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 ملی اقتدار بر اجتماعی سرمایه تأثیرگذار هاي مؤلفه شناسایی
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  چکیده:
 و اهداف تحقق دنبال به حکومت تشکیل از بعد همواره سیاسی هاي نظام

 تحقق به منجر تواند نمی ها حکومت تشکیل صرف حال این با هستند، خود هاي آرمان
 اقتدار و سیاسی اقتدار کسب ها آرمان و اهداف تحقق الزمه شود؛ ها آرمان و اهداف

 بر اجتماعی سرمایه تأثیرگذار هاي مؤلفه شناسایی مقاله این اصلی هدف اشد.ب می ملی
 ابزار از استفاده و پیمایشی روش با که است ایران اسالمی جمهور ملی اقتدار

 چمران شهید دانشگاه اساتید مطالعه مورد آماري جامعه گرفت. انجام پرسشنامه
 افزار نرم از استفاده با گیري نمونه برآورد اساس بر نفر 150 تعداد باشند. می اهواز

SPSS Sample Power توان تحلیل مسیر در )Power( هاي تحلیل گردید. انتخاب 
 آمده، دست به هاي یافته اساس بر گرفت. انجام SPSS افزار نرم از استفاده با آماري
 سیاسی اعتماد ،)=35/0r( سیاسی مشارکت یعنی اجتماعی سرمایه هاي مؤلفه

)45/0r=(، ملی انسجام )26/0r=(، اجتماعی حمایت )38/0r=(، امنیت 
 ملی اقتدار تحقق در )=67/0r( اجتماعی پذیري مسئولیت و )=78/0r(اجتماعی
 چهار که دهد می نشان رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج همچنین باشند. می تأثیرگذار

 اجتماعی پذیري مسئولیت و اجتماعی امنیت اجتماعی، انسجام سیاسی، اعتماد متغیر
   اند. داشته ملی اقتدار یعنی وابسته متغیر بینی پیش در را اهمیت بیشترین ترتیب به

  
   سیاسی مشارکت اجتماعی، امنیت ملی، اقتدار اجتماعی، سرمایه کلیدي: مفاهیم
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  مسأله یانب و دمهمق
 موجود نظم با آن متضاد و متفاوت عمیقاً ماهیت دلیل به اسالمی، انقالب پیروزي با

 از انقالب شور سرکوب براي و کردند آرایی صف آن برابر در غرب و شرق از الملل، بین نظام
 دشوار هاي واقعیت با تدریج به اسالمی انقالب نیروهاي رو همین از نکردند. دریغ عملی هیچ

 ندده می راهبرد تغییر انقالب، نیروهاي بعد به اي برهه از و شوند می رو روبه سیاست جهان
 و ورزي سیاست به یازیدن دست اسالمی، انقالب متعالی اهداف پیشبرد منظور به و

 انقالب متعالی اهداف راستاي در سیاسی قدرت مشروع ساماندهی و حکومت گذاري بنیان
 منظور به یافت، ثبات آن از برآمده سیاسی نظام که انقالب فرداي شود. می ناپذیر اجتناب
 ملی، سطح در سیاسی نظام اهداف انقالب، متعالی هاي آرمان و ها غایت ها، ارزش به وصول
 غایات راستاي در خود که شده تعریف اهداف به وصول یافت. تقریر جهانی و اي منطقه
 ي گستره به مهم این و نیست و نبود ممکن خود خودي به است، شده تعریف تاریخی
 میزان به دیگر بیان به دارد، تحکممس بستگی سیاسی نظام اقتدار و ها توانایی ها، فرصت

 حکمرانی، امر در پیشرو سیاسی الگوي یک عنوان به اسالمی جمهوري ملی اقتدار گسترش
 و ممکن شده تعریف اهداف و انقالب منافع و متعالی هاي آرمان و غایات به دسترسی امکان
 شرط جهانی و اي منطقه ملی، سطح سه در اقتدار به دستیابی واقع در شود. می میسر

 محصول بلکه یابد، نمی ظهور خود خودي به اقتدار باشد. می انقالب اهداف تحقق ضروري
   باشد. می اجتماعی سرمایه همچون مختلفی عوامل

 بر را کالنی و خرد هاي مسئولیت خویش، ملی اقتدار تقویت براي سیاسی نظام هر
 ثبات پایداري، لذا دهد، می قرار قیممستتأثیر  تحت را نظام کارکردهاي الزاماً که دارد عهده

 ساختاري و نظم هم کنار در که است گوناگونی عوامل به منوط سیاسی نظام یک اقتدار و
 تضمین را آن پویایی و حفظ را خویش هویت شفاف، فرایندي در که آورند می پدید را

 بردهايراه طراحی کنار در دقیق الگویی از مندي بهره و سازماندهی نظم، بخشد. می
 قدرت مختلف ابعاد در توانایی کسب و تعالی به رو روند حفظ متضمن که کارآمد و روزآمد

 اقتدار بنیادین مقومات و مقدمات از باشد روز نیازهاي پاسخگوي سو دیگر از و باشد ملی
 با صرفاً که است پیچیده فرآیندي ملی اقتدار به دستیابی فرآیند است بدیهی است. ملی
 ادراك پیچیده فرآیند این در نخستین گام نیست. حصول قابل توسعه الگوهاي به اتکا

 پدیده این مفهومی هاي زیرساخت که است هایی شاخص و ها مؤلفه ابعاد، ها، بنیان از صحیح
 نماید. ممانعت پراکنده ادراکات و ابهامات از و ساخته مشخص عملیاتی، و دقیق قالبی در را

 و ابعاد تمامی به مناسب پوشش در ضعف یا ها بنیان این شناخت و تفهم در ابهام نوع هر
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 روند و وضعیت از برآورد در غفلت یا آنها تواناسازي براي مناسب گذاري سرمایه و ها مؤلفه
 تنها نه راهبردي و گفتمانی نظري، هاي عرصه در سیاسی هاي شاخص و ها مؤلفه جاري
 و موجودیت حفظ بلکه سازد می مواجه اختالل با را اقتدار پایداري و اقتدار کسب فرآیند

  سازد. می همراه متفاوت هاي چالش با را نظام استواري
 انسجام، امنیت، مشارکت، اعتماد، مانند اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه میان این در

 که باشند می برخوردار باالیی وزن از ملی اقتدار تحقق در اجتماعی پذیري مسئولیت
 و تجمیع ازي اجتماعی  سرمایه دهند. می قرار مستقیم تأثیر تحت نیز را ظامن کارکردهاي

 و هویت (منابع شود می بارور و زاده فرهنگی و انسانی فیزیکی، معنوي، هاي  سرمایه تعامل
 ازي اجتماعی  سرمایه سازد. می آینده سوي به را جامعه حرکت بستر و معرفت)، منابع

 اقتصادي، اجتماعی، علمی، فکري، هاي  سیستم در موجود هاي ارزش و هنجارها مجموعه
 نهادهايتأثیر  حاصل نیز ها ارزش و هنجارها این و شود می منتج جامعه سیاسی و فرهنگی
 متقابل، اعتماد هاي  ویژگی که است انسانی روابط و سیاسی نظام نوع اقتصادي، و اجتماعی

 وجود احساس گروهی، و جمعی هویت احساس اجتماعی، هاي گروه متقابل اجتماعی تعامل
  روند. می شمار به آن کانونی نقاط از تیمی و گروهی کار و آینده از مشترك تصویري
 در را اجتماعی ي سرمایه نقش و سهم که است آن پژوهش این هدف راستا همین در
 این يکنندهبیان اجتماعی ي سرمایه مفهوم اساس این بر بسنجد، ملی اقتدار تدارك

 هاي دارایی هنجارها و هاارزش مشروعیت، مشارکت، اعتماد، چون مقوالتی که است قعیتوا
 نظام براي ملی اقتدار تدارك در مهمی سهم تواندمی که دهند می تشکیل را مهمی

 تواند می اجتماعی ي سرمایه منظر این از باشد داشته آن هايقابلیت افزایش و سیاسی
 بسیار حد در المللی بین و داخلی سطوح در را سیاسی ظامن یک اقتدار و ثبات پایداري،

     کند. تضمین باالیی
  

  پژوهش ضرورت و اهمیت
 هاينظام و است برخوردار باالیی اهمیت از کشوري هر براي ملی اقتدار امروزه

 تنها برخی بیفزایند. گوناگون هاي عرصه در خود اقتدار بر روز بهکوشند روز می سیاسی
 اگر کارشناسان اکثر اعتقاد به اما دانند، می کافی کشور یک براي نظامی بعد رد را اقتدار

 نظامی بعد به نباید تنها باشد مقتدر جهان در کلمه حقیقی معناي به خواهد می کشوري
 اقتدار داراي نیز اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، هاي عرصه دیگر در باید بلکه کند بسنده
 تبدیل چگونگی و کشف که دارد خاصی ملزومات ملی اقتدار تحقق دیگر بیان به .باشد
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 اجتماعی سرمایه با مرتبط هايگزاره تقویت دارد. ارجحیت و اولویت ملی اقتدار به ها آن
 .داشت خواهد همراه به را ملی اقتدار هاي مؤلفه ثبات و ارتقاء که است ملزومات این از یکی

 و ارزشی هاي بنیان جذاب، و خاص هايارزش و هاآموزه توزیع و تولید با اجتماعی سرمایه
 Ghorbani( دهدمی قرار مطلوب وضعیت راستاي در و کرده تقویت را کشور ارکان

Sheikhunshin & et. al., 2011: 19.( اعتماد سیاسی، مشارکت همچون هایی شاخص 
 و لتدو کارآیی اجتماعی، پذیري مسئولیت اجتماعی، امنیت داخلی، انسجام سیاسی،
 طبیعتاً که باشد داشته ملی اقتدار تولید در افزاینده و مؤثر نقشی تواند می قانون حاکمیت

 منافع تأمین و خارجی سیاست در مهم عاملی تواند می داخلی همبستگی و انسجام این
   باشد. المللبین نظام در مشروعیت و پرستیژ کسب و ملی

 عدم و پراکندگی به منجر تواند می پژوهش این اهمیت و ضرورت گرفتن نادیده
 راهبردهاي فقدان همچنین و اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه سازي کیفی ي حوزه در تمرکز

 ي سرمایه تأثیرگذار هاي مؤلفه چنانچه بالعکس شود، ملی اقتدار به نیل جهت مشخص
 لیم اقتدار تحقق شود تالش ها آن تقویت جهت در و شناسایی ملی اقتدار بر اجتماعی
 داشت. خواهد بدنبال المللی بین و داخلی سطح در را ایران اسالمی جمهوري

