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چکیده
بررسیهای اندیشمندان نشان میدهد که پیوندها و تعامالت اجتماعی ،تأثیر مثبتی بر رفتار سیاسی بر جای
گذاشته است .در همین راستا ،توکویل در نظریههای خویش استدالل میکند که توسععه متعتم ب باشگشعت
به سرمایه انتانی به خصوص مهارتهای مدنی است .این پژوهش به دنبال بررسعی ایعن امعر اسعت کعه یعا
نظریه سرمایه اجتماعی نی میتواند تأثیر یکتانی بر مبععاحث توسععه سیاسعی بعه ویعژا مشعارکت و رفتعار
سیاسی بر جای گذارد؟ بر اساس منطق «پیوندهای ضعیف» ،مشارکت ساشماندهیشدا اش طریق پیونعد افعراد
با طیفهای گتترداتری اش مردب سبب میشود سرمایه اجتماعی میانگروهعی در میعان شعهروندان افع ایش
پیدا کند .بنابراین به نظر میرسد اف ایش مشارکت در میان مردب در نهایت منجعر بعه افع ایش فعا یعتهعای
همکاریجویانه نها میشود .درحا ی که تأثیر تعامالت اجتماعی بر روابط سیاسعی بتعیار معورد توجعه بعودا
است ،تحقیقات تجربی بتیار ناچی ی برای بررسی تأثیرات این شبکهها بهویژا در ارتبعا بعا رفتعار سیاسعی
وجود دارد .بر این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که یا بین شبکههای اجتماعی بعا
رفتار سیاسی دانشجویان رابطه وجود دارد یا خیر؟ برای شمون فرضیهها در مورد رابطه پیونعدهای اجتمعاعی
و مشارکت سیاسی اش روشهای تحمیل همبتتگی و تحمیل رگرسیون چندمتغیرا اسعتاادا شعد .بعا تقتعی
سرمایه اجتماعی به دو بعد ساختاری و ارتبعاطی و مشعارکت سیاسعی بعه سعه سعط بعیتاعاوتی سیاسعی،
مشارکت سیاسی رسمی و مشارکت سیاسی فعال ،یافتههای پژوهش نشان داد که هرچند هر دو بعد سرمایه
اجتماعی ،رابطه معنیداری با ابعاد مشارکت سیاسی داشتند ،اما سرمایه اجتماعی ارتباطی تأثیر بیشتری بعر
روی رفتار سیاسی دانشجویان داشته است.
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جستارگشایی
به نظر میرسد جوامع جدید و مدرن با برخی متائل و مشکالت نو و پیچیداای روبعهرو هتعتند.
نگرانیها و دغدغهها دربارا خودخواهی ،انع وای اجتمعاعی ،کعاهش احتعاس انتعجاب اجتمعاعی،
گوشهگیری اش دنیای سیاست و همچنین عدب مشارکت اجتماعی و سیاسعی شعهروندان افع ایش
یافته است .اش سوی دیگر به نظر میرسد اجماع گتترداای در میان اندیشمندان وجعود دارد کعه
بر اساس ن تقویت پیوندهای اجتماعی و مدنی میتواند نقعای

و کمبودهعای جوامعع معدرن را

پوشش دهد و ن را جبران نماید .در سالهای اخیر ماهوب سرمایه اجتماعی بعه عنعوان راا حمعی
برای متائل و مشکالت اجتماعی معرفی شدا اسعت کعه معیتوانعد موجعب پیونعد شعهروندان بعا
نظابهای اجتماعی و سیاسی شود و می ان تأثیرگذاری نان را در حوشاهای اجتماعی ،فرهنگعی و
سیاسی اف ایش دهد .سرمایه اجتماعی اش طریق اف ایش سالمت ،امنیت و ثروت شهروندان منجعر
به مردبساالری در کشعورها معیشعود .اش ایعن رو ،پعژوهش و مطا ععه در معورد ماهعوب سعرمایه
اجتماعی امری مه و ارششمند است.
رابطععه اجتمععاعی ،عنصععر پیونددهنععدا کنشععگران مناععرد اجتمععاعی بععه یکععدیگر اسععت.
جامعه شناسان کالسیک و بیشتر اش همه ماکس وبر به بررسی روابط اجتماعی پرداختهاند .کمیعت
و کیایت روابط اجتماعی تأثیر مهمی بر نگرش سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی افراد دارد .به عبارت
دیگر ،کیایت و کمیت روابط اجتماعی جوانان تعیینکنندا فرصتهای یندا نان در شمینعههعای
گوناگون شندگی خواهد بود .پیوندهای اجتماعی افراد ،نان را در موقعیعتهعایی قعرار معیدهعد و
نگرش ذهنی و سبک شندگی خاصی را به نان پیشنهاد میکنند .بنابراین بررسعی چگعونگی ایعن
روابط اجتماعی و تأثیر ن بر حوشاهای فرهنگعی ،اجتمعاعی و سیاسعی دارای اهمیعت بعاالیی در
حوشا جوانان است .روابط اجتماعی در دانشگاا و به خصوص در میان دانشجویان مختصعات قابعل
توجهی دارد .اش جممه اینکه در محیط دانشگاهی ،گرواهای دوستی و پیونعدهای قعوی متععددی
شکل میگیرد و دیگر اینکه حوشا دانشگاهی در بردارندا مجموعهای اش مشاغل اسعت کعه اش نظعر
اعتبار اجتماعی دارای تااوتهای فاحشی هتتند .به همعین د یعل در ایعن پعژوهش بعه بررسعی
سرمایه اجتماعی دانشجویان در دانشگاا اصاهان و تأثیر ن بر فعا یتهای سیاسی پرداخته شعدا

شمارا هاتاد /سال بیتت و سوب /بهار 4131

455

است .این پژوهش به بررسی این موضوع میپرداشد که یا سرمایه اجتماعی میتواند باعث تتهیل
و تقویت مشارکت سیاسی در میان شهروندان شود؟ در این راستا اهداف اصمی پژوهش عبارتانعد
اش :بررسی و سنجش می ان سرمایه اجتماعی ،بررسی و سنجش می ان مشارکت سیاسی و بررسی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسعی .همچنعین اهعداف فرععی پعژوهش عبعارت اسعت اش:
بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر بیتااوتی سیاسی ،بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتمعاعی بعر
مشارکت سیاسی رسمی و بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی فعاالنه.

 .3سرمایه اجتماعی
به دنبال کارها و پژوهشهای کممن و پوتناب ،سرمایه اجتمعاعی عمعدتا اش طریعق کارکردهعای ن
تعریف و استدالل میشود که مااهی متاعاوتی ،ایعن دو ماهعوب را بعه یکعدیگر پیونعد معیدهعد.
بتیاری اش اندیشمندان معتقدند که همعه تععاریف سعرمایه اجتمعاعی شعامل برخعی جنبعههعای
ساختاری و فرهنگی میباشد و این نوع سرمایهها برخی اش رفتارهعای مععین افعرادی را کعه درون
این ساختارها قرار دارند ،تتهیل یا منع میکنند ( .)Colman,1990,p.302اسعتاادا اش ایعن ماهعوب
توسط پوتناب مناقشات در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی بعر کیایعت معردبسعاالری در نظعابهعای
سیاسی مختمف را اف ایش دادا است .اش نظر پوتناب ،سرمایه اجتمعاعی بعه ویژگعیهعایی اش قبیعل
اعتماد ،هنجارها و شبکهها گاته میشود که درون ساختارها و ساشمانهای اجتماعی قعرار دارنعد
( .)Putnam, 1993,p.167به عبارت دیگعر ،بعه نظعر معیرسعد سعرمایه اجتمعاعی شعامل دو جنبعه
ساختاری (شبکههای اجتماعی) و همچنین فرهنگعی (هنجارهعا و اعتمعاد اجتماعععی) معیشعود
(.)Levi, 1996,p.34
روح کارهای توکویل در درون پژوهشهای پوتنعاب و دیگعر اندیشعمندان سعرمایه اجتمعاعی
نشان میدهد که عضویت و فعا یت در درون انجمنهای داوطمبانه نقش مهمی در فضیمت معدنی
و تقویت مردبساالری در درون نظابهای سیاسی گوناگون دارد .به عبارت دیگر ،به نظر معیرسعد
یکی اش دالیل اصعمی تضععیف جامععه معدنی در کشعورهای مختمعف ،کعاهش عضعویت افعراد در
انجمنها ،گرواها و ساشمانهای اجتماعی است

