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Abstract
Development in terms of affirming the world of politics in Iran society
after the Islamic Revolution is the most important concern of researchers.
The current study investigated the effect of social capital on the social and
political development of Iran after Islamic Revolution with an emphasis
on the academic community of Tehran city. The statistical population of
this research included the university community of Tehran. The sample
volume was determined 384 individuals using Cochran sampling formula
having 95% confidence level; however, considering the desire of the
supervisor, 600 individuals were selected to this end using the simple
random sampling method. To test the research model, a standardized
social capital questionnaire (Nahapiet & Ghoshal, 1998) and a
researcher-made questionnaire of the role of social capital in socialpolitical development were utilized in administering the survey of the
current research. The results obtained from testing hypotheses indicated
that there was a correlation between social-political development and
various dimensions of social capital among the academic community of
Tehran city. In the case of ranking the correlation between social capital
dimensions and social-political development, it could be stated that the
highest correlation (r=0.621) was between the cognitive dimension of
social capital (cooperation and values); further rankings included
respectively, structural dimension (networks and relations) (r=0.509),
and communicational dimension (mutual understanding, confidence, and
commitment) (r=0.476). Considering the results, it could be mentioned
that social capital had a determining role in the social and political
development of Iran after Islamic Revolutionary.
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Extended Abstract
Introduction
Social capital is one of the prominent concepts
in social sciences whose existence origin dates
back to the second half of the 20th century. The
concept of social capital was firstly mentioned
before 1916 and in a Hanifan article from
West Virginia University. Therefore, the
current study sought to investigate the effect of
social capital on the social and political
development
of
Iran
after
Islamic
Revolutionary with an emphasis on the
academic community of Tehran city. Overall,
social capital can be considered as the main
substructure
and
intrigue
for
the
modernization process. Considering the
transitional conditions of Iran society and the
necessity of holistic planning for achieving
sustainable development, it is required to have
a precise cognition of the amount and kind of
social capital and the use of factors leading to
the increase of this social variable.
Accordingly, the issue of "development" was
the main concern of the researcher in terms of
affirming the world of politics in Iran society
after the Islamic Revolution. Therefore, it is
sought to investigate the issue of accumulating
"social capital" as one of the most important
affecting components and criteria as well as
the efficiency in the development of socialpolitical life of Iranian people after the Islamic
Revolution.
Methodology of the Study
The studied place of the current study included
the academic community of Tehran like
professors and students at various levels. In
terms of the qualitative part, this research
included three recent decades and in terms of
the quantitative part, it was restricted to 20172018 years due to using a questionnaire. The
statistical population of this study included
academic communities of Tehran city.
Considering the number of the statistical
population in this research, which was almost
500 individuals, the sample volume was
determined to include 384 individuals using
the Cochran sampling formula having a 95%
confidence level. However, considering the
desire of the supervisor, this number increased
to 600 individuals so that the investigation
level could be expanded and better quality
could be obtained. Since the population of this
study included the academic community of
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Tehran city, and their number was relatively
high, also it was not possible to have access to
them and send the questionnaire for all, the
required sample had been selected among this
community using a simple random sampling
method. communicational, and cognitive,
which investigates three subscales of
networks, confidence, cooperation, mutual
understanding, relationships, values, and
commitment; this has been regulated in 28
items based on five-point Likert scale
(5=strongly agree, 4=agree, 3=no idea,
2=disagree, 1= strongly disagree). The
validity and reliability of Cronbach Alpha
were 0.93 in this questionnaire.
Findings
To assess the normality of the main variables
of the study, the Kolmogorov-Smirnov test was
utilized. The results of the KolmogorovSmirnov test for each of the research variables
have been presented. As the results show, the
significance level of research variables was
more than 0.05; therefore, it could be stated
with 95% confidence that the distribution of
research variables was normal. Thus, the
parametric test was utilized for investigating
research hypotheses.
"There is a significant relationship between
political development and the structural
dimension of social capital among the
academic community of Tehran city".
Considering the findings, it could be observed
that in the correlation test, the significance
level was 0.000 between the political
development variable and the structural
dimension of social capital; this value was less
than 0.01 (the error value of the research
equaled 0.01), therefore, the null hypothesis
was rejected and it could be stated with 99%
confidentiality that there was a significant
relationship
between
two
variables.
Considering the positive amount of correlation
coefficient (r=0.509), it could be stated that
there was a positive correlation between the
two variables and the relationship between the
two variables was direct. In other words, as
one variable increased, the other variable
increased as well. Therefore, it could be stated
that there was a significant and direct
relationship between political development
and the structural dimension of social capital
among the academic community of Tehran
city.
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"There is a significant relationship between
political development and cognitive dimension
of social capital among the academic
community of Tehran city".
Considering the findings, it could be observed
