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نقش سرمايۀ اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی 

دریافت: 99/1/12 علیرضا کریمیان1    

پذیرش: 99/4/25 سیده معصومه غفوری کله2   

چکیده

سرمایۀ اجتماعی با مؤلفه هایی همچون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت 
اجتماعی می تواند در پیوند شهروندان یک جامعه با دولت و نظام سیاسی و درنتیجۀ عملکرد 
مطلوب هیئت حاکمۀ آن نظام نقش مؤثری داشته باشد. هدف مقالۀ حاضر بررسی رابطۀ 
سرمایۀ اجتماعی با بیگانگی سیاسی است که با استفاده از روش پیمایش و بهره گیری از 
تکنیک پرسشنامه جهت گردآوری داده ها انجام شده است. جامعۀ آماری آن شامل شهروندان 
شهر تهران است که از این جامعه آماری 384 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شده اند. در 
این پژوهش بیگانگی سیاسی با استفاده از مقیاس شوارتز و سرمایۀ اجتماعی با استفاده از 
پرسشنامۀ محقق ساخته و در سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی 
سنجیده شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که در میان مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی میانگین اعتماد 
اجتماعی به ویژه در سطح اعتماد نهادی کمتر از سایر مؤلفه ها است. بین سرمایۀ اجتماعی 
و بیگانگی سیاسی در سطح اطمینان 99 درصد و با استفاده از ضریب پیرسون همبستگی 
معنی دار و معکوس وجود داشته است. بر اساس یافته ها در میان مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی، 
مؤلفۀ اعتماد اجتماعی بیشترین همبستگی را با بیگانگی سیاسی شهروندان نشان داده است. 

واژگان کليدی: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، بیگانگی سیاسی
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ی 12(، زمستان 1399
ل سوم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

172

مقدمه

یکی از مؤلفه های مؤثر در ثبات سیاسی میزان وفاق و عدم احساس بیگانگی سیاسی 
شهروندان نسبت به حاکمیت و هیئت حاکمه است. امروزه عمدتاً زمامداران تالش می کنند 
با به کارگیری سیاست های معطوف به کسب رضایت اجتماعی و سیاسی و تقویت کارکردها، 
نسبت به ایجاد اعتماد و افزایش سرمایۀ اجتماعی اقدام نمایند و به نوعیبه نوعی ثبات سیاسی 

در جامعه را تضمین کنند.

سرمایۀ اجتماعی با مؤلفه هایی همچون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت 
اجتماعی می تواند در پیوند شهروندان یک جامعه با دولت و نظام سیاسی نقش ایفا کند و در 

عملکرد مطلوب هیئت حاکمه نیز تأثیرگذار باشد.

واقع امر آن است که جامعه برای حیات و بقا خویش نیازمند انسان هایی است که به عنوان 
شهروندان سیستم اجتماعی دارای دیدگاهی مثبت نسبت به نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
موجود بوده و خود را به عنوان عنصری مؤثر در آن جامعه فرض نموده و نقش مفیدی 
درزمینۀ های مختلف برای پیشرفت و توسعه جامعه از خود نشان دهند. پایبندی افراد یک 
جامعه به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، اهمیت مسائل جامعه برای آنان، قبول نظام سیاسی 
حاکم و... می تواند در کارایی جامعه و تقویت ثبات سیاسی مؤثر واقع شود. ازاین رواین رو 
یکی از موضوعاتی که باید در جامعه موردمطالعه قرار گیرد میزان احساس بیگانگی شهروندان 

است که به نوعی انفصال آنان را در حوزه های مختلف نشان می دهد.

چنانچه انسان ها به دالیل مختلف از نظام اجتماعی فاصله بگیرند و یا آنکه نقش خود را 
در این نظام ضعیف دانسته و دیدگاه مثبت نسبت به آن نداشته باشند می تواند آسیب هایی در 
سطح فردی و اجتماعی همچون تزلزل مبانی اخالقی، گسترش انحرافات اجتماعی، ایجاد 
انزوا، احساس پوچی، عدم مشارکت اجتماعی، بی تفاوتی نسبت به رویدادهای جامعه و نظام 
حاکم و... به دنبال داشته باشد. احساس بیگانگی ممکن است در ابعاد و اشکال مختلفی 

مشاهده شود، لیکن در این مقاله بیگانگی در شکل سیاسی آن موردبررسی قرارگرفته است.

بیگانگی سیاسی نوعی تصور و طرز تلقی یا احساس است که از تصور ناتوانی در تأثیر 
و تعیین کنندگی رفتار فرد در ایجاد نتایج در حوزه سیاسی ناشی می شود. بیگانگی سیاسی 
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می تواند به کاهش یا قطع ارتباط با نظام سیاسی و یا حتی خصومت با آن منجر شود. این نوع 
از بیگانگی با تحوالت اجتماعی و سیاسی، افزایش یا کاهش می یابد یا نوع آن تغییر می کند.

در خصوص عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی در میان شهروندان، علل متفاوتی را می توان 
در دو سطح فردی و اجتماعی طرح نمود. نظریه پردازان حوزه  علوم اجتماعی عمدتاً ریشه هاي 
بیگانگي و علل آن را در واقعیت هاي اجتماعي، نهادها، ساختارها، روابط اجتماعي و نظایر آن 
جستجو مي کنند. یکی از عواملی که در این زمینه موردتوجه قرارگرفته است میزان برخورداری 
شهروندان از سرمایۀ اجتماعی است. امروزه به زعم برخی سرمایۀ اجتماعی – و هر یک از 
مؤلفه های آن- با توجه به آثار و پیامدهایی که در زندگی فردی و اجتماعی دارد جایگاهی 
مهم تر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی در جوامع بشری به خود اختصاص داده است و 
نقش مؤثری در وفاق اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. ازاین رو بررسی این موضوع در جامعه 
ایران با توجه به تغییرات اجتماعی و سیاسی آن به ویژه در یک دهه اخیر حائز اهمیت است.

  

بیان مسئله

بررسی	تحوالت	اجتماعی	و	سیاسی	ایران	معاصر	از	دوران	انقالب	مشروطه	تا	انقالب	اسالمی	نشان	
می	دهد	که	نوع	رابطه	شهروندان	با	حکومت	و	هیئت	حاکمه	متأثر	از	سیاست	های	دیکتاتور	مأبانه،	
همواره	دچار	اختالل	بوده	و	ثبات	و	وفاق	سیاسی	را	در	معرض	تغییرات	و	دگرگونی	قرار	داده	است	

و	منجر	به	احساس	جدایی	یا	عدم	ارتباط	با	نظام	سیاسی	حاکمه	توسط	شهروندان	شده	است.