 
  پژوهش پیشینه

 به دانش نهاد شود می افزوده تراکم این حجم بر چه هر و است تراکمی دانش، فرایند
 هر که آنجایی از است. داشته روزافزون میل شدن، تخصصی و پیچیدگی و تکامل سمت

 پدیده شناخت در را تري دقیق هاي روش و دارد جدید سخنی دخو اینکه علیرغم پژوهش،
 این بر 1نیومن باشد. پیشین دستاوردهاي به متکی باید ولی گیرد، می کار به مطالعه مورد
 پوشی چشم دیگران هاي یافته از که نیست جداگانه فعالیتی علمی پژوهش که است باور

 مشترك دانش دنبال  به و دارند رکیمشت هدف که است محققان از جمعی تالش بلکه کند،
 هاي پژوهش ترین مهم از برخی به 1 جدول در لذا ).Neuman, 1994: 80( باشند می

  شود: می اشاره دارند حاضر پژوهش با نزدیکی ارتباط که گرفته صورت
  
  
  
  

                                                 
1 Neuman 
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 گرفته صورت خارجی و داخلی مطالعات ي پیشینه :1 جدول
Table 1: Background of Internal and External Studies 

  پژوهش نتایج  پژوهش عنوان  پژوهش سال  نویسنده[گان]

Masumi and 
Padashi  2018  

 اجتماعی ي سرمایه تأثیر
 جمهوري ملی امنیت بر

  ایران اسالمی

 اعم آن هاي مؤلفه و اجتماعی ي سرمایه هرچقدر
 تقویت اجتماعی انسجام و اعتماد مشارکت، از
 شود.می کشور سطح در امنیت ارتقاي باعث یابد

 تأثیر ملی امنیت بر اجتماعی ي سرمایه بنابراین
  گذارد می مستقیم

Agha Hosseini
& et al  2013  

 بین رابطه بررسی
 و اجتماعی ي سرمایه

 سیاسی نظام مشروعیت
 دانشگاه موردي: (مطالعه

  اصفهان)

 مشروعیت و اجتماعی ي سرمایه متغیر دو بین
 دارد. وجود عناداريم ارتباط کشور سیاسی نظام

 مطالعه مورد ي جامعه در معناداري این
 با اجتماعی ي سرمایه که است صورت بدین

 و عقالنی بعد دو در سیاسی مشروعیت
 با اما دارد، معناداري ي رابطه آن کاریزماتیکی

 معناداري این سیاسی مشروعیت از سنتی بعد
  ندارد وجود

Narimany 2016  
 ي هسرمای هاي مؤلفه تأثیر

 و همدلی بر اجتماعی
  ملی قدرت و زبانی هم

 و مسئوالن و مردم اعتماد میزان متغیرهاي
 بر را تأثیر بیشترین مسئوالن و مردم انسجام

  دارند را ایران ا. ج. در ملی قدرت

Nazari et al  2015  بر سیاسی مشارکت تأثیر 
  ملی امنیت

 برقراري عوامل مؤثرترین و ترین مهم از یکی
مشارکت ملی امنیت ضریب ارتقاي و تداراق وفاق

 در مشارکت است ملی گوناگون هاي درصحنه
 و تأمین ضامن و حاکمیت مشروعیت تجلی واقع

 به تواند می مردمی مشارکت زیرا است ثابت
 براي پشتوانه ترین مناسب و مؤثرترین مشابه
 ـ سیاسی هاي بحران و معضالت وفصل حل

 هر گیرد قرار هاستفاد مورد امنیتی و اجتماعی
 و همکاري از بیشتري هاي جلوه بتواند که دولتی

 سیاسی ابعاد در را مردمی هاي توده همدلی
 کشور از دفاع در بخصوص و اقتصادي اجتماعی

 خارجی و داخلی تهدیدات مقابل در حکومت و
 اعتبار از المللی بین ي جامعه در نماید جلب

  رددگ می برخوردار تري رفیع موقعیت و شخصیت

Khan  2010  

 اقتدار« نظري هاي مؤلفه
 خارجی سیاست در »ملی

 بر تأکید با اسالمی،
 خمینی امام هاي اندیشه

  (ره)

 شیعه، اجتماعی تفکر ساختار ارکان اساس بر
 اندیشه ،»گراییتکلیف« و »خدامحوري« یعنی
 ي مؤلفه چهار به خارجی سیاست در (ره) امام

 ،»یزيست ظلم« ،»سبیل نفی« یعنی نظري،
 به دعوت« و »دینی سیادت و اسالمی عزت«
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  پژوهش نتایج  پژوهش عنوان  پژوهش سال  نویسنده[گان]
  است شده رهنمون ،»مسلمین اتحاد

Hayat 
Moghaddam 

& et al 
2017  

 با مرتبط عوامل شناسایی
 امنیتی ـ دفاعی مخلفه
 ساخت استحکام جهت

 با نظام قدرت درونی
 منویات بر تأکید
  قوا کل معظم فرماندهی

 رهبري معظم مقام منویات اساس بر
ي مؤلفه مادي و معنوي هاي جنبه العالی) ه(مدظل

 از: عبارتند اولویت ترتیب به امنیتی ـ دفاعی
 ملی، اقتدار و ایستادگی ملی، عزم خواهی، اسالم

 قوي، مسلح قواي زا، درون فناوري و دانش
 حفظ درونی، ي بالقوه هاي ظرفیت خودکفایی،

 و هدف در گرایی آرمان ملی، وحدت و انسجام
  جهادي مدیریت و عمل در گرایی واقع

Ahmadi  2016  
 هاي مؤلفه شناسایی
 نرم قدرت اجتماعی
  ایران اسالمی جمهوري

 از برخورداري با ایران اسالمی جمهوري
 خانواده، مستحکم بنیاد همچون هایی مؤلفه

 امنیت اجتماعی، عدالت اخالقی، ي جامعه
 ي روحیه اجتماعی، انسجام و وحدت اجتماعی،

 رکوردهاي و موقعیت و اجتماعی ي سرمایه ملی،
 قدرت اجتماعی هاي مؤلفه ي زمینه در ورزشی
 سطح در مناسبی نسبتاً توانمندي از نرم

 برخوردار اسالم جهان و خاورمیانه ي منطقه
  است

Parsa  2013  

 قدرت ارتقاء راهبردهاي
 اسالمی جمهوري نرم
 الملل بین محیط در ایران
 نظرات و آراء مبناي بر

 رهبري ممعظ مقام
  العالی) (مدظله

ترین مهم رهبري معظم مقام سخنان به استناد با
 از حمایت همچون مسائلی ي حوزه در راهبردها
 اسالم، جهان وحدت عالم، محرومان و مظلومان

نرم جنگ به نسبت بخشی آگاهی تفرقه، از پرهیز
 ستیز، ظلم و سلطه جریانات از حمایت دشمن،

 هاي رژیم نفی م،صهیونیس و امپریالیسم نفی
 از حمایت و اسالم جهان در اقتدارگرا و وابسته

 بر استناد گیرد، می جاي ... و دینی ساالري مردم
 فکري ي منظومه از هایی جنبه همه اصول این
  باشد می نرم قدرت مورد در رهبري معظم مقام

Hooghe & 
Kern  2017  

 و اجتماعی ي سرمایه
 سیاسی حمایت ي توسعه

  اروپا در

 کاهش دلیل به سیاسی مشروعیت اهشک
 سیاسی مشارکت بین است. اجتماعی ي سرمایه

 اعتماد و دموکراسی از رضایت و سویک از
 همبستگی دیگر، سوي از حکومت به سیاسی

  دارد وجود توجهی قابل و واضح

Hetherington  1998  سیاسی اعتماد اهمیت  

 براي قوي دلیل یک سیاسی اعتماد کاهش
 یک ایجاد به پایین اعتماد ت.اس نارضایتی

 هاي نظام کار که انجامد می سیاسی محیط
  کند می سخت بیشتر موفقیت براي را سیاسی
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 یاري گرفته بکار روش و متغیرها ها،فرضیه طراحی در را محقق مذکور مطالعات
 اي گونه به ملی اقتدار و اجتماعی ي سرمایه درك براي ارزشمند تالشی کدام هر و نموده

 مختلف هاي جنبه کامل بررسی به اندنتوانسته کدامهیچ وجود این با اما اند.بوده تفاوتم
 ي حوزه در شده انجام هايپژوهش با حاضر پژوهش تفاوت بپردارند. حاضر پژوهش موضوع
 نقش اوالً مطالعات این از کدامهیچ که باشدمی این در ملی اقتدار وي اجتماعی  سرمایه
 اولین براي پژوهش این ثانیاً ؛اند ننموده بررسی را ملی اقتدار تحقق بر عیاجتما ي سرمایه

 قرار سنجش مورد پیمایش صورت به را ملی اقتدار یعنی پژوهش وابسته متغیر که است بار
 هاآن رفع صدد در فرارو مقاله که است شده باعث را پژوهشی خأل وضعیت دو این دهد. می
  باشد.می

  
  پژوهش هاي سؤال

 اصلی  ؤالس
 ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار بر اجتماعی ي سرمایه ثیرگذارأت هاي لفهؤم -

 کدامند؟
  

  فرعی سؤاالت
  دارد. ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر تأثیري چه سیاسی مشارکت -
 دارد. ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر تأثیري چه سیاسی اعتماد -
 دارد. ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر أثیريت چه اجتماعی حمایت -
 اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر تأثیري چه اجتماعی پذیريمسئولیت -

 دارد. ایران
 دارد. ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر تأثیري چه اجتماعی امنیت -
 دارد. یرانا اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر تأثیري چه اجتماعی انسجام -
  
  پژوهش اهداف

 اصلی هدف
 اسالمی جمهوري ملی اقتدار بر اجتماعی سرمایه تاثیرگذار هاي مولفه شناسایی -

 .ایران
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  فرعی اهداف
   .ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر سیاسی مشارکت نقش تبیین -
  .ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر سیاسی اعتماد نقش تبیین -
   .ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی حمایت نقش تبیین -
 اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی پذیري مسئولیت نقش تبیین -

   .ایران
   .ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی امنیت نقش تبیین -
   .ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی انسجام نقش تبیین -
  

  پژوهش شناسیروش
 آوري جمع است. شده انجام پیمایشی تکنیک و کمی رویکرد از استفاده با مطالعه این

 دانشگاه اساتید ي مطالعه مورد آماري ي جامعه گرفت. انجام نامه پرسش طریق از هاداده
 در دانشگاه آموزش ي اداره رسمی آمار آخرین اساس بر که باشدمی اهواز چمران شهید
 ي مطالعه که آنجا از باشد می نفر 608 برابر دانشگاه این اساتید کل جمعیت 2019 سال

 برآورد لذا دارد، قرار بنیاد داده ي نظریه و فرضیه آزمون بر مبتنی و کمی روش با حاضر
 )Power( توان تحلیل مسیر در SPSS Sample Power افزارنرم از استفاده با گیرينمونه
 توان اطمینان، (سطح احتمالی گیري نمونه به مربوط هاي پیشفرض به توجه با گرفت. انجام

 SPSS افزار نرم از استفاده با و تحلیل) در درگیر متغیرهاي تعداد و اثر حجم آزمون،
Sample Power مشخص نفر 150 تعداد دانشگاه اساتید بین از آماري ي نمونه حجم 

 مانند پارامترهایی یعنی پارامتر؛ یک از بیش با محقق مطالعه این در که آنجا از گردید.
 داشت؛ سروکار پژوهش، مختلف متغیرهاي با متناسب رگرسیون و میانگین همبستگی،

 انجام نمونه برآورد مربوطه، هايشاخص از استفاده با پارامترها تکتک براي ابتدا شد سعی
 تشخیص قابل اثر اندازه مقدار با رگرسیون پارامتر اساس بر نمونه حجم نهایت در که گیرد

 عمل داد، دست به نمونه حجم از را برآورد بیشترین که 22/0 مقدار به آماري ي جامعه در
 تر معقول سطح در هم پارامترها سایر توسط نمونه پایین حجم برآوردهاي کار این با گردد.

