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  29- 62 صفحات ،97 بهار ،3 شماره ،12 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

  

بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، احساس 
قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی) بر مشارکت سیاسی  بی

  زنان استان خوزستان (مطالعه موردي: شهر اهواز)
  

  3و حسن شجاعی 2زاده حسین حسین ، دکتر علی1اقريدکتر معصومه ب
  

  27/10/96 پذیرش: تاریخ        4/11/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
بر  ي اجتماعی سرمایهي ابعاد  ي حاضر، بررسی رابطه هدف مقاله

شناختی  هاي جامعه مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز است که از دیدگاه
پژوهش به صورت پیمایشی و  مربوط به مشارکت سیاسی استفاده شد. این

ي آماري پژوهش شامل  آوري اطالعات پرسشنامه است. جامعه ابزار جمع
سال شهر اهواز، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  64تا 18ي زنان  کلیه
اجرا  1395- 1396نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال  384

متغیرهاي مستقل پژوهش (سن، دهد که  میشده است. نتایج تحقیق نشان 
اعتماد  ي اجتماعی، سرمایهوضعیت تأهل،  ،درآمد، تحصیالت، قومیت

وفاق اجتماعی و پیوند اجتماعی) با متغیر  ،قدرتی اجتماعی، احساس بی
ي معناداري دارند. نتایج حاصل از تحلیل  وابسته (مشارکت سیاسی) رابطه

رین تأثیر را بر متغیر و ابسته دهد که بیشترگرسیون و تحلیل مسیر نشان می
متغیر اعتماد اجتماعی و کمترین تأثیر را متغیر میزان درآمد داشته است. در 

درصد از واریانس متغیر وابسته را  3/14ي مستقل پژوهش ها مجموع متغیر
یی ها درصد از واریانس تبیین نشده متعلق به متغیر 7/85اند و  تبیین کرده

  .اند ورد استفاده قرار نگرفتهاست که در این پژوهش م
  

وفاق  ،قدرتی ، اعتماد اجتماعی، احساس بیي اجتماعی سرمایه ،مشارکت سیاسی کلیدي: مفاهیم
  پیوند اجتماعی ،اجتماعی

                                                 
 m.bagheri@scu.ac.ir ي مسئول)(نویسنده شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه جامعه 1
 a.hosseinzadeh@scu.ac.irشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  دانشیار گروه جامعه 2
  شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه 3

hasan.shojaie6677@gmail.com 
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  مسأله یانب و مقدمه
مشارکت سیاسی  ،یکی از انواع مشارکت که بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته

 یکی از مباحث مهم در  ،). مشارکت سیاسی251: 1388 ،و همکاران  میاست (هاش
به شمار  ها سیاسی در کشور ي ي مهم توسعهها شناسی سیاسی و یکی از شاخص جامعه

ابعاد و وجوه  ي سیاسی در بر گیرنده ي عنوان یکی از ابعاد توسعهاین مهم به .رود می
ضعیت مطلوب به تواند نظام سیاسی را در فرایند دستیابی به یک و میفراوانی است که 

 ،مشارکت سیاسی ي در واقع میزان و نحوه .لحاظ نزدیکی به دموکراسی یاري رساند
رود  می) مناسبی براي شناخت میزان مشروعیت حکومت به شمار سنجش (معیار

اي ي ارادي و داوطلبانهها ). مشارکت سیاسی فعالیت104:1391و همکاران،  نیا(مسعود
شهر و روستاي خود شرکت  ،جامعه در امور محله است که از طریق آن اعضاي یک

کنند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی و سیاسی  می
افزایش  ،بسیاري از پژوهندگان ).85: 1388 ،همکاران و نژادشوند (جعفري میسهیم 

یکی از  اًبلاین جنبه غا .دانند میخواهی ي برابرها همشارکت در سیاست را یکی از جنب
 ) و48: 1388 ،1رود (داد میي ملی امروز به شمارها ي اساسی ارزیابی دولتها معیار

) در زناناز ملت ( میبدون دخالت نی ،سیاسی ي مشارکت سیاسی کامل و نیل به توسعه
اجتماع انسانی را تشکیل  ي از پیکره  میزنان نی .قابل دسترسی نیست ،سرنوشت خود

محل بحث  ،اجتماع خانواده و تأثیرگذاري آنان در نقش و ،از، جایگاهدیرب دهند که از می
داراي  ،). مشارکت سیاسی براي حکومت85- 86: 1388 ،همکاران و نژادبوده است (جعفري

مدت آن زیان وارد آن به سامان سیاسی و اهداف بلند اي است که فقدانمنافع عملی ویژه
تر مردم را ه منظور حضور گسترده و واقعیزم بال ي اگر خرده نظام سیاسی زمینه .کند می

ساالري رو به کند و نظام مردم میقدرت به سمت شخصی شدن میل پیدا  ،فراهم نکند
مصادف با اوج مشارکت سیاسی مردم و بویژه زنان  57  میانقالب اسال .افول خواهد گذاشت

ي مشارکت سیاسی و کاهش ها هرفتن هزین رسد باال میدر این میان به نظر  .در ایران بود
چه بیشتر دور کردن زنان از سیاست و تبدیل  به هر ،ي ناشی از این نوع فعالیتها پاداش

هر قدر مشارکت  .آنها از فعاالن سیاسی به تماشاگران یا منزویان سیاسی انجامیده است
 تر شود همان قدر از مشروعیت حکومت و نیز از اقتدار آن کاستهرنگسیاسی مردم کم

اگر مشارکت سیاسی  ،الزم و ملزوم یکدیگرند ،چون مشارکت سیاسی و مشروعیت ،شود می

                                                 
1 Dodd 
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مشرو عیت و اقتدار  ،این نظام حکومتی ،مردم از بین برود و مردم از حکومت فاصله بگیرند
روند  ي )، به همین دلیل پدیده55- 56:1387 ،بگ رضاییدهد ( میقانونی خود را از دست 
شود و شناخت  مینظام اجتماعی ایران بسیار مهم ارزیابی  ي یندهمشارکت سیاسی براي آ

). بنابراین براي ساختن 80:1381 ،قاسمینظام ضروري است ( ي ي آن براي ادامهها هریش
باید نقش سیاسی زنان را در کنار مردان ببینیم و بپذیریم و از توانایی  ،اي متوازنجامعه
یی ها ي سیاسی پیشرفتها هچه زنان در عرص گر .ریمزنان در این زمینه بهره بگی ي بالقوه
بسیار کمرنگ و  ،ولی واقعیت این است که نقش زنان بویژه در سطح نخبگان ،اندداشته

اند و حتی پس از انقالب زنان از این قاعده مستثنی نبوده نیز در کشور ما .اندك بوده است
ما  ي این وضع در جامعهي بحرانی جنگ تحمیلی همچنان ها سر گذاشتن سال و پشت

اند و کم و بیش یابی این ضعف بودهبسیاري از پژوهشگران به دنبال علت .حاکم بوده است
شناسان برآنند که ناهمسانی جامعه .اندي گوناگون به این مسئله پرداختهها هگااز زوایا و دید

تار اجتماعی از ساخ ،بیش از آنکه ذاتی باشد ،گرایش زنان و مردان به مشارکت سیاسی
سمت و  ،دهد میي شهروندان شکل ها محیط و اوضاع اجتماعی به کنش .گیرد میمایه 

ي برخاسته از اوضاع اجتماعی ها کند و آنان را مقید به محدودیت میسوي آنان را عوض 
ي توسعه و ها هم اکنون سخت مورد توجه نهاد ي اجتماعی سرمایهرو مفهوم از این .کند می
ي  سرمایه). 138: 1393 ،هشی قرار گرفته است (عابدي اردکانی و قضويي پژوها نهاد

ثروت و دارایی نامرئی است که حکایت از آمادگی روحی و روانی جامعه براي  اجتماعی
وقتی افراد در یک جامعه با یکدیگر روابط بیشتري  .درگیر شدن در یک عمل جمعی دارد

د در بین یکدیگر تعهد و مسئولیت متقابل این روابط بتوانن ي داشته باشند و در سایه
توان گفت  می ،بینشان به وجود آید بیافرینند و از این رهگذر اعتماد متقابل نیز در

ي  سرمایهدر بین افراد آن جامعه شکل گرفته است یا افراد آن جامعه  ي اجتماعی سرمایه
معه بیشتر باشد و یا وقتی اعتماد اجتماعی در بین افراد یک جا .بیشتري دارند اجتماعی

همکاري و مشارکت نیز در بین  ،در نتیجه ،افراد بتوانند به یکدیگر اعتماد داشته باشند
و سایر  ها هاتحادی ها، انجمن ها، هتوانند در گرو میگیرد و افراد  میافراد این جامعه شکل 

 ،یت متقابلو وقتی حس تعهد و مسئول ؛ي گروهی با یکدیگر به فعالیت بپردازندها فعالیت
انسجام و  ،جویی در میان افراد یک جامعه شکل گرفته باشدمشارکت ي اعتماد و روحیه

گیرد و افراد جامعه هماهنگ عمل  مییکپارچگی نیز در بین افراد این جامعه شکل 
نوان عرا به ي اجتماعی سرمایهتوان  میاگر این پروسه در یک جامعه شکل بگیرد  .کنند می

ابزاري  ي اجتماعی سرمایه). 2-3: 1390 ،حمیدي زنگیردر نظر گرفت (یک عامل کیفی 
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اي که بین مردم و نوع رابطه ،در این زمینه .سیاسی است ي براي رسیدن به توسعه
مدنی نقش  ي گیري مفهوم شهروندي و نیز جامعهتواند در شکل می ،دولتمردان وجود دارد

