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مشارکت آحاد مردم در سرنوشت واحدهاي سیاسی، با وجود توسعه سیاسی، به مفهوم گسترش و تعمیق 

اي اسـت. انتخابـات بـه    هـاي توسـعه  هاي اجرایی آن، از اهداف مشترك تمامی دیدگاهتنوع و تکثر شیوه

پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و عنوان بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت، همواره مورد اهتمام نظریه

براي هر دو گـروه یادشـده، تبیـین     مهمي هاورزان بوده است. از جمله پرسشتنیز به طریق اولی سیاس

هاي اجتماعی است. در جمهوري اسالمی ایران نیز مطالعه رفتـار انتخابـاتی،   رفتار انتخاباتی مردم و گروه

 پرسـش قرار داشته است. مربوطه هاي طور جدي در دستور کار پژوهشگران حوزه هویژه در دهه اخیر، ب هب

هاي اصلی توسعه سیاسـی،  این است که رفتار انتخاباتی دانشجویان، به عنوان یکی از شاخصاصلی مقاله 

هـاي اجتمـاعی در تعیـین و    گیـرد و ایفـاي نقـش شـبکه    هایی صورت میبر اساس چه معیارها و مالك

هـاي  شـبکه  میـان  رابطـه ی بررسـ ، مقالـه  ایـن  نگـارش  از ها چگونه است؟ هدفدهی به این مالك جهت

به  هاي اجتماعیشبکه تقسیم باشد. بان دانشجویان دانشگاه اصفهان میایمدر  رفتار انتخاباتی و اجتماعی

 از وجـه  چهـار  نظرگـرفتن  در همـراه  هاي اجتماعی، بههاي عمودي، افقی و کیفیات شبکهسه بعد شبکه

 هـاي افقـی  شـبکه  کـه  شـود می مشاهده ابعاد ذهنی، رسمی، غیر رسمی و عینی یعنی مشارکت سیاسی

ثیر را بـر روي مشـارکت سیاسـی دانشـجویان     کمترین تـأ  هاي اجتماعیثیر و کیفیات شبکهبیشترین تأ

  ند.ا هداشت

  يکلیدگان واژ
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  مقدمه

ــوان    ــه عن ــی ب ــارکت سیاس ــروزه مش ام

هـا بـه   ترین شاخص توسعه سیاسی ملت مهم

امري گریزناپذیر تبدیل شده است. این امر در 

تـر  کشورهاي جهان سوم بـه شـکلی حسـاس   

هـا نیـز ناچارنـد    دهد. دولـت خود را نشان می

ب مشروعیت بـه مشـارکت سیاسـی    براي کس

دهند. از طرف دیگر میزان باالي مشارکت تن 

سیاســی مــردم در زمینــه تصــمیمات و خــط 

یافتـه و  سی بر فرهنـگ توسـعه  هاي سیامشی

یــافتگی فرهنــگ سیاســی آن جامعــه  توســعه

داللت دارد. از منظر دینی، مشارکت سیاسـی  

فعال و حساسیت نسبت به سرنوشت خـود و  

جامعه، نه تنها یک حـق، بلکـه یـک تکلیـف     

ــراي  حت ــوب ب مــی و ضــروري و ارزشــی مطل

دانشجویان و عمـوم جامعـه اسـت. از ایـن رو     

ــاي    ــاه و کارکردهـ ــش، جایگـ ــی نقـ بررسـ

دانشــجویان در نظــام سیاســی و ضــرورت    

ــره ــه از توانمنـــدي بهـ ــاي منـــدي جامعـ هـ

توانــد یکــی از دانشــجویان در اداره امــور مــی

ــاب  ــرایط اجتن ــی و  ش ــعه سیاس ــذیر توس ناپ

  اجتماعی باشد. 

بودن دانشـجو در حـدي کـه در     سیاسی

 و برابر سرنوشت خود و جامعه حساس باشـد 

خلـــی و خـــارجی و نســبت بـــه مســائل دا  

بیــنش و تحلیــل  هــاي موجــود داراي جریــان

هـاي حیـات   از جمله ضـرورت  باشد،سیاسی 

سیاسی دانشجویان و الزمـه توسـعه سیاسـی    

است. همچنین تبیین کارکردهاي دانشگاه به 

اي سـاختار فرهنگـی   هـ عنوان یکی از بخـش 

کشور و نقشی که دانشجو در ایـن زمینـه بـه    

به خوبی مبین ضرورت مشـارکت   ،عهده دارد

سیاسی دانشجویان است. از این رو پـرداختن  

ارکت سیاســـی از منظـــر بـــه مقولـــه مشـــ

وانـد روشـنگر یکـی از ابعـاد     ت دانشجویان مـی 

  یافتگی باشد.  توسعه

ـ تواند در این راستا عوامل مختلفی می ر ب

ــأ   ــجویان ت ــی دانش ــارکت سیاس ثیر روي مش

گذارد. در تحقیقات مختلفی که در این زمینه 

هــاي ویژگــی ، عــواملی ماننـد صـورت گرفتــه 

شخصــیتی، ماهیــت حکومــت حــاکم، پایگــاه 

ــاعی و اجتمــاعی و اقتصــادي، ســرمایه   اجتم

ــه عنــوان عوامــل تأ ثیرگــذار بــر روي غیــره ب

مشارکت سیاسی مطرح شده اسـت. پـژوهش   

من پذیرش عوامل مختلف دیگـر در  حاضر ض

 ،ایجاد، تقویت و یا تضعیف مشارکت سیاسـی 

هاي اجتماعی به عنوان ثیر شبکهتأسعی دارد 

یکی از ابعاد سـرمایه اجتمـاعی بـر مشـارکت     

هـاي  سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. شبکه

ــه، فرهنــگ،      ــاي حــال جامع ــاعی نم اجتم

سیاست، اقتصـاد و علـم هسـتند. بـا بررسـی      

هــاي روابــط افــراد و ســایر موجودیــت دقیــق
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هاي جامعـه مـورد   اجتماعی در شبکه، ویژگی

نظــر را خــواهیم شــناخت. گرچــه تحقیقــات 

مــدت زمــان  ،مربــوط بــه مشــارکت سیاســی

هاي اجتماعی کوتاهی است که به بحث شبکه

انـد، امـا در بسـیاري از کشـورها      متمایل شده

ــ ــایی و ا   هب ــورهاي اروپ ــژه کش ــاییوی  ،مریک

هـایی در سـطح   صورت پیمـایش  هتی بتحقیقا

تـر در ایـن زمینـه انجـام شـده      ملی یا جزئی

است. درکشـور مـا بـا وجـود اهمیـت بـاالي       

در حــوزه مشــارکت مســئله، تحقیقــاتی کــه 

، کمتر به بررسی روابط سیاسی صورت گرفته

که یکی از عناصر اصـلی   هااجتماعی در شبکه

ز اند. نیا شناسی است، پرداختهدر حوزه جامعه

شناختی این حوزه مـا   به واکاوي دقیق جامعه

را بر آن داشـت تـا بـه بررسـی ایـن موضـوع       

هـدف اصـلی ایـن     ،بپردازیم. بـر ایـن اسـاس   

کید بر ، مطالعه مشارکت سیاسی با تأپژوهش

هـاي اجتمـاعی اسـت و    رویکرد تحلیل شبکه

  ند از:ا پژوهش عبارتاخیر اهداف 

هـاي  . بررسی و سنجش میـزان شـبکه  1

 ؛ن دانشجویانایاجتماعی در م

ی و ســنجش میــزان مشــارکت . بررســ2

 ؛ن دانشجویانایسیاسی در م

هـاي  . بررسی رابطه بـین ابعـاد شـبکه   3

ن ایـــماجتمـــاعی و مشـــارکت سیاســـی در 

  ؛دانشجویان

  ادبیات تحقیق. 1

هـاي علـوم    یک سنت غنـی در پـژوهش  

اجتماعی وجود دارد که بـه ترسـیم عملکـرد    

اي از روابط اجتمـاعی  ه شبکهها بافراد و گروه

در حـالی کـه    .(Coleman, 1990) پردازدمی

هـاي پژوهشـی بـر چگـونگی     برخی از ادبیات

هـاي  استفاده افراد از منابع موجـود در شـبکه  

اجتماعی براي دستیابی بـه اهـداف شخصـی    

کنـد، ادبیـات پژوهشـی دیگـر بـر       تمرکز می

هـاي  هـا بـه منظـور تـالش    استفاده از شـبکه 

هاي مدنی  گروهاز جمله مشارکت در  جمعی،

کننــد. هــر دو ســنت و سیاســی، تمرکــز مــی

ــه  ــا جنب ــرمایه  پژوهشــی ب ــف س ــاي مختل ه

ایـن امـر را    اجتماعی سرو کار دارند که لـین 

هـــاي منـــابع جاســـازي شـــده در شـــبکه"

منـابعی کــه از   کنـد؛ تعریـف مـی   "اجتمـاعی 

ــق روابــط و پیونــدها در شــبکه    هــاي  طری

 ,Lin, 2008)ی اسـت  اجتماعی قابل دسترس

p.51) .  

