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چکیده:
بین شجاعت اجتماعی و فرهنگ ي پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز انجام گرفته است. در این مطالعه 
چهارچوب عنواني آلموند و وربا بههمچنین نظریهوالتانه و دارلیي از نظریه

روش تحقیق پیمایش بوده که با ابزارنظري استفاده شده است. این تحقیق به 
گیري نفري از دانشجویان و با روش نمونه400ي ک نمونهپرسشنامه در میان ی

هاي اي انجام شده است. براي آزمون فرضیات پژوهش از تکنیکطبقه
طرفه ي میانگین و آزمون واریانس یکهمبستگی پیرسون، آزمون مقایسه

6/17استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که فرهنگ سیاسیِ 
درصد، محدود 8/23درصد تبعی و 5/58مشارکتی، درصد از دانشجویان

بوده است؛ همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که شجاعت اجتماعی با 
فرهنگ سیاسی رابطه دارد و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به 
گام، نشان داد؛ متغیرهاي شجاعت اجتماعی به همراه متغیرهاي جنسیت و 

کنند.از فرهنگ سیاسی را تبیین میدرصد11محل سکونت 
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مسألهیانبومقدمه
در جریان گذار شتابان جوامع از پیش مدرن به مدرن و در نتیجه فرایند نوسازي یک 

ض همراه هنجاري و تعاراي که با بیآید، وضعیت پیچیدهوضعیت آنومیک به وجود می
بخش در این جوامع و بررسی و تحلیل آن از مسائل رو توجه به عناصر انتظاماست. از این

مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی است. از آنجا که اساس نظم اجتماعی را عاطفه و 
دهد و آن ریشه در وابستگی ي خویش تشکیل میمندي اعضاي آن نسبت به جامعهتفاوت

ي خود در حیات گونه اعتناي افراد به جامعهبه جمع دارد، بنابراین هرو ارتباط عاطفی
در مقابل هر گونه جامعه است،سالمت آني پویایی وفردي و اجتماعی، نشانه

میلی و افسردگی اجتماعی، نوعی بیماري در جامعه به شمار احساسی، بدبینی، بیبی
ي اوج اعتناي شجاعت اجتماعی، نقطه). در این میان 2: 1390رود (محسنی تبریزي، می

هاي عاطفی آنان به ماي کلی جامعه است چرا ي خود و یکی از همان پاسخافراد به جامعه
عوامل و باشد بنابراین یکی از کلی آن میکه بیش از هر چیز بیانگر پیوستگی افراد به روح 

آید. عالئم نظم و سالمت جوامع به شمار می
آمیز زندگی اجتماعی هاي مخاطرهشهروندان در موقعیتيهمهي سالمدر یک جامعه

ي خود مسئولند، طور کلی سرنوشت جامعههاي خود و بهدر قبال جامعه، شهر و همشهري
العمل به انداختن زباله در سطح شهر و اعتراض دادن عکساین مسئولیت از نشان

و در مراحل بعدي به شهروندي به تخریب اموال عمومی توسط دیگران شروع شده 
هاي لفظی در محل کار، دخالت ي مثبت در دعواهاي خیابانی، مشاجره و درگیريمداخله

هاي خیابانی، حتی اعتراض به هاي دزدي و زورگیري در سطح شهرها، مزاحمتدر صحنه
انجامد که همگی در حمایت از سالمت جامعه، عملکرد اشتباه برخی مسئوالن کشور می

ي این در همه.اندکنندهمستقیم، عاملی مهم و تعییناي غیرمستقیم و به گونهچه به طور 
هاي فردي و اجتماعی و درجات ي مثبت فرد خطرات و هزینهها براي مداخلهصحنه

بینی است، چرا که تسریع فرایند مدرنیته تحوالتی در ساختار مختلفی از تهدید قابل پیش
گرایی و ود آورده است که منجر به رشد فردمع به وجاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوا

تفاوتی اجتماعی شده است که رشد آن در زندگی بروز پیامدهاي منفی آن مانند بی
رود تا آنجا که حتی ي حریم خصوصی به پیش میاجتماعی تا حد گسترش نامعقول پدیده

اموري که به دیگران گردد،ها و ... اموري خصوصی تلقی میگریزيها، قانونهنجارشکنی
جتماعی چندي به دنبال هاي اارتباطی ندارد و در صورت واکنش به آن خسارات و هزینه

ي عبارت دیگر با شرایطی از خطر کردن (ریسک) همراه است. بنابراین مداخلهدارد یا به
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شود. شجاعت اجتماعی هایی شجاعت اجتماعی نامیده میمثبت افراد در چنین موقعیت
ي پیوستگی افراد به ي اعضاي جامعه است که در نتیجهگرایانهز رفتارهاي جامعهیکی ا
ترین هزینه و بیشترین نفع فردي تفاوتی کمیابد تا در مواقعی که بیي خود بروز میجامعه

هاي نظم کمک گرایی فرد براي جامعه و مصالح آن به تقویت پایهرا به دنبال دارد جامعه
هاي مختلفی ي آن با جنبهتوان به رابطهعت اجتماعی به خوبی میکند. در بررسی شجا

ي آن به شمار هاي موجود در جامعه از جملهزندگی اجتماعی پرداخت که خرده فرهنگ
رود. می

ترین و تأثیرگذارترین خرده از آنجا که خرده فرهنگ سیاسی دانشجویان از جمله مهم
ي شجاعت در این تحقیق به بررسی رابطهروداي به شمار میهاي هر جامعهفرهنگ

، 2، دوتوکویل1اجتماعی با آن توجه شده است. سوابق فکري فرهنگ سیاسی به کار هردر
گردد. اما پیدایش مدرن آن، در و یا حتی نویسندگان در قرون باستان بر می3منتسکیو

اي سیاسی در سال هي نظامي مقایسهي آلموند، در زمینهي علوم سیاسی و در مقالهحوزه
گیري به ي آلموند، در هر نظام سیاسی الگوي خاصی از جهتبوده است. به گفته1956
ها همان فرهنگ سیاسی است هاي سیاسی وجود دارد، با توجه به نظر وي این الگوکنش

). فرهنگ سیاسی از طریق نقش مهمی که در ساختار سیاسی 396: 2001، 4(فامیسانو
گذارد هاي جامعه و زندگی اجتماعی تأثیر میکند بر بسیاري از جنبهمیجوامع مختلف ایفا

رود که ي پایدار اجتماعی و سیاسی هر کشوري به شمار میرو نقش مهمی در توسعهاز این
سیاسی يترین کارگزاران توسعهعنوان مهمان فرهنگ سیاسی جوانان دانشجو بهدر این می

هاي فعالیت از آنجا که دانشگاه شیراز همواره یکی از کانونجوامع اهمیتی قابل توجه دارد. 
هاي سیاسی دانشجویی بوده است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و سعی و مشارکت

ي آن با شجاعت اجتماعی شده است. در بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان آن و رابطه

پژوهشپیشینه
ي جامعی در این زمینه، اجتماعی یا مقالهاي براي طرح شجاعت در جستجوي پیشینه

