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چکیده
مشارکت سیاسی بهعنوان یکی از سنجههای توسعه سیاسی در جهان ،هماکنون یکی از مهمترین و اساسیترین
مفاهیم در علوم سیاسی و اجتماعی به شمار میرود .بهطوریکه در سیاست عملی و نظری از جایگاه برجستهای
برخوردار است .بر همین اساس هدف این مطالعه ،شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی می-
باشد .به لحاظ روششناسی ،این تحقیق از نوع توصیفی است و به لحاظ نحوه گردآوری دادهها ،پژوهشی میدانی
محسوب میشود .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان  11سال به باالی شهرستان گرگان میباشد که
حجم نمونهای به تعداد  404نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب و مورد مطالعه
قرار گرفت .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ بوده است که برای تأیید اعتبار آن از
اعتبار صوری استفاده شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مفاهیم سرمایه اجتماعی و
مشارکت سیاسی به ترتیب (آلفا ≥  0/618و  )0/460مورد تأیید قرار گرفته است .یافتهها نشان داد که میانگین
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان به ترتیب  2/844و  3/442از  5میباشد که در حد «کم» و
«متوسط» ارزیابی میشود .همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و
ابعاد آن (بهجز تعامل اجتماعی) با مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد .در مورد عوامل مؤثر بر مشارکت
سیاسی میتوان گفت که در مجموع  1/4درصد از تغییرات مشارکت سیاسی از طریق متغیرهای مستقل تحقیق
تبیین میشود.
کلید واژهها :سرمایه اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت سیاسی.
 -1دانشیار گروه جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه گلستان
 -2مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
 -3کارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی ،استانداری گلستان ،گرگان ،ایران.
 -4کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران.
* :نویسنده مسئول
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 .1مقدمه و بیان مسئله
مشارکت در لغت به معنای همکاری کردن ،شرکت داشتن و شریک شدن است .مشارکت در
واقع شرکت داوطلبانه گروهی از مردم در برنامهها و طرحهای سیاسی -اجتماعی است که در
توسعه ملی نقش اساسی دارند (نیازی .)26 :1361 ،مشارکت برانگیختن حساسیت مردم و
در نتیجه افزایش درک و توان آنها برای پاسخگویی به طرحها و برنامههای توسعه اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی است .در مشارکت حدود دخالت مردم در فرایند تصمیمگیری تا آنجاست
که بر زندگی آنان تأثیر میگذارد؛ یعنی اینکه حق مداخله باید موجب حل مشکالت خود و
جامعه شود .با این وصف ،مشارکت میتواند ابزاری برای رونقبخشی به فعالیتهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و در نتیجه شتاب دادن به آهنگ توسعه ،عدالت اقتصادی و
اجتماعی باشد (کالنتری .)23 :1345 ،در این میان یکی از انواع مشارکت سیاسی که بسیار
موردبحث و بررسی قرار گرفته است ،مشارکت سیاسی است .مشارکت سیاسی در
چهارچوبهای متعارف و قانونی را یکی از سنجههای توسعه سیاسی در کشورهای جهان به
شمار آوردهاند (گن زیر .)251 :1381 ،امروزه متفکران و صاحبنظران توسعه ،مشارکت را از
مهمترین ارکان توسعه بهشمار میآورند و در توسعه سیاسی برای آن اهمیتی دوچندان
قائلاند .به اعتقاد آنان مشارکت سیاسی از ضرورتهای جدانشدنی و انکارناپذیر نظام سیاسی
در قرن بیست و یک است و اصلیترین شاخص توسعهیافتگی سیاسی ،پاسخ به نیاز فزاینده
مشارکت سیاسی و نهادینه کردن آن در قالب نهادهای مدنی است (هاشمی و همکاران،
 .)201 :1361بهعبارتدیگر یکی از اساسیترین موضوعات در هر نظام سیاسی ،مسئله
مشارکت سیاسی شهروندان آن نظام بوده که از عینیترین نمودهای آن میتوان به مواردی
چون حضور و مشارکت در عرصه انتخابات ،عضویت در تشکلهای سیاسی ،هواداری از
جریانات سیاسی و  ...اشاره کرد .در دنیای امروز اساس و جهت حرکت نظامها چه در سطح
ملی و چه در عرصه بینالمللی افزایش یافته که این خود پشتوانههای عظیم را برای رسیدن
به اهداف پیشبینیشده برای نظام سیاسی و دولتمردان آن نظام مهیا میسازد .مشارکت
سیاسی در سیاست عملی و نظری از جایگاه برجستهای برخوردار است .شکی نیست که برای
نیل به توسعه سیاسی باید میزان مشارکت سیاسی مردم افزایش یابد .به نظر ساموئل
هانتینگتون 1مهمترین کمبود کشورهای درحالتوسعه عالوهبر نارساییهای اقتصادی ،کمبود
مشارکت سیاسی است (هانیتگتون .)1 :1345 ،در تحقیقات مختلفی که صورت گرفته است،
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سرمایه اجتماعی بهمنزله یکی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی مطرح شده است.
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع
مدرن مطرح گردیده است .طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اقتصادی ،نشان دهنده
اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای سیاسی و اقتصادی است .زمینههای
تحقق کارکردهای سرمایه اجتماعی نظیر مشارکت سیاسی و عضویت داوطلبانه در سازمان-
های غیردولتی صرفاً در صورت وجود سرمایه اجتماعی غنی در سطوح فردی و اجتماعی
امکان ظهور و بروز مییابند؛ بنابراین اطالع از کمیت و کیفیت سرمایه اجتماعی و نحوه
توزیع آن در جامعه و رابطه آن با متغیرهای دیگر ،قدرت درک و پیشبینی بیشتری نسبت
به پدیدهها و مسائل اجتماعی را میدهد (خوشفر .)1 :1364 ،اعتماد اجتماعی بهعنوان یکی
از ابعاد سرمایه اجتماعی ،یکی از عناصر مهم و محوری رویکردها ،رفتارها و نهادهای سیاسی
است ،بهگونهای که میتوان آن را بنیان حکومتهای مردمساالر معرفی کرد .بسیاری از
اندیشمندان استدالل میکنند که اعتماد اجتماعی باعث حمایت از همکاریهای اجتماعی
میشود  .رفتارهای جمعی را تسهیل و توجه به منافع عمومی را تشویق میکند ،بنابراین با
ع نایت به این نکته که سرمایه اجتماعی در چند سال اخیر توانسته در حوزههای گوناگون
علوم اجتماعی جایگاه بسیار مناسب و رفیعی را کسب کند ،به نظر میرسد بتواند بهعنوان
متغیری تبیینکننده  ،در بسیاری از موضوعات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی به
رفتارها و فعالیتهای سیاسی مجموعه افراد جامعه تحرک ببخشد و افراد بیبهره از سیاست
را در تصمیمگیریها و ساماندهی جامعه سهیم کند .بهعالوه ازآنجاییکه جامعه ما در طول
زمان تحوالت اجتماعی بسیاری را تجربه کرده است و بهنوعی در حال گذار از جامعه سنتی
به مدرن است ،بدیهی است که آگاهی و شناخت کافی و وافی از کمیت و کیفیت مشارکت
سیاسی آن هم در این برهه از زمان ،بیشازپیش ضرورت پیدا میکند .بهطوریکه وضعیت
سیاسی در یک کشور و در یک تقسیمبندی کوچکتر (شهر) میتواند آگاهی و رفتار سیاسی
مردم یک جامعه را نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مشخص کند؛ بنابراین پرسش
اساسی تحقیق عبارت است از اینکه :چه رابطهای بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی
وجود دارد؟ کدامیک از ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه عمیقتر و قویتری با مشارکت سیاسی
دارند؟
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 .8پیشینه داخلی
زارع و روهنده ( )1315در مطالعه خود با عنوان« :پژوهشی در باب دینداری و مشارکت
سیاسی (مورد مطالعه :شهروندان شهر کرج)»  ،به شناسایی رابطه بین دینداری با مشارکت
سیاسی پرداختند .این مطالعه ،به شیوه پیمایشی بر روی  400نفر از شهروندان شهر کرج
اجرا شد و نتایج آن نشان داد که بین دینداری و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود
دارد به طوری که بین ابعاد مناسکی ،پیامدی ،اعتقادی و تجربی دینداری با مشارکت
سیاسی رابطه مثبتی برقرار میباشد .همچنین نتایج آزمون ضریب همبستگی چندگانه نشان
میدهد که همبستگی متوسطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد (زارع و
روهنده .)23 :1315 ،خلفخانی و حیدری ( )1314به بررسی «رابطه بین سرمایه اجتماعی و
مشارکت سیاسی نهادهای مدرن» پرداختهاند .دادهها با استفاده از روش پیمایش و ابزار
پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد جمعآوری شدند .یافتههای این
مقاله نشان دادند که بین اعتماد به نهادها و تأمین منزلتهای برابر جهت مشارکت در این
نهادها ارتباط معناداری دیده نشده و از سوی دیگر ،بین افقی و عمودی بودن ساخت سیاسی
و ناکارآمد بودن نهادهای سیاسی و مشارکت در این نهادها رابطه معناداری وجود دارد.
عابدی اردکانی و قضوی ( )1313در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین سرمایه اجتماعی و