گسترش	بیگانگی	سیاسی	شهروندان	نسبت	به	حکومت	پهلوی	به	ویژه	پس	از	قیام	15	خرداد	
1342	در	شکل	گیری	اعتراضات	و	قیام	ملت	ایران	نقش	مؤثر	داشته	است.	در	مقابل،	رهبران	
بسیج	 به	 نسبت	 ملت	 گسترده	 اعتماد	 از	 حاصل	 اجتماعی	 سرمایۀ	 تکیه	بر	 با	 اسالمی	 انقالب	
سیاسی	جامعه	اقدام	و	به	پیروزی	رسیدند.	پس	از	پیروزی	انقالب	اسالمی	و	رأی	مردم	به	نوع	
حکومت	جمهوری	اسالمی	و	با	تدوین	قانون	اساسی	و	سازوکارهای	مبتنی	بر	مردم	ساالری	
دینی	تالش	شد	که	اعتماد	عمومی	و	مشارکت	اجتماعی	مردم	به	روش	های	مختلفی	پایدار	

گردد	و	سرمایۀ	اجتماعی	محفوظ	بماند.
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در	این	راستا	می	توان	به	اندیشه	و	دیدگاه	های	امام	خمینی	)ره(	در	خصوص	مؤلفه	های	مختلف	
سرمایۀ	اجتماعی	اشاره	کرد.	امام	خمینی	)ره(	به	عنوان	برجسته	ترین	شخصیتی	که	تحول	فکری	
و	اجتماعی-سیاسی	عمیقی	در	جامعه	ایران،	اسالم	و	جهان	ایجاد	کرد،	در	خصوص	ابعاد	آنچه	
ارتباطات،	 هنجارها،	 ارزش	ها،	 نهادها،	 بر	 مشتمل	 و	 می	شود	 خوانده	 اجتماعی	 سرمایۀ	 امروزه	
تعامالت	و	تبادالت	اجتماعی،	اعتماد،	صداقت،	شفافیت	و	...	می	تواند	باشد،	ارائه	نظر	بسیار	و	

توجه	عمیق	داشته	اند.

اما	روند	تحوالت	سیاسی	و	اجتماعی	به	ویژه	وقوع	جنگ	تحمیلی	و	فشارهای	گسترده	خارجی	در	
حوزه	های	سیاسی،	اقتصادی	و	اجتماعی	و	همچنین	برخی	سیاست	های	اقتصادی	و	اجتماعی	در	
تغییر	سرمایۀ	اجتماعی	مؤثر	واقع	شد.	در	یک	دهه	اخیر	مطالعه	نقش	سرمایۀ	اجتماعی	در	تغییرات	
اجتماعی	در	ابعاد	مختلف	توسط	پژوهشگران	حوزه	علوم	اجتماعی	و	سیاسی	موردتوجه	بیشتری	
قرارگرفته	است.	یکی	از	مهم	ترین	مؤلفه	های	موردبحث	در	این	زمینه	مقوله	چگونگی	تغییرات	

بیگانگی	سیاسی	شهروندان	در	جامعه	ایران	است.

هرچند	بررسی	موضوع	بیگانگی	سیاسی	میان	تمامی	شهروندان	یک	کشور	با	توجه	به	آثار	و	
پیامدهای	منفی	آن	الزم	و	ضروری	است	لیکن	بررسی	این	موضوع	به	ویژه	در	گروه	های	مختلف	
این	کالن	شهر	در	تصمیم	گیری	ها	 به	تعداد	و	تنوع	جمعیت	و	جایگاه	 با	توجه	 در	شهر	تهران	
با	بررسی	میزان	آن	در	گروه	های	مختلف	 اجتماعی	و	سیاسی	اهمیتی	دوچندان	دارد.	چراکه	
شهروندان	تهرانی	می	توان	آسیب	های	احتمالی	را	در	این	زمینه	پیش	بینی	و	بررسی	نمود.	این	مقاله	
به	بررسی	وضعیت	بیگانگی	سیاسی	در	میان	شهروندان	تهرانی	و	تأثیر	سرمایۀ	اجتماعی	و	هر	یک	

از	مؤلفه	های	آن	بر	متغیر	عنوان	شده	پرداخته	است.

مسئله	اصلی	مقاله	حاضر	آن	است	که	میزان	بیگانگی	سیاسی	در	میان	شهروندان	تهرانی	تا	چه	
حد	است؟	و	شدت	و	ضعف	هر	یک	از	مؤلفه	های	سرمایۀ	اجتماعی	تا	چه	حد	بر	میزان	بیگانگی	

سیاسی	شهروندان	تأثیرگذار	است؟
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زمینه های بیگانگی سیاسی

اکثر نویسندگان برآنند که مسئلۀ بیگانگی و تالش انسان برای بازیافتن هویت خویش چیز 
تازه  ای نیست و در همۀ اعصار تاریخ و فرهنگ  های گوناگون منشأ اضطراب و اندوه آدمی 
بوده است )براندن، 1373: 265(.  متفکران دربارۀ تاریخ و قدمت این واژه اختالف نظر دارند. 
برخی از متفکران نظیر فیوئر،1 فروم،2 مارکوزه3 و گافمن4 معتقدند به لحاظ تاریخی پدیدۀ 
بیگانگی انسان پدیدۀ جدیدی نیست. این گروه از صاحب نظران معتقدند می  توان آثار اولیه 
بیگانگی را در بخش  هایی از تاریخ فلسفی، مذهبی، اسطوره  ای و ادبیات کهن در همۀ اعصار 
تاریخ و در فرهنگ  های گوناگون مشاهده نمود. در مقابل کسانی همچون آدورنو،5 اتزیونی،6  

لوکاچ7 و میلز8 معتقدند که بیگانگی پدیده  ای خاص جامعۀ فوق مدرن و صنعتی است. 

این واژه در دوره  های مختلف با تعاریف متفاوت بیان شده است. بل9 از آن در دوره  های 
قبل از مسیحیت در تفکر یونانی و رومی خبر می  دهد. فروم سابقۀ آن را به دورۀ پیامبران 
عهد عتیق که انسان  های بت  پرست در برابر شی خود ساخته کرنش می  کردند، باز می  گرداند. 
لیشتهایم10 معتقد است که مفهوم بیگانگی در افکار فلسفی یونان خصوصاً در آراء پلوتینوس 
مطرح بود. پلوتینوس واضع مکتب نوافالطونی، بیگانگی را نوعی فقدان یا غیبت معرفت 
می  پنداشت. به نظر پلوتینوس11 درک هستی و تصور وجودی از خود محصول عقل و خرد 
است و جایگاه هستی فرد دقیقاً در ارتباط مستقیم با میزان تالش وی در نیل به تصور وجودی 
از خود است. چنین تالش فکری فرد را از بیگانگی و جهل به درآورده و او را از زیر یوغ 
جهان مادی می  رهاند و این نقطه پایان بیگانگی و سرآغاز خودآگاهی است. در دوره  های 
بعد از رنسانس واژۀ بیگانگی مورد توجه بسیاری از فالسفه، متفکرین اجتماعی، ادبا، شعرا، 
نویسندگان و روشنفکران قرار گرفت. شاید گسترده  ترین کاربرد این واژه از طرف فالسفۀ قبل 
از هگل به وسیلۀ واضعان مکتب قرار داد، باشد که اندیشمندان به نامی در این مکتب بوده  اند. 
الک12 و روسو13 بر خالف اعتقاد راسخ فالسفۀ عصر تنویر به پیشرفت، تعالی، عقل  گرایی و 
باورهای خوش بینانه از جامعه و انسان به گونه  ای دیگر یاد می  کردند )محسنی تبریزی، 1370: 
28-27(. هگل14 نخستین متفکری است که مبحث »بیگانگی« انسان را در فلسفۀ جدید غرب 
مطرح و تعریفی از آن ارائه کرده است. هر چه دیگران در غرب پس از هگل دراین باره گفته 
و نوشته اند یا تفسیری بر عقیده اوست و یا شکل پرداخته و پیچیده تر آن است )عنایت، 1349: 
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13(.  تببین و تحلیل مفهوم بیگانگی پس از هگل نیز دنبال شد. به خصوص هگلی  های جوان 
چون هس15 و مارکس16 بررسی دوباره مفهوم بیگانگی را ادامه دادند و کوشیدند بیگانگی را 

به جنبه  ها و زمینه  های اقتصادی و زندگی اجتماعی تعمیم دهند.