ــت ــیالی ــه1990( 1ل اي تحــت ) در مقال

ثیرات مبتنـی بـر   تعامل اجتماعی و تأ«عنوان 

بــه بررســی ایــن فــرض » مشــارکت سیاســی

پردازد کـه پیونـدهاي اجتمـاعی احتمـال      می

دهـد. او  ثیر قرار مـی را تحت تأ مشارکت افراد

ؤال در مقاله خود در پی پاسخگویی به دو سـ 

                                       
1. Jan E. Leighley 
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ــورد  ــأدر م ثیر پیونــدهاي اجتمــاعی بــر   ت

هـاي  مشارکت اسـت. اول اینکـه آیـا ویژگـی    

هاي روابط افراد (اندازه یـا گسـتردگی،   شبکه

دن) سیاسـی بــودن و تجــانس یــا همگــن بــو 

ثیر قـرار  احتمال مشـارکت آنـان را تحـت تـأ    

فقـط   دهد؟ دوم اینکه آیا تعامل اجتماعی می

گذارد که اساس  ثیر میبر آن نوع مشارکتی تأ

ع دیگر مشـارکت نیـز   تماعی دارد یا بر انوااج

رسد کـه  ثیرگذار است؟ او به این نتیجه میتأ

مشـارکت   تعامل اجتمـاعی بـر هـر دو سـطح    

گـذارد، هـر چنـد    ثیر میفردي و اجتماعی تأ

همیشه این مشارکت در جهـت مـورد انتظـار    

  نیست.

اي بـا  ) در مقالـه 1998(2لیک و هاکفلـد 

ــوان  هــاي ســرمایه اجتمــاعی، شــبکه  «عن

به ایـن نتیجـه   » اجتماعی و مشارکت سیاسی

رســند کــه ســرمایه اجتمــاعی سیاســی  مــی

(سـرمایه اجتمـاعی کـه تعـامالت سیاسـی را      

شخصـی  هـاي بینا کند) در شـبکه  تسهیل می

شود، و این افـزایش سـطح سـرمایه     تولید می

اجتماعی سیاسی احتمال مشارکت شهروندان 

. دهـد هاي سیاسی را افـزایش مـی  در فعالیت

کننـد کـه تولیـد    کید میعالوه بر این، آنها تأ

ســـرمایه اجتمـــاعی سیاســـی تــــابعی از    

هاي سیاسـی در درون شـبکه روابـط     تخصص

                                       
2. Lake and Huckfeldt 

فردي، تداوم تعامالت سیاسی در داخل شبکه 

  باشد.و اندازه یا گستردگی شبکه می

اي با عنـوان  ) در مقاله2003(3مک لرگ

هـاي اجتمـاعی و مشـارکت سیاسـی:     شبکه«

امـل اجتمـاعی در تبیـین مشـارکت     نقش تع

پردازد که به بررسی این موضوع می »سیاسی

هـاي اجتمـاعی قـوي،    چگونه تعامل در شبکه

ثیر به سیاسـت را تحـت تـأ   گرایش مشارکت 

کند که تعـامالت  دهد. او استدالل میقرار می

ــراد جهــت  اجتمــاعی فرصــت ــراي اف هــایی ب

آوري اطالعات در مـورد سیاسـت ایجـاد     جمع

دهـد فراتـر از   کند که به آنهـا اجـازه مـی   می

محدودیت منابع شخصـی زنـدگی کننـد. در    

نتیجه، این امـر حمایـت بسـیاري از مـردم از     

هاي سیاسـی را بـه دنبـال دارد. او بـا      فعالیت

شـده از انتخابـات،    هاي جمـع استفاده از داده

ثیر تأدهد کند که نشان می شواهدي ارائه می

تا حد زیادي بـه   تعامل اجتماعی بر مشارکت

هاي اجتمـاعی  که در شبکه هاي سیاسی ثبح

  دهد، وابستگی دارد.   رخ می

) در مقاله خود با عنـوان  2004(4مکنزي

بسـیج غیـر   هـاي اجتمـاعی مـذهبی،    شبکه«

 هـاي مریکـایی مستقیم و مشـارکت سیاسـی ا  

هـا و  ، بـه بررسـی اثـرات بحـث    »تبار افریقایی

ــان   ــر رســمی در می ــاي سیاســی غی گفتگوه

                                       
3. Scott D. Mcclurg 
4. Brian D. Mackenzie 
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تبار که در کلیسا حاضر فریقاییهاي امریکاییا

ویژه  هپردازد. او در مطالعه خود بشوند، میمی

هــاي بــر تشــویق غیــر مســتقیم بــه فعالیــت

هاي اجتمـاعی تمرکـز   سیاسی از طریق شبکه

هـاي ملـی   کند. مکنزي با اسـتفاده از داده می

هـاي  به آزمون مـدل  1993-1994هاي سال

اراي اعی بـر افـراد د  اثرات این مباحـث اجتمـ  

پـردازد.  مـی  حق رأي و افراد فاقـد حـق رأي  

 ثیرتـأ  دهـد کـه  هاي مکنزي نشـان مـی  یافته

کلیساها به مراتـب  روابط اجتماعی موجود در 

هاي روحانیون براي دعـوت بـه   ثرتر از پیاممؤ

هاي سیاسی است. نتـایج   در فعالیت مشارکت

حضور مکرر  دهد کهتحقیق مکنزي نشان می

ــتان و     ــا دوس ــنظم ب ــاس م ــا و تم در کلیس

هـاي مـذهبی زنـدگی    همکارانی که در محله

هـاي مهـم بـراي    کنند، به عنوان مکانیسممی

ــورد   ــدنی م ــاي م ــت هنجاره نظــارت و تقوی

هـاي   گیرد، در حالی که پیـام استفاده قرار می

روحانیون به دلیـل ارتبـاط منفصـل آنهـا بـا      

ــا،  داراي حاضــــرین همیشــــگی در کلیســ

  ثیرگذاري کمتري  است.تأ

ــکوریک ــارانش ( 5اسـ ) در 2009و همکـ

ــه ــوان  مقال ــا عن ــاعی و  «اي ب ــرمایه اجتم س

، بـه بررسـی   »مشارکت سیاسـی در سـنگاپور  

ــین ســرمایه  ــارکت  رابطــه ب ــاعی و مش اجتم

                                       
5. Marko M. Skoric 

اند. آنها در پژوهش خود ایـن   سیاسی پرداخته

هـاي  اند که آیـا شـبکه  مسئله را بررسی کرده

ــی  ــاعی م ــاي   اجتم ــراي احی ــد راه را ب توانن

گیـري   مشارکت سیاسی هموار کننـد. نتیجـه  

کـه شـواهدي وجـود دارد کـه     آنها ایـن بـود   

هــاي اجتمـاعی بــا مشـارکت سیاســی   شـبکه 

  ارتباط زیادي دارد.

ــوینتر ) در 2011و همکــــارانش ( 6کــ

ــی بــا عنــوان    سیاســت در گــروه  «پژوهش

همساالن: بررسی رابطـه بـین تنـوع شـبکه و     

ثیر تـأ ، به بررسی چگونگی »سیمشارکت سیا

هاي فرهنگی و سیاسی در شبکهـ   تنوع قومی

 4235اجتماعی بر مشارکت سیاسی در میان 

انـد. آنهـا در   نفر از افراد جوان بلژیک پرداخته

تحقیق خود به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در     

هاي گوناگون اجتماعی و اختیار داشتن شبکه

دهـد   سیاسی، مشارکت سیاسی را افزایش می

 هـاي و این امـر بـه نوبـه خـود باعـث تمـاس      

  شود. سیاسی گوناگون با دیگران می

هـاي   در ایران نیـز دربـاره تـأثیر شـبکه    

ارکت سیاســی، تحقیقــاتی اجتمــاعی بــر مشــ

چند اندك انجام شده است که در ادامه به هر

موحـد و   کنـیم. چند نمونه از آنها اشـاره مـی  

ــواندر مقالـــه )1387(دیگـــران  ــا عنـ  اي بـ

ــاعی و  « ــان ســرمایه اجتم بررســی رابطــه می

                                       
6. Ellen Quintelier 
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، با اسـتفاده از نظریـه   »مشارکت سیاسی زنان

تضاد فرهنگی پیر بوردیو به عنوان چـارچوب  

نفـر از زنـان    398به مطالعـه بـر روي    ،نظري

سال ساکن در شهر شیراز پرداختـه  18باالي 

اند. نتایج تحقیق آنها حـاکی از آن اسـت کـه    

ان ابعـاد سـرمایه   هاي معناداري میهمبستگی

ــی    ــارکت سیاسـ ــزان مشـ ــاعی و میـ اجتمـ

  پاسخگویان وجود دارد.