(2000

 .)Putnam,هنجارهعای اجتمعاعی در میعان

شهروندان ،جنبههای فرهنگی سرمایه اجتماعی را به وجود می ورند ،اما به نظر معیرسعد اعتمعاد
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اجتماعی نتیجۀ دو جنبه فرهنگی و ساختاری سرمایه اجتماعی میباشد .اعتمعاد معیتوانعد اش دو
منبع مرتبط با ه  ،یعنی هنجارها و شبکههعای اجتمعاعی نشعئت گیعرد

(1993,p.171

.)Putnam,

بنابراین یکی اش دالیل اصمی شوال سرمایه اجتماعی در جوامع مدرن معیتوانعد کعاهش مشعارکت
شهروندان در درون گرواها و انجمنهای اجتماعی ،کاهش ارششهای اجتمعاعی و همچنعین شوال
اعتماد اجتماعی باشد.
شکار است که سرمایه اجتماعی نمیتواند به تنهایی برای همه مشکالت اجتماعی و سیاسی
رااحل ارائه دهد .حتی اندیشمندان عموب اجتمعاعی هع ایعن ایعدا را رد معیکننعد کعه سعرمایه
اجتماعی میتواند اکتیری برای رفع همه مشکالت جوامع مدرن باشد .اما اندیشمندان معتقدنعد
که در صورت فقدان سرمایه اجتماعی در جوامع ،مردبساالری هیچ شانتی برای موفقیعت نعدارد.
در این راستا برخی اندیشمندان استدالل میکنند که سرمایه اجتماعی اش طریق گتعترش روابعط
اعتماد می در میان شهروندان میتواند باعث کاهش ه ینههعای مشعارکت اجتمعاعی ،فرهنگعی و
سیاسی گردد (.)Ripperger,1998,p.61

 .2مردمساالری و مشارکت
نظاب مردبساالری تنها در کشورهایی میتواند امکان حضور داشته باشد کعه نیروهعای رقیعب بعه
جای دشمنی گرایش به مرک داشته باشند و در میان گعرواهعای مختمعف ن جامععه ،می انعی اش
وفاداری و صداقت وجود داشته باشد .چنین سط حداقمی اش صداقت و وفعاداری هنگعامی فعراه
میشود که تصمیمات سیاسی اش طریق باشی با حاصل جمع مثبت ایجاد شعود .بعه عبعارت دیگعر
جایی که تصمیمات به صورت حاصل جمع جبری صار شکل میگیرد ،نمیتعوان انتظعار افع ایش
اعتماد در میان شعهروندان را داشعت .بنعابراین هنگعامی کعه فردگرایعی و خودخعواهی در میعان
شهروندان اف ایش یابعد ،ایعن امعر باععث افع ایش نارضعایتی ،ناکعامی ،اعتعرا

و انع وا در میعان

شهروندان خواهد شد .در این راستا به نظر میرسد کارها و پژوهشهعای مونعد و وربعا (،)4311
و ن ( )4353در شمینه تعادل میان مشروعیت و کار یی نظاب سیاسی و همچنین فرهنع
دارای کمبودها و نقای

معدنی

فراوانی است ،شیرا شهروندان نه تنها باید به ارشیعابی تصعمیمات سیاسعی

بپرداشند ،بمکه باید نیاشها و عقاید خود را توضی دهند و در فر ینعد تصعمی گیعریهعای سیاسعی
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مدنی گرایش پیعدا معیکننعد کعه

سط حداقمی اش مشارکت سیاسی وجود داشته باشعد .اش ایعن رو ،مشعارکت سیاسعی شعهروندان
شر ضروری توسعه مردبساالری در جوامع میباشد .ا بته ایعن عقیعدا کعه معردبسعاالری بایعد
مبتنی بر مشارکت شهروندان باشد ،اش سوی پریکمس نی بیان شدا است .پعریکمس معتقعد اسعت
شهروندان نقش مه و منحصربهفردی در نظابهای مردبساالر دارند:
«یک شهروند تنی نمیتواند اش نظاب سیاسی خود غامت کند ،شیرا دو عتهعا هتعتند کعه اش
خانوادا و اموال فرد مراقبت میکنند؛ و حتی افرادی کعه بعه کارهعای تجعاری مشعغول هتعتند،
ایداای خاص نتبت به سیاست دارند .ما افرادی را که عالقهای بعه امعور عمعومی ندارنعد ،نعه بعه
عنوان افراد بیضرر ،بمکه به عنوان انتانهایی بیفایدا معرفی میکنی  .بنابراین به نظر معیرسعد
تنها تعداد کمی اش انتانها دارای اصا ت هتتند و صدای خود را در امور سیاسی بمند میکنند».
بر این اساس اش نظر پریکمس ،هر شهروندی که صرفا بر روی امور خعانوادگی و شعغمی خعود
تمرک کند« ،انتانی بیفایدا» محتوب میشود .اش دیدگاا پریکمس ،مردبساالری و مشعارکت بعه
شکل پیچیداای در ه تنیدا شدااند ( .)Dagger, 1977, p.115در این راستا اگر بر روی مشعارکت
سیاسی در پژوهشهای جدیدتر تمرک شود ،روابط ن دیک میان مردبساالری و مشارکت سیاسی
و عدب تاکیک نها اش ه دیگر با تأکید بیشتری بیان شدا است .هعر پژوهشعی دربعارا مشعارکت
سیاسی به نوعی به بحث دربارا معردبسعاالری نیع معیپعرداشد ( ،)Parry et al.,1992,p.3و ماهعوب
مشارکت سیاسی در مرک ماهوب دو عت معردبسعاالر قعرار دارد ( )Kasse and Marsh,1979, p.28و
جایی که افراد کمی در تصمی گیریهای سیاسی مشارکت میکنند ،مردبساالری در نجا حعا تی
ضعیف دارد ( .)Verba and Nie,1972, p.1دارندورف تعریف دیگری اش مردبساالری ارائه میدهد .او
معتقد است مردبساالری ترتیبات نمادینی است که مناشعات اجتماعی -سیاسی در جامععه را بعه
شیواای مصا حه می حل میکند و میتواند بدون استاادا اش خشونت باعث تغییر حکومتها شود
(2000,p.311

 .)Dahrendorf,به نظر میرسد مشعارکت شعهروندان در امعور سیاسعی و اجتمعاعی-

فرهنگی جامعه ،نقش مهمعی در تقویعت ویژگعیهعای معردبسعاالرانه نظعاب سیاسعی بعر اسعاس
نظریههای دارندورف باشی میکند.
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اخیرا بنجامین باربر -به شیواای مشابه با کارهای پریکمس -معردبسعاالری مشعارکتی را بعه
عنوان جایگ ینی برای دموکراسیهای یبرال معرفی میکند .او معتقد است دموکراسعی یبعرال-
در حا ت افراطی خود -مبتنی بر این دیدگاا است که مشعارکت سیاسعی افعراد در امعور عمعومی
باعث تخریب و تضعیف ارششها و حقوق انتانی میشعود ( .)Barber,1984,p.253امعا بعاربر معتقعد
است مردب ساالری هنگامی قابل قبول است که شرایطی برای شهروندان بهوجود ید کعه بتواننعد
بعععه شعععکمی متعععتقی و بعععدون واسعععطه در امعععور عمعععومی و سیاسعععی مشعععارکت نماینعععد
( .)Barber,1984,p.152اش این دیدگاا مشارکت در امور سیاسی ،نه به عنوان نوع خاصی اش فعا یعت،
بمکه به عنوان بخشی اش شندگی اجتماعی مالحظه میشود که ذات و ماهیت هر انتانی را تشعکیل
میدهد .به عبارت دیگر ،اش این شاویه به نظر میرسد اشارا به ماهیت اجتمعاعی افعراد بعه عنعوان
درواشا ورود به مباحث سرمایه اجتماعی میباشد.

