲

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
۲۵۸

 ۱۴داراﺑﯽ

ﺳﯿﺎﺳــﯽ زﻧــﺎن در اﺳــﺘﺎن ﻫﻤــﺪان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ۱۳۹۴
ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪ

ﻓﺮﺟﯽ اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ

ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ۱۳۹۵
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﻓـﺮاد ۱۸ــ

۱۵

 ۶۵ﺳﺎل ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
ﺣﺴﻦ زاده
۱۶

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ۱۳۹۵
ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن
ﮐﺎﺷﺎن و آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

۱۷

ﺣﺒﯿـــﺐﭘـــﻮر ﮔﺘـــﺎﺑﯽ و
ﻣﻮﺳﻮیﺧﻮرﺷﯿﺪی

راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳــﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﻮردی :ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺷــﻬﺮ ۱۳۹۵
ﻗﻢ(
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ

۱۸

ﻋﺒﺎﺳـــــﯽ اﺳـــــﻔﺠﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳــــﯽ داﻧﺸــــﺠﻮﯾﺎن؛ ﻣــــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــــﻪ:
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری

داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ واﺣــﺪ

۱۳۹۶

ﺳﺎری
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻓﺮد و دﯾﮕﺮان
۱۹

ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ۱۳۹۶
داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن؛ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﻮردی :داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻫﻮاز در ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﻧﯿﺎزی و دﯾﮕﺮان
۲۰

واﮐﺎوی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ۱۳۹۶
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﻨﻈﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ؛ ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ :ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺷــﻬﺮ ﮐﺎﺷــﺎن و آران و
ﺑﯿﺪﮔﻞ

اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎری
۲۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ۱۳۹۶
ﺟﻮاﻧﺎن  ۲۰ـ  ۳۵ﺳﺎل ﮐﻬﮕﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ

۲۵۹

در دوره اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری روﺣﺎﻧﯽ

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :٢ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﺳﺎل

ﺑــــــــﺎﻗﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ۱۳۹۷ ،
۱

دﯾﮕﺮان

اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻗﺪرﺗﯽ ،وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۲

ﺧــﻮش ﻓــﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ

۱۳۹۸

دﯾﮕﺮان

ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن

اﺣﻤﺪی

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ۱۳۹۸

۳

ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻨﻨﺪج
۴

ﺷـــــﻮﻫﺎﻧﯽ و ﺳــﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣﯿــﺰان ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﺮ ۱۳۹۸
ﺷﻮﻫﺎﻧﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ اﯾﻼم

 -۳ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
 -۱-۳ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۳ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری و ﻧـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ آورده ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

اﻧﻮاع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ :ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ۱۸

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) :(٣وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ
۲۶۰

ﮐﺪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺳﺎل

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ

۱

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۸۵

۳۸۰

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۲

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۸۵

۳۹۸

زﻧﺎن

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۳

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۸۶

۲۲۶۰

زﻧﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۴

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۸۷

۳۹۸

زﻧﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۵

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۸۷

۵۰۲

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۶

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۸۷

۳۸۴

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۷

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۰

۳۹۰

ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘـﯽ و

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۸

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۱

۱۸۸

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۹

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۲

۳۷۱

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۰

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۲

۴۳۰

ﺟﻮاﻧﺎن

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۱۱

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۳

۳۸۴

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۲

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۳

۳۸۳

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۳

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۴

۶۷۴

ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺲﺑﻮک

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۴

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۴

۳۸۰

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۵

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۵

۱۰۰

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۱۶

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۵

۴۰۰

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

۱۷

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۵

۳۸۳

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۸

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۶

۲۷۷

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۹

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۶

۲۰۰

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۲۰

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۶

۳۳۰

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۲۱

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۶

۳۸۴

ﺟﻮاﻧﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۲۲

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۷

۳۸۴

زﻧﺎن

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۲۳

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۸

۴۰۷

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۲۴

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۸

۴۰۰

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۲۵

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۳۹۸

۳۹۰

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۲۶۱

 -۲-۳ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) :(٤ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ روی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺣﺪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ

z-value

p-value

ﮐﺪ

ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل

۱ـ۱

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۱۹۵ ۱۳۸۵

۰/۰۹۶

۰/۲۹۰

۳/۸۳۵

۰/۰۰۰

۱ـ۲

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۲۴۹ ۱۳۸۵

۰/۱۵۲

۰/۳۴۱

۴/۹۳۹

۰/۰۰۰

۲

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۲۰۳ ۱۳۸۵

۰/۱۰۷

۰/۲۹۵

۴/۰۹۱

۰/۰۰۰

۳

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۰۹۱ ۱۳۸۶

۰/۰۵۰

۰/۱۳۲

۴/۳۳۵

۰/۰۰۰

۴

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۲۰۳ ۱۳۸۷

۰/۱۰۷

۰/۲۹۵

۴/۰۹۱

۰/۰۰۰

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ﺑﻌﺪ از ﺟﻤـﻊآوری ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎ و ﮐﺪﮔـﺬاری آنﻫـﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ،ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت آﻣـﺎری از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ،(CMA2اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ آزﻣـﻮنﻫـﺎی آﻣـﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی و ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻔﺴـﯿﺮ
اﻧﺪازه اﺛﺮ ،از ﺟﺪول ﮐﻮﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﮐﻮﻫﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﺑـﺮای اﻫﻤﯿـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺪازهﻫﺎی اﺛﺮ ،ﺑﺮای اﻧﺪازهﻫـﺎی اﺛـﺮ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی  ،dﻣﻘـﺎدﯾﺮ  ۰/۵ ،۰/۲و  ۰/۸و
ﺑﺮای اﻧﺪازهﻫﺎی اﺛﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ،rﻣﻘﺎدﯾﺮ  ۰/۳ ،۰/۱و  ۰/۵را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎنﮔـﺮ ﮐﻮﭼـﮏ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻌﺎع و ﻧﯿﺎزی.(۱۳۹۵:۷۲ ،