اي با ) در مقاله1387باستانی و دیگران (

ســرمایه اجتمــاعی شــبکه و اعتمــاد «عنــوان 

ه اجتماعی ثیر سرمای، تأ»متقابل بین شخصی

اي بر اعتماد را مورد  شبکه و متغیرهاي زمینه

آنهـا حـاکی   اند. نتایج تحقیق آزمون قرار داده

از آن است که بـا افـزایش سـرمایه اجتمـاعی     

شبکه، اعتماد متقابل بین شخصی نیز افزایش 

یابد. بـه بیـان دیگـر روابـط و تعـامالت و      می

توانـد  منابع حمـایتی موجـود در شـبکه مـی    

اد بـین افـراد   ساز ایجاد و تقویـت اعتمـ   زمینه

هاي شـبکه، صـمیمیت و    باشد. از بین ویژگی

کننـده   عامل اصلی تبیـین  دوحمایت متقابل 

تري دارد، اما از  هستند که صیمیت نقش مهم

اي،  ن متغیرهاي فردي و متغیرهـاي شـبکه  بی

ـ  نقش متغیرهاي شبکه ویـژه صـمیمیت    هاي ب

د پیونــد و حمایــت متقابــل در تبیــین اعتمــا

هـاي شـبکه    بیشتر است. به بیان دیگر ویژگی

هاي فردي افراد در اعتمادشان  بیش از ویژگی

  ثیر دارد.کدیگر تأبه ی

) در پژوهشـی  1388باستانی و دیگران (

ــوان  ــا عن ــبکه«ب ــار   ش ــاعی و رفت ــاي اجتم ه

، به مطالعـه  »دهی جوانان در شهر مشهد رأي

 18-29دهی جوانان  عوامل مؤثر بر رفتار رأي

کید بـر رویکـرد تحلیـل    د با تأسال شهر مشه

اند. نتـایج پـژوهش   هاي فردي پرداختهشبکه

دهنده این نکتـه اسـت کـه ویژگـی      نآنها نشا

دهی پاسخگویان کارکردي شبکه بر رفتار رأي

ج حاصل از این ثیرگذار است. در نهایت نتایتأ

فردي در تشـریح  هاي  پژوهش بر نقش شبکه

دهی به طور مستقیم صحه  و تبیین رفتار رأي

  گذارد. می

نامـه کارشناسـی    در پایان) 1389نیري (

نترنتی هاي اجتماعی ایارشد خود با نام شبکه

هـاي  ثیرگـذاري شـبکه  و مشارکت سیاسی، تأ

ــی    ــارکت سیاس ــر مش ــی ب ــاعی اینترنت اجتم

ــاربران در انتخابــات دوره دهــم ریاســت     ک

جمهوري در ایران را مورد بررسـی قـرار داده   

ــه    ــن نتیج ــه ای ــژوهش ب ــن پ اســت. او در ای

رسـد کـه شـرکت تعـداد زیـادي از افـراد        می

انـان در انتخابـات دوره   ویژه جوانـان و نوجو  هب

مهوري تا حد زیـادي متـأثر از   دهم ریاست ج

هـاي اجتمـاعی اینترنتـی ماننـد فـیس         شبکه

 یتر بوده است.یبوك و تو
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ــبکه  -2 ــین ش ــه ب ــاي  رابط ه

  اجتماعی و مشارکت سیاسی

ـ    وجود شـبکه  عنـوان  ه هـاي مشـارکت ب

بعدي  مشارکت سیاسیهاي تولیدکننده  حوزه

ر ادبیـات توسـعه   ه زیـادي را د است که توجـ 

 سیاسی به ایـن حـوزه معطـوف کـرده اسـت.     

هاي اجتماعی بـر   شبکه يشیوه تعامالت اعضا

وجود  .گیردصورت میمبناي ارتباطات زبانی 

اي  هاي مشارکت اجتماعی در هر جامعه شبکه

ــزان   ــانگر می ــی بی ــارکت سیاس ــز  آن مش نی

در مورد ارتباط بـین عضـویت    باشد.  تواند می

اجتمـاعی و مشـارکت سیاسـی    هاي در شبکه

، هایی ارائه شـده اسـت. بـراي نمونـه     استدالل

براي به رسمیت شـناختن   الکسی دو توکویل 

فردي که پیوندهاي اجتمـاعی   نقش منحصربه

  کند: اعالم می ،ساالري دارند در تسهیل مردم

ــاالت متحــده از مراحــل    « شــهروند ای

هاي خود، بـه منظـور   ابتدایی زندگی بر تالش

ــه   مقاومــت ــدگی، تکی ــر مشــکالت زن در براب

ــا چشــم   مــی کنــد: او بــر قــدرت اجتمــاعی ب

ایـن عـادت    نگـرد. اعتمادي و اضطراب می بی

س، جـایی کـه در   ممکن است حتی در مـدار 

شدن هاي خود به تسلیم  آن کودکان در بازي

ــان تأ   ــه خودش ــوانینی ک ــر ق ــیس در براب س

ند، وجود داشته باشد. ایـن روح بـر هـر    ا هکرد

ی اجتماعی  سایه افکنده است. اگر عمل زندگ

 ،در یک چهارراه و محل گردش وسایل نقلیـه 

، خـود افـراد   مانعی باعث ایجاد ترافیک شـود 

محل بالفاصله یک مجمع مشـورتی تشـکیل   

البداهه یک قوه اجرایـی   فیداده و این مجمع 

د دهد که مشکالت موجود را تا حتشکیل می

ر ایاالت ها د ممکن حل نماید. بنابراین انجمن

متحـده بــه منظــور ارتقـاي امنیــت عمــومی،   

، اخــالق و مــذهب تأســیس تجــارت، صــنعت

  .(De Toqueville, 1969, p.39) »اند شده

هاي کند که شبکهالیت لی استدالل می

ها توسط نخبگان فرآیند بسیج توده ،اجتماعی

ــی  ــدسیاســی را تســهیل م  ,Leighley)کنن

هـاي  معتقـد اسـت کـه شـبکه    بـا  و ور (1996

ــراد جهــت  اجتمــاعی مهــارت ــه اف هــایی را ب

هاي سیاسی و اجتمـاعی  مشارکت در فعالیت

آلموند و وربا نیـز   .(Verba, 1995) آموزندمی

(عضـویت در   هـاي اجتمـاعی  معتقدند شـبکه 

هاي داوطلبانه) مشـارکت سیاسـی را   سازمان

نظـر وربـا و همکـاران او،     بـه . کندمیتسهیل 

سـازد  افـراد را وادار مـی  هاي داوطلبانه انجمن

که به تالش آشکاري براي درگیر کردن افـراد  

ندین عامـل  در سیاست دست زنند. آنها به چ

اول اینکـه یـک    کنند. در این زمینه اشاره می

بازیگر باید وابسته به یـک انجمـن اجتمـاعی    

، به نـوع  دومداوطلبانه و یا عضوي از آن شود. 

انجمـن  ارتباط با افـرادي کـه متعلـق بـه آن     
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کـه بـه تنـوع در    ، توجه کند. سـوم این هستند

ته باشد. به عبارت دیگـر،  مؤسسات توجه داش

هایی که براي به دست آوردن منابع  به فرصت

هــاي  مــرتبط سیاســی در داخــل انجمــن   

توجـه کنـد. بنـابراین،     ،داوطلبانه وجـود دارد 

یک مقام ارشد یا یکی از اعضاي هیئت مدیره 

جمن در ارتبـاط اسـت،   که با عملیات روزانه ان

هـاي سیاسـی   بیشتر احتمال دارد که مهـارت 

خود را نسبت به کسی که تنها به کمک یـک  

 حق عضویت ساالنه عضو است، توسـعه دهـد  

(Verba, 1993, p.472).  