that in the correlation test, the significance
level was 0.000 between the political
development variable and cognitive dimension
of social capital; this value was less than 0.01
(the error value of the research equaled 0.01),
therefore, the null hypothesis was rejected and
it could be stated with 99% confidentiality that
there was a significant relationship between
two variables. Considering the positive
amount of correlation coefficient (r=0.621), it
could be stated that there was a positive
correlation between the two variables and the
relationship between the two variables was
direct. In other words, as one variable
increased, the other variable increased as
well. Therefore, it could be stated that there
was a significant and direct relationship
between political development and the
cognitive dimension of social capital among
the academic community of Tehran city.
Considering the table, it is observed that in the
correlation test, the significance level was
0.000 between the political development
variable and the communicational dimension
of social capital; this value was less than 0.01
(the error value of the research equaled 0.01),
therefore, the null hypothesis was rejected and
it could be stated with 99% confidentiality that
there was a significant relationship between
two variables. Considering the positive
amount of correlation coefficient (r=0.476), it
could be stated that there was a positive
correlation between the two variables and the
relationship between the two variables was
direct. In other words, as one variable
increased, the other variable increased as
well. Therefore, it could be stated that there
was a significant and direct relationship
between political development and the
communicational dimension of social capital
among the academic community of Tehran
city. “The right to vote and participate in
general elections and communities is affected
by social capital”.
Accordingly, as it is observed in Table 5,
Durbin-Watson statistics (1.609) was in the
range of 1.5-2.5; therefore, the hypothesis
stating that there is no correlation between
error, was rejected, thus, a regression could
be used. The determination coefficient was
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0.423 stating that 42.3% of the changes of the
dependent variable (the right to vote and
participate in general elections and
communities) could be explained through the
independent variable (social capital).
Conclusion
As the results obtained from testing hypotheses
indicated, there was a correlation between
social and political development as the
dependent variable of this study and various
dimensions of social capital among academic
communities of Tehran. In the case of ranking
social capital dimensions and social-political
development, it could be mentioned that the
highest correlation (r=0.621) was between the
cognitive dimension of social capital
(cooperation and values) and further rankings
included respectively structural dimension
(networks and relations) (r=0.509), and
communicational
dimension
(mutual
understanding, confidence, and commitment)
(r=0.476). in other words, as the respondents`
social network scope increased, people trusted
each other more and their commitment toward
doing works increased the occurrence
possibility of social and political development
in the society. The correlation between these
two variables shows that in countries having
social and political development, the level of
social capital is high. The results of the
current study were in line with the findings of
Klein and Lowry (2012). They concluded that
various forms of social capital and socialeconomic bases had a significant effect on the
political participation of youth in Belgium.
Regarding the explanation of the correlation
between political development and social
capital, it could be stated that these findings
were in line with the results obtained from Mc
Wee and Walows (2005) study. They deduced
that reducing the amount of voting among New
Zealand citizens showed the reduced amount
of political participation of this country’s
citizens. These authors mentioned that
political participation and other forms of civic
participation such as membership in
committees resulted from the total concept of
social capital.
Investigating the findings obtained from this
research indicated that social capital variable
could affect and explain the right to vote,
participation in general elections and
communities 0.423%, the right for political
activities and membership in political groups
187
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0.358%, intervention in making big decisions,
and structural changes 0.578%, political
protests 0.54% and political participation
0.169%. the comparison of various dimensions
of social and political development as well as
the effect of social capital discussed in this
research showed that social capital, as the
studied independent variable, had the highest
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effect (Beta=0.735) on political protests and
the right to vote and participate in elections
and communities (Beta=0.651), intervention in
making big decisions and social changes
(Beta=0.578),
political
participation
(Beta=0.413) had the following rankings.
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شماره صفحات185 -198 :
محققان است .در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران پس از انقالال
اسالمی با تأکید بر جامعه دانشگاهی شهر تهران پرداخته شده است .جامعۀ آماری این پژوهش شالامل دانشالگاهیان
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
شهر تهران است .حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران که در سالط اممینالان  95درصالد 384 ،نفالر
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید
تعیین شد اما با توجه به خواست استاد راهنما این میزان به تعداد  600نفر از مریال نمونالهگیالری تصالادفی سالاده -
انتخا گردید .در این پژوهش به منظور آزمون مدل تحقی  ،در اجرای پیمایش از ابزار پرسشنامه استاندارد سالرمایه
اجتماعی (ناهاپیت و گوشال )1998 ،و پرسشنامه محق ساخته نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی ال سیاسالی
استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد ،بین توسالعه سیاسالی اجتمالاعی و ابعالاد مختلال
سرمایه اجتماعی در میان جامعه دانشگاهی شهر تهران همبستگی وجود دارد .در صورت رتبه بندی همبسالتگی بالین
ابعاد سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اجتماعی می توان گفت کاله بالارترین همبسالتگی ) (r=0.621بالین بعالد
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اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقالب اسالمی
سرمایهاسالمی
نقش انقالب
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعهی ایران بعد از