 .1ادبیات پژوهش
مطا عات تجربی دربارا نتایج سرمایه اجتماعی بعه عنعوان ویژگعی فعردی عمعدتا بعر رویکردهعا و
رفتارهای سط خرد تمرک میکند ،اما ایعن پعژوهش هعا نعه بعه بررسعی متغیعر پنهعان سعرمایه
اجتماعی ،بمکه به مااهیمی همچون اعتماد اجتماعی ،ارششها و مشارکت اجتماعی معیپرداشنعد،
بهخصوص جنبه ساختاری سرمایه اجتماعی-شبکههای اجتماعی -به عنوان اصعمیتعرین محعر
مشارکت سیاسی مورد تأکید شیادی قرار گرفته است.
یک و هاچامد در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتمعاعی ،شعبکههعای اجتمعاعی و مشعارکت
سیاسی» ،به بررسی رابطه عضویت و فعا یت در انجمنها و جنبشهای اجتماعی بر عالقهمندی و
مشارکت سیاسی میپرداشنعد ( .)Lake and Huckfeldt, 1998, p.567نهعا اسعتدالل معیکننعد کعه
سرمایه اجتماعی اش طریعق ا گوهعا ،تععامالت و پیونعدهای اجتمعاعی در میعان شعهروندان ایجعاد
میگردد ،یافتههای نها نشان میدهد سرمایه اجتماعی که عمدتا محصول شعبکههعای اجتمعاعی
میباشد ،اش طریق توسعه بحث و گاتگو باعث تقویعت پیونعدهای اجتمعاعی در میعان شعهروندان
میگردد و این امر نی منجر به افع ایش احتمعال مشعارکت شعهروندان در فعا یعتهعای سیاسعی

شمارا هاتاد /سال بیتت و سوب /بهار 4131

453

میشود .همچنین یافتههای نها نشان میدهد که مشعارکت سیاسعی ارتبعا ن دیکعی بعا تععداد
شبکههایی که افراد در نها عضو میشوند و انداشا این شبکهها دارد.
یافتههای فوق نشان میدهد حعدود  53درصعد اش اعضعای انجمعنهعای داوطمبانعه اش نظعاب
مردبساالری حمایت میکنند و  15درصد نها به فعا یتهای سیاسی عالقهمنعد هتعتند .امعا در
میان افرادی که در انجمنهای داوطمبانه عضویت و فعا یت نداشتند ،این ارقعاب بعه ترتیعب  51و
 14درصد بودا است .این یافتهها تأثیرات مثبت سرمایه اجتمعاعی بعر روی مشعارکت سیاسعی را
مورد تأیید قرار میدهد و نشان میدهد که می ان احتاس رضایت اش مردبساالری و عالقهمنعدی
به فعا یتهای سیاسی در میان اعضای انجمنهای داوطمبانه و کتانی که در چنین انجمعنهعایی
عضویت نداشتند ،متااوت بودا است .به عبارت دیگر ،اعضای انجمنهای داوطمبانه در مقایتعه بعا
افراد عادی احتاس رضایت بیشتری نتبت به نظاب مردبساالری داشتند (.)Hooghe, 1999, p.17
سمیگتون در پژوهشی با عنوان «انجمنهای مدنی و مشارکت سیاسی در امریکای مرکع ی:
بررسی و شمون نظریه پوتناب» تالش میکند تا نظریه پوتناب در مورد تأثیر انجمنهای داوطمبانعه
بر بهتر شدن دموکراسی در کشورهای امریکای التین را مورد بررسی قرار دهد (

Seligson, 1999,

 .)p.342یافتههای او نشان میدهد که اگرچعه مشعارکت در انجمعنهعای داوطمبانعه اجتمعاعی در
سط فردی پیشبینی کنندا خوبی برای رفتارهای دموکراتیک میباشد ،امعا چنعین ارتبعاطی در
مورد دیگر انواع انجمنها و ساشمانها مورد تأیید قرار نگرفته است .به نظعر معیرسعد یافتعههعای
سمیگتون با نتایج بمیط و کامبر  Combre, 1999, p.256((Billiet andهمتو باشد .یافتههای بمعیط
و کامبر در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی ،عضویت فعال در انجمنهای داوطمبانعه و برخعی
اش ویژگیهای مشارکت سیاسی» نشان میدهد که هرچند عضویت در انجمعنهعای داوطمبانعه در
فنالند بر روی مشارکت سیاسعی تعأثیر مثبتعی داشعت ،امعا عضعویت در باشعگااهعای ورششعی و
ساشمانهای جوانان رابطه معنیداری با مشارکت سیاسی نداشت.
کاس در پژوهشی با عنوان «اعتمععاد بینافردی ،اعتماد سیاسعی و مشععارکت سیاسعی غیعر
متعارف در کشورهای اروپای غربعی» بعه بررسعی رابطعه اعتمعاد اجتمعاعی و مشعارکت سیاسعی
میپرداشد ( .)Kasse, 1999, p.16یافتههای او نشان میدهد که اعتماد رسمی یعا نهعادی ،رابطعهای
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منای با مشارکت سیاسی غیر متعارف دارد .همچنین کاس استدالل میکند هنگامی که به جعای
اعتماد نهادی ،اعتماد بینافردی مورد توجه قرار میگیرد ،ایعن رابطعه حعا تی معکعوس بعه خعود
میگیرد :پژوهشهای او نشان میدهد که در بیشتر کشورها ،میان اعتمعاد بینعافردی و مشعارکت
سیاسی غیر متعارف تا حدی -هر چند ضعیف -ارتبا مثبت وجود دارد .این نتایج نشان میدهد
که نمی توان به سادگی به رابطه مثبت میان اعتماد اجتماعی و مشعارکت سیاسعی رأی داد ،شیعرا
ابعاد مختمف اعتماد اجتماعی تأثیرات متااوتی بر روی مشارکت سیاسی دارد.
دکر و دن برو

در پژوهشی با عنوان «مشارکت شعهروندان در جوامعع معدنی» بعه بررسعی

رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی و سیاسی میپرداشند .یافتههای نها نشعان معیدهعد
که فعا یت در انجمنهای داوطمبانه میتوانعد باععث افع ایش انتعجاب اجتمعاعی و معردبسعاالری
سیاسی در جوامع شعود .همچنعین نهعا اسعتدالل معیکننعد در کشعورهایی کعه سعط اعتمعاد
تعمی یافته ،اعتماد رسمی و اثربخشی سیاسی باال باشد ،می ان مشارکت اجتماعی و سیاسعی نیع
اف ایش خواهد یافت (.)Dekker and Den Broek, 1995, p.1
تنی و هانکوینت ( )Teney and Hanquinet, 2012, p.1213در پژوهشعی بعا عنعوان «مشعارکت
سیاسی باال ،سرمایه اجتماعی باال؟ بررسعی ارتبعا سعرمایه اجتمعاعی و مشعارکت سیاسعی» بعا
استاادا اش روشهای همبتتگی و رگرسیون چندمتغیرا بعه بررسعی رابطعه سعرمایه اجتمعاعی و
مشارکت سیاسی در بین جوانان بمژیک میپرداشند .نها جوانان بمژیکی را بعه شعش گعروا ،اصعمی
طبقهبندی میکنند که اش میان این شش گروا دو طبقه اش نها یعنی متعهدین و دینداران فعا یت
بیشتری در حوشاهای سیاسی داشتند .طبقه متعهدین -دارای سرمایه اجتماعی باال -کعه عمعدتا
شامل جوانان بومی بمژیکی بودند ،دارای پایگعاا اجتمعاعی-اقتصعادی بعاالیی بودنعد و در متعائل
مختمف سیاسی فعا یت میکردند .اما طبقه دینداران که عمدتا شامل اقمیتهعای قعومی و دینعی
بودند ،نتبت به دیگر طبقعات اش پایگعاا اقتصعادی-اجتمعاعی پعایینتعری برخعوردار بودنعد و در
حوشاهای سیاسی محدودتر و خاصتری فعا یت میکردند.
پناهی و همکارش( .)4134در پژوهشی تحت عنوان « بررسعی تعأثیر سعرمایه اجتمعاعی بعر
مشارکت سیاسی (مطا عه موردی استان گمتتان)» ،معتقد است تغییرپعذیری مشعارکت سیاسعی
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متأثر اش سرمایه اجتماعی و ابعاد عمدا ن میباشد .هدف اصمی این پعژوهش ،شعناخت تغییعرات
می ان مشارکت سیاسی بر حتب سعرمایه اجتمعاعی اسعت .نتعایج پعژوهش نهعا نشعان داد کعه
مشارکت سیاسی انتخاباتی (رأی دادن) ،قویترین جنبه مشارکت سیاسی بعودا اسعت .در تبیعین
مشارکت سیاسی مشخ