باره انجام اند نه تنها تاکنون تحقیقی در اینتا آنجا که نویسندگان این مقاله جستجو کرده
ي ي مفهوم شجاعت اجتماعی در حوزهنشده بلکه هیچ تحقیقی که سعی بر ارائه

1 Herder
2 De Tocqueville
3 Montesquieu
4 Formisano
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وع تحقیق ارتباط هایی که به موضرو پژوهششناسی کرده باشد یافت نشد. از اینجامعه
اند.اند مورد توجه قرار گرفتهتر داشتهنزدیک

تحقیقات داخلی الف) 
بررسی ارتباط دیسترس اخالقی "عنوان در تحقیقی با ،)1393زاده و همکاران (روشن

پرستار از 313، به بررسی این ارتباط در میان "و شجاعت اخالقی در پرستاران
اي انتخاب شده بودند جنوبی که به صورت سهمیههاي آموزشی خراسان بیمارستان

آوري براي جمعپرداخت. براي این بررسی از ابزار دیسترس اخالقی و شجاعت اخالقی
هاي آماري توصیفی و تحلیلی آوري توسط آزمونها پس از جمعها استفاده شد. دادهداده

اخالقی و شجاعت ي ارتباط بین دیسترسمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در زمینه
دار بین شدت دیسترس اخالقی و شجاعت اخالقی، نتایح حاکی از وجود ارتباط منفی معنی

اخالقی است که حاکی از آن است؛ ایجاد سطوح باالي شجاعت اخالقی در پرستاران نقش 
مهمی در کنترل دیسترس اخالقی دارد. همچنین تعیین عوامل مؤثر در شجاعت اخالقی و 

تواند نقش ي مناسب براي ایجاد جو کاري اخالقی میکارها و فراهم کردن زمینهیافتن راه
زاده و مهمی در افزایش رفتارهاي شجاعانه و کنترل دیسترس اخالقی داشته باشد (روشن

). 28- 29: 1393همکاران، 
نقش فضیلت سازمانی و رفتار "در تحقیق دیگري با عنوان ،)1392خشوعی (

، به بررسی نقش فضیلت سازمانی و "ايحرفهـر شجاعت اخالقیشهروندي سازمانی د
اي کارمندان شرکت مخابرات اصفهان حرفهـشهروندي سازمانی بر شجاعت اخالقیرفتار 

ي آماري تحقیق شامل تمام کارمندان شرکت مخابرات اصفهان در پرداخته است. جامعه
نفر براي شرکت 141صادفی ساده گیري تبودند که با استفاده از روش نمونه1389سال 

هاي فضیلت سازمانی، رفتار ها از مقیاسدادهآوريدر این پژوهش انتخاب شدند. براي جمع
هاي اي با پنج بعد؛ عامل اخالقی، ارزشحرفهـشهروندي سازمانی و شجاعت اخالقی

ه شد. در ها، فراتر رفتن از اطاعت و هدف اخالقی استفادمتعدد، تحمل خطرات یا تهدید
ها ه بود براي تحلیل دادهاین تحقیق که از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد

هاي ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. تکنیک
هاي متعدد و رفتار شهروندي سازمانی و نتایج نشان داد که فضیلت سازمانی با بعد ارزش

ها و نیز فراتر رفتن از هاي متعدد، تحمل خطرات و تهدیدالقی، ارزشابعاد آن: عامل اخ
ي اي در درجهحرفهـکند. بنابراین مشخص شد شجاعت اخالقیبینی میاطاعت را پیش
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اول در گرو رفتار شهروندي سازمانی و پس از آن تحت تأثیر فضیلت سازمانی قرار دارد 
).81-83: 1392(خشوعی، 

ي ي میان سرمایهبررسی رابطه"در پژوهشی با عنوان،)1390ان (فر و همکارمحمدي
اي میان به بررسی این سئوال پرداختند که چه رابطه"اجتماعی و فرهنگ سیاسی

ي . این تحقیق با دو شیوهي اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان وجود داردسرمایه
ان کارشناسی ارشد دانشگاه نفر از دانشجوی120تحلیلی و پیمایش در میان ـتوصیفی

ي اجتماعی در اصفهان انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سرمایه
چهار بعد؛ اعتماد، مشارکت، انسجام و امنیت اجتماعی با فرهنگ سیاسی در بعد مشارکتی، 

ي هاي سرمایهي معنادار و مستقیمی دارند. به این معنا که با افزایش در ابعاد و مؤلفهرابطه
شود. همچنین اجتماعی، فرهنگ سیاسی در بعد مشارکتی میان دانشجویان تقویت می

اش با ابعاد محدود و تبعی ي ابعاد چهارگانهي اجتماعی در همهنتایج نشان داد که سرمایه
ي اجتماعی باال اندازه سرمایهي معکوس اما معناداري دارد. یعنی هرفرهنگ سیاسی رابطه

یابد ر میان دانشجویان کاهش میي فرهنگ سیاسی محدود و تبعی دمیانگین نمرهرود، 
).203: 1390فر و همکاران، محمدي(

، با "فرهنگ سیاسی مردم مازندران"وان در تحقیقی با عن،)1385کریمی و رضایی (
، فرهنگ سیاسی »فرهنگ سیاسی«شناسی سیاسی آلموند و وربا در مورد استفاده از سنخ

براي این منظور، از روش پیمایش و انتخاب اند.م مازندران را مورد بررسی قرار دادهمرد
هاي علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل هاي مورد نظر مطابق روشنمونه

نمونه استخراج 331هاي تحقیق که از باشد. مطابق یافتهتعمیم به کل استان مازندران می
رهنگ سیاسی مردم مازندران، در مقایسه با بعد عاطفی و داوري، شده است، بعد شناختی ف

دهد که فرهنگ سیاسی تبعی یا ها نشان میقوت کمتري دارد، از منظري دیگر، یافته
انقیادي در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود از وسعت بیشتري در مازندران 

گرا، فرهنگ سیاسی گرا و منازعهبه عالوه، از میان فرهنگ سیاسی وفاقبرخوردار است.
ي سیاست عمومی و گرا در حوزهمردم مازندران گرایش بیشتري به سمت فرهنگ وفاق

).39- 41: 1385دهد (کریمی، مبانی مشروعیت نظام سیاسی نشان می
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تحقیقات خارجی ب) 
سعی در ،ي میزان شجاعت ورزشیدر پژوهشی با عنوان توسعه،)2014( 1کانتر

هاي حاصل از این ي آن کرده است. دادهسی شجاعت ورزشی افراد و عوامل توسعهبرر
کنندگان ي شرکتآوري شد. همهي ورزشکاران زن و مرد جمعپژوهش از دو گروه جداگانه

22تا 13اند که همگی از سنین هاي ورزشی و مدارس انتخاب شدهاین تحقیق از باشگاه
نفر از ورزشکاران 388ورزشکار و دومین نمونه شامل 380سال هستند. اولین نمونه شامل 

هاي حاصل ي نخست با تحلیل عاملی اکتشافی و دادههاي حاصل از نمونهترکیه است. داده
ها نشان ي دوم با تحلیل عاملی تأییدي، تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت. تحلیلاز نمونه

که پس از آزمون و بازآزمون نمرات به یابد داد که شجاعت ورزشی در پنج بعد تحقق می
ي افراد در پنج بعد از شجاعت ورزشی مانند: عزم و اراده، تسلط (اعتماد به دست آمده

نفر از 75دوستانه، پذیري) و رفتار نوعنفس)، ابراز وجود، تهور (مقابله با ترس و ریسک
تحقیق تقویت افراد هاي اینورزشکاران، داراي شجاعت ورزشی شناخته شدند. طبق یافته

-165: 2014کند (کانتر، ي میزان شجاعت ورزشی آنان کمک میدر این ابعاد به توسعه
163(.