مقدمه:

استان گلستان که به روش تصادفی مبقهای انتخا شدهاند ،امالعات
رزم با استفاده از ابزار پرسشنامه محق ساخته ،گردآوری شده است
و اعتبار ابزار توسط متخصصین (اعتبار محتوایی) و پایایی آن با
ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد
که مشارکت سیاسی انتخاباتی (رای دادن) ،قویترین جنبه مشارکت
سیاسی بوده است. (Khaki, 2011: 219( .کالین و لوری)2012(4
در پژوهشی با عنوان «مشارکت سیاسی بار ،سرمایه اجتماعی بار؟
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان جوانان» با
استفاده از تکنیکهای مختل به بررسی این امر میپردازد اشکال
مختل سرمایه اجتماعی ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی و همچنین منشا
قومی تاثیر معناداری بر روی مشارکت سیاسی جوانان در کشور بلژیک
میپردازد .یافتههای کالین و لوری نشان میدهد که تنها گروههای
مذهبی و متعهد دارای فعالیتهای سیاسی بار هستند .گروههای
متعهد عمدتا دارای سرمایه اجتماعی برونگروه هستند و شامل
جوانانی هستند که بومی بلژیک میباشند و در فعالیتهای سیاسی
مختل مشارکت میکنند .اما گروههای مذهبی عمدتا شامل مهاجران
میباشند و دارای سرمایه اجتماعی محدودی میباشند که به لحاظ
پایگاه اجتماعی و اقتصادی ضعی هستند .این نوع گروههای ضعی
عمدتا در فعالیتهای سیاسی محدود و خاصی مشارکت میکنند.
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی و
سیاسی ایران پس از انقال اسالمی با تأکید بر جامعه دانشگاهی شهر تهران
پرداخته شد .در کل میتوان سرمایه اجتماعی را زیربنا و زمینه ساز اصلی فرایند
مدرنیزاسیون دانست ،با توجه به شرایط گذار جامعه ایران و ضرورت برنامه-
ریزیهای همه جانبه به منظور دستیابی به توسعه پایدار ضروری است شناخت
دقیقی از میزان و نوع سرمایه اجتماعی و به کارگیری عواملی که سبب افزایش
این متغیر اجتماعی می شود؛ داشته باشیم .از این رو مسئله "توسعه یافتگی" به
لحاظ ایجابی در ساحت و سپهر سیاست و جامعه ایران بعد از انقال اسالمی
مهمترین دهدهه محق است .بدین ترتیب تالش میشود تا با بررسی مسئله
انباشت "سرمایه اجتماعی" به مثابه یکی از مهم ترین مولفهها و مالکهای
اثربخشی و کارایی در توسعه یافتگی زندگی سیاسی ال اجتماعی ایرانیان بعد از
انقال اسالمی عط توجه شود.

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم برجسته در علوم اجتماعی است
که منشاء پیدایش آن به نیمه دوم قرن بیستم بر میگردد .اصطالح
سرمایه اجتماعی قبل از سال  1916و برای نخستین بار در مقالهی
توسط هانی فان 3از دانشگاه ویرجینیای هربی مطرح شده است
( .(Alvani and Naghavi, 2000: 3مشارکت در تعامالت
اجتماعی در پی حل میزان بیشتری از معضالت موجود در جامعه
سیاسی است تا با فائ آمدن بر کشمکشها حرکت به سمت توسعه
سیاسی و اجتماعی را فراهم سازد تا از رهگذر آن بتوان به توسعه
پایدار دست یافت .بدین ترتیب سرمایه اجتماعی در چارچو الگوی
نظری کلمن و رابرت پاتنام عبارت است از ارتبامات و شبکههای
اجتماعی که میتوانند به حس همکاری و اممینان در بین آحاد جامعه
منجر شود .بی تردید خل سرمایه اجتماعی و شبکههای اجتماعی به
تقویت بنیانهای جامعه مدنی میانجامد و هزینه انجام اصالحات و
پیشبرد اهداف توسعه در جامعه هدف را تسهیل میکند .زیربنای
سیاست اجتماعی در ایران در پرتو اهداف برنامه پنج ساله موجبات
شکاف سیاسی و اجتماعی را بوجود آورده و باعث محرومیت بیشتری
برای جامعه ایرانی شده است .به تعبیر رابرت پوتنام وجود یکسری
ویژگیهای اجتماعی از جمله اعتماد در هنجارها و شبکهها موجب
تسهیل کنشهای تعاونی شده و باعث افزایش کارآیی جامعه میشود.
مطالعه بنیادی و اصلی این تحقی در با سرمایه اجتماعی به منظور
فعال کردن زمینههای توسعه یافتگی به بررسی سپهر سیاست در
ایران بعد از انقال اسالمی معطوف است .میان عناصر و شاخصهای
مهم سرمایه اجتماعی مثل (اعتماد ،همکاری ،مساعدت ،نوع دوستی،
همدلی ،وفاق ،صداقت ،امانتداری و گذشت ،مشارکت) و درجه توسعه
یافتگی سیاسی در ایران بعد از انقال اسالمی رابطه معنادار وجود
دارد .ارزش این تحقی مبتنی بر ارائه مدلی از سرمایه اجتماعی است
که با ویژگیهای همکاری ،اعتماد و مساعدت میتواند به سامان
سیاسی و اجتماعی اثربخش در دستیابی به اهداف توسعه در ایران بعد
از انقال اسالمی بیانجامد .بنابراین سرمایه اجتماعی به تسهیل
کنشهای اجتماعی منجر شده و هزینه تعامالت اجتماعی و سیاسی
در رسیدن به اهداف و برنامههای توسعه در ایران را تقلیل میدهد .از
این رو ثبات و انسجام اجتماعی به عالوه همکاری و مشارکت
اجتماعی از شروط رزم برای توسعه یافتگی به شمار میروند و وجود
میزانی از سرمایه اجتماعی؛ حفظ و گسترش آن در حوزه برنامهریزی
توسعه در ایران بعد از انقال اسالمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است.
پناهی و خوشفر ( )1390در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر
سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی استان گلستان»
به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی میپردازند .هدف
اصلی این پژوهش شناخت تغییرات میزان مشارکت سیاسی بر حسب
سرمایه اجتماعی است .روش تحقی در این مطالعه پیمایشی است و
از  502نفر از افراد  19سال به باری ساکن مراکز شهرستانهای