 با بررسی نظریات صاحب نظران در حوزه های مختلف علوم انسانی و همچنین بر 
اساس نتایج تحقیقات انجام شده می توان زمینه های مؤثر بر بیگانگی سیاسی را در دو سطح 
خرد و کالن موردبررسی قرار داد. بی تردید شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
در سطح کالن همچون صنعتی شدن، شهرنشینی، عقالنیت و... از زمینه های مؤثر بر میزان 
بیگانگی سیاسی شهروندان در طول تاریخ بوده است که در آراء و اندیشه های صاحب نظران 
حوزۀ علوم انسانی و به ویژه علوم اجتماعی بدان اشاره شده است. نظریۀ سیاسی بیگانگی17 
مارکس بیانگر این واقعیت است که اوالً بیگانگی ناشی از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است و تنها راه رها شدن از آن استقرار سیستم اقتصادی و سیاسی و روابط تولیدی 

جدیدی است که با قطع نیروهای بیگانه ساز، انسان را به زندگی و هستی رهنمون سازد. 

به عبارتی در سنت مارکسی بیگانگی سیاسی انعکاسی از بیگانگی اقتصادی در سازمان 
جامعۀ مدنی است که دولت ابزاری خواهد بود که طبقۀ سرمایه  دار برای تثبت سلطۀ سیاسی 
خود بر طبقۀ پایین از آن استفاده می  کند )بیرو، 1370: 11(. از سویی وبر نیز در تئوری 
بیگانگی خود به نقش مفهوم عقالنیت در زمینۀ کلی رفتار اجتماعی اشاره می  کند. دورکیم در 
این زمینه چگونگی انفصال فرد از نظم جمعی و نابسامانی در سیستم  هنجاری و آنومی را 
مورد توجه قرار می دهد. مرتن نیز بر تضاد بین فرد و ساخت فرهنگی و ارزشی حاکم  اشاره 
می کند. همۀ این عوامل به زمینه های کلی و کالن انواع بیگانگی و ازجمله بیگانگی سیاسی 
اشاره دارد؛ البته عوامل سطح خرد نظیر ویژگی  های شخصیتی، روانی و رفتاری و نظام ارزشی 
و هنجاری فرد در کنار بسترهای اجتماعی - سیاسی می  تواند بر شدت و ضعف بیگانگی 

شهروندان یک جامعه از حاکمیت و دولت مؤثر باشند.
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پیشینه تجربی پژوهش

حسنی )1389( در مقاله ای با عنوان »بررسي رابطه بیگانگي سیاسي و اجتماعي با مشارکت 
سیاسي و اجتماعي دانشجویان دانشگاه هاي دولتي شهر تهران در سال های 87-86« نشان داد 
که مؤلفه های بیگانگي سیاسي و اجتماعي در ارتقاء یا کاهش مشارکت سیاسي و اجتماعي 
مؤثرند و در صورت عدم مشارکت سیاسي و اجتماعي به دلیل ظهور بیگانگي سیاسي و 
اجتماعي در جامعه، امنیت ملي کشور دچار آسیب مي شود. یافته های پژوهش عیسی نیا 
)1397(، با عنوان »نقش سرمایۀ اجتماعی در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسالمی  ایران« 
نشان داده است که در چهار دهه گذشته، با کاهش اعتماد در سطوح سه گانه؛ به ویژه سطح 
رجال و شخصیت ها و سطح نهادها، چالش هایی برای جمهوری اسالمی  ایجادشده است. 
نتایج تحقیق ایمان و قائدی )1383( در »بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان 
)مطالعه موردی، دانشگاه شیراز(« نشان داد که متغیرهای اعتمادبه نفس، میزان رضایت مندی 
سیاسی، شیوه تربیتی خود راهبر خانواده و تقدیرگرایی بیشترین تأثیر را بر بیگانگی سیاسی 
دانشجویان داشته اند. همچنین بیگانگی سیاسی پدیده ای چندبعدی است که در طول فرایند 
اجتماعی شدن فرد شکل می گیرد و عوامل مختلف روان شناختی و جامعه شناختی بر آن مؤثرند. 
ابوالحسنی )1392(، در بررسی »کارکردهای سیاسی سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و 
سیاست« نشان داد که مجموعه کارکردهای سرمایۀ اجتماعی موجب بهبود، تقویت و سالمت 
کلیت نظام اجتماعی- سیاسی است. هر سه متغیر سرمایۀ اجتماعی )اعتماد، هنجارها و شبکه 
اجتماعی( موجب مشارکت و همکاری افراد جامعه با یکدیگر می گردند. اکبری )1383( در 
پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت سیاسی  اجتماعی« نشان داد که 
وجود سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی تأثیر می گذارد. نتایج پژوهش جهانگیری 
و بوستانی )1380( با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی« در شهر شیراز نشان 
داد هر چه تحصیالت افراد باالتر باشد می توانند نقش فعالی در فرایندهای سیاسی ایفا کنند. 
همچنین با افزایش تحصیالت افراد از جهت گیری احساسی آنان نسبت به درون دادها کاسته 
می شود. نجفی، محمدجواد و همکاران )1399( در پژوهشی با عنوان »بررسی ارتباط بین 
سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه« نشان دادند بین ابعاد 

مختلف سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
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 امدیل18)2004( در پژوهشی با عنوان »بیگانگی فرهنگی - اجتماعی جوانان دانشجو« 
نشان داد که بین احساس بی  هنجاري، محرومیت نسبی، انزواي اجتماعی با بیگانگی فرهنگی 
- اجتماعی رابطۀ معنی  داري وجود دارد. همچنین بین بیگانگی فرهنگی - اجتماعی بر حسب 
متغیرهاي جمعیت  شناختی مانند سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی- اقتصادي تفاوت معنی  داري 
وجود دارد؛ اما بین وضعیت تأهل و رشتۀ تحصیلی با بیگانگی فرهنگی- اجتماعی تفاوت 
معنی  داري مشاهده نشده است.گاتربوک19و همکاران )2006( در پژوهشی با عنوان »بررسی 
رابطۀ بین علل روانی- اجتماعی با بیگانگی شهروندان شهر لندن« نشان دادند که بین اعتماد 
اجتماعی، سهیم شدن، امنیت اجتماعی، پایگاه اجتماعی - اقتصادي و بیگانگی رابطۀ معنی  داري 
وجود دارد، همچنین بین احساس طرد شدن و ساختار خانواده با بیگانگی رابطۀ معنی  داري 
وجود دارد؛ اما بین جنسیت و بیگانگی تفاوت معنی  داري مشاهده نشده است. بین سن و 
وضعیت تأهل نیز در بین شهروندان از لحاظ میزان بیگانگی، تفاوت معنی  دار آماري وجود 
داشته است. پاتریک20 )2001( در تحقیقی با عنوان »بیگانگی و عوامل روان شناختی« نشان 
دادند میزان بیگانگی زنان بیشتر از مردان است. همچنین افراد جوان تر میزان بیگانگی بیشتری 
بیانگر وجود رابطۀ معنی  دار بین جنس، سن و بیگانگی است. همچنین  داشته  اند که این 
تفسیرهای احترام به خود، اضطراب و نگرش به اقتدار حدود 27درصد از تغییرات بیگانگی 

را در دانشگاه استرالیایی و 12درصد در دانشگاه آفریقایی تبیین می  کند.