گیري کمی توسعه، اعتبار و اندازه"در پژوهشی با عنوان،)2009و همکاران (2کیلمان
اي آن بر آمدند. در پی سنجش شجاعت سازمانی و بررسی اعتبار سازه"شجاعت سازمانی

دانشجوي کارشناسی و کارشناسی ارشد از یک دانشگاه دولتی بزرگ در 171مونه شامل ن
درصد آن 55درصد نمونه زن و 44جنوب غربی ایاالت متحده بود که از این نمونه 

سال 8/2سال بود. همچنین به طور متوسط داراي 6/24و متوسط سن پوسترنگین
قیق اعتبار درونی شجاعت سازمانی را در دو عامل؛ ي تحي کار تمام وقت بودند. یافتهسابقه

ترس از انجام عمل -2؛ي افراد در سازمان خودي اعمال بالقوه شجاعانهمشاهده-1
هاي تحقیق، اعتبار بیرونی تحقیق را با شجاعانه تأیید کرد. همچنین از نظر کمی یافته

رداشت افراد از محیط ها با بکه در آن سنجش شجاعت در سازمانتأیید مدل تحقیق،
و رضایت مرتبط است، تأیید نمود ها، آب و هوا، عملکرد ها، فرهنگزیست سازمان، نقش

).2009کیلمان و همکاران، (

1 Counter
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تعیین تداوم و تغییر در فرهنگ سیاسی روسیه از "تحقیقی با عنوان ،)2006( 1هان
بین جمعیت یاروسالو در هاي پیمایشی است که ، انجام داد که مبتنی بر داده"1990سال 
هاي وري شده و همچنین بر اساس مصاحبهآگرد2004و 1996، 1993، 1990هاي سال

هاي تحقیق نشان داد که تغییرات نسبتاًباشد. یافتهمی2000گروهی متمرکز در سال 
رخ داده است. 1990هاي سیاسی پاسخگویان از سال ها، باورها و ارزشاندکی در نگرش

حمایت زیادي را براي اعتماد سیاسی، تعهدات مدنی و 2004و 1996سال هايداده
دهد ولی حمایت براي یک نظام سیاسی چند حزبی عالیق و شناخت سیاسی نشان می

هاي مربوط به اصالح نگرش2000تا 1996ي و در دورهسطح پایینی استهنوز در
یرهاي مورد بررسی، اعتماد اقتصادي و سیاسی تغییر اندکی داشته است. از بین متغ

).2006تواند به ایجاد یک حکومت دموکراتیک در روسیه کمک کند (هان، سیاسی می
پسندانه و فرهنگ سیاسی در در تحقیقی با عنوان رفتار جامعه،)2004(2الورنس
آموزان دبیرستانی استرالیا به بررسی این مسئله پرداخت که تا چه اندازه میان دانش

ي پذیري اجتماعی مرتبط با حوزههاي مسئولیتپسندانه و ارزشرفتاري جامعههايصورت
آموز استرالیایی در مقاطع دانش1311مختلف فرهنگ سیاسی است. این پژوهش در میان 

آموزانی کهنتایج نشان داد، دانشمدرسه انجام گرفته است. 27دبیرستان از 12و 11، 10
، آگاهی سیاسیسیاسی،سطوح باالتري از دانشدارندپسند بیشتري رفتارهاي جامعه

نسبت به حقوق بشرهاي سیاسی وآزادينگرش مثبت نسبت بهفعالیت سیاسی وي تجربه
ي پسندانههاي داوطلبانه و جامعهها نشان داد که فعالیت. یافتهشوددر آنان آشکار می

هاي رد، چنانچه انجام فعالیتدامثبت و معناداري بر فرهنگ سیاسیآموزان اثراتدانش
الورنس،سطوح فرهنگ سیاسی جوانان دارد (اجتماعی فوق برنامه تأثیر مثبتی بر بهبود

2004 :12-9(.

پژوهشنظري مبانی مفهومی و
شناسی،با توجه به فقدان یک تعریف پذیرفته شده براي شجاعت در جامعهشجاعت:

هاي مختلفی ر تعریف شجاعت در حوزهي تعاریف پیشین الزم آمده است. دمطالعه
توان مطالبی را یافت که شناسی، فلسفه و ... میهمچون؛ ادبیات، تاریخ، علوم نظامی، روان

از آنجا که هدف این ناند، لیکي خود به آن پرداختهایی متناسب با زمینههر کدام به گونه

1 Han
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علمی است سعی ظرهاي غیري یک تعریف صحیح به دور از هر گونه اظهار نتحقیق، ارائه
ي فلسفه و روانشناسی پرداخته بر آن شده است در ابتدا به تعریف این مفهوم در دو حوزه

ي یک تعریف شود تا بر اساس درك صحیحِ مفهوم شجاعت، بنیانی براي ارائه
شناختی از شجاعت فراهم شود. جامعه

اند که به فیالکس شدهشجاعت در جمهوري افالطون به قشري از جامعه نسبت داده 
: 1366، 1تیلیشاي یک مبارز در میدان نبرد است (هو از ویژگییا پاسداران موسوم است

هاي خویش تعریف شده است که موجب ي فرد بر ترس و هوسهمچنین به غلبه؛)37
اي فیزیکی و اخالقی شود. بنابراین شجاعت در دیدگاه افالطون داراي جنبهپایداري فرد می

هاي فیزیکی خود، گاه براي نجات جان . در این معنی گاه فرد براي اثبات تواناییاست
اش، بر ترس خود از خطرات پیش رو هاي اخالقیها و آرماندیگران و گاه براي حفظ ارزش

). رد تعریف این 15-35: 1389نماید (افالطون، غلبه کرده و اقدام به عمل شجاعانه می
اي از اي پیوسته و به صورت رشتهبه گونه2از افالطون تا آکویناسي فلسفه مفهوم در حوزه

). 37- 38: 1366شود (تیلیش، افکار که در آن مفهوم شجاعت نهفته شده است دیده می
شان از شجاعت به طور کلی وامدار تعریف افالطون هستند. از این فیلسوفان در تعاریفتمام

پذیري و حرکت رو به جلوي افراد در مواقعی دیدگاه روانشناسی؛ شجاعت عبارت از ریسک
). در واقع در 2010:4، 3است که مشکالت یا تهدیدهایی پیش روي آنان قرار دارد (یانگ