روش تحقیق:
قلمرو مکانی تحقی حاضر دانشگاهیان شهر تهران اعم از اساتید
و دانشجویان در مقامع مختل را شالامل مالی شالود و قلمالرو زمالانی
تحقی در بخش کیفی شامل سه دهه اخیر و در بخش کمی به دلیل
استفاده از ابزار پرسشنامه محدود به سالالهالای  1396-1397اسالت.
جامعۀ آماری این پژوهش شامل دانشگاهیان شهر تهران است .با توجه به تعداد
جامعۀ آماری این تحقی که در حدود  500هزار نفر اسالت ،حجالم نموناله بالا
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران که در سالط اممینالان  95درصالد،
 384نفر تعیین شد اما با توجه به خواست استاد راهنما این میالزان باله
تعداد  600نفر افزایش یافت تالا سالط بررسالی گسالتردگی و کیفیالت
بهتری بیابد .از آنجا که جامعه آماری این تحقی را جامعه دانشالگاهی شالهر
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نقش انقالب
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعهی ایران بعد از

تهران تشکیل میدادند و دارای تعداد نسبتاً باریی بودند و امکان دسترسالی و
ارسال پرسشنامه برای همه آنها نبود ناچار نمونه رزم از بالین ایالن جامعاله از
مری نمونهگیری تصادفی ساده انتخا گردید .در این پژوهش به منظالور
آزمون مدل تحقی  ،در اجرای پیمایش از ابالزار پرسشالنامه اسالتاندارد
سرمایه اجتمالاعی (ناهاپیالت و گوشالال )1998 ،و پرسشالنامه محقال
ساخته نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی ال سیاسالی اسالتفاده
شده است .پرسشنامه سالرمایه اجتمالاعی ناهاپیالت و گوشالال)1998(5
دارای  3بعد ساختاری ،ارتبامی و شناختی میباشالد کاله هفالت خالرده
مقیاس شبکهها ،اعتماد ،همکاری ،فهم متقابل ،روابط ،ارزشها ،تعهد
را مورد بررسی قرار میدهد و در  28گویه تنظالیم شالده و بالر اسالاس
مقیاس پنج گزینهای لیکرت (خیلی مالوافقم  ،5مالوافقم  ،4نظالری
ندارم  ،3مخالفم  2و خیلی مخالفم  )1ساخته شده است .روایی و
پایایی آلفای کرونباخ گرفته شده این پرسشنامه  0/93میباشد.
اعتبار قابل قبول در این پرسشنامه ،ابتدا می جلسالات متعالدد بالا
کمک استاد راهنما به انتخا معتبرترین شاخصهای گردآوری شالده
از بین شاخصهای حاضر در پرسشنامههالای موجالود و آزمالون شالده
قبلی ،اقدام نمودیم .عالوه بر آن ،تمامی گویههای اسالتخرا شالده در
اختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع مالورد مطالعاله
قرار گرفت .اشتراک نظر آنها بر گویهها ،مبنی بر معتبر بالودن سالنجه
مورد نظر بود .پایایی این پرسشنامه در پژوهش مقدماتی بالر روی 30
نفر از دانشجویان با آلفای کرونباخ  ά 0.86محاسبه گردیده است .با
توجه به اینکه معمورً پایایی فراتر از  0/70مطلالو اسالت ،میتالوان
استنباط کرد که پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش ،پایایی نسبتاً
باریی دارند.

یافتههای تحقیق:
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش از
آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید است .نتیجه آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف برای هر کدام از متغیر های تحقی
در جدول( )2آمده است.

Nahapiet and Ghoshal
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نقش انقالب
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعهی ایران بعد از

جدول  -1آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش
آماره K.S

متغیر
بُعد شناختی سرمایه اجتماعی
بُعد ارتبامی سرمایه اجتماعی
بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی

سط معنیداری

سط خطا

توزیع نرمال

0/05
0/05
0/05

دارد
دارد
دارد

0/187
1/088
0/09
1/245
0/124
1/18
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

همان مور که نتایج جدول  1نشان میدهد ،مقدار سط
معنیداری متغیرهای تحقی بیشتر از  0/05میباشد ،بنابراین با
اممینان  %95میتوان گفت توزیع داده های متغیرهای تحقی

از توزیع نرمال پیروی میکند ،بنابراین جهت برررسی فرضیه
های تحقی از آزمون پارامتری استفاده شده است.
" بین توسعه سیاسی و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی در
میان جامعه دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد" .

جدول -2آزمون همبستگی فرضیه اول
بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی
متغیر
توسعه سیاسی

**0/509
ضریب همبستگی
0/000
سط معنی داری
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به جدول  2مشاهده میشود ،در آزمون همبستگی بین متغیر
توسعه سیاسی و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی سط معنی داری
آزمون  0/000است ،که این مقدار کمتر از ( 0/01میزان خطای
تحقی ( )0.01میباشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اممینان
 %99می توان گفت ارتباط معنی داری بین دو متغیر وجود دارد .با
توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی ( )r=0/509می توان
گفت بین دو متغیر همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغیر

مستقیم است .به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا
می کند .بنابراین میتوان گفت بین توسعه سیاسی و بُعد
ساختاری سرمایه اجتماعی در میان جامعه دانشگاهی شهر
تهران رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
" بین توسعه سیاسی و بُعد شناختی سرمایه اجتماعی در
میان جامعه دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد" .

