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چکیده
تری از مردم  گستردههای  گروهشده از طریق پیوند افراد با  مشارکت سازماندهی ،«پیوندهای ضعیف»منطق براساس 
رسدد افدزایش مشدارکت در     می به نظر ،بنابراین .شود میگروهی بین شهروندان  اجتماعی میان ۀسرمای افزایش سبب

هدای   شدبكه  تدأثیر کده   شدود. درحدالی   منجدر  هدا   آن جویانه بدین  همكاریهای  نهایت به افزایش فعالیتدربین مردم 
اا تدأثیر بررسدی   در زمیندۀ اجتماعی بر روابط سیاسی بسیار مورد توجه بوده است، تحقیقاا تجربی بسیار ناچیزی 

پژوهش حاضدر بده دنبدال پاسدخ بده ایدن        ،وجود دارد. بر این اساس ،ویژه در ارتباط با رفتار سیاسی هب ،ها این شبكه
 ؟یدا خیدر   دارد وجدود  رابطده دانشجویان دختر و پسدر   رفتار سیاسی با های اجتماعی شبكه نیب ایآ است که پرسش

ان دختر و پسر دانشراه اصدفهان  ینفر از دانشجو 175 شامل و حجم نمونه است یشیمایق حاضر از نوع پیروش تحق
ل ید تحل و یل همبسدتر ید تحل مسدتقل،  tآزمدون  هدای   هدا از روش  هیآزمون فرض یبرا. است 3119د3113در سال 
های اجتماعی به دو بعد افقی و عمودی و رفتدار سیاسدی بده دو     با تقسیم شبكه استفاده شد.چندمتییره ون یرگرس

هدای افقدی بیشدترین     شدبكه  پژوهش نشان داد کده  یها افتهی د گردان  سرآمدو  سرآمدد وابستهسطح رفتار سیاسی 
 را بر رفتار سیاسی دانشجویان داشته است. تأثیرو جنسیت دانشجویان کمترین  تأثیر

کلیدواژگان
 های عمودی های افقی، شبكه های اجتماعی، شبكه ، شبكهسرآمدد وابسته، رفتار سیاسی رفتار سیاسی سرآمد

لهئمقدمهوطرحمس
هدای   ه عوامل مختلفی بدر آن مدؤثر اسدت. یكدی از شدیوه     کاجتماعی است  یرفتار سیاسی کنش
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 یاجتماعهای  رفتارشناسی سیاسی، بررسی روابط بین کنشرران در شبكه ةنسبتا  جدید در حوز
هدای   . شدبكه استدهی کنشرران  از جمله رفتار رأیها  ی آناسیویژگی شبكه بر رفتار س تأثیرو 

 و افدراد  روابدط  دقیدق  بررسی با. ندا علم و ،اقتصاد سیاست، فرهنگ، جامعه، حال نمای اجتماعی
. شدناخت  را نظدر  مدورد  ۀجامعد هدای   تدوان ویژگدی   یم شبكه، در اجتماعیهای  موجودیت سایر

 خاصی قدرار های  اجتماعی، آنان را در موقعیتهای  اجتماعی و عضویت افراد در شبكهپیوندهای 
روابدط و   ،تحلیل شدبكه  ۀکند. بنابر نظری می پیشنهادها  آن دهد و سبک زندگی خاصی را به می

 شدود و فدرد از طریدق    مدی  اجتماعی و دارایی فرد محسوب ۀسرمای منزلۀپیوندهای اجتماعی به 
 ند.کدا یموجود در این پیوندها دسترسی پهای  به منابع و حمایتتواند  ها می آن

هدای مختلدف،    افراد جامعه در برقراری ارتباط و کمیت و کیفیت آن یكسان نیستند و از جنبه
های جنسیتی که ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنری،  ا وجود دارد  نظیر تفاواه هایی بین آن تفاوا

پذیری، در طول زندگی، جهدان اجتمداعی مدردان و زندان را      معهو ساختاری است و طی جریان جا
 در را مندابع  و اجتمداعی  موقعیدت  بده  دسدتیابی  از گوناگونی اشكال متفاواهای  کند. نظام جدا می
 اشدكال  و مختلف، ارتباطاا متفاوا،های  شبكه آن طریق از که دهند می قرار مردان و زنان اختیار
شدود زندان و مدردان بده      هدای جنسدیتی موجدب مدی     تفكیک .گیرد می شكل مشارکت از مختلفی
 [.9های خاصی سوق پیدا کنند و سرمایۀ اجتماعی متفاوتی داشته باشند ] شبكه

ن ید ، بده ا یاسیاجتماعی و مشارکت س ۀسرمای ۀدارد ضمن بررسی رابط یپژوهش حاضر سع
هدای   را در شدبكه توانندد پیونددهای ضدعیف     مدی  داوطلبانده هدای   ه چرونه انجمدن کامر بپردازد 

در  ،ایدن پدژوهش  هدای   و مشارکت و رفتار سیاسی را افزایش دهند. یافته کننداجتماعی تقویت 
 اجتماعی اهمیدت و ارزش سیاسدی  های  شود که شبكه می باعث تقویت این تئوری تأیید،صورا 
بداط  ارت ،اجتماعیهای  از جمله شبكه ،ند و موفقیت در هر عمل سیاسی با دسترسی به منابعدار

سداالری   مدردم مفهدوم   ،ردید گ ییكی از مفاهیم مهمی که مورد توجه قرار مد  زمینه،دارد. در این 
 مرتبط است. یاجتماع یۀه با مفهوم سرماکاست 

یمالحظاتنظر
اجتماعیومطالعاتجنسیتیۀسرمای.1

مختلدف فرهنردی،    یهدا  در حدوزه  یتیهای اخیر توجه به مطالعاا جنس رسد در سال به نظر می
 ،اخیر خدود های  در پژوهش ،، رابرا پوتنامزمینهو سیاسی افزایش یافته است. در این  ،اجتماعی
پرداخته اسدت   امریكا ۀاجتماعی در جامع ۀجنسیتی بر میزان سرمایهای  ر شكا یتأثبه بررسی 