که شجاعت نیاز بروز شجاعت است. به طوريي مرکزي و پیشاین دیدگاه ترس هسته
عمل مورد ي همزمان ترس و تمایل نسبت به یک عمل است که در نهایت محصول تجربه
). در اکثر تعاریف ارائه شده از شجاعت، 135-136: 2007، 4گیرد (وودواردنظر صورت می

). اکنون با 10-11: 2010ترس و احساس خطر ابعاد مهمی از این مفهوم بوده است (یانگ، 
شناختی شجاعت ي تعریف جامعهبصیرت به دست آمده از تعاریف پیشین براي ارائه

شناختی را انتخاب نمود. جامعهمناسب توان یک رویکردمی
ار توان یک رفتشناسی شجاعت را میبا توجه به توضیحات فوق از منظر جامعه

جهت تعریف6و وبر5پارسونزهاي کنش رو دیدگاهاجتماعی به شمار آورد. از این

1 Tilich
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شناختی آن انتخاب شده است. پارسونز در تشریح منظور خود از مفهوم کنش، جامعه
کنش مستلزم وجود یک - 1هایی را براي آن ذکر کرده است که بدین شرح است: مالك

کنش در - 3،است» هدف«کنش مستلزم داشتن -2،است» کنشگر«عامل یعنی یک 
تواند تحت چیزهایی که کنشگر نمی:گیرد که مستلزم دو عنصر استانجام می» موقعیتی«

ها نظارت تواند بر آنایی که کنشگر مینظارتشان داشته باشد (شرایط) و دیگر آن چیزه
در جهت تعیین گزینش وسایل دستیابی » ها هنجارها و ارزش«-4،داشته باشد (وسایل)

). وبر نیز در بررسی خود از کنش 530: 1378، 1کنند (ریتزرها نقش بازي میبه هدف
کنند براي آن داند که فرد یا افرادي که رفتار میاجتماعی آن را صورتی اجتماعی می

معنایی ذهنی قائل شوند، رفتار دیگران را مد نظر قرار دهند و در جریان ارتباطات متقابل 
رو مطابق با دیدگاه وبر و پارسونز ). از این22-24: 1367، 2از آن متأثر شوند (روشه

هاي مثبت مشهود و اجتماعی است که فرد با وجود احتمال مواجه شجاعت آن دسته کنش
کند. نه و تهدیدات اجتماعی موجود در محیط کنشی، به آن اقدام میبا هزی

تعاریفی که تا کنون از شجاعت ارائه شده است داللت بر ابعاد مهم و مشترکی در 
). در تمام 176: 2004ریسک (وودوارد،-2احساس خطر،- 1ي این تعاریف دارد؛ همه

رو از اینقق هدفی مطلوب بوده است. تعاریفی که آمد، اقدام به شجاعت همواره در پی تح
توان از انواع با اضافه شدن عنصر نوع اهداف بر دو عنصر احساس خطر (ترس) و ریسک می

-2،شجاعت فیزیکی-1شجاعت نام برد. تا کنون تنها سه نوع از شجاعت ارائه شده است: 
). 137: 2007شجاعت روانی (وودارد، -3وشجاعت اخالقی

ي فرد بر ترس از مرگ یا آسیب جسمی شجاعت فیزیکی غلبه:شجاعت فیزیکی-1
ي یک با هدف نجات دیگري از مرگ یا آسیب جسمی است. مانند عمل مبارزه

). 2: 2005، 3سرباز در میدان نبرد (پوتمن
پذیري افراد در جهت حفظ شجاعت اخالقی عبارت از ریسکشجاعت اخالقی:-2

که به آن پایبند و متعقد هستند. هاییشان است، ارزشهاي اخالقیارزش
-32: 2007، 4هاي اخالقی است (لهماني اصلی شجاعت اخالقی ارزشهسته

31.(
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منطقی هاي غیري فرد با ترس و نگرانیاین نوع از شجاعت مقابلهشجاعت روانی:-3
هایی است که به صورت اصولی خویش، همچنین مقابله با هیجان و ترسو غیر

مده و با اسارت فرد، مانع از عمل مثبت او در جهت تغییر و اجبار و عادت درآ
).5: 2005پوتمن، شوند (الح رفتار ناصحیح خویش میاص

وجود یک -1ي انواع شجاعت دیده می شود: مطابق با نظر وودارد دو عامل در همه
). تحقیق حاضر پس از 138: 2007یک هدف که مطلوب فرد است (وودارد، -2وتهدید

هاي مختلف و تحلیل انواع آن، سه مؤلفه را براي رسی تعاریف شجاعت از دیدگاهي برارائه
نوع - 2،ها و تهدیدات بازدارندهمنشأ ترس-1دهد: شجاعت ارائه میساخت و تفکیک انواع 

شود. اي که منجر به عمل شجاعانه میزمینه-3وهدف فرد از ریسک 
ساخت و تفکیک انواع شجاعت به قرار جدول هاي تحلیل انوع شجاعت بر اساس مؤلفه

.آمده است1

هاي تفکیک شجاعتلفهؤانوع گوناگون شجاعت بر اساس م:1جدول 
ي اقدامزمینهنوع هدفتهدیدأمنشانواع شجاعت

هاي عوامل بیرونی: آسیبشجاعت فیزیکی
جسمی، مرگ

هاي حفظ دیگران از آسیب
جسمی یا مرگ

تهدید جان یا سالمت 
می دیگرانجس

عوامل بیرونی: تهدید موقعیت شجاعت اخالقی
تهدید تمامیت هاي اخالقیحفظ ارزش.اجتماعی، بیکاري و ..

هاي اخالقیارزش

هاي روانی ناشی از بیمارحفظ سالمت روانیهاي روانیعوامل درونی: آسیبشجاعت روانی
عادات ناصحیح

اي از شجاعت اجتماعی شدهپذیرفتهاز آنجا که تعریف مشخص و شجاعت اجتماعی:
شناسی ارائه نشده است نگارندگان بر اساس تعریف ارائه شده از شجاعت در در جامعه

هاي ساخت و تفکیک انواع هاي اجتماعی و مؤلفهراهیشناسی، مفهوم دودیدگاه جامعه
ن نظر اند. مطابق با ایتعریف مفهوم شجاعت اجتماعی نمودهشجاعت، سعی بر ارائه و 

انگیزي از موقعیت دو راهی ي افراد در شرایط چالشگرایانهشجاعت اجتماعی کنش جامعه
مدت افراد با نفع موقعیتی است که نفع فردي و کوتاهراهی اجتماعی اجتماعی است. دو

). 136-137: 1386مدت ایشان در تعارض واقع شده است (جوادي یگانه، جمعی و بلند
هایی است که چنین انتخابی مدت در موقعیتع جمعی و بلندنفشجاعت اجتماعی ترجیح 

ي افراد در پذیرانهبنابراین شجاعت اجتماعی کنش ریسک؛برانگیز شده استچالش
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عوامل فردي و اجتماعی مختلفی مورد يهایی است که نفع جمعی به واسطهموقعیت
ن با تهدیدي علیه منافع آنی و گرایانه براي حفظ آتهدید قرار گرفته و هر گونه اقدام جامعه