 ،01/0 پیشفرض با مطالعه این در آمده دستبه نمونه حجم شد. خواهند لحاظ باالتري و
 نوع (خطاي بتا مقدار براي 20/0 مقابل در و توان براي 80/0 آلفا، براي 03/0 و 02/0

 منطقی معیارهاي تمام بنابراین و است آمده دستبه 22/0 تشخیص قابل اثر ي اندازه دوم)،
 آلفاي سطح در نفر 150 را نمونه ترین مناسب لذا شد. گرفته نظر در نمونه انتخاب در
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 یا هدفمند احتمالی غیر گیري نمونه روش از حاضر پژوهش در گردید. انتخاب 03/0
 به واحدها ي سنجیده انتخاب قضاوتی گیري نمونه در معموالً است. شده استفاده قضاوتی
 روش این باشند. نظر مورد ي جامعه از بخشی معرف یک هر که گیرد می صورت طریقی

 محقق پیشین ي تجربه و نظري فهم بر مبتنی رسیبر مورد موضوع به توجه با گیري نمونه
 آماري افزار نرم کارگیري به با ها داده تحلیل و توصیف براي است. مطالعه مورد جمعیت از

SPSS است. شده استفاده استنباطی و توصیفی آمار از  
 6 از استفاده با اجتماعی ي سرمایه یعنی مستقل متغیر پرسشنامه طراحی جهت

 4( سیاسی اعتماد گویه)، 7( سیاسی مشارکت گویه)، 4( اجتماعی یتامن یعنی شاخص
 اجتماعی پذیري مسئولیت و گویه) 3( اجتماعی حمایت گویه)، 7( اجتماعی انسجام گویه)،

 از نیز ملی اقتدار یعنی وابسته متغیر سنجش براي گرفت. قرار سنجش مورد گویه) 7(
 (اصالح مقاومتی اقتصاد گویه)، 4( گراییقانون ،)گویه 5( سیاسی رضایتمندي هاي شاخص
 6( اساسی) و راهبردي اقالم امنیت ملی، تولید از حمایت فسادستیزي، مصرف، الگوي
 استفاده گویه) 4( اجتماعی عدالت و گویه) 3( محوري مردم گویه)، 3( گرایی علم گویه)،

 سنجش مورد گویه 25 با نیز ملی اقتدار و گویه 30 با اجتماعی ي سرمایه مجموع در شد.
 متخصص داوران نظرات از گیري بهره با سنجش، ابزار اعتبار از اطمینان براي گرفتند. قرار
 بر عالوه شد. سنجیده نامه پرسش سؤاالت صوري اعتبار ابتدا تحقیق، موضوع ي حوزه در

 سؤاالت از نامه پرسش سؤاالت طراحی در تا شد تالش متخصصان، نظرات از استفاده
 پایایی از اطمینان براي شود. گرفته بهره اند، شده  استفاده دیگر تحقیقات در که مشابهی

 از یک هر کرونباخ آلفاي .است گرفته قرار استفاده مورد کرونباخ، آلفاي روش نتایج،
   است. آمده زیر جدول در متغیرها

  

 طیف هر هاي(پایایی)گویه کرونباخ آلفاي میزان :2 جدول
Table 2: Cronbach's Alpha (Reliability) of the Items in Each Spectrum 

 آلفا ضریب گویه تعداد ها طیف
  0/74  25 ملی اقتدار

  0/81  30 اجتماعی ي سرمایه
  0/73  4  اجتماعی امنیت

  0/87  7  سیاسی مشارکت
  0/76  4  سیاسی اعتماد
  0/73  7  اجتماعی انسجام
  0/70  3  اجتماعی حمایت

  0/75  5  عیاجتما پذیري مسئولیت
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  پژوهش نظري مبانی و ادبیات
  یاجتماع سرمایه - 1

  اجتماعی سرمایه تعریف
 توسط مختلف سطوح در که است مدرنی مفاهیم جمله از اجتماعی ي سرمایه مفهوم

 جدول در که اند کرده ارائه آن از متعددي تعاریف و گرفته قرار استفاده مورد پردازان نظریه
   شود. می رهاشا ها آن از برخی به زیر

  
 اجتماعی ي سرمایه از مختلف تعاریف :3 جدول

Table 3: Different Definitions of Social Capital 
  اجتماعی ي سرمایه تعاریف  پرداز نظریه

Beker (1990) 
 سپس و کنند می استخراج خاص اجتماعی ساختار از افراد که است منبعی
 در تغییرات ي وسیله به و نندک می استفاده آن از خود منافع پیگیري براي

  .)Baker, 1990: 619( شود می ایجاد افراد بین رابطه
Bilio & et al 

(1996) 
 .Belliveau & et al( نخبگان نهادي وابستگی و اشخاص فردي ي شبکه

1996: 1572(.  

Burdio (1986) 

 روابط از بادوام اي شبکه از حاصل که است اي بالقوه یا واقعی منابع جمع
 در عضویت دیگر بیان به یا متقابل شناخت و آشنایی شده، نهادینه کمابیش

 ي سرمایه پشتیبانی از را خود اعضاي از یک هر که اي شبکه است. گروه یک
 :Bourdieu, 1986( سازد می اعتبار مستحق را آنان و کند می برخوردار جمعی

248(.  
Adler and Cowan 

(2002) 
 روابط محتواي و ساختار در آن منبع که ها گروه یا افراد دسترس در نیت حسن

  .)Adler and Kwon, 2002: 23( است  نهفته بازیگران اجتماعی
Decker and 

Oslaner (2003) 
 است یکدیگر با مردم تعامل ي نحوه مورد در اساساً اجتماعی ي سرمایه

)Dekker and Uslaner, 2003: 54.(  
Boxman & et al 

(1991) 
 نیاز مورد منابع و حمایت از باشند داشته انتظار توانند می که افراد زا شماري

  .)Boxman & et al, 1991: 52( شوند مند بهره است مردم اختیار در که

Bort (1997) 
 هایی فرصت ها آن طریق از که بیشتري عمومی ارتباطات و همکاران دوستان،

 هاي فرصت( کنید می یافتدر خود انسانی و مالی ي سرمایه از استفاده براي
  )Burt, 1997: 355( شبکه) یک در کارگزاري

Ports (1998) 
 دیگر یا و اجتماعی هاي شبکه در عضویت مزایاي تضمین براي بازیگران توانایی

  .)Portes, 1998: 6( اجتماعی ساختارهاي
Bram and Ron 

(1997) 
 را جمعی کردعمل مشکالت حل که شهروندان بین مشارکتی ارتباط ي شبکه

  .)Brehm and Rahn, 1997: 999( کنند می تسهیل
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Coleman (1990) 

 نهاد یک اجتماعی ي سرمایه شود؛ می تعریف عملکردش با اجتماعی ي سرمایه
 مشترك ویژگی دو داراي که است نهادها از مختلفی انواع بلکه نیست، واحد

 ؛هستند اجتماعی ارساخت هاي جنبه از برخی داراي ها آن ي همه الف) هستند:
 ,Coleman( کنند می تسهیل را ساختار در موجود افراد از خاصی اقدامات ب)

1990: 302(.  

Fukuyama (1995) 

 اهداف تحقق براي ها سازمان و ها گروه در یکدیگر با همکاري براي افراد توانایی
 اي مجموعه وجود عنوانبه سادگی به تواند می اجتماعی ي سرمایه مشترك.

 گروه یک اعضاي میان مشترك هنجارهاي یا رسمی غیر هاي ارزش از خاص
 :Fukuyama, 1995( کرد تعریف دهد، می را ها آن میان همکاري اجازه که

10.(  

Inglehart  )  هاي انجمن ي گسترده هاي شبکه آن در که تحمل، و اعتماد از فرهنگی )1997
  ).Inglehart, 1997: 188( شوند می پدیدار داوطلبانه

Ports and 
Sansenber ( 1993) 

 دادن قرار هدف و اقتصادي اهداف بر که گروهی درون اقدام براي انتظاراتی
 ي حوزه سمت به انتظارات این اگر حتی گذارد، می تأثیر آن اعضاي رفتار

  ).Portes and Sensenbrenner, 1993: 1323( نشود متمرکز اقتصادي

Pootnam (1995) 

 که اجتماعی اعتماد و هنجارها ها، شبکه مانند اجتماعی مانساز هاي ویژگی
 ,Putnam( کنند می تسهیل دوجانبه سود براي را همکاري و هماهنگی

1995:67.(  

Thomas (1996) 
 توسعه و اند یافته توسعه مدنی ي جامعه در که فرآیندهایی و داوطلبانه ابزارهاي

  ).Thomas, 1996: 11( کنند می ترویج جامعه کل براي را

Lori (1992) 

 در ها ارزش و ها مهارت کسب به که افرادي بین اجتماعی روابط طبیعی طوربه
 حفظ براي حسابداري در است ممکن که دارایی یک ... کنند می کمک بازار

  ).Loury, 1992: 100( باشد مهم بسیار جامعه در نابرابري

Nahapit and 
Gushal (1998) 