شد که شبکه روابط و پیونعدهای اجتمعاعی در سعط روابعط رسعمی،

اعتماد در سط اعتماد بین شخصی ،تعامل اجتماعی در سط تعامل گروهی و کنش یاریگرانعه
در سط اجتماعی (مادی و معنوی) و مذهبی بیشعترین تعأثیر را بعر تغییعرات میع ان مشعارکت
سیاسی دارند.
صدیقی و همکارانش ( )4134در پژوهشی تحت عنوان «بررسعی تعأثیر اعتمعاد سیاسعی بعر
مشارکت سیاسی (مورد دانشجویان کارشناسی ارشعد دانشعگاا شاد اسعالمی واحعد رودهعن -11
 ،»)13با هدف پاسخگویی به این پرسش که "اعتماد سیاسی دانشجویان چه تأثیری بر مشعارکت
سیاسی نان دارد؟" به تحقیق پرداختند .یافتههای نها نشان داد که متغیرهای عممکرد نهادهعای
حکومتی ،تعامالت اب اری ،تعامالت اظهاری ،عدب شایتتهساالری و عممکعرد رسعانههعای جمععی
دارای رابطهای معنادار با مشارکت سیاسی هتتند .همچنین در این تحقیق مشخ

شد که میان

متغیرهای دینداری و می ان شادی در فعا یت های سیاسی با مشارکت سیاسعی رابطعه معنعاداری
وجود

ندارد.

عنابتعتانی و همکععارانش ( )4134در پژوهشعی تحععت عنععوان «بعر ورد میع ان تأثیرپععذیری
مشععارکت شنععان اش سععرمایه اجتمععاعی در نععواحی روسععتایی (مطا عععه مععوردی :دهتععتان درش ب-
شهرستان مشهد)» ،معتقد است فر یند مشارکت شنان در روند تحول جوامع روستایی ایعران طعی
سا ل های اخیر روند صعودی به خعود گرفتعه اسعت و انتظعار معیرود بعا افع ایش سعط سعرمایه
اجتماعی در این نواحی بر مشارکتپذیری این بخش اش جامععه روسعتایی افع ودا گعردد .در ایعن
مقا ه تالش شد تا می ان اثرگذاری شکلگیری سعرمایه اجتمعاعی بعر فراینعد مشعارکت شنعان در
فعا یتهای مختمف در نواحی روستایی مورد بررسی قرار گیرد .بر اساس نتایج بعه دسعت معدا اش
شمون رگرسیون چندمتغیرا ،شدت تأثیر متغیر سرمایه اجتمعاعی بعر مشعارکت شنعان روسعتایی
 4/14است که بیانگر تأثیر متوسط و مثبت سرمایه اجتماعی بر مشارکتپعذیری شنعان روسعتایی
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میباشد .سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را در می ان شکلگیری انواع مشارکت شنان در روسعتاها
داشته است ،به طوری که به تنهایی  11/1درصد اش تغییرات مشارکت را تبیین میکند .اش سعوی
دیگر ،رابطۀ قوی بین سرمایه اجتماعی و انواع مشارکت در سط روستاهای منطقه وجود دارد.

 .4چارچوب نظری
به نظر میرسد دو دیدگاا مه در مورد رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در میعان
شهرو ندان وجود دارد .او ین دیدگاا بر ماهوب سرمایه اجتماعی به عنوان جنبهای اش روابعط میعان
افراد تأکید میکند :اش این دیدگاا سرمایه اجتماعی نوعی دارایی فردی محتوب معیشعود .امعا اش
دیدگاا دوب ،سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی خیر جمعی محتوب میشود .اگرچه هعر دوی ایعن
دیدگااها در بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و مشعارکت سیاسعی بعه نتعایج مشعابهی منجعر
میشود ،اما به نظر میرسد نظریههای و تبیعین هعای مختماعی کعه در ایعن راسعتا وجعود دارنعد،
متااوت هتتند.
یکی اش مه ترین و برجتتهترین دالیمی که برای تأثیرات سیاسی سعرمایه سیاسعی اش سعوی
اندیشمندان عموب اجتماعی و سیاسی ذکر شدا ،این است کعه سعرمایههعای اجتمعاعی اش طریعق
منابع انتانی اش قبیل مهارتهای انتانی بعهوجعود معداانعد ،منعابعی کعه توانعایی افعراد را بعرای
رفتارهای جمعی اف ایش میدهد ( .)Becker, 1964او ین و مه ترین اندیشمندی که در این راسعتا
بر اهمیت ساشمانهای اجتماعی تأکید میکند ،ا کتیس دوتوکویل است کعه اسعتدالل معیکنعد
ایجاد ساشمانها و انجمنهای اجتماعی مه ترین وظیاه اجتماعی و سیاسی در کشوری میباشعد
(.)Miller, 2001, p.9
به نظر میرسد سرمایه اجتماعی ،به عنوان یک جنبه اش روابعط میعان افعراد ،باععث ایجعاد و
تقویت شبکههای اجتماعی میشود .اش سوی دیگر ،کانون مشارکت سیاسی نی احتماال مبتنی بعر
پیوندهای اجتمعاعی اسعت .همچنعین اندیشعمندان معتقدنعد هنجارهعا و اعتمعاد اجتمعاعی نیع
میتوانند اش طریق کاهش ه ینه همکاریهای اجتماعی می ان مشارکت میعان افعراد را افع ایش و
بهبود بخشد .بنابراین به نظر میرسد با توجه به کاهش ه ینعههعای شنعدگی اجتمعاعی اش طریعق
اف ایش سرمایه اجتماعی ،مشارکت سیاسی نی به عنوان یعک کعاالی جمععی هنگعامی در میعان
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شهروندان اف ایش خواهد یافت که سطوح بعاالیی اش سعرمایه اجتمعاعی در جامععه وجعود داشعته
باشد؛ شیرا ویژگیهای ساختاری سرمایه اجتماعی میتواند اعتماد و هنجارهعای متقابعل افعراد بعه
همدیگر را در جامعه تقویت کند و بدین ترتیب می ان مشارکت سیاسی اف ایش یابد .اما بعه نظعر
میرسد حتی بدون تأکید بر اعتماد و هنجارهای اجتماعی ،صرف ،مشارکت مدنی و اجتماعی نیع
میتواند می ان مشارکت سیاسی را اف ایش دهد .او تون در دهعه  4314اسعتدالل معیکنعد کعه
نظریههای بتیج جنبشهای اجتماعی ،بعه طعور متعتقی بعر تعأثیرات پیونعدهای اجتمعاعی بعر
مشارکت سیاسی شهروندان تأکید میکند .او همانند وربا و نعای ،معتقعد اسعت کعه فرصعتهعای
ایجادشدا توسط انجمنهای داوطمبانه مهارتهای فردی را توسعه دادا و چنین مهارتهایی نقش
مهمی در فرایند بتیج مردب برای اهداف سیاسی باشی میکند .به شعیواای مشعابه اش چشع انعداش
رادیکال دموکراسی که توسط اوانس و بویت ( )Evans and Boyte,1992مطرح شعدا ،سععی بعر ن
است که فضعاهای شاد در شنعدگی اجتمعاعی و سیاسعی معردب توسععه یابعد ،تعا بعه ایعن ترتیعب
فرصتهای انتانها برای گتترش مهارتها ،بموغ فکری و معردبسعاالری افع ایش یابعد .او تعون
ماهوب این نظریهها را اینگونه بیان میکند:
«مشارکت در انجمنهای داوطمبانه و غیر سیاسی میتواند افراد را به حاظ سیاسی فععالتعر
نماید .دالیل مختمای در مورد چرایی تأثیر پیوندها و شبکههای اجتماعی بر فعا یتهای سیاسعی
افراد وجود دارد :اول ،چنین شبکههایی حوشا منافع و عالیق فرد را توسعه میدهد و بدینترتیعب
بتیاری اش امور عمومی برای او برجتتهتر معیشعود .دوب ،انجمعنهعای داوطمبانعه باععث تمعاس
وسیعتر افراد با دیگران میشود و بدین ترتیب ارتبعا خعود را بعا امعور عمعومی و فعا یعتهعای
سیاسی اف ایش میدهد .سوب ،این انجمنهای اجتماعی دانش و اطالعات فرد را اف ایش معیدهعد
و بدین ترتیب تعامالت و مهارتهای اجتماعی فرد بهبود مییابد و به همعین د یعل منعابع معورد
نیاش برای رفتارهای سیاسی مؤثر فراه میشود» (.)Olsen,1972, p.318
اش نجا که بتیاری اش انجمعن هعای داوطمبانعه بعه طعور متعتقی بعه فعا یعتهعای سیاسعی
نمیپرداشند ،اش منظر طرفداران دوتوکویل ،این انجمنها به عنوان یک مدرسه مردبساالری عمعل
میکنند و باعث میشوند که اش طریق اف ایش سطوح سرمایه اجتماعی ،می ان مشعارکت سیاسعی