آن را بدر   تأثیرپردازد تا از این طریق  می های جنسیتی [. همچنین پیتر هال به بررسی تفاوا8]
 [.7] های داوطلبانه توضیح دهد های اجتماعی و انجمن عضویت افراد در شبكه

اجتمداعی موجدود در بریتانیدا عمددتا  براسداس مشدارکت        ۀکند که سرمای می هال استدالل
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دهدد کده    مدی  هدال نشدان  هدای   وجود آمده است. یافتده ه اجتماعی بهای  زنان در عرصه ةفزایند
درصدد افدزایش داشدته     397حددود   ،3110تا  3151های  طی سال ،ها جمنعضویت زنان در ان
 بدر ایدن بداور   درصد رشد یافتده اسدت. وی    7 فقطکه عضویت مردان در این دوره  است. درحالی

در حدال کداهش بدوده، ولدی عضدویت       ،3171بعد از سال ها،   است که عضویت مردان در انجمن
بوده است. احتماال  علدت اصدلی مشدارکت زندان در     در حال افزایش هایی  زنان در چنین انجمن

و تیییدر وضدعیت و    ،در نیدروی کدار  هدا   آن ها، جذب هایی، باالرفتن تحصیالا آن چنین انجمن
سدرمایۀ  کندد کده    مدی  [. از طدر  دیردر، پوتندام اسدتدالل    7] اجتماعی آنان بوده استموقعیت 
در مقایسده بدا    ،دهد که زنان می در حال کاهش است. او نشان امریكا ةدر ایاالا متحد اجتماعی
کندد کده زندان زمدان      مدی  کمتری عضویت دارند  اگرچه او نیدز تصددیق  های  در انجمن ،مردان

تدری   دهند و روابط اجتماعی غیررسمی قدوی  می اختصا ها  بیشتری را برای فعالیت در انجمن
در حال کاهش اسدت  البتده    ،و هم برای مردان دارند. سطوح پیوندهای اجتماعی، هم برای زنان

برای هر دو گروه یكسان است، این امر برای زنان بیشتر  سرمایۀ اجتماعی که این کاهشق درحالی
سدرمایۀ  کند که کاهش  می کردن متییر تحصیالا استدالل از مردان بوده است. پوتنام با کنترل

 95 تدا  90ت. این میزان میان زندان بدین   درصد بوده اس 35تا  30میان مردان حدود  اجتماعی
 [.8] درصد متییر بوده است

سرمایۀ میان جنسیت و ای  هکنند قانع ۀدهد که هیچ رابط می نشان 3GHS ۀمؤسسهای  یافته
وجدود   سدرمایۀ اجتمداعی  وجود ندارد و اگر تفاوتی هم میان زنان و مدردان در میدزان    اجتماعی

با اینكه تفاوا زیادی میان زندان و مدردان در    ،عالوه بر آن. است داشته باشد، بسیار کم و جزئی
 یا مؤلفده  منزلۀتوان گفت که میزان اعتماد اجتماعی به  می ،میزان اعتماد اجتماعی وجود ندارد

نسبت به دوستان و همسایران در میان زنان تا حدی باالتر از مدردان بدوده    سرمایۀ اجتماعیاز 
زندان  ْ کنند و هنرام ایجاد مشكالا می اجتماعی استفادههای  هاست. زنان بیش از مردان از شبك

 [.5]کنند  می ش از مردان به والدین و همسران خود تكیهیب

سرمایۀاجتماعیوتئوری،اجتماعی،رفتارسیاسیهایشبکه.2
 تدأثیر بده بررسدی    فرهندگ مددنی  ( اولدین کسدانی بودندد کده در کتداب      3161) 9آلموند و وربا

 ة[. این ندوع مطالعداا در حدوز   1] داوطلبانه بر فعالیت سیاسی شهروندان پرداختندهای  انجمن
 اجتمداعی باعدث  هدای   شدبكه  [ گسدترش یافدت.  30] توسط وربا و نای 3170 ۀمشارکت در ده

 یهدا  هدا افدراد را بدا شدبكه     افزایش یابد، زیرا ایدن شدبكه   سرمایۀ اجتماعیشوند که کیفیت  می
تواندد بدرای اهددا  مختلفدی      مدی  گونده ارتباطداا   دهد. این می ندمختلف روابط و ارتباطاا پیو

                                                           
1. General Household Survey 
2. Almond and Verba 
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هدای   مهدارا  ۀداوطلبانه، نقدش آموزشدی و توسدع   های  . یكی از اهدا  مهم انجمنشوداستفاده 
هدای   مدردم در فعالیدت   نكدردن  موجب شرکت سه عامل ،. به صورا سادهاست مدنی شهروندان

[. بر 33] خواهد نمیها  آن یا اینكه کسی از ،خواهند نمیها  آن توانند، نمیها  آن شود: می سیاسی
هدای   تفداوتی سیاسدی، عداملی کده بدا شدبكه       گذار بدر بدی  تأثیراز بین این سه عامل  ،ن اساسیا

توانندد افدراد را بده     مدی  اجتمداعی هدای   عامل سوم است و شدبكه  ،اجتماعی ارتباط عمیقی دارد
 د.کننفعالیت سیاسی ترغیب 
توانند بر احتمال تقاضای افدراد   یاجتماعی، پیوندهای اجتماعی م های براساس تئوری شبكه
این است که اطالعاا مفید و در دسدترس   3اصلی گرانووتر ةند. ایدیفزایبرای مشارکت سیاسی ب

 اسدتدالل  زمینده او در ایدن   .م بتی در روابط با دیرران داشته باشد تأثیرتواند  می برای بازیرران
تدر باشدد،    تدر و محكدم   یک کنشدرر اجتمداعی قدوی    ةکنند ای احاطهکند هنرامی که پیونده می

و هدا   فرد با انجمدن  رسد کمتر خواهد بود. دلیل این امر در پیوندهای قویق می اطالعاتی که به او
 ،کمتدر شدود. امدا بدرعكس    هدا   شود روابط فرد با دیرر گروه می خا  است که موجبهای  گروه

