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تا  15جوانان  :يمورد مطالعه( بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی
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 ١٨/٩/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ١۶/١٠/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                                        

  

 ،روش تحقیق .به بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی پرداخته است ،پژوهش حاضر

 جامعه آماري .تحلیلی است و شیوه گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و میدانی می باشد –توصیفی

 تعداد آنان ،بر اساس آمار دهند کهتشکیل می ساله ساکن در استان بوشهر  29تا  15جوانان  راپژوهش 

یافته هاي . انتخاب شدند به عنوان نمونه آماري به شیوه تصادفی از آنان نفر 475 وگزارش شده  214849

صد  در سطح در 1/39، درصد از افراد مورد بررسی کم 2/13تحقیق نشان داد که سطح مشارکت سیاسی 

رصد از د4/17 بررسی میزان سرمایه اجتماعی نشان داد که. درصد در سطح زیاد  می باشد 6/47متوسط و 

سطح درصد در  5/25درصد  در سطح متوسط و  57، پایین شانی سطح سرمایه اجتماعی مورد بررس افراد

. استدر سطح متوسط  شاناعی میزان سرمایه اجتم ،اکثر جوانان مورد مطالعه ،بنابراین .می باشدباال 

حمایت  اعتماد اجتماعی،(نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مستقیم و معنادار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ،نینچهم

  .برمشارکت سیاسی می باشد) مشارکت مدنیمدنی و 

  مشارکت مدنیاجتماعی، اعتماد مدنی، حمایت مدنی و  سرمایه مشارکت سیاسی، :گان کلیديواژ
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  مهمقد

عمل یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزي را داشتن «را به عنوان 1مشارکت ، فرهنگ انگلیسی آکسفورد

کوشش هاي «موسسه تحقیقاتی ملل متحد براي توسعه اجتماعی، مشارکت را  .دانسته است» یا تشکیل دادن

تماعی معین از سوي برخی از سازمان یافته براي افزایش کنترل بر منابع و نهادهاي نظم دهنده در شرایط اج

     تعریف» گروه ها و جنبش هایی که تا کنون از حیطه ي اعمال چنین کنترلی محروم و مستثنی بوده اند

      هاي محروم و  توانمند سازي گروه ،بر مبناي این تعریف ).2،2003ول بک و سلبه نقل از (می کند

تصمیم سازي و نظارت بر امور مربوط به خود، از اهمیتی  جدا افتاده جهت ورود آنها به فرایند مشارکت در

 در شهروندان مشارکت افزایش و ایجاد دنبال به مختلف جوامع ،اساس همین بر .فزاینده بر خوردار است

 را شان اجتماعی هاي پیوند و اجتماعی همبستگی طریق، بدین تا هستند اجتماعی گوناگون هاي عرصه

  ).3،1999نیوتون و وایتلی(کنند جلوگیري یاجتماع فروپاشی از و محکم

مشارکت سیاسی در اصطالح به معناي مساعی سازمان یافتۀ  .استمشارکت سیاسی یکی از ابعاد مشارکت، 

ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر  ، شرکت مؤثر در فعالیتهروندان براي انتخاب رهبران خویشش

س مشارکت سیاسی به معناي کوشش سازمان یافتۀ مردم پ .گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است

ها فعاالنه  مردم در انتخاب رهبران سیاسی جامعه و سیاست گذاري ،یعنی ؛درباره حکومت و سیاست است

 ،به عبارت دیگر. ، بیگانه احساس نمی کنندهاي آن خود را نسبت به حکومت و سیاست ،حضور داشته

  ).4،2009مک کالرگ(، هدایت آن را بر عهده می گیرندیاست دولتنتخاب رهبران و تأیید سمردم با ا

رشد و تقویت اقتدار ملی و وحدت ملی   از نظر سیاسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، منجر به

شود،  ها و استعدادهاي مردم استفاده می ها، توانمندي جو، از تمامی ظرفیت شود و چون در نظام مشارکت می

 به طوالنی اي سابقه ،سیاسی مشارکت پدیده .کاهش خواهد یافت تو مشکالت دولت ـ مل فاصلۀ طبقاتی

  ).44:1377فیرحی،(دارد بشر عمر قدمت

اجتماعی که جامعه نیازمند مشارکت آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعی و به تبع آن  گروه هايیکی از 

ظرفیت هاي بالقوه رشد و منابع انسانی ، جوانان در هر جامعه اي .استجوانان  ،عرصه سیاسی  می باشد

مشارکت سیاسی را به  .بسترهاي اجتماعی فراهم شود بایدعظیمی هستند که براي رشد و شکوفایی آنها 

هاي  عنوان عملی اجتماعی باید از عرصه محدود خانواده آموخت، در مدارس بسط داد و در سایر عرصه
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 جوانان اگر ،گذار حال در هاي نظام بویژه ها نظام از یاريبس در .ها مشق نمود اجتماعی نظیر دانشگاه

 اگر و هستند آن اهداف پیشبرد و نظام از حمایت پیشتاز باشند، داشته نظام با نزدیکی و همبستگی احساس

 احساس که صورتی در د؛دهن نشان واکنش صورت دو به است ممکن اند بیگانه نظام با که کنند احساس

 این غیر در و گردند می حاکم نظام در تحول ایجاد پیشتاز ،است تأثیرگذار آنان یسیاس مشارکت نمایند