 411بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی

بهبود یابد ( .)Verba and et al., 1995, p.373این دیدگاا باعث شدا است کعه در سعالهعای اخیعر
جنبههای مثبت انجمنهای داوطمبانه مورد توجه شیادی قرار گیرد .در این راستا به نظر میرسعد
دو نظریه مه در مورد سرمایه اجتماعی وجود دارد .اش یک طرف ،اش نظعر برخعی نظریعهپعرداشان
تنوع و اختالف عقاید در روابط اجتماعی میتواند عامل اصمی کعاهش مشعارکت سیاسععی باشعد.
هاچامعد و همکعاران او استعدالل میکننععد کععه تاعاوتهعای اجتمععاعی در درون شعبکههعای
اجتماعی ،بیتااوتی سیاسی را اف ایش دهعد ( .)Huchfeldt et al., 2001, p.22در صعورتی کعه ایعن
فرضیه مورد تأیید قرار گیرد ،میتوان انتظار داشت افرادی کعه فعا یعتهعای اجتمعاعی بیشعتری
دارند ،عالقه کمتری به مشارکت سیاسی خواهند داشت .اما ایعن بعدان معنعا نیتعت کعه تنعوع و
اف ایش فعا یتهای اجتماعی بر روی شیواهای عینی و رفتاری مشارکت سیاسی نی تأثیر مناعی
خواهد گذاشت .به عبارت دیگر ،اش این دیدگاا ،سیاست -به عنوان یک امر کمی با نتایج و تأثیرات
عمومی -در شندگی روشمرا افراد دارای اهمیت کمتری میباشد .ا بته این بعدان معنعا نیتعت کعه
سیاست ،محمی اش اعراب ندارد ،مشارکت سیاسی در مقایته با فعا یعتهعای دیگعر دارای اهمیعت
کمتری برای افراد میباشد (.)Hardin, 1999, p.44
بنابراین اش دیدگاا این نظریهپرداشان نمیتوان استدالل کرد که سرمایه اجتماعی و مشعارکت
سیاسی قطعا رابطهای مثبت با ه دارند .برعکس ،هنگامی که افراد دارای منابع اجتماعی بعاالیی
باشند ،احتماال اش مشارکت در رفتارهایی با جنبههای جمعی و گروهی اجتناب خواهند کعرد .امعا
دیدگاا دیگر-که اجماع بیشتری اش سوی اندیشمندان بر روی ن وجود دارد -ن است که سرمایه
اجتماعی میتواند نتایجی مشابه با سرمایههای دیگر داشته باشد .این نوع سرمایه استقالل فکعری
و همچنین حوشا فرصتهای در دسترس را اف ایش میدهد .افعرادی کعه دارای اسعتقالل فکعری
قویتری باشند ،میتوانند در حل مشکالت و چا شهای شنعدگی روشمعرا خعود بعه ظرفیعتهعا و
تواناییهای خویش تکیه کنند .بدین ترتیعب اش دیعدگاا ایعن افعراد ،متعائل سیاسعی ،فرهنگعی و
اجتماعی جامعه اش جممه حوشاهایی هتتند که میتوانند با تالش کارگ اران اجتماعی حل شوند.
بر اساس دیدگاا گرانویتر ،سرمایه اجتماعی اش طریق شبکههای اجتماعی باعث ساختاربندی
جریان اطالعات میشود و بدین ترتیب افراد تحت تأثیر اطالعات خاصی قرار میگیرند

( Lake and
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 .)Huckfeldt, 1998, p.569به عبارت دیگر ،محیط اجتماعی میتواند اش طریق احاطه یعک کعارگ ار
باعث شود که فرد به سمت شرکت در فعا یتهای سیاسی خاصی ترغیعب شعود .در ایعن راسعتا،
وربا و همکاران او استدالل میکنند کعه افعراد بعه سعه د یعل در فعا یعتهعای سیاسعی شعرکت
نمیکنند :یا نها نمیتوانند ،یا نها نمعیخواهنعد ،و یعا کتعی اش نهعا طمعب نمعیکنعد (

Verba,

 .)Schlozman and Brady, 1995, p.15حال به نظر میرسعد اش بعین سعه د یعل فعوق ،د یعل خعر
میتواند اش طریق شبکههای اجتماعی حل شعود و معردب تشعویق بعه مشعارکت در فعا یعتهعای
سیاسی شوند.
نظریه سرمایه اجتماعی کمک میکند تا بتوان نقش پیوندهای اجتمعاعی در افع ایش تقاضعا
برای مشارکت سیاسی را پیشبینی کرد .گرانویتر استدالل میکنعد در صعورتی معیتعوان میع ان
مشارکت در میان شهروندان را اف ایش داد که پیوندهای ضعیف در میان نان تقویت شود .د یعل
این امر ن است که هنگامی که پیوندهای اجتمعاعی قعوی در جامععه وجعود داشعته باشعد ،ایعن
شبکهها باشیگران اجتماعی را به احاطه خود درمعی ورنعد و در نتیجعه تبعادل اطالععات بعین او و
محیط اجتماعی را محدود میساشند .به عبارت دیگر ،هنگامی که پیوندهای اجتماعی میان فعرد و
دیگران قویتر باشد ،شهروندان اشترا نظر بیشتری بعا همعدیگر خواهنعد داشعت .امعا بعرعکس،
پیوندهای ضعیف احتمال ارتبا افراد با شهروندان مختمف را افع ایش معیدهعد و بعدین ترتیعب
اطالعات اش حوشاهای مختمف به فرد منتقل معیشعود ( .)Granovetter, 1973, p.1362بعه شعیواای
مشابه ،بورت ( )1992استدالل میکند شمانی که در جریان اطالععات ،تنعوع وجعود داشعته باشعد،
شکافهای ساختاری در جامعه ک رن

میشود و بدین ترتیب می ان کشمکشهعا میعان طبقعات
4

1

مختمف جامعه کاهش مییابد .پوتناب نی اش ماهوب قیود پیوندی در مقابل قیود ونعدی در ایعن
راستا استاادا میکند (.)Putnam, 2000, p.22

در صورت پذیرش استدالل فوق ،انتظار میرود افرادی که شادانه بعه شعبکههعای اجتمعاعی
گتتردا و متنوع -به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی پیوندی -دسترسی دارنعد ،تقاضعای بیشعتری
1 . Bonding ties
2 . Bridging ties
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برای مشارکت سیاسی دارند .این امر به این د یل است که چنین شبکههایی مردب را به فضعاها و
بتترهای گتترداتری پیوند میدهد و بدین ترتیب احتمعال افع ایش تقاضعا بعرای فعا یعتهعای
سیاسی در میان نان گتترش مییابد .بر این اساس ،به نظر میرسد انجمنهای داوطمبانه به این
د یل می ان مشارکت سیاسی را اف ایش میدهد که چنین انجمنهعایی پیونعدهای ضععیف را در
میان شهروندان اف ایش میدهد.