بین دولت و  ي واسطه ي ي قانونمند به منزلهها مدنی نهاد ي در جامعه .اساسی داشته باشد
ي  سرمایهکنند و این موضوع محصول  میدر تعدیل روابط بین آنها نقش ایفا  ،مردم

به انسجام و همبستگی و حس  ،در کنار تعدیل روابط ي اجتماعی سرمایه .است اجتماعی
حفظ روابط کند و موجب مشارکت سیاسی نیروهاي انسانی و  میاطمینان در جامعه کمک 

ي ها هسیاسی مشارکت مردم در صحن ي موضوع در عرصه .شود میمتقابل آنها با دولت 
ي گوناگون) ها هیعنی حمایت مردم از دولت در صحناین مسئله ( .گوناگون سیاسی است

رسد که دو دیدگاه مهم  می به نظر .سیاسی هر کشور است ي یکی از مصادیق بارز توسعه
 .و مشارکت سیاسی در بین شهروندان وجود دارد ي اجتماعی سرمایه بین ي رابطه ي درباره

اي از روابط میان افراد تأکید به مثابه جنبه ي اجتماعی سرمایهاولین دیدگاه بر مفهوم 
اما از دیدگاه  .شود مینوعی دارایی فردي تلقی  ي اجتماعی سرمایهاز این دیدگاه  .کند می

 ها هچه هر دوي این دیدگا اگر .آید میمعی به شمار نوعی خیر ج ي اجتماعی سرمایهدوم 
و مشارکت سیاسی به نتایج مشابهی منجر  ي اجتماعی سرمایهدر بررسی روابط بین 

زمینه وجود دارند ي مختلفی که در این ها رسد نظریات و تبیین میبه نظر  ،شود می
شارکت سیاسی ). بنابراین م46- 47: 1393 ،عباسی سرمدي و همکارانمتفاوت هستند (

مشارکت افراد جامعه در امور سیاسی  ي زنان نشانگر میزان اهمیت و فراهم بودن زمینه
 ي لذا این پژوهش جهت دستیابی بر میزان مشارکت سیاسی زنان و رابطه .گردد میتلقی 
  باشد. میمورد مطالعه  ي در جامعه ي اجتماعی سرمایهآن با 

  
  اهداف پژوهش

بر مشارکت سیاسی زنان  ي اجتماعی سرمایهأثیر هدف کلی پژوهش بررسی ت
  .باشد میسال شهر اهواز  64تا  18که مورد مطالعه زنان  ،باشد می
  

  یاهداف فرع
 ،وضعیت تحصیالت ،شغل ،وضعیت تأهل ،سناي (ي زمینهها تأثیر متغیر ـ بررسی

  .ثیر آن بر مشارکت سیاسیتأ و میزان درآمد و قومیت)
  .اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی ي میزان سرمایه ـ بررسی

  .ـ بررسی میزان اعتماد اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی
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  .قدرتی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسیـ بررسی میزان احساس بی
  .ـ بررسی میزان وفاق اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی

  .سیاسیـ بررسی میزان پیوند اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت 
  

  و ایرانمشارکت سیاسی زنان در جهان 
اگر مشارکت در امور سیاسی را به معناي شرکت آگاهانه در امور حکومتی و دخالت 

ترین فعالیت اجتماعی و اساس زندگی ي امور جامعه بدانیم، مشارکت سیاسی عالی در اداره
رکت زنان به این مردم است و مشا ي رود. مشارکت سیاسی حق همه اجتماعی به شمار می
ها را تقلیل داده و بستري  ها و نابرابري عدالتیش برخوردار است که بیدلیل از اهمیت و ارز
کند. یادآور سخن دبیر کل سازمان ملل که:  ي پایدار ایجاد می وسعهمناسب براي ایجاد ت

دون اي ب پذیر نیست و آگاهیم که هیچ توسعهدانیم صلح بادوام بدون توسعه امکان می«
این امر به معناي لزوم ». داشته باشند، تحقق نخواهد یافتاینکه زنان سهم کامل خود را 

    گیري جامعه و تضمین زنان در اشتغال، مدیریت و تصمیم برداشتن موانع مشارکت
ي نابربري بین زن و مرد در  مندي زنان از حقوق کامل سیاسی و بشري است. مسئلهبهره

زنان را به  1هاي تاریخی است. براي مثال، ارسطو داراي ریشه تصدي مشاغل مدیریتی
ها را  عنوان موجوداتی که جایی در سیاست ندارند، معرفی کرد. او عقیده داشت خداوند آن

دوم قرن بیستم  ي هاي پست زندگی آفریده است. با توجه به اینکه در نیمه فقط براي جنبه
مدار هم در تئوري و هم در عمل تغییر و سیاست عنوان نیروي کار، مدیرتوجه به زنان به

ي  لی رتبهعنوان مقامات عازنان حق اندکی در انتخاب شدن به یافته است، ولی باز هم
 7/11طور میانگین حدود زنان به 1977طوري که در سال به اند.مدیریتی و سیاسی داشته

تی را در سراسر جهان هاي مدیری درصد به ترتیب قانونگذاري ملی و پست 10درصد و 
ید این نکته است که مدیریت آینده نیازمند به ؤهاي دیگر نیز م دادند. پژوهش تشکیل می

گیري و نان در سطوح کالن مدیریتی، تصمیمي ز چه بیشتر نیروي بالقوه کارگیري هر
ها حاکی از آن است که روند حضور  طور کلی آمارریزي است. بهگذاري و برنامهسیاست

به رشد است.  شد، رو هاي سیاست و جامعه که پیش از این مردانه تلقی می ن در عرصهزنا
امکانات، ارتقاي  و این امر زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون دسترسی نابرابر به منابع

در نهایت  شغلی، اعتماد به نفس و کسب هویت مستقل و بهبود وضعیت اجتماعی آنان و

                                                 
1 Arasto 
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منظم، پایداري، رفتار  سخت، کار ند. بنابراین زنان با اندکی کارک کل جامعه تواناتر می
طور کلی زنان باید از مدیریت مردساالرانه شوند. به ي توانند وارد صحنه روشنفکرانه می

قبول مسئولیت، انجام خالقیت، نوآوري، رویارویی با مشکالت شغلی و کاري، ارتباطات قوي 
هاي همراه با ریسک نهراسند  گیريتی، تصمیمهاي مدیری سازمانی، تحصیل در رشته

  ).64- 65: 1388(رضوي الهاشم، 
مدنی  ي خواهی و تقاضاي ایجاد جامعههمچنین وقوع انقالب صنعتی و موج آزادي

موجب ایجاد نهضت اجتماعی زنان در اروپا گردید و زنان اروپایی توانستند به بسیاري از 
. زنان ایرانی نیز با آگاهی یافتن از تحوالت حقوق انسانی و اجتماعی خود دست یابند

هاي اروپایی خواستار همان تحوالت در کشور خود شدند.  سیاسی و اقتصادي در کشور
ن نوزدهم و به ویژه به جنبش واکنش به وضعیت سنتی زنان به اواخر قر ي پیشینه

شد به  ور میهایی که بین زنان و مردان تص گردد. در این نهضت، تفاوت می طیت بازمشرو
نقد کشیده شد و بر لزوم دخالت دادن زنان در امور اجتماعی تأکید شد. نهضت مشروطه 

شمسی، به ثمر نشست و مردم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن براي  1285در سال 
وزي رساندن نهضت نمایندگی مجلس را به دست آوردند و به رغم فداکاري زنان در به پیر

انتخابات، شاهد بازتولید قوانین مردساالري و تضییع حقوق زنان  ي هناممشروطیت در نظام
گرایی حول اول، که عصر رویارویی آشکار تجددگرایی و سنتپهلوي  ي بودیم. در دوره

گذاري در خصوص زنان همان راهی را ادامه قانون ي محور زن و حقوق آنها بود، در زمینه
متمم قانون  37و  36د، یعنی اصولی چون اصل قاجار در پیش داشتن ي دادند که در دوره
رعایت  ساالري (پدرساالري) کامالًکه در آن جنسیت و مردم دیب رساندناساسی را به تصو

آموزش بانوان و  ي پهلوي دوم، با اعطاي حق رأي به زنان و رشد و توسعه ي شد. در دوره
اند  نش اجتماعی دست یافتهتصویب قانون حمایت از خانواده، زنان ایرانی به سطحی از دا

زنانی به  المللی حضور یابند، اما فقطداخلی و بین اند در مجالس و مجامع که قادر بوده
هاي شاه و دربار بودند. بنابراین  چرا موافق و مطیع سیاست و چونمجلس راه یافتند که بی

  طرح نمایندگی زنان بیشتر یک فریب تاریخی بود.
بازیابی شخصیت و  هاي زنان که عمدتاً تا حد زیادي خواسته با وقوع انقالب اسالمی،

توانند در مسیر  کرامت واقعی آنان بود تأمین شد. انقالب به زنان ما فهماند که آنها هم می
ایران سهیم بودن بانوان   میهاي انقالب اسال یژگیاین و کمال و رشد گام بردارند. یکی از

تحقیقی است که  اند و این ب به خود اختصاص دادهاست، بانوان سهم بزرگی را در انقال
اند، خواهان داشته  میاي در انقالب اسال اند. زنان که سهم گستردهآن معترف جملگی بر
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کار آمدنش بیشترین سهم را  که در روي  میاند آن هم در نظا مشارکت برابر با مردان بوده
در چه   میدرت در بعد از انقالب اسالق ي اند. این که مشارکت و حضور زنان در عرصهداشته