 روابط شبکه طریق از که دسترس قابل و موجود بالقوه و واقعی منابع جمع
 ها قابلیت شامل اجتماعی ي سرمایه بنابراین شود می حاصل اجتماعی یا فردي

 & Nahapiet( شوند می بسیج شبکه آن طریق از که است هایی دارایی و
Ghoshal, 1998: 243.(  

Shif (1992) 

 یا نهادها و دارند تأثیر افراد بین روابط بر که اجتماعی ساختار عناصر مجموعه
 :Schiff, 1992( شوند می محسوب مطلوبیت توابع یا تولید توابع متغیرهاي

160.(  

Voolkak (1998) 
 وجود فرد اجتماعی هاي شبکه در که متقابل هنجارهاي و اعتماد اطالعات،

  ).Woolcock, 1998:153( دارند
https://www.socialcapitalresearch.com/literature/definition 
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  اجتماعی سرمایه با مرتبط نظریات
 همچون تواند می که است اجتماعی ساختار از ابعادي اجتماعی ي سرمایه کلمن نظر از
 دیگر مانند را آن و کند عمل اجتماعی بازیگران هاي خواسته تحقق براي مؤثري ي سرمایه
 دست آن نبود در که را معینی اهداف به دستیابی امکان که داند می مولد سرمایه اشکال

 سرمایه سودمندي بر او ).Coleman, 1998: 462( سازد می فراهم باشند می نایافتنی
 عیاجتما توسعه و دوجانبه روابط همکاري براي منبعی را آن و ورزد می تأکید اجتماعی

 شوند می اجتماعی سرمایه گسترش و ایجاد سبب که عواملی کلمن، اعتقاد به داند. می
 هنجارها و ایدئولوژي اطالعات، بالقوه ظرفیت یکدیگر، از افراد کمک درخواست از اند عبارت

)Ibid: 476.( ایجاد انتظارات و تعهدات چون هایی شاخص داراي را اجتماعی ي سرمایه وي 
 کسب و اقتدار کسب اجتماعی، هنجارهاي مکان در استقرار اطالعات، هب دسترسی شده،
  داند. می سازمانی هویت

 و فرهنگ بر را خود تحلیل کانون اجتماعی، ي سرمایه مفهوم کارگیري به با پوتنام
 اعتماد سطح میان که است باور این بر و داد قرار همیاري و مشارکت اعتماد، عناصر

 رشد باالي نرخ و ثبات وجود و اجتماعی امور در مردم کتمشار میزان و اجتماعی
 گونهاین را اجتماعی ي سرمایه اهمیت علل پوتنام دارد. وجود مثبتی همبستگی اقتصادي،

 دهد می را امکان این شهروندان به اجتماعی ي سرمایه وجود اینکه نخست دهد: می توضیح
 اجتماعی ي سرمایه اینکه دوم کنند حل تر ساده را خود جمعی مشکالت و مسائل که

 که هنگامی روند؛ می پیش ترقی و توسعه سمت به جوامع که آورد می فراهم را وضعیتی
 آنکه ضمن اعتمادند، قابل نیز خود و دارند اعتماد یکدیگر به متقابل هاي کنش در مردم

 اجتماعی التتعام و روزمره کارهاي انجام شود، می تر محکم ها آن میان هاي علقه و پیوندها
 با اجتماعی، ي سرمایه اینکه، سوم ).Coleman, 1998: 477( دارد بر در کمتري هزینه

 با که افرادي بخشد. می بهبود کمیاب منابع از را ما نصیب و بهره ها، آگاهی گسترش
 آرامش براي که را اي ویژه شخصیتی عناصر دارند، اعتمادي قابل و پویا روابط دیگران
 جامعه اعضاي حالت، این در بخشند. می بهبود و توسعه خود در هستند، مناسب جامعه
 ي سرمایه اینکه، چهارم ترند. مهربان و کنند می جویی عیب و بدگمانی کمتر و مدارا، بیشتر

 کند می عمل افراد حیات بهبود راستاي در زیستی، و روانی فرآیندهاي خالل از اجتماعی
)Patnam, 2000.( هاي پدیده سایر با ارتباطش واسطه به اجتماعی ي مایهسر اینکه، پنجم 

 پیوند و تعهد اجتماعی، رضایت اجتماعی، وفاق اجتماعی، نظم نظیر جامعه بنیادین
 و اجتماعی امنیت احساس و امنیت اجتماعی، تعامالت و روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی،
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 ,Amirkafi( است رخوردارب تبیین و مطالعه براي ویژه اهمیتی از اجتماعی، مشارکت
1996, Coleman, 1998.( اعتماد« و »هنجارها« ،»ها شبکه« اساسی اصلی مفهوم سه« 

 تسریع با توانند می که دهند می تشکیل را پوتنام نزد اجتماعی يسرمایه اصلی يپایه سه
  بخشند. بهبود را جامعه کارایی شده، هماهنگ هاي فعالیت

 قرار توجه مورد شناختی جامعه ي پدیده یک عنوانبه را اجتماعی ي سرمایه فوکویاما
 قدر چه هر دارد. تنگاتنگی ارتباط اعتماد شعاع با اجتماعی ي سرمایه او نظر به دهد. می

 بود خواهد زیاد نیز اجتماعی ي سرمایه باشد، تر گسترده اجتماعی گروه یک در اعتماد شعاع
 یافت خواهد افزایش نیز گروه اعضاي متقابل اعتماد و همکاري میزان آن از تبعیت به و
)Fukuyama, 1999 .(مطرح گونه این را اجتماعی ي سرمایه ي ایجادکننده منابع فوکویاما 

 یک اعضاي متقابل هاي کنش از برخواسته و هستند خودجوش که هنجارهایی نماید: می
 مبدأ اجتماع زا غیر اجتماعی از برخواسته که زاد برون مندهاي ساخت ،هستند جامعه

 تأنش مشترك تاریخی يتجربه و فرهنگ ایدئولوژي، از توانند می و ؛هستند خودشان
 مانند رسمی نهادهاي از منتج و اند شده ساخته نهادي لحاظ به که هنجارهایی ،بگیرند
 خانواده، مثل اند گرفته ریشه طبیعت از که هنجارهایی ،هستند قانونی هاي نظام و دولت

   ).Fukuyama, 2007: 87-107( یتقوم و نژاد
 را مهم منابع از برخی اجتماعی، ي سرمایه گفت توان می شده ذکر مباحث به توجه با

 سیاسی ثبات اجتماعی سرمایه از باالتر سهم با جوامع کند، می فراهم ملی اقتدار براي
 رشد و تحصیلی پیشرفت است، کمتر ها آن در آمیز خشونت هاي درگیري دارند، بیشتري

 قادر ها آن حکومت و است باال ها آن در مشارکت و اعتماد امنیت، انسجام، اتحاد، اقتصادي،
 نظام سطح در جمعی هاي خواسته و مشترك اهداف دنبال به مؤثرتر طوربه تا است
 باشند. الملل بین

  
  ملی اقتدار - 2

 است. شده گرفته بود، مربوط روم سناي به که اتوریته ي واژه التین ي ریشه از اقتدار
 سنا (اتوریته) اقتدار هم ها رومی و کرد می تصویب را مردم مصوب قوانین اعتبار روم، سناي

 یافتن، قدرت« به فارسی زبان در اقتدار ي واژه ).Alam, 2009:100( بودند پذیرفته را
 عربی، زبان در ).Gholami, 2013:13( شود می معنا »توانایی و شدن توانا داشتن، قدرت
 و نیرو به فارسی در القوه. شود می بیان »القوه« آن معناي و شده مشتق قدر، ماده از اقتدار

 فرمان قدرت یا حق« آکسفورد، لغات فرهنگ در اقتدار ي واژه است. شده ترجمه توانایی
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 تعاریف از برخی به زیر جدول در است. شده معنا »دیگران آوردن در تمکین به و دادن
  است. شده رهاشا ملی اقتدار

  
 ملی اقتدار از مختلف تعاریف :4 جدول

Table 4: Different Definitions of National Authority 
  ملی اقتدار تعاریف  پرداز نظریه

Heywood  )  حقانیت یا مشروعیت در شده پنهان قدرت از است عبارت اقتدار 
)Heywood, 2002: 5(.  

Root  
 و اجازه و اختیار حق، مرجعیت، طه،سل نفوذ، به بیشتر اقتدار، مفهوم

  ).Root, 2007:1( است مرتبط مشروعیت ویژهبه

Dall  

 زمانی سیاسی، رهبران نفوذ« دانند، می اقتدار اغلب را مشروع قدرت
 ي عقیده به گردد. معطوف اقتدار سوي به که شود می دانسته مشروع

 هاي نظام در اشد.ب می مشروع نفوذ یعنی نفوذ، از اي ویژه نوع اقتدار او،
 به را خود نفوذهاي که است آن بر رهبران سعی همیشه سیاسی

  ).Dall, 1986:70( آروند در اقتدار صورت

Beer 

 اختیار و رضایت نوعی به و داشته اشاره هنجاري اي حوزه به اقتدار
 تجویزها ها، طرح قبوالندن توان یا حق اقتدار همچنین کند. می داللت

 ,Beero( است زور یا زنی چانه اغوا، به توسل نبدو دستورهاي یا
1987:23.(  

Eftekhari 

 مختلف سطوح در ملت یک هاي توانمندي مجموع بر ملی اقتدار
 باشد. می مربوط ناظر نهادهاي و مردم ي توده کارگزاران، رهبري،

 معناي به قدرت از اقتدار اما است، سیاسی قدرت جنس از ملی اقتدار
  ).Eftekhari, 2001:27( کند می تغذیه آن عام

Soleimani  
 و ملی سطح در دولت هر زاییمشروعیت گستردگی یعنی ملی اقتدار

  )Soleimani, 2001:41( المللیبین

Hassan Beygi and 
Motaharnia  

 شخصی جذبه و عقل قانون، سنت، از که است توانی و نیرو ملی اقتدار
 ایجاد موجب آنها به تاسی و است متاثر کالن تحلیلی سط در

 ساززمینه وحدت این تبع به و شده سیاسی وحدت و ملی همگرایی
 آوردمی فراهم را ملی قدرت از بیشتر وريبهره و ملی توان افزایش
)Hassan Beygi and Motaharnia, 2004:300.(  

Kazemi  
 قلمرو در که معنوى و مادى هاىتوانایی از اىمجموعه به ملی اقتدار
 می گفته دارد، وجود کشور نام به سیاسى و جغرافیایى احدو یک

  )Kazemi, 2008:32( شود
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  ملی اقتدار تعاریف  پرداز نظریه

Jahantab  
 کشور یک در حکومت یک ناحیه از که مشروعیت داراي قدرت به

 گردد می اعمال کشور آن ملی منافع و اهداف تحقق و تأمین براي
  ).Jahantab, 2006:32( شودمی گفته ملی اقتدار

NAJA Ideological 
and Political 
Organization 

 با همراه اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، هاي ارزش برایند ملی اقتدار
 آن سربلندي و اعتال باعث تواندمی که است انسانی هايشرافت حفظ

 و تطمیع توطئه، امکان و شود المللی بین و داخلی ي عرصه در جامعه
 NAJA Ideological and Political) بگیرد بیگانگان از را تجاوز

Organization, 2003).  
  
