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(مورد مطالعه  :دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری )
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چکیده
مشارکت سياسي به عنوان يکي از انواع مشارکت ،از شاخصهاي توسعه اجتماعي و سياسي در کشورها بهشمار ميرود.
يکي از گروههاي عمده جامعه دانشجويان ميباشند .مشارکت سياسي دانشجويان  ،که از گروه هاي جمعيتي بزرگ در
کشورهاي در حال توسعه است اهميت خاصي براي ثبات سياسي دارد .هدف اين مقاله بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و
ابعاد آن بر مشارکت سياسي دانشجويان  ،در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ميباشد .روش تحقيق پژوهش در جمع
آوري و تجزيه و تحليل دادهها ،روش پيمايشي است .اين مطالعه بر روي  722نفر از  ،دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساري صورت گرفته و براي جمعآوري اطالعات ،از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده که اعتبار آن ،به روش
صوري ،و پايايي آن ،به کمک آماره آلفاي کرونباخ سنجيده شده است و داده ها از طريق نرم افزار  SPSSو LISREl

تجزيه و تحليل شدند .با تجزيه سرمايه اجتماعي به سه متغير (حضوردرانجمنهاي داوطلبانه ،ميزان اعتماد اجتماعي،
مشارکت در شبکههاي اجتماعي) ،به همراه در نظر گرفتن ميزان مشارکت سياسي مشاهده ميشود که همبستگيهاي
معناداري ميان ابعاد سرمايه اجتماعي و ميزان مشارکت سياسي پاسخگويان وجود دارد.
واژگان کلیدی :مشارکت سياسي،انجمنهاي داوطلبانه ،اعتماد اجتماعي ،شبکههاي اجتماعي،ساري

تاریخ دریافت مقاله6931/39/22 :

تاریخ پذیرش مقاله6931/31/67 :

 1يافته هاي اين مقاله برگرفته از طرح پزوهشي با همين عنوان است که با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري صورت
گرفته است .که بدين وسيله از از مسئولين پژو هشي دانشگاه کمال امتنان را دارد.
 7گروه علوم اجتماعي  ،واحد بابل  ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،بابل  ،ايران (نويسنده مسئول).
 3گروه معارف اسالمي ،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،ساري  ،ايران
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بر رسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

مقدمه و بیان مساله
مشارکت سياسي به عنوان يکي از مفاهيم اساسي جامعه شناسي سياسي و نيز يکي از ارکان جامعه

تحقيقات صورت گرفته در باره ي آن جديد است و به طور جدي از نيمه ي دوم سده ي بيستم
مورد ب حث وتحقيق صاحبنظران قرار گرفته است.مروري بر تحقيقات و آثار مهم انجام شده نشان
مي دهد که از اواخر دهه ي  1391ميالدي تحقيقات فراواني( هم در بعد نظري و هم در بعد
تجربي) در خصوص مشارکت سياسي در نقاط مختلف جهان(اعم از جوامع توسعه يافته و در حال
توسعه) صورت پذيرفته است(بديع.)13:1311،
مشارکت سياسي به معناي فعاليت فردي يا جمعي اعضاي سطوح مختلف نظام سياسي و رَده بندي
تمايالت و گرايش ها به منظور اداره امور سياسي جامعه است ( .)Rush,1992:110امروزه
مشارکت سياسي به عنوان مهمترين شاخص توسعه ملّت ها به امري گريز ناپذير تبديل شده است.
اين امر در کشورهاي جهان سوم که گذار از سنّت به مُدرنيته را تجربه مي کنند به شکلي حساس
تر خود را نشان مي دهد .دولت ها نيز ناچارند براي کسب مشروعيت به مشارکت سياسي تن در
دهند.از طرف ديگر ميزان باالي مشارکت سياسي مردم در زمينه تصميمات و خط مشي هاي سياسي
بر فرهنگ توسعه يافته و توسعه يافتگي فرهنگ سياسي آن جامعه داللت دارد .از منظر ديني،
مشارکت سياسي فعّال و حساسيت نسبت به سرنوشت خود و جامعه ،نه تنها يک حق ،بلکه يک
تکليف حتمي و ضروري و ارزشي مطلوب براي دانشجويان و عموم جامعه است )غفاري هشجين
و ديگران .)712:1323،در بين دانشجويان نيز به داليل مختلف از جمله جوان بودن ،تحرک،
استقالل طلبي ،نوجويي،آرمان گرايي ،اصالح گرايي ،عدم محافظه کاري اقتصادي(به خاطر عدم
وابستگي به شغل،خانوا ده و فرزند) و نيز به علت عالقه و شناختي که نسبت به مسائل جامعه پس از
ورود به دانشگاه پيدا مي کنند ،از ويژگي هاي خاص خود برخوردار است(محمّدي.)1312،
جوانان به اقتضاي ماهيت دوره اي از زندگي که در آن به سر مي برند ،پيوسته در جستجوي پديده
هاي تازه ،کشمکش قلمرو هاي جديد ،تجربه سبک ها و اشکال نوين و بهره گيري از شيوه هاي
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ي دموکراتيک ،همچون بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي پيشينه اي ديرين دارد .اما مطالعات و

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

بديع هستند .از اين رو،به اشکال سنتي مشارکت سياسي عالقه زيادي نشان نمي دهند و عرصه ها ،
روش ها و شکل هاي نوين و پيوسته در حال تغيير و تحول را براي مشارکت و ابراز وجود سياسي
بر مي گزينند .حتي اشکال سنتي مشارکت (نظير مشارکت حزبي و انتخاباتي) نيز در صورتي مي

فنون جديد بهره گرفته شود .همچنين جوانان امروزي به شدت از مشارکت منفعالنه گريزانند و لذا
در صورت عالقه به فعال گر ايي ،به گونه هايي از مشارکت روي مي آورند که قدرت انتخاب و
گزينشگري فعاالنه را براي آنان فراهم آورد .حتي در فضاهاي مجازي و در فعاليت هاي سياسي
ديجيتال نيز جوانان به فن آوري ها و فنوني استقبال نشان مي دهند که ،امکان گزينشگري فعاالنه را
براي آنان محفوظ نگه دا رد .بنابراين ،تالش هايي که با هدف جلب مشارکت جوانان صورت مي
گيرد ،اما از ديد جوانان به دنبال استفاده ي ابزاري از آنان است و قدرت تصميم گيري و انتخاب را
از آنان سلب مي کند ،قرين مؤفقيت واقع نمي شود(تاج مزيناني.)194 :1327،
مشارکت سياسي ،در هر جامعه اي تحت تأ ثير شرايط سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي،
باورهاي مذهبي ،پيشينه تاريخي آن جامعه شکل خاصي به خود مي گيرد .تحقيقات نشان داده است
که مشارکت سياسي به لحاظ کيفي و کمي ،تحت تأثير عوامل متعددي است .اين عوامل شامل
پايگاه اجتماعي  -اقتصادي ،سن،جنس،نژاد،قوميت،ساختار سياسي ،مذهب و ارزش هاي فرهنگي،
تحصيالت ،شغل ،محل سکونت ،شخصيت و ويژگي هاي روحي – رواني افراد است .برخي بر
تأثير عوامل تحصيالت ،درآمد و موقعيت اجتماعي در مشارکت سياسي تأکيد مي ورزند( & Nie
 . )Verba ,1962و عده اي نيز نقش احزاب را در بسيج مردم براي مشارکت سياسي مهم تلقي مي
کنند( .)Rosenston & etal,1993انگيزه افراد براي مشارکت سياسي تحت تأثير فضاي سياسي
حاکم از ديگر عواملي است که برخي پژوهشگران از آن به عنوان عامل مهم و تأثيرگذار در
مشارکت سياسي افراد ياد کرده اند.فايده مندي مشارکت سياسي در اين ميان نقش اساسي د اردو
افراد پس از محاسبه سود و زيان مشارکت در صورتي مبادرت به اين کار مي کنند که فايده آن را
بيش از زيانش تشخيص دهند( .) Lawrence & etal,1996
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توانند براي جوانان تا حدودي جذاب واقع شوندکه در طراحي آنها از فن آوري ها  ،روش ها و
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مبانی نظری وچارچوب نظری
نظریه کارل مارکس