مشارکت سیاسی» ،با استفاده از اطالعات و اسناد موجود در بین سالهای  1386تا 1364
به این نتیجه رسیدند که اعتماد اجتماعی زنان نسبت به مردان کمتر است ،زیرا مردان به
منابع هویتی و معرفتی که از مهمترین منابع تولید سـرمایه اجتماعی است ،دستـرسی
بیشـتری داشتهاند و همچنین مردان در جایگاههای استراتژیکی قرار میگیرند که فرصت-
های بیشتری برای برخورد و برقراری ارتباط با دایره گستردهتری از افراد در اختیارشان می-
گذارد و نتیجه نهایی اینکه زنان در جامعه امروز در مقایسه با مردان دسترسی کمتری به
سرمایههای اجتماعی داشته اند و بر اثر این ویژگی ،مشارکت سیاسی کمتری نیز از خود
نشان دادهاند .سبزهای و رحیمی ( )1312در مطالعه خود تحت عنوان «بررسی رابطه اعتماد
اجتماعی و مشارکت اجتماعی بین شهروندان نورآباد دلفان لرستان» ،به بررسی رابطه بین
اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی پرداختهاند .این مطالعه به روش پیمایش در میان 358
نفر از شهروندان شهر نورآباد دلفان اجرا شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که
بین اعتماد نهادی و اعتماد فردی با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین
بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،اعتماد نهادی بیشترین میزان تأثیر بر مشارکت اجتماعی را
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داشته است (سبزهای و رحیمی .)41 :1312 ،امام جمعهزاده ،رهبر قاضی ،عیسینژاد و
مرندی ( )1311در مقالهای تحت عنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی
دانشجویان در دانشگاه اصفهان» به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی
پرداختهاند .این مطالعه بر روی  166نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان به روش
پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است .بر این اساس سرمایه اجتماعی به
سه متغیر (اعتماد اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی) و مشارکت سیاسی
با دو وجه یعنی عوامل روانشناختی -نگرشی و شیوه مشارکت (رسمی و غیررسمی) در نظر
گرفته شده است؛ و نتایج گویای این نکته است که در بعد مشارکت سیاسی ،مشارکت
ذهنی -روانشناختی ،تنها اعتماد اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی
همبستگی معناداری داشته است .امام جمعهزاده و مرندی ( )1311به بررسی رابطه میان
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته-
اند .روش تحقیق پژوهش در جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،روش پیمایش است .این
مطالعه بر روی  266نفر از دانشجویان صورت گرفته و برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه
استفاده شده است .در این مقاله با تقسیم سرمایه اجتماعی به سه متغیر (اعتماد اجتماعی،
شبکههای اجتماعی و انجمن های داوطلبانه) به همراه در نظر گرفتن پنج وجه از مشارکت
سیاسی ،یافتهها نشان داد که انجمنهای داوطلبانه بیشترین همبستگی را با متغیرهای
ارتباط و رأی دادن دارد و در مجموع رابطه سرمایه اجتماعی با تمام ابعاد مشارکت سیاسی
معنیدار است .نتایج فوق نشان میدهد که سرمایه اجتماعی زنآنکه از منابع موجود در
گروه های اجتماعی مرتبط با آنان و گستردگی شبکه روابط اجتماعی حکایت دارد ،بر میزان
روی آوردن ایشان به فعالیتهای سیاسی مؤثر است .موحد ،عنایت و پورنعمت ( )1364به
بررسی رابطه مشارکت سیاسی زنان با سرمایه اجتماعی آنان پرداختهاند .این تحقیق از
طریق روش پیمایش و با استفاده پرسشنامه بر روی  361نفر از زنان  16سال به باالی
ساکن در شهر شیراز ،در دو گروه شاغل و خانهدار صورت گرفته است .در این تحقیق سرمایه
اجتماعی به چهار بعد و در د و وجه از مشارکت سیاسی یعنی نگرش نسبت به مشارکت و
شیوه مشارکت مشاهده میشود ،سرمایه اجتماعی زنانکه حکایت از منابع موجود در گروه-
های اجتماعی مرتبط با آنان و گستردگی شبکه روابط اجتماعی دارد ،بر میزان روی آوردن
ایشان به فعالیتهای سیاسی مؤثر است .نکته قابلتوجه اینجاست که همبستگی منفی میان
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ابعاد متفاوت سرمایه اجتماعی با نگرش نسبت به مشارکت سیاسی به دست آمده است؛ این
در حالتی است که زنان پاسخگو در عمل مشارکت سیاسی داشتهاند.
 .0پیشینه خارجی
کووالسکی 1و همکاران ( ،)2010در مطالعهای تحت عنوان نحوه مشارکت در سراسر محدوده
زندگی به بررسی انتخابات نه کشور آمریکایی پرداخته است و نشان میدهد که بین سن و
مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد .پایینترین میزان مشارکت در بین جوانان ،باالترین آن
در میان میانساالن بوده؛ همچنین میزان مشارکت سالخوردگان تا حدودی پایینتر از میزان
مشارکت میانساالن بوده است .آنها میزان مشارکت پایین جوانان را موجب بروز مشکالتی
میدانند .به نظر آنها ،عاملهایی مانند تحصیالت ،یافتن همسر و شغل باعث میشود که
جوانان از مشارکت سیاسی دوری کنند و هنگامیکه جوانان بزرگتر میشوند ،میزان
مشارکت آنها نیز افزایش پیدا میکند .تیمبرلیک )2005( 2در پژوهشی با عنوان سرمایه
اجتماعی و جنسیت در محیط کار به این پدیده پرداخته و دریافته است که مفهوم سرمایه
اجتماعی پیوندی نزدیک با محیط کار دارد و چهبسا اهمیت بیشتری از سرمایه انسانی در
دستیابی به منافع انسانی داشته باشد .ازاینرو بر آن است که شبکهها و سرمایه اجتماعی هم
برای زنان و هم برای مردان اهمیت دارد ،ولی روشهای مردان و زنان برای دسترسی به این
سرمایه و اندازهی بهرهبرداری آنان یکسان نیست .ازاینرو ،نابرابری سرمایه اجتماعی فرصت
اندکی برای زنان در ارتقای شغلی پدید میآورد و این مسئله هم برای زنان و هم برای
سازمانی که در آن کار میکنند ،زیانبار است.
رایس و لینگ )2002( 3رابطه بین سرمایه اجتماعی ،دموکراسی و پیشرفت اقتصادی را
در یازده کشور اروپایی و آمریکایی مورد بررسی قرار داده اند .آنان بر این اعتقادند که
دموکراسی و پیشرفت اقتصادی و فرهنگ بهگونهای علَی به یکدیگر مربوطاند .آنان بر
ماندگاری و دوام سرمایه اجتماعی ت أکید دارند و معتقدند سرمایه اجتماعی اثرات
انکارناپذیری بر دموکراسی و پیشرفت اقتصادی دارد .رایس و لینگ با استفاده از دادههای
پیمایشهای جهانی ارزشها نشان دادند که سرمایه اجتماعی با دوام و قابلانتقال است.
1. Kowalski
2. Timberlik
3. Rice and Ling
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همچنین در این پژوهش تأیید گردید که سرمایه اجتماعی یکی از مؤلفههای مهم پیشبینی
کننده دموکراسی در  11کشور مورد بررسی است .مطالعه ایستر فاچس 1و همکاران ()2001
یکی از مدل های اساسی مطالعه مشارکت سیاسی برحسب سرمایه اجتماعی است که در
شهر نیویورک مورد بررسی قرار گرفته است .متغیرهای تبیینکننده مشارکت سیاسی در این
مدل تحت عنوان سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی نامیده شدهاند .برای سنجش سرمایه
سیاسی در این مطالعه از شاخصهایی چون عضویت در سازمانهای سیاسی ،گروههای مدنی
و قومی ،گروههای حرفهای ،اهمیت شهروندی ،عضویت در اتحادیهها ،شبکههای شخصی از
خانواده ،دوستان و همکاران و فراوانی بحث سیاسی با دیگران استفاده شده است .ویژگیهای
شخصی به تفاوتهای مهم بین افراد مربوط میشود که عبارتند از :جنسیت ،سن ،درآمد،
سطح تحصیالت ،وضعیت شغلی و گروه قومی .این متغیرهای زمینهای یا جمعیت شناختی
بهعنوان متغیرهای کنترل وارد تحلیل میشوند تا در برآورد اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه
سیاسی بر مشارکت سیاسی ،از ایجاد رابطه کاذب جلوگیری شود .در این تحقیق اثرات
سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی بهطور مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
تاکاشی اینوگوچی )2000( 2اشاره دارد که در سالهای اخیر دو تز عمده در مورد سرمایه
اجتماعی مطرح شده است :پاتنام در سال ( )1113سرمایه اجتماعی را در حوزه دموکراسی
به کار برد و از سویی فوکویاما ( )1341سرمایه اجتماعی را بهعنوان عامل مسلم شکوفایی و
رونق معرفی کرده و ژاپن را بهعنوان یک مصداق مهم در این خصوص در نظر میگیرد .او به
دنبال آن است که چه عواملی باعث شد که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بهسرعت
مسیرهای پیشرفت را طی کند .او در این مورد با هدف بررسی رشد سرمایه اجتماعی در
ژاپن کار خود را آغاز میکند ،سؤاالت اصلی او این است که :اشکال ،کمیت ،کیفیت و توزیع
سرمایه اجتماعی چگونه است؟ و اینکه چگونه میتوان تغییر در سرمایه اجتماعی را توصیف
کرد؟ او همچنین تأثیر عوامل مختلف را بر مشارکت و اعتماد اجتماعی در جامعه ژاپن
بررسی میکند .تالش محقق بر آن است تا ماهیت و جهت سرمایه اجتماعی در نظم ژاپن و
آینده فرهنگ سیاسی این کشور را خاطرنشان سازد.