متنوع داشته باشدد، در آن صدورا   های  تری با گروه تدلهنرامی که فرد پیوندهای اجتماعی مع
محلدی  های  تر با گروه پیوندهای ضعیف ن،اطالعاا مختلف و گوناگونی به او خواهد رسید. بنابرای

ترتیب به اطالعداا   و بدین کندتری فرد را احاطه  اجتماعی گستردههای  شود که شبكه می باعث
 [.6] دست یابدتری  سیاسی گستردهد  و منابع اجتماعی

تدر و   اجتمداعی گسدترده  هدای   توان استدالل کرد که دسترسی آزادانه به شدبكه  ، میبنابراین
این فرضیه در ذهدن   ،ن اساسیشود. بر ا می افزایش منابع اطالعاتی باعث افزایش انواع مشارکت

اجتمداعی  هدای   افدراد را بدا بسدترها و زمینده    هایی  شود که چنین شبكه می اندیشمندان تقویت
ترتیب احتمال افزایش تقاضا برای فعالیت سیاسدی در میدان    دهد و بدین می تری ارتباط گسترده

اجتمداعی از طریدق تقویدت پیونددهای     های  یابد. طبق این دیدگاه، شبكه می شهروندان افزایش
 شوند. می افراد مالیم و ضعیف سبب افزایش فعالیت سیاسیق

تواندد باعدث    مدی  اجتمداعی چرونده  هدای   ا از طریق شبكهه نهادی و انجمنهای  اما مشارکت
کند احتمال بیشتری وجدود   می تر استداللوگرانو ،تقویت پیوندهای ضعیف شود؟ در این زمینه

بدزرگ و قدوی، بده مسدائل     هدای   در مقایسه با گدروه  ،کوچک و متنوعهای  دارد که اعضای گروه
بدوده  رأی  با گرانووتر هم زمینهام در این [. پوتن6] دا کنندیش پیمختلف اجتماعی و سیاسی گرا

هدای   هدای اجتمداعی در یدک جامعده، شدبكه      معتقد است که حتی در صدورا وجدود شدكا    و 
از  ،. البته تقاضاهای شدهروندان شود می تر افراد آن جامعه مشارکت مدنی باعث همكاری گسترده

تعلدق دارد،  هدا   آن فدرد بده  که هایی  جمله تقاضا برای مشارکت سیاسی، نه براساس تعداد شبكه
 آید. می دست بهها  ماهیت این انجمنبراساس بلكه 
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هدای   حاصل از شبكه دیرری که مطرح شده این است که پیوندهای اجتماعی ضعیفِ ۀفرضی
شدود. مطدابق بدا ایدن      مدی  شدهروندان هدای   وسیعی از تقاضا ةمختلف اجتماعی باعث ایجاد حوز

دهندد.   مدی  را انعكداس هدا   آن که دارداعی متمایز و خاصی اجتمهای  دیدگاه، هر انجمنی ویژگی
های مدنی صدرفا  بدا    یادگیری مهاراهای  انسانی فرصت ۀانداز سرمای که از چشم درحالی ،بنابراین

سدرمایۀ  اندداز منطدق    داوطلبانده ارتبداط دارد، از چشدم   هدای   تعداد و میزان عضویت در انجمدن 
و هدم میدزان عضدویت    ها  و ماهیت شبكهها  هم ویژگی پذیر است و هر دو روایت امكان اجتماعی
 گذار است.تأثیرهای مدنی و سیاسی  بر یادگیری مهاراها   در شبكه

پژوهشهایهفرضی
 های اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوا دارد. میزان ابعاد شبكه. 3

 میزان ابعاد مشارکت سیاسی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوا دارد.. 9

 گذارد. می تأثیرجنسیت بر میزان و نوع مشارکت سیاسی . 1

 گذارد. می تأثیرهای اجتماعی افقی بر میزان و نوع مشارکت سیاسی  شبكه. 4

 گذارد. می تأثیرهای اجتماعی عمودی بر میزان و نوع مشارکت سیاسی  شبكه. 5

 پژوهشیشناسروش

 همدۀ ق شدامل  ید تحق یآمدار  ۀامعد ج. اسدت اسدتفاده شدده    یشیمایروش پ از ق حاضریتحق در
 3119دد 3113 یلیدر سال تحصها  رشته یۀلک یان دانشراه اصفهان در مقطع کارشناسیدانشجو

 انتخاب شدند. یا خوشه یریگ نمونه ةوینفر بود که به ش 175بوده است. حجم نمونه 
و رفتدار   یاجتمداع  یها هكساخته با موضوع شب محقق ۀپرسشنام دوسنجش شامل  یابزارها

 .است یاسیس
 بدارة در یتسدؤاال ن پرسشدنامه شدامل   ید ا :هـای اجتمـاعی   ساخته شبکه پرسشنامة محقق

های  شبكهبارة موجود درهای  هینظربراساس ن ابعاد یهای اجتماعی افقی و عمودی است. ا شبكه
از نظدر   طدرح شدد.   یتهدا سدؤاال   شداخص  ی( استخرا  شده و برا9000اجتماعی رابرا پوتنام )

شدهروندانی   ،افقیهای  د. در شبكهان«عمودی»و  «افقی» ،رسمی و غیررسمیهای  شبكه، پوتنام
کنشدرران درگیدر    ۀهمد  ،عضویت دارند که از قدرا و وضعیت برابری برخوردارند. در این حالت

 گیدرد.  می ند و اطالعاا به صورا شفا  در اختیار کنشرران قرارا باهم در ارتباطو ها بوده  کنش
هدایی از قبیدل میدزان شدرکت در      های اجتماعی افقی از طریدق شداخص   شبكه ،ن پژوهشدر ای

های عزاداری، شرکت در نمازجمعه، شدرکت   مراسم ختم همسایران و دوستان، شرکت در دسته
شدهروندانی عضدویت    ،عمدودی هدای   در شبكه. شود یده میسنج ...و ،جمعی های دسته در تفریح