6

جامعه شناسي سياسي است .در بسياري از موارد مهمترين عامل تعيين کننده نوع مشارکت سياسي
را طبقه اجتماعي افراد قلمداد مي کنند .حتي برخي معتقدند که باالترين همبستگي بين متغيرهاي
مختلف و رفتار سياسي آنان بيشتر به اين عامل وابسته است ،يعني هر چند که با دانستن طبقه
اجتماعي يک فرد نمي توان رفتار سياسي وي را پيش بيني کرد ،اما اختالف رفتار سياسي گروه هاي
اجتماعي را به مقدار زيادي مي توان از اختالفات طبقاتي آنها فهميد.
کارل مارکس از سردمداران اين ديدگاه است .وي اساساً قدرت سياسي را ناشي از قدرت اقتصادي
مي داند و معتقد است که در هر جامعه طبقه حاکم اقتصادي طبقه حاکم سياسي نيز مي باشد .او در
بيانيه حزب کمونيست به صراحت اعالم مي کند که دولت مدرن چيزي جز کميته اجرايي طبقه
بورژوازي نيست .در واقع در تحليل مارکس ،اقتصاد زير بنا بوده و تعيين کننده سياست است ،که
در ر وبناي اجتماعي قرار دارد .بنابراين ديدگاه ،ميزان و مشارکت سياسي افراد را موقعيت طبقاتي و
اقتصادي آنان تعيين مي کند.
هر چند در همه مباحث مارکس ،قدرت سياسي از قدرت اقتصادي ناشي مي شود .در نوشته هاي او
همگوني کامل درباره نحوه رابطه اقتصادي و قدرت سياسي وجود ند ارد .گاهي وي رابطه

ابزاري 7

بين طبقه حاکم اقتصادي و دولت يا قدرت سياسي برقرار مي کند .چنان چه که در بيانيه حزب
کمونيست اشاره شد .از اين منظر طبقه حاکم اقتصادي دولت را شکل مي دهد تا به وسيله آن منافع
طبقه اقتصادي و طبقاتي خود را حفظ کند ،و از آن براي سرکوب طبقه استثمار شده بهره بگيرد،
گاهي هم مارکس رابطه بين طبقه حاکم اقتصادي و دولت را ساختاري مي داند که در جهت حفظ
منافع طبقه سرمايه دار عمل مي کند .گاهي نيز اين رابطه سياسي را تعبير مي کند ،بدين معني که
طبقه حاکم اقتصادي به سبب داشتن قدرت اقتصادي قادر است خود را سازماندهي کرده و به
)Karl Marx( 1
() Instrumental
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رابطه طبقه با مشارکت سياسي و نوع فعاليت هاي سياسي يکي از مهمترين مباحث مورد بررسي در

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

قويترين قدرت سياسي جامعه تبديل شود و به کمک آن حکومت را در اختيار خود
بگيرد(پناهي.)31- 37 :1321،
در تئوري مارکس نوع زندگي سياسي تابع نوع شيوه توليد است.

روابط توليدي  +نيروهاي توليدي

تغيير در ساختار روابط اجتماعي
تضاد طبقاتي

تغيير تاريخي(انقالب)

نمودار شماره( :)1مُدل مارکس از انقالب
بر اساس نظريه مارکس:
مشارکت سياسي در جريان مبارزات طبقاتي شکل گرفته و ريشه در مناسبات توليدي دارد.
اگر مبارزه طبقاتي رُخ دهد.مشارکت سياسي رُخ مي دهد.
نظریه سیمور مارتین لیپست

6

ليپست معتقد است که بين مشارکت سياسي و عوامل اجتماعي و اقتصادي همبستگي بااليي وجود
دارد ،به طوري که طبقات اجتماعي با درآمدهاي باال مشارکت سياسي بيشتري از طبقات پايين تر
دارند .مثالً صاحبان درآمد باال بيشتر از صاحبان درآمد پايين در انتخابات شرکت مي کنند و يا
کارگران و معدنچيان بيشتر از کشاورزان در انتخابات شرکت مي کنند .مي توان سؤال کرد که علت

()Seymour Martion Lpset
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تغيير در شيوه توليد
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مشارکت سياسي بيشتر طبقات باالتر چيست؟ جامعه شناسان سياسي پاسخهاي مختلفي به اين سؤال
داده اند ،از جمله اين که اعضاي طبقات باال در مشاغلي کار مي کنند که بعد سياسي قوي دارد و
عالقه و مهارت هاي آنان را افزايش مي دهد .همين طور به علّت داشتن تحصيالت بيشتر ،آنها

بعالوه اعضاي طبقات باالي اجتماعي وقت آزاد بيشتري براي فعاليت هاي سياسي دارند ،در حالي
که اعضاي طبقات پايين تر ،از همه اين موارد محروم هستند و در نتيجه ميزان مشارکت سياسي آنها
کمتر خواهد بود (پناهي.)33 :1321،
مُدل ليپست بر آن است که پديده شرکت يا عدم شرکت اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي را بر
اساس چندين عامل کلي اجتماعي در فرآيندهاي سياسي و اجتماعي نظير انتخابات ،انجمن ها،
سَنديکاهاي کارگري ،شوراهاي محلي و نظاير آن تبيين کند ،وي با تبيين الگوي شرکت در انتخابات
ميان کشورهاي مختلف(آلمان ،سوئد ،آمريکا ،نروژ ،فنالند و کشورهاي ديگر) اين الگو را در
کشورهاي مذکور کم و بيش يکسان مي بيند .به اين معنا که معتقد است در کليه اين کشورها ميزان
مشارکت در فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در ميان مردان ،گروههاي تحصيل کرده ،متأهلين،
شهرنشينان ،افراد ميانسال و نيز افراد داراي منزلت باال و همچنين اعضاي سازمانها ،احزاب ،سَنديکاها
و شوراها بيشتر است( انصاري و ديگران.)111- 117 :1321،
ليپست عالوه بر تأکيد بر همبستگي بين شهرنشيني ،گسترش سواد و رسانه هاي گروهي و پيدايش
نهادهاي مشارکتي دموکراتيک ،به تشريح طبقات اجتماعي در اين امر مي پردازد .بر اين اساس،
توسعه اقتصادي باعث افزايش در آمد مي شود که اين خود امنيت بيشتر اقتصادي و گسترش
تحصيالت باالتر را در پي دارد و مي تواند اساس و شالوده دموکراسي را پي ريزي کند .نکته ديگر
در رهيافت ليپست اين است که افزايش ثروت بر طبقه متوسط مؤثر واقع مي شود .باگسترش طبقه
متوسط در کشورهاي ثروتمند ،نوعي طبقه بندي اجتماعي الماس گونه بوجود مي آيد .از آنجا که
اعضاي طبقه متوسط به سازمانهاي سياسي داوطلبانه (احزاب سياسي و ساير انجمن ها) خواهند
پيوست .بنابراين مي توانند بر قدرت دولت نظارت کنند و به صورت منبع تشکيل افکار عمومي
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آگاهي سياسي و اجتماعي بيشتري داشته و در نتيجه عالقه بيشتري براي مشارکت سياسي دارند،

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

جديد بر رسانه هاي جمعي درآيند و نيز قادر خواهند بود شهروندان را در تحصيل مهارت هاي
سي اسي آموزش دهند و سر انجام سبب ترغيب مشارکت سياسي شوند(غفاري و نيازي- 99 :1321،
.)93

کشورهاست .توسعه اقتصادي از طريق ايجاد نگرش هاي دموکراتيک در افراد منجر به
(دموکراتيزاسيون) مشارکت سياسي مي شود ،در نظريه ليپست هر چه سطح رفاه يک کشور باالتر
باشد شانس آن کشور در دستيابي به دموکراسي بيشتر خواهد بود(کيويستو.)114:1312،
مُدرنيزاسيون از طريق ايجاد فرهنگ دموکراتيک  +رشد طبقه متوسط  +ظهور نيروهاي اجتماعي
جديد (بورژوازي صنعتي و طبقه کارگر)  +ظهور جامعه مدني ،منجر به دمکراتيزاسيون مي شود.
به نظر لیپست کشورهايي که همراه رشد اقتصادي از طبقه متوسط باالتري برخوردار باشند
دموکراتيک تر از کشورهايي هستند که اين زمينه در آنها کمتر مي باشد .او در اين رابطه به ويژگي
هاي طبقه متوسط به عنوان مؤلفه هاي مثبت براي توسعه دموکراتيک اشاره دارد .ليپست و دوز در
تجزيه و تحليل رفتار سياسي و مشارکت مردم در کشورهاي آمريکا و کانادا،بريتانيا و استراليا بر
عوامل و متغيرهايي تأکيد مي ورزند که به اعتقادشان بر مشارکت سياسي تأثير مهمي دارد ولي
شدت و الگوي اين تأثير گذاري ثابت نبوده است .مهمترين اين عوامل عبارتند از :باورهاي مذهبي،
جنسيت ،سن ،نژاد،روستايي يا شهري بودن افراد ،طبقه اجتماعي و پيوندهاي منطقه اي .از نظر آنان
در کشورهاي فوق بجز آمريکا عواملي مانند سن و جنسيت از جمله متغيرهاي مهم مؤثر بر
مشارکت سياسي مي باشند .همان طو ر که گفته شد شدت تأثير گذاري عوامل مذکور در همه
کشورها به يک اندازه نبوده و نمي توان به يک الگوي چندان ثابتي در رفتار مشارکتي شهروندان در
آن دست يافت .به عنوان نمونه بين موقعيت هاي اجتماعي افراد جامعه و پنداشته هاي سياسي و
گرايش هاي عقيدتي و حزبي آنان رابط ه ثابتي وجود ندارد ،به طوري که بسياري از افرادي که
وضعيت اقتصادي مطلوبي ندارند ،در فعاليت هاي سياسي به نفع احزاب محافظه کار و افراد سرمايه
دار رأي مي دهند و بر عکس(ليپست و دوز.)331:1313،
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در نتيجه در تئوري ليپست سطح دموکراتيزاسيون تابع سطح توسعه اقتصادي ،اجتماعي