سطحی است و زنان تا چه اندازه توانستند دوشادوش مردان به مشارکت سیاسی و حضور 
قدرت بپردازند با مراجعه به حضور زنان در قواي سه گانه حاکم بر ایران را  ي در عرصه

  ).166- 167: 1393توان ارزیابی کرد (علی حسینی و همکاران،  می
  

  پژوهشپیشینه 
  الف) تحقیقات داخلی

و  ي اجتماعی سرمایه ي بررسی رابطه :در پژوهشی با عنوان ،)1385جعفري (
مشارکت سیاسی که به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت پذیرفته 

 ي رابطه ،با مشارکت سیاسی ي اجتماعی سرمایهاست به این نتیجه رسیده است که بین 
روابط  ،مشارکت اجتماعی( ي اجتماعی سرمایهي ها شاخص همچنین ؛دارد معناداري وجود

که از این بین متغیر  ،باشند می )تعهد مدنی و اعتماد اجتماعی ،اعتماد به نفس ،اجتماعی
ا مشارکت سیاسی غیر مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس ب ،روابط اجتماعی ،تعهد مدنی

ي تعهد مدنی و مشارکت اجتماعی با ها و متغیر انداي معناداري داشتهمتعارف رابطه
  ).83- 104: 1385 ،جعفرياند (معناداري را نشان داده ي مشارکت سیاسی متعارف رابطه

با میزان  ي اجتماعی سرمایه ي رابطه ررسیب :در پژوهشی با عنوان ،)1385پورنعمت (
که به روش پیمایشی  )سال شهر شیراز 18مشارکت سیاسی زنان (مورد مطالعه: زنان باالي 

ي  سرمایهو با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت پذیرفته است و همچنین متغیر 
گروهی و درون ي اجتماعی سرمایه ،گروهیبرون ي اجتماعی سرمایهرا به سه بعد  اجتماعی

ارتباطی و متغیر مشارکت سیاسی را به دو بعد نگرش نسبت به  ي اجتماعی سرمایه
ي ها نتیجه گرفته است که همبستگی ،مشارکت تقسیم کرده است ي مشارکت و شیوه

و میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان  ي اجتماعی سرمایهمعناداري میان این سه بعد از 
البته در این  .گردند میي ساخته شده در مدل تأیید ها هوجود دارد و بدین ترتیب فرضی

اند نیز بررسی شده ... درآمد و ،تحصیالت ،محل تولد ،اي مانند سني زمینهها متغیر ،رابطه
  ).1385 ،نعمتاند (پوریزان مشارکت سیاسی برقرار ننمودهمعناداري با م ي که رابطه

 در مشارکت سیاسی ي اجتماعی سرمایهنقش  :در پژوهشی با عنوان ،)1391قضوي (
که به  )،1368- 1384ایران   میمشارکت سیاسی زنان در جمهوري اسال :موردي ي مطالعه(

زنان در  ،اند کهبه این نتیجه رسیده ،روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است
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اند و ي اجتماعی داشتهها هنسبت به مردان دسترسی کمتري به سرمای  میجمهوري اسال
  ).1391 ،قضوياند (از خود نشان داده تحت تأثیر این نقیصه مشارکت سیاسی کمتري نیز

ي  سرمایهبررسی تأثیر  :در پژوهشی با عنوان ،)1393ن (عباسی سرمدي و همکارا
و  ؛از نوع پیمایشی است که روش پژوهش توصیفی و ،بر مشارکت در انتخابات اجتماعی

و مشارکت  ي اجتماعی سرمایهو اطالعات شامل دو ابزار سنجش  ها هابزار گردآوري داد
در این پژوهش با  .ده استسیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفاي کرونباخ تعیین ش

ي اجتماعی مشوق ها هنجار ،به سه بعد اعتماد اجتماعی ي اجتماعی سرمایهتقسیم 
از روش  ،ي اجتماعی و مشارکت سیاسی در بعد شرکت در انتخاباتها ههمکاري و شبک
 .ال .سازي معادالت ساختاري با روش پیاس مبتنی بر کوواریانس و مدل .رگرسیون ا. ال

نتایج حاصل از تحلیل  .ي اصلی استفاده شدها هبر واریانس براي بررسی فرضی اس مبتنی
ي اجتماعی ها ي اصلی حاکی از آن است که از یک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارها هفرضی

ي ها هاعتماد اجتماعی و شبک ،گذارد و از سوي دیگر میي اجتماعی تأثیر ها هبر تقویت شبک
 .داري داردت در انتخابات تأثیر مثبت و معنین مشارکاجتماعی نیز بر افزایش میزا

ي اجتماعی و ها معناداري میان هنجار ي دهد که رابطه میي پژوهش نشان ها هیافت
  ).41: 1393 ،مشارکت در انتخابات وجود ندارد (عباسی سرمدي و همکاران

بر  تماعیي اج سرمایهدر پژوهشی با عنوان اثرات  ،)2013و همکاران ( 1زیارتی خلیلی
که به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک  ،مشارکت اجتماعی شهروندان شهر بهشهر

نفر از شهروندان شهر بهشهر را به صورت  367و همچنین  ،پرسشنامه صورت پذیرفته است
به این نتیجه  ها هآوري دادبعد از جمع ،اندعنوان نمونه انتخاب کردهگیري تصادفی بهنمونه

و میزان آلفاي کرونباخ  92/0برابر با  ي اجتماعی سرمایهد که میزان آلفاي کرونباخ انرسیده
بین دو متغیر از  ي و براي بررسی رابطه ،شده است 87/0مشارکت اجتماعی برابر با 

در  ي اجتماعی سرمایهرگرسیون خطی استفاده شده است و نتایج نشان از اثر باالي 
  ).3002 :2013 ،هشهر دارد (زیارتی خلیلی و همکارانمشارکت اجتماعی شهروندان شهر ب

ثر بر مشارکت ؤل مارزیابی عوام :با عنوان در پژوهشی ،)2013و همکاران ( 2شکور
که به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک  ،)شهر جهرم :موردي ي مطالعه(سیاسی زنان 

ي سطح ها متغیراند که بین پرسشنامه صورت پذیرفته است به این نتیجه رسیده

                                                 
1 ZiaratiKhalili  
2 Shakoor  
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معناداري  ي اجتماعی زنان با مشارکت سیاسی آنها رابطه ي نوع شغل و طبقه ،تحصیالت
  ).23: 2013 ،شکور و همکارانوجود دارد (

  
  ب) تحقیقات خارجی

و مشارکت سیاسی در  ي اجتماعی سرمایهوهشی با عنوان ژدر پ ،)2007( 1کلسنر
 ،ي اجتماعیها هبه معناي شبک اجتماعی،ي  سرمایهکه  ،کند میبیان  ،آمریکاي التین

و با استفاده از  ؛شود میو اعتماد باعث افزایش مشارکت سیاسی بهتر و بیشتري  ها هنجار
مکزیک و  ،شیلی ،آرژانتین ،يها در کشور 1999- 2001ي ها ي بدست آمده از سالها هداد

همچنین بیان  ؛باشد یمي مذکور نیز صادق ها در کشور ها هدارد که این یافت میپرو اذعان 
ي ها منجر به تصریح مشارکت در فعالیت ،ي سیاسیها کند که مشارکت در سازمان می

شود و سطوح باالي اعتماد میان فردي باعث افزایش مشارکت سیاسی در میان  میسیاسی 
شود. با این حال نتایج نشان از مشارکت سیاسی در سطح متوسط و اعتماد در  میافراد 

  ).1: 2007 ،کلسنرآمریکاي شمالی دارد ( ي در منطقهسطح پایین 
بین موانع مالی  ي بررسی رابطه :در پژوهشی با عنوان ،)2010و همکاران ( 2کو سامسو

پذیرفته است به  که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت ،و مشارکت سیاسی زنان در ایران
 ،عنوان موانع ساختاريرآمد) به(شغل و د که ناکافی بودن منابع مالی ،انداین نتیجه رسیده

دهد (کو سامسو و  میمعناداري را نشان  ي با مشارکت سیاسی زنان در ایران رابطه
  ).41: 2010 ،همکاران

و  ي اجتماعی سرمایههمبستگی بین  ،در پژوهشی با عنوان ،)2013( 3هاینگ جان
سی و نابرابري سیا ي توسعه ،اقتصادي ملی ي با در نظر گرفتن توسعه ،مشارکت سیاسی

بعد از جمع آوري اطالعات  ،که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است ،اقتصادي
همبستگی معناداري با  ي اجتماعی سرمایهاست که  مورد نیاز به این نتیجه رسیده

  ).1: 2013 ،ینگ جانها مشارکت سیاسی دارد (
  
  
  

                                                 
1 Klesner 
2 Ku Samsu  
3 Hyung Jun  
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  نقد پیشینه نظري
 منظور ایم که بهرجی به این نتیجه رسیدهخا ي داخلی وها پژوهش ي از مطالعه
 ) ازي اجتماعی سرمایه( و متغیر مستقل وابسته (مشارکت سیاسی) سنجش متغیر

استانداردي که تمام ابعاد  ي این زمینه استفاده شده و پرسشنامه هاي مختلفی در مقیاس
به  ها وهشرا در بر بگیرد در این پژ ي اجتماعی سرمایهمتغیر مشارکت سیاسی و متغیر 

تحقیقات پیشین  خورد و این امر باعث تعارض و متفاوت بودن نتایج برخی از میچشم ن
را در چهار  ي اجتماعی سرمایهآن شدیم تا در این پژوهش متغیر  شده است. بنابراین بر

قدرتی و پیوند اجتماعی) به کار بریم تا اعتماد اجتماعی، وفاق اجتماعی، احساس بیبعد (
و مشارکت سیاسی را به کار برده باشیم  ي اجتماعی سرمایهمام وجوه دو متغیر بتوانیم ت