 .5فرضیهها و روش
فرضیههای پژوهش عبارتاند اش:
ا ف) بین سرمایه اجتماعی ارتباطی و بیتااوتی سیاسی رابطه وجود دارد.
ب) بین سرمایه اجتماعی ساختاری و بیتااوتی سیاسی رابطه وجود دارد.
پ) بین سرمایه اجتماعی ارتباطی و مشارکت سیاسی رسمی رابطه وجود دارد.
ت) بین سرمایه اجتماعی ساختاری و مشارکت سیاسی رسمی رابطه وجود دارد.
ث) بین سرمایه اجتماعی ارتباطی و مشارکت سیاسی فعاالنه رابطه وجود دارد.
ج) بین سرمایه اجتماعی ساختاری و مشارکت سیاسی فعاالنه رابطه وجود دارد.
پژوهش حاضر اش نظرکنترل شرایط پژوهش ،یک بررسی پیمایشی ،اش نظر هدف ،یک بررسی
کاربردی است .جامعه ماری پژوهش شامل کمیه دانشعجویان  41تعا  14سعال دانشعگاا اصعاهان
میباشد که کعل تععداد ایعن دانشعجویان  41551بعودا اسعت .تععداد نمونعه بعر اسعاس فرمعول
نمونهگیری کوکران بعا دقعت بعر ورد  d=0.05و حعداکثر واریعانس

=0.25

)

و سعط

اطمینان  35درصد 111 ،نار تعیین شدا ،که به د یل شایل شدن پاراای اش پرسشنامههعا هنگعاب
گرد وری داداها و عدب امکان استاادا اش نها 111 ،پرسشنامه مورد تجریه و تحمیل قعرار گرفتعه
است.
نگاره شماره ( – )3ویژگیهای توصیفی نمونه پژوهش
جنس

متغیر

فراوانی

متغیر

میانگین

مرد
شن

431
411

سن
در مد ماهیانه به تومان

11/44
111541/41

انحراف
استاندارد
5/11
111145/44
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تحصیالت

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

411

445
413
11

نگارا شمارا ( ،)4ویژگیهای توصیای نمونه پژوهش را نشعان معیدهعد .تععداد  431ناعر اش
شرکتکنندگان مرد و  411نار شن بودند .همچنین  445نار اش شرکتکنندگان ،دانشجوی مقطع
کارشناسی 413 ،نار کارشناسی ارشد و  11نار دکتری بودند .میانگین و انحراف اسعتاندارد سعن
افراد شرکتکنندا به ترتیب  11/44و  ،5/11میانگین و انحراف استاندارد در مد برای کعل نمونعه
به ترتیب  111541/41و  111145/44به دست مد.
در این پژوهش منظور اش مشارکت سیاسی و سرمایه اجتمعاعی ،نمعراای اسعت کعه فعرد بعه
ترتیب در پرسشنامههای مشارکت سیاسی و سرمایه اجتماعی و ابعاد نها به دست معی ورد کعه
شرح ویژگیهای کاایت و اعتبار نها در قتمت اب ارهای سنجش توضی دادا شدا است.
در خصوص اب ارهای تحقیق ،در این پژوهش با توجه به اهمیت موضعوع و حتاسعیت ن ،اش
دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه مشارکت سیاسی استاادا شدا است.
پرسشنامۀ سرمایه اجتماعی به صورت محققساخته تهیعه شعدا اسعت .در سعنجۀ سعرمایه
اجتماعی دو بعد ارتبعاطی و سعاختاری معورد توجعه قعرار گرفتعه اسعت .بعد سعاختاری سعرمایه
اجتماعی ،ا گوی کمی روابطی را که در جوامع یافت میشود ،در نظر دارد .بعدین معنععا کععه این
بعد ،می ان ارتباطی را که افراد با یکدیگر در جامعععه برقرار میکنند ،در بر میگیعععرد .امععا بعععد
ارتباطی بر خصوصیات رابطه بین افراد تمرکع دارد ( .)Boisot, 1995, p.86بععد ارتبعاطی سعرمایه
اجتماعی اش ترکیب سؤاالتی در مورد مؤ اههای اعتماد رسمی ،اعتماد نهادی ،اعتماد تعمی یافتعه،
همیاری ،همکاری ،ظرفیت پذیرش تااوتها ،ارشش شنعدگی و حمایعت اجتمعاعی بعهوجعود معدا
اسععت .اش سععوی دیگععر بعععد سععاختاری سععرمایه اجتمععاعی اش طریععق ترکیععب سععؤاالتی در مععورد
شاخ های شبکههای اجتماعی افقعی و عمعودی بعه دسعت معدا اسعت .پرسعشنامعه سعرمایه
اجتماعی متشکل اش  11سؤال است .در بعد ارتباطی پرسشنامه ،سؤاالتی در بعد فرهنگی سرمایه
اجتماعی گنجاندا شدا است .برخی اش سؤاالت در این شمینه عبارتاند اش :جهعت انجعاب یعک کعار
عاب ا مناعه یا حل یک مشکل سابقه کار مشتر

دارب ،برای بهبود اوضاع محل شندگی حاضعر بعه
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چش پوشی اش پول و وقت خود هتت  ،اش شندگی با مردمی که فرهن

و داب رسعوب متاعاوتی بعا

من دارند ،احتاس ذت میکن  .اما در مورد بعد ساختاری ،سؤاالتی در مورد شبکههای اجتماعی
مورد توجه قرار گرفته است مانند من در نماش جمععه شعرکت معیکعن  ،در انجمعنهعای خیریعه
مشارکت متتمر دارب ،و همچنین در مراس های مذهبی و دستههای ع اداری شعرکت معیکعن .
سؤاالت این پرسشنامه نگرشی هتتند و در یک طیف پنج قتمتی (کامال مخا ف ،4 :مخعا ف، 1 :
بینابین ، 1 :موافق 1 :و کامال موافق )5 :بر اساس سیتت یکرت نمراگذاری میشوند .برای بررسی
پایایی این پرسشنامه اش روش اجرای مجدد و هماهنگی درونی استاادا شدا است .ضعریب اعای
کرونباخ برای این پرسشنامه  4/11محاسبه شدا است .روایی این پرسشنامه نیع اش طریعق سعه
رویکرد مختمف مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج ،مؤیعد روایعی سعاختی و روایعی ظعاهری ن
هتتند .روایی بیرونی پرسشنامه اش طریعق رابطعه بعین نمعرات افعراد در پرسعشنامعه و ارشیعابی
خودشان اش می ان سرمایه اجتماعی خود در یک طیف  44قتمتی ،4/14 ،محاسبه شدا است.
اب ار دیگر مورد استاادا در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته مشارکت سیاسی بعود .در
این راستا ،برای سنجش مشارکت سیاسی اش پرسشنامه اش نوع سعنج یکعرت اسعتاادا شعد .ایعن
پرسشنامه با بهراگیری اش مقیاس یکرت توسط محقق ساخته شعد کعه دارای  41سعؤال اسعت.
برای تعیین روایی و اعتبار اب ار تحقیق ،ابتدا پرسشهای متعددی به وسیمه چند ناعر متشعکل اش
استادان عموب سیاسی و عموب اجتماعی طرح و پس اش بررسی تععداد  41سعؤال انتخعاب و پعس اش
ویرایش و به منظور اطمینان بیشتر بر روی یک گروا چهل ناری به صورت شمایشی اجرا شد .در
این پژوهش ضرایب پایایی این مقیاس به روش کرونباخ برابر  4/13درصد بودا اسعت .بعه منظعور
اف ایش دقت و با توجه به شرایط جامعه ایران ،مشارکت سیاسی بر اسعاس معدل تعتر میمبعرت
( )4315که تنها به اشکال متعارف مشارکت سیاسی میپرداشد ،به سعه بععد رفتارهعای مشعارکت
سیاسی رسمی (سؤاالتی اش قبیل رأی دادن در انتخابات) ،مشارکت سیاسعی فعاالنعه (سعؤاالتی اش
قبیل صرف وقت در یک کارشار تبمیغات سیاسی ،عضویت فعال در یک گعروا سیاسعی ،گعرد وری
کمکهای ما ی برای مقاصد سیاسی و غیرا) و بیتااوتی سیاسی (اش قبیل با شرکت در انتخابعات
نمیتوانی در تعیین سرنوشت خود مؤثر واقع شوی  ،در برخورد با تحعوالت کشعور بعیش اش پعیش
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احتاس ناتوانی میکن  ،ما دانشجویان به کار سیاسعت وارد نیتعتی و نمعیتعوانی در ن دخا عت
کنی ) تقتی گردیعد .ایعن مقیعاس ابع اری بعرای سعنجش مشعارکت سیاسعی افعراد اسعت کعه
نمراگذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار اش یک (کامال موافق ) تا ( 5کامال مخا ا ) میباشد.
پژوهش حاضر اش نوع مطا عات همبتتگی بودا و طرح ن با توجه به روش جمع وری داداها
اش نوع پسرویدادی

میباشد.