 مشارکت ).124:1384 مزینانی، تاج(ساخت خواهند خود پیشه را سیاسی انفعال و تفاوتی بی ،صورت

 آینده در جامعه اداره مسئوالن و توسعه حال در کشورهاي در جمعیتی گروه بزرگترین که جوانان سیاسی

 از یکی جوانان ،شک بی .دارد جامعه پویایی و سیاسی توسعه براي خاصی اهمیت شوند، می وبمحس

 در وآرمانگرایی نوجویی خواهی، استقالل :چون مختلفی عوامل اقتضاي به که هستند اجتماعی اقشار

  .دارند سیاسی مشارکت در باالیی انگیزه ، سیاس هاي فعالیت

سال سن دارند و  25میلیونی ایران زیر  70ون نفر از جمعیت حدودمیلی 30بیش از  ،برطبق آمارموجود

      لذا . چنین مشخصه اي براي هر کشوري یک موفقیت محسوب می شود ،همانطوري که اشاره شد

نتایج تحقیقات و . برنامه ریزي و ایجاد شرایط مشارکت سیاسی جوانان در ایران بسیار مهم و ضروري است

دهند به جاي  دهد جوانان ترجیح می نشان می کشور ها و اعتقادات جوانان دیدگاه ارزیابی وضعیت موجود

معتقدند به جوانان براي واگذاري مسئولیت  آنها .برندبشان لذت  از زندگی شخصی ،توجه به امور سیاسی

این از چگونگی ورود به مسائل سیاسی و ایفاي نقش در  )درصد2/63( بسیاري از جوانان .شود اعتماد نمی

  ).1388باستانی و همکاران،(زمینه آگاهی ندارند

در فضاي کنونی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان و شناسایی بستر هاي  ،بر همین اساس

 با مشارکت مرتبط اجتماعی عوامل بهتر درك .اجتماعی تسهیل کننده مشارکت  آنان ضرورت و اهمیت دارد

 .کند کمک و جوانان دولتی قدرت میان روابط متقابل بررسی به تواند میاجتماعی  جمله سرمایه سیاسی از

 هاي شبکه و ساختاري هاي در موقعیت جنسیتی و نژادي ،یاجتماع مختلف هاي گروه که جایی آن از

 ، بوردیو پیر تعبیر بر بنا. هستند متفاوت اجتماعی  از سرمایه مندي بهره نظر از دارند، قرار متفاوت اجتماعی

 و انتسابی صورت به جامعه در تواند می فرد که شود اطالق می توانایی و مهارت قابلیت، نوع هر به مایهسر

 مند بهره خویش موقعیت پیشبرد در افراد و ها ه گرو سایر با روابطش و در یافته دست آن به اکتسابی یا

 ).1،450:2001ترنر(کند می سیمتق نمادین و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، نوع چهار به را سرمایه وي .شود

. است 2سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهاي اساسی که تأثیر آن بر مشارکت سیاسی  مطرح می شود، ،بنابراین

 است هایی گروه تأثیر تحت روزمره زندگی در افراد سیاسی کنش که بیان می کنند میلبراث نیز و الیگلی 

                                                           
1 - Turner 
2  social capital 



۴ 

 

 معیارهاي بلکه ،پردازند نمی سیاسی فعالیت به خود افکار دلیل هب افراد ،رو این از .دارند تعلق آن به که

        شبکۀ معتقدند نیز وربا و آلموند .کند می هدایت را آنان سیاسی رفتار که است خانواده و دوستان

 است معتقد نیز میلبراث .کند می تسهیل را سیاسی فعالیت داوطلبانه هاي سازمان در عضویت ،گیري عضو

 احتمال باشد، سیاسی هاي سازمان در عضویت جمله از سیاسی هاي انگیزه معرض در بیشتر فرد هرچه

  ).1،2002ستوکر و باورز(است بیشتر نیز او سیاسی مشارکت

، بخشی از ثروت ملّی به نار سرمایه هاي اقتصادي و انسانیدر واقع ، سرمایه اجتماعی را می توان در ک

راي نیل به و راهی ب) مادي(هره برداري از سرمایه انسانی و فیزیکی حساب آورد که بستر مناسبی براي ب

به طوري که  ؛، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه اي نمی رسدبدون سرمایه اجتماعی. موفقیت قلمداد می شود

، بدون سرمایه اقتصادي و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و وه ها، سازمان ها و جوامع انسانیبسیاري از گر

، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند هیچ مجموعه انسانی، اما توانسته اند به موفقیت دست یابندجتماعی ا

 این هدف ،اساس این بر ).4،2004و استول3،مارشال 20002پاتنام(اقدامات مفید و هدفمندي انجام دهد

   .تان بوشهر می باشدبررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی در بین جوانان اس ،مطالعه

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي اصلی

  سرمایه اجتماعی

، )1980(، بن پرات )1970(، گلن لوري )1966(جمیز کلمن  :نظریه پردازانی همچون :تعریف مفهومی

ز سرمایه اجتماعی تعاریف متعددي را ا... و ) 1990(فرانسیس فوکویاما  ،)1983(، بیکر )1981(ویلیامسون

سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می دانست که به ارتباطات و مشارکت  ،پیر بوردیو. ائه کرده اندار

، ابزاري براي رسیدن به سرمایه هاي می تواند همراه با سرمایه فرهنگیاعضاي یک سازمان توجه دارد و 