مصالح و منافع جامعه است. مطابق با اجتماعیي تعریف شجاعت فردي مواجه است. هسته
هاي ساخت و تفکیک انواع، شجاعت اجتماعی بدین قرار است؛لفهؤم

گی از گروه یا طردشدهمانندها و تهدیدات بازدارنده: عوامل بیرونیمنشأ ترس
هاي قانونی و یا حتی در تأیید از سوي جامعه، بیکاري از کار، مجازاتاجتماعی معین، عدم

.هاي جسمی و مرگمراتب باالتر آسیب
.نوع هدف: منافع و مصالح جامعه

به وجود ها و تهدیدهایی که براي جامعه و مصالح جمعیي اقدام: چالشزمینه
ها، در برخی زمینه ... همچینن وشکنیگریزي، قانونها، قانونآید، مانند: هنجارشکنیمی

فرهنگی، اقتصادي، يهاي نو یا طرح تغییرات ویژه در عرصهتوسل به طرح اندیشه
ي شجاعت اجتماعی است.، زمینهاجتماعی و سیاسی جامعه

وسیاسی در چارچوب نظریات التانهي شجاعت با فرهنگدر این تحقیق رابطه
ي التانه و دارلی براي بررسی شجاعت ست که نظریهبررسی شده ا2آلموند و وربا،1دارلی

ي آلموند و وربا براي بررسی فرهنگ سیاسی استفاده شده است.اجتماعی و نظریه
خواهم درگیر من نمی«هاي اضطراري؛ دارلی بیان نمودند که در موقعیتالتانه و

شدن در زده عبارت آشنایی است که در پشت آن ترس از آسیب فیزیکی، خجالت» شوم
برابر عموم مردم، درگیري در مسائل پلیسی و قضایی و دیگر خطرهاي ناشناخته نمایان 

هاي متنوع و گسترده، ). آنها با انجام یک سري آزمایش61: 1390است (التانه و دارلی، 
گیري هاي اضطراري را بر حسب فرایند تصمیمدوستی افراد در موقعیتاعتنایی و نوعبی

کنند. به زعم آنان این مراحل خط سیري از درك موقعیت، تفسیر تبیین میاي پنج مرحله
شود گیري نهایی را شامل میپذیري، تشخیص توانایی مداخله و تصمیمموقعیت، مسئولیت

ي تحقیقات خود معتقدند؛ هنگامی که فردي با ). آنها در نتیجه345: 1392(احمدي، 
اي از عوامل رخ دهند تا بایست مجموعهد، میشوچنین رویدادهایی (اضطراري) مواجه می

اي ارائه مرحلهپنجفرایندي روانشناختید. بر این اساس یک مدلاو به کمک دیگران برو
توجه به وضعیت -1ي ناظرین فرض است؛ نمودند که در آن مراحلی چند براي مداخله

احساس-3،عنوان یک موقعیت اضطراريبهوضعیتتفسیر-2بحرانی و درك آن،

1 Lataneh & Drly
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تشخیص توانایی و مهارت الزم در خود - 4آمده، مسئولیت شخصی در قبال وضعیت پیش
تصمیم آگاهانه براي مداخله یا اقدامرسیدن به یک-5،براي موفقیت در جریان مداخله

مراحل پاسخ مثبت داده ي). چنانچه افراد به همه518-519: 2011و همکاران، 1(فیشر
آمده خواهند گذشت. اعتنا از موقعیت پیشی و در صورت پاسخ منفی بیدوستاقدام به نوع

ي گرایانه و هنجارمندانهدوستانه، جامعهاز آنجا که شجاعت اجتماعی داللت بر رفتار نوع
التانه و دارلی مناسب يافراد در شرایط اضطراري جامعه دارد تحلیل آن بر اساس نظریه

گردد که جان یا هایی اطالق میتانه و دارلی به موقعیتاست. شرایط اضطراي در دیدگاه ال
التانه و ک دیگران نیاز فوري داشته باشد (مال شخصی دیگر در خطر باشد و او به کم

ي شجاعت اجتماعی تعریف شرایط اضطراري متفاوت است. ). درباره61- 62: 1390دارلی،
بقاي جامعه و عناصر هاي اضطراري شرایطی است که موجودیت و بدین معنی موقعیت

ي فوري ي آن به دالیل مختلف مورد تهدید قرار گرفته است و نیاز به مداخلهسازنده
ي افراد هزینه و اي باشد که در مداخلهناظرین است. در این حال چنانچه شرایط به گونه

ی از خطراتی متصور باشد، اقدام افراد شجاعت اجتماعی است. مطابق با دیدگاه التانه و دارل
توان شجاعت اجتماعی را مورد تحلیل قرار داد. اي، میگیريِ پنج مرحلهفرایند تصمیم

گیري در دیدگاه التانه و ي تصمیممراحل پنجگانهتحلیل شجاعت اجتماعی مطابق با
شود:ه هم پیوسته به قرار زیر بیان میدارلی به صورت پنج بعد ب

وجه شود چیزي اتفاق افتاده است (التانه و یعنی فرد ناظر باید متدرك موقعیت:-1
). در شجاعت اجتماعی درك موقعیت مورد بحث، همچنان که مستلزم 21: 1968دارلی، 

باشد، مستلزم انگیز میجامعه در شرایط چالشتفاوتمندي افراد به مصالح جمعی و ملی 
یز بیانگر مثبت در آن موقعیت است که قبل از هر چيتشخیص خطرات ناشی از مداخله

باشد. شان میمیزان شناخت افراد از شرایط بحرانی جامعه
آمده را اضطراري موقعیت پیش،شخص ناظرتفسیر موقعیت به صورت اضطراري: -2

ي تواند از عمده عوامل عدم مداخلههاي اضطراري میبداند. زیرا ابهام در تعریف موقعیت
چیز ). در شجاعت اجتماعی، آن قبل از هر519- 520: 2011افراد باشد (فیشر و همکاران، 
ثر بر سالمت و مصالح ؤا، هنجارها و دیگر عناصر اساسی مهبیانگر میزان شناخت از ارزش

ي اهمیت نفع جمعی براي افراد است.جامعه است. این بعد همچنین بیانگر درجه
س فرد ناظر خود در قبال شرایط پیش آمده احسابه عهده گرفتن مسئولیت:-3

اند که مسئولیت مسئولیت کند. التانه و دارلی معتقدند افراد از نظر ذهنی داراي این زمینه

1 Fisher
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). این بعد در 520مداخله را از خود رفع کرده و آن را به دیگران انتقال دهند (همان: 
هاي جامعه است.  پذیري افراد در قبال چالشعت اجتماعی بیانگر میزان مسئولیتشجا

در این مرحله، ناظر باید دانش و مهارت الزم را داشته وانایی براي اقدام:مهارت و ت-4
گیرد )، تشخیص این توانمندي توسط خود فرد صورت می1968باشد (دارلی و التانه، 