انجام شده در زمینه  بیشتر تحقیقات   بررسی سوابق پژوهشی موضوع نشان می  دهد 
با  آن  رابطۀ  و  بیگانگی سیاسی  زمینۀ  در  و  بوده  اجتماعی  بیگانگی  با  رابطه  در  بیگانگی 
متغیرهای اجتماعی از جمله سرمایۀ اجتماعی تحقیقات کمی به تعداد بسیار محدود انجام 
شده است. از سویی در بیشتر تحقیقات انجام شده اعم از تحقیقات داخلی و خارجی از 
بیگانگی را مورد سنجش قرار  این مقیاس اشکال  استفاده شده که  مقیاس سنجش سیمن 
می دهد و بیشتر هم جنبۀ روان شناسانه دارد. درحالی که در تحقیق حاضر مقیاس مورد استفاده 
جهت سنجش بیگانگی سیاسی مقیاس شوارتز است که گویه  های آن خاص بر روی سیاست 
و دولت متمرکز شده است. همچنین جامعۀ آماری مطالعه شده در این پژوهش از نظر شهر 
مطالعه شده و دربرگیری گروه  های مختلف جمعیتی متفاوت از تحقیقات پیشین بوده است. 
در تحقیقات گذشته موضوع بیگانگی سیاسی با همۀ ابعاد سرمایۀ اجتماعی سنجیده نشده 
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است و معموالً یکی از ابعاد سرمایۀ اجتماعی همچون مشارکت یا اعتماد مورد توجه قرار 
گرفته و یا آنکه سرمایۀ اجتماعی با سایر موضوعات سیاسی بررسی شده است.

پیشینۀ نظری پژوهش

مارکس21 بیگانگی را به عنوان فرایندی درون یک نظام مفهومی انتزاعی می  بیند که موجب 
بیگانگی انسان می  شود. او معتقد است انسان در جهانی زندگی می  کند که در آن از به انجام 
رساندن و تحقق امیال انسانی  اش منع شده است و این گرفتاری و مصیبت باعث بیگانه شدن 
انسان است. به زعم او تاریخ در نظام سرمایه  داری در حقیقت تاریخ انسانی بیگانه شده است(

پاپنهایم، 1387: 165(.

 دورکیم22 از کلمۀ آنومی مترادف با بیگانگی استفاده می  کند که به نوعی حالت فکری 
اطالق می  شود که در آن به واسطۀ اختالالت اجتماعی، فرد دچار نوعی سردرگمی در انتخاب 
هنجارها، تبعیت از قواعد رفتاري و احساس فتور و پوچی می  شود )کوزر، 1389: 105(. 
دورکیم در آثار خود عدم وجود انسجام و بروز گسست در مقررات و کنترل اجتماعی را به 

عنوان شکلی از بیگانگی مطرح می  کند )باراکت،23 1969: 1(.

وبر24 به مفهوم بیگانگی تحت عنوان بی  قدرتی انسان مدرن در برابر قفس آهنین، نظام 
بوروکراتیک و عقالنیت فزایندۀ سازمانی اشاره می  کند. این بیگانگی تحت تأثیر فراگردی 
جهان شمول عمومی ایجاد می  شود که دنیا را در برمی  گیرد )کرایب، 1382: 244-238(. وی 
بیگانگی را فرایندی عام شمول تلقی می  کند که تحت تأثیر تمدن جدید انسان  ها را در خود 
فرو می  برد. از دیدگاه وبر عقالنیت منحصراً فرایندی سیاسی نیست و در تأثیرگذاری  ها تنها به 
بوروکراسی سیاسی محدود نمی  شود، بلکه همۀ فرهنگ حتی تفکر آدمی و ساختار اقتصاد و 

دولت مدرن را نیز متأثر و متحول می  سازد )محسنی تبریزی،1370 :69(.

مرتن25 بیگانگی را نوعی انحراف تعریف می  کند. کوشش اولیه و هدف عمدۀ مرتن جهت 
توضیح بیگانگی، کشف این واقعیت بود که چگونه بعضی ساختارهای اجتماعی بر برخی 
اشخاص در جامعه اعمال فشار می  کنند تا آنها را به رفتاری غیرهمنوا وادار نمایند )مرتن، 
1968: 186(. برای مرتن بی  سازمانی اجتماعی به عنوان انبوهی از سوء کارکردهای اجتماعی 
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در نظر گرفته می شود که چهار منبع این بی  سازمانی اجتماعی به طور خاص شامل 1. تضاد 
بین عالیق و ارزش  ها؛ 2. تضاد بین پایگاه و تعهدات نقش؛ 3. جامعه  پذیری ناقص؛ 4- ارتباط 

اجتماعی ناقص می  باشند )گردرز، 1981: 102 برگرفته از ایمان و قائدی، 1383: 83 (.

تالکوت پارسونز26 با دیدگاهي تلفیق گرا اجتماع را به عنوان یکي از چهار خرده نظام 
اصلي الزم براي حفظ نظم در هر جامعه  اي مي  داند. اجتماع حوزۀ تعامالت اجتماعي در 
جهت رشد و شکوفایي احساسات، عواطف و تولید تعهد، وفاداري و مسئولیت پذیري الزم 
براي به هم وصل کردن افراد و گروه  ها است. پیدایش دوستي، مودت، اعتماد، همبستگي و 
انسجام اجتماعي از کارکردهاي خاص خرده نظام اجتماع است. کم و کیف کارکرد اجتماع به 
نوع اجتماع )محلي، ملي و بین المللي( و ویژگي  هاي سایر خرده نظام    هاي فرهنگي، سیاسي، 

اقتصادي و نوع تعامل آن  ها با هم بستگي دارد )پارسونز، 1966(.

زیمل27 نمود و ظهور بیگانگی را در رابطه با زندگی مردم در کالن شهرها، فردگرایی، 
غلبۀ روح عینی بر روح ذهنی، انزوای اجتماعی و در نهایت دلزدگی اجتماعی مطرح می  کند 
)ترنز،28 1989: 260 - 259(. به عقیدۀ زیمل جامعه صرفاً تعدادي از افراد است که از طریق 
کنش متقابل با همدیگر پیوند دارند. براي زیمل روابط اجتماعی مسلط در جوامع مدرن مبادله 
است. یکی از مهم ترین شرایط مبادله، اعتماد است و بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به 
همدیگر و جامعه تجزیه می  گردند )کوزر، 1389: 254(. به طورکلي زیمل بر این باور است 
که زندگي در شهرهاي بزرگ )مادر شهرها(،  موجب فردگرایي،  تقسیم کار، تخصص و غلبۀ 
روح عیني بر روح ذهني مي شود و انسان را به از خود بیگانگي سوق مي دهد. از نظر وي از 
خود بیگانگي،  عامل اصلي سرگرداني انسان در جامعه هاي جدید است )ستوده، 1387 : 243(.

هابرماس29 در نظریۀ کنش ارتباطی عنوان می  دارد، در وضع کنونی دو مفهوم زیست 
جهان و سیستم در مقابل هم قرار می  گیرند. سلطۀ سیستم بر جهان زیست بازآفرینی تولید 
فرهنگی و نمادین جامعه را با خطر روبه رو می  کند و جامعه را بیمار می  نماید. حاصل این 
وضعیت از دست رفتن معنا، تزلزل هویت جمعی، بی  هنجاری و بیگانگی، شی  شدن جامعه، 
عمل بی  پاداش و پاداش بی  عمل و مشاغل بی  معنا و هدف است )پوسی،30 1987: 105-106(. 