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

نظریه ساموئل هانتینگتن

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331

6

از ديدگاه هانتينگتن فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي از دو طريق مي تواند به گسترش مشارکت

اقتصادي و اجتماعي که منجر به تحرک اجتماعي و ظهور قشر جديدي از افراد تحصيل کرده
مانندمتخصّصان ،مديران ،کارگران ،تکنوکرات ها و روشنفکران مي شود که از آگاهي سياسي
باالتري برخوردارند و اين به نوبه خود در فرد احساس توانمندي و نگرش هاي معطوف به توانايي
و تأثير نهادن بر تصميم گيري هاي اجتماعي و سياسي را ايجاد مي کند و اين نگرش ها در مجموع
مي تواند مشوق مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي يا امور سياسي باشد .در اين حالت منزلت
اجتماعي باالتر و احساس توانايي و مؤثر بودن از نظر اجتماعي و سياسي به عنوان متغيرهاي مياني،
مشوق مشارکت هاي سياسي و اجتماعي به حساب مي آيد.
از نظر او از بين متغيرهاي منزلتي ،سطح تحصيالت فرد بيشترين تأثير را بر مشارکت سياسي و
اجتماعي فرد دارد .طريق دوم تأثير توسعه اقتصادي و اجتماعي بر امر مشارکت ،مجراي سازماني،
يعني عضويت فرد در انواع گروهها و سازمانهاي اجتماعي مانند اتحاديه هاي شغلي و صنفي،
گروههاي مدافع منافع خاص و غيره است که احتمال مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي
را افزايش مي دهد .اين عامل در جوامعي که فرصت هاي تحرک فردي در آنها محدودتر است
اهمّيت بيشتري دارد ،زيرا فرد براي رسيدن به وضع اجتماعي و اقتصادي بهتر ،به عنوان آخرين راه
حل به فعاليت در سازمانهاي اجتماعي يا احزاب سياسي مي پردازد .در مجموع از ديدگاه هانتينگتون
در اثر گذ اري اين دو عامل(منزلت اجتماعي و اقتصادي و دخالت در فعاليت هاي اجتماعي و
سازمانها) عامل دوم از اهميت بيشتري برخوردار است.

()Samuel Humtington
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اجتماعي و سياسي بيانجامد .يک طريق آن از مجراي تحرک اجتماعي است .با شروع توسعه

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

مُدل مطالعه هانتينگتون را به شکل زير ميتوان ترسيم نمود(خاکساري،41:1321،
غفاري.)91:1321،
مشارکت اجتماعي باالتر

احساس توانمندي
افزايش مشارکت سياسي و اجتماعي

عضويت درگروهها و سازمانها

فرصت تحرک فردي

نمودار شماره( :) 7مُدل مطالعه هانتينگتون از مشارکت سياسي و اجتماعي
هانتینگتون و نلسون مشارکت سياسي را از عوامل اصلي توسعه سياسي مي دانند.آنان مشارکت
سياسي را تابع دو عامل نگرش و اولويت هاي نخبگان سياسي و وضع گروه ها و انجمن ها و
نهادهاي اجتماعي واسطه در خود جامعه مي دانند و معتقدند که فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي
از طريق دو مجرا سر انجام به گسترش مشارکت سياسي و اجتماعي بيانجامد :
الف .مجراي تحرک اجتماعي به اين معني که کسب منزلت هاي باالتر اجتماعي به نوبه خود در فرد
احساس توانايي و نگرش هاي معطوف به توانايي و تأثير نهادن بر تصميم گيري هاي دستگاه هاي
عمومي را ايجاد

مي کند و اين عوامل ذهن ي در مجموع مي تواند مشوق مشارکت در سياست و

فعاليت هاي اجتماعي باشد .در اين حالت منزلت اجتماعي باالتر و احساس توانايي و مؤثر بودن از
نظر سياسي به عنوان متغير هاي مياني ،مشوق مشارکت اجتماعي و سياسي مي شود .به نظر اين دو
نويسنده ،از ميان متغيرهاي منزلتي ،ميزا ن سواد يا تحصيالت فرد بيشترين تأثير را بر مشارکت
سياسي دارد.
ب.مجراي سازماني يعني عضويت و مشارکت فعال در انواع گروه ها و سازمان هاي
اجتماعي(اتحاديه هاي شغلي و صنفي ،گروه هاي مدافع عالئق خاص و نظاير آن ها) است که
احتمال مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي را بيشتر مي کند .اين عوامل در جوامعي که
فرصت هاي تحرک فردي در آنها محدود تر است ،اهميت بيشتري دارد زيرا همانطور که گفته شد
فرد براي رسيدن به وضع اجتماعي و اقتصادي بهتر به عنوان آخرين راه حل به فعاليت در سازمان
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توسعه اقتصادي و اجتماعي
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هاي اجتماعي يا احزاب سياسي مي پردازد اما بطور کلي دخالت در فعاليت سازمان ها در تبيين
تفاوت سطوح مشارکت سياسي ،از منزلت اجتماعي  -اقتصادي مهم تر است(رضايي- 91 :1319،
.)94

لرنر در اثر کالسيک خود ،تحت عنوان" گذار جامعه سنتي" نوسازي خاورميانه( )1329که حاصل
مطالعه شش کشور در حال توسعه( ايران ،ترکيه ،لبنان ،مصر ،سوريه و اُردن) است استدالل مي کند
که مطالعه مشارکت و توسعه در هر جامعه اي مستلزم عواملي از جمله :سواد ،شهرنشيني و استفاده
از وسايل ارتباط جمعي است ،وي با تأکيد بر نقش ارتباطات ،آن را زمينه ساز بسيج مي داند و
معتقد است که ارتباطات ،مشارکت و توسعه سياسي را سازمان مي بخشد ،در نهايت لرنر به اين
نتيجه مي رسد که ميان وجود و استفاده از وسايل ارتباط جمعي با مشارکت سياسي و اجتماعي
رابطه معناداري وجود دارد(پناهي ، 31:1323،ازکيا.)112:1311،
دانيل لرنر در اثر کالسيک خود " گذار از جامعه سنتي" ( ) 1329با ارجاع به الگوي توسعه غرب،
معتقد است که فرآيند مشارکت و توسعه سياسي در تمام جوامع يکسان است و در واقع از يک
مکانيسم علمي خطي تبعيت مي کند ،از اين رو به اين نتيجه مي رسد که :ميان وجود و استفاده از
وسايل ارتباط جمعي با مشارکت سياسي و اجتماعي بين شهري و مشارکت و ميان تحصيل و سواد
با مشارکت همبستگي با معنايي وجود دارد(مسعود نيا.) 113:1329،بر طبق استدالل او پيدايش جامعه
مبتني بر مشارکت سياسي متضمن وقوع توسعه شهرنشيني ،توسعه آموزش عمومي و توسعه وسايل
ارتباطي است .به نظر لرنر توسعه غرب الگويي جهاني است که طي آن افزايش اثر بخشي به افزايش
سواد و آموزش ،ارتباطات ،افزايش مشارکت عمومي در زندگي و نهايتاً افزايش مشارکت سياسي
مي انجامد(بشريه .) 11:1321،وصريحاً بيان مي دارد که الگوي توسعه غرب سبب شده است که
خاورميانه بدنبال همان چيزي باشد که غرب است .بدين گونه ،حاصل بررسي هاي وي را مي توان
در مُدل زير به تصوير کشيد:
) Daniel Lerner( 1
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نظریه دانیل لرنر
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بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