جدول  -3آزمون همبستگی فرضیه دوم
بُعد شناختی سرمایه اجتماعی
متغیر
توسعه سیاسی

ضریب همبستگی
سط معنی داری

**0/621
0/000

منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به جدول  .3مشاهده می شود ،در آزمون همبستگی
بین متغیر توسعه سیاسی و بُعد شناختی سرمایه اجتماعی سط
معنی داری آزمون  0/000است ،که این مقدار کمتر از 0/01
(میزان خطای تحقی ( ))0.01میباشد بنابراین فرض صفر رد
شده و با اممینان  %99می توان گفت ارتباط معنی داری بین دو
متغیر وجود دارد.
با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی ( )r=0/621می
توان گفت بین دو متغیر همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو

متغیر مستقیم است .به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز
افزایش پیدا می کند .بنابراین میتوان گفت بین بین توسعه
سیاسی و بُعد شناختی سرمایه اجتماعی در میان جامعه
دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
" بین توسعه سیاسی و بُعد ارتبامی سرمایه اجتماعی در
میان جامعه دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد".

جدول  -4آزمون همبستگی فرضیه سوم
بُعد ارتبامی سرمایه اجتماعی
متغیر
توسعه سیاسی
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**0/476
ضریب همبستگی
0/000
سط معنی داری
منبع :یافته های تحقی .1399 ،
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نقش انقالب
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعهی ایران بعد از

با توجه به جدول  4مشاهده می شود ،در آزمون همبستگی
بین متغیر توسعه سیاسی و بُعد ارتبامی سرمایه اجتماعی سط
معنی داری آزمون  0/000است ،که این مقدار کمتر از 0/01
(میزان خطای تحقی ( ))0.01میباشد بنابراین فرض صفر رد
شده و با اممینان  %99می توان گفت ارتباط معنی داری بین دو
متغیر وجود دارد.
با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی ( )r=0/476می
توان گفت بین دو متغیر همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو

متغیر مستقیم است .به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز
افزایش پیدا می کند .بنابراین میتوان گفت بین بین توسعه
سیاسی و بُعد ارتبامی سرمایه اجتماعی در میان جامعه
دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
" ح رأی و شرکت در انتخابات و اجتماعات متاثر از
سرمایه اجتماعی است".

جدول  -5خالصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی فرضیه چهارم
آماره دوربین
ضریب تعیین تعدیل
ضریب
ضریب
واتسون
شده
تعیین
همبستگی
1/609
0/422
0/423
0/651
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

بدین ترتیب همان مور که در جدول 5مشاهده میشود،
مقدار آماره دوربین واتسون ( )1/609در فاصله  2/5-1/5قرار
دارد ،بنابراین فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد
نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار ضریب

تعیین  0/423می باشد که این موید آن است که  %42/3از
تغییرات متغیر وابسته (ح رأی و شرکت در انتخابات و
اجتماعات) به کمک متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی) قابل تبیین
است.

جدول  .6آزمون خطی بودن معادله(  ) ANOVAفرضیه چهارم
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

5194/653

1

5194/653

خطا

7076/866

598

11/834

کل

12271/518

آماره F

سطح معنی داری
()sig

438/952

0/000

599
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنیداری آن در سط
اممینان باری  %95معادله رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن
قابل تحلیل است.
متغیر

جدول  -7تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیون فرضیه چهارم
BETA
B
آماره t
خطای استاندارد
(ضریب استاندارد شده بتا)

عدد ثابت
سرمایه اجتماعی

8/719
2/521

0/413
0/651
0/12
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به جدول  7مشاهده می شود سط معنی داری متغیر
سرمایه اجتماعی ( )0/000کمتر از  α 0/05میباشد ( sig<0.05و
 )α=0.05در نتیجه متغیر سرمایه اجتماعی وارد مدل رگرسیونی می
شود .بنابراین سرمایه اجتماعی بر ح رأی و شرکت در انتخابات و
اجتماعات تاثیر دارد .با توجه به عالمت مثبت ضریب بتا می توان

21/099
20/951

سط معنی
داری ()sig
0/000
0/000

گفت سرمایه اجتماعی بر ح رأی و شرکت در انتخابات و اجتماعات
تاثیر مثبت دارد.
" ح فعالیتهای سیاسی و عضویت در احزا و گروههای
سیاسی متاثر از سرمایه اجتماعی است".

جدول  -8خالصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی فرضیه پنجم
آماره دوربین واتسون
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده
1/722
0/358
0/3590
0/6
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منبع :یافته های تحقی .1399 ،

بدین ترتیب همان مور که در جدول  8مشاهده میشود ،مقدار
آماره دوربین واتسون ( )1/722در فاصله  2/5-1/5قرار دارد،
بنابراین فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و
میتوان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار ضریب تعیین  0/359می
منبع تغییرات
رگرسیون
خطا
کل

باشد که این موید آن است که  %35/9از تغییرات متغیر وابسته (ح
فعالیتهای سیاسی و عضویت در احزا و گروههای سیاسی) به
کمک متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی ) قابل تبیین است.