گیدنز31 نظریه پرداز رویکرد ساخت یابی معتقد است که هویت شخصی چیزی است 
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که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت های بازتابی خویش مورد 
حفاظت و پشتیبانی قرار دهد )گیدنز،1378: 81-82(. از نظر گیدنز محروم شدن اکثریت مردم 
از قلمروهایی که سیاست  ها و تصمیات مهم در آنجا تعیین می  شوند، در واقع تحمیل کردن 
نوعی تمرکز بر فرد است که نتیجه همان بی  قدرتی به عنوان شاخص بیگانگی است که بیشتر 

مردم احساس می  کنند )همان ، 32-122(.

بوردیو32 سرمایۀ اجتماعي را از سایر انواع سرمایه  هاي اقتصادي، فرهنگي و نمادین متمایز 
مي  سازد و براي آن خصلتي ساختاري و تعامالتي قائل است. بوردیو سرمایۀ اجتماعي را 
بادوامي از روابط کما بیش نهادینه شدۀ توأم با شناخت و تعهدات از جمله  شبکۀ نسبتاً 
اعتماد متقابل تعریف مي  کند که به عنوان منابعي بالفعل یا بالقوه موجبات الزم براي تسهیل 
کنش  هاي فردي و یا جمعي کنشگران را فراهم مي  سازد )بوردیو، 1986: 248(. بوردیو نوع 
رفتار و عملکرد افراد را در ارتباط با سرمایه  هایی که وی را احاطه کرده  اند قرار می  دهد که از 
جملۀ آن ها می  توان به سرمایۀ اجتماعی اشاره نمود که در برگیرنده مؤلفه  هایی همچون اعتماد 

اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پیوند و انسجام اجتماعی است.

 بوردیو در نظریه عادت واره و میدان و سرمایه، ارتباط میان عملکرد فرد با سرمایه های 
در اختیار وی را نشان می دهد. ازنظر بوردیو عادت واره »سازه اي« است که نه به طور اتفاقی 
از  نظامی  این سازه دربرگیرنده  نظام مند شکل گرفته است.  به گونه ای  بلکه  بدون طرح،  و 
تمایالت است که اصول و باورها، ارزیابی ها، قضاوت ها، کنش ها و رفتار فرد را شکل می دهد 
)بوردیو،1977: به نقل از گرنفل 1388(. عادت واره هم با »وضعیت بودن« ساخته شده و هم 
مولد کنش ها، باورها، تمایالت و احساسات در تطابق بر ساختار حاکم بر خود است. البته 
عادت واره به تنهایی عمل نمی کند، بلکه بوردیو معتقد است کنش افراد محصول رابطه متقابل 
بین عادت واره و میدان و سرمایه است. درواقع سه ابزار تفکر اصلی بوردیو یعنی عادت واره، 

میدان و سرمایه در ارتباط با یکدیگرند )گرنفل 1388: 107-105(.

جیمز کلمن33 نظیر بوردیو، سرمایۀ اجتماعي را از سایر انواع سرمایه  هاي فیزیکي، اقتصادي 
و انساني و... متمایز مي  کند و براي آن خصلتي ساختاري و تعامالتي قائل است که کنشگر 
با عضویت در گروه و تعامل با سایر کنشگران با رعایت اصول و قواعد مورد پذیرش در 
آن گروه و جلب اعتماد دیگران، به اطالعات مورد نیاز دست مي  یابد و در فرآیند کنش از 
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حمایت جمعي برخوردار مي  گردد )کلمن، 1990(؛ بنابراین سرمایه اجتماعي تسهیل کننده 
کنش  هاست )کلمن، 1994(

فوکویاما34 کارکرد اصلي سرمایۀ اجتماعي را تسهیل همکاري و مشارکت گروهي براي 
تحقق اهداف و منابع فردي و جمعي و کمک به توسعۀ اقتصادي، سیاسي و فرهنگي مي  داند 
)فوکویاما، 1384: 379(. به نظر وی، از یک سو، بی  اعتمادي باعث فرسایش سرمایۀ اجتماعی 
گردیده و به انزوا، ذره  اي شدن، گسسته شدن پیوندها و از بین رفتن شبکۀ روابط بین فردي 
می  انجامد و از سوي دیگر، با تحریک و برانگیختن افراد و جست وجو براي یافتن جانشین  ها، 
اغلب با پذیرش هویت  هاي غیرقانونی فرد را از حالت خود خارج کرده و او را از خود بیگانه 

می  سازد )زتومکا، 1384: 122(.

پاتنام35 استدالل می  کند که شبکه  هاي اجتماعی، زیر ساختار سرمایۀ اجتماعی هستند. این 
زیرساختارها به گفته وي، اعمال معیارهاي رفتاري مثبت در افراد را ممکن کرده و براي آن  ها، 
راهنمایان رفتاري، الگوهاي نقش، حامیان آموزشی و فرصت  هاي شغلی فراهم می  کنند. آنها، 
همچنین با ایجاد حمایت مالی و عاطفی براي افراد، تامین نفوذ و قدرت سیاسی و برانگیختن 
افراد داوطلب براي پیوستن به نهادهاي اجتماعی به کاهش کجروي و آنومی می  انجامند. 
برعکس شبکه  هاي آسیب دیده، اعتماد و مشارکت پایین و انسجام اندک، افراد را به حال 
خود رها می  کند تا خود رفتار خودشان را هدایت کنند و احتمال این امر را که آن  ها براساس 
انگیزه  هاي زودگذر و خود تخریب کننده، عمل کنند، افزایش می  دهد )مسنر36 و دیگران، 
2004: 884(. به نظر پاتنام، اعتماد از مؤلفه  هاي مهم و حیاتی سرمایۀ اجتماعی است. وي، 
سرمایۀ اجتماعی را به منزلۀ شبکه  هایی از انجمن  هاي ارادي و خودجوش معرفی می  کند 
که به وسیلۀ اعتماد، گسترش یافته  اند. او بر این نکته تأکید می  کند که بدون اعتماد، اغلب 

فعالیت  هاي اصلی زندگی روزمره غیرممکن می  شود )تارگلر،37 2007: 4(. 

کالوس اوفه نیز با توجه به ابعاد سرمایۀ اجتماعي، آن را در برگیرندۀ روابط انجمني، 
تاریخي،  اقوام و خیرخواهي مي  داند. عوامل  و  اشخاص  بین  اعتماد  و  نهادها  به  اطمینان 
فرهنگي سیاسي و اقتصادي را در کم و کیف سرمایۀ اجتماعي مؤثر دانسته و خود سرمایۀ 
اجتماعي را به عنوان یکي از عوامل کارآیي و توسعۀ اقتصادي، نظم و صلح جهاني احساس 

امنیت و توسعه معرفي کرده است )تاجبخش، 1384(
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ت.
ت بوردیو، پاتنام و فوکویاما استفاده شده اس

ت بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر بیگانگی سیاسی از نظریا
در این تحقیق جه

ش
مدل نظری پژوه
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 فرضیات پژوهش

فرضیۀ 1- به نظر می  رسد با افزایش سرمایۀ اجتماعی میزان بیگانگی سیاسی در جامعۀ 
مطالعاتی کاهش یابد.  

فرضیۀ 1-1- به نظر می  رسد با افزایش مشارکت اجتماعی میزان بیگانگی سیاسی در 
جامعۀ مطالعاتی کاهش می  یابد. 