افزايش ميزان شهرنشيني

افزايش با سوادان

کاهش بي تفاوتي

تشکل اجتماعي و افزايش همبستگي
افزايش سطح زندگي اجتماعي -اقتصادي

مشارکتو توسعه(مسعود نيا.)113:1321،
افزايشاز مشارکت
نمودار( :)3مُدل دانيل لرنر
نظریه آنتونی گیدنز

6

در انگلستان هم گيدنز صاحب نظر جامعه شناسي معاصر با بررسي و نقد ديدگاه هاي تقليل
گرايانه سعي کرده است ،در قالب ديدگاهي تلفيقي و نوين کنش انسان را مورد تحليل قرار دهد.
او هم نظير ساير صاحب نظران تلفيق گرا دو دسته از عوامل خرد و کالن مرتبط بهم را مورد
توجه قر ار مي دهد ،يکي از ساختارهاي اجتماعي به عنوان قالب هاي عمل جمعي که مي تواند
براي کنش و کنشگر انسداد يا گشايش ايجاد نمايد و ديگري ويژگي هاي عامل يا عامليت که در
تنظيم يا هدايت کنش مؤثر است .اين دو دسته از عوامل در تعامل و ارتباط متقابل با تعيين کننده
( )Anthony Giddens
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الگوي ک نش يا کنش افرادند به طوري که مي توان کنش را برآيند يا سنتز ديالکتيکي عوامل
ساختاري و شخصيتي دانست .به همين دليل گيدنز با طرح مفهوم ساختاربندي  1وابستگي متقابل
بين ساختار و کنش را مورد تأکيد قرار مي دهد.

نکته جهاني شدن  ،7بازانديشي  3و سنّت گرايي  ، 4معتقد است که با گسترش فناوري هاي نوين
ارتباطي ،فشرده شدن زمان و مکان و پيدايش مفهوم فضا ،امکان کنش هاي از راه دور و بهره
گيري از يافته هاي علمي و فني نوين براي هدايت کنش ها با نگاه به آينده پديد آمده است و
لذا راههاي نئوليبرآليسم و سوسيال دموکراسي جاي خود را به راه سوم مي دهد .راهي که در
آن کنشگران نسبت به فرآيند جهاني شدن نگرشي مثبت پيدا مي کنند .آزادگي ،مساوات طلبي،
اعمال سيستم هاي رفاهي نوين ،پيوند سياست هاي فرهنگي و اجتماعي با سياست هاي
سياسي و اقتصادي مورد تأکيد قرار مي گيرد .گيدنز در بحث دگرديسي صم يميت و تحول
الگوي تعامل بين زن و مرد معتقد است که با بسط هويت فردي ،بازشدن فضاي گفتگو و
اعتماد متقابل دانشجويان ،زمينه الزم براي برابري دانشجويان و مردان از لحاظ حقوق و
وظايف شهروندي پديد مي آيد و تبعيض جنسيتي رو به زوال مي رود(عبداللهي- 73 :1321،
.)72
بر اس اس ديدگاه گيدنز مي توان گفت که بين نهادهاي مدني و ويژگي هاي دانشجويان
پيوستگي متقابل وجود دارد .نهادهاي مدني جداي از کنش ها و فعاليت هاي مدني افراد
نيستند .نهادهاي مدني مناسب فعاليت هاي مدني دانشجويان را تسهيل و فقدان و ضعف آنها
فعاليت هاي مدني را محدود و مشکل مي سازد .دانشجويان هدايت کنش هاي خود روز به
روز از گذشته فاصله بيشتري مي گيرند و با نگاه به آينده و بهره برداري از يافته اي نوين
( )Structuration
() Globalization
() Reflexivity
() Detraditionalization
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گيدنز در بحث از روند تحول ساختارها و کنش ها با طرح مفهوم مدرنيته متأخر و تأکيد بر سه

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

علمي زندگي خود را سامان مي بخشند .تعامل بين دانشجويان همزمان با فرآيند جهاني شدن
از حد و مرزهاي محلي و ملّي فراتر مي رود و در بعد جهاني حقوق و وظايف شهروندان زن
و مرد به رسميت شناخته مي شود و تبعيض جنسيتي به تدريج رنگ مي بازد .هر چند نهادهاي

ويژگي هاي فکري و شخصيتي عام به عنوان عامالن مُدرنيته خود در ايجاد و توسعه نهادهاي
مدني نقش مؤثري ايفا مي کنند.
مروري بر مطالعات سرمايه اجتماعي
جيمز کلمن در کتاب بنيان هاي نظريه اجتماعي به اين موضوع عالقه نشان داده و چگونگي تأثير
ساختار اجتماعي را به عنوان يک منبع ارتقاي سرمايه انساني مورد مطالعه قرار داده است(کلمن،
.)1322
پير بورديو که در سالهاي پاياني قرن بيستم به مطالعه سرمايه اجتماعي پرداخته ،نت يجه آن را پاداش
اقتصادي دانسته است.
مفهوم سرمايه اجتماعي در دو  -سه دهه گذشته در حوزه هاي اقتصاد ،علوم اجتماعي و ساير حوزه
هاي دانشگاهي مرتبط با توسعه مورد مطالعه قرار گرفته و در مباحث راهبردي و سياستگذاري براي
توسعه نيز جايگاه قابل توجهي يافته است.در کلي ترين سطح ،سرمايه اجتماعي ويژگي هايي از يک
جامعه يا گروه اجتماعي است که ظرفيت سازماندهي جمعي و داوطلبانه براي حل مشکالت م تقابل
يا مسائل عمومي را افزايش مي دهد(تاجبخش.)1389 ،
انواع سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي عمدتاً به دونوع درون گروهي  1و برون گروهي  7تقسيم مي شود .سرمايه اجنماعي
درون گروهي بين افرادي که ارتباطات صميمي دارند اعتماد شخصي به وجود مي آورد مانند
Bonding Social Capital
Bridging Social Capital
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اعضاي خانواده که به جهت وجود اعتماد بين آنها ،معامالت اقتصادي به سهولت و معموالً بدون
اخذ تضمين و وثيقه و انعقاد قرارداد انجام مي شود و در صورت بروز اختالف ،موضوع دوس تانه و
بدون ارجاع به دادگاه رفع مي شود.

به عموم افرادي که نمي شناسيم -از قبيل رانندگان و فروشندگان کاال و پزشکان  -اعتما د مي کنيم.
اين نوع اعتماد است که سرمايه اجتماعي را در سطح ملي گسترش مي دهد و به ايجاد مفهوم ملت
مدد مي رساند.
منابع سرمايه اجتماعي
هر عاملي که اعتماد افراد را افزايش دهد و آنان را متمايل به مشارکت اجتماعي مي کند ،منابع توليد
و ارتقاي سرمايه اجتماعي است که عمدتاً در  9عامل اصلي به شرح زير توضيح داده مي شود:
درستکاري و صداقت :حقيقت ،ارزش اعتماد ساز اصلي در اجتماعات است؛ حقيقت گرايي تمامي
مردم بويژه مديران تا احزاب ،مطبوعات ،سازمان ها ،دادگاه ها و نخبگان.
وفاي به عهد بويژه پايبندي به قراردادها علي الخصوص توسط دولت ،اعتماد را ارتقا مي بخشد و
دروغگويي و عدم تحقق وعده ها مخصوصاً از سوي مسوؤالن اعتماد را ساقط مي نمايد.
مباني هويت :شامل منابعي که مجموعه باورها ،ارزش ها و معيارهاي فرد را مي سازد و فرد در
ايجاد آ نها به تنهايي دخالتي ندارد مانند ايدئولوژي ،مذهب و فرهنگ .هر چه منابع توليد هويت غني
تر و هويت در برابر هويت هاي ديگر قوي تر باشد ،به ارتقاي سرمايه اجتماعي مدد مي رساند.
منابع معرفت :شامل تمامي دانش ها ،فنون ،اطالعات و اشاعه و توزيع آزاد آنها که موجب ادراک
ارزش دروني فرد مي شود و او در ايجاد و دريافت آنها دخالت دارد .هر چه توليد علم ،فناوري و
اطالعات در جامعه اي افزونتر و توزيع آنها آزادتر باشد ،سرمايه اجتماعي بيشتر مي شود.
ترويج عدالت :نهادهايي که عملکرد عادالنه دارند ،اعتماد را در جامعه تعميم مي دهند و تعميق مي
55
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در سرمايه اجتماعي برون گروهي ،اعتماد عام ايجاد مي شود و اعتماد تعميم مي يابد مانند وق تي که