هاي ها شامل: مهارت). در شجاعت اجتماعی این مهارت520: 2011(فیشر و همکاران، 
ورزي و ... است. تأکالمی، جر

در این مرحله فرد ناظر به بررسی پیامدهاي مداخله و عدم گیري نهایی: تصمیم-5
گیرد (التانه و پردازد و در نهایت تصمیم به مداخله یا امتناع از مداخله میمداخله می

اش ). در شجاعت اجتماعی فرد با وجود محتمل دانستن تهدید منافع فردي1970دارلی، 
کند.ي همیارانه میخود اقدام به مداخلهيدر جهت حفظ مصالح جمعی یا جامعه

ي مندي به جامعه و درجهمبین میزان تفاوتبر این اساس شجاعت اجتماعی قطعاً
اجتماعی و در هاي پذیري اجتماعی، مهارت، مسئولیتهاي جامعهناخت آنها از چالشش

پذیرانه است. نهایت، همیاري ریسک
ي آلموند در خصوص فرهنگ سیاسی نظریههاي مطرح شده همچنین از میان دیدگاه

رسد. چرا که عالوه بر و وربا دیدگاه مناسبی جهت بررسی فرهنگ سیاسی ایران به نظر می
گی و امتزاجی آن را به پارهي پیرامون فرهنگ سیاسی خصایص چندوسعت پرداخت نظر

وان در تاند. از دیدگاه آلموند و وربا فرهنگ سیاسی را میتحلیل و بررسی آورده
هاي هاي خاص سیاسی دانش، بینش و گرایش نسبت به نظام سیاسی و بخشگیريموضع

مختلف آن و گرایش نسبت به خود در نظام سیاسی دریافت. از نظر آنان بحث از فرهنگ 
هاي مردم یک ها و ارزیابیها، احساسسیاسی بحث از نظام سیاسی است که در شناخت

). آلموند و وربا در بررسی سطوح 15- 17: 1963د و وربا، درونی شده است (آلمونجامعه
هاي گیريدانند: جهتهاي افراد، آن را شامل سه جزء میگیريفرهنگ سیاسی از جهت

). آنها 118: 1380هاي ارزشی (بشیریه،گیريهاي احساسی و جهتگیريشناختی، جهت
ي ه نسبت به چهار جنبههاي اعضاي جامعگیريي خود، بر اساس انواع جهتدر نظریه

داد و خود، ایشان را داراي انواع متفاوتی از فرهنگ داد، برونزندگی سیاسی؛ نظام، درون
ی، اند؛ مشارکتی، تبعاند. بر این مبنا انواعی از فرهنگ سیاسی را ارائه کردهسیاسی دانسته

بعی (آلموند و تـ تبعی، مشارکتیـمشارکتی، محدودـمحدود و سه نوع ترکیبی؛ محدود
)، در این تحقیق سه نوع مشارکتی، تبعی و محدود مورد نظر است. 18: 1963وربا، 
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اي آشکار نسبت به نظام سیاسی، در این فرهنگ اعضاي جامعه به گونهمشارکتی: -1
ها و روندهاي آن گرایش دارد. به عبارت دیگر افراد از نقش و عنوان یک کل و نیز ساختبه

کنند.هاي نظام مشارکت میبر زندگی خود آگاه بوده و خود فعاالنه در برنامهتأثیر نظام 
در فرهنگ سیاسی تبعی افراد جامعه از قدرت حاکمیت نظام سیاسی آگاه تبعی: -2

ممکن است آن را بپذیرند یا نپذیرند و گیري دارند که در نتیجهه آن جهتبوده و نسبت ب
ند، یا آنکه برعکس داراي مشروعیت بدانند. با این همه یا آنکه آن را فاقد مشروعیت بدان

هاي رو به دادها (جریانهاي خروجی) و درونداد (جنبهگیري معینی نسبت به برونجهت
).19: 1963پایین) در نظام ندارند (آلموند و وربا، 

افراد نه تنها نسبت به نهادهاي سیاسی و تصمیمات ملی احساس محدود:-3
رند بلکه هیچ تصویر روشنی از نظام سیاسی در ذهن ندارند. در دیدگاه آلموند وابستگی ندا

ي تغییرات و وربا افرادي که داراي فرهنگ سیاسی محدود هستند توانایی درك یا مقایسه
).18گیرد را ندارند (همان: یا رخدادهایی که توسط نظام سیاسی انجام می

رشته تحصیلیمحل سکونتقومیتجنسسنديهاي فرویژگی

مدل تحقیق:1شکل 

شجاعت   
اجتماعی

مندي فاوتدرك موقعیت (ت-1
نسبت به جامعه، تشخیص خطر)

تفسیر موقعیت به صورت -2
اضطراري

به عهده گرفتن مسئولیت-3
توانایی و مهارت اقدام-4

گیري نهایی (اقدام)تصمیم-5

جهتگیري احساسی به نظام
جهتگیري احساسی به 

داد درون
جهتگیري احساسی به 

اد دبرون
جهتگیري احساسی به خود 

جهتگیري ارزیابی به نظام
جهتگیري ارزیابی به 

داد درون
جهتگیري ارزیابی به 

دادبرون
جهتگیري ارزیابی به خود

جهتگیري شناختی به نظام
جهتگیري شناختی به 

داددرون
جهتگیري شناختی به 

دادبرون
جهتگیري شناختی به خود

گ سیاسی
فرهن

مشار
کتی

تبعی

محدود
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پژوهشفرضیات
گیري گیري احساسی به نظام، جهتبین سن و نوع فرهنگ سیاسی (جهت-1

داد و ... ) دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد. احساسی به درون
گیري تگیري احساسی به نظام، جهبین جنس و نوع فرهنگ سیاسی (جهت-2

) دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد. داد و ...احساسی به درون
گیري گیري احساسی به نظام، جهتبین قومیت و نوع فرهنگ سیاسی (جهت-3

دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد. داد و ...)احساسی به درون
نظام، گیري احساسی بهبین محل سکونت و نوع فرهنگ سیاسی (جهت-4
داد و ...) دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه جود دارد.گیري احساسی به درونجهت

گیري احساسی به نظام، ي تحصیلی و نوع فرهنگ سیاسی (جهتبین رشته-5
داد و ...) دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد. گیري احساسی به درونجهت

ر موقعیت به صورت اضطراري و ...) بین شجاعت اجتماعی (درك موقعیت، تفسی- 6
داد و گیري احساسی به درونگیري احساسی به نظام، جهتو نوع فرهنگ سیاسی (جهت

...) دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد.
بین شجاعت اجتماعی (درك موقعیت، تفسیر موقعیت به صورت اضطراري و ...) -7

داد و گیري احساسی به درونتنظام، جهگیري احساسی بهو نوع فرهنگ سیاسی (جهت
) دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد....