۲۶۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

۵

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۳۱۷ ۱۳۸۷

۰/۲۳۶

۰/۳۹۴

۷/۳۳۴

۰/۰۰۰

۶

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۴۸۸ ۱۳۸۷

۰/۴۰۸

۰/۵۶۱

۱۰/۴۱۲

۰/۰۰۰

۷ـ۱

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۵۴۳ ۱۳۹۰

۰/۴۶۹

۰/۶۰۹

۱۱/۹۶۹

۰/۰۰۰

۷ـ۲

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۵۹۵ ۱۳۹۰

۰/۵۲۷

۰/۶۵۶

۱۳/۴۸۳

۰/۰۰۰

۸

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۱۳۹۱

۰/۴۸۰

۰/۳۶۲

۰/۵۸۳

۷/۱۱۳

۰/۰۰۰

۹

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۴۰۰ ۱۳۹۲

۰/۳۱۱

۰/۴۸۲

۸/۱۲۷

۰/۰۰۰

۱۰

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۴۸۰ ۱۳۹۲

۰/۴۰۴

۰/۵۵۰

۱۰/۸۰۷

۰/۰۰۰

 ۱۱ـ ۱

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۴۹۰ ۱۳۹۳

۰/۴۱۰

۰/۵۶۲

۱۰/۴۶۳

۰/۰۰۰

 ۱۱ـ ۲

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۴۶۰ ۱۳۹۳

۰/۳۷۷

۰/۵۳۵

۹/۷۰۷

۰/۰۰۰

 ۱۱ـ ۳

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۵۰۰ ۱۳۹۳

۰/۴۲۱

۰/۵۷۱

۱۰/۷۲۲

۰/۰۰۰

 ۱۱ـ ۴

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۵۰۰ ۱۳۹۳

۰/۴۲۱

۰/۵۷۱

۱۰/۷۲۲

۰/۰۰۰

۱۲

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۳۹۰ ۱۳۹۳

۰/۳۰۲

۰/۴۷۲

۸/۰۲۷

۰/۰۰۰

۱۳

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۳۱۰ ۱۳۹۴

۰/۲۴۰

۰/۳۷۷

۸/۳۰۳

۰/۰۰۰

۱۴

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۳۹۳ ۱۳۹۴

۰/۳۰۷

۰/۴۷۳

۸/۲۷۶

۰/۰۰۰

۱۵

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۴۸۰ ۱۳۹۵

۰/۳۱۳

۰/۶۱۸

۵/۱۵۱

۰/۰۰۰

۱۶

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ۰/۵۲۲ ۱۳۹۵

۰/۴۴۷

۰/۵۹۰

۱۱/۵۳۸

۰/۰۰۰

۱۷

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۴۸۸ ۱۳۹۵

۰/۴۰۸

۰/۵۶۱

۱۰/۳۹۹

۰/۰۰۰

۱۸

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۷۳۰ ۱۳۹۶

۰/۶۷۰

۰/۷۸۱

۱۵/۳۷۳

۰/۰۰۰

۱۹

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۶۰۴ ۱۳۹۶

۰/۵۰۸

۰/۶۸۵

۹/۸۱۷

۰/۰۰۰

۲۰

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۵۲۲ ۱۳۹۶

۰/۴۳۹

۰/۵۹۶

۱۰/۴۷۲

۰/۰۰۰

۲۱

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۷۹۹ ۱۳۹۶

۰/۷۶۰

۰/۸۳۳

۲۱/۳۹۰

۰/۰۰۰

۲۲

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۳۱۲ ۱۳۹۷

۰/۲۱۹

۰/۴۰۰

۶/۳۰۰

۰/۰۰۰

۲۳

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۲۰۸ ۱۳۹۸

۰/۱۱۳

۰/۲۹۹

۴/۲۴۳

۰/۰۰۰

۲۴

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۳۴۲ ۱۳۹۸

۰/۲۵۲

۰/۴۲۶

۷/۱۰۰

۰/۰۰۰

۲۵

ﻣﻘﺎﻟﻪ

۰/۷۴۰ ۱۳۹۸

۰/۶۹۲

۰/۷۸۲

۱۸/۶۹۸

۰/۰۰۰

۰/۳۹۴

۰/۳۸۰

۰/۴۰۹

۴۷/۵۸۴

۰/۰۰۰

۰/۴۵۲

۰/۳۷۵

۰/۵۲۲

۱۰/۳۵۷

۰/۰۰۰

اﻧــﺪازه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ
اﺛﺮ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

 -۱-۲-۳ﻓﺮض ﻫﻤﮕﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ از آزﻣﻮن  Qاﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎﻻی  Qو ﻣﻘـﺪار
ﭘﺎﯾﯿﻦ  P-Valueﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی وارد ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ) ،(Q = 808/742 , P< 0. 01ﻓـﺮض
ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕـﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮدن ﺷـﺎﺧﺺ  Qﻧﺸـﺎن
دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در اﻧﺪازه اﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑـﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ﺷﺎﺧﺺ  I2ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
آزﻣﻮن  I2ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧـﻪ ﺑـﻪ

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۴ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورد اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ،اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول )(۴
در ﻫﻤﻪ  ۲۵ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۹درﺻﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﻤﺎره
 ،۲۱ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺼﺎری ) (۱۳۹۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺎن
 ۳۵ - ۲۰ﺳــﺎل ﮐﻬﮕﻠﻮﯾــﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤــﺪ در دوره اول رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری روﺣــﺎﻧﯽ و
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﻤﺎره  ،۳ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧـﻮری و ﻣﻘـﺪس
) (۱۳۸۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ زﻧـﺎن در اﯾـﺮان؛ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ:
ﺗﻬﺮان ،ﺷﯿﺮاز و اﺳﺘﻬﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ۹۹
درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۶۳

ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  I2دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻢﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ I2

اﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  /۵۰ ،/۲۵و  /۷۵ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑـﺎﻻ
۲۶۴
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺠﺬور  I2ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۹۶درﺻـﺪ از
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ آنﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺪل آﺛـﺎر
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ﺑﯿﺶ از  ۹۶درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻨﯽ آﻧﻬـﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪل اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺟﺪول ) (٥ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮنQ
ﺷﺎﺧﺺ
آﻣﺎری

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن Q

درﺟﻪ آزادی Df

۸۰۸/۷۴۲

۲۹

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری

I-Squared

۰/۰۰۰

۹۶/۴۱۴

P-Value

 -۲-۲-۳ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻫـﺮ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ،ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸـﺎر اﺳـﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺠﻼت ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر وﺟﻮد دارد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮآوردﻫـﺎی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن دارای ﺗﻮرش و ﺧﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸـﺎر در
ﮔﺎمﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷـﻮد ﺗـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ
)ﻃﻮﻻﺑﯽ و دﯾﮕﺮان .(۱۳۹۶:۹۳ ،ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺳـﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸـﺎر ،اﺳـﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻔﯽ اﺳـﺖ )ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ زاده و دﯾﮕـﺮان ،(۱۳۹۵:۱۸ ،ﻧﻤـﻮدار
ﻗﯿﻔﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ وزن آﻣـﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ اﻧـﺪازه ﻧﻤﻮﻧـﻪ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده در ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎﻻی ﻧﻤـﻮدار و

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﻮدار ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﯿـﻒ ﺑـﺮ
ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺘﻘـﺎرن در ﻣـﯽآﯾـﺪ
)زاﻫﺪیاﺻﻞ و ﭘﯿﻠﻪوری ،(۲۲ :۱۳۹۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧـﺪ و در
ﺑﺎﻻی ﻗﯿﻒ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دارای ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣـﯽرود و ﺳـﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎرﺷـﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽزاده و ﺑﻬﻔﺮ .(۱۵ :۱۳۹۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺷـﻤﺎره ) ۱ﻧﻤـﻮدار
ﻓﺎﻧﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ( از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺎﻻی ﻧﻤﻮدار ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر دﻻﻟﺖ دارد.