  .اقتصادي باشد

، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب مادرا مجموعه اي از مفاهیمی مانند  اعت سرمایه اجتماعی ،پوتنام

متقابل آنان را تأمین  منافع ،ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع می شود و در نهایت برقراري

    ، در رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی او سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله اي براي. خواهد کرد

  .بر مفهوم اعتماد بود اشتأکید عمده  نظام هاي مختلف سیاسی می دانست و
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در تحقیق حاضر سرمایه اجتماعی بر اساس رویکرد نظري فوکویاما و مدل عملیاتی : تعریف عملیاتی

مشارکت و حمایت مدنی مورد سنجش و ارزیابی قرار  و بوردیو در قالب سه بعد اعتماد،) 1990(کلمن

  .استگرفته 

  مشارکت سیاسی

مورد از تجلّیات 10 ر مقاله معروف خود درباره مشارکت سیاسی، پس از ذکر د 1وینر :تعریف مفهومی

مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان ": دهد مشارکت سیاسی، این تعریف را ارائه می

بران هاي مشروع و نامشروع براي تأثیر بر انتخابات ره شامل روش اي یا مستمر ا بدون سازمان، دورهیافته ی

 ).20:1375 مصفا،( "ها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملّی است و سیاست

هاي  کوشش ،مشارکت سیاسی": کنند مشارکت سیاسی را چنین تعریف می 3نلسون و 2هانتینگتون

  ).20:1375مصفا،("هاي عمومی است شهروندان غیر دولتی براي تأثیر بر سیاست

و مدل عملیاتی شده وثوقی و ) 2005(شارکت سیاسی جوانان بر اساس مدل پترسونم: تعریف عملیاتی

نگرش به مشارکت  -2و ) غیر رسمی -2رسمی و -1(مشارکت سیاسی عینی-1در ابعاد ) 1383(هاشمی

  .مورد سنجش قرار گرفت) نگرشی-عوامل روانشاختی(سیاسی

 .مشارکت سیاسی محسوب می شوند عریف،درگیري در فعالیت هایی که بنا به ت:  مشارکت سیاسی عینی

بدین منظور این بعد از مشارکت سیاسی در قالب  دو نوع مشارکت سیاسی رسمی و غیر رسمی مورد 

  : سنجش قرار می گیرد

هر گونه عمل داوطلبانه اي است که اعضاي جامعه به منظور حمایت از نظام  :مشارکت سیاسی رسمی)1

هارچوب هاي مشخص که به طور رسمی و برنامه ریزي شده توسط سیاسی و تأثیرگذاري بر آن در چ

  ؛شرکت در انتخابات مانند  -سازمان ها و نهادهاي رسمی کشور صورت می گیرد،انجام می دهند

جامعه به منظور حمایت یا تأثیرگذاري  يعمل داوطلبانه که اعضا اي گونه:مشارکت سیاسی غیر رسمی) 2

از چهارچوب هاي تعیین شده و رسمی توسط سازمان ها و نهادهاي  بر جریان هاي سیاسی و در خارج

  .رسمی کشور انجام می دهند
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به نوع پنداشت فرد از شرکت در فعالیت هاي  ) :نگرشی- عوامل روانشاختی(نگرش به مشارکت سیاسی

عل را سیاسی گفته می شود که پیش از هر اقدامی به او کمک می کند تا وضعیت هاي سیاسی بالقوه و بالف

شخصیت و تجربه هاي پذیزفته شده از سوي او قرار  نگرش فرد در ارتباط نزدیک با تجربه، .بررسی کند

حس  عالقه به سیاست و پیگیري اخبار سیاسی از طریق رسانه ها، :دارد و در قالب متغیرهایی همچون

  .مورد سنجش قرار می گیرد...اثربخشی سیاسی و 

  مروري بر پیشینه تحقیق

 دانشجویان سیاسی با رفتار اجتماعی هاي شبکه بین یاآ که است سؤال این به پاسخ دنبال به حاضر پژوهش

 سیاسی مشارکت و ارتباطی و ساختاري بعد دو به اجتماعی با تقسیم سرمایه خیر؟ یا دارد وجود اي رابطه

 نشان پژوهش ايه یافته فعال، سیاسی مشارکت و رسمی سیاسی سیاسی، مشارکت تفاوتی بی سطح سه به

 سرمایه اما داشتند، سیاسی مشارکت ابعاد با داري معنی رابطه سرمایه اجتماعی، بعد دو هر هرچند که داد

  .است داشته دانشجویان سیاسی رفتار بر روي بیشتري تأثیر ارتباطی اجتماعی

 سیاسی مشارکت تغییرپذیري بر اجتماعی سرمایه تأثیر در پژوهشی به  بررسی)1990(همکارانش و پناهی

 ترین قوي ،)دادن رأي( انتخاباتی سیاسی که مشارکت داد نشان پژوهش نتایج. در استان گلستان می پردازند

 پیوندهاي و روابط شبکه که شد مشخص سیاسی تبیین مشارکت در . بوده است سیاسی مشارکت جنبه

 تعامل سطح در اجتماعی تعامل شخصی، بین اعتماد سطح در رسمی،اعتماد روابط سطح در اجتماعی

 تغییرات بر را تأثیر بیشترین مذهبی اجتماعی و سطح در  )معنوي و مادي( یاریگرانه کنش و گروهی

  .دارند مشارکت سیاسی

 