ــاي داوطلبانـــه  شـــرکت در انجمـــن هـ

هـاي   ، قرار گرفتن در معرض محركاجتماعی

 ,Verba, 1993) کند سیاسی را نیز فراهم می

pp.453-497).   ــارکت در ــق مش ــراد از طری اف

هاي اجتمـاعی را  هاي داوطلبانه، شبکهانجمن

اي براي بحث دربـاره سیاسـت و یـا    که زمینه

 ،هـاي سیاسـی اسـت   براي جذب در فعالیـت 

ــی  ــعه م ــنل   توس ــا پرس ــري و ی ــد. رهب دهن

ــن ــت    انجم ــن اس ــز ممک ــه نی ــاي داوطلبان ه

هاي صریح براي اعضا براي تبـدیل  درخواست

  به بسیج سیاسی را ایجاد کنند. شدن

هـاي   شـبکه  رسد به هر میزانبه نظر می

ــه ــد،  اي گســترده مشــارکت در جامع ــر باش ت

ــی  ــارکت سیاس ــتري مش ــه  بیش در آن جامع

بر اساس همین رویکرد، نظر  .گیردصورت می

چارلز هورتن کولی، جرج هربرت میـد، جـین   

الیگلی و نیز میلبراث ایـن اسـت کـه کـنش     

ثیر اسی روزمـره تحـت تـأ   گی سیافراد در زند

هایی است که به آن تعلق دارند؛ از ایـن  گروه

رو افراد به دلیل افکار خود به فعالیت سیاسی 

ــی ــدنم ــتان و   ،پردازن ــاي دوس ــه معیاره بلک

خانواده است که رفتار سیاسی آنان را هدایت 

گونـه   ند. بر اساس این دیـدگاه افـراد آن  کمی

ی در آن قـرار  اندیشند که از نظـر اجتمـاع  می

  .(Mccllurg, 2003, p.7) دارند

تــرین  رابــرت پاتنــام نیــز از جملــه مهــم

اندیشمندانی است که به بررسـی رابطـه بـین    

هــاي اجتمــاعی و مشــارکت سیاســی  شــبکه

ــده اصــلی   پرداختــه اســت. از نظــر پاتنــام ای

هـا و   شـبکه «ست از ا سرمایه اجتماعی عبارت

نیـز  او ». هنجارهاي مرتبط بـا عمـل متقابـل   

چون کلمن بـر سـودمندي و کـارکرد مثبـت     

کیـد دارد. او  اجتماعی براي افراد تأ پیوندهاي

ــاعی و     ــط اجتم ــزان رواب ــاهش می ــران ک نگ

پیامدهاي ناشی از آن است. پاتنام به مسـئله  

پردازد.  اجتماعی در امریکا می تنزل پیوندهاي

کـاهش مشـارکت در    "هـایی ماننـد   شاخص

هـاي  ر انجمنکاهش عضویت د"و  "انتخابات

از نظــر او بیــانگر کــاهش روابــط  "داوطلبانــه

اتفاقی که بـراي   ؛اجتماعی در آن کشور است

مریکــایی چــون ظ و تــداوم دموکراســی احفــ
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شـود. پاتنـام پیونـد    بالیی از آسمان تلقی می

کاالهـاي   هاي اجتمـاعی و تولیـد  میان شبکه

کند. او بر این نظـر   عمومی را ساده تلقی نمی

ــه   ــت ک ــد "اس ــدنی   ب ــد م ــک تعه و ون ش

ــد  ــایجی را ماننـ ــاعی نتـ ــتگی اجتمـ  همبسـ

و  تـر  هاي بهتر، توسعه سیاسی سـریع  آموزش

 .(Putnam, 2000) "غیره در پی دارند

اي افـرادي  از نظر پوتنام در جامعه شبکه

کــه مشــارکت اجتمــاعی و سیاســی نداشــته  

شـوند. نهادهـا و    ، به حاشیه رانـده مـی  باشند

اجتمــاعی در جامعــه هــاي مــدنی و ســازمان

قـدرت اصـلی و واقعـی را در دسـت      ايشبکه

هاي اطالعـاتی و ارتباطـاتی   دارند؛ زیرا شبکه

ه، مشـروعیت و  حتی در جوامع با قدرت مطلق

ال خواهند برد و کنش قدرت دولت را زیر سؤ

فردي را با اهمیت خواهـد سـاخت.   کنشگران  

سازي نیز با دسترسی از آنجا که فرایند هویت

هاي روابـط و شـبکه اجتمـاعی    د به شبکهافرا

ربط مستقیمی دارد، مشارکت سیاسـی اسـت   

هـاي  ها را باال برده و شبکهکه توان این شبکه

اجتماعی نیز به نوبه خود مشارکت سیاسـی و  

  توانمندسازي را تسهیل خواهد کرد.

هاي اجتماعی، هاي شبکهبنابراین ویژگی

معطوف به کنش اسـت. شـبکه اجتمـاعی در    

واقع توانایی گسترش کنش است، آن را غنـی  

سازد، منبع کـنش اجتمـاعی اسـت و نیـز     می

محمل و حاصل آن است. شـبکه اجتمـاعی از   

وجود آمـده و   هدرون رابطه متقابل اجتماعی ب

حضور دیگران امکان وجـود نـدارد. شـبکه    بی

اجتمــاعی در واقــع جزیــی از ســاختار رابطــه 

در یـک   است. بهبود عملکرد شبکه اجتمـاعی 

رابطه، باعث پدید آمدن حسن نیت و اعتمـاد  

متقابل شده و همگرایـی ذهنـی و انسـجام را    

هـاي  کنـد. بنـابراین رشـد شـبکه    تقویت مـی 

هایی را براي کنشگران پدید  اجتماعی، فرصت

آورد کــه توانمنـدي فــردي آنهـا را ارتقــا   مـی 

بخشیده و احتمـال موفقیـت آنهـا را افـزایش     

هـاي اجتمـاعی   ف شبکهدهد. در واقع، ضعمی

کند که مـانع  ها تحمیل میاي بر کنشهزینه

هـاي موجـود را بـا مشـکل     آن شده یا کـنش 

 ، ص1380کند (تشـکر و معینـی،   رو می هروب

31  .(  

مک لرگ به منظـور تبیـین رابطـه بـین     

هــاي اجتمــاعی و مشــارکت سیاســی، شــبکه

هاي اجتماعی مشارکت را ارائه مدلی از شبکه

معتقد اسـت کـه متغیـر تعـامالت     دهد و می

مین اطالعـات  ماعی، افراد را در معرض تـأ اجت

دهد تا آنها به درك درستی اجتماعی قرار می

 ,Macclurg, 2003)از سیاسـت نایـل آینـد    

p.5) .کنــد از آنجــایی کــه  وي اســتدالل مــی

درك فردي، اطالعات، منابع و توانـایی افـراد   

هاي  تذاتاً محدود است، تعامل اجتماعی فرص
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بدیلی جهت دستیابی افراد به منابع اجتماعی 

کند که این امر کاهش موانـع  دیگر فراهم می

مشارکت سیاسی را به دنبال دارد. در نتیجـه  

اعی موجب افزایش منابع و منابع مکمل اجتم

شود که آن هم بـه نوبـه    هاي افراد می توانایی

خـود احتمــال مشـارکت سیاســی را افــزایش   

  .(Macclurg, 2003, p.6) دهد می

ید بر اشـکال  کمدل مک لرگ به جاي تأ

کیـد روشـنی بـر مفهـوم     تعامل اجتمـاعی، تأ 

تعامل اجتماعی دارد. چنین رویکـردي داراي  

سـه مزیـت بـراي درك مشـارکت اسـت. اول      

پذیر اسـت، چـرا   اینکه به اندازه کافی انعطاف

دهد که بسیاري از اشکال که این امکان را می

مـاعی کـه بـر روي رفتـار     تعامـل اجت مختلف 

ثیرگذارنـد ( از ازدواج گرفتــه تـا دوســتی و   تأ

هــاي رســمی) بــدون از عضــویت در ســازمان

ررسـی  دست دادن قدرت تبیینی آن، مـورد ب 

بـه طـور مسـتقیم در     قرار گیرند. دوم اینکـه 

اي قبلی در تبیین رابطـه بـین   هتضاد با یافته

قـرار   اجتماعی رسـمی و مشـارکت  هاي  گروه

د. این دو ویژگـی حـاکی از آن اسـت    گیرنمی

هاي مختلفـی وجـود دارد کـه عوامـل     که راه

توانند مشارکت سیاسـی را   شناختی می جامعه

ایـن مـدل    اینکـه ثیر قرار دهند. سوم أتحت ت

دار در مـورد  هـاي معنـی   باعث توسعه فرضیه

ــبکه  ــین شـ ــاط بـ ــاعی و  ارتبـ ــاي اجتمـ هـ

شـود؛ چـرا   مشارکت(سیاسی و اجتماعی) می

 تمام تعامالت اجتماعی بر میزان مشارکتکه 

  ثیرگذار نیست.تأ

  چارچوب نظري  -3

یـات و تحقیقـات   با بررسی مجموعه نظر

نظریــه شــبکه رســد  مرورشــده بــه نظــر مــی

هـاي   توانـد رابطـه شـبکه    اجتماعی پوتنام می

اجتمــاعی و مشــارکت سیاســی را بــه خــوبی 

ــار در پوتنــامتبیــین کنــد.   هیســرما خــود آث

 یژگـ یو عنـوان  بـه  لفـه ؤم سـه  با را یاجتماع

 لفـه ؤم کـه  کنـد  یم فیتعر یاجتماع سازمان

ــبکه اول ــا ش ــتند ه ــام   .هس ــدگاه پاتن از دی

هاي رسمی و غیـر رسـمی ارتباطـات و     شبکه

مــدرن و  اي اعــم ازمبــادالت در هــر جامعــه

وجـود   داري و غیره سنتی، فئودالی یا سرمایه

هاي اجتماعی یکـی   دارند. از نظر پاتنام شبکه

از اشکال ضروري سرمایه اجتمـاعی هسـتند.   

تـر  اي متـراکم هـا در جامعـه  هرچه این شبکه

ــه    ــود دارد ک ــتري وج ــال بیش ــند، احتم باش

شـهروندان بتواننـد در جهـت منـافع متقابــل     

 ي اجتمـاعی را هـا  شـبکه وي  همکاري کنند. 