 هر است. شده ارائه اقتدار مورد در متنوعی هاي رهیافت الملل بین روابط ي حوزه در

 سایر بر تأثیرگذاري و ارتباط چگونگی طریق از را ملی اقتدار تا دارد تالش پردازي نظریه
 گرفته قرار توجه مورد رهیافت چهار پردازان نظریه بین در دهد. قرار سنجش مورد بازیگران

 و »2ناي جوزف« همانند افرادي است. 1نئولیبرال پردازان نظریه به مربوط اول رهیافت است:
 حداکثرسازي مفهوم به را ملی اقتدار آنان داد. قرار گروه این در توان می را »3کوهن رابرت«

 پردازان نظریه به مربوط ومد رهیافت دانند. می سود و همکاري تعادل، ایجاد براي ارتباطات
 گروه این هستند. »5گیلپین رابرت« و »4والتز کنت« آنان ترین معروف باشد. می نئورئالیست

 اقتدار داراي که کشوري هر نمایند. برقرار رابطه هژمونی و ملی اقتدار بین تا دارند تالش
 دیگر عبارت به گیرد. می بهره نیز بازیگران سایر کنترل براي الزم هاي قابلیت از طبعاً است

 هژمونی ساختاري، درون هژمونی جمله از هایی نشانه که دارد وجود زمانی ملی اقتدار
 مربوط الملل بین روابط ي حوزه در سوم رهیافت شود. ایجاد المللی بین هژمونی و اي منطقه

 چارچوب در را اقتدار پردازان نظریه از گروه این است. انتقادي مکتب پردازان نظریه به
 از که هایی دولت دهند می قرار سنجش مورد تأثیرگذاري توان و ساختاري انسجام

 در همبستگی همچنین و سیاسی ادبیات در هماهنگی سیاسی نخبگان در یکپارچگی
 که شوند می محسوب بازیگرانی ي زمره در باشند، برخوردار راهبردي گیري تصمیم

                                                 
1 Neoliberal 
2 Nye 
3 Kuhn 
4 Waltz 
5 Gilpin 
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 Department of Security Studies, School of( دهند شکل را ملی اقتدار اند توانسته
National Security, 2011: 58-57.(  

 ملی اقتدار انگارانسازه نظر از است. 1انگاري سازه ي نظریه به مربوط چهارم رهیافت
 میزان جمله از موضوعاتی قالب در توان می را ها شاخص این باشد. می هایی شاخص داراي

 که جامعه بین در حکومت از قبولی قابل ي ایده و سیاسی هايواحد در اجتماعی انسجام
 سیاسی وفاداري موضوع مجموع در داد. قرار توجه مورد را باشد حاکمه قدرت از فراتر

 بازسازي امکان آید وجود به وضعیتی چنین گاه هر شد. خواهد اجتماعی اجماع ساز زمینه
 که است آن اقتدار هاي ویژگی جمله از زیرا بود خواهد نامحدود ملی اقتدار ترمیم و

 گاه هر باشد. داشته وجود اجتماعی انسجام و وفاداري ترمیم و بازسازي ي زمینه
 فراهم مشروعیت ظهور براي ي زمینه باشد داشته وجود اي جامعه در شده یاد هاي شاخص

 هب قدرت انحصار از هایی نشانه و باشند یکپارچه وضعیت داراي که کشورهایی شود می
 گونه هر که حالی در برخوردارند مشروعیت از نیز باشد داشته وجود اجتماعی نظم همراه

 Department of Security( بود خواهد مشروعیت رفتن بین از ساز زمینه نظمی بی
Studies, School of National Security, 2011: 81.(  

 قوي، حکومت و دولت از: دنرتعبا انگارانسازه تفکر در ملی اقتدار هاي نشانه ترین مهم
 مشروعیت سیاسی، وفاداري اجتماعی، انسجام سیاسی، اعتماد اجتماعی، ي سرمایه

 همان به باشد بیشتر جامعه یک در ها مؤلفه این که میزان هر به ... و ملی هویت ساختاري،
   یافت. خواهد افزایش نیز جهانی و اي منطقه سطح در کشور آن ملی اقتدار نسبت

 اساس بر و چگونه یابیم می در آن کمک به که است مکانیسمی پژوهش تجربی مدل
 در هم با تئوري یک يدهنده تشکیل مختلف اجزاي منطقی، توالی و تسلسل کدام

 و منظم عینی، روش به اجتماعی هايواقعیت مطالعه اجتماعی، تجربی پژوهش اند. ارتباط
 يارائه و محقق از تحقیق ظریهن استقالل حسب بر پژوهش عینیت است. گزینشی
 شناخته ضوابط رعایت برحسب تحقیق بودن منظم پژوهش؛ موضوع از نگار واقع توصیفات

 وجوه یا وجه بر کیدأت حسب بر تحقیق بودن گزینشی و تحقیق انجام فرایند در علمی شده
 نظري چارچوب بر معنا این در اجتماعی پژوهش شود.می حاصل تحقیق موضوع از خاصی
 براي شناختیجامعه هاي گزاره از ايمجموعه آن در که چارچوبی است؛ استوار معینی
 نیز تحقیق اساسی هدف و گردیده بنديصورت مطالعه، مورد اجتماعی واقعیت تبیین

                                                 
1 Constructivism 
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 روابط زیر نمودار است. محقق مدعاي اثبات و تجربی) (مدل چارچوب همین تجربی وارسی
   دهد. می نشان تحقیق تجربی مدل قالب در را پژوهش این متغیرهاي بین

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی ي سرمایه تأثیرگذار هايمؤلفه تجربی مدل : 1 شکل
Figure 1: Empirical Model of the Influential Components of Social 

Capital on the Realization of National Authority 
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  متغیرها عملیاتی تعریف
   ملی اقتدار وابسته: متغیر

 کارگزاران، رهبري، مختلف سطوح در ملت یک هاي توانمندي مجموع بر ملی اقتدار
 اما است، سیاسی قدرت جنس از ملی اقتدار باشد. می مربوط ناظر نهادهاي و مردم ي توده

   ).Eftekhari, 2001: 27( کند می تغذیه آن عام معناي به قدرت از اقتدار
 قدرتی وجود شود: می شامل را سیاسی واحد یک در مهم ویژگی پنج ملی اقتدار«
 حضور که شهروندان اخروي و دنیوي هاينیازمندي ي زمینه در کارآمد دولتی با مشروع

 تأیید و نهاده ارج کالن هايسیاست اجرایی بازوي عنوان به را مدنی هاي تشکل فعال
 به و سالم شبکه وجود نهایت، در و دارد شعور با حضوري که هآگا ملتی با همراه کند، می
 نهادهاي و ملت ـ رهبري رهبري، ـ دولت گانه، سه قواي ملت، ـ دولت بین در تنش از دور

   ).Ibid: 26( سیاسی نظام با مدنی
 موقعیت ملی، هویت مشروعیت، از اند عبارت پژوهش این در ملی اقتدار هاي مؤلفه

 25 از استفاده با که نظامی و دفاعی توان و اي منطقه نفوذ و اعتبار ئولوژي،اید ژئوپلیتیکی،
  است. گرفته قرار سنجش مورد لیکرت اي درجه پنج طیف قالب در  گویه

  
  مستقل متغیرهاي

 اعتماد، چون مفاهیم از ايمجموعه را اجتماعی يسرمایه پوتنام اجتماعی: يسرمایه
 و شودمی اجتماع یک بهینه مشارکت و ارتباط ایجاد موجب که داند می هاشبکه و هنجارها

 این در ).Putnam, 1992: 167( کرد خواهد تأمین را ها آن متقابل منافع نهایت در
   شود:می سنجش زیر بعد شش در اجتماعی يسرمایه پژوهش
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 گوناگون تعاریف داراي سیاسی مشارکت سیاسی: مشارکت سیاسی: مشارکت )1
 را سیاسی مشارکت میلبراث، باشد.می توجه مورد 1میلبراث تعریف پژوهش این در باشد می

 مقام داشتن تا درگیري عدم از سیاسی نظام در فعالیت مختلف سطوح در فرد شدن درگیر
 این در سیاسی مشارکت هايشاخص ).Milbrath, 1977: 221( باشدمی سیاسی رسمی

 شرکت دادن، رأي سیاسی، گیري تصمیم از: عبارتند میلبراث ي نظریه مبناي بر پژوهش
 ها راهپیمایی (تظاهرات، عمومی اجتماعات در شرکت (مناظرات)، سیاسی سخنرانی جلسات

 محل یا و دوستان خانواده، افراد میان (در رسمی غیر سیاسی هاي بحث در مشارکت ...)، و
 7 از استفاده با که یرهغ و اداري یا سیاسی مقام داشتن ها، گروه و احزاب در عضویت کار)،
 کد اصالً ي گزینه به که صورت این به است. شده سنجیده لیکرت طیف مبناي بر گویه
  است. یافته اختصاص پنج کد زیاد خیلی ي گزینه به و صفر

 و توانایی پیرامون شهروندان باور از ايدرجه سیاسی اعتماد سیاسی: اعتماد )2
 Zahedi and( است ها آن انتظارات ختنسا برآورده در سیاسی حاکمان موفقیت

Khanbashi, 2011: 70( عد سه شامل کهنهادهاي به اعتماد سیاسی، نظام به اعتماد ب 
 حاضر پژوهش در ابعاد، این به توجه با باشد.می سیاسی کارگزاران به اعتماد و سیاسی
 قانون از حمایت جنگ، زمان در کشور از حمایت همچون هاییشاخص با سیاسی اعتماد
 در غیره و قضائیه ي قوه پارلمان، همچون حکومت سیاسی نهادهاي از حمایت و اساسی

  است. گرفته قرار سنجش مورد لیکرت طیف قالب
 و محبت توجه، از برخورداري میزان معناي به اجتماعی حمایت اجتماعی: حمایت )3

 حمایت ).Zaki, 2008: 440( باشدمی افراد سایر و دوستان خانواده، اعضاي همراهی
 مادي غیر و مادي هايپشتیبانی و کمک خدمات، يارائه براي ابزاري واقع در اجتماعی

 از استفاده با پژوهش این در اجتماعی حمایت گیرد.می قرار افراد اختیار در که است
  است. شده گیرياندازه عاطفی و خانوادگی هاي حمایت چون هاییشاخص
 جامعه یک اعضاي میان جمعی توافق بر داللت اجتماعی سجامان اجتماعی: انسجام )4

 گران، کنش میان متقابل ي رابطه الگوي و میزان به ناظر کل در انسجام عبارتیبه دارد.
 پژوهش این در ).Afrough, 1999: 140( است یافته تمایز هاي فرهنگ خرده و ها گروه

 شده سنجیده لیکرت اي درجه 5 یفط مبناي بر گویه 7 از استفاده با اجتماعی انسجام
  است.