کنشرران باهم ارتبداطی ندارندد. بده     ،به هم دارند. در این حالت نسبت دارند که وضعیتی نابرابر
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ورد کده  آدست خواهندد   هاطالعاتی را ب فقطکنشرران منقطع بوده و ایشان  ۀاین معنی که رابط
. شدود  منافع افراد در موقعیت باالتر را به خطر نیندازد و اطالعاا به صورا شفا  ردوبدل نمدی 

هایی همچون عضدویت و مشدارکت در بسدیج،     از طریق شاخصهای اجتماعی عمودی نیز  شبكه
 ...و ،هدای مدذهبی   تئد هدای غیردولتدی و هی   هدای سیاسدی، سدازمان    های فرهنری، تشكل کانون
 .[1] شود یده میسنج

گیدری از   محقق برای سنجش رفتار سیاسدی بدا بهدره    :یاسیساخته رفتار س پرسشنامة محقق
طراحی کرد. این پرسشنامه با استفاده از مدل رفتدار    سؤال 36ای شامل  مقیاس لیكرا پرسشنامه

( ساخته شد. اینرلهدارا بدا تأکیدد بدر میدزان تدأثیر دخالدت مدردم بدر          3171سیاسی اینرلهارا )
کندد:   گیری سیاسی و از آن طریق بر رهبران سیاسی به دو نوع از رفتار سیاسی اشداره مدی   تصمیم

هدای مدردم بدر تصدمیماا      از آنكه بازتاب تأثیر اولویتد وابسته: که بیش  الف( رفتار سیاسی سرآمد
هدایی همچدون    سرآمدان باشد، تأثیر رهبری مردم توسط سرآمدان است. ایدن متییدر بدا شداخص    

رفتارهای سیاسی مبتنی بر دلبستری به خانواده، دوسدتان، همسدایران، انجمدن، سدازمان، حدزب،      
 بدر  یمبتند  سیاسدی  رفتدار ندی بدر تكلیدف،    ی مبتاسد یس ای، رفتار جناح، طبقه، رفتار سیاسی توده

د گردان: ایدن    ب( رفتار سیاسی سرآمد .است گرفته قرار سنجش موردهای قومی و گروهی  وفاداری
مراتدب بیشدتر    های فرد را با دقتی به شكل از مشارکت شیوة جدیدتر رفتار سیاسی است که اولویت

گدرا و بده جدای اتكدا بدر نهادهدای        مسئله کند. این شیوه تر از روش قدیمی بیان می و بسیار مفصل
هدایی همچدون رفتدار     [. این متییر با شاخص3های ویژه است ] بوروکراتیک موجود، مبتنی بر گروه

 .شود یده میسنجسیاسی مبتنی بر عقالنیت و رفتار سیاسی مبتنی بر دانش و فردگرایی 

پژوهشهایافتهی
، در شدوند  مییرهایی که در این پژوهش بررسی تری از وضعیت متی تصویر روشن ۀبه منظور ارائ

هدای   توصدیفی از قبیدل میدانرین و انحدرا  اسدتاندارد ابعداد شدبكه       هدای   ، برخی یافته3جدول
 اجتماعی گزارش شده است.

 
 های اجتماعی ک از ابعاد شبکهیکنندگان در هر ن و انحراف استاندارد نمرات شرکتیانگی. م1جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه جنسیت متغیرها

 عمودی
 18/4 01/6 389 مرد

 13/5 74/39 380 زن

 افقی
 76/5 14/36 389 مرد

 31/5 30/35 380 زن

 ها کل شبكه
 34/8 01/15 389 مرد

 17/7 61/98 380 زن
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هدای   ک از ابعاد شبكهیکنندگان را در هر ن و انحرا  استاندارد نمراا شرکتیانریم 3جدول
و  01/36ب ید های عمدودی بدرای مدردان و زندان بده ترت      ن شبكهیانریدهد. م ینشان م اجتماعی

های عمودی در  زان عضویت و مشارکت در شبكهین اساس میکه بر ا دست آمده است به 74/39
 هدای افقدی در میدان مدردان و زندان      ن شبكهیانریبیشتر از زنان است. م یمیان مردان تا حدود

ان زندان  ید های افقی نیدز در م  زان شبكهین اساس میآمده است که بر ادست  به 30/35و  14/36
ر یهدای اجتمداعی )کده از جمدع مقداد      کدل شدبكه   ةن نمریانریکمتر از مردان است. همچنین م

و  61/98و  01/15دست آمده است( برای مردان و زنان  های افقی و عمودی به شبكههای  طهیح
دهدد میدانرین عضدویت و     دست آمده است که نشدان مدی   هب 17/7و  34/8انحرا  استاندارد آن 
هدای   های اجتماعی در بین مردان به صورا کلی بیشتر از زنان اسدت. یافتده   مشارکت در شبكه
اجتماعی در بدین  های  که طی آن میزان شبكهست های پوتنام و هال همسو این پژوهش با یافته

 تر از زنان گزارش شده بود. مردان قوی
 

 های اجتماعی های اجتماعی و کل شبکه ابعاد شبکه ةسیجهت مقا t آزمون لون و جی. نتا2جدول
 متغیرها

 
 ها شبکه

 مستقل t آزمون آزمون لون

 F Valae میانگین جنسیت
 ةنتیج

 آزمون
اختالف 
 میانگین

t Valae 
 ةنتیج

 آزمون

 عمودی
 01/6 مرد

061/3 101/0 
واریانس 
 یكسان

91/1 493/7 00/0 
وجود 
تفاوا 
 دار امعن

 74/39 زن

 افقی
 14/36 مرد

334/6 034/0 
واریانس 
 غیریكسان

94/3 191/9 093/0 
وجود 
تفاوا 
 دار امعن

 30/35 زن

کل 
 ها شبکه

 839/6 01/15 مرد
 

001/0 
واریانس 
 غیریكسان

40/6 811/8 000/0 
وجود 
تفاوا 
 دار امعن

 61/98 زن

 

هدای اجتمداعی    دهد، سطح معناداری آزمون لون در بعد شبكه مینشان  9طور که جدول همان
تر است و بنابراین فرض برابری واریدانس دو گدروه مدردان و زندان پذیرفتده       بزرگ 05/0عمودی از 