1. ester fachs
2. Inoguchi
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 .3چارچوب نظری
با علم به اینکه در بررسی هر واقعیت اجتماعی ،نظریه واحدی نمیتواند تمامی ابعاد مسئله را
بهخوبی تبیین کند و هر یک از نظریهها و یا رویکردهای نظری میتوانند یک بعد خاص یا
حداکثر ابعاد خاصی از مسئله را تبیین کنند ،لذا در این قسمت با توجه به نظریهها و
دیدگاههای نظری که بهطور مبسوط مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین با عنایت به منابع
تجربی که مرور گردید ،تالش میگردد تا چارچوب نظری منسجمی بر اساس مفاهیم و
متغیرهای اصلی پژوهش فراهم شود .از آنجا که متغیر وابسته این تحقیق مشارکت سیاسی
میباشد ،لذا الزم است ابتدا درباره چگونگی تبیین مشارکت سیاسی بحث گردد .درباره
تبیین مشارکت سیاسی ،به نظر میلبرات و گویل مشارکت بسته به چهار عامل مهم تغییر
میکند :انگیزههای سیاسی ،موقعیت اجتماعی ،ویژگیهای شخصی و محیط سیاسی .به این
عوامل باید مهارت ها ،منابع و تعهد را نیز افزود .برای مثال هرچه فرد بیشتر در معرض
انگیزههای سیاسی بهصورت بحث درباره سیاست ،تعلق به سازمانی که ،به شکلی به فعالیت
سیاسی میپردازد یا دسترسی داشتن به اطالعات سیاسی مربوط قرار داشته باشد ،احتمال
مشارکت سیاسی بیشتر است .موقعیت اجتماعی که با میزان تحصیالت ،محل سکونت ،طبقه
و قومیت سنجیده میشود بهطور قابلمالحظهای در مشارکت تأثیر میگذارند .محیط یا
زمینه سیاسی نیز مهم است از این نظر که فرهنگ سیاسی ممکن است مشارکت و شکل یا
شکلهای مشارکت را که مناسب تلقی میگردد ،تشویق کند یا برعکس مشوق مشارکت
نباشد؛ بنابراین «قواعد بازی» مانند حق رأی در انتخابات ،فراوانی انتخابات ،تعداد مقامات
سیاسی مورد انتخاب ،نگرشها نسبت به اجتماعات و تظاهرات خیابانی و دامنه و ماهیت
احزاب سیاسی و گروههای فشار ،همه متغیرهای مهمی هستند (راش.)135 :1361 ،
باوجوداین ،در نظر گرفتن مهارتهایی که فرد دارد و منابع در دسترس او نیز مهم است.
مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای تحلیلی ،توانایی سازمانی ،مهارتهای سخنوری همه ممکن
است مشارکت را افزایش دهند ،اما فعالیت نیازمند منابع نیز هست ،بهویژه وقت و اغلب پول،
یا مستقیماً بهصورت تعهد مالی و کمکهای اهدایی یا بهطور غیرمستقیم بهصورت اختصاص
دادن وقت یا کمک جنسی .همچنین ممکن است منابع شکل مالقات و رابطه با افراد دیگر و
نیز نفوذ و قدرتی را به خود بگیرد که ازاینگونه مالقاتها و روابط ناشی میشود .در اکثر
موارد ،این امر بیش از هر امری سؤالهایی را درباره تبیین مشارکت سیاسی مطرح میکند
(راش)138 :1361 ،؛ بنابراین اگر به متغیرها و عواملی که راش آنها را در تغییرات مشارکت
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سیاسی مؤثر میداند خوب دقت کنیم درمییابیم که بسیاری از متغیرها و عوامل مذکور،
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به سرمایه اجتماعی مربوط میگردند .موقعیت اجتماعی که
بهعنوان یکی از چهار عامل اصلی تبیین مشارکت سیاسی قید شده است ،کامالً با مفهوم
سرمایه اجتماعی نزدیکی دارد .موقعیت اجتماعی فرد از طریق رابطه وی با دیگران مشخص
میشود و این رابطه یکی از مهمترین عناصر سرمایه اجتماعی است .در واقع شبکههای روابط
اجتماعی مورد تأکید پاتنام و نظریهپردازان سرمایه شبکهای (نظیر لین) ،یک بعد مهم
سرمایه اجتماعی به شمار میرود .دسترسی به منابع نیز آنچنانکه کلمن اشاره میکند
مهمترین عامل تعیین کنشهای اجتماعی است .صرف وقت و پول بهعنوان هنجارهای
همیاری و معامله به مثل میباشند که در سنجش سرمایه اجتماعی از گویه های بسیار
معتبر به شمار میروند .مهارتهای اجتماعی نیز شاخصی از سرمایه انسانی به شمار میروند
که در ارتباط با سرمایه اجتماعی بوده و با تأثیر متقابل در یکدیگر عامل قدرتمندی در
تعیین کنش های اجتماعی هستند .سرمایه انسانی در واقع با تغییر دادن افراد برای دادن
مهارتها و تواناییها به آنها پدید میآید و افراد را توانا میسازد تا به شیوهای جدید رفتار
کنند .دسترسی به اطالعات سیاسی آنچنانکه کلمن معتقد است ،یک شکل مهم سرمایه
اجتماعی به شمار میرود و جزء ذاتی جداییناپذیری از روابط اجتماعی است (کلمن:1344 ،
 .)444ویژگیهای شخصی افراد به معنیدارا بودن شخصیت اجتماعی در مشارکت سیاسی
فعال آنها تأثیرگذار است .بر اساس نظرات آلموند و وربا افراد دارای فرهنگ سیاسی
مشارکتی از طریق فرایند جامعهپذیری این فرهنگ را درونی نموده و دارای شخصیت
اجتماعی غیرتابع هستند .این دسته از افراد از طریق درونیکردن الگوهای مشارکت قوی سه
نهاد اجتماعی عمده یعنی خانواده ،مدرسه و شغل که ازجمله منابع سرمایه اجتماعی
محسوب می شوند ،در مراحل بعدی زندگی نیز مشارکت سیاسی بیشتری خواهند داشت و
جامعه مربوطه در سطح کالن از نظر فرهنگ سیاسی به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر خواهد
بود (میلبرات و گویل.)81-54 :1144 ،
با توجه به آنچه گذشت ،در این تحقیق با استفاده از نظرات لین در سطح خُرد؛ پاتنـام در
سطح کالن و بوردیو در سطح خُرد و کالن (تلفیقی) تالش میشود تا چارچوبی ترکیبی تهیه
و تنظیم گردد تا بتوان در پرتو آن به مشاهده واقعیت پرداخت .بر خی از اظهارات کلیدی در
این خصوص که میتواند برای تدوین چارچوب نظری و ارائه مدل فرضی و همچنین فرضیات
تحقیق سودمند باشد به شرح زیر است:
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لین سرمایه اجتماعی را از سه جز ،منابع نهفته در سـاختار اجتمـاعی ،قابلیـت دسترسـی