۲۶۵

Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
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ﺷﮑﻞ  .۱ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮓ و ﻣﺰوﻣﺪار ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺗﺒﻪای )ﺗﺎوﮐﻨـﺪال( ﺑـﯿﻦ اﻧـﺪازه اﺛـﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وارﯾﺎﻧﺲ )ﯾـﺎ ﺧﻄـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد( اﯾـﻦ اﺛـﺮات را ﮔـﺰارش ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺿـﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎو ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ دﯾﮕـﺮ ﺗﻌﺒﯿـﺮ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

0.10

ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ،دال ﺑـﺮ ﻧﺒـﻮد
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه اﺛﺮ و دﻗﺖ اﺳﺖ و اﻧﺤﺮاف از ﺻﻔﺮ از وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ ﺣﮑﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
۲۶۶
اﮔﺮ ﻋﺪم ﺗﻘـﺎرن ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻧﺘﻈـﺎر اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
اﻧﺪازهﻫﺎی اﺛﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﻮد )ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽزاده و ﺣﺴـﻦ ﻧـﺎﻧﮕﯿﺮ،
 .(۱۳۹ :۱۳۹۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮓ و ﻣﺰوﻣﺪار ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول ) :(٦ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺗﺒﻪای ﺑﮓ و ﻣﺰوﻣﺪار
ﺷــﺎﺧﺺ آﻣــﺎری
ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﻘـــﺪار ﺿـــﺮﯾﺐ
ﮐﻨﺪال )(tau
۰/۱۹۱۶۹

z- value

۱/۴۸۰۸۱

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری p-value

ﯾﮏ داﻣﻨﻪ

دو داﻣﻨﻪ

۰/۰۶۹۳۳

۰/۱۳۸۶۶

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۶ﻓﻮق ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺋﻮﮐﻨﺪال ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  ۰/۱۹۱۶۹ﺷـﺪه
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار ﻣﻌﻨــﺎداری ﯾــﮏ داﻣﻨــﻪ ) (P=0/06933و دو داﻣﻨــﻪ
) (P=0/13866ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه اﺛﺮ و دﻗﺖ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد اﻣـﺎ اﯾـﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن ﻧﻤـﻮدار ﻗﯿﻔـﯽ و ﻋـﺪم ﺳـﻮﮔﯿﺮی
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮﮔﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪﮐـﺎر ﻣـﯽرود آزﻣـﻮن N
اﯾﻤﻦ از ﺧﻄﺎی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آزﻣﻮن  Nاﯾﻤﻦ از ﺧﻄﺎ روزﻧﺘﺎل ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻤﺸﺪه )ﺑﺎ اﺛـﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻔﺮ( را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻋـﺪم
ﻣﻌﻨﯽداری آﻣﺎری اﺛﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪول زﯾـﺮ
اﺳﺖ.
ﺟﺪول ) :(٧ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ روش  Nاﯾﻤﻦ از ﺧﻄﺎ
ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻘﺪار

ﻣﻘﺪار  Zﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه

۵۰/۶۱۶۴۹

ﻣﻘﺪار  Pﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه

۰/۰۰۰

آﻟﻔﺎ

۰/۰۵۰۰

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه

۲/۰۰۰

 Zﺑﺮای آﻟﻔﺎ

۱/۹۵۹

ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه

۳۰

ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻤﺸﺪه ﮐﻪ  Pرا ﺑﻪ آﻟﻔﺎ ﻣﯽرﺷﺎﻧﺪ

۹۹۷۹

۲۶۷

ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﻌﺪاد

اﻧﺪازه

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

اﺛﺮ

ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺣﺪ ﺑﺎﻻ

z-value

pvalue

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ

۳۰

۰/۴۵۲

۰/۳۷۵

۰/۵۲۲

۱۰/۳۵۷

۰/۰۰۰

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ  ۹۹۷۹ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار  Pدو ﺳﻮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه از  ۰/۰۵ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺧﻄﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﻗـﺖ و درﺳـﺘﯽ
اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
دادهﻫﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۸ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )اﺛﺮات
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ( ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺎدل  ۰/۴۵۲ﻫﺴﺖ.
ﭼﻮن اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮآورد در ﻣﺤﺪوده اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺮآورد ﻧﻘﻄـﻪای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه
) (۰/۴۵۲ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻮﻫﻦ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ وﻟـﯽ رو ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول ) :(٨ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازاﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت راﺑﻄـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﺑـﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐـﻪ در راﺳـﺘﺎی ﻣﺸـﺨﺺﮐـﺮدن اﯾـﻦ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
۲۶۸
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری )ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮداﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ( و زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم
ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮداﺧﺖ.