هدا   های اجتماعی از فرض نابرابری واریانس های اجتماعی افقی و کل شبكه شده است، اما در شبكه
هدای عمدودی    ( در بعدد شدبكه  =493/7tو =00/0 sig) tآزمون  استفاده شده است. همچنین نتایج

گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفاوا معناداری با یكدیرر دارند و این دو گدروه  
اصدطالح،   اندد )بده   های عمدودی بداهم متفداوا    درصد در میانرین نمرة شبكه 11با سطح اطمینان 

شود و فرضیۀ بداالتربودن میدانرین نمدرة     تفاوا است، رد می ، که داللت بر عدم معناداریh0فرض 
 t (093/0شود(. همچنین نتدایج آزمدون    های عمودی در بین مردان نسبت به زنان تأیید می شبكه
sig= 191/9وt=های افقی گویدای آن اسدت کده میدانرین دو گدروه مدردان و زندان         ( در بعد شبكه
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درصدد در میدانرین نمدرة     15دو گروه بدا سدطح اطمیندان    تفاوا معناداری با یكدیرر دارند و این 
، کده داللدت بدر معنداداری تفداوا اسدت،       h0اصطالح، فرض  اند )به های عمودی باهم متفاوا شبكه

های افقی در بدین مدردان نسدبت بده زندان       شود و فرضیۀ باالتربودن میانرین نمرة شبكه تأیید می
هدای اجتمداعی    ( در کدل شدبكه  =811/8tو =000/0 sig) tشود(. سرانجام، نتایج آزمدون   تأیید می

گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفاوا معناداری با یكدیرر داشدته اسدت و ایدن    
های اجتماعی باهم تفداوا دارندد )بده     درصد در میانرین نمرة شبكه 11دو گروه با سطح اطمینان 

شدود و فرضدیۀ بداالتربودن میدانرین نمدرة       یید مدی ، که داللت بر معناداری تفاوا دارد، تأh1فرض 
 شود(. های اجتماعی در بین مردان نسبت به زنان تأیید می شبكه
 

 ک از ابعاد رفتار سیاسییکنندگان در هر ن و انحراف استاندارد نمرات شرکتیانگی. م9جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه جنسیت متغیرها

 سرآمدد وابسته
 53/5 31/35 389 مرد

 88/4 08/39 380 زن

 د گردان  سرآمد
 67/4 06/31 389 مرد

 31/5 18/39 380 زن

 کل رفتار سیاسی
 17/5 86/96 389 مرد

 01/6 11/95 380 زن
 

 برای ابعاد رفتار سیاسی و کل رفتار سیاسی t . آزمون لون و1جدول
 متییرها

 
مشارکت 
 سیاسی

 مستقل t آزمون آزمون لون

 F Valae نیانریم تیجنس
 ۀجینت

 آزمون
اختال  

 نیانریم
t Valae 

ۀ جینت
 آزمون

سرآمدد 
 وابسته

 31/35 مرد

167/6 001/0 
واریانس 
 یكسان

33/1 967/5 000/0 
 نبود
تفاوا 
 معنادار

 08/39 زن

د   سرآمد
 گردان

 06/31 مرد

593/1 063/0 
واریانس 
 غیریكسان

08/0 484/3 311/0 
وجود 
تفاوا 
 معنادار

 18/39 زن

کل رفتار 
 سیاسی 

 86/96 مرد
145/0 558/0 

واریانس 
 غیریكسان

11/0 787/0 419/0 
وجود 
تفاوا 
 معنادار

 11/95 زن
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ک از ابعداد رفتدار   ید کننددگان را در هر  ن و انحرا  استاندارد نمدراا شدرکت  یانریم 1جدول
 بید بدرای مدردان و زندان بده ترت     سرآمدد وابسدته ن رفتار سیاسی یانریدهد. م یسیاسی نشان م

در میدان   سرآمدد وابسدته زان استفاده از رفتار سیاسی یدست آمده است و م به 08/39و  31/35
و  06/31 در میان مردان و زنان د گردان  سرآمدن رفتار سیاسی یانریمردان باالتر از زنان است. م

ان زندان کمتدر از مدردان    یدر م د گردان  سرآمدزان رفتار سیاسی یدست آمده است و م به 18/39
رفتدار سیاسدی   هدای   طده یر حیکل رفتار سیاسی )که از جمع مقاد ةن نمریانریاست. همچنین م

و انحدرا    11/95و  86/96دست آمدده اسدت( بدرای مدردان و زندان       و وابسته به د گردان  سرآمد
دهد میانرین رفتار سیاسی مردان به  است که نشان میدست آمده  هب 01/6و  17/5استاندارد آن 

 صورا کلی باالتر از زنان است.
دهد، سطح معناداری آزمون لون در همۀ ابعاد رفتدار سیاسدی بده     نشان می 4طور که جدول همان

تر است و بندابراین فدرض ندابرابری واریدانس دو گدروه       بزرگ 05/0غیر از مشارکت سرآمدد وابسته از 
( در بعدد  =96/5tو  =00/0sig) tها پذیرفته شده اسدت. همچندین نتدایج آزمدون      مردان و زنان در آن

گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفداوا معنداداری بدا    رفتار سیاسی سرآمدد وابسته 
رفتدار سیاسدی سرآمددد    درصدد در میدانرین نمدرة     11اطمینان  یكدیرر دارند و این دو گروه با سطح

شدود و   تفداوا دارد، رد مدی  که داللت بر عدم معناداری  h0اصطالح، فرض  اند )به باهم متفاواوابسته 
در بین مردان نسبت به زندان تأییدد   رفتار سیاسی سرآمدد وابسته فرضیۀ باالتربودن میانرین نمرة 

 د گدردان   رفتدار سیاسدی سدرآمد   ( در بعدد  =48/3tو  =31/0sig) tون ود(. همچنین نتایج آزمش می
گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفاوا معناداری با یكدیرر ندارند و این دو گروه 