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در تحقیقی به ) 1390(امام جمعه زاده و مرندي

با تقسیم سرمایه اجتماعی به سه  در این تحقیق .پرداخته اندد دانشجویان دختر در دانشگاه فردوسی مشه

به همراه در نظر گرفتن پنج وجه از  -)اجتماعی و انجمن هاي داوطلبانه اعتماد اجتماعی، شبکه هاي(متغیر 

که همبستگی هاي معناداري میان ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت  شدمشاهده  -مشارکت سیاسی

  .یان وجود داردسیاسی پاسخگو

 بررسی به" باال؟ اجتماعی سرمایه باال، سیاسی تمشارک"عنوان  با پژوهشی در ) )2012(1هانکوینت و تنی

 به را بلژیکی جوانان آنها.پردازد  می بلژیک جوانان بین سیاسی در مشارکت و اجتماعی سرمایه ارتباط 

 دینداران و نامتعهد یعنی از آنها طبقه دو،  گروه شش این میان که کنند می بندي گروه اصلی طبقه شش

                                                           
1 Taney and Han quintet 
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 شامل بیشتر که باال اجتماعی سرمایه داراي متعهدان طبقه  .داشتند سیاسی حوزه هاي در بیشتري  فعالیت

 سیاسی مختلف مسائل در و بودند باالیی اقتصادي پایگاه اجتمعاعی داراي بودند، بلژیکی بومی جوانان

 طبقات دیگر به نسبت دینی بودند، و قومی هاي اقلیت شامل بیشتر که نداراندی طبقه اما ، کردند می فعالیت

 تري خاص   و محدودتر سیاسی هاي حوزه در و بودند برخوردار تري پایین اجتماعی اقتصادي پایگاه از

  .کردند می لیت فعا

  "کزيمر درآمریکاي سیاسی مشارکت و مدنی هاي انجمن"عنوان  با پژوهشی در )1999(1سیلیگسون

 کشورهاي در دموکراسی شدن بهتر بر داوطبانه هاي انجمن تأثیر مورد در پوتناب نظریه تا کند می تالش

 هاي انجمن در مشارکت اگرچه که دهد می نشان او هاي یافته .دهد قرار بررسی مورد را التین امریکاي

 چنین اما باشد، می موکراتیکد رفتارهاي براي خوبی کننده بینی پیش فردي در سطح اجتماعی لبانهداوط

  .است نگرفته قرار تأیید مورد ها سازمان و ها انجمن انواع دیگر در مورد ارتباطی

 هاي جنبش و ها انجمن در فعالیت و عضویت رابطه بررسی به پژوهشی در )1998(2هاچفلد و لیک

 طریق اجتماعی از که سرمایه آنها استدالل می کنند .سیاسی پرداخته اند و مشارکت مندي عالقه بر اجتماعی

 سرمایه دهد می نشان آنها هاي یافته .گردد ایجاد می شهروندان میان در اجتماعی پیوندهاي و تعامالت

 تقویت باعث گفتگو و بحث توسعه طریق از باشد، اجتماعی می هعاي شبکه محصول بیشتر که اجتماعی

 در شهروندان مشارکت احتمال افزایش به منجر مرا این و گردد شهروندان می میان در اجتماعی پیوندهاي

 ).1998لیک و هاچفلد،(سیاسی می گردد هاي فعالیت

  پژوهشروش شناسی 

تحلیلی از نوع همبستگی است که به لحاظ هدف، کاربردي می باشد و به  –پژوهشی توصیفی  ،این مطالعه

 15حقیق شامل کلیه جوانان گروه سنی جامعه آماري ت. ها، از نوع پیمایشی است لحاظ نحوه گردآوري داده

که در زمان انجام تحقیق در مراکز شهرستان هاي استان بوشهر سکونت  استسال استان بوشهر  29تا 

سال ساکن در مراکز  29تا  15 تعداد جوانان ،مرکز آمار ایران 1390بر اساس گزارش سرشماري . شتنددا

نفر  384 3حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران .باشد نفر می  214577 شهرستان هاي استان بوشهر بین

                                                           
1
 Selig son 

2
 Lake and Huck felt 

3
 -  
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شیوه نمونه گیري به . نفر لحاظ شد 500تعداد حجم نمونه  ،ولی به لحاظ افزایش پایایی تحقیق ،تعیین شد

پرسشنامه  475تعداد  ،پرسشنامه در بین نمونه آماري 500پس از توزیع  ،در پایان .صورت تصادفی می باشد

  .کامل برگردانده شد

  :ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که  در سه بخش تدوین شده است ،در این پژوهش: ابزار پژوهش

 بخش اول سؤاالت مربوط به ویژگی هاي فردي و جمعیت شناختی پاسخگویان  

 در این بخش پرسشنامه سؤاالت  ):سؤال 42(بخش دوم سؤاالت مربوط به مشارکت سیاسی

تدوین شده ) 2005(نجش مشارکت سیاسی پیترسونمشارکت سیاسی جوانان بر اساس مدل س

نگرش به مشارکت  مشارکت سیاسی را در ابعاد ،گفته شد این مدلهمانگونه که  .است

بر اساس ) غیر رسمی –رسمی (و مشارکت سیاسی عینی) انگیزشی –عوامل روانشناختی (سیاسی

  .)1385وثوقی و هاشمی،(طیف لیکرت مورد سنجش قرار می دهد

 در این قسمت پرسشنامه سؤاالت سرمایه اجتماعی : ؤاالت مربوط به سرمایه اجتماعیبخش سوم س