شناسی پژوهشروش
این تحقیق مبتنی بر روش کمی است و تکنیک مورد استفاده پیمایش و ابزار 

ي آماري پژوهش، دانشجویان شاغل به ها پرسشنامه بوده است. جامعهآوري دادهجمع
اي و بر گیري طبقهبوده است که با روش نمونه94-95شیراز در سال تحصیل دانشگاه 

جویان دانشگاه شیراز، درصد از تعداد کل دانش5اساس فرمول کوکران با ضریب خطاي 
نفر تعیین 400عنوان نمونه تعیین شدند که به منظور افزایش اطمینان نمونه، نفر به377

وري است و براي تعیین روایی اعتبار محتوایی صشد: اعتبار مورد استفاده در این مطالعه
رو ضریب آلفاي کرونباخ براي کرونباخ استفاده شده است. از اینها از ضریب آلفاي شاخص

ي نظام سیاسی و نیز ابعاد شجاعت هر کدام از ابعاد فرهنگ سیاسی نسبت به چهار جنبه
اجتماعی به طور جداگانه و به صورت کل، به شرح آمده است.
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ضریب آلفاي ابعاد شجاعت اجتماعی:2جدول 
مقدار ضریب آلفاتعداد گویهعنوان سنجه

10735/0درك موقعیت (تفاوتمندي به جامعه)
10723/0درك موقعیت (احساس خطر)

11703/0تشخیص موقعیت به صورت اضطراري
11635/0به عهده گرفتن مسئولیت

11835/0مهارت و توانایی اقدام
11802/0گیري نهایی (اقدام)تصمیم

ضریب آلفاي ابعاد فرهنگ سیاسی:3جدول 
مقدار ضریب آلفاتعداد گویهسنجه

*3گیري احساسی به نظامجهت
*12دادگیري احساسی به درونجهت
*5دادگیري احساسی به برونجهت

5745/0گیري احساسی به خودجهت
5703/0ه نظامگیري ارزیابانه بجهت

5602/0دادگیري ارزیابانه به درونجهت
5735/0دادگیري ارزیابانه به برونجهت

5723/0گیري ارزیابانه به خودجهت
*5گیري شناختی به نظامجهت

*5دادگیري شناختی به درونجهت
*5دادگیري شناختی به برونجهت

*5گیري شناختی به خودجهت

هاي ستاره بیانگر آن است که گفتنی است که عالمت3ر توضیخ نکات جدول  د
همچنین ضریب آلفاي کل براي ؛تمایل رفتاري و نگرشی نبوده استمربوط بهيگویه

باشد. می931/0اي کل براي فرهنگ سیاسی و ضریب آلف863/0شجاعت اجتماعی 

پژوهشتعریف عملیاتی متغیرهاي 
شجاعت اجتماعی

هاي چنین گیري شجاعت اجتماعی با استفاده از روش پیمایش از جمله دشواريدازهان
و خودهاي پاسخگویانخواهذهنیت آرمانمواجه باچرا که مستلزم باشد میتحقیقی 
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گویه 65ها و مطالعات انجام شده یهمه پس از بررسباشد. با ایننمودي و دلخواه آنان می
يساخته شد تا در نهایت جمع نمرات به دست آمدهي آنبر اساس ابعاد پنجگانه

پاسخگویان بیانگر میزان شجاعت اجتماعی آنها باشد.

فرهنگ سیاسی
سنجش فرهنگ سیاسی بر اساس دیدگاه آلموند و وربا با دشواري مالحظات سیاسی 

یف کاري آنان همراه بوده است با این حال سعی شد تا با تکیه بر تعرپاسخگویان و محافظه
هاي احساسی، گیريبعد از فرهنگ سیاسی که شامل جهت12برگرفته از آلموند و وربا 

داد داد و بروني زندگی سیاسی؛ نظام، خود، درونارزیابانه و شناختی نسبت به چهار جنبه
ي؛ نظام، فراد به چهار جنبههاي احساسی اگیريجهت،یبتاست سنجیده شود. بدین تر

گیري گویه بر روي طیف لیکرت سنجیده شده است. جهت25و خود با دادداد، بروندرون
گویه بر روي 20داد و خود چهار با داد، بروني؛ نظام، درونافراد به چهار جنبهيارزشیابانه

ي؛ هاي شناختی افراد نسبت به چهار جنبهگیريطیف لیکرت سنجیده شده است. جهت
ال در ؤس20بیانگر میزان دانش سیاسی افراد است، با خود که ودادداد، بروننظام، درون

توان براي سنجش فرهنگ سیاسی آن را سطح اسمی دو شقی سنجیده شده است که می
اي در نظر گرفت که در نهایت جمع نمرات افراد از ابعاد مورد عنوان یک مقیاس شبه فاصله

باشد.نظر بیانگر نوع فرهنگ سیاسی می

هاي پژوهش یافته
هاي توصیفییافتهلف) ا

سال و بقیه باالي 22تا 25درصد بین 8/35سال، 22درصد از افراد نمونه زیر 45
از نمونه 5/68درصد پاسخگویان پسر و مابقی زن بوده است. 5/54سال قرار دارد. 25

درصد از 2/41هاي قومی معین (ترك، لر و سایر) بوده است. فارس و بقیه از دیگر گروه
2/19درصد در شهر شیراز و 5/39گویان خارج از استان فارس و از ساکنین استان، پاسخ

هاي فنی و از پاسخگویان از رشته8/38اند. درصد در نواحی دیگر استان ساکن بوده
هاي اند، رشتههاي علوم پایه بودهدرصد از رشته13درصد علوم انسانی، 24مهندسی، 

2/40هاي هنر و معماري بوده است. مابقی از رشتهدرصد و19کشاورزي و دامپزشکی 
درصد شجاعت اجتماعی متوسط 27درصد نمونه سطح رو به پایینی از شجاعت اجتماعی، 
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از دانشجویان، 5/12درصد سطح شجاعت اجتماعیشان پایین بوده که تنها 8/17رو به باال، 
اند.شجاعت اجتماعی باالیی داشته

هاي استنباطییافتهب) 
بیانگر آن است که بین میزان 5و 4اوله در جدهاي آماري انجام شدنتایج آزمون

شجاعت اجتماعی دانشجویان و نوع فرهنگ سیاسی آنان رابطه وجود دارد بدین معنی هر 
چه شجاعت اجتماعی افراد در سطح باالیی قرار داشته باشد تمایل افراد به سمت فرهنگ 

رسد فرهنگ سیاسی تر میز سطح باال به سطوح پایینسیاسی مشارکتی بوده و هر چه ا
هاي انجام شده شود. همچنین نتایج آزمونفرد به نوع تبعی و پس از آن محدود متمایل می

ي دهد؛ از میان متغیرهاي مستقل (سن، جنس، قومیت، محل سکونت و رشتهنشان می
شجویان در رابطه تحصیلی)، دو متغیر جنس و محل سکونت با نوع فرهنگ سیاسی دان

اند. بر همین اساس نوع فرهنگ سیاسی در میان دانشجویان دختر و پسر متفاوت بوده
اند یا در است. همچنین بر حسب آنکه در مرکز استان فارس (شیراز) سکونت داشته

شهرهاي دیگر استان، داراي فرهنگ سیاسی متفاوتی هستند.