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

نمايند .مصداق عدالت در حوزه هاي اجتماعي ،برابري افراد در برابر قانون و در مشارکت سياسي
است و در حوزه اقتصاد ،برابري فرصت ها در دسترسي به امکانات زندگي است و از سوي ديگر
هر چه نابرابري در ثروت بيشتر باشد ،برقراري ارتباط ،مشارکت و صداقت متقابل دشوارتر مي

اعمال تبعيض به ويژه به صورت سازمان يافته و باالخص در نظام قضايي -که مي بايد محور عدالت
گستري باشد  -نيز در دراز مدت سقوط سرمايه اجتماعي را به همراه دارد.
وضعيت معيشت :دارايي افراد بر سرمايه اجتماعي تأثير مثبت و فقر اثر منفي مي گذارد .مطالعات
زيادي ،همبستگي مثبت بين ثروت افراد و تالش جمعي و مشارکت اجتماعي را نشان دا ده اند .از
جمله تحقيقي در شيکاگو به اين نتيجه رسيده است که اجتماعاتي که در آنها ميزان مالکيت مسکن
باالست ،سطوح بسيار باالتري را از همکاري جمعي به نمايش مي گذارند(باولز.)1389 ،
تعریف واژهها و اصطالحات
بحث پيرامون مشارکت سياسي آحاد جامعه،از جمله مباحثي است که از قدمت ديرينه اي برخوردار
بوده و چگونگي مشارکت ساسي شهروندان ،يکي از اساسي ترين دغدغه هاي خاطر سياست
انديشان را تشکيل

مي داده است(ارسطو.)1314،

اما با وجود اين پيشينه دراز ،از مشارکت سياسي به عنوان پديده اي جديد که در ارتباط تنگاتنگ با
دولت هاي مُدرن و مالک سنجش مشروعيت آنها است ،ياد مي شود(فيرحي.)1311،
به لحظ گستردگي دامنه مشارکت سياسي ،از اين واژه تعاريف مختلفي به عمل آمده است که به
لحاظ تفاوت در مصداق ها و حيطه عمل ،حاکي از عدم توافق بر سر يک تعريف جامع بوده و
بيانگر عدم اجماع در شاخص ها و مؤلفه هاي اين پديده است .برخي عنصر قانوني بودن را براي
مشارکت الزم دانسته و مشارکت سياسي را " اعمال قانوني که شهروند عادي با هدف تأثير بر هيأت
حاکمه و عملکرد ايشان انجام مي دهد" تع ريف مي کنند(هبه رئوف.)31:1311،
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مشارکت سياسي را مي توان مجموعه تالش ها و کنش هايي دانست که از طرف آحاد جامعه به
گونه اي سازمان يافته يا بدون سازمان ،براي تأثير گذاري بر فرآيند تصميم گيري هاي سياسي در
ساختار قدرت دولتي صورت مي گيرند .به عبارت ديگر مردم از ط ريق مشارکت سياسي مي خواهند

سياسي مجموعه افعالي است که شهروندان براي نقد و تأثير گذاري بر سياست و حکومت انجام مي
دهند(کامران.)1321،
مشارکت سياسي به معني نحوه سلوک فرد در سطوح مخت لف فعاليت در نظام سياسي ،از عدم در
گيري تا داشتن مقام رسمي سياسي است.مشارکت سياسي در قالب سبک هاي مختلف نيز صورت
بندي شده است؛ سبک هايي که رفتار رأي دهي ،فعاليت انتخاباتي و حزبي ،فعاليت اجتماعي،
تماس با صاحب منصبان ،اعتراض ،و وارد شدن در فرآيند ارتباط سياس ي را شامل مي شود(ميلبرث
و گوئل.)71 :1321،
جدول  - 1متغيرهاي مؤثر بر مشارکت سياسي
متغيرهاي ذهني  -نگرشي
.1احساس

اثربخشي؛.7دانش

متغيرهاي عيني
ومهارت .1موانع ساختاري مشارکت؛.7فرآيند جامعه پذذيري

سياسي؛.3احساس بي قدرتي؛.4اعتماد به سياسذذذذذي؛.3جايگذذذذذاه طبقذذذذذاتي؛.4منزلذذذذذت
کارآيي مسئوالن سياسي؛.9اعتماد به کارآمد و اجتماعي(تحصذذذذذيالت،قوميت،محل سذذذذذکونت
حقانيت نظام هاي سياسي و نهادهاي و)...؛.9محذذذذذذذيط سياسذذذذذذذي؛.1منذذذذذذذابع در
آن؛. 1فرهنگ سياسي اقتدارگرا يا دموکراتيک .دسترس(پول،رسانه،شبکه اجتماعي و.)...

لستر ميل براث مشارکت سياسي را مجموعه اي از فعاليت ها و اعمال شهروندان براي اعمال نفوذ بر
حکومت و حمايت از نظام سياسي مي داند .در اين تعريف حيطه عمل مردم را در امر مشارکت سياسي
شامل فشار ،رقابت و تأثير گذاري از يک سو و حمايت و پشتيباني از سوي ديگر است(چابکي:1321،
.)111
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بر اتخاذ تصميمات توسط حکومت و يا چگونگي اجراي آن تأثير بگذارند؛ در واقع مشارکت

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

جدول  : 7ضريب همبستگي اعتماد اجتماعي و سرمايه اجتماعي با شاخصهاي مختلف کنش سياسي
اعتماد اجتماعي شاخص سرمايه اجتماعي
آزادي هاي مدني

1/414

1/483

ثبات سياسي

1/121

1/181

نقش قانون

1/121

1/273

کارآمدي دولت

1/174

1/122

)Knack, S. And Keefer, P. (1997
بطور کلي ارقام جدول ( )7نشان مي دهد که بين سرمايه اجتماعي و شاخصهايي مانند وجود حقوق
سياسي ،وجود آزاديهاي مدني ،ثبات سياسي ،نقش قانون و کارآمدي دولت رابطه مثبت و کامالً
معناداري وجود دارد .بويژه رابطه سرمايه اجتماعي با ثبات سياسي ،نقش قانون و کارآمدي دولت بسيار
بيشتر از بقيه موارد است .زيرا وجودسرمايه اجتماعي کمک ميکند که اعتماد بين دولت و م ردم بيشتر
باشد و از اين طريق کارآمدي دولت را افزايش مي دهد .همچنين هر چه سرمايه اجتماعي باالتر باشد
رعايت و اجراي قانون نيز از طرف دولت و مردم بيشتر ميگردد .به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي و
قانون ارتباط بسيار نزديکي با هم دارند.

شبکه های
اجتماعی
مشارکت
سیاسی

کنش سیاسی

اعتماد
اجتماعی

سرمای
ه
اجتماع
ی

انجمن های
داوطلباننه

نمودار (:) 4مدل مفهومي تبيين مشارکت سياسي از طريق سرمايه اجتماعي
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حقوق سياسي

1/313

1/312
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اصول روشي :
روش تحقيق مورد استفاده در اين بررسي روش پيمايشي است .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه

در سال تحصيلي در سال  1334- 39بوده است .حجم نمونه  722نفر بود که به ش يوه نمونهگيري خوشه
اي مبتني بر خوشه دانشکده انتخاب شدند.
بدين شيوه که  311نفر به عنوان نمونه اوليه انتخاب شدند و بعد از حذف پرسش نامه هاي مخدوش
 722پرسش نامه باقي ماند .با شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مر حله اي هر دانشکده به عنوان يک
خوشه و در دانشکده ،هر کالس به عنوان يک خوشه در نظر گرفته شد.