اعتماد اجتماعی،مشارکت مدنی و حمایت (بر اساس تقسیم بندي مدل سه بعدي سرمایه اجتماعی

  .تدوین شده است) 1983(،بوردیو)1990(بر اساس مدل نظري کلمن) گروهی

پرسشنامه تدوین شده در اختیار استادان  روایی صوري ابزار تحقیق،براي تعیین :روایی و اعتبار ابزار پژوهش

حوزه هاي علوم اجتماعی و علوم سیاسی قرار داده شد و پس از جمع بندي نظرات و اصالحات انجام شده 

روایی سازه . براي تعیین اعتبار سازه ابزار تحقیق از تحلیل عاملی استفاده شد ،نینچهم .پرسشنامه تأیید شد

از طریق تحلیل عاملی با چرخش واریماکس با در نظر  نیز س سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسیمقیا

بدین  .بارهاي تعیین شده در سؤاالت مربوط به تمامی ابعاد معنادار بود ،45/0گرفتن بارهاي بزرگتر از 

 ابعاد مشارکت سیاسی، ،با توجه به بارهاي تعیین شده مقیاس سرمایه اجتماعی با ابعاد آن و همچنین ،ترتیب

  .از اعتبار سازه باالیی برخوردار می باشد

  پژوهشیافته هاي 

  ي پژوهشتوصیف یافته ها

 در بررسی توزیع جوانان مورد مطالعه بر حسب جنسیت، :هاي جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه ویژگی

 6/28 سن .پسر می باشنددرصد بقیه 2/56درصد از کل پاسخگویان دختر و  7/43ها نشان داد  که  داده

 30تا  26در صد بقیه بین  9/33سال و  25تا  21درصد بین  4/37، سال 20تا 15اسخگویان بین درصد از پ
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به هاي  داده در بررسی وضعیت تحصیلی جامعه مورد مطالعه از جوانان استان بوشهر، .قرار داشتسال 

این افراد کسانی بودند  .بودندالت دیپلم و کمتر تحصیداراي  درصد از افراد 4/41آمده نشان داد  که  دست

درصد لیسانس و  7/31درصد فوق دیپلم و  8/26. یا دانشجو بودند و یا محصل دوره متوسطه بیشترکه 

درصد دانشجو و 7/46درصد فارغ التحصیل جویاي کار و  2/29درصد از افراد شاغل، 24.باالتر می باشند 

ها نشان داد که  داده ،طالعه به لحاظ محل سکونت خانوادهجوانان مورد م در بررسی توزیع. بودندیا محصل 

 ،بنابراین. در شهر می باشددرصد  8/65و  درصد از جوانان محل سکونت خانواده شان در روستا  1/34

   .جوانان مورد مطالعه شهر می باشد محل سکونت اکثر

متغیر گویان بر حسب  ر توزیع فراوانی پاسخبیانگ 2جدول  :جوانان استان بوشهر میزان مشارکت سیاسی

  :باشد میوضعیت میزان مشارکت سیاسی  و ابعاد آن در بین جمعیت مورد مطالعه از جوانان استان بوشهر 

  

  متغیر وضعیت میزان مشارکت سیاسی  و ابعاد آنگویان بر حسب  توزیع فراوانی پاسخ: 1جدول 

  

  شاخص

  متغیر

  جمع  زیاد  متوسط  کم

  درصد  درصد  درصد  درصد

  %100  %6/47  %1/39  %2/13  مشارکت سیاسی

  %100  %3/46  %44  %6/9  مشارکت سیاسی رسمی

  %100  %28  %8/52  %1/19  مشارکت سیاسی غیررسمی

  %100  6/36  9/49  %4/13  نگرش به مشارکت سیاسی

  

 2/13 شود در بررسی سطح مشارکت سیاسی جوانان استان بوشهر،همانطور که در جدول فوق مشاهده می

درصد  6/47و درصد  در سطح متوسط  1/39 ،شان کم درصد از افراد مورد بررسی سطح مشارکت سیاسی

. استنزدیک به نیمی از  افراد میزان مشارکت سیاسی شان در سطح زیاد  ،بنابراین .می باشددر سطح زیاد 

درصد  در سطح  44 ،شان کم درصد از افراد مورد بررسی سطح مشارکت سیاسی رسمی 6/9 ،همچنین

اکثر جوانان مورد مطالعه به  میزان مشارکت سیاسی ،بنابراین .درصد در سطح زیاد  می باشد 3/46متوسط و 

...) ستا و شوراهاي شهر و رو ریاست جمهوري، شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسالمی،(لحاظ رسمی

  . در سطح متوسط به باالست



١٠ 

 

 مشاهده می شود 1همانطور که در جدول  ،عه به مشارکت سیاسینان مورد مطالدر بررسی نگرش جوا

درصد  در سطح متوسط و  9/49، گرششان به  مشارکت سیاسی پاییندرصد از افراد مورد بررسی ن4/13

درصد از افراد مورد بررسی 1/19سطح مشارکت سیاسی غیر رسمی  .درصد در سطح باال  می باشد 6/36

اکثر جوانان مورد  ،بنابراین .درصد در سطح باال  می باشد 28توسط و درصد  در سطح م 8/52پایین ، 