  ي قبلی در رابطه با این دو متغیر به کار برده نشده است.ها کاري که در پژوهش
  

  پژوهش نظري مبانی
  1نظریه فرانسیس فوکویاما - 

ي  سرمایهاو  .در سطح کالن است ي اجتماعی سرمایهمطالعات فوکویاما پیرامون 
گیرد و معتقد  میاقتصادي در نظر  ي و در رابطه با توسعه ها را در سطح کشور ماعیاجت

ي ها افراد را به انجام کار ،صداقت و اعتماد ي اجتماعی، سرمایهاست که سطوح باالي 
ي  سرمایه). فوکویاما 72: 1391 ،پورسازد (موسوي و علی میمشارکتی و تعاونی مشتاق 

 ،تعریف کرد  میي غیر رسها یا ارزش ها معینی از هنجار ي عهعنوان مجمورا به اجتماعی
اداي تعهدات و  ،ي مثبت مانند صداقتها شامل ارزش ها مشروط بر آنکه این هنجار

). فوکویاما اعتقاد دارد یکی از 14: 1389 ،ارتباطات دو جانبه باشد (جاوید و یزدي جیران
اعتماد عبارت  ي شبکه .اعتماد است ي شبکه ي اجتماعی، سرمایهمفاهیم مقید در تبیین 

 ،است از گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر در تبادالت بین خود از اطالعات
از این رو اعتماد فیمابین نقش زیادي در  .کنند میي یکسانی استفاده ها و ارزش ها هنجار

اعتماد  ي شبکه .دارد ها هگونه مبادلي مربوط به اینها هو کاهش هزین ها تسهیل فرایند
ي مختلف به وجود آید. فوکویاما ها و سازمان ها هتواند بین افراد یک گروه یا بین گرو می

را وارد شدن از طریق شعاع اعتماد  ي اجتماعی سرمایهیکی دیگر از مفاهیم مقید در تبیین 
داراي نوعی اند ي اجتماعی سرمایهیی که مظهر ها هفوکویاما معتقد است همه گرو .داند می

                                                 
1 Fukuyama, F. 
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ي ها اي از اعضا در هر گروه وجود دارد که هنجارعتماد هستند و به دیگر معنا حلقهشعاع ا
و توانایی  ؛)175: 1390 ،صدیقی و همکارانشود ( میهمکاري در میان آنها به کار برده 

د توانایی افرا ،مدنی ي اول به دوام و قوام جامعه ي نیل به سعادت در یک جامعه را در درجه
در مشارکت و همکاري با اجتماعات کوچک و بزرگ و به رعایت موازین اخالقی چون 

  ).6: 1385 ،پور و گالبیداند ( ناطق میصداقت و اتکاپذیري وابسته  ،اعتماد
  

  1ـ نظریه پییر بوردیو
ولی  .ارائه کرد ي اجتماعی سرمایهمند از بوردیو اولین کسی بود که یک تحلیل نظام

 ،با این وجود .این مفهوم بیشتر مدیون آثار کلمن و پاتنام است ي گونهفجاري انها بررسی
کشف  سازي او را مجدداًاهمیت مفهوم ،ي اخیرها نظران در سالشمار زیادي از صاحب

ترین بوردیو منسجم ي )، و ادعا دارند که نظریه36: 1387 ،شجاعی باغینیاند (کرده
رویکردي  ،دیدگاه بوردیو .است ي اجتماعی سرمایههوم شناسانه در تبیین مفجامعه ي نظریه
د و دیگران را دهد که سرنوشت خو میسرمایه به فرد اجازه  ،به اعتقاد او .گرایانه استچپ

حاصل  ،را ي اجتماعی سرمایه). بوردیو 48: 1391 ،پوردر اختیار بگیرد (موسوي و علی
ي از روابط نهاد  میبادوا ي الکیت شبکهم ي داند که نتیجه میجمع منابع بالقوه و بالفعی 

 ي اجتماعی سرمایهالبته  .عضویت در یک گروه است ،ترشده بین افراد و به عبارت ساده
ي ها در واقع پیوند .باشد می ها پیوند ي مراتب بیش از وجود صرف شبکهه مستلزم شرایطی ب

 ،به اعتقاد بوردیو .اشندیعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد ب ،باست از نوع خاصی میاي شبکه
 ي طبیعی یا یک ودیعه ي یک ودیعه ،اي از روابطعنوان شبکهبه ي اجتماعی سرمایه

به  .بلکه چیزي است که در طول زمان براي کسب آن باید تالش کرد ،اجتماعی نیست
آگاهانه یا  ،گذاري فردي یا جمعیمحصول نوعی سرمایه ي اجتماعی سرمایهتعبیر بوردیو 

مدت در کوتاه هانه است که بدنبال تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیماًناآگا
دسترسی به منابع  نوعی ابزار ي اجتماعی سرمایهمدت قابل استفاده هستند. پس یا بلند

باشد. تأکید بوردیو بر مشارکت فرد در  میاز طریق ارتباطات اجتماعی  ،اقتصادي و فرهنگی
که این مشارکت سبب دسترسی او بر منابع و امکانات گروه  ،است ي اجتماعیها هشبک
 ي اجتماعی سرمایهدر مطالعه و سنجش  ،بنابراین ؛)30-31 :1388 :،پورشود (شارع می

ي متعلق به گروه مورد ها و نماد ها هو ذائق ها عادت ،ي اقتصاديها پیکربندي دارایی زنباید ا
ي ها هنشان داد که میان جایگا ،ر تحقیقی تجربیاو د ،از سوي دیگر .مطالعه غافل بود

                                                 
1 Bourdieu, P. 
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همبستگی شدیدي وجود  ،کنند میرا اشغال  ها هاجتماعی و تمایالت عامالنی که این جایگا
؛ زیرا معتقد است کند میي اجتماعی را رد ها هگرا از پدیدگرا یا واقعقرائت ذات ،بوردیو .دارد

ندي را به خودي خود و براي خود مورد پسند یا ناپس ،چنین قرائتی همواره هر فعالیت
در واقع او با تأکید بر تطابق میان فضاي طبقات اجتماعی و فضاي  .دهد میمالحظه قرار 

به دنبال ترسیم نوعی خویشاوندي ساختاري است تا از طریق آن به  ،یک ي هرها رفتار
کارکرد مشابهی  ،ي متفاوتجامعه رغم اختالفات صوري در دوتبیین اموري بپردازد که علی

او به موضوع  ،در پس ساخت مشترك ،ي ظاهريها اي از این تفاوتعنوان نمونهبه .دارند
ربوط به م ،در ژاپن باالترین میزان مشارکت سیاسی .کند میمشارکت سیاسی زنان اشاره 

چنان که او در تحلیل پاسخ  ،در حالی که در فرانسه .سواد مناطق روستایی استزنان کم
تفاوتی سیاسی که میزان بی ،میزان پاسخ ندادن ،ن به یک نظرسنجی نشان داده استنداد
سواد که از محرومیت اقتصادي و سیاسی رنج ترین میزان خود را نزد زنان کمپایین ،است
کند که در  میبوردیو اذعان  .رسد میکه این تفاوت به نظر واقعی  ،کند میپیدا  ،برند می
اي به پدیده ،و آن ؛پوشی کرده استن یک اشتراك راستین را پردهدروغیجا یک تفاوت این
ي سیاسی است که در فرانسه به ي تولید عقیدهها گریزي ناشی از فقدان ابزارسیاست نام

اپن در قالب یک نوع شود و در ژ میگر سیاسی جلوهشکل غیبت از فضاي مشارکت 
به ما کمک  ي اجتماعی سرمایهقیق کند. بنابراین سنجش د میگریز ظهور مشارکت سیاست

ي اجتماعی که در اینجا مشارکت ها کنندگان در بازيي حضور مشارکتکند تا به نحوه می
  ).172- 174: 1387 ،موحد و همکارانسیاسی است پی ببریم (

  
  1ـ نظریه رابرت پاتنام

ن در جها ي اجتماعی سرمایهترین نویسنده و مدعی بسط مفهوم شاید پاتنام معروف
را در اواخر کتاب خود  ي اجتماعی سرمایهپاتنام براي نخستین بار مفهوم  .امروز باشد

کند که تحقیقات  میوي به صراحت اذعان  .به کار برد »ي مدنیها دموکراسی و سنت«
 .بخش او بوده استي آموزشی الهامها افراد در دستاورد ي اجتماعی سرمایه ي کلمن درباره

التزامات شهروندي و  ي به بحث درباره ي اجتماعی، سرمایهمفهوم  پاتنام از ي استفاده
 ي اجتماعی سرمایهاي که اتنام همکاري داوطلبانه در جامعهبه نظر پ .گردد میدموکراسی بر

 بهتر صورت ،ي مشارکت مدنی به ارث بردهها هي عمل متقابل و شبکها را در شکل هنجار
اي از را مجموعه ي اجتماعی سرمایهپاتنام  ).46- 65: 1391 ،پور(موسوي و علیگیرد  می
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داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت  می ها هو شبک ها هنجار ،چون اعتماد یمفاهیم
(زاهد شود و در نهایت منافع متشکل آنان را تأمین خواهد کرد  مییک اجتماع  ي بهینه

بناي عنوان سنگمتقابل بهاتنام در توضیح اعتماد پ .)94: 1391 ،زاهدانی و زهري بیدگلی
این مفهوم از  .کند میآن را مفصل و رابط اصلی روابط اجتماعی معرفی  ي اجتماعی سرمایه