                                                 
1 Milbrath 
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 و تعهد احساس نوعی اجتماعی پذیري مسئولیت اجتماعی: پذیري مسئولیت )5
 در که گروهی قواعد درك و اجتماعی معیارهاي و قواعد از تبعیت دیگران، به پایبندي

 :Sobhani Nejad, 2000( گذارد می اثر او رفتارهاي بر و است گرفته شکل فرد ذهن
 در اجتماعی پذیري مسئولیت شاخص)، 1985( 1هایدن و کنراد مقیاس اساس بر ).18

 وظیفه)، و اجتماعی رفاه مقیاس خرده دو (شامل بودن  مسئول به گرایش بعد چهار
 مسئوالنه عمل اجراي و پذیري مسئولیت اثربخشی پذیري، مسئولیت براي شایستگی
   شد. سنجیده
 اجباري تصرف و تعرض از مصونیت به توانمی ار امنیت مفهوم اجتماعی: امنیت )6

 و مشروع هايآزادي و حقوق به نسبت بیم و هراس نبود به افراد، مورد در و رضایت بدون
 بیماري، مرگ، خطر و تهدید از بودن مصون و هاآزادي و حقوق این نیفتادن مخاطره به

 .نمود تعریف ببرد، بین از ار انسان آرامش که عاملی هر کل در و متقربه غیر حوادث و فقر
 بلکه شودنمی تحمیل افراد بر صرفاً که است اجتماعی ـ روانی فرآیندي امنیت، احساس

 خود روانی و شخصیتی هايتوانمندي و هاخواسته عالئق، نیازها، اساس بر جامعه افراد اکثر
 سنجش رمنظو به ).Bayat, 2009: 32( دارد اساسی نقش آن بردن بین از و ایجاد در

 مالی، امنیت احساس شامل جداگانه بعد 4 در مقوله این اجتماعی، امنیت احساس میزان
 که باشد می اجتماعی امنیت احساس و اقتصادي امنیت احساس جانی، امنیت احساس

   شد. سنجیده ايدرجه 5 طیف یک در گویه 4 جمعاً و گویه یک بعد هر براي
  

  پژوهش هاي یافته
 از نفر 150 توسط که است هایینامه پرسش استخراج حاصل وهشپژ این هايداده

 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه اساس و گردید تکمیل اهواز چمران شهید دانشگاه اساتید
 تا 31 سنی گروه در پاسخگویان از درصد 4/9 که دهدمی نشان مطالعه این توصیفی نتایج

 گروه در ها آن از درصد 6/24 و سال 50 تا 41 سنی گروه در ها آن از درصد 0/66 سال، 40
 9/14 و مرد پاسخگویان از درصد 1/85 جنسیت مورد در باشند. می باال به سال 50 سنی

 بودند. متأهل پاسخگویان تعداد بیشترین دهد می نشان نتایج باشند. می زن ها آن از درصد
 عرب، درصد 10 رس،فا قومیت پاسخگویان از درصد 50 ها، داده از حاصل نتایج اساس بر

                                                 
1 Conrad & Hedin 
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 تعلق هاقومیت سایر به نیز درصد .5/8 و لر درصد 12 ترك، درصد 5/9 و کرد درصد 10
  داشتند.

 سیاسی، (مشارکتي اجتماعی  سرمایه هاي لفهؤم توزیع ي دهندهنشان 5 جدول
 امنیت و اجتماعی پذیري مسئولیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت سیاسی، اعتماد

ي  سرمایه میانگین از حاصل نتایج باشد. می گویه 30 شامل متغیر این ت.اس اجتماعی)
 در )08/9( با برابر متغیر این میانگین که دهد می نشان سیاسی مشارکت بعد دراجتماعی 

 آن میانگین سیاسی اعتماد بعد مورد در است. تر پایین )20( انتظار مورد میانگین با مقایسه
 جدول در هامیانگین سایر است. تر پایین )35( انتظار مورد انگینمی با مقایسه در )97/29(

  است. مشاهده قابل زیر
  

 توصیفی شاخص حسب بري اجتماعی  سرمایه هاي لفهؤم توزیع :5 جدول
Table 5: Distribution of Social Capital Components by Descriptive Index 

 تعداد  متغیر نام
  گویه

 میانگین
  واقعی

 مورد نمیانگی
  انتظار

 انحراف
  بیشترین  ترینکم  معیار

  20  4  3/62  9  9/08  4  سیاسی مشارکت
  35  7  5/40  21  29/97  7  سیاسی اعتماد
  17  4  2/57  9  7/53  4  اجتماعی حمایت
  29  7  4/65  15  17/36  7  اجتماعی انسجام

  15  3  2/89  9  6/07  3  اجتماعی پذیري مسئولیت
  25  5  20/4  15  11/47  5  اجتماعی امنیت

  
  ها فرضیه آزمون
  دارد. تأثیر ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر سیاسی مشارکت اول: يفرضیه

 سیاسی مشارکت مستقل متغیر برآوردي تحلیل به مربوط رگرسیونی ي معادله اولین
 که دهدمی نشان 5 جدول در مندرج نتایج باشد. می ملی اقتدار متغیر بینی پیش جهت
 باشد.می )Sig.T= 000/0( داري معنی ضریب و )T=57/3( برابر متغیر این يبرا T مقدار
 یا R2مقدار دهد. می نشان را متغیر دو بین همبستگی شدت که 28/0 با است برابر R مقدار

 توسط تواند می ملی، اقتدار یعنی وابسته متغیر از مقدار چه که دهد می نشان تعیین ضریب
 دست به 080/0 عدد زیر جدول در که شود تبیین یاسی،س مشارکت یعنی مستقل متغیر
 تغییرات معناداري طور به تواند می رگرسیون مدل آیا که دهدمی نشان جدول این آمد.
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 این بیانگر )Sig.T= 000/0( معناداري سطح اینجا در که کند بینیپیش را وابسته متغیر
  شود.می تأیید مذکور ي فرضیه بنابراین است؛ معنادار رگرسیونی مدل که است

  
 طریق از ملی اقتدار بینی پیش براي ورود سبک به ساده خطی رگرسیون تحلیل نتایج :6 جدول

  اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه
Table 6: Results of Simple Linear Regression Analysis in the Input Style 
to Predict National Authority through the Components of Social Capital 

 B  متغیر نام
  بتا ضریب

(Beta)  T-test 
  ثابت مقدار

(Constant)  
  معناداري سطح
)Sig…(  

  0/000  24/09  3/57  0/28  0/24  سیاسی مشارکت

  برآورد هاي آماره
  واتسون دوربین

(Durbin-Watson)  
  همبستگی ضریب

(R)  
  تعیین ضریب

(R Square)  F  
  معیار انحراف

)Std. Error( 
1/54  0/35  0/080  12/78  0/12  

  
  دارد. تأثیر ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر سیاسی اعتماد دوم: يفرضیه

 سیاسی اعتماد مستقل متغیر برآوردي تحلیل به مربوط رگرسیونی ي معادله دومین
 ساده خطی رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج باشد. می ملی اقتدار متغیر بینی پیش جهت
 در مندرج نتایج است. دار معنی سیاسی اعتماد اساس بر ملی اقتدار که دهد می نشان

 داري معنی ضریب و )T=54/2( برابر متغیر این براي T مقدار دهدمی نشان 6 جدول
)003/0 =Sig.T( مقدار باشد.می R متغیر دو بین همبستگی شدت که 29/0 با است برابر 
 وابسته متغیر از مقدار چه که دهد می نشان عیینت ضریب یا R2مقدار دهد. می نشان را

 در که شود تبیین سیاسی، اعتماد یعنی مستقل متغیر توسط تواند می ملی، اقتدار یعنی
 رگرسیون مدل آیا که دهدمی نشان جدول این آمد. دست به 091/0 عدد زیر جدول

 سطح اینجا در که کند بینیپیش را وابسته متغیر تغییرات معناداري طور به تواند می
 بنابراین است؛ معنادار رگرسیونی مدل که است این بیانگر )Sig.T= 003/0( معناداري

  شود.می تأیید مذکور فرضیه
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 از ملی اقتدار بینی پیش براي ورود سبک به ساده خطی رگرسیون تحلیل نتایج :7 جدول
  اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه طریق

Table 7: Results of Simple Linear Regression Analysis in the Input Style 
to Predict National Authority through the Components of Social Capital 

  ضریب بتا B  نام متغیر
(Beta)  T-test مقدار ثابت  

(Constant)  
  سطح معناداري

)Sig…(  
  0/003  28/11  2/54  0/29 0/25  اعتماد سیاسی

  هاي برآورد آماره
  بین واتسوندور

(Durbin-Watson)  
  ضریب همبستگی

(R)  
  ضریب تعیین
(R Square)  F  انحراف معیار  

)Std. Error( 
1/65  0/45  0/091  10/65  0/12  

  

  است. تأثیرگذار ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی امنیت سوم: يفرضیه
 اجتماعی امنیت مستقل یرمتغ برآوردي تحلیل به مربوط رگرسیونی ي معادله سومین

 خطی رگرسیون تحلیل آزمون تحلیل نتایج باشد. می ملی اقتدار متغیر بینیپیش جهت
 را ملی اقتدار متغیر واریانس از درصد 62 اجتماعی امنیت متغیر که دهدمی نشان ساده
 است این ي دهنده نشان )R2( تعیین ضریب شد گفته قبالً که طورهمان کند.می بینیپیش

 مابقی و بوده مربوطه مستقل متغیر تأثیر تحت وابسته متغیر تغییرات از مقدار چه که
 برابر متغیر این براي T مقدار باشد. می عوامل سایر به مربوط وابسته متغیر تغییرات

)32/5=T( داري معنی ضریب و )006/0 =Sig.T( مقدار باشد.می R که 78/0 با است برابر 
 نشان را متغیر دو بین همبستگی شدت عبارتیبه و متغیر دو بین گیهمبست به دارد اشاره

 تغییرات معناداري طور به تواند می رگرسیون مدل آیا که دهدمی نشان جدول این دهد. می
 این بیانگر )Sig.T= 006/0( معناداري سطح اینجا در که کند بینیپیش را وابسته متغیر
  شود.می تأیید مذکور ي فرضیه نابراینب است؛ معنادار رگرسیونی مدل که است

  

 طریق از ملی اقتدار بینی پیش براي ورود سبک به ساده خطی رگرسیون تحلیل نتایج :8 جدول
  اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه

Table 8: Results of Simple Linear Regression Analysis in the Input Style 
to Predict National Authority through the Components of Social Capital 

 

  ضریب بتا B  نام متغیر
(Beta)  T-test مقدار ثابت  

(Constant)  
  سطح معناداري

)Sig…(  
  0/006  8/39  5/32  0/69 1/42  امنیت اجتماعی

هاي  آماره
  برآورد

  دوربین واتسون
(Durbin-Watson)  

  ضریب همبستگی
(R)  

  ضریب تعیین
(R Square)  F  انحراف معیار  

)Std. Error( 
1/67  0/78  0/62  242/95  0/091  
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 تأثیرگذار ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی انسجام چهارم: يفرضیه
  است.