افراد به اینگونه منابع و استفاده از اینگونه منابع در کـنشهـای هدفمنـد معرفـی مـیکنـد
(لین .)4 :1111 ،در رابطه با موقعیتهای شبکهای میگوید :موقعیتهای شبکهای میبایست
دسترسی به منابع نهفته را بهتر تسهیل کنند؛ اما اینکه چه نوع موقعیتهای شبکهای ،منـابع
را برای دستیابی مشخص میکنند به نوع منافع مورد انتظار فرد بستگی دارد .به عقیده لـین
منابع ارزشمند در بیشتر جوامع شامل ثـروت ،قـدرت و پایگـاههـای اجتمـاعی مـیباشـند و
سرمایه اجتماعی افراد بر حسب میزان و تنوع ویژگیهای کسانی که فرد با آنهـا پیونـدهای
مســتقیم و غیرمســتقیم دارد بررســی مــیشــود .بــه اعتقــاد پاتنــام «ســرمایه اجتمــاعی بــه
خصوصیاتی از سازمان اجتماعی نظیر شبکهها ،هنجارها و اعتماد اشـاره دارد کـه همکـاری و
هماهنگی برای منافع متقابل را تسهیل مینماید» (پاتنام .)8 :1111 ،پاتنام سرمایه اجتماعی
را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه ،بهعنوان ویژگی سازمان اجتمـاعی تعریـف مـینمایـد کـه
عبارتند از:
الف) شبکهها :روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنـان بـا یکـدیگر بنیـادیتـرین جـزء سـرمایه
اجتماعی است (پاتنام و گاس.)8 :2001 ،
ب) هنجارهای همیاری :او در تعریف هنجارهای همیاری به دو نـوع مبادلـه بـه مثـل ،یعنـی
مبادله به مثل متقابل 1و مبادله به مثل تعمیمیافته 2اشاره مینماید .در نوع متقابل با مبادلـه
همزمان چیزهایی با ارزش برابر ،مانند موقعی که همکاران روزهای تعطیلشان را با هم عـوض
میکنند ،مواجه هستیم؛ اما همانگونه که اشـاره شـد ،در نـوع تعمـیمیافتـه ،رابطـه تبـادلی
مداومی در جریان است که در همه حال یکطرفه و غیر متقابل است امـا انتظـارات متقـابلی
ایجاد میکند ،مبنی بر اینکه سودی که اکنون اعطا شـده بایـد در آینـده بازپرداخـت گـردد
(پاتنام.)214 :1344 ،
ج) اعتماد :پاتنام در بحث از اعتماد با توجه به شعاع اعتمـاد 3بـه دو نـوع اعتمـاد شخصـی و
اعتماد اجتمـاعی اشـاره دارد و نـوع دوم را کـه در ادبیـات سـرمایه اجتمـاعی بعضـ ًا اعتمـاد
تعمیمیافته 4نیز نامیده میشود ،سودمندتر برای جامعه میداند (پاتنام .)213 :1344 ،پاتنـام
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افزایش مشارکتهای مدنی و گسترش شبکههای اجتماعی را از سازوکارهای تبـدیل اعتمـاد
شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا تعمیمیافته معرفی میکند (پاتنام.)134 :1344 ،
بنابراین بوردیو سرمایه اجتماعی را بهعنوان متغیر مسـتقل در نظـر گرفتـه اسـت کـه بـر
ساختار فضای اجتماعی تأثیر میگذارد و مـیتوانـد بـه طریـق اولـی در تعیـین کـنشهـای
اجتماعی و سیاسی مؤثر باشـد (بوردیـو .)46 :1361 ،سـرمایه اجتمـاعی از طریـق الگوهـای
ساختمند از تعامل اجتماعی ایجاد میشود و پیامدهای آن برای افراد بایستی با لحاظ نمودن
این الگوهای تعامل محاسبه شود .بهعالوه ،پیامدهای این الگوهـای تعامـل بـهمنظـور تعیـین
دقیق روابط بین سرمایه انسانی و مشـارکت سیاسـی و پیامـدهای مشـارکت سـازمانی بـرای
فعالیت سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار است (.)Lake and Huckfeldt, 1988
براساس اظهار کلمن ( )1987, 1988که بیان میدارد سرمایه اجتمـاعی موجـب تسـهیل
کنشهای خاص در جامعه میشود ،شهروندانی که به لحاظ سیاسـی بیشـتر درگیـر هسـتند
(مشارکت دارند) ،کنشهـای سیاسـی بیشـتری خواهنـد داشـت ( Lake and Huckfeldt,
 .)1988: 578افرادی که به گروه ملحق میشـوند مهـارتهـایی در آنهـا بـه منصـه ظهـور
میرسد که آنها را نسبت به مشارکت در طیـف وسـیعی از فعالیـتهـای سیاسـی راغـبتـر
میکنـد )(Colman, 1988; Verba et al., 1995؛ بنـابراین سـرمایه اجتمـاعی از طریـق
تسهیل کنشهای خاص و پرورش مهارتهایی در افراد جامعه بر رونـق و افـزایش مشـارکت
سیاسی مؤثر میباشد« .افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان را ،به مشارکت سیاسی بیشـتر از
طریق مشارکت آنها در دامنه وسیعی از فعالیـتهـای سیاسـی سـنتی ،تشـویق مـیکنـد».
«زمانی که تجربه سیاسی در درون شبکهها افزایش مییابد ،مشارکت افـراد در سیاسـت نیـز
افزایش مییابد» (.)Lake and Huckfeldt, 1988
حال با عنایت به اینکه از یک طرف نظریه کلمـن بـه نماینـدگی از رهیافـت نظریـههـای
موقعیتی کارکردگرا (با تأکید بر وجه تلفیقی سطوح خُرد و کالن) که معتقد به تفـاوت تـأثیر
سرمایه اجتماعی از یک موقعیت یا فرد به موقعیت یا فرد دیگر هستند ،با تکیه بر انواع اصلی
سرمایه اجتماعی شامل تکالیف و انتظـارات ،مجـاری اطالعـاتی و هنجارهـای اجتمـاعی و از
طرف دیگر نظریه پاتنام (با تأکید بر وجه ساختاری در سطح کالن) مبنی بر اینکه شبکههای
اجتماعی بیشتر ،مردم را به همکاری و اعتمادپذیری در برخوردهایشان تشویق مـیکننـد بـا
تکیه بر انواع اصلی سرمایه اجتمـاعی شـامل سـرمایه اجتمـاعی شـناختی (انـواع اعتمـاد) و
ساختاری (شبکههـای روابـط و کـنشهـای یـاریگرانـه) و بـا ملحـوظ نمـودن نظریـههـای
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ساختارگرایانه و جامعهشناختی مشارکت سیاسی در این مدل که بر فرآینـدهای اجتمـاعی –
اقتصادی ،نهادهای خانوادگی ،منزلت ،نظام تعلیم و تربیت و در مجموع بر ساختارهای جامعه
در سطح کالن و میانه تأکید میشود (مانند نظریه عوامل اقتصادی-اجتماعی لیپست ،نظریـه
انگیزش سیاسی و پایگاه اجتماعی میلبراث و گویل ،نظریه اعتمـاد سیاسـی رابـرت دال و،)...
میتوان مدل نظری این مطالعه را تدوین و تنظیم نمود.
 .3مدل مفهومی
متغیرهای زمینهای
اعتماد