 يهـا  شـبکه  -1: کند یم میتقس قسمت دو به

 يهـا  مشارکت قالب در »طلب مساوات« یافق

 خاسـتگاه  که) ... و ها باشگاه ها، انجمن( یمدن

 ديعمـو  يهـا  شبکه -2. است گرید لفهؤم دو

 يبرقــرار تــوان فاقــد کــه» انحصــارطلب« ایـ 



ه 
ار

شم
ش 

ش
و 

ت 
ص

ش
●  

وم
 د

 و
ت

س
 بی

ل
سا

 
●  

ار
به

 
13

92
 

   

 

273 

 (پوتنـام،  هستند ياریهم يهنجارها و اعتماد

اي هــ. در ایـن میــان شـبکه  )313، ص 1380

گروهـی را   افقی انبوه تقویـت همکـاري درون  

هـاي   زدن شـکاف  شوند. آنها بـا دور سبب می

ــترده  ــاري گس ــاتی، همک ــد طبق ــري را پدی ت

مراتبی را  آورند. او شبکه عمودي یا سلسله می

ــوان برقــ   راري اعتمــاد و همکــاري  فاقــد ت

دانـد. زیـرا جریـان اطالعـات در      اجتماعی می

شبکه عمودي نسبت به شبکه افقی، شـفاف و  

مــؤثر نیســت. همچنــین هنجارهــاي معاملــه 

ربوط به تخلـف از آن  هاي ممتقابل و مجازات

هـاي   شوند، در شبکه طلبی می که مانع فرصت

تبـه کمتـر وضـع    ر عمودي براي مقامات عالی

 ,Putnam, 1995) شوند شده و کمتر اجرا می

p.7) .  

  تحقیق هاي هفرضی. 3-1

بین فعالیت فرد در شبکه هاي افقی و  -

  مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.

عمودي  هاي بین فعالیت فرد در شبکه -

  و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.

 و اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  اتیـ فیک نیب -

  .دارد وجود رابطه یاسیس مشارکت

ــاي    - ــبکه ه ــرد در ش ــت ف ــین فعالی ب

اجتماعی و مشـارکت سیاسـی رابطـه وجـود     

  دارد.

  تعریف عملیاتی مفاهیم -4

  . مشارکت سیاسی4-1

و عمـل   گونه رفتـار مشارکت سیاسی هر

ثیر قـرار  فردي است کـه هـدف آن تحـت تـأ    

هـاي عمـومی یـا انتخـاب     دادن سیاستگذاري

رهبران سیاسی و یا اعمـال نظـر رهبـران بـر     

گیـري  مردم و یا به طور خالصه حوزه تصمیم

و تقاضا در بین مردم و دولت است. مشـارکت  

 باشد.سیاسی داراي دو بعد ذهنی و عینی می

تمایـل بـه    بعد ذهنـی مشـارکت کـه همـان    

نتیجه اعتماد و است که در  سیاسیمشارکت 

 شود. ایجاد می ساز در افراد سایر عوامل زمینه

بـه   سیاسـی بعد عینی و رفتاري مشارکت اما 

گیـري   اجرا و تصمیم نظارت، صورت عضویت،

  .)13، ص 1382، (توسلیکند  بروز می

مشـارکت سیاسـی بـر     ،در این پژوهش 

اساس پژوهش امام جمعه زاده و همکـاران او  

) و مـدل وثــوقی و  2005پترسـون (  )،1390(

)به دو بعد نگـرش نسـبت بـه    1383هاشمی(

ــیوه  ــارکت مشــارکت سیاســی و ش ــاي مش ه

سیاسی (مشارکت عینی) تقسیم شـده اسـت   

  ند از:ا که عبارت

. نگرش به مشـارکت سیاسـی (عوامـل    1

به نوع پنداشت فـرد از  : نگرشی)-روانشناختی

شـود  هاي سیاسی گفته میشرکت در فعالیت

کند تـا  که پیش از هر اقدامی به او کمک می
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هاي سیاسی واقعی یا بالقوه را بررسی وضعیت

کند. نگرش فرد در ارتباط نزدیک بـا تجربـه،   

هاي پذیرفته شده از سـوي  شخصیت و ارزش

). 123، ص 1377 (راش، او قـــــــــرار دارد

اي عالقه به سیاست و پیگیري اخبـار  متغیره

 هـا، حـس اثربخشـی   سیاسی از طریق رسـانه 

تـوان بـه   لـت را مـی  سیاسی و اعتمـاد بـه دو  

هاي احتمالی مشارکت کننده بینیعنوان پیش

  سیاسی در نظر گرفت.

. شــیوه مشــارکت سیاســی (مشــارکت 2

ــی):   ــی عین ــارکت،   سیاس ــر مش ــه دیگ جنب

یـر  مشارکت سیاسی عینی اسـت، یعنـی درگ  

هــایی کــه بنــا بــه تعریــف شــدن در فعالیــت

شـوند. بـدین   مشارکت سیاسی محسوب مـی 

منظور پژوهشگر از دو نوع مشارکت سیاسـی  

رسمی و غیر رسمی براي سـنجش مشـارکت   

  دانشجویان بهره برد: 

هرگونــه عمــل مشــارکت رســمی: الــف) 

ه منظور اعضاي جامعه ب اي است کهداوطلبانه

ثیرگـذاري بـر آن   حمایت از نظام سیاسی و تأ

شده که به هاي مشخص و تعییندر چارچوب

ــه  ــور رســمی و برنام ــط  ط ــده توس ــزي ش ری

ها و نهادهـاي رسـمی کشـور صـورت      سازمان

 (وثـوقی و هاشـمی،   دهندگیرد، انجام می می

). در ایــن زمینــه شــرکت در 174، ص 1383

انتخابــات مختلــف، مشــارکت در تظــاهرات و 

تـوان از مـوارد   هاي سیاسی را مـی راهپیمایی

  مشارکت سیاسی رسمی نام برد.

هرگونـه عمـل   مشارکت غیر رسمی:  ب)

اعضاي جامعه به منظور اي است که داوطلبانه

هـاي  ثیرگذاري بر نظام و جریـان حمایت یا تأ

ــارچوب  ــارج از چـ ــی و در خـ ــاي سیاسـ هـ

هــا و شــده و رســمی توســط ســازمان تعیــین

دهنـد. ایـن   نهادهاي رسمی کشور انجام مـی 

وه مشارکت شامل هرگونه فعالیت سیاسی نح

شود که در کنش متقابل بـین افـراد و در    می

شود و سـاخت  یرابطه آنها با حکومت انجام م

شده  ریزيشده و برنامه و شکل از پیش تعیین

). 175، ص 1383 (وثــوقی و هاشــمی، نــدارد

ور توان اقداماتی از قبیل حضدر این زمینه می

گیــري از  هـا، رأي در تظـاهرات، نوشـتن نامـه   

افــراد، امضــاي طومــار مشــارکت اینترنتــی و 

 هایی از این قبیل را نام برد.  فعالیت

  هاي اجتماعی. شبکه4-2

ــهشــبکه ــایی هســتند ک ارتباطــات را  ه

مورد  کنند و جریان اطالعات را درتسهیل می

بخشـند.  قابل قبـول بـودن افـراد بهبـود مـی     

مشـارکت  هاي  هاي افقی قوي در شبکه کنش

هاي  هاي همسایگی، کانون مدنی مانند انجمن

هاي ورزشـی و   ها، باشگاه سرودخوانی، تعاونی

دهند. از نظـر پاتنـام    یاي، روي م احزاب توده

هـاي مشـارکت مـدنی یکـی از اشـکال       شبکه
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یه اجتماعی هستند. هرچه ایـن  ضروري سرما

ــه شــبکه ــا در جامع ــراکما ه ــر باشــند،  ي مت ت

دارد کـه شـهروندان    احتمال بیشـتري وجـود  

منافع متقابل همکاري کنند.  بتوانند در جهت

ــبکه ــ ش ــاري  ه ــت همک ــوه تقوی ــی انب اي افق

شـوند. آنهـا بـا دور     گروهی را سبب مـی  درون

هـــاي طبقـــاتی، همکـــاري   زدن شـــکاف

رنـد. پاتنـام شـبکه    آو تري را پدید می گسترده

مراتبی را فاقد توان برقراري  عمودي یا سلسله

زیـرا   ،دانـد  مـی  یري اجتمـاع اعتماد و همکـا 

جریان اطالعات در شبکه عمودي نسـبت بـه   

شبکه افقی، شفاف و مؤثر نیسـت. همچنـین   

هــاي  هنجارهــاي معاملــه متقابــل و مجــازات

طلبـی   ن که مانع فرصـت آمربوط به تخلف از 

هاي عمودي براي مقامـات   شوند، در شبکه می

کمتــر وضــع شــده و کمتــر اجــرا  رتبــه عـالی 

هاي شبکه .(Putnam, 1995, p.64)  شوند می

اجتماعی در این پژوهش از طریق متغیرهایی 

مشارکت در سطح محلـه، مشـارکت    همچون

شـده،   در امور مذهبی، مشـارکت سـازماندهی  

هـاي  عـی، سـنت  جممشارکت در تفریح دسته

ــروه  ــدنی، عضــویت در گ ــی و  م ــاي فرهنگ ه

الگوهاي جدید مشارکت مورد سـنجش قـرار   

  گرفته است.