 انسجام مستقل متغیر برآوردي تحلیل به مربوط رگرسیونی ي معادله چهارمین
 نشان 8 جدول در مندرج نتایج باشد. می ملی اقتدار متغیر بینیپیش جهت اجتماعی

 )Sig.T= 039/0داري( معنی ضریب و )T=08/2( برابر متغیر این براي T مقدار دهد می
 عبارتی به و متغیر دو بین همبستگی به دارد اشاره که 16/0 با است برابر R مقدار باشد. می

 بین است نمایان R مقدار از که طور همان دهد. می نشان را متغیر دو بین همبستگی شدت
 تعیین ضریب یا R2 مقدار دارد. وجود همبستگی ملی اقتدار و اجتماعی انسجام متغیر دو

 مستقل متغیر توسط تواند می ملی، اقتدار یعنی وابسته متغیر از مقدار چه که دهد می نشان
 جدول این آمد. دست به 028/0 عدد زیر جدول در که شود تبیین اجتماعی، انسجام یعنی
 را وابسته متغیر تغییرات معناداري طور به تواندمی رگرسیون دلم آیا که دهدمی نشان
 مدل که است این بیانگر )Sig.T= 039/0( معناداري سطح اینجا در که کند بینیپیش

 شده استاندارد رگرسیونی ضریب بیانگر )Beta( بتا ضریب ستون است. معنادار رگرسیونی
 (انسجام مستقل متغیر تأثیر میزان انگرنش که است 16/0 با برابر که است بتا مقدار یا

  شود. می تأیید مذکور ي فرضیه بنابراین است. ملی) (اقتدار وابسته متغیر بر اجتماعی)
 

 طریق از ملی اقتدار بینی پیش براي ورود سبک به ساده خطی رگرسیون تحلیل نتایج :9 جدول
  اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه

Table 9: Results of Simple Linear Regression Analysis in Entrance Style 
for Predicting National Authority through Social Capital Components 

 

  ضریب بتا B  نام متغیر
(Beta)  T-test مقدار ثابت  

(Constant)  
  سطح معناداري

)Sig…(  
 0/039 27/93 2/08 0/16 0/44  انسجام اجتماعی

  هاي برآورد آماره
  واتسون دوربین

(Durbin-Watson)  
  ضریب همبستگی

(R)  
  ضریب تعیین
(R Square)  F  

  انحراف معیار
)Std. Error( 

1/52  0/26  0/028  4/33  2/22  
  

 تأثیرگذار ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی حمایت پنجم: يفرضیه
  است.
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 حمایت مستقل متغیر برآوردي تحلیل به مربوط رگرسیونی ي معادله پنجمین
 رگرسیون تحلیل آزمون تحلیل نتایج باشد. می ملی اقتدار متغیر بینیپیش جهت اجتماعی

 اقتدار متغیر واریانس از درصد 14/0 اجتماعی حمایت متغیر که دهدمی نشان ساده خطی
 ي دهنده نشان )R2( تعیین ضریب شد گفته قبالً که طورهمان کند.می بینیپیش را ملی
 و بوده مربوطه مستقل متغیر تأثیر تحت وابسته متغیر تغییرات از مقدار چه که است این

 برابر متغیر این براي T مقدار باشد. می عوامل سایر به مربوط وابسته متغیر تغییرات مابقی
)01/5=T( داري معنی ضریب و )000/0 =Sig.T( مقدار باشد.می R که 38/0 با است برابر 

 نشان را متغیر دو بین همبستگی شدت عبارتیبه و متغیر دو بین گیهمبست به دارد اشاره
 تغییرات معناداري طور به تواند می رگرسیون مدل آیا که دهدمی نشان جدول این دهد. می

 این بیانگر )Sig.T= 000/0( معناداري سطح اینجا در که کند بینیپیش را وابسته متغیر
  شود. می تأیید مذکور يفرضیه ابراینبن است معنادار رگرسیونی مدل که است

  
 طریق از ملی اقتدار بینی پیش براي ورود سبک به ساده خطی رگرسیون تحلیل نتایج :10 جدول

  اجتماعی يسرمایه هاي مؤلفه
Table 10: Results of Simple Linear Regression Analysis of Entry Style for 

Predicting National Authority through Social Capital Components 
 

 B  نام متغیر
  ضریب بتا
(Beta)  T-test 

  مقدار ثابت
(Constant)  

  سطح معناداري
)Sig…(  

 0/000 20/75 5/01 0/38 0/50  حمایت اجتماعی

  هاي برآورد آماره
  دوربین واتسون

(Durbin-Watson)  
  ضریب همبستگی

(R)  
  ضریب تعیین
(R Square)  F  

  انحراف معیار
)Std. Error( 

1/55  0/38  0/14  25/17  0/10  
  
 ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی پذیري مسئولیت ششم: يفرضیه

  است. تأثیرگذار
 مستقل متغیر برآوردي تحلیل به مربوط رگرسیونی يمعادله ششمین

 آزمون لتحلی نتایج باشد. می ملی اقتدار متغیر بینی پیش جهت اجتماعی پذیري مسئولیت
 45/0 اجتماعی پذیري مسئولیت متغیر که دهدمی نشان ساده خطی رگرسیون تحلیل
 شد گفته قبالً که طورهمان کند.می بینیپیش را ملی اقتدار متغیر واریانس از درصد
 تأثیر تحت وابسته متغیر تغییرات از مقدار چه که است این دهنده نشان )R2( تعیین ضریب
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 باشد. می عوامل سایر به مربوط وابسته متغیر تغییرات مابقی و بوده همربوط مستقل متغیر
 باشد.می )Sig.T= 000/0( داري معنی ضریب و )T=74/12( برابر متغیر این براي T مقدار
 جدول این دهد.می نشان را متغیر دو بین همبستگی شدت که 67/0 با است برابر R مقدار
 را وابسته متغیر تغییرات معناداري طور به تواند یم رگرسیون مدل آیا که دهدمی نشان
 مدل که است این بیانگر )Sig.T= 000/0( معناداري سطح اینجا در که کند بینیپیش

  شود. می تأیید مذکور فرضیه بنابراین است معنادار رگرسیونی
  
 طریق زا ملی اقتدار بینی پیش براي ورود سبک به ساده خطی رگرسیون تحلیل نتایج :11 جدول

 اجتماعی يسرمایه هاي مؤلفه
Table 11: Results of Simple Linear Regression Analysis of Entry Style for 

Predicting National Authority through Social Capital Components 

 B  نام متغیر
  ضریب بتا
(Beta)  T-test 

  مقدار ثابت
(Constant)  

  سطح معناداري
)Sig…(  

پذیري  تمسئولی
 000/0 17/65 12/74 0/67 1/46  اجتماعی

  هاي برآورد آماره
  دوربین واتسون

(Durbin-Watson)  
  ضریب همبستگی

(R)  
  ضریب تعیین
(R Square)  F  

  انحراف معیار
)Std. Error( 

1/54  0/67  0/45  124/16  1/38  
 

 تأثیرگذار رانای اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی ي سرمایه هفتم: يفرضیه
  است.

 ي سرمایه مستقل متغیر برآوردي تحلیل به مربوط رگرسیونی ي معادله هفتمین
 اصلی ي فرضیه فرضیه، این واقع در باشد. می ملی اقتدار متغیر بینیپیش جهت اجتماعی
 برابر متغیر این براي T مقدار دهدمی نشان 11 جدول در مندرج نتایج است. پژوهش

)71/9=T( داري معنی بضری و )000/0 =Sig.T( مقدار باشد.می R که 62/0 با است برابر 
 نشان را متغیر دو بین همبستگی شدت عبارتیبه و متغیر دو بین همبستگی به دارد اشاره

 دو بین است نمایان متغیر) دو بین پیرسون (همبستگی R مقدار از که طور همان دهد. می
 تعیین ضریب یا R2 مقدار دارد. وجود همبستگی ملی اقتدار و اجتماعی يسرمایه متغیر
 مستقل متغیر توسط تواند می ملی، اقتدار یعنی وابسته متغیر از مقدار چه که دهد می نشان
 جدول این آمد. دستبه 39/0 عدد زیر جدول در که شود تبیین اجتماعی، يسرمایه یعنی
 را وابسته متغیر تغییرات ناداريمع طور به تواندمی رگرسیون مدل آیا که دهدمی نشان
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 مدل که است این بیانگر )Sig.T= 000/0( معناداري سطح اینجا در که کند بینیپیش
 به بین پیش متغیر مورد در دیگري اطالعات همچنین زیر جدول است. معنادار رگرسیونی

 ي سرمایه متغیر و )Constant( ثابت مقدار شودمی مشاهده که طور همان دهدمی ما
 ي سرمایه متغیر و ثابت مقدار بودن معنادار تعیین از پس است. شده معنادار اجتماعی
 بتا مقدار یا شده استاندارد رگرسیونی ضریب بیانگر )Beta( بتا ضریب ستون اجتماعی

 بر اجتماعی) ي (سرمایه مستقل متغیر تأثیر میزان نشانگر که است 62/0 با برابر که است
  است. ملی) ار(اقتد وابسته متغیر

  
 طریق از ملی اقتدار بینی پیش براي ورود سبک به ساده خطی رگرسیون تحلیل نتایج :12 جدول

 اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه
Table 12: Results of Simple Linear Regression Analysis in Input Style to 