مشارکت سیاسی

تعامل اجتماعی
کنشهای یاریگرانه

فردی و اجتماعی
تحصیالت
سن
جنس
زبان مادری

فرضیات تحقیق

بین تعامل اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین سن و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد.
زنان و مردان از مشارکت سیاسی متفاوتی برخوردارند.
بین تحصیالت و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد.
مشارکت سیاسی افراد بر حسب زبان مادری ،متفاوت است.
 .3روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش تحقیق پیمایشی است .واحد تحلیل
در این تحقیق ،فرد پاسخگو است و سطح تحلیل نیز خُرد میباشد .همچنین از حیث وسعت
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و معیار ژرفایی ،جزء تحقیقات پهنانگر و از نظر زمانی ،یک بررسی مقطعی است که در شش
ماهه اول  1315انجام گرفته است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان  11سال به
باالی شهرستان گرگان میباشد که به دلیل وسعت جامعه ،حجم نمونهای به تعداد  361نفر
محاسبه و مورد مطالعه قرار گرفت .لکن برای اطمینان بیشتر و افزایش ضریب اطمینان،
نمونههای آماری به  410نفر ارتقاء داده شد و در نهایت پس از حذف پرسشنامههای ناقص،
دادههای متعلق به  404نفر مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت.
ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها در قسمت سرمایه اجتماعی ،پرسشنامه محقق
ساخته است .پرسشنامه مذکور براساس هدفهای پژوهش و بهوسیله شاخص سازی برای
مفاهیم ساخته شده در  51سؤال تنظیم گردیده است .سرمایه اجتماعی در این تحقیق
دارای سه بعد تعامل اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بوده که برای هر کدام
از ابعاد مذکور با طراحی گویه های مستقل در قالب طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفت.
تعامل اجتماعی کنشی است که افراد از طریق آن ،با دیگران به گونه ذهنی کنش برقرار می-
کنند (چارون1165 ،؛ به نقل از ریتزر .)268 :1310 ،برای سنجش این مفهوم ،گویههایی
نظیر میزان روابط و احساس نزدیکی با بستگان و فامیل ،دوستان ،همسایگان ،هممحلهایها
و  ...طراحی گردیده است .مشارکت اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی ،به معنی
سهمی در چیزی داشتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین ،با آن
همکاری داشتن است (بیرو .)14 :1340 ،برای سنجش مفهوم مشارکت اجتماعی که شامل
دو بعد مشارکت رسمی و مشارکت غیررسمی میباشد ،گویههایی همچون میزان مشارکت و
عضویت در گروههای انجمن علمی ،هیئتهای مذهبی ،خیریه ،گروههای ورزشی و  ...برای
مشارکت رسمی و گویههای کمک به افراد سالمند و معلول ،کمک به همسایهها ،برپایی
مراسم مذهبی ،خیرات و ...برای مشارکت غیررسمی در نظر گرفته شده است .اعتماد نیز از
دیگر مفاهیم کلیدی در نظریه سرمایه اجتماعی است و تعریف آن عبارت است از تمایل فرد
به قبول خطر در رفتار با دیگران .این تمایل مبتنی بر حسن اطمینان است که براساس آن،
دیگران بهگونهای رفتار خواهند کرد که از آنها انتظار میرود (علمی و همکاران:1364 ،
 .)250در این تحقیق ،اعتماد از سه بعد اعتماد بین شخصی ،اعتماد نهادی و اعتماد
اجتماعی تشکیل شده است؛ که گویههایی نظیر اعتماد به افراد خانواده ،بستگان و فامیل،
دوستان و ...برای اعتماد بین شخصی؛ گویههای اعتماد به رانندگان ،کسبه بازار ،نمایندگان
مجلس ،مطبوعات و روزنامهها و  ...برای اعتماد نهادی؛ و در نهایت ،گویههایی همچون میزان
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اعتقاد به اینکه اکثریت مردم صادقند و میتوان به آنها اعتماد کرد ،برای اعتماد اجتماعی
طراحی شده است.
 -1متغیر وابسته تحقیق حاضر «مشارکت سیاسی» میباشد که بهزعم وینر 1هر عمل
داوطلبانه موفق یا ناموفق ،سازمانیافته یا بدون سازمان ،دورهای یا مستمر ،شامل روشهای
مشروع یا نامشروع برای تأثیر بر انتخابات رهبران و سیاستها و اداره امور عمومی در هر
سطحی از حکومت محلی و یا ملی است .جهت سنجش متغیر فوق از یک پرسشنامه محقق
ساخته در قالب طیف لیکرت بهرهگیری شده است .این مفهوم متشکل از دو بُعد مشارکت
فعال و رفتار انتخاباتی که به ترتیب با لحاظ نمودن  1و  5گویه ،عملیاتی میگردند .برای
سنجش این مفهوم ،از گویههایی نظیر داشتن پست سیاسی رسمی یا اجرایی باال؛ عضویت
انفعالی در یک سازمان رسمی سیاسی؛ ارتباط مستقیم (شفاهی یا کتبی) و یا غیرمستقیم
(از طریق رسانههای جمعی) با مسئوالن؛ شرکت در فعالیتهای انتخاباتی؛ عضویت فعال در
یک سازمان رسمی سیاسی و  ...استفاده شده است .برای تعیین اعتبار شاخصها و گویهها
در این پژوهش از اعتبار و جهت تعیین پایایی 2ابزار تحقیق ،ابتداً در یک مطالعه مقدماتی،
پرسشنامهها در فاصله زمانی دو هفته بین  30نفر از پاسخگویان توزیع و پس از احراز پایایی
آن در مراحل مقدماتی تحقیق برای جمعآوری دادههای موردنیاز در مرحله نهایی مورد
استفاده قرار گرفت .میزان ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در مطالعه اولیه ،برای دو
سازه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی بهترتیب  0/618و  0/460به دست آمد که بیانگر
پایایی ابزار و همنوایی گویهها میباشد .دادههای موردنیاز پس از پردازش استخراج و
کدگذاری با استفاده از نرمافزار  spssمورد پردازش و تحلیل قرار گرفت .در این راستا برای
توصیف دادهها از روشهای آمار توصیفی و شاخصهای گرایش به مرکز مانند میانگین
استفاده شد .همچنین برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از روشهای آمار استنباطی
متناسب با سطح سنجش متغیرها استفاده گردید.
 .3یافتههای توصیفی
اطالعات توصیفی حاکی از آن است که ساختار جنسی نمونههای مورد را  50/4درصد مردان
و  41/8درصد زنان تشکیل میدهند .بهطوریکه از این مقدار  38/4درصد نمونهها در بازه
1. Viner
2. Reliability
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سنی  20-21سال 22/1 ،درصد در بازه سنی  30-31سال 18/2 ،درصد در بازه سنی -41
 40سال 14/4 ،درصد در بازه سنی  50-51و تنها  1/6درصد از نمونههای مورد مطالعه را
سنین  80به باال تشکیل داده که میانگین سنی آنها بهطور متوسط  36است .به لحاظ
سطح تحصیالت میتوان بیان نمود که  44/2درصد زیر دیپلم 16/2 ،درصد در مقطع دیپلم
و  34/8درصد آنان سطح تحصیالت خود را باالتر از دیپلم گزارش کردند .با توجه به میانگین
 1/64به دست آمده میتوان گفت که سطح تحصیالت اکثریت قریب به اتفاق نمونهها زیر
دیپلم و به زبان مادری فارسی تکلم میکنند .بدینترتیب که گویش مادری  1/2درصد از
پاسخگویان آذری 3/4 ،درصد بلوچی 18/5 ،درصد ترکمنی 1/8 ،درصد سیستانی 51 ،درصد
فارسی و  10/3درصد گویش مادری خود را چیزی غیر از موارد ذکر شده دانستهاند .در
جدول ذیل مقادیر مربوط به هر یک از متغیرهای زمینهای بهطور شفاف منعکس گردیده
است.
جدول  :1مقادیر مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر
جنسیت