نوع فرهنگ سیاسیي شجاعت اجتماعی با آزمون رابطه:4جدول 
شجاعت اجتماعی / فرهنگ سیاسیآزمون آماري

%274ضریب همبستگی پیرسون
000/0سطح معناداري

376تعداد متعبر

سن، جنس و ...) با نوع فرهنگ سیاسیهاي فردي (ي ویژگیآزمون رابطه:5جدول 
داريیسطح معنمیزان آمارهآزمون آماريمیانگینفراوانیسطح متغیرمتغیر

سن
175000/2سال22زیر 

F251/2107/0 1371533/2سال25-22
720411/2سال25باالي

1751774/2زنجنس
T080/302/0 2119716/1مرد

قومیت

2640871/0فارس

F216/1304/0 248333/1ترك
630317/2لر

350857/0سایر
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داريیسطح معنمیزان آمارهآزمون آماريمیانگینفراوانیسطح متغیرمتغیر

محل 
سکونت

1511788/2شیراز
F793/5003/0 748784/1شهرهاي استان

1610373/2شهرهاي دیگر

يرشته
تحصیلی

890674/2علوم انسانی

F280/0891/0

510196/2علوم پایه
1500400/2فنی و مهندسی

کشاورزي، 
761053/2دامپزشکی

201500/2هنر و معماري

رگرسیون چند متغیره
دهد که از بین متغیرهاي مستقلی نشان می6ي تحلیل رگرسیون در جدول نتیجه

درصد از 11اند؛ شجاعت اجتماعی، جنسیت و محل سکونت، که وارد تحلیل رگرسیون شده
ي تحلیل، اولین متغیري کنند. مطابق با نتیجهتغییرات متغیر فرهنگ سیاسی را تبیین می

ضریب بتا و سطح رگرسیون شده است شجاعت اجتماعی است که بر اساس که وارد مدل
277/0توان گفت به ازاء هر واحد افزایش شجاعت اجتماعی افراد، داري آن، میمعنی

ي دوم نتایج براي متغیر یابد. در مرحلهفرهنگ سیاسی آنها به سمت مشارکتی تمایل می
اد از سکونت در مرکز استان (شیراز) به دهد؛ هر چه افرمحل سکونت (شیراز) نشان می

یابند و بر سمت شهرهاي دیگر استان فاصله گرفته به فرهنگ سیاسی مشارکتی تمایل می
شوند. در شیراز)، به فرهنگ سیاسی تبعی متمایل میف آن، با سکونت در مرکز استان (خال

ي تحلیل نتیجهي سوم متغیر جنسیت (زن) وارد تحلیل شده است که با توجه به مرحله
توان گفت دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر، تمایل بیشتري به نوع فرهنگ می

اند.سیاسی مشارکتی نشان داده

تحلیل چند متغیره:6جدول 

RR2Adjمتغیر وابستهگام
R2

خطاي 
BBetaTSigاستاندارد

272/0074/0072/0035/0188/0272/0417/5000/0شجاعت اجتماعی1
002/0- 122/3- 155/0- 313/0098/0093/0083/0285/0شیراز)محل سکونت (2
011/0-566/2- 127/0-338/0114/0107/0064/0164/0جنسیت (زن)3
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گیرينتیجه
ترین عناصر زندگی اجتماعی به شمار فرهنگ سیاسی در عصر حاضر یکی از مهم

یري بر کردار سیاسی اعضاي جامعه داشته و از جمله ناپذرود چرا که نفوذ انکارمی
رود. در این تحقیق که فرهنگ سیاسی بر اساس ي آن به شمار میمحورهاي اصلی توسعه

شان سیفرهنگ سیادرصد5/58ري شده است، اکثریت با گیي آلموند و وربا اندازهنظریه
ي ي ضعف روحیهدهندهانرسد چرا که نشکننده به نظر میباشد که آن نگرانتبعی می
هاي فردي، جنسیت و پذیري در مورد مسائل سیاسی کشور است. از میان ویژگیمشارکت

اند. به عبارتی دانشجویان پسر تمایل ثر بودهؤممحل سکونت در نوع فرهنگ سیاسی
اند که این مسئله تا حد زیادي ناشی از بیشتري به فرهنگ سیاسی مشارکتی نشان داده

که زنان در ایرانی باشد به طورييذیري سیاسی متفاوت زنان و مردان در جامعهپجامعه
هاي سیاسی براي نیپذیر شده و مرکزیت نقش آفریهاي سیاسی جامعهي فعالیتحاشیه

همچنین ساکنین حومه نسبت به مرکز استان (شیراز) تمایل بیشتري به ؛باشدمردان می
را یادآور شد؛ انسانی که اید بتوان این عبارت زیمل اند شفرهنگ سیاسی مشارکتی داشته

شود. گر و محتاط مینی محاسبهکند به تدریج تبدیل به انساشهر زندگی میدر کالن
ثر از شجاعت أق آن بوده است که فرهنگ سیاسی متي اصلی این تحقیانجام نتیجهسر

بودن فرهنگ سیاسی ی در مشارکتی که باال بودن شجاعت اجتماعاجتماعی است به طوري
هاي مثبت افراد گیرينوع جهتيگونه که شجاعت اجتماعی در نتیجهباشد. همانثر میؤم

هاي احساسی، گیريباشد فرهنگ سیاسی نیز محصول جهتبه جامعه و اجزاء آن می
از ؛ستیعنی بخش سیاسی ايارزیابانه و شناختی آنها نسبت به بخش معینی از جامعه

ت اجتماعی حاصل باشند. با توجه به آنکه شجاعپذیري میفرایند جامعهرو محصولاین
پذیري سیاسی است وجود ي جامعهو فرهنگ سیاسی در نتیجهپذیريفرایند کلی جامعه

اساسی يلهأباره سه مسدور از انتظار نبوده است. در اینرابطه بین این دو متغیر چندان 
هاي افراد به گیريعی که مبتنی بر جهتمطرح شده است. در سنجش شجاعت اجتما

درصد داراي شجاعت 5/12مصالح ملی و جامعه است تنها درصد پایینی از افراد با 
متوسط رو به پایینی از اجتماعی باالیی بوده و درصد باالیی در سطح متوسط و غالباً

و هنجاري میان تواند ناشی از فقدان اجماع ارزشی : میشجاعت اجتماعی بوده است که اوالً
تفاوتی اجتماعی، ي فردگرایی و بی: رشد روحیهپذیر کننده در جامعه، دوماًنهادهاي جامعه

ریزان فرهنگی در جایگزینی الگوهاي هنجاري مناسب : ضعف کارکردي نهادها و برنامهسوماً
در شرایطی است که به دلیل گذار جامعه از وضعیت پیش مدرن به مدرن در کنار هنجارها
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باشیم که به سرعت به سمت اي میهاي سنتی شاهد ظهور الگوهاي رفتاري تازهو ارزش
زندگی و رفتارهاي اجتماعی، اعضاي جامعه يرود که در عرصههنجاري شدن به پیش می

باشد. مسئولین مربوط میيتوجهيکند. بنابراین شایستهرا با سردرگمی مواجه می
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