 روش پژوهش -5

ــن    ــتفاده در ای ــورد اس ــق م روش تحقی

جامعـه آمـاري   . روش پیمایشی است ،بررسی

ان دانشگاه تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجوی

هـــا در مقطـــع  اصـــفهان از تمـــامی رشـــته

-92کارشناسی در سـال تحصـیلی در سـال    

نفر بودکـه   167بوده است. حجم نمونه 1391

. اي انتخاب شـدند  گیري خوشه مونهبه شیوه ن

نفر به عنوان نمونه اولیـه   180بدین شیوه که 

هـاي   تخاب شدند و بعد از حذف پرسشـنامه ان

ــر   167مخــدوش  ــد. ه ــاقی مان پرسشــنامه ب

دانشکده به عنوان یک خوشه و در دانشـکده،  

هر کالس به عنوان یک خوشه در نظر گرفته 

انحراف اسـتاندارد سـن بـراي     شد. میانگین و

ــب  ــه ترتی ــران ب ــراي  36/8و  10/20دخت و ب

به دست آمد. میانگین  17/6و  11/21پسران 

انحراف استاندارد درآمد براي کل نمونه بـه   و

به دسـت   72/215507و  12/385267ترتیب

پرسشنامه بود  2شامل  ابزارهاي سنجش آمد.

  ند از:ا که عبارت

بـراي  :پرسشنامه مشارکت سیاسـی 

نامه از نوع رسشسنجش مشارکت سیاسی از پ

ستفاده شد. این پرسشنامه با الیکرت  شسنج

وسـط محقـق   گیري از مقیـاس لیکـرت ت   بهره

سـؤال اسـت. ایـن     42ساخته شد کـه داراي  

ــ ــارکت   پرسش ــدل مش ــتفاده از م ــا اس نامه ب
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ــون (  ــی پترس ــنجش  2005سیاس ــراي س ) ب

مریکـاي التـین و مـدل    مشارکت سیاسی در ا

) ساخته شـد. بـراي   1383( وثوقی و هاشمی

ــی  ــار اتعیــین روای ــدا و اعتب ــزار تحقیــق ابت ب

هـاي متعـددي بـه وسـیله چنـد نفـر        پرسش

متشکل از استادان علوم سیاسی طرح، و پس 

انتخـاب   السـؤ  24 داز بحث و بررسـی تعـدا  

گردیــد و بعــد از ویــرایش الزم و بــه منظــور 

 20( نفري 40اطمینان بیشتر روي یک گروه 

دختر) به صورت آزمایشی اجرا  20نفر پسر و 

پــژوهش، ضــرایب پایــایی ایــن شــد. در ایــن 

 72/0مقیاس به روش آلفـاي کرونبـاخ برابـر    

درصـد بـوده اســت. مطالعـات دربـاره اعتبــار     

اسبه ضریب آزمون براساس نمونه مشابه و مح

نامه دهد این پرسشـ  همسانی درونی نشان می

بـرد. ایـن    از روایی و پایایی بـاالیی سـود مـی   

ســبت بــه پرسشــنامه بــه دو ســطح نگــرش ن

ــارکت  ــل روانمش ــی (عوام ــناختی سیاس  -ش

(رسمی یـا   ه مشارکت سیاسینگرشی) و شیو

این مقیاس ابـزاري   .تقسیم گردید غیررسمی)

مشـارکت سیاسـی افـراد     براي سنجش میزان

ال بـر روي یـک   گذاري هر سـؤ  است که نمره

(کـامالً   4(کامالً مـوافقم) تـا    صفرپیوستار از 

  مخالفم) می باشد.

ایــن  :پرسشــنامه شــبکه اجتمــاعی

ــادؤپرسشــنامه شــامل ســ  االتی در مــورد ابع

ــبکه ــبکه  ش ــی، ش ــاعی افق ــاي اجتم ــاي ه ه

ــبکه   ــات ش ــودي و کیفی ــاعی عم ــاي اجتم ه

هـاي   . این ابعاد بر اساس نظریهاست اجتماعی

 موجــــود در مــــورد ســــرمایه اجتمــــاعی

هاي پاتنـام) و مـدل وحیـد قاسـمی      (شاخص

هــا ) اسـتخراج شــده و بـراي شــاخص  1385(

و اعتبار د. براي تعیین روایی االتی طرح شسؤ

هـاي متعـددي بـه     ابزار تحقیق ابتدا پرسـش 

نفر متشکل از استادان علوم سیاسی  3وسیله 

(بامرتبه علمی حـداقل اسـتادیار)    و اجتماعی

 27طــرح، و پــس از بحــث و بررســی تعــداد 

ال انتخاب گردید و بعد از ویـرایش الزم و  ؤس

 40به منظور اطمینان بیشتر روي یک گـروه  

دانشجوي  20نفر دانشجوي پسر و  20( نفري

شـد. ضـرایب   دختر) به صورت آزمایشی اجرا 

پایایی این مقیـاس بـه روش آلفـاي کرونبـاخ     

ــبکه  ــاد ش ــراي ابع ــی (ب ــاي افق ــ 9ه ال)، ؤس

ــاي عمــودي ( شــبکه ــات ســؤ 9ه ال) و کیفی

ال) بـه ترتیـب    ؤسـ  9هـاي اجتمـاعی (   شبکه

ــر  ــل  73/0و  69/0،  72/0برابـ ــراي کـ ، و بـ

بـه دسـت آمـد.     71/0ال) سؤ 27( پرسشنامه

هاي شبکه اجتماعی به صورت زیر بـوده   گویه

شده براي شبکه افقی  هاي استفاده گویهاست. 

(شـرکت   در امور امور مذهبیشامل مشارکت 

هــاي عــزاداري و مراســم مــذهبی،   در دســته

ــارکت  ه)،عــــشــــرکت در نمــــاز جم مشــ
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هـا،   (شـرکت در گردهمـایی   شـده  سازماندهی

ره و جلسات، شرکت در جلسات اولیـاء  جشنوا

 جمعـی  و مربیان)، مشارکت در تفـریح دسـته  

هاي فامیلی  (رفتن به اماکن تفریحی، مهمانی

 هفتگی یا ماهانه)، مشارکت در سطح دانشگاه

هاي  هاي دانشگاه )، شبکه (شرکت در فعالیت

(شــامل  هــاي مــدنی عمــودي شــامل ســنت

ا هـ  در انجمنعضویت و مشارکت مستمر فرد 

هـاي   ت در گـروه هاي مذهبی)، عضوی و هیئت

هـاي هنـري، بسـیج، کـانون)،      (گروه فرهنگی

هـاي غیـر    ارکت (سـازمان الگوهاي جدید مش

هاي سیاسی)، کیفیـات شـبکه    دولتی، تشکل

(اهمیـت   که در بعد انسجام اجتمـاعی شـامل  

دادن افراد به یکـدیگر، قـادر بـودن افـراد در     

عملکـرد   یافتن دوسـتان واقعـی در دانشـگاه،   

موفق دانشگاه در آماده کـردن جوانـان بـراي    

حیات اجتمـاعی ، نقـش سـازنده مسـاجد در     

ایجاد زندگی بهتر، برابر بودن افراد در مقابـل  

قانون در مقابل قانون و عدم اعمـال تبعـیض   

میان آنان) سـنجش شـده اسـت. در مرحلـه     

هـا نشـان داد نیـاز بـه     مطالعه مقدماتی یافته

ها نیست. این مقیـاس  یهحذف هیچ یک از گو

هـاي اجتمـاعی   سـنجش شـبکه   ابزاري بـراي 

ال بـر روي یـک   گذاري هر سـؤ است که نمره

(کـامالً   4(کامالً مـوافقم) تـا    صفرپیوستار از 

ال و در سـؤ  3باشد و در هر بعـد   مخالفم) می

ــوع  ــ 9مجم ــ 27ال از ؤس ــورت ؤس ــه ص ال ب

  شود. گذاري میمعکوس نمره

  هاي پژوهشیافته -6

آمـده از پـژوهش در دو    ج بـه دسـت  تاین

 .شـود بخش توصیفی و اسـتنباطی ارائـه مـی   

  شود.هاي توصیفی ذکر میابتدا یافته

ن و انحراف میانگی ) ـ1نگاره شماره (

کنندگان در هر یک  استاندارد نمرات شرکت

 از ابعاد شبکه اجتماعی و مشارکت سیاسی
  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  8.62081  15.9701  مشارکت ذهنی

  8.32585  14.7964  مشارکت رسمی

  7.23493  12.0719  مشارکت غیر رسمی

  14.21587  26.8683  مشارکت عینی

  10.98407  16.6527  هاي افقیشبکه

  10.27373  14.3353  هاي عموديشبکه

  10.98407  16.6527  هاي افقیشبکه

ــانگی )،1نگــاره شــماره ( ن و انحــراف می

کننـدگان را در هـر    شـرکت استاندارد نمـرات  

ــارکت    ــاعی و مش ــبکه اجتم ــاد ش ــک از ابع ی

دهـد. میـانگین مشـارکت    سیاسی نشـان مـی  

ــه ترتیــب   ــر رســمی ب سیاســی رســمی و غی

ــده  12.07و  14.79 ــت آم ــه دس ــزان  ب و می

است. میـانگین   26.86عینی مشارکت سیاسی

اسـت کـه بـر     15.97ذهنی مشارکت سیاسی

ــی  ــارکت ذهنـ ــزان مشـ -ایـــن اســـاس میـ

شـناختی در میــان دانشـجویان کمتــر از    روان

مشارکت سیاسی عینی اسـت. در پرسشـنامه   

هـاي  هاي اجتماعی، میانگین بعد شبکهشبکه



که
شب

ه 
ط

راب
ي

ها
 

اع
تم

ج
ا

 ی
س

ت 
رک

شا
 م

و
ی

س
ا

 ... ی

 