Predict National Authority through Social Capital Components 

 B  نام متغیر
  ضریب بتا
(Beta)  T-test 

  مقدار ثابت
(Constant)  

  سطح معناداري
)Sig…(  

 ي سرمایه
 0/000 2/391 9/71 0/62 0/092  اجتماعی

  هاي برآورد آماره
  دوربین واتسون

(Durbin-Watson)  
  ضریب همبستگی

(R)  
  ضریب تعیین
(R Square)  F  

  انحراف معیار
)Std. Error( 

1/71  0/62  0/39  94/44  0/900  
 

  متغیره چند رگرسیون آزمون
 ي شیوه به متغیره چند رگرسیون آماره از پژوهش مدل آزمون براي حاضر ي مقاله در

 متغیرها ترینقوي آن در که است روشی گام به گام روش است. شده استفاده 1گام به گام
 آزمون خطاي که یابد می ادامه زمانی تا کار این و شوند می معادله وارد یک به یک

 که اهمیتی میزان ترتیب به مختلف متغیرهاي روش این در برسد. درصد 5 به داري معنی
 توضیح در تأثیري که متغیرهایی و شوندمی معادله وارد اند، داشته وابسته متغیر تبیین در

 این در متغیرها خروج البته گیرندمی قرار معادله از خارج باشند، نداشته وابسته متغیر
 متغیرهایی انتخاب هدف روش این در بلکه نیست ها آن بودن اهمیت کم معناي به روش
 همچنین باشند. داشته وابسته متغیر براي بیشتري تبیین و بینی پیش قابلیت که است

 متغیرهاي صورت به است بوده اسمی سنجش سطح داراي پژوهش این در که متغیرهایی
                                                 
1 Stepwise 
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 براي رگرسیونی معادالت این در اند. شده یونیرگرس معادله وارد تصنعی یا ساختگی
 استاندارد نمرات و) B( خام نمرات براي رگرسیونی ضرایب نظیر معادله درون متغیرهاي

  نمود. مشاهده جدول این در توان می را B ضرایب براي T آزمون نیز و )Beta( شده
 انسجام ،سیاسی اعتماد متغیر چهار اینجا در که دهد می نشان 13 جدول نتایج
 شده رگرسیونی معادله وارد هم با اجتماعی پذیري مسئولیت و اجتماعی امنیت اجتماعی،

 داري معنی ضریب و )Beta=23/0( مقدار با سیاسی اعتماد میزان اول، ي مرحله در است.
)000/0=Sig،( مقدار با ملی انسجام دوم ي مرحله در )26/0 =Beta( داري معنی ضریب و 
)000/0=Sig،( مقدار با اجتماعی امنیت سوم ي مرحله در )15/0 =Beta( ضریب و 

 - 14/0( مقدار با اجتماعی پذیري مسئولیت چهارم ي مرحله در و )Sig=003/0( داري معنی
=Beta( داري معنی ضریب و )005/0=Sig( متغیر تبیین در که اهمیتی میزان ترتیب به 

 از درصد 41 اند توانسته مجموع در و اند هشد رگرسیونی ي معادله وارد اند، داشته وابسته
   ).R²=41/0( کنند بینی پیش و تبیین را وابسته متغیر واریانس
  

 ملی اقتدار بینیپیش براي معادله درون مستقل متغیرهاي عناصر :13 جدول
Table13: Elements of Independent Variables within the Equation to 

Predict National Authority 
  R²  معناداري T مقدار  B  Beta  مستقل متغیر  وابسته متغیر

 ي سرمایه هاي مؤلفه
  اجتماعی

  0/15 0/000 46/4 0/23 0/61  سیاسی اعتماد
  0/21 0/000 5/50 0/26 0/70  ملی انسجام

  0/12 0/003 98/2 0/15 0/35  اجتماعی امنیت
  0/41 0/005 -82/2 0/14- 0/34-  اجتماعی پذیري مسئولیت

Durbin-Watson = 1/77 و Constant = 31/48 

  
  گیري نتیجهبندي و  جمع

 با شود بررسی ملی اقتدار بر اجتماعی ي سرمایه تأثیر تا شد تالش حاضر ي مقاله در
 سنتی شکل قدرت، مفهوم شدن دگرگون و جهانی يعرصه در گرفته صورت تحوالت

 اقتدار و قدرت از جدیدي يچهره تا شده باعث و شده مواجه چالش با آن کاربرد و قدرت
 و توجه کانون در است، اجتماعی ي سرمایه مفهوم با پیوند در و بوده اجتماعی که ملی

   گیرد. قرار عملکرد
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 مشارکت یعنی اجتماعی ي سرمایه هاي مؤلفه تحقیق، از آمده دست به نتایج اساس بر
 و اجتماعی حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی، اعتماد سیاسی،

 ملی، سطح در ایران اسالمی جمهوري ملی اقتدار تحقق بر اجتماعی پذیري مسئولیت
 از تر مهم بسیار نقشی اجتماعی، ي سرمایه امروزه هستند. تأثیرگذار جهانی و اي منطقه
 تقویت داري، حکومت امور ي هزمین در خصوص به جوامع در انسانی و فیزیکی ي سرمایه

  .کند می ایفا ملی اقتدار افزایش و سیاسی نظام ظرفیت ارتقاي اسی،سی مشروعیت
 ملی اقتدار و نرم قدرت ارکان ترینمهم از یکی سیاسی مشروعیت کسب که آنجایی از

 نقش به باید دارد، دولت به مردم وفاداري و اعتماد ایجاد در مهم بسیار نقشی و است
 مشروعیت و ملی اعتماد و همبستگی وفاق، دایجا اساسی عامل عنوانبه اجتماعی ي سرمایه
 توان و یکپارچگی سیاسی مشروعیت نگارنده اعتقاد به داشت. ايویژه توجه سیاسی
 شود می محسوب خارجی و داخلی بعد در ملی اقتدار و قدرت اصلی ارکان از سازيسیاست

 به دادن بها صورت در دارد. جامعه یک اجتماعی ي سرمایه در ریشه خود مسئله این و
 راستاي در آن ارتقاء جهت در مناسب ریزيبرنامه و اجتماعی ي سرمایه هايمؤلفه

 هر و بود خواهیم جامعه در آن عینی نمودهاي و اثرات شاهد بلندمدت و کوتاه هاي سیاست
 یا کاهش موجب تواند می مختلف، هايالیه در اجتماعی يسرمایه کاهش یا افزایش گونه

  گردد. سیاسی نظام خارجی و داخلی اقتدار نتیجه رد و قدرت افزایش
 از قدرت سازي تهی و زدن ضربه دنبال به اسالمی انقالب دشمنان که فعلی شرایط در

 این و نکرده غفلت قدرت درونی هاي مؤلفه از بایست می نظام کارگزاران باشد، می درون
 هاي بنیان با وثیق یونديپ که قدرت درونی هاي مؤلفه از یکی کنند. تقویت را ها مؤلفه

 ي سرمایه تقویت نتیجه در و مردم سیاسی رضایت و آفرینی نقش دارد اسالمی انقالب
 کیفی و کمی افزایش با وثیقی ربط ملی اقتدار و قدرت تولید واقع در باشد. می اجتماعی

 را مردم و جامعه با خود پیوندهاي بتواند سیاسی نظام چنانچه دارد؛ي اجتماعی  سرمایه
 و ملی سطوح در اقتدار موجب بلکه شوند، می خنثی محیطی تهدیدات تنها نه کند، حفظ

 قدرت درونی هاي مؤلفه تقویت به بازگشت نوع یک است ضروري بنابراین شود. می فراملی
 اقتدار تواند نمی بلندمدت در ژئوپلیتیک قدرت و نفوذ بر تأکید و توجه صرف گیرد. صورت

 و تحکیم شرط پیش کند. حفظ جهانی و اي منطقه سطح در را نایرا اسالمی جمهوري
 کردن کم و اعتمادسازي جمله از قدرت درونی هاي مؤلفه تقویت ملی اقتدار ي توسعه
   باشد. می کشور اقتصادي ي بنیه تقویت همچنین و دولت و مردم میان ي فاصله
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  پژوهش پیشنهادات
 بدون جامعه؛ مختلف هاي الیه در آن هاي مؤلفه و اجتماعی ي سرمایه تقویت -

 جهت جامعه افراد پذیري مسئولیت و مشارکت اعتماد، وحدت، انسجام، سطح چه هر شک
 نیز خارجی و داخلی بعد در حکومت اقتدار باشد باالتر سیاسی نظام از حمایت و پشتیبانی

 یابد. می افزایش
 آنکه منظور به لتیدو هر که معنا بدین ملی؛ اقتدار تحقق هاي حوزه بندي اولویت -
 ابعاد و درونی لحاظ از بایست می ابتدا شود نائل اقتدار و قدرت به فراملی سطوح در بتواند
 و قدرت درونی هاي مؤلفه به توجه بدون رو همین از کند. تقویت را اقتدار و قدرت درونی
 اقتدار حققت شرط پیش بنابراین اندیشید. فراملی سطح در اقتدار تحقق به توان نمی اقتدار
 باشد. می ملی اقتدار و قدرت درونی هاي مؤلفه تقویت ملی،

 ي استفاده و اجتماعی ي سرمایه معنوي و مادي منابع فرسایش از جلوگیري -
 .ملی اقتدار تحقق و ملی قدرت تقویت جهت ها آن از بهینه
 تبادل و گفتگو جلسات و ها نشست ها، همایش برگزاري با گفتگو فرهنگ ترویج -

  ملی. اقتدار هاي شاخصه ي درباره نظر
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Abstract: 
 

Political systems always seek to achieve their goals and aspirations 
after the formation of the government, however, the mere formation of 
governments cannot lead to the realization of goals and aspirations; 
Achieving political goals and ideals requires the acquisition of political 
authority and national authority. The main purpose of this article is to 
identify the influential components of social capital on the national 
authority of the Islamic Republic of Iran, which was done by survey 
method and using a questionnaire. The statistical population of the study 
is the professors of Shahid Chamran University of Ahvaz. A total of 150 
people were selected based on sampling estimates using SPSS Sample 
Power software in the power analysis path. Statistical analyzes were 
performed using SPSS software. Based on the findings, the components 
of social capital namely political participation (r = 0.35), political trust (r 
= 0.45), national cohesion (r = 0.26), social support (r = 0.38), social 
security (R = 0.78) and social responsibility (r = 0.67) are effective in the 
realization of national authority. Also, the results of regression analysis 
show that the four variables of political trust, social cohesion, social 
security and social responsibility were the most important in predicting 
the dependent variable, ie national authority, respectively. 
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