طور ي اجتماعی بهها هاعضاي گرو .ي اجتماعی بیشتر فهمیدنی استها هانداز گروچشم
ي ها بدین ترتیب مشکالت و مسائل مختلف از طریق بحث .هم در تماس هستند منظم با

کنند با افراد  مییی مشارکت ها شهروندانی که در چنین انجمن .شود میمنظم آشکار 
این امر چناچه در محیط سالم و مثبتی صورت گیرد باعث  .کنند میمختلفی مالقات 

که   میهنگا .شود میي مثبت در افراد و باعث ایجاد اعتماد در آنها ها تقویت ویژگی
شوند اعضاي گروه آنها را به شکلی بسیار مثبت درك  می یی واردها هبیگانگان به چنین گرو

 .شود مییی به افراد ناشناس نیز اعتماد ها هکنند و بدین ترتیب در چارچوب چنین گرو می
روح  ،ي اجتماعی و اعتماد اجتماعی ناشی از آنها کند که انجمن میپاتنام استدالل 

کند. اعتماد اجتماعی به افراد  یمیکپارچگی و انسجام را در شهروندان تزریق  ،همکاري
اعتماد  .ي مشترك توسعه یابدها کند تا روح همکاري در میان آنها از طریق رفتار میکمک 
داشتی به دنبال کمک به دیگران گونه چشمشود که افراد بدون هیچ مییافته باعث تعمیم
دان بهتري تبدیل ي اجتماعی به شهرونها هویژ چنین افرادي از طریق شرکت در کار .باشند

به تعهدات مالیاتی  ،پردازند میي خیریه ها بیش از دیگران به کار آنها معموالً .شوند می
گذارند و در دیگر اشکال  میاحترام  ها ي اقلیتها هگابه دید ،کنند میخویش عمل 

این افراد نه تنها تعهدات مدنی خود را به شکلی بهتر  .جویند میي مدنی شرکت ها همکاري
(مسعودنیا و کنند  میبلکه در فرآیند مشارکت سیاسی نیز فعالیت بیشتري  ،دهند میجام ان

  ).81: 1393 ،همکاران
  

  1ـ نظریه جیمز کلمن
انتظار  ي نشانگر یک منبع است چون دربردارنده ي اجتماعی سرمایهبه نظر کلمن 

ا که روابط آنها اي ري گستردهها هرود و شبک میعمل متقابل است و از سطح افراد فراتر 
گیرد  میبر  در ،ي مشترك قرار داردها باالیی از اعتماد و ارزش ي تحت حاکمیت درجه

انتخاب  ي اساس نظریه بر ي اجتماعی سرمایه). رویکرد کلمن در مورد 33: 1386 ،2(فیلد
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رسد  میبه نظر  .اجتماعی است ي مبادله ي ي پیشین او در نظریهها عقالنی و مبتنی بر کار
یی در راستاي ترکیب ها ن تالش کلمن در راستاي این اعتقاد ریتزر است که تالشای

ي نظري ها با رهیافت ،اجتماعی ي پردازان مبادلهاجتماعی از سوي نظریه ي مبادله ي نظریه
 ي مبادله ي بسط نظریه ي اجتماعی، سرمایهمفهوم  ،فاینبه اعتقاد بن .گیرد میدیگر صورت 

اشاره کرده و  ي اجتماعی سرمایهاجتماعی و  ي ي بین مبادلهها پیوند او به .اجتماعی است
ي  سرمایه ي اجتماعی بسیاري از همان مسائل نظریه ي مبادله ي معتقد است که نظریه

خرد با کالن و چگونگی پیوند  ي چگونگی پیوند نظریه .را مطرح کرده است اجتماعی
 ي ساده ي کلمن نظریه .انداز آن جمله ،ي غیر اقتصاديها ي اقتصادي با عاملها عامل

 ي اجتماعی سرمایه ي به نظریه ،اقتصاد ي اجتماعی را با به کارگیري ابتدایی رشته ي مبادله
 ي اجتماعی سرمایه ي بارهخود را در ي ایده ،تبدیل کرده و در چارچوب همین نظریه

ي  سرمایهف ). کلمن به جاي تعری55: 1391 ،پورپرورش داده است (موسوي و علی
به اعتقاد  .به کارکرد آن توجه دارد ،محتواي آن ،طور کلیو به ،بر حسب ماهیت اجتماعی

دهد تا با  میگر اجازه بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش ي اجتماعی سرمایه ،او
این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و  .استفاده از آن به منابع خود دست یابد

و ضمانت اجراهایی است که انواع خاصی از رفتار را  ها هنجار ،رسانیمجاري اطالع ،تانتظارا
شناسی که به نقش جامعه ،جیمز کلمن ،بدین ترتیب .شوند میتشویق کرده یا منع 

ي  سرمایهي آموزشی و تحصیلی ها انسانی و پیامد ي در ایجاد سرمایه ي اجتماعی سرمایه
به  .را بر حسب کارکرد آن تعریف نموده است ي اجتماعی یهسرما ،مند بودعالقه اجتماعی

اي از عناصر داراي برخی بلکه مجموعه ،عنصري مجزا نیست ي اجتماعی سرمایهنظر کلمن 
ي افراد واقع در درون ساختار را تسهیل ها از جوانب ساختار اجتماعی بوده و برخی از کنش

آن است که چگونه  ي دهندهنشان ماعیي اجت سرمایهاز دیدگاه کلمن مفهوم  .نماید می
کلمن  .عنوان منبعی براي افراد آن گروه عمل نمایدتواند به میساختار اجتماعی یک گروه 

روابط اقتدار  ،مدآرسانی و ضمانت اجراهاي کاراطالع ،را در اعتماد ي اجتماعی سرمایهوجود 
 ،پور؛ شارع301: 1387 ،شناسی ایرانداند (انجمن جامعه میو میزان تکالیف در گروه 

 ،تواند به سه شکل ظاهر شود: اول می ي اجتماعی سرمایه). به اعتقاد کلمن 254: 1388
 ،دوم .تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد

اي براي کنش در ساختار اجتماعی تا بتوان پایهظرفیت اطالعات براي انتقال و حرکت 
کلمن  .ثر باشندؤیی که توأم با ضمانت اجرایی مها وجود هنجار ،و سوم ؛فراهم نماید

نیز مولد است ولی  ي اجتماعی سرمایه ،همچنین معتقد است که همانند دیگر انواع سرمایه
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ي  سرمایهکلمن معتقد است که  .اگر این سرمایه تجدید نشود به اتمام خواهد رسید
و بیشتر به درك این نکته  ؛عی است و فرد صاحب آن نیستمحصول تعامل اجتما اجتماعی

 ي موجود در خانواده و اجتماع منجر به سرمایه ي اجتماعی سرمایهمند بود که چگونه عالقه
ساز و  ،توان گفت میدر نهایت  .)33- 34: 1385 ،پورشارع( شود می انسانی براي فرد

عمل  ،ي روابطها هنظر کلمن شبک از ي اجتماعی سرمایه ي ي اصلی ایجاد کنندهها کار
) و 255: 1389 ،و یزدي جیران جاویدي اجتماعی و اعتماد هستند (ها هنجار ،متقابل

 عالوه از نظر کلمنشود؛ به میکنندگان به قابلیت اعتماد بیشتر منجر مشارکت میان اعتماد
  .)6: 1385 ،پور و گالبیشود (ناطق میخود نوعی مشارکت تلقی  ،اعتماد کردن

  
  بررسی پیشینه نظري

برخی از نتایج   ي مشارکت سیاسی و ارائه  ي هبا مروري بر نظریات مطرح شده دربار
  ي متغیر قومیت، از نظریه  ي توان از نظریه میلبراث و گوئل، درباره تجربی در این مورد می

  ي ، از نظریهمتغیر درآمد  ي برادول درباره  ي متغیر شغل، از نظریه  ي لیپست و دوز درباره
متغیر   ي ورباي و ناي درباره  ي متغیر وضعیت تأهل، از نظریه  ي لیپست و دوز درباره
پاتنام، فوکویاما،   ي متغیر سن، از نظریه  ي مایکل راش درباره  ي تحصیالت، از نظریه

  استفاده شده است. ي اجتماعی سرمایهیر بوردیو در مورد متغیر لمن و پیک دوتوکویل،
  

  شناسی پژوهشروش
 1396اول سال   ي تا نیمه 1395دوم سال   ي زمانی نیمه  ي این پژوهش در محدوده

  ي جامعه .پیمایشی و مکان پژوهش شهر اهواز بوده است ،اجرا  ي شیوه .انجام گرفته است
است که در مدت زمان  ،سال 64تا  18زنان بین سنین   میآماري پژوهش شامل تما

 ،1390سکونت دارند. بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال  در این شهر ،تحقیق
تا  18ي سنی نفر از زنان شهر اهواز هستند که در محدوده 343806آماري ما   ي جامعه

اي متناسب با حجم  گیري طبقه سال قرار دارند. ما در این پژوهش از روش نمونه 64
آماري   ي گیرد که جامعه فاده قرار میاي زمانی مورد است گیري طبقه ایم. نمونه استفاده کرده

داراي ساخت همگن و متجانس نبوده و از اجزاي گوناگون تشکیل شده باشد. در چنین 
ها داراي ساخت  بایست جامعه به طبقاتی تقسیم شود که هر یک از آن مواردي می

ی ). از آنجای388:1391پور، ه یک نمونه گرفت (رفیعمتجانسی باشند و سپس از هر طبق
شهر ترین شهرهاي کشور و کالن که اهواز از نظر جمعیت و وسعت شهري یکی از بزرگ
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باشد. بنابراین ما بر  شود لذا داراي مناطق شهري ناهمگون و نامتجانس می محسوب می
بندي تقسیماساس آمار و اطالعات جمعیتی شهرداري اهواز و همچنین بر اساس 