فرضیۀ 2-1- به نظر می  رسد با افزایش اعتماد اجتماعی میزان بیگانگی سیاسی در جامعۀ 
مطالعاتی کاهش می  یابد.

فرضیۀ 3-1- به نظر می  رسد با افزایش پیوند گروهی میزان بیگانگی سیاسی در جامعۀ 
مطالعاتی کاهش می  یابد.

فرضیۀ 2- متغیرهای فردی و زمینه  ای همچون سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت، 
شغل و منطقۀ مسکونی با میزان بیگانگی سیاسی در جامعۀ مطالعاتی رابطه دارند.

تعريف نظری متغیرها

بيگانگی سياسی:38 بیگانگی سیاسی نوعی احساس جدایی یا عدم ارتباط با یک نظام 
سیاسی یا احساس خصومت بارز بدان نظام را گویند )لیپست،1387: 411(. در پژوهش 

حاضر جهت سنجش بیگانگی سیاسی از طیف شوارتز39 استفاده شده است. 

سرمایۀ اجتماعی: جمع منابع واقعی یا بالقوه  ای که حاصل شبکه  ای بادوام از روابط کما 
بیش نهادینه شده  آشنایی و شناخت متقابل با عضویت در یک گروه است. شبکه  ای که هر 
یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایۀ جمعی برخوردار می  کند و آن ها را مستحق اعتبار 
می  سازد )بوردیو، 1384: 147(. سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق 
ساخته و در سه محور مشارکت اجتماعی، پیوند و انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی مورد 
بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی نیز در سه سطح فردی، تعمیم یافته و نهادی سنجیده 

شده است.
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روش  و تکنیک تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق و ماهیت مسئله از روش پیمایش40 و جهت گردآوری اطالعات 
از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است.

جامعۀ آماری تحقیق و حجم نمونه آماری

 جامعۀ آماری مقاله را کلیۀ شهروندان 18 سال به باالی ساکن در شهر تهران تشکیل 
می  دهد که بر طبق سرشماری 1390، تعداد آن 6,314,297 نفر است. حجم نمونه در این 

تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شده است.

روش نمونه گیری

در تحقیق حاضر روش نمونه  گیري خوشه  اي ساده، نمونه  گیري سیستماتیک و نمونه  گیري 
تصادفي ساده است. بر این اساس ابتدا شهر تهران به 5 منطقۀ جغرافیایی شمال، جنوب، 
شرق، غرب و مرکز تقسیم شد. سپس منطقه و بلوک  ها داخل هر منطقه به روش نمونه گیری 
سیتماتیک تعیین گردید. پس از آن نیز انتخاب یک فرد واجد شرایط داخل هر خانوار به 

روش نمونه  گیري تصادفي ساده انجام شد.

روايی و پايايی مقیاس  ها

 در این پژوهش سنجش متغیرها به اعتبار صوري به طور خاص، بر اساس تأیید اهل فن 
و صاحب  نظران است و جهت تعیین میزان پایایی گویه  ها از آزمون آلفا کرونباخ41 استفاده 

شده است. 
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جدول )1( ضریب پایایی مقياس  ها

آلفا سطح سنجش متغیر

0798 ترتیبی بیگانگی سیاسی

.761 ترتیبی اعتماد اجتماعی

.856 ترتیبی مشارکت اجتماعی

.711 ترتیبی انسجام و پیوند اجتماعی

يافته های تحقیق

الف - بخش توصیفی

را مردان و  پاسخگویان: 51/5درصد جامعۀ مطالعاتی  توصیف ویژگی  های جمعیتی 
48/5درصد را زنان تشکیل داده  اند. همچنین 32/5درصد نمونۀ مطالعاتی مجرد و 59/8 
بوده، 4/1درصد همسر جدا شده و 3/6درصد همسر فوت شده هستند.  متأهل  درصد 
29/4درصد.  با  داشته  اند  قرار  سال   40-50 سنی  ردۀ  در  نمونه  جامعۀ  درصد  بیشترین 
63/1درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی و 36/9درصد افراد دارای تحصیالت دیپلم 
فعال و 33/8درصد غیرفعال  پاسخگویان 66/2درصد  میان  از  بوده  اند.  دیپلم  از  و کمتر 

بوده  اند.

توصیف متغیرهای اصلی پژوهش 

میانگین بیگانگی سیاسی در میان جامعۀ آماری 1/8 و میانگین سرمایۀ اجتماعی 2/3 به 
دست آمده است. همچنین اعتماد اجتماعی دارای میانگین 1/9، مشارکت اجتماعی 2/2 و 

انسجام و پیوند اجتماعی دارای میانگین 2/7 بوده است.

اطالعات به دست آمده گویای آن است که در میان مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی، اعتماد 
آنکه  بر  عالوه  اجتماعی  اعتماد  کاهش  بی  تردید  است.  کمتری  میانگین  دارای  اجتماعی 
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مؤلفه  های دیگر سرمایۀ اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، آسیب  هایی را نیز در 
سطوح مختلف به دنبال خواهد داشت. چنانکه فوکویاما نیز اشاره می  کند بی  اعتمادي باعث 
فرسایش سرمایۀ اجتماعی گردیده و به انزوا، ذره  اي شدن، گسسته شدن پیوندها و از بین 
رفتن شبکۀ روابط بین فردي می  انجامد و از سوي دیگر، با تحریک و برانگیختن افراد و 
جست وجو براي یافتن جانشین  ها، اغلب با پذیرش هویت  هاي غیرقانونی فرد را از حالت 

خود خارج کرده و او را از خود بیگانه می  سازد. 

ب- بخش تحلیلی

فرضیۀ 1. به نظر می  رسد با افزایش سرمایۀ اجتماعی میزان بیگانگی سیاسی در جامعه 
مطالعاتی کاهش یابد. این فرضیه دارای سه فرضیۀ فرعی نیز بوده است که شامل مؤلفه  های 

سرمایۀ اجتماعی می  باشد. 

در جدول ذیل نتایج همبستگی برای فرضیۀ اصلی و فرضیات فرعی مربوط به آن نشان 
داده شده است.

با استفاده از ضریب پیرسون42 و سطح معنی  داری می  توان نتیجه گرفت که بین متغیر 
سرمایۀ اجتماعی و هر یک از مؤلفه  های آن با بیگانگی سیاسی همبستگی معنی  دار و معکوس 
وجود دارد. به عبارتی دیگر می  توان گفت با افزایش سرمایۀ اجتماعی و هر یک از مؤلفه  های 
آن، میزان  بیگانگی سیاسی در جامعۀ مطالعاتی کاهش می  یابد. ضریب پیرسون نشان می  دهد 
از میان مؤلفه  های سرمایۀ اجتماعی بیشترین میزان همبستگی با بیگانگی سیاسی مربوط به 

 .)r= 0-/321( اعتماد اجتماعی است
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جدول  )2( همبستگی دو متغيره بين بيگانگی سياسی با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه های آن