 -۳-۲-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری )داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ،ﻏﯿﺮداﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ( ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول ) :(٩ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازاﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری
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ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎری
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻏﯿﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻣﺪل اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﺪل اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ

اﻧﺪازه

اﻧﺪازه

اﺛﺮ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

۱۱

۰/۴۵۰

۱۸

۰/۰۰۰ ۳۶/۸۴۹ ۰/۳۷۶

اﻧﺪازه

z-value

pvalue

۲۹/۴۰۱

۰/۰۰۰ ۸/۷۱۲ ۰/۴۶۵ ۰/۰۰۰

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

۰/۴۵۰

zvalue

pvalue

۰/۰۰۰ ۷/۰۵۰

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﻧﺪازهﻫﺎی اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری آن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ۰/۴۶۵
و در ﮔﺮوه ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۴۵۰ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ  ۹۹درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻧﻘـﺶ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴــﺰاﯾﯽ در اﯾــﻦ راﺑﻄــﻪ دارد ،در واﻗــﻊ ﻣــﯽﺗـﻮان ﮔﻔــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﻓــﺮادی ﮐــﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری آنﻫﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

 -۴-۲-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺟﺪول ) :(١٠ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازاﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
زﻣـــــــﺎن ﺗﻌـــﺪاد ﻣﺪل اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ
اﻧﺠــــــﺎم اﻧـــﺪازه اﻧـــﺪازه

۲۶۹

ﻣﺪل اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﻧــــﺪازه

z-value

pvalue

۰/۲۵۲ ۰/۰۰۰

zvalue

pvalue

۴/۴۳۸

۰/۰۰۰

ﭘﮋوﻫﺶ

اﺛﺮ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

 ۸۵ـ ۸۹

۷

۰/۱۹۱

۱۳/۲۴۲

 ۹۰ـ ۹۴

۱۲

۰/۴۵۶

۰/۴۶۳ ۰/۰۰۰ ۳۳/۸۲۶

۰/۰۰۰ ۱۶/۰۸۲

 ۹۵ـ ۹۹

۱۱

۰/۵۴۲

۰/۵۴۹ ۰/۰۰۰ ۳۶/۵۵۵

۰/۰۰۰

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

۶/۸۵۰

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و در اﯾـﻦ
ﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۰اﻧﺪازهﻫﺎی اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﺑﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ  ۱۳۸۵- ۱۳۸۹اﻧـﺪازه اﺛـﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ  ،۰/۲۵۲در ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ ۱۳۹۰- ۱۳۹۴
اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۴۶۳و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ﻧﯿﺰ اﻧـﺪازه اﺛـﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۴۵۹ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺳـﻄﺢ  ۹۹درﺻـﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ دارد ،در واﻗـﻊ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۹۵- ۱۳۹۹در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﯿـﺎر

ﮐﻮﻫﻦ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۸۵- ۱۳۸۹ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ۰/۲۵۲ﻣﯽﺗﻮان
ً
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
۲۷۰
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﯿـﺎر ﮐـﻮﻫﻦ ﻣﯿـﺰان راﺑﻄـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ  ۱۳۹۰- ۱۳۹۴ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻧـﺪازه اﺛـﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ
 ۰/۴۶۳ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ ۱۳۹۵- ۱۳۹۹
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﯿـﺎر ﮐـﻮﻫﻦ ﺑـﺎﻻ ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ ﭘـﺎﻧﺰده ﺳـﺎﻟﻪ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ازﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻠﺰوﻣــﺎت ﺑﻨﯿــﺎدﯾﻦ ﻣــﺮدمﺳــﺎﻻری و ﺷــﻬﺮوﻧﺪی و از
ﺿﺮورتﻫﺎی ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖوﯾﮑـﻢ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم آن را ﻣﯿﺴﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﭼﮕﻮﻧـﻪ و ﺑـﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺳﺮدارﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮان .(۹۰ :۱۳۹۸ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑـﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ
روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫـﯿﻢ .ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ،ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
روش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻌـﺎدل  ۰/۴۵۲ﻫﺴـﺖ .ﭼـﻮن اﯾـﻦ اﻧـﺪازه ﺑـﺮآورد در ﻣﺤـﺪوده
اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻌﻨـﺎدار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮآورد ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ) (۰/۴۵۲ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﮐـﻮﻫﻦ،
ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻓﺰﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ

۲۷۱

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ۱۳
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺪازه اﺛﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺪﺳـﺖ
آﻣﺪه ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۱۷ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ اﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﮐﺴـﺐ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ ،ﭘﯽﯾﺮ ﺑﻮردﯾﻮ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺶﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺧـﻮشﻓـﺮ و
دﯾﮕﺮان .(۳۷ :۱۳۹۸ ،راﺑﺮت ﭘﺎﺗﻨـﺎم ﻧﯿـﺰ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد )ﻧﯿﺎزی و دﯾﮕﺮان .(۱۴۷ :۱۳۹۶ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﭘﺎﺗﻨﺎم ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﻓـﺮاد را اﻓـﺰاﯾﺶ داده و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل درﮔﯿـﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﯾـﺎ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽﺑـﺮد )ﺣﺒﯿـﺐﭘـﻮر ﮔﺘـﺎﺑﯽ و ﻣﻮﺳـﻮی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ۳۶۷ :۱۳۹۵ ،ـ .(۳۶۶
ﮔﺮووﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎ و
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﺮﯾﻤﯽﻓﺮد و دﯾﮕﺮان ۱۶۵ :۱۳۹۶ ،ـ .(۱۶۴
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،آزﻣﻮن  Qﻧﺸﺎن دادهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض
ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻫﻤﮕـﻮﻧﯽ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌـﺪﯾﻞﮔـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری و ﺳـﺎل اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری آنﻫـﺎ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺑـﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿـﺰ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از روﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔـﺬرد ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ از ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دارد.
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن دادهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﺑﻌﺎد زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در راﺑﻄـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺑﻌـﺎد ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه و از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪهاﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪﻧﻈـﺮ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻔﺎوت ﻣﯿـﺰان ارﺗﺒـﺎط
اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن دادهاﺳﺖ ﮐﻪ از
۲۷۲
ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﺛﺮ  ،۰/۴۵۸ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ از
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن دادهاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﺛﺮ  ۰/۲۹۸ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۱ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﻤـﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آ ﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷـﺒﮑﻪ رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در راﺑﻄـﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺪول ) :(١١ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧـﺪازه اﺛـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺿﻮع
اﻋﺘﻤــﺎد اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻨﺠــﺎر اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
آ ﮔــﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺗﻌﺪاد

اﻧﺪازه

ﺣﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

اﺛﺮ

ﭘﺎﯾﯿﻦ

۱۷

۰/۳۵۹

۰/۲۸۱

۰/۴۳۲

۱۱

۰/۴۵۸

۰/۳۵۲

۰/۵۵۲

۷/۶۶۴

۶

۰/۴۳۸

۰/۲۹۰

۰/۵۶۶

۵/۳۶۰

۵

۰/۳۵۲

۰/۳۱۱

۰/۳۹۱

۰/۰۰۰ ۱۵/۸۰۷

ﺣﺪ ﺑﺎﻻ

zvalue

pvalue

۸/۴۸۳

۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰

اﻧﺴــﺠﺎم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

۸

۰/۳۶۲

۰/۴۵۳ ۰/۲۶۳

۶/۷۸۹

۰/۰۰۰
۲۷۳

ﺷــــﺒﮑﻪ رواﺑــــﻂ و
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ

۱۳

۰/۲۹۸

۰/۳۸۴ ۰/۲۰۷

۶/۱۹۸

۰/۰۰۰

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ و اﯾﻦﻣﻮرد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿـﺰان اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮدن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذیرﺑﻂ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨـﺪ .زﯾـﺮا اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﺗﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮق دادن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ را در ﻣﯿــﺎن اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ داد زﯾــﺮا ﻧﺘــﺎﯾﺞ اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻧﯿــﺰ ﻧﺸــﺎن
داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ذی رﺑـﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻼش ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ و ﺑﺴـﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد زﯾﺮا زﻣﯿﻨﻪﺳـﺎز اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ آ ﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺮ ﺳـﺮ راه ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻣﯿـﺰان آ ﮔـﺎﻫﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد را از ﻃﺮﯾﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﺪارس و داﻧﺸـﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از ﻃﺮﯾـﻖ رﺳـﺎﻧﻪ
۲۷۴
ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ.
ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﻮل ﮔﺬر زﻣﺎن در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎ و
اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آنﻫﺎ
ﺗﻼش ﮐﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱اﺣﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن« ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﻬﺪی
ﻗﺪﯾﻤﯽ( ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ.۱۳۹۰ ،
 .۲اﺣﻤﺪی ،ﯾﻌﻘـﻮب» ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ۱۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻨﻨﺪج« ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺳـﺎل  ،۳۰ﺷـﻤﺎره ﭘﯿـﺎﭘﯽ )،(۷۵
ﺷﻤﺎره  ،۳ﺻﺺ .۱۳۹۸ ،۱- ۲۲
 .۳اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد و ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ رﻫﺒﺮ ﻗﺎﺿﯽ ،اﻣﯿﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮋاد ،زﻫﺮه ﻣﺮﻧﺪی»،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن« ،ﭘﮋوﻫﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠـﻮم ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
ﺳﺎل  ،۷ﺷﻤﺎره  ،۴ﺻﺺ  ۳۴ـ .۱۳۹۱ .۷
 .۴اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪزاده ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ،راﺿﯿﻪ ﻣﻬﺮاﺑـﯽ ﮐﻮﺷـﮑﯽ و ﻣﺤﻤﻮدرﺿـﺎ رﻫﺒـﺮ ﻗﺎﺿـﯽ»،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ اﺑﻌـﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه
اﺻﻔﻬﺎن(« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد ،ﺳﺎل  ،۲۳ﺷﻤﺎره  ،۷۰ﺻﺺ  ۱۷۷ـ .۱۳۹۳ ،۱۵۳
 .۵اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺗﻬﺮان ،آ ﮔﻪ ،ﭼﺎپ دوم.۱۳۸۷ ،
 .۶اﻧﺼﺎری ،اﺣﻤﺪ»،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺟﻮاﻧـﺎن  ۳۵ـ  ۲۰ﺳـﺎل( ﮐﻬﮕﻠﻮﯾـﻪ و ﺑـﻮﯾﺮ
اﺣﻤﺪ در دوره اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری روﺣﺎﻧﯽ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ رﻫﯿﺎﻓـﺖ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺳﺎل  ،۱۱ﺷﻤﺎره  ،۴۰ﺻﺺ  ۱۶۷ـ .۱۳۹۶ ،۱۴۵
 .۷ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﺮﯾﻢ ،ﺟﻌﻔﺮﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ و رﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽراد»،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧـﺶ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ،دوره ،۲
ﺷﻤﺎره  ،۳ﺻﺺ  ۳۴ـ .۱۳۹۲ ،۱۳

۲۷۵

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان...

 .۸ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ،ﺣﺴﯿﻦزاده ،ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﺣﺴﻦ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )اﻋﺘﻤﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻗﺪرﺗﯽ ،وﻓـﺎق اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﻮﻧـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ( ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ زﻧـﺎن اﺳـﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز(« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺑﻖ( ،دوره ،۱۲
ﺷﻤﺎره  ،۳ﺻﺺ  ۶۲ـ .۱۳۹۷ ،۲۹
 .۹ﭘﻨﺎﻫﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ اﻟﺴـﺎدات»،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ زﻧـﺎن« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دوره  ،۲۲ﺷﻤﺎره  ،۶۸ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ) ،(۶۸ﺻﺺ  ۷۸ـ .۱۳۹۴ ،۳۵
 .۱۰ﭘﻮرﻧﻌﻤﺖ ،آرش» ،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻮردی :زﻧـﺎن
 ۱۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز(« ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻘﺪس( ،داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﯿﺮاز ،رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ.۱۳۸۵ ،
 .۱۱ﺟﻌﻔﺮی ،روحاﻟﻠﻪ» ،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ) ۱۳۸۵ـ  ،«(۱۳۸۴ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ )اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ:
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺟﯿﮏ( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷـﯽ ﻋﻠـﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ.۱۳۸۵ ،
 .۱۲ﺣﺒﯿﺐﭘﻮر ﮔﺘﺎﺑﯽ ،ﮐﺮم ،ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ» ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﻢ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳـﺎل  ،۱۶ﺷـﻤﺎره  ،۶۲ﺻـﺺ  ۳۹۰ـ
.۱۳۹۵ ،۳۵۲
 .۱۳ﺣﺴﻦزاده ،زﻫﺮا» ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﺎﺷﺎن و آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ« ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﺴـﻦ ﻧﯿـﺎزی( ،داﻧﺸـﮕﺎه ﮐﺎﺷـﺎن،
ﭘﺮدﯾﺲ ﺧﻮاﻫﺮان ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۹۵ ،
 .۱۴ﺧﻮاﺟﻪﻧﻮری ،ﺑﯿﮋن ،ﻣﻘﺪس ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ» ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ زﻧـﺎن در اﯾـﺮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺗﻬﺮان« ،ﺷﯿﺮاز و اﺳﺘﻬﺒﺎن« ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ داﻧﺸـﮑﺪه ادﺑﯿـﺎت و ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎره  ،۲ﺻﺺ  ۷۱ـ .۱۳۸۶ ،۴۵
 .۱۵ﺧﻮشﻓﺮ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ»،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن« ،رﺳـﺎﻟﻪ
دﮐﺘﺮی )اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ( ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ.۱۳۸۷ ،
 .۱۶ﺧﻮشﻓﺮ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن ﺟﻠﻮدار ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ،ﺟﻨﺪﻗﯽ ﻣﯿﺮﻣﺤﻠﻪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ» ،ﺑﺮرﺳﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ :ﺷـﻬﺮ ﮔﺮﮔـﺎن(« ،دوﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺳﺎل  ،۸ﺷﻤﺎره  ،۱۴ﺻﺺ  ۵۲ـ .۱۳۹۸ ،۲۷
 .۱۷داراﺑﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ زﻧـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪ(« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﺎل  ،۵ش ،۱۷ص  ۸۴ـ .۱۳۹۴ ،۵۷
 .۱۸ذواﻟﻔﻘﺎریوﻧﺎب ،ﻋﻠﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺟﻮاﻧﺎن
 ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﺷـﻬﺮ ﻧﻮرآﺑـﺎد« ،ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ )اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ :داوود رﺿـﯽ( ،داﻧﺸـﮕﺎه
ﻣﺎزﻧﺪران ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ.۱۳۹۲ ،
 .۱۹راش ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪای ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ) ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮ ﺻـﺒﻮری،
 ،(۱۳۹۰ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.۱۹۳۷ ،
 .۲۰زاﻫﺪی اﺻﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﯿﻠﻪ وری ،اﻋﻈـﻢ» ،ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﻮزه اﻋﺘﯿـﺎد و ﺧـﺎﻧﻮاده« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ،دوره  ،۸ﺷﻤﺎره  ،۲۸ﺻﺺ  ۴۶ـ .۱۳۹۵ ،۸