   .استبه لحاظ غیر رسمی در سطح متوسط  شانمطالعه میزان مشارکت سیاسی 

  جوانان استان بوشهر وضعیت سرمایه اجتماعی

د آن در متغیر وضعیت میزان سرمایه اجتماعی  و ابعاگویان بر حسب  بیانگر توزیع فراوانی پاسخ 2جدول 

  :باشد میبین جمعیت مورد مطالعه از جوانان استان بوشهر 

  متغیر وضعیت میزان سرمایه اجتماعی  و ابعاد آنگویان بر حسب  توزیع فراوانی پاسخ: 2جدول 

  شاخص

  متغیر

  جمع  زیاد  متوسط  کم

  درصد  درصد  درصد  درصد

  %100  %5/25  %57  %4/17  سرمایه اجتماعی

  %100  %9/37  %6/49  %4/12  مشارکت مدنی

  %100  %3/38  %1/46  %5/15  حمایت مدنی

  %100  %5/26  %3/58  %1/15  اعتماد اجتماعی

  

 همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود در بررسی سطح سرمایه اجتماعی جوانان استان بوشهر،

 5/25و درصد  در سطح متوسط  57، یینپا شاندرصد از افراد مورد بررسی سطح سرمایه اجتماعی 4/17

در سطح  شاناکثر جوانان مورد مطالعه میزان سرمایه اجتماعی  ،بنابراین .می باشد درصد در سطح باال

 . استمتوسط 

 9/37درصد  در سطح متوسط و  6/49، پایین شاندرصد از افراد مورد بررسی سطح مشارکت مدنی 4/12

 شانان مورد مطالعه میزان مشارکت مدنی نزدیک به نیمی از جوان ،بنابراین .درصد در سطح باال  می باشد

همانطور که در جدول فوق  ،طح اعتماد اجتماعی در بین جواناندر بررسی س. استدر سطح متوسط 

درصد  در سطح  3/58، پایین شاندرصد از افراد مورد بررسی سطح اعتماد اجتماعی 1/15 مشاهده می شود

 درصد از افراد مورد بررسی پایین،5/15حمایت مدنی سطح . درصد در سطح باال  می باشد 5/26متوسط و 
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نزدیک به نیمی از جوانان  ،بنابراین .باشد درصد در سطح باال می 3/38در سطح متوسط و درصد  1/46

  . استدر سطح متوسط  شانمورد مطالعه میزان حمایت مدنی 

  ي پژوهشتحلیل یافته ها

سنجش و آزمون تأثیر متغیر  :کت سیاسی جوانانتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر مشار

در مرحله  .بر میزان مشارکت سیاسی جوانان در دو مرحله انجام شد) سرمایه اجتماعی و ابعاد آن(مستقل

 اعتماد اجتماعی،(تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن اول بر اساس آزمون همبستگی و رگرسیون دو متغیره،

  ):3جدول (بر میزان مشارکت سیاسی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت) مشارکت مدنی و حمایت مدنی

  با میزان مشارکت سیاسی) سرمایه اجتماعی و ابعاد آن(عناصر رگرسیون دو متغیره بین متغیرهاي مستقل :3جدول

  سطح معناداري B Beta tضریب   خطاي استاندارد  R R2  متغیر

  000/0  21/10  47/0  10/5  491/0  22/0  47/0  سرمایه اجتماعی

  000/0  73/8  41/0  52/2  294/0  17/0  41/0  اعتماد اجتماعی

  000/0  88/13  56/0  67/3  54/2  34/0  56/0  مشارکت مدنی

  000/0  61/6  34/0  62/1  247/0  10/0  34/0  حمایت مدنی

  

  .میزان سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی تأثیر معناداري دارد - 1فرضیه

 rر اساس همبستگی بین سرمایه اجتماعی و  مشارکت سیاسی نشان می دهد که آمده ب به دستنتایج 

می باشد که حاکی از قابل قبول  47/0حاصل از همبستگی میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی برابر با 

می توان گفت  = sig 000/0با توجه به درجه معنا داري  ،همچنین. بودن همبستگی بین دو متغیر فوق است

جدول خالصه رگرسیون نیز نشان می دهد که . درصد اطمینان بین این دو متغیر رابطه وجود دارد 99با  که

می باشد  47/0ضریب همبستگی خطی بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوي متغیر وابسته برابر با 

ریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین که مقدار مربع ض ،همچنین. که رابطه قابل قبولی را نشان می دهد

 .تغییر در میزان مشارکت سیاسی جوانان با این مدل تبیین شده است 22/0است نشان می دهد که تنها 

سرمایه اجتماعی متغیر پیش بینی براي میزان سرمایه اجتماعی می باشد و به هر میزان که وضعیت  ،بنابراین

نتایج رگرسیون  .فراد نیز بیشتر می شود و بالعکسسرمایه اجتماعی  افزایش یابد، میزان مشارکت سیاسی ا

  .مشخص شده است 3دو متغیره همبستگی بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در جدول 
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  .مشارکت مدنی  بر میزان مشارکت سیاسی تأثیر معناداري دارد میزان  -2فرضیه 

حاصل از همبستگی میان مشارکت  rه آمده از جدول همبستگی پیرسون نشان می دهد ک به دست اطالعات

نسبت خوب بین دو متغیر فوق به می باشد که حاکی از همبستگی  56/0مدنی و مشارکت سیاسی برابر با 