جدول  .9آزمون خطی بودن معادله(  ) ANOVAفرضیه پنجم
سط معنی داری ()sig
میانگین مربعات آماره F
درجه آزادی
مجموع مربعات
1
598
599

4483/582
7989/692
12473/273

4483/582
13/361

0/000

335/58

منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنیداری آن در سط
اممینان باری  %95معادله رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن
قابل تحلیل است.
جدول  .10تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیون فرضیه پنجم
BETA
B
آماره t
خطای استاندارد
(ضریب استاندارد شده بتا)

متغیر
عدد ثابت
سرمایه اجتماعی

9/278
2/342

0/439
0/6
0/128
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به جدول 10مشاهده می شود سط معنی داری متغیر
سرمایه اجتماعی ( )0/000کمتر از  α 0/05میباشد (sig<0.05
و  )α=0.05در نتیجه متغیر سرمایه اجتماعی وارد مدل رگرسیونی
می شود .بنابراین سرمایه اجتماعی بر ح فعالیتهای سیاسی و
عضویت در احزا و گروههای سیاسی تاثیر دارد .با توجه به عالمت

21/131
18/319

سط معنی
داری ()sig
0/000
0/000

مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه اجتماعی بر ح فعالیتهای
سیاسی و عضویت در احزا و گروههای سیاسی تاثیر مثبت دارد.
" دخالت در تصمیمگیریهای کالن و تغییرات ساختاری
متاثر از سرمایه اجتماعی است." .

جدول  -11خالصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی فرضیه ششم
آماره دوربین واتسون
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده
1/871
0/331
0/334
0/578
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

بدین ترتیب همان مور که در جدول  11مشاهده میشود ،مقدار
آماره دوربین واتسون ( )1/871در فاصله  2/5-1/5قرار دارد،
بنابراین فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و
میتوان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار ضریب تعیین 0/334
منبع تغییرات
رگرسیون
خطا
کل

می باشد که این موید آن است که  %33/4از تغییرات متغیر
وابسته (دخالت در تصمیمگیریهای کالن و تغییرات ساختاری )
به کمک متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی ) قابل تبیین است.

جدول  -12آزمون خطی بودن معادله(  ) ANOVAفرضیه ششم
سط معنی داری ()sig
آماره F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
4765/943
3114/931
7880/873
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4765/943
5/209

1
598
599
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

914/959

0/000
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نتایج آن قابل تحلیل است .

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنیداری آن در
سط اممینان باری  %95معادله رگرسیون معتبر بوده و

جدول  .13تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیون فرضیه ششم
متغیر

B

عدد ثابت
سرمایه اجتماعی

5/157
2/415

خطای استاندارد

BETA
(ضریب استاندارد شده بتا)

0/274
0/578
0/08
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به جدول  13مشاهده می شود سط معنی داری متغیر
سرمایه اجتماعی ( )0/000کمتر از  α 0/05میباشد (sig<0.05
و  )α=0.05در نتیجه متغیر سرمایه اجتماعی وارد مدل رگرسیونی
می شود .بنابراین سرمایه اجتماعی بر دخالت در تصمیمگیریهای
کالن و تغییرات ساختاری تاثیر دارد .با توجه به عالمت مثبت ضریب

آماره t
18/811
30/248

سط معنی داری
()sig
0/000
0/000

بتا می توان گفت سرمایه اجتماعی بر دخالت در تصمیمگیریهای
کالن و تغییرات ساختاری تاثیر مثبت دارد.
" اعتراض سیاسی متاثر از سرمایه اجتماعی است" .

جدول  -14خالصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی فرضیه هفتم
آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب
ضریب
تعیین
همبستگی
1/934
0/54
0/541
0/735
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

بدین ترتیب همان مور که در جدول  14مشاهده میشود ،مقدار
آماره دوربین واتسون ( )1/934در فاصله  2/5-1/5قرار دارد،
بنابراین فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و
میتوان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار ضریب تعیین 0/541

می باشد که این موید آن است که  %54/1از تغییرات متغیر
وابسته (اعتراض سیاسی) به کمک متغیر مستقل (سرمایه
اجتماعی ) قابل تبیین است.

جدول  -15آزمون خطی بودن معادله(  ) ANOVAفرضیه هفتم
منبع تغییرات

مجموع مربعات

رگرسیون
خطا
کل

12618/668
10711/225
23329/893

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

12618/668
17/912

704/491

1
598
599
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

سط معنی داری ()sig
0/000

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنیداری آن در سط
اممینان باری  %95معادله رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن
قابل تحلیل است.
متغیر
عدد ثابت
سرمایه اجتماعی

جدول  -16تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیون فرضیه هفتم
BETA
آماره  tسط معنی داری ()sig
خطای استاندارد
B
(ضریب استاندارد شده بتا)
0/000
21/562
0/508
10/962
0/000
26/542
0/735
0/148
3/929
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به جدول  16مشاهده می شود سط معنی داری متغیر سرمایه
اجتماعی ( )0/000کمتر از  α 0/05میباشد ( sig<0.05و
 )α=0.05در نتیجه متغیر سرمایه اجتماعی وارد مدل رگرسیونی می
شود .بنابراین سرمایه اجتماعی بر اعتراض سیاسی تاثیر دارد .با توجه به
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عالمت مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه اجتماعی بر اعتراض
سیاسی تأثیر مثبت دارد.
" مشارکت سیاسی متاثر از سرمایه اجتماعی است" .
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ضریب همبستگی
0/413

جدول  -17خالصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی فرضیه هشتم
آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
1/815
0/169
0/171
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

بدین ترتیب همان مور که در جدول  17مشاهده میشود،
مقدار آماره دوربین واتسون ( )1/815در فاصله  2/5-1/5قرار
دارد ،بنابراین فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد
نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار ضریب
منبع تغییرات
رگرسیون
خطا
کل

تعیین  0/171می باشد که این موید آن است که  %17/1از
تغییرات متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) به کمک متغیر مستقل
(سرمایه اجتماعی ) قابل تبیین است.