ابزارهاي سنجش شامل  7پرسش نامه بود که عبارتند از:پرسش نامه محقق ساخته مشارکت سياسي :براي
سنجش مشارکت سياسي از پرسش نامه از نوع سنج ليکرت استفاده شد .اين پرسش نامه با بهره گيري از
مقياس ليکرت توسط محقق ساخته شد که داراي 3گويه است وپرسش نامه محقق ساخته مربوط به
سرمايه اجتماعي که داري  11گويه و سه بعد سرمايه اجتماعي را اندازه گيري مي کند 4.گويه مربوط به
شبکه هاي اجتماعي و  3گويه مربوط به اعتماد اجتماعي و  3گويه مربوط به انجمن هاي داوطلبانه مي
باشد.
اعتبار و روايي ابزار:
اعتبار به معني آن است که آيا روش انتخاب شده براي سنجش موضوع مورد نظر مناسب است و آن را
مي سنجد يا نه؟ (رفيع پور .) 147 :1329،در اين تحقيق ،سنجش ميزان روايي ابزار اندازه گيري از طريق
اعتبار محتوا (اعتبار صوري) انجام گرفته است .بدين معني که در اين روش ،پرسش نامه پس از تدوين
اوليه با تني چند از کارشناسان ومحقق ان موضوعي در ميان گذاشته شد وپس از بازخورد نظرات آنان در
پرسش نامه واصالح آن،قابليت اعتبار پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفت.
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دانشجويان  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري از تمامي رشته ها در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

براي سجش ميزان روايي ابزار اندازه گيري (دال بر تکرار پذيري وتعميم پذيري پرسش نامه) از روش
آلفاي کرونباخ استفاده شده است .بدين صورت که ابتدا 21پرسش نامه جهت پيش آزمون انتخاب شده و
پرسش نامه

اصالح پرسش نامه (حذف گويه هاي زائد واضافه کردن گويه هاي الزم)،پرسش نامه نهايي تحقيق
تدوين ودر ميان نمونه آم اري منتخب از جامعه آماري تکميل شددر اينجا مقدار آلفا نشان مي دهد که
ميزان پايايي پرسش نامه در حد مناسب است واين نشان گر ميزان هم سازي دروني گويه هاي مربوط به
اين مقياس ها در جهت سنجش وبررسي آن ها مي باشد ضمن آن که مقدار آلفاي کل مربوط به مقياس
ها  ./ 22مي باشد.
يافته هاي پژوهش
غربالگری و بررسی اولیه داده ها
نیکوئى سنجش متغیر سرمایهاجتماعی و مشارکت سیاسی (اعتبار و روایی):
طبق جدول ( )1از ديدگاه لي .جي .کرونباخ  ،1با استفاده از ضريب روايي و آزمون تحليل گويهها
همزمان قابليتِ اطمينان همبستگي گويهها انجام ميگيرد (دِواس،1321،ص)793 - 717؛ که در اينجا همه
گويهها درقالب متغيرهاى اصلى از روايي قابل قبولى  7برخوردارند.
 .1آزمون کفايتِ نمونه برداري کيزر -ماير -اُلکين ( 3ساروخاني، 1381،ص .)711- 777برمبناى تحليل
عاملى تأئيدي مقدار کي.ام.او در بين کليه متغيرهاى اصلى بيش از 21درصد برآورد شده است.

Cronbach, L. G. 6
Alpha ≥ 0.70

2

Kaiser- Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = KMO

9
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اوليه تحقيق در ميان آنها تکميل شد.سپس ميزان آلفاي کرونباخ مقياس هاي پرسش نامه محاسبه و بعد از
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 .7آزمون تقريبي کُرَويتِ بارتلت ( 1سرمد و حجازي، 1327،ص .)712- 724اين آزمون با مقدار مجذور
کاى  7در سطح معنادارى قابل قبول نشان دهنده معنادارى ماتريس دادهها و وجود حداقل شرط الزم
روايي را دارد.

پرسشنامه تحقيق اعالم ميگردد.
جدول ( :)3آزمون تحليل گويهها و آزمون تحليل عاملي ( نيكوئي سنجش متغيرهای اصلي تحقيق)
متغيرهای اصلي
تحقيق

ضريب آلفا
كرونباخ

انجمن های داوطلبانه
اعتماد اجتماعی
شبکه های اجتماعی
مشارکت ساسی

0.79
0.72
0.77
0.70

آزمون كفايتِ
نمونهبرداری
كيزر -ماير -
اُلكين
0.73
0.79
0.77
0.74

فاز اول تحليل آماری (تحليل رگرسيوني):
جدول ( :)4آزمون رگرسیون چندگانۀ عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان
Change Statistics
F
Change

Sig. F
Change

197/98

3/333
3/333
3/333

R

R2

Adj.
R2

6

انجمن های داوطلبانه

3/14

3/44

3/44

3/44

2

انجمن های داوطلبانه  +اعتماد اجتماعی

3/46

3/03

3/03

3/31

47/41

3/49

3/04

3/09

3/39

27/73

عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

9

انجمن های داوطلبانه+اعتماد اجتماعی +
شبکه های اجتماعی

R2
Change

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi - Square= BTS

6

Chi- Square= χ2

2
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لذا بدين وسيله کفايتِ ماتريس همبستگى گويههاى مربوط به متغيرهاى اصلى و احرازِ اعتبار سازهاى

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

بر اساس جدول ( )4آزمون رگرسيون چندگانۀ عوامل مؤثر بر مشارکت سياسي دانشجويان  ،در
 .1مدل  ، 1شبکه هاي اجتماعي  %44 ،از واريانس مشارکت سياسي را تبيين مىکند.

تبيين شده).
 .3در مدل  3با اضافه شدن انجمن هاي داوطلبانه  %93 ،از واريانس مشارکت سياسي تبيين مىگردد ( %3ارتقاي
واريانس تبيين شده).
جدول ( :)0آزمون رگرسیون چندگانۀ عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان
عوامل مؤثر بر مشارکت
سیاسی دانشجویان
6

انجمن های داوطلبانه

2

اعتماد اجتماعی

9

شبکه های اجتماعی

α
Constant

+.59

Collinearity
Statistics
VIF Tolerance
2.25

B

β
Beta

Sig.

+.49

+.42

.000

0.44

+.30

+.29

.000

0.69

1.45

+.19

+.17

.000

0.77

1.01

طبق جدول ( )9براساس تحليل رگرسيون چندگانه با توجه به نيکوئى برازش مُدلهاي رگرسيونى براى تبيين اثراتِ
جداگانه متغيرهاى تأثيرگذار بر متغير تأثيرپذير (حبيبپور و صفرى،1322،ص ،)911- 934برمبناى آمارههاى
تشخيصهاى هم خطى ،ضريب تحمل که اندازههائى براى نمايشِ همبستگى ميان متغيرهاى مستقل (بين صفر و
يک) مىباشد؛ پيش شرط هاي رگرسيوني برقرار است.واز اين پيش فرض تخطي نشده است.
بنابراين طبق معادلۀ رگرسيون استاندارد ،براساس سهمِ بتا انجمن هاي داوطلبانه ( )+.42و اعتماد اجتماعي
( ،)+.29و شبکه هاي اجتماعي ( ) +.29در تبيين مشارکت سياسي( )yايفا مىنمايند.
فاز دوم تحليل آماری ( تحليل معادالت ساختاری):
در جدول زير اطالعات مربوط به مدل خالصه شده فوق گزارش شده است.
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 .7در مدل  7با اضافه شدن اعتماد اجتماعي %91 ،از واريانس مشارکت سياسي تبيين مىگردد ( %1ارتقاي واريانس

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

بيست و پنج گويه در اين مدل حضور دارند که به عملياتي کردن  4متغير مکنون مي پردازند.
سه متغير مکنون يا نهفته  ،مستقل اند (.انجمن هاي داوطلبانه+اعتماد اجتماعي  +شبکه هاي اجتماعي)

تعداد متغیر های ورودی

51

 =Yتعداد متغیر های ورودی وابسته

4

 =Xتعداد متغیر های ورودی مستقل

51

 = ETAتعداد متغیر های مکنون وابسته

5

KSIتعداد متغیر های مکنون مستقل

5

تعداد

555

نمودار( ) 9معادالت ساختاري متغيرهاي مستقل و وابسته

54
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يک متغير مکنون يا نهفته  ،وابسته است که متغير وابسته نهايي ( مشارکت سياسي ) تلقي مي شود.