درصد اطمینان بین این  99می توان گفت که با  = sig 000/0با توجه به درجه معنا داري  ،همچنین. است

یون نیز نشان می دهد که ضریب همبستگی خطی بین جدول خالصه رگرس. دو متغیر رابطه وجود دارد

می باشد که رابطه قابل قبولی را  56/0مقادیر مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوي متغیر وابسته برابر با 

ضریب تعیین که مقدار مربع ضریب همبستگی چندگانه است نشان می دهد که  ،همچنین. نشان می دهد

 به دستبر اساس داده هاي  .ت سیاسی جوانان با این مدل تبیین شده استتغییر در میزان مشارک 34/0تنها 

آمده از مدل رگرسیون دو متغیره ارتباط بین مشارکت مدنی و میزان مشارکت سیاسی اینگونه نتیجه گیري 

د بر میزان مشارکت سیاسی اش تأثیر معنادار ،می شود که میزان مشارکت مدنی  فرد به هر میزان بیشتر باش

   .رددا

  .میزان حمایت مدنی  بر میزان مشارکت سیاسی تأثیر معناداري دارد  -3فرضیه 

حاصل از همبستگی میان حمایت  rآمده از جدول همبستگی پیرسون نشان می دهد که  به دستاطالعات  

 می باشد که حاکی از قابل قبول بودن همبستگی بین دو متغیر فوق 34/0مدنی و مشارکت سیاسی برابر با 

درصد اطمینان بین این  99می توان گفت که با  = sig 000/0با توجه به درجه معنا داري  ،همچنین. است

جدول خالصه رگرسیون نیز نشان می دهد که ضریب همبستگی خطی بین . دو متغیر رابطه وجود دارد

ابطه قابل قبولی را می باشد که ر 37/0مقادیر مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوي متغیر وابسته برابر با 

ضریب تعیین که مقدار مربع ضریب همبستگی چندگانه است نشان می دهد که  ،همچنین. نشان می دهد

بر اساس داده هاي جدول  .تغییر در میزان مشارکت سیاسی جوانان با این مدل تبیین شده است 10/0تنها 

نگونه نتیجه گیري می شود که میزان رگرسیون دو متغیره همبستگی بین حمایت مدنی و مشارکت سیاسی ای

  .حمایت مدنی فرد بر میزان مشارکت سیاسی اش تأثیر معنادار دارد

  .مشارکت سیاسی تأثیر معنادار داردمیزان اعتماد اجتماعی بر میزان   -4فرضیه 

حاصل از همبستگی میان اعتماد  rآمده از جدول همبستگی پیرسون نشان می دهد که  به دستاطالعات  

می باشد که حاکی از قابل قبول بودن همبستگی بین دو متغیر  41/0جتماعی و مشارکت سیاسی برابر با ا

درصد اطمینان بین  99می توان گفت که با  = sig 000/0با توجه به درجه معنا داري  ،همچنین. فوق است

همبستگی خطی بین  جدول خالصه رگرسیون نیز نشان می دهد که ضریب. این دو متغیر رابطه وجود دارد
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می باشد که رابطه قابل قبولی را  41/0مقادیر مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوي متغیر وابسته برابر با 

ضریب تعیین که مقدار مربع ضریب همبستگی چندگانه است نشان می دهد که  ،همچنین. نشان می دهد

  .بیین شده استتغییر در میزان مشارکت سیاسی جوانان با این مدل ت 17/0تنها 

  تحلیل رگرسیون چند متغیره تأثیر همزمان متغیرهاي ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی

از ) ابعاد سرمایه اجتماعی(از طریق متغیرهاي مستقل) مشارکت سیاسی(در مرحله دوم براي تبیین متغیر تابع

 4تقل بر مشارکت سیاسی در جدول نتایج تأثیر همزمان متغیرهاي مس .رگرسیون چند متغیره استفاده شد

  :مشخص شده است

  )مشارکت سیاسی(تحلیل رگرسیون چند متغیره تأثیر متغیر هاي مستقل بر متغیر تابع :4جدول 

  خطاي استاندارد  R2 مقدار افزوده شده به  R R2  متغیر وارد شده

  56/24  348/0  348/0  567/0  مشارکت مدنی

  20/21  141/0  489/0  41/0  اعتماد اجتماعی

  19/20  093/0  582/0  34/0  حمایت مدنی

  

اعتماد اجتماعی و حمایت مدنی از ابعاد  ،می دهد که سه متغیر مشارکت مدنی نشان 4داده هاي جدول 

ین متغیري بود که اول 348/0مشارکت مدنی با ضریب تعیین  .سرمایه اجتماعی وارد معادله رگرسیون شدند

تغییرات در میزان مشارکت سیاسی را تبیین  582/0شد این سه متغیر  همانطور که مشخص .وارد معادله شد

حمایت مدنی و اعتماد  مشارکت مدنی،(بین ابعاد سرمایه اجتماعی ،آمده به دستبر اساس نتایج  .می کنند

بنابراین اینگونه نتیجه گرفته می شود  .با مشارکت سیاسی همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد) اجتماعی

 ،کلی سرمایه اجتماعی در فردحمایت مدنی و به طور  اعتماد اجتماعی، با افزایش میزان مشارکت مدنی، که 

 اعتماد اجتماعی، به هر میزان افراد سرمایه اجتماعی، ،عکسرافزایش می یابد و ب ويمیزان مشارکت سیاسی 