وضعیت تحصیالت

سن

زبان مادری

گزینهها

مقادیر

زن

 41/8درصد

مرد

 50/4درصد

زیر دیپلم

 44/2درصد

دیپلم

 16/2درصد

باالتر از دیپلم

 34/8درصد

 20-21سال

 38/4درصد

 30-31سال

 22/1درصد

 40-41سال

 18/2درصد

 50-51سال

 14/4درصد

 80سال به باال

 1/6درصد

آذری

 1/2درصد

بلوچی

 3/4درصد

ترکمنی

 18/5درصد

سیستانی

 1/8درصد

فارسی

 51درصد

سایر

 10/3درصد
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نگاهی به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

در این قسمت ابتدا وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان بررسی شده
است .در جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات پاسخگویان در خرده مقیاسها و نیز کل
آزمون نشان داده شده است.
جدول  :8مقادیر مربوط به مفهوم اصلی تحقیق
ابعاد

میانگین

انحراف معیار

اعتماد اجتماعی

2/442

0/51116

مشارکت اجتماعی

2/448

0/58645

تعامالت اجتماعی

3/460

0/81428

سرمایه اجتماعی

2/844

0/44501

مشارکت فعال

3/553

1/84446

رفتار انتخاباتی

0/664

0/24081

مشارکت سیاسی

2/634

0/45451

طبق جدول  2نتایج حاصل از مقایسه میانگینهای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن نشان داد
که بعد تعامالت اجتماعی با میانگینی باالتر از میانگین فرضی در رتبه اول و دو مؤلفه اعتماد
اجتماعی و مشارکت اجتماعی با کسب میانگینی کمتر از حد انتظار در مراتب بعدی اهمیت
قرار میگیرند .همچنین ترکیب مؤلفههای سرمایه اجتماعی نشان میدهد که این مفهوم
بهطور متوسط  3/14از  5به دست آمده است که در حد متوسطی میباشد .مشارکت
سیاسی بهعنوان متغیر وابسته تحقیق که نتایج آن در جدول  2آمده است ،بهطور متوسط
این مفهوم دارای میانگینی برابر با  2/424از  5را به خود اختصاص داده است که بیانگر حد
پایین این سازه می باشد .نتایج توصیفی ابعاد مشارکت سیاسی بدین گونه بود که میانگین
مشارکت فعال باالتر از میانگین رفتار انتخاباتی و حتی مشارکت کل است .بهطوریکه در بعد
رفتار انتخاباتی و مشارکت سیاسی کل شاهد میانگینی پایینتر از حد انتظار  3میباشیم که
گویای ضعیف بودن و پایین بودن وضعیت سازه مشارکت سیاسی و بعد رفتار انتخاباتی در
میان شهروندان است.
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شکل  :1توزیع فراوانی مشارکت سیاسی

یافتههای تحلیلی
همانطور که ذکر آن رفت ،معیار سنجش آزمونها تفاوت در سطح متغیرهای تحقیق است
که به تناسب سطوح متغیرها از روشهای آماری مختلف استفاده میشود .لذا با توجه به این
نکته فرضیات در سطور ذیل موردسنجش قرار میگیرند.
جدول  : 3ضریب همبستگی و سطح معناداری بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی
مالک

پیشبین

نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معناداری

نتیجه

سرمایه اجتماعی

مشارکت سیاسی

پیرسون

**0/206

0/000

تأیید

تعامل اجتماعی

مشارکت سیاسی

پیرسون

0/044

0/346

رد

اعتماد اجتماعی

مشارکت سیاسی

پیرسون

*0/011

0/044

تأیید

مشارکت اجتماعی

مشارکت سیاسی

پیرسون

**0/283

0/000

تأیید

با توجه به نتایج محاسبات جدول  4و همچنین با عنایت به نوع دادههای مورد بررسی که
در دو سطح فاصلهای اندازهگیری شدهاند ،میتوان گفت که از بین کلیه ابعاد مورد بررسی
(سرمایه اجتماعی) ،صرفاً یک بُعد با مقوله مشارکت سیاسی رابطه معنیداری نداشته است.
طبق این جدول همبستگی مثبت و مستقیمی بین عامل سرمایه اجتماعی کل و بُعد
(مشارکت سیاسی) وجود دارد .بهطوریکه شدت رابطه گویای یک رابطه ضعیف است .این
در حالی است که در بُعد (اعتماد اجتماعی) گرچه سطح معناداری به دست آمده کوچکتر
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از  0/05میباشد و رابطه آماری تأیید شده ،ولی شاهد رابطه مثبت اما خیلی ضعیفتر نسبت
به مؤلفه مشارکت اجتماعی هستیم؛ بنابراین با توجه به محاسبات انجام گرفته در جدول
میتوان گفت که با تغییرات همزمان سرمایه اجتماعی کل و دو بُعد (اعتماد و مشارکت
اجتماعی) ،متغیر مشارکت سیاسی در جهت مثبت افزایش و تغییر میکند .ضمناً رابطه
اولین بُعد سرمایه اجتماعی (تعامل اجتماعی) با مشارکت سیاسی به سطح معناداری مورد
تأیید نرسیده است.
جدول  :3مقایسه میانگینهای مشارکت سیاسی بر حسب جنسیت
انحراف