جدول  -18آزمون خطی بودن معادله(  ) ANOVAفرضیه هشتم
سط معنی داری
مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره F
()sig
2172/978
1
2172/978
0/000
122/968
17/671
598
10549/599
599
12722/578
منبع :یافته های تحقی .1399 ،

با توجه به جدول  19مشاهده میشود سط معنیداری متغیر سرمایه
اجتماعی ( )0/000کمتر از  α 0/05میباشد ( sig<0.05و
 )α=0.05در نتیجه متغیر سرمایه اجتماعی وارد مدل رگرسیونی می
شود .بنابراین سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی تاثیر دارد .با توجه به
عالمت مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه اجتماعی بر مشارکت
سیاسی تاثیر مثبت دارد.
بحث و نتیجه گیری:

برای ارزیابی فرضیهها نیز در ابتدا با استفاده از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف به بررسی توزیع متغیرها مورد ارزیابی
قرار گرفت و از آنجا که سط معنیداری آزمون نرمال بودن
برای تمامی متغیرها بیش از  0/05است لذا میتوان نتیجه
گرفت توزیع دادههای تمامی متغیرها نرمال می باشد .از این رو
جهت برررسی فرضیههای تحقی از آزمون پارامتری همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.

جدول  -19خالصه نتایج
فرضیه
فرضیه اول  :بین توسعه سیاسی و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی در میان
جامعه دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

نتیجه
سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.

فرضیه دوم  :بین توسعه سیاسی و بُعد شناختی سرمایه اجتماعی در میان
جامعه دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.

فرضیه سوم  :بین توسعه سیاسی و بُعد ارتبامی سرمایه اجتماعی در میان
جامعه دانشگاهی شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.

فرضیه چهارم  :ح رأی و شرکت در انتخابات و اجتماعات متاثر از
سرمایه اجتماعی است.

سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.

فرضیه پنجم  :ح فعالیتهای سیاسی و عضویت در احزا و گروههای
سیاسی متاثر از سرمایه اجتماعی است.

سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.

فرضیه ششم  :دخالت در تصمیمگیریهای کالن و تغییرات ساختاری
متاثر از سرمایه اجتماعی است

سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.

فرضیه هفتم  :اعتراض سیاسی متاثر از سرمایه اجتماعی است.

سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.
سط معنی داری آزمون  0/000است در نتیجه فرضیه تایید
می شود.

فرضیه هشتم  :مشارکت سیاسی متاثر از سرمایه اجتماعی است.

تفسیر
با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین دو
متغیر همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغیر مستقیم است.
به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا می کند.
با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین دو
متغیر همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغیر مستقیم است.
به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا می کند.
با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین دو
متغیر همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغیر مستقیم است.
به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا می کند.
با توجه به عالمت مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه
اجتماعی بر ح رأی و شرکت در انتخابات و اجتماعات تاثیر
مثبت دارد.
با توجه به عالمت مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه
اجتماعی بر ح فعالیتهای سیاسی و عضویت در احزا و
گروههای سیاسی تاثیر مثبت دارد.
با توجه به عالمت مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه
اجتماعی بر دخالت در تصمیمگیریهای کالن و تغییرات
ساختاری تاثیر مثبت دارد.
با توجه به عالمت مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه
اجتماعی بر اعتراض سیاسی تاثیر مثبت دارد.
با توجه به عالمت مثبت ضریب بتا می توان گفت سرمایه
اجتماعی بر مشارکت سیاسی تاثیر مثبت دارد.