  .سته می شودکا شاناز میزان مشارکت سیاسی  ،مشارکت و حمایت مدنی کمتري داشته باشند

  بحث و نتیجه گیري

وضعیت و جایگاه فرد در جامعه به لحاظ سرمایه اجتماعی  ،یدر کنار تمامی عوامل مؤثر بر مسارکت سیاس

بود که تأثیر سرمایه اجتماعی و  بر آن بودپژوهش حاضر  .می تواند در ارتباط با مشارکت سیاسی قرار بگیرد
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بر میزان مشارکت سیاسی جوانان در استان را ) و حمایت اجتماعی مشارکت مدنی اعتماد اجتماعی،(ابعاد آن

      مشارکت سیاسی افراد در جامعه ،همانطور که مشخص شد .ددهبوشهر مورد سنجش و ارزیابی قرار 

شرکت  ،شرکت در انتخابات سیاسی: همچون) رسمی و غیر رسمی(می تواند در قالب مشارکت هاي عینی

 ،همایی ها و نشست هاي سیاسی احزابو به صورت غیر مستقیم شرکت در گرددر راهپیمایی هاي رسمی 

ه در چآن .پیگیري اخبار و رویداد هاي سیاسی و همچنین گرایش ذهنی فرد به مشارکت سیاسی تحقق یابد

روانی و اجتماعی که می تواند تحت تأثیر و  که در کنار تمامی مؤلفه هاي فردي، آن ،این میان مطرح است

یکی از مؤلفه هاي اساسی مرتبط با سطح مشارکت  نوع و میزان مشارکت سیاسی فرد در جامعه باشد،تأثر 

فرهنگی و  سیاسی فرد، میزان سرمایه اجتماعی است که فرد بر اساس شبکه روابط و جایگاه اجتماعی،

نتایج . رفتیافته هاي این تحقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار گ ،بر همین اساس .اقتصادي کسب می کند

      این تحقیق مؤید وجود تأثیر مستقیم و معنادار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر میزان مشارکت سیاسی 

 ،)2008(مک کالرك و دیگران ،)2008(آمده از تحقیقات  الیگلی به دستاین نتیجه با نتایج  .می باشد

آمده از آزمون  به دستنتایج  ،مچنینه .هم پوشانی دارد) 1387(و سید امامی) 1388(موسوي و همکاران

)   2011(همکاران  و  کوینتر) 2009(، مک کالرگ )2008(فرضیه هاي پژوهش با نتایج تحقیقات لین

 سیاست مورد در اطالعات جهت جمع آوري افراد براي هایی فرصت ،تعامالت اجتماعی. مطابقت دارد

 امر این در نتیجه، .کنند زندگی شخصی منابع دیتاز محدو فراتر دهد می اجازه آنها به و کند ایجاد می

 از شده جمع هاي داده از با استفاده .دارد دنبال به را سیاسی هاي از فعالیت مردم از بسیاري حمایت

 در که سیاسی به بحث هاي زیادي حد تا مشارکت بر اجتماعی تأثیر تعامل دهد می نشان شواهد انتخابات،

 و  بر اساس نتایج تحقیقات کوینتر ).2009مک کالرگ،( وابسته است د،ده می اجتماعی رخ شبکه هاي

اعتماد  حمایت،(و کسب سرمایه اجتماعی اجتماعی گوناگون شبکه هاي داشتن در اختیار) 2011(همکارانش

 هاي سیاسی تماس باعث خود نوبه به امر این دهد و می افزایش را سیاسی مشارکت مدنی،)و مشارکت

مشارکت سیاسی جوانان  ،آمده در جامعه مورد مطالعه به دستبر اساس نتایج  .شود می اندیگر با گوناگون

بیشتر در قالب مشارکت هاي رسمی همچون شرکت در انتخابات و راهپیمایی هاي سیاسی رسمی نمود 

 ،بنابراین .تمایل و گرایش کمتري دیده می شود ،پیدا می کند و در زمینه بعد غیر رسمی مشارکت سیاسی

باید  ،براي اینکه بتوان زمینه هاي مشارکت سیاسی جوانان را به خصوص در بعد غیر رسمی افزایش داد

به  .حمایت و اعتماد مدنی آنان در جامعه تسهیل شود مشارکت مدنی، بسترهاي توسعه سرمایه اجتماعی،

  .است انکارناپذیر سیاسی مشارکت زمینه در امل سرمایه اجتماعیع نقش ،طور کلی
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This research is to study the effect of social capital and the dimensions on 
political participation. The research method is descriptive- analytical and data 
collection methods are library and the field study. The Statistical Society is the 
15 to 29 year old young people in Bushehr province. Based on statistics 
reported , the number of 15 to 29 year old young people in Bushehr province 
was 214849 that a sample of 475 people were selected by random sampling 
method of Bushehr province between the city centers. The findings of the 
research showed that the level of political participation of %13/2 of them is low. 
Their political participation, %39/1 in average level and %47/6  at  the level of 
high. A comparison with social capital showed that %17/4 of their subjects is a 
low level of social capital.%57 their level of social capital in the intermediate 
and %25/5 in high level. So, the most young people level of social capital is in 
medium. Also, the results of the research  indicates a significant direct impact 
social capital and its dimensions (social trust, civic participation, civil 
protection) on political participation. 

Key Word: Political Participation, Social Capital, Civic Trust, Civic 
Participation and Civil Protection 

 