  ي گانه به سه منطقهبندي مناطق هشتبا تقسیم ،مای ناطق شهري سعی کردهم  ي گانه هشت
که  یهای هایی نسبتاً همگون و متجانس داشته باشیم و نمونه (پایین، متوسط و باال) طبقه

انتخاب کردیم در این سه طبقه دقیقاً بر اساس حجم کل جمعیت آماري در این طبقات 
به این  .ران بدست آمده استآماري با استفاده از فرمول کوک  ي بوده است. حجم نمونه

 ،با توجه به ماهیت موضوع .نفر برآورد گردید 384ترتیب حجم نمونه به صورت تقریبی 
اساس  بر ،تحقیق  ي االت پرسشنامهؤس .پرسشنامه بوده است ،آوري اطالعاتابزار گرد

ي مطروحه و با بازبینی ها هي به کار رفته در فرضیها مفاهیم و متغیر ،چهارچوب نظري
ال باز و ؤس 68نهایی با   ي پرسشنامه .ي تحقیقات مشابه طراحی شده استها هپرسشنام

آوري شده با بسته طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطالعات گرد
بین  انجام گرفت و براي بررسی وجود روابط و نوع و شدت رابطه SPSSافزار استفاده از نرم

 ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون ها، یک از متغیر با توجه به سطوح سنجش هر ها، متغیر
T،F ، .تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر به اجرا گذاشته شد  

  
  اجتماعی سرمایهو عملیاتی متغیر مشارکت سیاسی و   میتعریف مفهو

  سی)وابسته (مشارکت سیا تی متغیراو عملی  میمفهو تعریف - 
از این واژه تعاریفی گوناگون به عمل  ،مشارکت سیاسی ،گستردگی دامنه به لحاظ

عدم توافق بر سر  ،نشان دهنده ،که به لحاظ تفاوت در مصداق و حیطه عمل ،آمده است
ي این پدیده است ها هلفؤو م ها یک تعریف جامع بوده و بیانگر عدم اجماع در شاخص

شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در  ). مشارکت سیاسی درگیر53: 1394 ،نسب(مجدي
). 123: 1390 ،1راشسیاسی است (  مینظام سیاسی از عدم درگیري تا داشتن مقام رس

ي جامعه به ها همشارکت سیاسی فرایندي است که طی آن قدرت سیاسی میان افراد و گرو
یاسی از ي فعال و خواهان مشارکت سها هشهروندان و گرو  میشود که تما میاي توزیع گونه

اظهارنظر و  ،اعتراض ،انتقاد ،ارزیابی ،گذاريسیاست ،گیريتصمیم ،حق انتخاب شدن
). براي سنجش متغیر مشارکت 81: 1393 ،لعل علیزادهشوند ( میمند انتخاب کردن بهره

  .گویه در فرم مقیاس لیکرت استفاده شده است 14سیاسی از 
  

                                                 
1 Russ 
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  )اجتماعی مایهسرو عملیاتی متغیر مستقل (  میتعریف مفهو - 
جزء تشکیل  ي اجتماعی را با بیان اینکه این مفهوم از دوبهتر است تعریف سرمایه

دهد این چیزي است که با روابط میان افراد  مینشان » اجتماعی «  .شده است آغاز کنیم
تملک دارند  است که آن را در  میي نوعی از دارایی مرد سازنده» سرمایه « ارتباط دارد و 

گذاري در روابط اجتماعی نوعی سرمایه ي اجتماعی، سرمایه). 123: 1393 ،1تاینروثس(
اي است و البته بازار لفظی استعاره .شود میمورد انتظار در بازار تعریف  ي است که با بازده

اجتماعی و یا بازار کار  ،سیاسی ،تواند اقتصادي میي گوناگون ها آن در تحلیل ي محدوده
منافع مورد انتظار  ،ي اجتماعیها هفراد با درگیر شدن در تعامالت و شبکا ،باشد که در آن

توان به  میرا  ي اجتماعی سرمایه). 6: 1384 ،توسلی و موسوينمایند ( میرا تولید 
دو بعد  جمعی شامل ي اجتماعی سرمایهجمعی و فردي تقسیم کرد؛  ي اجتماعی سرمایه

حمایت  ،شامل سه بعد تعامل اجتماعیي اجتماعی فردي اعتماد اجتماعی و سرمایه
ي  سرمایه)، مفهوم 92: 1388 ،فوالدیان( باشد میاجتماعی و ساختار روابط اجتماعی 

اند و کنش عریف کرد که میراث روابط اجتماعیتوان منابعی ت میطور کلی را به اجتماعی
ر شوند د میاین منابع از طریق اجتماعی شدن حاصل  .کنند میجمعی را تسهیل 

ي اجتماعی هستند که ها یی از پیوندها هي مشارکتی و شبکها هنجار ،اعتماد ي برگیرنده
ثبات در داخل گروه به منظور تأمین هدفی  موجب گرد آمدن افراد به صورت منسجم و با

ي  سرمایهدر نهایت براي سنجش  ؛)15: 1391 ،پورشود (موسوي و علی میمشترك 
وفاق اجتماعی و پیوند  ،قدرتیاحساس بی ،اجتماعیاز چهار شاخص اعتماد  اجتماعی

  .اجتماعی استفاده شده است
  
  اعیو عملیاتی اعتماد اجتم  میتعریف مفهو - 

فرد با آن آشنایی  ،از مفاهیم بنیادینی است که به صورت فطري و پیشینی اعتماد
یادگیري  شود و اگر این میدارد یاد گرفتن مفهوم اعتماد از همان ابتداي زندگی شروع 

از طرف دیگر درك اعتماد و  .نماید میفرد را در زندگی اجتماعی ناموفق  ،ناقص انجام گیرد
 .باشد میپذیري ي اصلی جامعهها یکی از آموزش ،ي دست یافتن به اعتمادها هشناسایی را

اما به هر  .آشکار و روشن است ،ي مخاطبان این نوشتارنزد همه ،بنابراین مفهوم اعتماد
و عناصر مفهوم اعتماد براي فهم عمیق  ها هلفؤبا عنایت به م ،ي یک تعریف علمیارائه حال

). اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارات و 37: 1390 ،این مفهوم ضروري است (ردادي
                                                 
1 Rothstein 
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و  ها ید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و سازمانیي اکتسابی و تأها تعهد
متقابل  ي اند و با رابطهتعریف کرده ،شان دارندندگی اجتماعیي مربوط به زها نهاد

). در نهایت براي سنجش متغیر 15: 1388 ،رادازکیا و حسنیقرین است ( ،یافته تعمیم
  .گویه در فرم مقیاس لیکرت استفاده شده است 24اعتماد اجتماعی از 

  
  قدرتیو عملیاتی احساس بی  میتعریف مفهو - 

و  ،اش به کار بردبیگانگی ي ا نخستین بار کارل مارکس در نظریهقدرتی رمفهوم بی
 .اندمیلز و دیگران آن را توسعه داده ،سیمن ،سپس اندیشمندانی نظیر مزاروس، فروم

احساس  .قدرتی یعنی احساس فردي که قادر به نفوذ بر جریانات و امور نیستاحساس بی
ي اجتماعی و اقتصادي ها ط با ساختارقدرتی واقعیتی فکري و امري تحمیلی و مرتببی

ي ها پس بقا و دوام آن و بالعکس فنا و زوال آن با کیفیات و اشکال ساختار .جامعه است
احساس  ).180: 1384 ،اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی بستگی دارد (محسنی تبریزي

ت ي کاري اسها قدرتی به معناي نداشتن احساس آزادي و کنترل اندك در فعالیت بی
عبارت است از احتمال و  ،قدرتیدر تعریفی دیگر احساس بی ).22: 1393 ،(نبوي و عالمه

تأثیري عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار ار متصوره از سوي فرد در قبال بییا انتظ
او به تحقق و تعین نتایج مورد انتظار نبوده و وي را به هدفی که بر اساس آن کنش او 

رهنمون نیست. سیمن معتقد است که این مفهوم از بیگانگی بیش از صور تجهیز گردیده 
). در نهایت براي 179: 1387 ،وثوقی و سارين در ادبیات معاصر کاربرد دارد (دیگر آ

  گویه در فرم مقیاس لیکرت استفاده شده است. 10قدرتی از سنجش متغیر احساس بی
  

  و عملیاتی وفاق اجتماعی  میتعریف مفهو - 
ي جوامع انسانی به  دهندهگیري کننده و نظمپیش ،ق اجتماعی از مباحث اساسیوفا

دمیان مورد توجه به آن از سوي آ ،رود که همزمان با پیدایی اجتماعات انسانی میشمار 
 ،نشینیشهر ،شدنر دوران معاصر عواملی چون صنعتی؛ به ویژه دغفلت قرار نگرفته است

شدن و روایت پیوستن مبحث جهانی ،رسانه ي ردهکاربرد گست ها، رده فرهنگخوجود 
لزوم دقت به این پدیده را دو چندان  ،ي متعدد به یک فرهنگ واحد جهانیها فرهنگ

وفاق اجتماعی از جمله موضوعاتی  .)44: 1393 ،زاده افروزيفر و مهدي(خوش سازد می
 ،ي دستیابی به آنها هرا ،وفاق .از اهمیت بسزایی برخوردار است ،است که در فرآیند توسعه