منبع :یافته های تحقی .1399 ،
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همانگونه که نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد ،بین
توسعه سیاسی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در این تحقی و ابعاد
مختل سرمایه اجتماعی در میان جامعه دانشگاهی شهر تهران
همبستگی وجود دارد .در صورت رتبه بندی همبستگی بین ابعاد
سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اجتماعی می توان گفت که
بارترین همبستگی ) (r=0.621بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی
یعنی همکاری و ارزشها بوده و در رده های بعدی به ترتیب بعد
ساختاری (شبکه ها و روابط) ) (r= 0.509و بعد ارتبامی (فهم
متقابل ،اعتماد و تعهد) ) (r= 0.476قرار می گیرند .به عبارتی ،با
افزایش دامنه شبکه های اجتماعی پاسخگویان ،بار رفتن اعتماد افراد
به یکدیگر تعهد آنان به انجام امور امکان وقوع توسعه سیاسی و
اجتماعی نیز در جامعه بیشتر می شود .همبستگی بین این دو متغیر
حاکی از آن است که در کشورهایی که در آنها توسعه سیاسی و
اجتماعی بوقوع پیوسته است ،سط سرمایه اجتماعی به مراتب بار
می باشد .یافته های پژوهش حاضر با یافته های کالین و لوری
( )2012همسو می باشد .آنها به این نتیجه رسیدند که اشکال مختل
سرمایه اجتماعی ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی تاثیر معناداری بر
مشارکت سیاسی جوانان در کشور بلژیک دارد .در رابطه با تبیین
همبستگی بین توسعه سیاسی و سرمایه اجتماعی می توان گفت که
این یافته ها با نتایج حاصل از تحقی مک وی و والوز ( )2005همسو
می باشد .آنها استدرل میکنند که کاهش میزان رایدهی در بین
شهروندان نیوزلندی نشاندهنده کاهش میزان مشارکت سیاسی
شهروندان این کشور میباشد .این نویسندگان استدرل میکنند که
مشارکت سیاسی و اشکال دیگر مشارکت مدنی از قبیل عضویت در
انجمنها از مفهوم کلی سرمایه اجتماعی نشات میگیرند.
در سالهای اخیر ،مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای این که
مشارکت کردن در گروه و جامعه میتواند برای فرد منافع و
کارکردهای مثبت داشته باشد ،یکی از رایج ترین واژههایی است
که از علوم اجتماعی وارد ادبیات حوزههای دیگر علمی و حتی
وارد زبان عمومی شده است .تأکید بر اهمیت اثرات مثبت روابط
اجتماعی بر روی فرد و نگرانی و دهدهه نسبت به تنزل روابط
اجتماعی معنادار در جوامع جدید ،از مفاهیم و بحثهای قدیمی
جامعه شناسی میباشند .سرمایه اجتماعی ،ابزاری برای رسیدن
به توسعه سیاسی است .در این مورد ،نوع رابطهای که بین مردم
و دولتمردان وجود دارد ،میتواند در شکلگیری مفهوم
شهروندی و همچنین جامعه مدنی ،نقش اساسیای داشته باشد.
در جامعه مدنی ،نهادهای قانونمند به عنوان واسط بین دولت و
مردم ،در تعدیل روابط بین آنها ایفای نقش میکنند و این
است.
اجتماعی
سرمایه
محصول
موضوع
سرمایه اجتماعی همچنین ضمن تعدیل روابط ،به انسجام و
همبستگی و حس اممینان در جامعه کمک میکند و موجب
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مشارکت سیاسی نیروهای انسانی و حفظ روابط متقابل آنها با
دولت میگردد .سرمایۀ اجتماعی ماهیتی ظری و حساس دارد،
به تدریج تکوین مییابد ،به کندی سرعت میگیرد و اگر خو
ادراک و احیا نشود ،به سرعت کاسته میشود .سرمایۀ اجتماعی
جامعه را به بقا ،همبستگی و اهداف متحرک رهنمون میکند.
آنچه اهمیت سرمایۀ اجتماعی را دو برابر میکند ،این است که
در هیا آن ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست می-
دهند(زارعی متین و همکاران .)63 :1394 ،همچنین سرمایه
اجتماعی تسهیلکننده کنشها است).(Coleman, 1994: 302
از متخصصین اخیر سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام است .با
کار پاتنام و معرفی سرمایه اجتماعی در مطالعه دموکراسی ،این
مفهوم به عرصه سیاسی هم وارد گشت (Marsh, 2000:
) .184پاتنام در کارش نتیجه گرفت ،سرمایه اجتماعی هم
اجرای سیاست و هم اجرای اقتصاد را تقویت میکند (Putnam,
) .1996: 66-75اگر به مور کلی بهبود شاخصهای اقتصادی و
درآمد سرانه را به همراه برابری بیشتر در یک جامعه ،مبنای
توسعۀ اقتصادی آن جامعه در نظر بگیریم ،بی شک تحقیقات
زیادی در راستای تبیین رابطۀ سرمایهی اجتماعی با این مقوله
(توسعه اقتصادی) صورت گرفته است(تاجبخش و همکاران،
.)525 :1384
بررسی یافته های حاصل از این تحقی نشان می دهد که متغیر
سرمایه اجتماعی می تواند در میزان ح رای ،شرکت در
انتخابات و اجتماعات  0/423درصد ،ح فعالیتهای سیاسی و
عضویت در احزا و گروههای سیاسی  0/358درصد ،دخالت در
تصمیم گیری های کالن و تغییرات ساختاری  0/578درصد،
اعتراضات سیاسی  0/54درصد و مشارکت سیاسی 0/169
درصد تاثیر داشته و آن را تبیین بکند .مقایسه ی ابعاد متعدد
توسعه ی سیاسی اجتماعی و تاثیر سرمایه اجتماعی مورد بحث
در این تحقی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی به عنوان
متغیر مستقل مورد مطالعه بارترین تاثیر (  )Beta= 0.735را بر
اعتراضات سیاسی داشت و در رتبه های بعدی ح رای و
شرکت در انتخابات و اجتماعات ) ، (Beta= 0.651دخالت در
تصمیم گیریهای کالن و تغییرات اجتماعی )،(Beta= 0.578
مشارکت سیاسی ) (Beta= 0.413داشته است .نتایج حاصل از
تحلیل داده ها نشان می دهد که سرمایه اجتماعی پایین ترین
تاثیر را در تبیین ح فعالیت های سیاسی و عضویت در احزا
و گروه های سیاسی داشته است .با رویکردی نظری و با توجه
به تعاری و شاخصهای سرمایۀ اجتماعی و همچنین دادهها و
نتایجی که این تحقی به آن رسیده است میتوان به صورت
مستدل از این امر دفاع کرد که بین سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی رابطه وجود دارد؛ زیرا به نوعی این
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 یعنی بخشی از توسعۀ سرمایۀ. ارتبامی این همانی است،رابطه
اجتماعی معادل است با توسعه در ابعاد مختل و برعکس
 در مطالعه حاضر فرمهای:پیروی از اصول اخالق پژوهش
.رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد
 هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله:حامی مالی
.تامین شد
 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه:تعارض منافع
.تعارض منافع بوده است
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