بیگانگی سیاسیCorrelations   شاخص

سرمایۀ اجتماعی)کل(
Pearson Correlation-.384**

)tailed-2) .Sig0,000

مشارکت اجتماعی
Pearson Correlation-.265**

)tailed-2) .Sig000

اعتماد اجتماعی
Pearson Correlation-.321**

)tailed-2) .Sig000

انسجام و پیوند اجتماعی

Pearson Correlation
-.217**

)tailed-2) .Sig000

اطالعات به دست آمده به دست آمده تأییدکننده نظریه بوردیو و سایر صاحب نظران این 
حوزه است. چراکه بوردیو نوع رفتار و عملکرد افراد را در ارتباط با سرمایه هایی که وی را 
احاطه کرده اند، قرار می دهد که ازجمله آن ها می توان به سرمایه اجتماعی اشاره نمود. بی تردید 
میزان بیگانگی سیاسی به معنای کاهش درگیری و یا درگیری منفی فرد در امور سیاسی اعم از 
خودداری از رأی دادن، کاهش شرکت در انتخابات، کاهش گرایش به سوی نهادهای سیاسی 
و احزاب و... با میزان سرمایۀ اجتماعی افراد در مؤلفه های مختلف آن چنانکه داده ها نیز نشان 
داده است مرتبط است. به میزانی که شهروندان از سطح اعتماد اجتماعی باالتر، پیوند گروهی 
قوی تر و مشارکت اجتماعی بیشتری برخوردار باشند درگیری مثبت آنان درزمینۀ سیاسی 
بیشتر و از انفعال یا رفتار و عملکرد منفی آنان در امور سیاسی کاسته خواهد شد. درواقع 
هرچقدر نظام اجتماعی بتواند درزمینۀ ارتقاء سرمایه اجتماعی تالش نماید در مسیر کاهش 
بیگانگی سیاسی شهروندان گام نهاده است. شبکه هاي آسیب دیده، اعتماد و مشارکت پایین 
و انسجام اندک چنانکه پاتنام نیز اشاره کرده است افراد را به حال خود رها می کند تا خود 
رفتار خودشان را هدایت کنند و احتمال این امر که آن ها بر اساس انگیزه هاي زودگذر و خود 
تخریب کننده عمل کنند، افزایش می دهد. کاهش ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و بیگانگی 

سیاسی خود زمینۀ انواع ناهنجاری های اجتماعی را فراهم می سازد.
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در پژوهش حاضر اعتماد اجتماعی در سه بُعد )فردی، تعمیم یافته و نهادی( مورد سنجش 
قرار گرفت. چنانکه اطالعات جدول نشان می  دهد در بررسی همبستگی دو متغیره میان هر 
یک از ابعاد اعتماد با بیگانگی سیاسی، همبستگی میان بعد اعتماد نهادی با بیگانگی سیاسی 

.)r=0-/253( بیشتر نشان داده شده است

جدول )3( همبستگی دو متغيره بين بيگانگی سياسی با سطوح مختلف اعتماد اجتماعی

بیگانگی سیاسیCorrelations   عنوان شاخص

اعتماد فردی
Pearson Correlation-./196**

)tailed-2) .Sig001

اعتماد تعمیم یافته
Pearson Correlation-./212**

)tailed-2) .Sig029

اعتماد نهادی
Pearson Correlation-./253**

)tailed-2) .Sig000

اعتماد به نهادهای اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اعتماد اجتماعی در رفتار و عملکرد 
فرد در حوزه سیاسی تعیین کننده است. اگر این بعد از اعتماد در یک نظام سیاسی کاهش 
یابد می تواند در انفصال شهروندان از نظام حاکمیتی و افزایش بیگانگی سیاسی آنان تأثیرگذار 
بوده و درنهایت ثبات نظام سیاسی را با مشکالتی مواجه نماید. چنانکه زیمل اشاره می کند 
یکی از مهم ترین شرایط مبادله اعتماد است و بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به همدیگر و 
جامعه تجزیه می گردند. بی شک اعتماد به نهادهای اجتماعی و دولتمردان به افزایش اعتماد 
بین شخصی و تعمیم یافته منجر می شود. دولت از طرق مختلف همچون شناسایی درست و 
به موقع آسیب های ساختاری و نهادهای اجتماعی، ارتقاء نقش نهادهای نظارتی، برخورد قاطع 
با متخلفان، بهبود بخشیدن به عملکرد نخبگان سیاسی و توجه به انتظاراتی که شهروندان از 

آنان دارند بر رشد سرمایه اجتماعی در بعد اعتماد نهادی اثرگذار خواهد بود. 

فرضیۀ 2. متغیرهای فردی و زمینه  ای همچون سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت، 
شغل با میزان بیگانگی سیاسی در جامعه مطالعاتی رابطه دارند.
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اطالعات جدول شمارۀ )4( نشان می  دهد بین جنس پاسخگویان و میزان بیگانگی آنان در 
H مبنی بر عدم 

0
سطح معنی  داری )sig( مفروضه رابطه معنی  داری وجود ندارد؛ بنابراین فرض 

وجود رابطه بین متغیر جنس و سرمایۀ اجتماعی تأیید می  شود.

جدول )4( رابطه بين بيگانگی سياسی و جنس

متغیر 
آزمون tآزمون Leven جهت همگنی واریانس هامتغیر وابستهمستقل

بیگانگی سیاسیجنس 

Fسطح معنی داریtمعنی داری درجه آزادی
تفاوت میانگیندو دامنه

با فرض همگن 
بودن واریانس

.211.549
2/521382.435.1981

با فرض نا همگن 
2/521381,712.435.1981بودن واریانس

اطالعات جدول شمارۀ )5( نشان می  دهد در سطح اطمینان 99درصد و با استفاده از 
ضریب پیرسون، بین متغیر سن و بیگانگی سیاسی همبستگی معنی  دار وجود دارد. مقایسۀ 
میانگین  ها نشان داد بیشترین احساس بیگانگی سیاسی میان رده سنی 18 تا 30 سال بوده است 

با میانگین )9/08(.

جدول )5( همبستگی دو متغيره بين بيگانگی سياسی و سن

سنCorrelations  متغیر

بیگانگی سیاسی
Pearson Correlation-.108

)tailed-2) .Sig.035

اطالعات جدول شمارۀ )6( نشان می  دهد در سطح اطمینان 99درصد و با استفاده از 
ضریب پیرسون، بین متغیر وضعیت فعالیت و بیگانگی سیاسی همبستگی معنی دار وجود 
دارد. مقایسه میانگین  ها نشان داد بیشترین احساس بیگانگی سیاسی میان کارگران بوده است 
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با میانگین)8/30(. همچنین بین متغیرهای وضعیت تأهل، تحصیالت و منطقۀ مسکونی با 
بیگانگی سیاسی رابطه  ای مشاهده نشد.

جدول )6( تحليل واریانس متغيرهاي بيگانگی سياسی و وضعيت تأهل، تحصيالت و فعاليت

سطح معنی داریFتخمین واریانسدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرمتغیر

بیگانگی سیاسی و 
وضعیت تاهل

بین گروهی
درون گروهی

کل

.786
1287,559
1288,345

4
379
383

278
3,261.068.731

بیگانگی سیاسی و 
تحصیالت

بین گروهی
درون گروهی

کل

18,321
1311,411
1329,732

6
377
383

2,811
3,214.724.489

بیگانگی سیاسی و 
وضعیت فعالیت

بین گروهی
درون گروهی

کل

55,654
1216,534
1272,188

7
376
383

6,850
4,198

2,891.031

بیگانگی سیاسی و 
منطقه مسکونی

بین گروهی
درون گروهی

کل

16,358
1268,121
1284,479

4
379
383

4,110
3,7231,871.368

رگرسیون چند گانه43

برای بررسی تغییرات متغیر بیگانگی سیاسی در میان شهروندان تهرانی و نیز پیش  بینی 
متغیر وابسته از روی متغیر مستقل به انجام تحلیل رگرسیون چندگانه پرداخته شده است. در 
این روش کلیۀ متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد معادله می  شوند تا تأثیر کلیۀ متغیرها را 

بر متغیر وابسته نشان دهد.