۲۷۶

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

 .۲۱ﺳﺮدارﻧﯿﺎ ،ﺧﻠﯿﻞاﻟﻪ ،اﻣﯿﻨﯽزاده ،ﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﻦوﻧﺪ ،ﻣﻈﻔﺮ»،ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ واﺳـﻄﻪﮔـﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﯿﺮاز« ،ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﮐﺎﺑﺮدی ،ﺳﺎل  ،۳۰ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ) ،(۷۴ﺷﻤﺎره  ،۲ﺻﺺ  ۱۰۰ـ .۱۳۹۸ ،۸۵
 .۲۲ﺷﺎرعﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ،ﺳﻨﺠﺶ و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری ،ﭼـﺎپ اول،
ﺳﺎری ،ﻧﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺎزﻧﺪران.۱۳۸۵ ،
 .۲۳ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﻓﺮﯾﺒﺎ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن.۱۳۸۹ ،
 .۲۴ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎﻏﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ،ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﭼـﺎپ اول ،ﺗﻬـﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.۱۳۸۷ ،
 .۲۵ﺷﻌﺎع ،ﺻﺪﯾﻘﻪ ،ﻧﯿﺎزی ،ﻣﺤﺴـﻦ» ،ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑـﺪن« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ،دوره  ،۹ﺷﻤﺎره  ،۱ﺻﺺ ۸۱ـ.۱۳۹۵ ،۶۱
 .۲۶ﺷﻮﻫﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ و ﻧﺎدر ﺷـﻮﻫﺎﻧﯽ» ،ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻣﺮدم؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ اﯾﻼم« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺳﺎل  ،۹ﺷﻤﺎره  ،۴ﺻﺺ
 ۲۵ـ .۱۳۹۸ ،۱
 .۲۷ﺻﺎﻟﺢﻧﮋاد ،ﺳـﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ،دروﯾـﺶ ،ﺣﺴـﻦ ،اﺣﻤـﺪی ،ﻋﻠـﯽ اﮐﺒـﺮ ،ﻓﺮوزﻧـﺪه ،ﻟﻄـﻒ اﻟﻠـﻪ» ،ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﺮان« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺟـﺎﻣﻊ اﻣـﺎم
ﺣﺴﯿﻦ ،hﺳﺎل دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره دو ،ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۳۲ﺻﺺ  ۱۰۰ـ .۱۳۹۷ ،۷۵
 .۲۸ﺻﺒﻮری ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺳﺨﻦ.۱۳۸۱ ،
 .۲۹ﻃﻮﻻﺑﯽ زﯾﻨﺐ ،ﭘﻮراﺷﺮف ،ﯾﺎﺳـﺎناﻟﻠـﻪ ،ﻋﺒـﺎسﭘـﻮر ،ﺣﯿـﺪر »ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻣﺪارس اﯾﺮان« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ،دوره  ،۳۴ﺷـﻤﺎره
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