 

278 

ــی ــانگین بعــد شــبکه  16.65افق هــاي و می

رسد است و بنابراین به نظر می14.33عمودي

هــاي اجتمــاعی افقــی تــا کــه میــزان شــبکه

هاي اجتماعی عمـودي  حدودي باالتر از شبکه

  باشد.می

همبستگی ابعاد شبکه ) ـ 2نگاره شماره (

  اجتماعی با ابعاد مشارکت سیاسی

  متغیر
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  هاي افقیشبکه
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  هاي عموديشبکه
*
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0.
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*
*
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41

8
  

*
*

0.
49

7
  

 Correlation is significant at; P<0/01** 

ــماره (  ــاره ش  همبســتگی ســاده ) 2نگ

(پیرسون) هر یک از ابعاد شـبکه اجتمـاعی را   

گونه  دهد. همان با مشارکت سیاسی نشان می

هـا در  تمـام همبسـتگی   ،شود که مشاهده می

ــاالترین ) معنــیp>01/0ســطح ( دار اســت. ب

هـاي  میزان همبستگی مربوط به رابطه شبکه

ــی   ــارکت ذهن ــا مش ــی ب ــاعی افق روان-اجتم

شناختی و کمترین میزان مربـوط بـه رابطـه    

هاي عمودي با مشـارکت سیاسـی غیـر    شبکه

  رسمی است.  

ــه شــبکه   ــراي بررســی رابطــه چندگان ب

اجتماعی با هر یک از ابعاد مشارکت سیاسـی  

از تحلیل رگرسـیون چندگانـه اسـتفاده شـد.     

ا بـه  یونی رنتایج مدل رگرس )3نگاره شماره (

شبکه اجتماعی و ابعـاد آن شـامل    ازاي رابطه

هاي عمـودي بـا هـر    هاي افقی و شبکه شبکه

ــی را   ــارکت سیاس ــاد مش ــک از ابع ــان  ی نش

  دهد. می

) نشـان  3نگـاره شـماره (  گونه که  همان

، ابعــــاد شــــبکه اجتمــــاعی دهــــد مــــی

هاي رفتـار  لفهؤکننده خوبی براي م بینی پیش

ــتگی    ــدار همبسـ ــتند. مقـ ــاتی هسـ انتخابـ

هـاي  هـاي افقـی و شـبکه   ) شبکهRچندگانه(

 80/0شناختی روان-عمودي با مشارکت ذهنی

دهنـده   درصد نشـان  64است و ضریب تعیین

هـاي مشـارکت    مقدار قابـل تبیـین واریـانس   

هـاي  از روي ابعاد شـبکه  شناختیروان-ذهنی

 شبکه اجتماعی با مشارکت سیاسی) ـ نتایج مدل رگرسیون به ازاي رابطه 3نگاره شماره (

  F  sig خطاي استاندارد برآورد تعدیل شده R  R2  R2 متغیر مالك   بینمتغیر پیش

هاي اجتماعی افقی شبکه

  و عمودي

  0.000  97.916  5.19713  0.637  0.643  0.802  مشارکت ذهنی  

  0.000  66.233  5.64039  0.5490.541  0.741  مشارکت رسمی  

  0.000  16.347  6.40144  0.2310.217  0.481  مشارکت غیر رسمی  

  0.000  46.352  10.53861  0.450  0.460  0.679  مشارکت عینی  
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ــدار  افقــی و شــبکه هــاي عمــودي اســت. مق

  هاي افقی و  ) شبکهR( همبستگی چندگانه

هـــاي عمـــودي بـــا مشـــارکت شـــبکه

درصـد   54است و ضریب تعیـین  74/0رسمی

هـاي   دهنده مقدار قابل تبیین واریـانس  نشان

هاي افقی مشارکت رسمی از روي ابعاد شبکه

هاي عمودي است. مقـدار همبسـتگی   و شبکه

ــاد شــبکه R( چندگانــه ــی و   ) ابع هــاي افق

هاي عمودي با مشـارکت سیاسـی غیـر     شبکه

درصـد   23است و ضـریب تعیـین  48/0رسمی

هـاي  دهنده مقدار قابل تبیین واریـانس  نشان

ي هـا مشارکت غیر رسمی از روي ابعاد شبکه

ــدار  افقــی و شــبکه هــاي عمــودي اســت. مق

هــاي ) ابعــاد شــبکهR( همبســتگی چندگانــه

هاي عمودي با مشارکت سیاسی افقی و شبکه

نشـان   46 است و ضریب تعیـین  67/0 عینی

هـاي مشـارکت   درصـد واریـانس   46 دهد می

ــاد شــبکه   هــاي افقــی و   عینــی از روي ابع

هاي عمودي قابل تبیـین اسـت. سـطح     شبکه

  Fآمــده بــراي مقــادیر  بــه دســتداري معنــی

ــی  ــان م ــطح    نش ــرایب در س ــام ض ــد تم ده

001/0<p دار است.معنی  

ضرایب رگرسیون غیـر  ) 4نگاره شماره ( 

را بــه ازاي   (b) و اســتاندارد  (B) اســتاندارد 

ــبکه     ــاد ش ــاد از ابع ــک ابع ــر ی ــیون ه رگرس

اجتماعی بـر ابعـاد مشـارکت سیاسـی نشـان      

گونـه کـه ضـرایب رگرسـیون      دهد. همـان  می

 ابعــاد در تمــام ،دهنــداســتاندارد نشــان مــی

هاي افقـی و  هر دوي شبکه مشارکت سیاسی،

 داري دارنــد ومعنـی گرسـیون  وزن ر عمـودي 

به ازاي رگرسیون هر بعد از شبکه (b)و استاندارد (B)) ـ ضرایب رگرسیون غیر استاندارد4نگاره شماره (

 هاي اجتماعی بر ابعاد مشارکت سیاسی

 بین متغیر پیش  متغیر مالك
ضرایب   غیر استاندارد ضرایب

  b استاندارد
t  sig  

B  استاندارد خطاي  

  مشارکت ذهنی
0.000  9.520  0.543  0.045  0.426  هاي افقیشبکه

0.000  7.894  0.392  0.042  0.329  هاي عموديشبکه

  مشارکت رسمی
0.000  8.439  0.541  0.049  0.410  هاي افقیشبکه

0.000  5.919  0.330  0.045  0.268  هاي عموديشبکه

  مشارکت غیر رسمی
0.000  4.240  0.355  0.055  0.234  هاي افقیشبکه

0.013  2.525  0.184  0.051  0.130  هاي عموديشبکه

  مشارکت عینی
0.000  7.092  0.498  0.091  0.644  هاي افقیشبکه

0.000  4.701  0.287  0.085  0.398  هاي عموديشبکه
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  bباشـند و از وزن مـی  کننده مهمی بینیپیش

باالتري برخوردار هستند. البته در همه ابعـاد  

 دارايهــاي افقــی مشــارکت سیاســی، شــبکه

هـاي  ضریب استاندارد باالتري نسـبت شـبکه  

 ،شود گونه که مشاهده می همان عمودي است.

تمام ضرایب رگرسیون مثبـت اسـت و نشـان    

با  هاي اجتماعیهاي شبکه دهد بین مؤلفهمی

ابعاد مشارکت سیاسی ارتبـاط مثبـت وجـود    

  دارد.  

 فرجام

طرح و پیگیري مشارکت مردمی در امور 

هـاي دولتمـردان از   گیـري حکومتی و تصمیم

نظـران مختلـف بـا    سوي خود آنهـا و صـاحب  

ــت  ــاي حکوم ــدف دوام و بق ــزایش ه ــا و اف ه

هـاي سیاسـی از یـک سـو و     مشروعیت نظـام 

مـردم در   تـرین نیازهـا و منـافع   طرح اساسی

هاي کاندیداهاي مختلف قالب شعارها و برنامه

با هدف جلـب آراي عمـومی از سـوي دیگـر،     

هـا و  بیانگر اهمیت ایـن بحـث نـزد حکومـت    

ــداها    ــان کاندی ــردم از می ــت. م ــردم اس و  م

کنند را انتخاب میهاي سیاسی کسانی  برنامه

هاي جامعشان باشند و برنامهکه حامی منافع

راي مــردم ارائــه دهنــد. تــر و مفیــدتري را بــ

ها نیز در جامعـه معاصـر بـا اتکـا بـه      حکومت

تواننـد مشـروعیت یابنـد و    آراي عمـومی مـی  

  اهداف خویش را پیش ببرند. 