 .6یافتههای پژوهش
به منظور ارائه تصویر روشنتری اش وضعیت متغیرهایی کعه در ایعن پعژوهش معورد بررسعی قعرار
گرفتند ،در نگارا شمارا ( )1برخی یافتههای توصیای اش قبیل میانگین و انحراف اسعتاندارد ابععاد
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی گ ارش شدا است.

نگاره شماره ( - )2آمار توصیفی و نمرات شرکتکنندگان در هر یک از ابعاد سرمایه
اجتماعی و مشارکت سیاسی
متغیرها

دامنه

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

بیتفاوتی سیاسی

41/44

41/44

11/44

11/43

1/11

11/11

مشارکت رسمی

41/44

1/44

14/44

44/35

5/11

11/11

مشارکت فعال

14/44

5/44

15/44

44/14

1/11

41/34

سرمایه اجتماعی

15/44

43/44

11/44

11/11

44/41

441/11

ساختاری
سرمایه اجتماعی

14/44

11/44

441/44

11/11

41/13

411/14

ارتباطی

همانطور که نگارا شمارا ( )1نشان میدهد ،میانگین و انحراف معیار بعد بیتااوتی سیاسی
به ترتیب  11/43و  1/11و میانگین بعد مشارکت رسمی  44/35با انحراف معیار  5/11به دسعت
مدا است .همچنین میانگین و انحراف معیار بعد مشارکت فعال به ترتیب برابر  44/14با انحراف
معیار  1/11به دست مدا که بر این اساس می ان نمرا بیتااوتی سیاسعی در میعان دانشعجویان
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بیشتر اش سایر ابعاد است .در پرسشنامه سرمایه اجتمعاعی ،میعانگین بععد سعاختاری 11/11 ،بعا
انحراف معیار  44/41و میانگین بعد ارتباطی  11/11با انحراف استاندارد  41/13بعه دسعت معدا
است.
نگاره شماره ( - )1همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی
متغیرها

بیتفاوتی

مشارکت رسمی

مشارکت فعال

سیاسی
سرمایه اجتماعی

**4/13

**-4/11

**4/11

ساختاری
سرمایه اجتماعی

**4/54

**-4/11

**4/54

ارتباطی
* Correlation is significant at P<0/05
**Correlation is significant at P<0/01

نگارا شمارا ( ،)1همبتتگی سادا (پیرسون) هر یک اش ابعاد سرمایه اجتمعاعی بعا مشعارکت
سیاسی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهدا میشود ،میان تماب ابعاد سرمایه اجتماعی با تماب
ابعاد مشارکت سیاسی رابطه معنیدار وجود دارد .باالترین می ان همبتتگی مربو به رابطه بععد
ارتباطی سرمایه اجتماعی با بعد فعاالنه مشارکت سیاسی

( r=4/54وp<0.001

) مشاهدا میشود و

کمترین رابطه بین بععد سعاختاری سعرمایه اجتمعاعی بعا بععد بعیتاعاوتی سیاسعی ( r=-4/11و
 )p<0.001است .همچنین نگارا فوق نشان میدهد که هر چند رابطه ابععاد سعرمایه اجتمعاعی بعا
مشارکت سیاسی رسمی و مشارکت سیاسی فعاالنه مثبت میباشد ،اما رابطه هر دو بععد سعرمایه
اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی با بیتااوتی سیاسی ،منای و معنیدار است.
برای بررسی رابطه چندگانه ابعاد سرمایه اجتماعی با هر یعک اش ابععاد مشعارکت سیاسعی اش
تحمیل رگرسیون چندگانه استاادا شد .نگارا شمارا ( ،)1نتایج مدل رگرسیونی را بعه اشای رابطعه
سرمایه اجتماعی و ابعاد ساختاری و ارتباطی با هر یک اش ابعاد مشارکت سیاسی نشان میدهد.
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نگاره شماره ( -)4نتایج مدل رگرسیون به ازای رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی
متغیر پیش

R

متغیر مالک

R2

R2
تعدیلشده

4/41

4/44

بین

ابعاد

بیتفاوتی

سرمایه

سیاسی

ساختاری

مشارکت

و ارتباطی

رسمی

4/15

4/11

4/51
4/14

مشارکت

4/11

4/14
4/11

خطای

F

سطح

استاندارد

معنیداری

برآورد

1/51
1/31
1/44

41/11
51/11
11/44

4/44
4/44
4/44

فعال

همانگونه که نگارا شمارا ( )1نشان میدهد ،ابعاد سرمایه اجتماعی پیشبینیکنندا خعوبی
برای مؤ اههای مشارکت سیاسی هتتند .مقدار همبتتگی چندگانه ( )Rابعاد سرمایه اجتماعی با
بیتااوتی سیاسی  4/15است و ضریب تعیین نشان میدهد 41درصعد واریعانس بععد بعیتاعاوتی
سیاسی توسط سرمایه اجتماعی تبیین میشعود .مقعدار همبتعتگی چندگانعه ( )Rابععاد سعرمایه
اجتماعی با مشارکت سیاسی رسمی  4/51بودا و  11درصد واریانس مربو به مشارکت سیاسعی
رسمی را تبیین میکند .مقعدار همبتعتگی چندگانعه ( )Rابععاد سعرمایه اجتمعاعی بعا مشعارکت
سیاسی فعال  4/14بودا و 11درصد واریانس مربو به مشارکت سیاسی فعال را تبیین معیکنعد.
سط معنیداری به دست مدا برای مقادیر  Fنشعان معیدهعد تمعاب ضعرایب در سعط

P<0.001

معنیدار است.
نگاره شماره ( -)5ضرایب رگرسیون غیر استاندارد( )Bو استاندارد ( )bبه ازای هر بعد از
سرمایه اجتماعی بر ابعاد مشارکت سیاسی
ضرایب غیر استاندارد

متغیر

متغیر

مالک

پیشبین

B

خطای

ضرایب

t

استاندارد

سطح
معنیداری

استاندارد
بیتفاوتی

ساختاری

4/41

4/41

4/43

4/33

4/11

سیاسی

ارتباطی

-4/41

4/41

-4/14

-1/11

4/44
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مشارکت

ساختاری

4/44

4/41

4/11

1/11

4/44

سیاسی

ارتباطی

4/44

4/41

4/11

1/11

4/44

رسمی
مشارکت

ساختاری

4/41

4/41

4/14

1/13

4/441

فعاالنه

ارتباطی

4/41

4/41

4/15

1/14

4/44

نگارا شمارا ( )5ضرایب رگرسیون غیر استاندارد) (Bو استاندارد) (bرا به اشای رگرسیون هعر
بعد اش سرمایه اجتماعی بر ابعاد مشارکت سیاسی نشان میدهد .همانگونه که ضرایب رگرسعیون
استاندارد نشان میدهند ،در تماب ابعاد مشارکت سیاسی ،بعد ارتباطی پیشبینیکنندا مهع تعری
است و اش وشن  bباالتری برخوردار است و بعد ارتباطی ارتبا بیشعتری بعا مؤ اعههعای مشعارکت
سیاسی دارد .رگرسیون بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر بیتااوتی سیاسعی معنعیدار نیتعت و
ارتبا معنیداری با این ابعاد نشان نمیدهد .همچنین نتایج ضرایب رگرسیون نشان میدهد کعه
هر چند ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه مثبتی با تماب ابعاد مشارکت سیاسی دارند ،امعا رابطعه بععد
ارتباطی سرمایه اجتماعی با بیتااوتی سیاسی منای و معنیدار میباشد.