اختالف

معیار

میانگین

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

مشارکت
سیاسی

زن

202

1/210

2/8542

مرد

205

10/144

2/4830

0/18344

t

df

3/568

404/482

سطح
معناداری
0/000

طبق جدول  5برای بررسی ادعای فرضیه فوق با توجه به سطح سنجش متغیرها و
مقایسه معناداری میانگین بین دو نمونه جدا از هم از آزمون تی تست استفاده میکنیم.
همانطور که مالحظه میگردد ،تفاوت معناداری بین مشارکت سیاسی پاسخگویان برحسب
جنسیت وجود دارد .بر این اساس میتوان قضاوت نمود که فرض  H1به تأیید رسیده است.
بهطوریکه مقایسه میانگین میزان مشارکت سیاسی در میان دو گروه زنان و مردان
نشاندهنده تفاوتهایی در این زمینه میباشد .بدینصورت که مشارکت سیاسی پاسخگویان
مرد باالتر و بیشتر از پاسخگویان زن میباشد.
جدول  : 3ضریب همبستگی و سطح معناداری بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی
مالک

پیشبین

نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معناداری

نتیجه

سن

مشارکت سیاسی

پیرسون

0/064

0/010

رد

تحصیالت

مشارکت سیاسی

پیرسون

*0/112

0/023

تأیید

همانطور که در خروجی رابطه آماری بین تحصیالت و مشارکت سیاسی در جدول فوق
مشاهده میشود ،معناداری رابطه بین دو متغیر مذکور مورد تأیید قرار میگیرد .بهطوریکه
جهت این رابطه از نوع مثبت و مستقیم میباشد .شایانذکر است که اگر بهشدت همبستگی
بین متغیر تحصیالت و رضایت مشتری توجه کنیم ،بهطور یقین متوجه خواهیم شد که این
مقدار نشان دهنده وجود همبستگی خیلی ضعیف میان دو متغیر مذکور خواهد بود.
بهطوریکه افراد با تحصیالت باالتر ،مشارکت سیاسی باالتری خواهند داشت .درحالیکه بین
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سن و مشارکت سیاسی هیچ رابطه معناداری به لحاظ آماری مشاهده نشد .لذا میتوان گفت
که با تغییر در سن افراد ،مشارکت سیاسی آنها بهطور محسوسی تغییر نمییابد.
جدول  :3مقایسه میانگینهای مشارکت سیاسی بر حسب زبان مادری
متغیر

نوع زبان مادری

میانگین

انحراف معیار

سیستانی

10/4033

2/68022

فارسی

1/6111

2/46154

سایر

1/2514

2/16425

ترکمنی

1/0410

2/24304

بلوچی

6/1268

2/16218

آذری

1/0268

1/66550

کل

1/8180

1/45038

مشارکت سیاسی

مقدار آزمون

3/512

سطح معناداری

0/004

نتیجه محاسبات آماری جدول شماره  6نشان میدهد که مقدار آزمون برابر با  3/512به
دست آمده و سطح معناداری آنکه  0/004حاصل شده ،حاکی از صحت وجود تفاوتهای
موجود از لحاظ آماری در جامعه مورد مطالعه دارد .بدینترتیب فرض تحقیق تأیید و فرض
صفر «بین زبان مادری با میزان مشارکت سیاسی تفاوت معناداری وجود ندارد» ،رد میگردد.
بهعبارتدیگر زبان مادری توانست باعث ایجاد تفاوت در میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان
گردد .بهطوریکه طبق نتایج حاصله در جدول  6مشارکت سیاسی در بین پاسخگویانی با
گویش مادری سیستانی ،نسبت به دیگر گویشها در باالترین سطح و در بین پاسخگویانی با
گویش مادری آذری در پایینترین سطح قرار دارد .جدول زیر نتایج اصلی رگرسیون را نشان
میدهند.
جدول  : 2نتایج رگرسیون چندگانه مدل تأثیر متغیرهای مستقل بر مشارکت سیاسی شهروندان
R

R2

R
square

آماره
F

سطح

متغیرهای وارد

معنیداری

شده

0/261

0/083

0/016

1/541

0/000

Std.
Error

T

Sig

1/015

4/444

0/000

5/481

0/000
0/000
0/016
0/442

B

Beta

مقدار ثابت

5/528

مشارکت اجتماعی

0/054

0/308

0/010

تحصیالت

0/361

0/163

0/104

3/880

سن

0/023

0/111

0/010

2/340

اعتماد اجتماعی

-0/008

-0/042

0/010

-0/481

تعامل اجتماعی

-0/021

-0/032

0/044

-0/855

0/513

جنس ()0-1

0/020

0/112

0/004

2/246

0/023

زبان مادری ()0-1

0/041

0/115

0/021

2/180

0/005
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در این قسمت به منظور مشخصکردن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته از رگرسیون چند متغیره به شیوه  ENTERاستفاده میکنیم .طبق جدول فوق،
میزان همبستگی متغیرهای مستقل وارد شده در مدل با متغیر وابسته  0/261میباشد که
نشان دهنده همبستگی متوسط بین متغیرهاست .مقدار ضریب تعیین برابر با  0/103بوده
است .اشکال وارد بر آن ضریب این است که تعداد درجه آزادی را در نظر نمیگیرد .به همین
دلیل برای رفع این مشکل معموالً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده میگردد (کالنتری،
 .)146 :1362همچنین بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده  1/6درصد از واریانس متغیر
وابسته ،توسط متغیرهای مستقل وارد شده در مدل تبیین میشود .بهعالوه باقیمانده
واریانس متغیر وابسته مربوط به متغیرهای خارج از مدل میباشد که در این تحقیق مورد
مطالعه قرار نگرفته است .با توجه به سطح معناداری تحلیل واریانس  0/000در سطح 11
درصد میتوان گفت که برخی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است.
لذا مدل فوق از برازش مناسبی برخوردار بوده است .در خصوص برآورد ضرایب مدل میتوان
گفت که از  8متغیر وارد شده در معادله ،تنها اثرات سه متغیر (مشارکت اجتماعی،
تحصیالت و سن) معنیدار میباشد و میتوان گفت که تأثیر ضعیفی در پیشبینی متغیر
وابسته دارند .بهعالوه اثرات م ابقی متغیرهای وارده در معادله به سطح معناداری مورد تأیید
نرسید .ضمناً بر اساس سطح معناداری آزمون و وزن ضریب رگرسیون استاندارد شده بتا ،اثر
نسبی متغیر های مستقل بر مشارکت سیاسی به ترتیب اهمیت و شدت تأثیر مرتب شدند.
بهطوریکه هر چه میزان بتای یک متغیر بزرگتر یا به عبارتی بیشتر باشد ،نقش آن در
پیشبینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر است؛ بنابراین میتوان قضاوت نمود که متغیر
مشارکت اجتماعی بهمراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشبینی متغیر
وابسته دارد .بر این اساس متغیر مستقل مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر و پس از آن نیز
متغیر تحصیالت به ترتیب اهمیت قرار میگیرند .لذا با توجه به نتایج به دست آمده میتوان
معادله رگرسیون را چنین در نظر گرفت:
(مشارکت اجتماعی) ( = 5/314 + )0/054مشارکت سیاسی
(زبان مادری) ((+ )0/005جنس) ((+)0/020سن) (( +)0/023تحصیالت) (+ )0/361
با توجه به معنیداری مقادیر ضرایب برآورد شده در جدول  6میتوان اذعان نمود که
فرض صفر بودن ضرایب رد میشود .لذا با استنباط به نتایج حاصله ،مدل فوق چنین تعریف
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می شود .ارقام مندرج در معادله حاکی از آن است که با یک واحد تغییر و بهعبارتدیگر
افزایش در انحراف استاندارد متغیر مشارکت اجتماعی به اندازه  0/054انحراف استاندارد
مشارکت سیاسی افزایش مییابد .همچنین با افزایش یک واحد در انحراف استاندارد متغیر
تحصیالت ،به اندازه  0/361انحراف استاندارد مشارکت سیاسی افزایش مییابد .بهعالوه با
افزایش یک واحد در انحراف استاندارد متغیر سن ،به اندازه  0/023انحراف استاندارد
مشارکت سیاسی افزایش مییابد .همچنین با افزایش یک واحد در انحراف استاندارد متغیر
جنسیت ،به اندازه  0/020انحراف استاندارد مشارکت سیاسی افزایش مییابد و در نهایت با
افزایش یک واحد در انحراف استاندارد متغیر زبان مادری ،به اندازه  0/005انحراف استاندارد
مشارکت سیاسی افزایش مییابد.
مدل نهایی تحقیق
تحصیالت