مقدار R2 در جدول شمارۀ )7( نشان می  دهد 12درصد تغییرات بیگانگی سیاسی به وسیلۀ 
متغیرهای مستقل وارد شده در تحلیل قابل تبیین است.

جدول )7( ضریب تعيين پيش  بينی کنندۀ بيگانگی سياسی

(RRsquare )R2عنوان

351.127.بیگانگی سیاسی
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جدول )8( آزمون معنی  داری ضریب تعيين

میانگیندرجه آزادیمجموع مربعاتمدلمتغیر
مربعات

Fسطح معنی داری

بیگانگی سیاسی
رگرسیون
باقیمانده

جمع

130,575
1162,172
1292,747

9
374
383

14,508
3,1074,6690,000

تحلیل مسیر:44

به منظور بررسی تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کلی متغیرهای علت بر متغیر تابع از 
تحلیل مسیر استفاده شده است. چنانکه مالحظه می  شود متغیر اعتماد اجتماعی دارای بیشترین 
اثرگذاری مستقیم بر متغیر بیگانگی سیاسی است و اثر مستقیم آن 0/33 به دست آمده است.

مدل شماره )1( مدل عّلی مسير بيگانگی سياسی 
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نتیجه گیری 

چگونگی وضعیت سرمایه اجتماعی و نگرش ها و رفتار اجتماعی و سیاسی شهروندان 
می تواند نقش مؤثری در وفاق اجتماعی و سیاسی و توسعه و پیشرفت هر جامعه ای داشته 
باشد. چنانچه شهروندان یک جامعه در نگرش، عملکرد و رفتار خود با نظام اجتماعی و 
سیاسی در ابعاد مختلف آن احساس انفصال و جدایی نمایند و به بیانی دیگر به بیگانگی 

سیاسی دچار شوند، شاهد پیامدها و آسیب هایی در سطح خرد و کالن خواهیم بود.

بیگانگی سیاسی همچون سایر متغیرهای اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد 
و یکی از عوامل تأثیرگذار در این زمینه، سرمایه اجتماعی است. بی تردید شدت و ضعف 
سرمایه اجتماعی و هر یک از مؤلفه های آن می تواند بر میزان بیگانگی سیاسی شهروندان در 

یک نظام اجتماعی مؤثر واقع شود.

نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که در میان مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی، اعتماد 
اجتماعی در جامعۀ مطالعاتی نسبت به سایر مؤلفه ها درصد پایین تری داشته، به گونه ای که 
میانگین اعتماد اجتماعی )1/9(، میانگین مشارکت اجتماعی)2/2( و میانگین انسجام و پیوند 
اجتماعی )2/7( به دست آمده است. از سویی نتایج مطالعه نشان داد این مؤلفه تأثیر به سزایی 
بر بیگانگی سیاسی شهروندان مورد مطالعه داشته به گونه ای که بین اعتماد اجتماعی و بیگانگی 
سیاسی)r=0-/321( همبستگی معنی  دار و معکوس وجود داشته است در حالی که همبستگی 
بین مشارکت اجتماعی و بیگانگی سیاسی)r=-/265( و بین انسجام اجتماعی و بیگانگی 
سیاسی)r=-0/217( بوده است. در بین ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی نیز بعد نهادی دارای 

 .)r=0-/253((همبستگی بیشتری با بیگانگی سیاسی بوده است

از سوی دیگر در میزان اعتماد اجتماعی شهروندان و تأثیرگذاری آن بر بیگانگی سیاسی، 
متغیرهای فردی و زمینه ای نیز دارای نقش مهمی هستند. چنانکه نتایج تحقیق نیز تأیید کننده 
این موضوع است از جمله وضعیت فعالیت شهروندان و نوع اشتغال آنان یکی از عوامل 
تاثیرگذار بر اعتماد اجتماعی و در نتیجه احساس پیوستگی و یا جدایی سیاسی آنان بوده 
است. در خصوص متغیر وضعیت فعالیت، بیشترین احساس بیگانگی سیاسی میان کارگران 
نشان داده شد با میانگین)8/30(. باید در نظر داشت بی  اعتمادی در نهایت باعث فرسایش 

سرمایۀ اجتماعی و بیگانه سازی فرد از نظام اجتماعی و سیاسی خواهد شد.  
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به طور کلی می  توان گفت سرمایۀ اجتماعی از طریق ارتباطی که میان فرد و نظام سیاسی 
در سطح خرد و کالن فراهم می  نماید و همچنین با ایجاد زمینه  ها و فرصت  های ارتباطی و 
حمایتی میان افراد باعث کاهش گرایش به سمت بیگانگی سیاسی آنان می  گردد. باید در 
نظر داشت ارتقاء سرمایۀ اجتماعی امری زمان  بر و بلندمدت است و نیازمند برنامه  ریزی، 
سیاست گذاری و اقدامات مؤثری است؛ لذا در کوتاه مدت ارتقاء آن ناممکن و یا دست کم 
دشوار است. ازاین رو هرگونه سیاست گذاری در این زمینه باید مبتنی بر نگاهی بلندمدت و 

پایدار باشد و شرایط اجرای آن در بازه زمانی وسیعی مدنظر قرار گیرد. 

پیشنهادات

- توجه و رفع مشکالت شهروندان به ویژه در حوزۀ اقتصادی باید مورد توجه مسئوالن 
امر قرار گیرد تا اعتماد نهادی در تمامی اقشار به ویژه اقشار ضعیف و کم توان جامعه افزایش 

یابد.

اقتصادی  مفاسد  ویژه در حوزه  به  متخلفان  با  برخورد  و  قوانین  پیاده  سازی  - جهت 
برنامه  های جامع و اقدامات عملی و کاربردی به صورت عینی اجرایی شود تا نگرش مثبت  

و اعتماد اجتماعی را نسبت به ساختار دولتی ارتقاء دهد. 

- شایسته  ساالری در بخش  های مختلف نظام اجتماعی می  تواند به رفع مشکالت ساختاری 
و ارتقاء سیستم در ابعاد مختلف کمک نماید که در نهایت رضایت و اعتماد شهروندان را به 

عنوان سرمایۀ اجتماعی نظام به دنبال خواهد داشت.

- برنامه  های جمعی در جامعه افزایش و تمهیدات اساسي براي تقویب و ترغیب به 
مشارکت گروه  های مختلف جمعیتی در برنامه  ها اتخاذ شود.

به  توجه  با  دانشجویی  و  دانش آموزی  گروه  های  در  به ویژه  داوطلبانه  انجمن  های   -
ظرفیت  های این گروه  ها و نقش آنان در آیندۀه جامعه ایجاد و یا تقویت شود.

قابلیت  با  جدید  سیاست  های  و  گفتمان  ها  ارائۀ  برای  کشور  سیاستمداران  تالش   -
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پاسخگویی به مطالبات نیروهای اجتماعی و بهبود برنامه  های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
بیشتر شود.

- تقویت نهادهای مدنی از جمله کانون  ها، تشکل  های صنفی و... که باعث افزایش روحیۀ 
همکاری، تعامل و مشارکت در جامعه می  شوند.

- انجام بررسی  های جامع و علمی و شناسایی دقیق وضعیت جامعه از حیث برخورداری 
از انواع سرمایه و از جمله سرمایۀ اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 
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