اندد   بداهم مشدابه  د گدردان    رفتدار سیاسدی سدرآمد   درصدد در میدانرین نمدرة     15با سطح اطمینان 
شدود و فرضدیۀ بداالتربودن     که داللت بر عدم معناداری تفاوا دارد، تأیید می h0اصطالح، فرض  )به

ود(. سدرانجام  ش در میان مردان نسبت به زنان ابطال مید گردان   رفتار سیاسی سرآمدمیانرین نمرة 
گویدای آن اسدت کده میدانرین دو گدروه      کل رفتار سیاسی ( در =78/0tو =41/0 sig) tنتایج آزمون 
درصدد در   11تفاوا معناداری با یكدیرر نداشته است و این دو گروه با سطح اطمیندان   مردان و زنان
، که داللت بر معناداری تفداوا دارد، ابطدال   h1اند و فرض  باهم مشابهکل رفتار سیاسی میانرین نمرة 

 شود. در میان مردان نسبت به زنان رد می کل رفتار سیاسیشود و فرضیه باالتربودن میانرین نمرة  می
 

 های اجتماعی با ابعاد رفتار سیاسی ابعاد شبکه ی. همبستگ5جدول

 کل رفتار سیاسی ـ گردان  سرآمد سرآمدـ وابسته متغیرها

 453/0** 993/0** 498/0** های عمودی شبکه

 446/0** 494/0** 138/0** های افقی شبکه

 576/0** 459/0** 441/0** های اجتماعی کل شبکه

Correlation is significant at; P<0/01** 
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های اجتماعی را بدا رفتدار سیاسدی     ک از ابعاد شبكهیرسون( هری)پ ساده یهمبستر 5جدول
 معندادار ( p<03/0در سدطح ) هدا   یهمبستر همۀ ،شود یگونه که مشاهده م دهد. همان ینشان م

های اجتماعی با کدل رفتدار سیاسدی     کل شبكه ۀمربوط به رابط یزان همبسترین میاست. باالتر
(57/0r=و کمتر )د گدردان   سدرآمد هدای عمدودی بدا رفتدار سیاسدی       زان مربوط به شدبكه ین می 
(99/0r=است. این نتایج منطبق با یافته ) ۀاما در این میان کل شبك است،گرانووتر  ۀهای مطالع 

توان آن را تا حدی بده   ییر رفتار سیاسی داشته که میبیشتری بر مت تأثیراجتماعی پاسخرویان 
 ایران منتسب دانست. ۀهای ارتباطی عمودی در جامع بودن شبكه منفعل
ک از ابعداد رفتدار   ید های اجتماعی و جنسدیت بدا هر   ابعاد شبكه ۀچندگان ۀرابط یبررس یبرا

 یازا ا بده  ر یونیج مددل رگرسد  ینتدا  6ون چندگانه استفاده شد. جددول یل رگرسیسیاسی از تحل
های افقدی بدا    های عمودی و شبكه های اجتماعی و ابعاد آن شامل شبكه جنسیت و شبكه ۀرابط
 دهد. ینشان م یاسیزان کل رفتار سیو م یاسیک از ابعاد رفتار سیهر

 
 های اجتماعی با ابعاد رفتار سیاسی جنسیت و شبکه  ةرابط یازا ون بهیج مدل رگرسی. نتا6جدول

 R متغیر مالک نبی متغیر پیش
R2  

R2 
 F sig شده تعدیل

های  ابعاد جنسیت و شبکه
 اجتماعی عمودی و افقی

 000/0 61/38 933/0 94/0 413/0 سرآمدد وابسته
 000/0 18/34 996/0 914/0 474/0 د گردان  سرآمد
سیاسی  رفتار

 )کل(
584/0 963/0 957/0 46/94 000/0 

 

هدای اجتمداعی و میدزان     میان جنسیت و میزان ابعاد شبكه ۀرگرسیون رابط ۀمعادل 6جدول
کشد. مقدار ضریب همبستری چندگانه میان متییر مستقل مذکور  رفتار سیاسی را به تصویر می

تبیدین   ةکنندد  بیدان  94/0است. مقدار ضریب تعیین  41/0برابر  سرآمدد وابستهو رفتار سیاسی 
های اجتماعی پاسخرویان در  و میزان ابعاد شبكه درصد از واریانس متییر وابسته با جنسیت 94

درصدد از واریدانس    93، 93/0شدده   جمعیت نمونه است. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعددیل 
شدود. مقددار    آماری با این متییر تبیین مدی  ۀدانشجویان در جامع سرآمدد وابستهرفتار سیاسی 

61/38=F  میدان میدزان جنسدیت و میدزان ابعداد       آمداری  معنادار ۀرابط 00/0ی معنادارو سطح
کشدد. همچندین    دانشجویان را به تصویر می سرآمدد وابستههای اجتماعی و رفتار سیاسی  شبكه

میدان متییدر مسدتقل جنسدیت و      ۀهای پژوهش مقدار ضریب همبستری چندگان یافتهبراساس 
است. مقددار ضدریب    47/0برابر  د گردان  سرآمدهای اجتماعی و رفتار سیاسی  میزان ابعاد شبكه

درصد از واریانس متییر وابسدته بدا جنسدیت و میدزان ابعداد       91تبیین  ةکنند بیان 91/0تعیین 
های اجتماعی پاسخرویان در جمعیت نمونده اسدت. بدا توجده بده مقددار ضدریب تعیدین          شبكه
 ۀدانشدجویان در جامعد   د گدردان   سدرآمد درصد از واریانس رفتار سیاسدی   99، 99/0شده  تعدیل

 معندادار  ۀرابطد  00/0ی معندادار و سدطح   F=18/34شدود. مقددار    آماری با این متییر تبیین می
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 د گدردان   سدرآمد هدای اجتمداعی و رفتدار سیاسدی      آماری میان جنسیت و میدزان ابعداد شدبكه   
کشد. سرانجام مقدار ضریب همبستری چندگانه میان متییر مستقل  دانشجویان را به تصویر می