فرجام
مشارکت سیاسی متغیری است که عوامل متعددی بر ن تأثیر میگذاردنعد .در پعژوهش حاضعر،
تأثیر دو متغیر ارتباطی و ساختاری سعرمایه اجتمعاعی بعر مشعارکت سیاسعی دانشعجویان معورد
بررسی قرار گرفته است .پرسش اساسی این پژوهش ن بود که یا رابطهای میان ابعاد ارتبعاطی و
ساختاری سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجویان وجود دارد؟ نتایج حاصعل اش تج یعه و
تحمیل داداها نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسعی در دانشعجویان معورد
بررسی ارتبا معنیداری وجود دارد .باالترین می ان همبتتگی مربعو بعه رابطعه بععد ارتبعاطی
سرمایه اجتماعی با بعد فعاالنه مشارکت سیاسی مشعاهدا معیشعود و کمتعرین رابطعه بعین بععد
ساختاری سرمایه اجتماعی با بعد بیتااوتی سیاسی است.
همچنین نتایج نشان میدهد که هر چند رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با مشعارکت سیاسعی
رسمی و مشارکت سیاسی فعاالنه مثبت میباشد ،اما رابطه هر دو بعد سرمایه اجتماعی ساختاری
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و سرمایه اجتماعی ارتباطی با بیتااوتی سیاسی منای و معنیدار میباشد .این نتیجه با یافتههای
حاصل اش پژوهشهای تجربعی گذشعته یعک و هاچامعد ()4331؛ سمیگتعون ()4333؛ معاهبرگر
()1444؛ پوتناب ()1444؛ تنی و هانکوینت ( )1441و امابجمعهشادا و همکعاران ( )4134همتعو
میباشد .نتایج تحقیقات مذکور نشان دادا است که افرادی کعه دارای سعرمایه اجتمعاعی بعاالیی
هتتند ،اش نظر شناخت سیاسی در حد باالیی قرار دارند و عوامل اجتماعی تأثیر قابل مالحظعهای
در کنش سیاسی این افراد دارد .سرمایه اجتماعی که تععامالت سیاسعی را تتعهیل معیکنعد ،در
شبکههای بیناشخصی تو ید میشود و ایعن افع ایش سعط سعرمایه اجتمعاعی سیاسعی احتمعال
مشارکت شهروندان در فعا یتهای سیاسی را اف ایش میدهد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با بیتااوتی سیاسعی ارتبعا
معنیداری وجود ندارد .این نتایج حاکی اش ن است که وجود تااوتها در می ان سرمایه اجتماعی
موجب بروش تااوت در می ان درگیری و مشارکت خواهعد شعد و بعین جایگعاهی کعه هعر فعرد در
سمتمهمراتب اجتماعی اشغال میکنعد و میع ان درگیعری یعا بعیتاعاوتی و ععدب درگیعری نعان
همبتتگی وجود دارد .بیتااوتی اجتماعی و سیاسی به عنوان عدب درگیری فعال و عدب مشارکت
در فعا یتهای اجتماعی-سیاسی ،اگر چه پدیداای جدید تمقی نمیگردد ،اما به نظر معیرسعد بعا
تحوالت عظی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در عصر جدید ،بعهطعور چشعمگیری افع ایش یافتعه
است .این پدیدا را میتوان با رویکردها و عوامل اجتماعی برطرف کرد.
تعامالت اجتماعی فرصتهایی برای افراد جهت جمع وری اطالعات در مورد سیاسعت ایجعاد
میکند که به نها اجاشا میدهد فراتر اش محدودیت منابع شخصی شندگی کننعد .در نتیجعه ،ایعن
امر حمایت بتیاری اش مردب اش فعا یتهای سیاسی را بعه دنبعال دارد .در واقعع تعامعل اجتمعاعی
فرصتهای بدیمی جهت دستیابی افراد به منابع اجتماعی دیگر فراه میکند که این امعر کعاهش
موانع مشارکت سیاسی را به دنبال دارد .در نتیجه منابع مکمل اجتماعی موجب اف ایش منعابع و
تواناییهای افراد میشود که ن ه به نوبه خود احتمال مشارکت سیاسی را افع ایش معیدهعد و
افراد را در معر
یند.

تأمین اطالعات اجتماعی قرار میدهد تا نها به در

درستی اش سیاسعت نایعل
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با توجه به نتایج تحقیق میتوان انتظار داشت که اجعرای طعرحهعایی همچعون کعانونهعا و
انجمنهای عممی ،سیاسی و صنای و دیگر نهادهای مدنی-دانشجویی منجعر بعه افع ایش انگیع ا
برای مشارکت سیاسی فعال شود ،چرا که حضور مکرر در انجمنها و نهادهعا و تمعاس معنظ بعا
دوستان و همکارانی که در این شبکههای اجتماعی مشغول هتتند ،به عنوان سعاشوکارهای مهع
برای نظارت و تقویت هنجارهای مدنی محتوب میشوند .بعا افع ایش سعرمایه اجتمعاعی شعبکه،
اعتماد متقابل بین شخصی نی اف ایش مییابد .به بیان دیگر روابط و تععامالت و منعابع حمعایتی
موجود در شبکه میتواند شمینهساش ایجاد و تقویت اعتماد بین افراد باشد .بهبعود عممکعرد شعبکه
اجتماعی در یک رابطه ،باعث پدید مدن حتن نیت و اعتماد متقابل شعدا و همگرایعی ذهنعی و
انتجاب را تقویت میکند .بنابراین رشد شبکههای اجتماعی ،فرصتهایی را برای کنشعگران پدیعد
می ورد که باال رفتن مشارکت در امور سیاسی اش این دسعته فرصعتهعا هتعتند .اش دیعد پوتنعاب
هنجارها و شبکه های اجتماعی حاک بر جامعه انتانی ،خود شکلدهندا رفتار افراد در جامععه در
چارچوبی خاص و اش قبل تعیینشدا به منظور تو ید سعرمایه اجتمعاعی و منعتج اش ن مشعارکت
سیاسی است ،شیرا هر انداشا اش سرمایه اجتماعی و ابعاد ن مصعرف شعود ،نعه تنهعا اش ن کاسعته
نخواهد شد ،بمکه به می ان ن اضافه نی میشود .به عبارت ساداتر ،کاربرد مؤ اههای شعبکههعای
اجتماعی منجر به باشتو ید سرمایه اجتماعی میشود و رابطه مثبت بعین ایعن مؤ اعههعا بعا ابععاد
مختمف مشارکت سیاسی در نتیجه به اف ایش مشارکت سیاسی افراد در جامعه منجر خواهد شد.
به نظر میرسد که با تقویت عوامل ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی و فرهن سعاشی و
رفع مشکالت معیشتی ،مشارکت مردمی و بعه دنبعال ن سعط امنیعت اجتمعاعی و سیاسعی در
جامعه اف ایش یابد که خود موجب اف ایش کار معدی ،کعاهش تصعدیگعری ،تمرک شدایعی ،رفعع
تعارضات ساختاری و اف ایش پاسخگویی خواهد شد .در واقع سعرمایه اجتمعاعی اش جممعه عوامعل
تأثیرگذار در باشتو ید فرهن

اجتماعی و سیاسی و ساشمانی است که با تشویق و تقویت نهادهعای

اجتماعی و صنای و حرفهای ،به شکلگیری روابعط مشعارکتی بعین افعراد و نهادهعا و در نتیجعه
مشارکت در حوشاهای مختمف اش جممه سیاسی ،کمکرسانی میکند.
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منابع فارسی
 .4امابجمعهشادا ،سیدجواد ،محمودرضا رهبر قاضی ،امید عیتینژاد و شهرا مرنعدی (" ،)4134بررسعی رابطعه میعان
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاا اصاهان" ،پژوهشنامه علوم سیاسی .)1(1
 .1پناهی ،محمدحتین ،غالمرضا خوشفر ( "،)4134بررسی تأثیر سرمایه اجتمعاعی بعر مشعارکت سیاسعی مطا ععه
موردی استان گمتتان" ،جامعهشناسی جوانان.)1(4 ،
 .1سروش ،مری و حتین افراسیابی (" ،)4113سعرمایه اجتمعاعی ،هویعت و مشعارکت اجتمعاعی جوانعان شعیراش"،
پژوهش جوانان ،فرهن

و جامعه (جوان و مناسبات نتمی) ،شمارا .5

 .1صدیقی ،بهرن  ،ینا ممکمیان و مهدی اجاقی اشبری (" ،.4134بررسی تأثیر اعتماد سیاسی بر مشعارکت سیاسعی
(مورد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاا شاد اسالمی واحد رودهن  ."13-11پژوهش اجتماعی.)44( 1 ،
 .5عنابتتانی ،عمیاکبر ،حمید شایان و سحر احمدشادا (" ،)4134بر ورد می ان تأثیرپذیری مشارکت شنان اش سعرمایه
اجتماعی در نواحی روسعتایی (مطا ععه معوردی :دهتعتان درش ب وشهرسعتان مشعهد)" ،علووم جغرافیوایی،
.)14(41
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