 ي باز ذهن صاحبان اندیشهاز دیر ،یشها عوامل فرسایش و نیز پیامد ،موانع تحقق آن
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د اجتماعی عاشتراك داوطلبانه قوا ،وفاق اجتماعی .اجتماعی را به خود معطوف کرده است
ي هنجاري اساسی ها و آرمان ها توافق بر سر بعضی ارزش ،مبتنی بر پیوستگی عاطفی

 ،عمل کردن و ارتباط داشتن ،احساس کردن ،دیدن ،ي مشتركها هتوافق بر سر را ،مشترك
). وفاق اجتماعی عبارت 1: 1389 ،و کمربیگی ،نظم نمادي یا اجتماع ارتباطی است (نقدي

اي از اصول و قواعد اجتماعی که در یک میدان تعاملی وعهاست از توافق جمعی بر سر مجم
زمان انرژي عاطفی هم .گیرد میعاطفی است صورت اجتماعی که خود موجد انرژي 

). در 46: 1392 ،فردزاده میمندي و اسکندريموجد توافق اجتماعی است (حاجی ي نتیجه
گویه در فرم مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار  8نهایت در این پژوهش وفاق اجتماعی با 

  .گرفته است
  

  و عملیاتی پیوند اجتماعی  میتعریف مفهو - 
عبارت دیگر ي بین افراد و بهها بیانگر پیوند ي اجتماعی سرمایهگر از اجزاي یکی دی

توانند  میافراد  ؛نوع باشد تواند از دو میي بین افراد ها پیوند .ارتباطات آنها با یکدیگر است
اي با یکدیگر در ي شبکهها و دیگر انواع پیوند ها ریق دوستیط زا  میي غیر رسبه شیوه

که این شبکه  ،اجتماعی است ي هعبارت دیگر هر فرد داراي یک شبکبه .ارتباط باشند
نزدیکی در فضا مانند  ،ي عاطفیها تواند حاوي انواع روابط باشد نظیر دوستی با پیوند می

یک از این  روابط خویشاوندي و نظایر آنها. هر ،همسایگی یا مجاورت مکانی در اداره
طور خالصه به .فرد دارد ي اجتماعی سرمایه یی براي کل ذخایرها داللت ها، پیوند

همکاران با دوست یک دوست  ،ي قدیمیها فرد با همکالسی ،ي غیر رسمیها دوستی
ي  کنندهش اطالعات و حمایت اجتماعی تقویتتراو ،ي تأمین ارتباطات تواند بواسطه می

سنجش پیوند  ). در نهایت براي55: 1385 ،پورباشد (شارع میآن فرد  ي اجتماعی سرمایه
  .اجتماعی از شش گویه در فرم مقیاس لیکرت استفاده شده است

  

  ي پژوهشها یک از متغیر ي هرها هآلفاي کرونباخ) مربوط به گوی( یییاپا ي نتیجه :1جدول 
  مقدار آلفا  ها متغیر

  93/0  مشارکت سیاسی
  84/0  ي اجتماعی سرمایه

  83/0  اعتماد اجتماعی
  76/0  قدرتیاحساس بی

  73/0  فاق اجتماعیو
  76/0  پیوند اجتماعی
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  پژوهشي ها هیافت
  تحلیل توصیفیالف) 

پنج  باشد. این ارقام در می 64و حداکثر آن  18سن پاسخگویان بر مبناي حداقل سن 
 درصد 5/25عبارتی ندي قرار گرفت. بیشترین تعداد بهبي کلی مورد دستهدسته

ي درصد پاسخگویان در رده 0/26ز آن پس ا سال و 29تا  25ي سنی در رده پاسخگویان
توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان بدین شرح است گیرند. سال جاي می 24تا  20سنی 

 4/37 ،فوق دیپلم درصد 3/22 ،درصد دیپلم 1/27سیکل،  2/4دایی، درصد ابت 8/4که 
باشند.  درصد هم داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر می 0/4درصد کارشناسی و 

 درصد پاسخگویان مجرد 2/43دهد که  میتوزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل نشان 
توزیع فراوانی میزان درآمد پاسخگویان نشان  باشند. می پاسخگویان متأهل درصد 0/56 و

 هزار 500درصد متعلق به پاسخگویانی است که زیر  8/65که باالترین فراوانی با  دهد می
 5/1تا  1 ،درصد 9/19میلیون با  1تا  500و به ترتیب بین  ؛انه دارندتومان درآمد ماهی

توزیع فراوانی  آخر قرار دارند. ي در رتبه 8/5با  میلیون به باال هم 5/1 ،درصد 0/13میلیون 
درصد  6/15 ،درصد از پاسخگویان محصل 4/33دهد که  میشغل پاسخگویان نشان 

 .باشند میصد پاسخگویان هم داراي شغل آزاد در 9/11دار و درصد خانه 5/38 ،کارمند
 8/22 ،پاسخگویان عرب 5/25دهد که  میتوزیع فراوانی بر حسب قومیت پاسخگویان نشان 

درصد هم سایر اقوام  2/4درصد ترك و  3/4 ،درصد کرد 3/5 ،درصد فارس 8/37 ،درصد لر
است که  50/12انحراف معیار آن  ،83/52 ،میانگین مشارکت سیاسی باشند. می

 14و کمترین حد آن ؛ باشد میي میزان پایین مشارکت سیاسی پاسخگویان  دهنده نشان
  .باشد می 70باشد و بیشترین حد آن  می

  
ي مستقل و ها در متغیر ها آزمودنی ي میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره :2جدول 

  متغیر وابسته
 شاخص

  تعداد گویه  بیشترین  نکمتری  انحراف معیار میانگین  متغیر

 14  70 14 502/12 83/52 مشارکت سیاسی
 48  185  56  835/20  64/123 ي اجتماعی سرمایه

  24  94 28  013/14  04/70 اعتماد اجتماعی
  10 50 10  928/6  69/25 قدرتیاحساس بی

  8  40  8  002/6  71/16  وفاق اجتماعی
  6  30  6  359/4  20/11  پیوند اجتماعی
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  اطیتحلیل استنبب) 
معناداري  ي رسد میان وضعیت تأهل و مشارکت سیاسی رابطه به نظر می اول: ي فرضیه

 وجود دارد.
متغیر وضعیت تأهل و مشارکت سیاسی، متغیر وضعیت تأهل  ي براي بررسی رابطه

اي سنجیده شده است، رتبه) و متغیر مشارکت سیاسی به صورت فاصله اي (با دورتبه
  باشد.می Test-Tمتغیر آزمون  میان این دو ي بررسی رابطهترین آزمون براي مناسب

) Sig=051/0و متأهالن به لحاظ مشارکت سیاسی ( ها بین مجرد دهدنتایج نشان می
دهد که میانگین  میي دو گروه نشان ها میانگین ي تفاوت معناداري وجود دارد. مقایسه

) 00/54( اسی افراد متأهل) و میانگین مشارکت سی46/51( مشارکت سیاسی افراد مجرد
  گیرد. میمحقق مورد تأیید قرار  ي بنابراین فرضیه ؛است

  
 ي رسد میان متغیر میزان تحصیالت و مشارکت سیاسی رابطه به نظر می دوم: ي فرضیه

  .معناداري وجود دارد
باشد که میزان مشارکت سیاسی کسانی  میاین مطلب  ي دهندهمیانگین نمرات نشان

باشد. با توجه به اینکه  میافراد  ي بیشتر از بقیه ،باشند مییالت سیکل که داراي تحص
 ي مختلف در مورد میزان مشارکت سیاسی برها هي گروها تفاوت مشاهده شده بین میانگین

معنادار  ،)Sig= 048/0درصد ( 95و سطح اطمینان  259/2ر با مقدا Fاساس آزمون 
  باشد. میگذار در مشارکت سیاسی زنان تأثیریالت دهد که تحص مینتایج نشان  ،باشد می

  
معناداري  ي و مشارکت سیاسی رابطه رسد میان میزان درآمد به نظر می سوم: ي فرضیه

  .وجود دارد
باشد که میزان مشارکت سیاسی کسانی  میاین مطلب  ي دهندهمیانگین نمرات نشان

باشد. با  میافراد  ي ر از بقیهبیشت ،باشند میمیلیون تومان  2تا  5/1که داراي درآمدي بین 
ي مختلف در مورد میزان ها هي گروها توجه به اینکه تفاوت مشاهده شده بین میانگین

/ = 000درصد ( 99و سطح اطمینان  200/6با مقدار  Fمشارکت سیاسی براساس آزمون 
Sig(،  رآمد در مشارکت سیاسی زنان دهد که میزان د مینتایج نشان  ،باشد میمعنادار
  باشد. میگذار تأثیر
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 ي رسد میان متغیر وضعیت اشتغال و مشارکت سیاسی رابطه میبه نظر  چهارم: ي فرضیه
  معناداري وجود دارد.