اسدت. مقددار ضدریب     58/0های اجتماعی و کل رفتار سیاسی برابر  بعاد شبكهجنسیت و میزان ا
درصد از واریانس متییر وابسدته بدا جنسدیت و میدزان ابعداد       96تبیین  ةکنند بیان 96/0تعیین 
های اجتماعی پاسخرویان در جمعیت نمونده اسدت. بدا توجده بده مقددار ضدریب تعیدین          شبكه
آمداری بدا ایدن     ۀنس کل رفتار سیاسی دانشجویان در جامعدرصد از واریا 95، 95/0شده  تعدیل

آمداری میدان    معندادار  ۀرابطد  00/0ی معندادار و سدطح   F=46/94شود. مقددار   متییر تبیین می
 کشد. های اجتماعی و کل رفتار سیاسی دانشجویان را به تصویر می جنسیت و میزان ابعاد شبكه

 
های  جنسیت و شبکه یرهایمتغ ةرابط (b) و استاندارد (B) راستانداردیون غیب رگرسی. ضرا1جدول

 بر ابعاد رفتار سیاسی اجتماعی

 متغیر مالک
متغیر 

 بین پیش

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد
 استاندارد

b 

t 
 sig B 

 
 یخطا

 استاندارد

سرآمدـ رفتار 
 وابسته

 458/0 64/0 08/0 359/3 819/0 جنسیت
 000/0 08/5 19/0 305/0 115/0 عمودی
 000/0 66/1 94/0 308/0 974/0 افقی

 ـ گردان  رفتار سرآمد

 375/0 11/3 33/0 395/3 594/3 جنسیت
 003/0 39/1 31/0 087/0 354/0 عمودی
 000/0 10/5 17/0 307/0 385/0 افقی

 )کل( رفتار سیاسی

 648/0 45/0 05/0 345/9 845/0 جنسیت
 000/0 33/5 91/0 904/0 658/0 عمودی
 000/0 47/5 16/0 391/0 578/0 افقی

 

جنسدیت و   یرهدا یمتی ۀرابطد  (b) و اسدتاندارد  (B) راستانداردیون غیب رگرسیضرا 7جدول
ون یب رگرسد یگونده کده ضدرا    دهد. همدان  یهای اجتماعی بر ابعاد رفتار سیاسی را نشان م شبكه

مهمدی نیسدت و از    ةکنندد  یند یب شیدر ابعاد رفتار سیاسی، جنسیت پ ،دهند یاستاندارد نشان م
ابعداد   همدۀ های اجتمداعی بدا    ابعاد شبكه همۀ ۀرابط ،موارد یۀکمی برخوردار است. در بق b وزن

 ونیب رگرسد یضدرا  همدۀ شود  یگونه که مشاهده م (. همانp<03/0) است معنادار یاسیرفتار س
اجتماعی عمودی های  شبكه یها لفهؤن میدهد که ب یی م بت است و نشان ماجتماعهای  شبكه

هدای پدژوهش    یافتده براسداس  ی وجود دارد. معنادارارتباط م بت و  یاسیو افقی با ابعاد رفتار س
داشدته   سرآمددد وابسدته  را بر رفتار  تأثیرهای عمودی بیشترین  توان استدالل کرد که شبكه می
(19/0 β=) و کدل رفتدار سیاسدی     د گدردان   سدرآمد را بر رفتار  تأثیرهای افقی بیشترین  و شبكه

 .(=17/0β) داشته است
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ای  همشارکت سیاسی در هر جامعد توان استدالل کرد که  های این پژوهش می یافتهبراساس 
خصدو  قشدر    هبد  ،سدطح پویدایی مدردم    ةدهند پیشرفت در هر جامعه و نشانهای  یكی از نشانه

 دن سطح مشارکت مردم وو رسیدن به این امر مهم و باالبر در آن جامعه است ،جوان و دانشجو
در  شدود.  می محسوبای  هاصلی هر جامع های مختلف یكی از دغدغههای  ویژه جوانان به شیوه هب

 یاجتمداع هدای   هكشدب مختلف های  با شاخصهای اجتماعی و جنسیت  شبكه تأثیر ،پژوهشاین 
ای  هبر مشارکت سیاسی دانشجویان و همچنین نقش متییر زمین های افقی و عمودی شبكهم ل 

 ۀشدبك نشان داده شده است که متییر  ،در این تحقیق شد.جنسیت بر مشارکت سیاسی بررسی 
در جامعده هرچده    هکد  یطدور  بده   زیادی بر مشدارکت سیاسدی دانشدجویان دارد    تأثیراجتماعی 
سطح بداالیی   سیاست درها  آن ان مشارکتمیز ،اجتماعی بین دانشجویان بیشتر باشد پیوندهای
مشدارکت سیاسدی    بدر ی تدأثیر جنسدیت  ای  هامدا در ایدن تحقیدق متییدر زمیند      .داشتخواهد 

 .آمده است05/0باالتر از  آندانشجویان نداشته و سطح معناداری 

گیریبحثونتیجه
 سیاسدی  رفتدار  بدا  اجتماعیهای  شبكه بین آیا که بود سؤال این به پاسخ درصدد حاضر پژوهش

در این پژوهش  بنابراین،خیر؟  یا دارد وجود رابطه زنان و مردان جنسیت تفكیک به دانشجویان
افقدی و  هدای   له پرداختده و ویژگدی  ئروابط، به تبیین نظری مسد  ۀبا توجه به الروی نظری شبك

 و تجزیده  از حاصدل  . نتدایج شدد بررسی  آن بر رفتار سیاسی تأثیراجتماعی و های  عمودی شبكه
 در سیاسدی  رفتدار  بدا  اجتمداعی هدای   ابعداد شدبكه   از برخدی  بدین  کده  داد نشانها  داده تحلیل

 نیبد  کده  دهدد  یم تحقیق نشانهای  دارد  یافته وجود یمعنادار ارتباط بررسی مورد دانشجویانق
. دارد وجدود  م بدت  ارتبداط  یاسیس رفتار ابعاد با اجتماعی عمودی و افقیهای  شبكههای  لفهؤم

 ی بر ابعاد مختلف رفتار سیاسی نداشته است.معنادار تأثیرولی نتایج نشان داد جنسیت 
هدای اجتمداعی بدین     ابعداد شدبكه  فرضیۀ نخستینق تحقیق حاضر، مبنی بر وجود تفداوا بدین   