0/361

0/054

مشارکت سیاسی

مشارکت
اجتماعی

0/023
0/020
0/0050

سن

جنسیت

زبان مادری

بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر نظر به اینکه دولتها بر مفهوم توسعه و ابعاد مختلف آن متمرکز شدهاند،
برنامهریزی و اقدام برای دستیابی به آن بیشازپیش مورد توجه قرار گرفته است .در این
میان همانطور که ذکر شد ،مفهوم مشارکت سیاسی بهعنوان یکی از مناقشه برانگیزترین
مفاهیم در ادبیات توسعه سیاسی مطرح میشود؛ چراکه مشارکت و فعالیت شهروندان در
امور و تصمیمات سیاسی کشور ازجمله مهمترین عوامل حیات و بقای نظام سیاسی موجود
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می باشد؛ و عالوه بر این مشارکت شهروندان در امور سیاسی مشروعیت و استواری نظام را در
پی خواهد داشت .پرسش اصلی این پژوهش این بوده است که آیا بین سرمایه اجتماعی
شهروندان و میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟ با توجه به نظریههای
نن لین ،رابرت پاتنام ،جیمز کلمن و پیربوردیو میتوان گفت که سرمایه اجتماعی شهروندان
در سه سطح خرد ،میانه و کالن تفاوت معناداری وجود دارد و این امر در میزان مشارکت
سیاسی آنان نمود مییابد .میانگین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان به ترتیب
 2/844و  3/442از  5میباشد که در حد «کم» و «متوسط» ارزیابی میشود .بر اساس نتایج
حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نیز میتوان اذعان نمود که بین سرمایه اجتماعی با مشارکت
سیاسی شهروندان ارتباط معناداری وجود دارد؛ در این راستا نتایج به دست آمده با نتایج
پژوهش ( )2002همپوشانی دارد؛ اما این رابطه در مورد بُعد تعامالت اجتماعی با مشارکت
سیاسی مورد تأیید واقع نشده است .این نتایج منطبق با یافتههای مطالعه امام جمعه زاده و
همکاران ( )1311است که همبستگی معنادار بین متغیر اعتماد اجتماعی ،بهعنوان یکی از
ابعاد سرمایه اجتماعی در تحقیق حاضر را با مشارکت رسمی و غیررسمی بیان میکند.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با مطالعه موحد و همکاران ( )1364نیز منطبق است .چراکه
در مطالعه مذکور سرمایه اجتماعی زنآنکه حکایت از منابع موجود در گروههای اجتماعی
مرتبط با آنان و گستردگی شبکه روابط اجتماعی دارد ،بر میزان روی آوردن ایشان به
فعالیتهای سیاسی مؤثر بوده است .عالوه بر این امام جمعه زاده و مرندی ( )1311در
مطالعه خود نشان دادهاند که سرمایه اجتماعی زنآنکه از منابع موجود در گروههای
اجتماعی مرتبط با آنان و گستردگی شبکه روابط اجتماعی حکایت دارد ،بر میزان روی
آوردن ایشان به فعالیتهای سیاسی مؤثر است.
نتایج حاصل از آزمون متغیرهای زمینهای مورد بررسی (جنسیت) فرض باال بودن میزان
مشارکت سیاسی مردان نسبت به زنان را تأیید نمود که این نتیجه با یافتههای مطالعه
اردکانی و قضوی ( )1313و تیمبرلیک ( )2005مبنی بر اینکه چون زنان در مقایسه با
مردان دسترسی کمتری به سرمایههای اجتماعی دارند ،مشارکت سیاسی کمتری هم از خود
نشان میدهند .در مورد متغیر میزان تحصیالت نیز ،این فرض تأیید میشود که میزان
تحصیالت افراد بر میزان مشارکت سیاسی آنها تأثیر داشته؛ و این تأثیر مستقیم بوده است.
بهطوریکه با افزایش سطح تحصیالت افراد ،میزان مشارکت سیاسیشان نیز افزایش مییابد.
بر این اساس تفاوتی معنادار میان متغیر زبان مادری و مشارکت سیاسی نیز تأیید شده است.
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بر اساس نتایج مشاهده شده ،میزان مشارکت سیاسی بین دو گروه قومی سیستانی و فارس
بیش از سایر گروهها به دست آمده است و در نهایت رابطه معناداری میان سن و مشارکت
سیاسی به دست نیامده است.
با آزمون فرضیات اصلی و سنجش رابطه میان سرمایه اجتماعی و ابعاد سهگانه آن
(اعتماد ،مشارکت و تعامل اجتماعی) و تأیید آنها ،در نهایت میتوان نتیجهگیری نمود که
رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی معنادار است .سرمایه اجتماعی در بستر شبکه
روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و در جریان عضویت یا فعالیت افراد در گروههای اجتماعی
شکل و گسترش مییابد ،میتواند بر میزان و جهتگیری مشارکت سیاسی افراد تأثیرگذار
باشد .بدین معنا و در جهت پیوند سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی میتوان گفت،
سرمایه اجتماعی افراد شامل برقراری ارتباط و اعتماد متقابل به یکدیگر ،وجود شبکههای
خویشاوندی ،عضویت و فعالیت در سازمانهای داوطلبانه ،مشارکت در انتخابات ،عضویت در
گروههای سیاسی و  ...می باشد که در نهایت به افزایش میزان مشارکت سیاسی افراد می-
انجامد؛ بنابراین همچنان که از ظاهر امر برمیآید ،میتوان از رابطه دوسویه و متقابل سرمایه
اجتماعی و مشارکت سیاسی سخن گفت؛ بهطوریکه کاهش یا افزایش در هر یک از آنها،
به همان نسبت موجبات تغییر در مفهوم دیگر را سبب میشود .در این بین با برنامهریزی و
اقدامات مقتضی همچون رفع مشکالت اقتصادی شهروند آنکه افزایش رضایتمندی آنان را
در پی خواهد داشت و با بهکارگیری روشهای آموزشی و فرهنگسازی میتوان میزان
سرمایه اجتماعی را در سطح جامعه افزایش داد و هر چه بیشتر زمینههای مشارکت سیاسی
افراد را فراهم نمود.
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