امروزه در جوامع جدید این مشارکت در 

اجتمـــاعی همچـــون  –نهادهـــاي سیاســـی 

پارلمان، احزاب و غیـره بـه صـورتی مـنظم و     

ــور شــده اســت. کارکر  ــد متبل ــاي قانونمن ده

وار مشـارکت سیاسـی را بـه صـورت فهرسـت     

تـوان در عنـاوینی همچـون جلـوگیري از      می

ــی ــاهش تعــارض  ب ــاوتی سیاســی، ک ــاي تف ه

آمیز، افزایش مقبولیت حکومت، بقاي خشونت

نظام دموکراتیک و اضمحالل نظام توتالیتري، 

  ایجاد نشاط سیاسی و غیره خالصه کرد. 

پرسش اساسی این پژوهش آن بـود کـه   

هــاي اجتمــاعی و اي میــان شــبکها رابطــهآیــ

مشــارکت سیاســی دانشــجویان وجــود دارد؟ 

ها نشـان  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

هاي اجتماعی شبکه داد که بین برخی از ابعاد

ــا مشــارکت سیاســی در دانشــجویان مــورد   ب

داري وجود دارد؛ هرچند بررسی ارتباط معنی

ــی  ــاط معن ــر کیف ارتب ــین متغی ــات داري ب ی

هاي اجتماعی با تمـام ابعـاد مشـارکت     شبکه

سیاسی مشـاهده نشـد؛ ولـی در تمـام ابعـاد      

 هــاي افقــیمشــارکت سیاســی، بعــد شــبکه 

تـري اسـت و ارتبـاط     کننـده مهـم   بینـی  پیش

هاي مشارکت سیاسـی دارد.  لفهؤبیشتري با م

هـاي اجتمـاعی   در مجموع رابطه ابعاد شـبکه 

سیاسی  افقی و عمودي با تمام ابعاد مشارکت

رســد دار اســت. بنـابراین بــه نظـر مــی   معنـی 
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ــبکه ــاي  ش ــیه ــین افق ــودي  و هم ــور عم  ط

هنجارهــاي قــوي معاملــه متقابــل را تقویــت 

هـا مشـارکت   شـبکه همچنین ایـن  کنند،  می

جریـان   کننـد و مدنی ارتباطات را تسهیل می

اطالعات را در مورد قابل اعتماد بـودن افـراد   

تجسـم   اجتماعیهاي بخشند. شبکهبهبود می

موفقیت پیشینیان در همکـاري هسـتند کـه    

توانند به عنوان چارچوب فرهنگی شـفاف  می

بــراي همکــاري آینــده عمــل نماینــد. البتــه  

مورد نظر کلمن و پاتنـام   اجتماعیهاي  شبکه

، باشند نـه عمـودي  هاي افقی میشامل شبکه

هـاي عمـودي جریـان عمـودي      زیرا در شبکه

از جریان افقی اطالعات تر اطالعات غیر موثق

هستند و بخشی از آن به این دلیل است کـه  

کشـی و  اطالعات قابل اتکا و درست مانع بهره

هاي ایـن  اما یافتهشوند. استعمار محسوب می

به دلیل اعتمـاد   پژوهش نشان داد که احتماالً

هاي سیاسـی و رسـمی    بیشتر مردم به انجمن

هـاي عمـودي نیـز بـا مشـارکت      ثیر شـبکه تأ

باشد؛ هـر چنـد   دار میسیاسی مثبت و معنی

ثیر بیشـتري بـر   هاي افقـی تـأ  ثیر شبکهکه تأ

    روي همه ابعاد مشارکت سیاسی داشتند.

ــه  ــا یافت ــق ب ــایج تحقی ــام نت ــاي پوتن  ه

باشد.  همسو می )2003( مک لرگ) و 2000(

 یاجتمـاع  يها شبکه و هنجارهااز دید پوتنام 

 دهنـده  شـکل  خـود  ،یانسـان  جامعه بر حاکم

 و خـاص  اي چارچوبه در جامعه در افراد رفتار

 هیسـرما  دیـ تول منظـور  بـه  شده نییتع قبل از

ــتج و یاجتمــاع ــارکت آن از من ــیس مش  یاس

 و یاجتمـاع  هیسـرما  از انـدازه  هـر  رایز ،است

 کاسـته  آن از تنهـا  نـه  ،شـود  مصرف آن ابعاد

 زیـ ن اضـافه  آن زانیـ م بـه  بلکـه  ،شد نخواهد

 هـاي  لفهؤم کاربرد تر، ساده عبارت به. شود یم

 هیسرما دیبازتول به منجرهاي اجتماعی  شبکه

ـ  مثبـت  رابطـه  و شـود  یم یاجتماع  نیـ ا نیب

 در یاسـ یس مشارکت مختلف ابعاد با ها لفهؤم

 در افـراد  یاسـ یس مشارکت شیافزا به جهینت

  .شد خواهد منجر جامعه

ــرگ ــد مــک ل ــدهایپ )2003( از دی  يون

درون  یخـــانوادگ و دوســـتانه ،ينـــافردیب

 تقاضـاها  تیـ تقو باعـث هاي اجتمـاعی   شبکه

از  .شـوند  یمـ  افراد در یاسیس مشارکت يبرا

طرف دیگر تنوع در شبکه، امکـان دسترسـی   

پذیر  افراد را به منابع اطالعاتی بیشتر را امکان

هـاي سیاسـی بـراي     سازد و به ایجاد بحث می

ــی    ته ــارکت سیاس ــزایش مش ــراي اف ــیج ب ی

 هـاي  گـروه جـر بـه ایجـاد    پـردازد کـه من   می

شـود   مـی ی اجتمـاع  هاي شبکه درون يدیجد

ـ  دیـ جد هاي گروه نیا که  در گـران ید از شیب

  .دشون یم ریدرگ یاسیس هاي تیفعال

 جامعـه  کـه  ایـران  ماننـد  کشورهایی در

 اسـت،  نشـده  لیتشک منسجم شکل به یمدن
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 يهـا  شبکه  تیتقو با که داشت امید توان می

 هـا،  زیرسـاخت  اصـالح  ،ينهاد درون یاجتماع

ــع و ســازي فرهنــگ  معیشــتی، مشــکالت رف

 سرمایه سطح آن دنبال به و مردمی مشارکت

 خـود  کـه  یابـد  افـزایش  جامعـه  در اجتماعی

 گري، تصدي کاهش کارآمدي، افزایش موجب

ــی، ــع تمرکززدای ــات رف ــاختاري تعارض  و س

ــزایش ــد پاســخگویی اف ــد خواه ــع  .ش در واق

ثیرگذار عوامل تأهاي اجتماعی از جمله  بکهش

 و یاســیس و یاجتمــاع فرهنــگدر بازتولیــد 

 ينهادها تیتقو و قیتشو با که است یسازمان

 يرگیـ  شـکل  به ،اي حرفه و یصنف و یاجتماع

ــ یمشــارکت روابــط ــراد نیب  در و نهادهــا و اف

 جمله از مختلف يها حوزه در مشارکت جهینت

ــان کمــک ،یاســیس ــ یرس ــد یم ــع  .کن در واق

گذار تأثیرهاي اجتماعی از جمله عوامل  شبکه

 ارتبـاط  در افراد که است یاجتماع هیسرمابر 

 افراد ذات، در ینوع به و کنند یم کسب هم با

 فـرا  مشـارکت  و تعاون و يهمکار يسو به را

 هیـ پا بـر  اصـل  از را آن تـوان  یمـ  و خواند یم

ــا مشــارکت ــرد بن ــوداز طــرف دیگــر . ک  بهب

 باعـث  رابطه، کی در یاجتماع شبکه عملکرد

 متقابــل اعتمــاد و تیــن حســن آمــدن دیــپد

 تیتقو را انسجام و یذهن ییهمگرا و دوش می

  .کند یم

ها نشان داد که ارتباط به طور کلی یافته

هــاي مســتقیم و مثبتــی بــین ســطح شــبکه 

اجتماعی و مشارکت سیاسی وجـود دارد. بـر   

تـوان انتظـار داشـت کـه     هـا مـی  اساس یافته

در جوامعی که میزان مشارکت مدنی  احتماالً

و عضـویت در نهادهــاي مــدنی در آن بیشــتر  

است، میزان مشـارکت سیاسـی افـراد بـاالتر     

هـاي   باشد. البته ناگفته پیداسـت کـه شـبکه   

ــرفاً ــاعی ص ــؤ  اجتم ــل م ــی از عوام ــر یک ثر ب

مشارکت سیاسی است و تغییر آن در جامعـه  

دوده زمانی هم به صورت یکباره و در یک مح

 هـاي شبکهاین وجود افتد. با تاه اتفاق نمیکو

ــیش ــاعی پ ــیاجتم ــراي  ک بین ــده مهمــی ب نن

رسـد  به نظر مـی زیرا  مشارکت سیاسی است،

نیازهـاي   پـیش هـاي اجتمـاعی یکـی از    شبکه

سـاالري  فرهنگ مـدنی و ایجـاد نظـام مـردم    

شـود. بـه عبـارت دیگـر     پایدار محسـوب مـی  

مشـــارکت اجتمـــاعی بخشـــی از نشـــانگان 

پایــداري اســت کــه بــه بقــاي     فرهنگــی 

  شود.ساالري منجر می مردم
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