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

جدول ( : )1شاخص های برازش مدل مسیر

3/32

1/34

1/31

1/39

1/131

بر اساس منطق تحليل معادالت ساختاري همانطور که نمودار  9نشان مي دهد ميزان تاثير مثبت عناصر سه
گانه سرمايه اجتماعي (شبکه هاي اجتماعي و اعتماد اجتماعي و انجمن هاي داوطلبانه) بر متغير وابسته
براي شبکه 1/14و  1/21براي اعتماد و 1/84

(مشارکت سياسي ) قابل استنتاج است که اين تاثير

براي انجمن قابل قبول است .و اين تاثير گذاري در راستاي تحليل رگرسيون چند گانه است.
يعني عناصر سه گانه سرمايه اجتماعي (شبکه هاي اجتماعي و اعتماد اجتماعي و انجمن هاي داوطلبانه)
بر متغير وابسته (مشارکت سياسي ) اثر افزاينده و موثري دارند .
با اين تفسير مي توان انتظار داشت که اگر سطح سرمايه اجتماعي در ابعاد سه گانه آن در جامعه ارتقا يابد
ميزان مشارکت سياسي به طور قابل مالحظه اي افزوده خواهد شد .
شاخص هاي برازش مدل نشان مي دهد که مدل از برازش خوبي برخوردار است .
جدول  1شاخص هاي برازش مدل مسير را نشان مي دهد .همان گونه که مشاهده مي شود شاخص
نيکويي برازش تعديل شده(اي جي اف آي ) و شاخص برازش تطبيقي (سي اف آي ) باالتر از  1/31و
شاخص ريشه ميانگين مجذورات خطاهاي برآورد زير  1/19به دست آمده است که در مجموع نشان
ميدهد مدل با داده ها انطباق قابل قبولي دارد و قابل پذيرش است.
بحث و نتیجه گیری
موضوع مشارکت سياسي دانشجويان ،لزوم توجه به عوامل مرتبط با آن را ضروري مي سازد.
پرسش اساسي اين پژوهش اين بود که آيا رابطه اي ميان سرمايه اجتماعي دانشجويان و مشارکت
سياسي اين قشر وجود دارد يا خير؟ در پاسخ به سؤال پژوهش و با توجه به چارچوب نظري
سرمايه اجتماعي در ميزان مشارکت سياسي آنان تاثير دارد.
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AGFI

GFI

TLI

CFI

RMSEA

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1331

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين سرمايه اجتماعي با مشارکت سياسي
دانشجويان ارتباط معني داري وجود دارد .يافته ها نشان داد که انجمن هاي داوطلبانه بيشترين
همبستگي را با وابسته دارد که اين نتايج منطبق با پيشينه هاي تجربي است .سازمان هاي داوطلبانه

مي باشند .اين سازمان ها سعي دارند تا با جلب مشارکت مردمي حضور مؤثري در اجتماع داشته و
بتوانند تأثير خود در روند رشد و توسعه را به اثبات برسانند .هر چند به نظر مي رسد که در سطح
کلي آگاهي و اطالعات افراد از چگونگي فعاليت احزاب و سازمان هاي داوطلبانه بسيار پايين است،
به طوري که درصد بسيار بااليي از افراد آگاهي و اطّالعي دربارة چگونگي فعاليت احزاب و اکثريت
افراد آگاهي دربارة عضويت در سازمان هاي داوطلبانه نداشتند.
متغير اعتماد اجتماعي در گام دوم بيشترين ارتباط معني داري را براي تبيين متغير وابسته نشان داده
است .اين نتايج مطابق با پيشينه هاي تجربي مي باشد .يعني در جامعه ايران زماني که اعتماد
اجتماعي دانشجويان باالتر باشد مشارکت آنان در فعاليت هاي گروهي و فعاليت هاي انتخاباتي
افزايش مي يابد .در واقع مي توان گفت :اعتماد به عنوان پلي بين آگاهي و مشارکت دانشجويان
عمل مي کند .به عبارت ديگر مشارکت برآيندي از آگاهي و اعتماد است و تنها زماني مي توان ادعا
کرد که سرمايه اجتماعي موجوديت واقعي يافته است که سرمايۀ اجتماعي از حالت ذهني (آگاهي و
اعتماد) يا به عبارت ديگر از حالت بالقوه به سرمايۀ اجتماعي بالفعل درآيد و خود را در قالب
رفتارهاي مشارکت جويانه نشان دهد .طبق نظريات مربوط به سرمايه اجتماعي زماني که افراد از
حوزه فردي خود خارج شده و وارد اجتماع بزرگتري مي شوند ،روابط بيشتري را با ساير افراد
برقرار مي سازند؛ اين روابط زماني قوت بيشتري خواهند گرفت که بين ايجادکنندگان آن  ،اعتماد
وجود داشته باشد که اين اعتماد سبب مي شود که افراد رابطه نزديکتري با يکديگر برقرار سازند ،از
سوي ديگر ايجاد روابط و برقراري اعتماد به هنجارهايي بستگي دارد که ميان افراد بوجود مي آيد.
اين هنجارها سبب مي شود تا افراد بتوانند به پيش بيني رفتار متقابل دست بزنند .افراد براي برقراري
روابط بيشتر با ديگران بايد در گروه هاي مشارکتي حاضر شده و با ديگران کنش متقابل داشته
باشند .بنابراين اين امر نيازمند مشارکت آنان در عرصه هاي اجتماع مي باشد.
45
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به عنوان يکي از عرصه هاي مشارکت جديد در کشورهاي در حال توسعه  ،رو به رشد و گسترش

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

متغير شبکه اجتماعي در گام سوم بيشترين وزن رگرسيون استاندارد را بر وابسته نشان داده است.
اين نتايج با يافته هاي لک و هوکفلد همسو مي باشد .سرمايه اجتماعي گنجينه اي از منابع و شبکه
هاي اجتماعي را براي تسهيل مشارکت سياسي فراهم مي کند .زماني که سرمايه اجتماعي به آساني

اشتغال ،مهارتهاي مدني و غيره) را بر هم زد .شبکههاي اجتماعي ميتوانند فعاليتهاي اعتراض آميز
را سازماندهي کرده و در اطالع رساني روند رويدادها نقش آفريني کنند .طبيعت اغلب غير رسمي
سرمايه اجتماعي دانشجويان به آنها اجازه مي دهد تا بدون تطبيق با استانداردهاي مردانه ،محيط
هاي غير سياسي را سياسي کنند و بنابراين چنين فعاليتهايي را مخفي نگه دارند .شبکه هاي اجتماعي
باعث مي شود که احتمال مشارکت دانشجويان در امور سياسي و جنبشهاي اجتماعي نسبت به
محافل سنتي بيشتر باشد.
نتايج فوق نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي دانشجويان که حکايت از منابع موجود در گروه هاي
اجتماعي مرتبط با آنان و گستردگي شبکه ي روابط اجتماعي دارد ،بر ميزان روي آوردن ايشان به
فعاليت هاي سياسي مؤثر است .نتايج حاکي از اين پژوهش نشان مي دهد هر اندازه افراد در اين
ساختار داراي سرمايه اجتماعي باالتري باشند ،به اين معنا که اين سرمايه اجتماعي شامل مجموعه اي
ارزشمند از اعتماد متقابل بين افراد ،وجود شبکه هاي خويشاوندي و تعامالت اجتماعي و سازمان هاي
داوطلبانه باشد ،فعاليت هاي انتخاباتي ،ارتباطات سياسي و عضويت در گروههاي سياسي افراد بيشتر
خواهد بود .به اين ترتيب مشارکت و سرمايه اجتماعي ارتباط دوسويه و متقابلي دارند و افزايش هر
يک موجب باال رفتن سطح ديگري در جامعه خواهد شد .مشارکت بيشتر دانشجويان در جامعه
موجب بالندگي و تسهيل توسعه کشور مي شود ،به تقويت هبستگي ملي دانشجويان کمک مي کند
و از يک نوع از خود بيگانگي و جدا دانستن دانشجويان از جامعه جلوگيري به عمل آورده است و
فرد خود را جزيي از جامعه دانسته و در جهت توسعه آن تالش مي کند در نتيجه براي بهبود
شاخص هاي توسعه تالش بيشتري نموده و منابع ملي را در جهت اين پيشرفت بسيج مي نمايد .
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در دسترس باشد ،بدون توجه به نوع اجتماع ،مي توان صف هاي مشارکت سياسي (يعني آموزش،
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رساله کارشناسي ارشد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
تاج مزيناني1387،علي اکبر ،مشارکت سیاسی جوانان:ابعاد و پویایی ها ،مطالعات جوانان،سال
اول،شماره .9
توسلي ،غالمعباس ، 1381 ،نظریه های جامعه شناسی  ،تهران :انتشارات سمت.
جعفري يحفروزاني ،مهرداد "، 1321،بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد و عوامل مؤثر بر آن"  ،رساله کارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد  ،دانشکده علوم
اجتماعي.
چابکي ،ام البنين ، 1381 ،نقش عوامل روان شناختی در مشارکت سیاسی زنان  ،فصلنامه علوم
اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،شماره .13
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چابکي،ام البنين ، 1381- 1387،جنسیت و مشارکت سیاسی،بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی
دانشجویان دختر و پسر در تهران ،فصلنامه علمي -پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا(س) ،سال
دوازدهم و سيزدهم،شماره  44و .49
لويه /متفکران
حبيب زاده مرو دشتي ،فهيمه "، 1387،نقش هویت ملّی و دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت
سیاسی  -اجتماعی آنها" ،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
حجتي کرماني ،سوده "، 1328 ،عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان با تأکید بر انتخابات دوم
خرداد(مناطق 61و 69تهران)" ،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،
حريري اکبري،محمد، 1322،ریشه های فعالیت های سیاسی دانشجویان ،تبريز:انتشارات بيجا.
خاکساري ،علي ، 1381 ،فرآیند مشارکت و سطوح آن ،مجموعه مقاالت کارگاه آموزشی توسعه
مشارکت زنان  ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي.
خسروي ،علي "، 1381،بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی فرهنگیان( مطالعه موردی شهر
بوکان)"  ،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
دارابي ،مسعود ، 1383،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در شهر
نهاوند(استان همدان)  ،رساله کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ته ران شمال ،دانشکده مديريت و علوم اجتماعي.
ديانتي نيت ،جواد "،1387،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان
دانشگاه تبریز"  ،پايان نامه (کارشناسي ارشد) دانشگاه تبريز دانشکده علوم انساني و اجتماعي.
دواس ،دیوید ( )6941پیمایش در تحقیقات اجتماعی .هوشنگ نائبی .تهران :نشرنی.
رئوف،هبه ، 1322،مشارکت سیاسی زن ،مترجم:محسن آرمين،تهران:انتشارات قطره.
راش ،مايکل ، 1322 ،جامعه و سیاست ،مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی  ،ترجمه :منوچهر
صبوري ،تهران :اتشارات سمت.
راش،مايکل، 1322،جامعه و سیاست ،مترجم:منوچهر صبوري،تهران:انتشارات صبوري.
رضايي،عبدالعلي ، 1329،مشارکت اجتماعی،وسیله یا هدف یا ابزار توسعه ،فصلنامه اطالعات
سياسي اقتصادي،شماره  111و .113
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حبيب پور ،کريم /صفرى ،رضا ( )1388راهنماى جامع کاربرد  SPSSدر تحقيقات پيمايشى .تهران:

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

رفيع پور ،فرامرز ، 1327 ،سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی  ،تهران:مرکز
تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد سازندگي.
ريتزر ،جورج ، 1324 ،نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر  ،ترجمه :محسن ثالثي ،تهران:
زنجاني زاده،هما ، 1381،مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن(چالش
نوین) ،فصلنامه علوم اجتماعي،شماره .13
ساروخاني ،باقر ( ) 1381روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي (ج – 3روشهاي کمي /آمار
پيشرفته) .تهران :ديدار.
سرمد ،زهره /حجازی ،الهه /بازرگان ،عباس ( )6972روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران:
آگاه.
سرمست ،بهرام "، 1324 ، ،کثرت گرایی سیاسی و بحران مشارکت سیاسی"  ،رساله کارشناسي
ارشد علوم اقتصادي و حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي.
سيد امامي،کاووس و اصغر افتخاري و عبداهلل عبدالمطلب، 1389،ارزش ها و نگرش ها و رفتار
سیاسی جوانان ،گزارش طرح پژوهشي سازمان ملّي جوانان.
سيد امامي،کاووس ، 1381،مشارکت سیاسی دانشجویان :ارزیابی برخی از پیش بی نی کننده های
مشارکت سیاسی  ،پژوهشنامه علوم سياسي،سال دوم ،شماره .11
صالحي،عباس، 1389،در چیستی و چگونگی مشارکت سیاسی ،مجله پگاه ،حوزه شماره  ، 711نيمه
دوم.
عالم،عبدالرحمن، 1321،بنیادهای علم سیاست ،تهران:انتشارات ني.
عبداللهي ،محمّد ، 1382،زنان در عرصه عمومی ،عوامل  -موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان
ایران ،تهران :انتشارات دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران.
عبدوس ،صغري "،1381،بررسی مشارکت سیاسی زنان استان سمنان از سال  6943تا سال
 ،"6973پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سياسي.
عدالتجو ،ابراهيم خليل "، 1384 ،بررسی علل کاهش مشارکت مردم حوزه انتخابیه اردبیل ،نیر و
نمین در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی" ،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد
واحد تهران شمال.
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انتشارات علمي.
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عرفاني،نصراهلل، 1383،رابطه گرایش ارزشی و مشارکت جویی سیاسی دانش آموزان مراکز پیش
دانشکاهی استان همدان  ،گزارش طرح تحقيقاتي،شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان
همدان.
سیاسی دانشجویان علوم سیاسی وفنّی دانشگاه تهران ،دانش سياسي ،سال ششم،شماره دوم،صص
.741- 721
غفاري ،غالمرضا ،نيازي ،محسن ، 1381 ،جامعه شناسی  ،تهران :انتشارات نزديک.
فتحي آشتياني،علي ، 1322،مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی ،تهران:انتشارات بعثت.
فيرحي،داوود ، 1322،مفهوم مشارکت سیاسی ،فصلنامه علوم سياسي،سال اول،شماره .1
فيروزجائيان گلوگاه ،علي اصغر "، 1381 ،بررسی تأثیر وضیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنها(مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه تهران) "،پايان نامه
کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.
کازنو،ژان ، 1319،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،مترجم:باقر ساروخاني و منوچهر
محسني،تهران:انتشارات سروش.
کامران،فريدون ، 1381،مشارکت سیاسی کارگران ،تهران :انتشارات دانشيار.
کتابي،محمود و وحيد قاسمي ، 1381،نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان
اصفهان  ،فصلنامه علوم اجتماعي.
کرايب ،يان ، 1328 ،نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس  ،ترجمه :عباس مخبر ،تهران:
انتشارات آگاه.
کمالي ،اکبر "،1387،بررسی علل نوسانات میزان مشارکت سیاسی مردم اصفهان در دوره های
ششم ،هفتم و هشتم انتخابات ریاست جمهوری"  ،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سياسي،.
کماني ارکاني ،علي اکبر "، 1327،بررسی مفهوم جامعه پذیری سیاسی(با نگاهی به روند جامعه
پذیری سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی)"  ،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه امام
صادق(ع).
کوزر ،لئوئيس ،روزنبرگ ،برنارد ، 1382،نظریه های بنیادی جامعه شناسی  ،ترجمه :فرهنگ ارشاد،
تهران :انتشارات ني.
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غفاري هشجين،زاهد و عبدالرضا بيگي نيا و اکرم تصميم قطعي ، 1383،عوامل مؤثر بر مشارکت

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ...

کيويس تو ،پيتر ، 1328،اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی  ،ترجمه :منوچهر صبوري،تهران:
انتشارات ني.
لهسائي زاده ،عبدالعلي ، 1318،نظریه های توسعه  ،شيراز :نشريه دانشکده علوم انساني ،شماره .7
فرجاد،تهران:انتشارات توس.
محمّدي،مجيد ، 1328،درآمدی بر رفتار شناسی سیاسی دانشجویان در ایران امروز ،تهران:انتشارات
کوير.
مسعودنيا ،ابراهيم ، 1381 ،تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و
سیاسی  ،مجله اطّالعات سياسي  -اقتصادي ، ،شماره  ، 112- 118صص، 197- 119انتشارات
اطّالعات.
مصفا ،نسرين "، 1324 ،مشارکت سیاسی زنان در ایران" ،رساله دکتري علوم سياسي دانشکده
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
مصفّا ،نسرين ، 1329 ،مشارکت سیاسی زنان در ایرن  ،تهران :وزارت امور خارجه.
مهدوي ،غالمرضا "، 1323 ،جایگاه مشارکت سیاسی در حکومت اسالمی"  ،پايان نامه کارشناسي
ارشد دانشگاه شهيد بهشتي.
مهرداد ،هرمز ، 1321 ،جامعه پذیری سیاسی  ،تهران :انتشارات پاژنگ.
موسوي بجنوردي،سيد محمد ، 1322،نقش مشارکت سیاسی در مشروعیت حکومت اسالمی در
مشارکت سیاسی ،به اهتمام علي اکبر عليخاني،تهران:انتشارات سفير.
م يلبرث ،لستر و ليل گوئل، 1381،مشارکت سیاسی ،مترجم:رحيم ابوالحسني،تهران:انتشارات ميزان.
نجفي نژاد ،عليرضا "، 1383 ،تأثیر فرهنگ اجتماعی تراکمه بر میزان مشارکت سیاسی زنان
ترکمن"  ،پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج.
نسرين،مصفّا، 1329،مشارک سیاسی زنان در ایران ،تهران:وزارت امور خارجه.
نقيب زاده،احمد، 1323،درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ،تهران:انتشارات سمت.
هانتينگتن ،ساموئل ، 1321 ،سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی  ،ترجمه :محسن ثالثي،
تهران :انتشارات علم.
وينر،مايرون و ساموئل هانتينگتون، 1323،درک توسعه سیاسی ،ترجمه و انتشار :تهران :پژوهشکده
مطالعات راهبردي.
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