میدانرین نمدرة   های تجربی تأیید شدد. نتدایج نشدان داد کده      ، توسط یافتهدانشجویان دختر و پسر
افقی در میان مردان از زنان بیشتر است. مدردان اغلدب بده دلیدل ارتبداط بدا       های عمودی و  شبكه

هدای اجتمداعی و    های اجتماعیق بیشتر و قرارگدرفتن در موقعیدت   تبع آن فعالیت محیط بیرون و به
گیرندد و فرصدت    تری از افراد در ارتباط قدرار مدی   شیلیق بهتر نسبت به زنان، همواره با طیف وسیع

مراتب بیشتر از زندان اسدت کده ایدن      گسترش پیوندهای اجتماعی برای مردان به برقراری ارتباط و
ها در ارتباط باشند و هم بده لحداظ ندوع افدراد      توانند با آن مسئله هم به لحاظ تعداد افرادی که می

شود. اما در مقابل، زندان، کده اغلدب     )اندازه و ترکیب شبكه( امتیاز مهمی برای مردان محسوب می
اند، شانس کمتری در برقراری ارتباط با افراد مختلف و دسدتیابی بده    صوصی قرار گرفتهدر حوزة خ

های متنوع دارند. فرضیۀ دوم تحقیق مبنی بدر وجدود تفداوا ابعداد مشدارکت سیاسدی بدین         پیوند
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های تحقیق تأییدد شدد. نتدایج نشدان داد کده در بعدد        دانشجویان دختر و پسر بود که توسط یافته
دو گروه مردان و زندان تفداوا معنداداری وجدود دارد و ایدن دو      رآمدد وابسته بین رفتار سیاسی س

در میدان  رفتار سیاسدی سرآمددد وابسدته    اند و  باهم متفاوارفتار سیاسی سرآمدد وابسته گروه در 
دو گدروه مدردان و زندان     د گدردان،   رفتار سیاسی سدرآمد مردان باالتر از زنان بود. همچنین در بعد 

 اند. باهم مشابهد گردان   رفتار سیاسی سرآمداداری با یكدیرر نداشته و این دو گروه در تفاوا معن
های اجتماعی و رفتار سیاسدی.   جنسیت در شبكه فرضیۀ سوم، عبارا است از وجود رابطه بین
های اجتماعی و رفتدار سیاسدی بررسدی شدد. نتدایج       در این فرضیه، تأثیر متییر جنسیت در شبكه

نیسدت. ایدن    مهمدی  کنندة بینی پیش تناقض جنسیت سیاسی، رفتار ابعاد در دهد می تحقیق نشان
 هدای  شدبكه  اند که های مطالعاا پیشین همسو نیست. مطالعاا پیشین تأکید داشته نتیجه با یافته

 ای ویدژه  تدأثیراا  و نقدش  مردان، با مقایسه در زنان، جدید، برای جامعۀ در ویژه اجتماعی، به روابط
 در را مندابع  و اجتمداعی  موقعیدت  به دستیابی از گوناگونی اشكال متفاواهای  دارد. نظام همراه به

 اشدكال  و مختلدف  ارتباطداا  متفداوا های  شبكه آن طریق از که دهد می قرار مردان و زنان اختیار
هدای جنسدیتی در    از دیدگاه شبكه، منشدأ بسدیاری از تفداوا    .گیرد می شكل مشارکت از مختلفی

سرمایۀ اجتماعی و عضویت ارتباطی زندان و مدردان، در سداختار اجتمداعی ریشده دارد و ناشدی از       
 ای را به دنبال داشته است. های فرهنری و اجتماعی است که تبعیضاا گسترده زمینه

های اجتماعی افقی و عمودی بر میزان و  هشبك تأثیراز  اند چهارم و پنجم، عبارا های هیفرض
هدای   یافتهبراساس شد.  تأییدآمده  عمل بههای  ه نیز توسط دادهین فرضینوع مشارکت سیاسی. ا

 وابسدته  دد  سرآمد رفتار بر را تأثیر بیشترین عمودیهای  شبكه که کرد استدالل توان می پژوهش
 سیاسدی  رفتدار  کدل  و گدردان  دد  سرآمد رفتار بر را تأثیر بیشترین افقیهای  شبكه و است داشته
 رفتدار  ابعداد  همدۀ  بدا  عمدودی  و افقدی  اجتمداعی های  شبكه ابعاد ۀرابط ،درمجموع .است داشته
 هنجارهدای  عمودی طور همین افقی وهای  شبكه رسد می نظر به ،بنابراین .است معنادار سیاسی
 را ارتباطداا  مددنی  مشدارکت هدا   شدبكه  ایدن  همچندین  .کنند می تقویت را متقابل ۀمعامل قوی

 .بخشند می بهبود افراد بودن اعتماد قابل بارةدر را اطالعاا و جریان کنند می تسهیل
 که در جامعه مشدارکت اجتمداعی و سیاسدی نداشدته باشدند بده حاشدیه راندده        هایی  شبكه

ر دسدت  ، قدرا اصلی و واقعی را دیا هكشب ۀدر جامع ،مدرنهای  نهادها و سازمان، زیرا شوند می
و باعدث  آورد  مدی  را بدرای کنشدرران پدیدد   هدایی   فرصت سرمایۀ اجتماعیرشد  ،دارند. بنابراین

سدرمایۀ  . درواقدع، فقددان   شدود  ها می آن احتمال موفقیت و افزایش های فردی توانمندی ارتقای
موجدود  های  کند که مانع تداوم آن شده یا کنش می سیاسی بارهای  بر کنشای  ههزین اجتماعی

 اعضدا  سایر حمایت مختلف، منابع تبادل با دارند سعی شبكه یکند. اعضا می رو هبا مشكل روب را
 از اجتمداعی  حمایت بنابراین،. کنند حمایتها  آن از خا  یا به گونه مقابل، در و دکنن جلب را

 .شود می محسوب اجتماعی روابط شبكۀ یکارکردها از یكی شبكه یاعضا
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