باشد که میزان مشارکت سیاسی کسانی  میاین مطلب  ي دهندهمیانگین نمرات نشان
ه تفاوت مشاهده شده باشد. با توجه به اینک میافراد  يبیشتر از بقیه ،باشند میدار که خانه

با  Fاساس آزمون  ي مختلف در مورد میزان مشارکت سیاسی برها هي گروها بین میانگین
دهد که  مینتایج نشان  ،باشد میمعنادار ن ،)Sig= 496/0و سطح اطمینان ( 797/0مقدار 

  باشد. میوضعیت اشتغال در مشارکت سیاسی زنان تأثیرگذار ن
  
معناداري  ي د میان متغیر قومیت و مشارکت سیاسی رابطهرس به نظر می :پنجم ي فرضیه

  .وجود دارد
باشد که میزان مشارکت سیاسی کسانی  میاین مطلب  ي دهندهمیانگین نمرات نشان

باشد. با توجه به اینکه تفاوت  میافراد  ي بیشتر از بقیه ،باشند میکه داراي قومیت عرب 
لف در مورد میزان مشارکت سیاسی براساس ي مختها هي گروها مشاهده شده بین میانگین

 ،باشد می معنادار ،)Sig= 032/0درصد ( 95و سطح اطمینان  473/2با مقدار  Fآزمون 
  باشد. میدهد که قومیت در مشارکت سیاسی زنان تأثیرگذار  می نتایج نشان

  
معناداري  ي رسد میان متغیر سن و مشارکت سیاسی رابطه به نظر می ششم: ي فرضیه

  ود دارد.وج
) استفاده r =153/0( براي تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

گردد و  می) تأیید Sig=003/0شده است. این فرضیه با توجه به مقدار سطح معناداري (
مثبت و معناداري  ي رابطه متغیر سن و مشارکت سیاسی توان ادعا کرد میان دو میبنابراین 

دهد که با افزایش سن پاسخگویان میزان مشارکت  میمون نشان وجود دارد. نتایج آز
  کند و بالعکس. میسیاسی آنها نیز افزایش پیدا 

  
مشارکت سیاسی رابطه  ي اجتماعی و رسد میان متغیر سرمایه به نظر می هفتم: ي فرضیه

  معناداري وجود دارد.
) استفاده r =312/0( براي تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

توان ادعا کرد بین دو متغیر می)  Sig=000/0(شده است. با توجه به سطح معناداري 
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ي  سرمایهتوان گفت با افزایش  می عبارت دیگرمثبت و معناداري وجود دارد. به ي رابطه
  .کند و بالعکس میمشارکت سیاسی نیز افزایش پیدا  اجتماعی،

  
 ي مشارکت سیاسی رابطه تغیر اعتماد اجتماعی ورسد میان م به نظر می هشتم: ي فرضیه

  معناداري وجود دارد.
) استفاده r =290/0( براي تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

توان ادعا کرد بین دو متغیر می )Sig =000/0(شده است. با توجه به سطح معناداري 
توان گفت با افزایش اعتماد  می عبارت دیگرمثبت و معناداري وجود دارد. به ي رابطه

  .کند و بالعکس میمشارکت سیاسی نیز افزایش پیدا  ،اجتماعی
  

 ي مشارکت سیاسی رابطه قدرتی ورسد میان متغیر احساس بی به نظر می نهم: ي فرضیه
  معناداري وجود دارد.

) استفاده r =121/0( براي تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
توان ادعا کرد بین دو متغیر می )Sig= 018/0(ست. با توجه به سطح معناداري شده ا
توان گفت با افزایش احساس  می عبارت دیگرمثبت و معنادار ضعیفی وجود دارد. به ي رابطه

  .کند و بالعکس میمشارکت سیاسی نیز افزایش پیدا  ،قدرتیبی
  

 ي مشارکت سیاسی رابطه ماعی ورسد میان متغیر وفاق اجت به نظر می دهم: ي فرضیه
  معناداري وجود دارد.

) استفاده r =171/0( براي تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
توان ادعا کرد بین دو متغیر می)  Sig=001/0(شده است. با توجه به سطح معناداري 

فت با افزایش وفاق توان گ می عبارت دیگرمثبت و معنادار ضعیفی وجود دارد. به ي رابطه
  .کند و بالعکس میمشارکت سیاسی نیز افزایش پیدا  ،اجتماعی

  
 ي مشارکت سیاسی رابطه رسد میان متغیر پیوند اجتماعی و به نظر می یازدهم: ي فرضیه

  معناداري وجود دارد.
) استفاده r =134/0( براي تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

توان ادعا کرد بین دو متغیر می)  Sig=009/0(ه به سطح معناداري شده است. با توج
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توان گفت با افزایش  می عبارت دیگرمثبت و معنادار ضعیفی وجود دارد. به ي رابطه
  .کند و بالعکس میمشارکت سیاسی نیز افزایش پیدا  ،ي اجتماعیها پیوند

  
  رهاي مستقلتحلیل دو متغیره بین مشارکت سیاسی و متغینتایج  :3جدول 

 مشارکت سیاسی
 متغیر

 نوع آزمون  سطح معناداري

051/0 T وضعیت تأهل 

048/0 F تحصیالت 

000/0 F میزان درآمد 

496/0 F وضعیت اشتغال 

032/0 F قومیت 

003/0 r سن 

000/0 r ي اجتماعی سرمایه 

000/0 r اعتماد اجتماعی 

018/0 r قدرتیاحساس بی 

001/0 r یوفاق اجتماع 

009/0 r پیوند اجتماعی 

  
  یر وابسته (مشارکت سیاسی)تحلیل عامل متغ

شود. مقادیر  می ي مشارکت سیاسی ارائهها هاین قسمت نتایج تحلیل عامل گوی در
همچنین این آزمون در سطح  ؛نشان داده شده است 4در جدول  Bartletو  KMOآزمون 

باشد و  می 60/0که بیشتر از  KMO با توجه به مقدار .درصد معنادار است 99اطمینان 
براي انجام تحلیل عامل مناسب  ها هتوان مطمئن بود که داد می ،معناداري آزمون بارتلت

  هستند.
  ي مربوط به تحلیل عاملها هآمار :4جدول 

  سطح معناداري  آزادي ي درجه Bartletآزمون  KMO  آماره
  000/0  91  753/3867  900/0  مقدار
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توان  میاي است که نبه گونه ها توزیع عامل ،تریس عامل دوران نیافتهاز آنجا که در ما
شود. در  میدر روش تحلیل عامل از چرخش استفاده  ،تفسیر روشنی از آنها بدست آورد

  .اند شده بر دو عامل بار ها هگوی نشان داده شده ،5جدول ماتریس دوران یافته که در جدول 
  

  هماتریس عامل دوران یافت :5جدول 
  (مشارکت سیاسی شناختی) عامل دوم  )مشارکت سیاسی بیانیعامل اول (  ها هگوی
1X    529/0  
2X   660/0  
3X   784/0  
4X   782/0  
5X   761/0  
6X   642/0  
7X   569/0  
8X 790/0    
9X 578/0    

10X 778/0    
11X 705/0    
12X 769/0    
13X 871/0    
14X 751/0    

  
درصد از واریانس  508/29درصد و عامل دوم  860/34اول عامل  ،6توجه به جدول  با

درصد از  367/64در مجموع این دو عامل  .کنند میمتغیر مشارکت سیاسی را تبیین 
  کنند. میواریانس مشارکت سیاسی را تبیین 

  
  ها واریانس تبیین شده توسط عامل :6جدول 

  عیدرصد واریانس تجم  درصد واریانس تبیین شده توسط عامل  عامل
  860/34  860/34  عامل اول
  367/64  508/29  عامل دوم

  -   367/64  کل
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  تحلیل رگرسیون
گانه براي بررسی روابط بین ند متغیره از تحلیل رگرسیونی چنددر تحلیل روابط چ

ي ها یک از متغیر براي تعیین سهم تأثیرگذاري نسبی هر .استفاده شده است ها متغیر
تحلیل رگرسیونی چند متغیره به روش گام به گام  ،زنانمستقل بر روي مشارکت سیاسی 

در گام اول متغیر اعتماد  .تحلیل رگرسیون تا چهار گام پیش رفته است .استفاده گردید
) با متغیر Rآن ( ي اجتماعی وارد معادله شده است که میزان ضریب همبستگی چندگانه

ن ضریب تعیین برابر با در این مرحله میزا .بدست آمده است 278/0مشارکت سیاسی 
در گام دوم با وارد  .بدست آمده است 075/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  078/0

 ،332/0اعی ضریب همبستگی چندگانه به شدن دومین متغیر یعنی متغیر وفاق اجتم
 .افزایش یافته است 105/0و ضریب تعیین تعدیل شده به  110/0ضریب تعیین به 

درصد از تغییرات متغیر مشارکت  11 آمدهاساس ضریب تعیین بدست  رعبارت دیگر ب به
در گام سوم  .شود میدو متغیر اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی تبیین  ي سیاسی به وسیله

 ،361/0تحصیالت ضریب همبستگی چندگانه به  ،یعنی متغیر ،با وارد شدن سومین متغیر
 .افزایش یافته است 123/0شده به و ضریب تعیین تعدیل  131/0ضریب تعیین به 

درصد از تغییرات متغیر مشارکت سیاسی  3/12 ،اساس ضریب تعیین عبارتی دیگر بر به
در گام  شود. میوفاق اجتماعی و تحصیالت تبیین  ،سه متغیر اعتماد اجتماعی ي بوسیله

 ،379/0ضریب همبستگی چندگانه به  ،یعنی درآمد ،چهارم با وارد شدن چهارمین متغیر
 .افزایش یافته است 133/0و ضریب تعیین تعدیل شده به  143/0ضریب تعیین به 

تغییرات متغیر مشارکت سیاسی درصد از  3/14ریب تعیین اساس ض عبارتی دیگر بر به
  .شود میو درآمد تبیین  تحصیالت ،وفاق اجتماعی ،چهار متغیر اعتماد اجتماعی ي بوسیله
  

  ش گام به گام براي متغیر مشارکت سیاسیآزمون رگرسیون به رو :7جدول 

 B متغیرها
اشتباه 
 استاندارد

Beta  مقدارt 
سطح 

 معناداري

ضریب تعیین هر 
 گام

 -  000/0 102/8 -  361/4 336/35 مقدار ثابت

 078/0 000/0 956/5 299/0 044/0 261/0 اعتماد اجتماعی

 110/0 001/0 339/3 168/0 103/0 344/0 وفاق اجتماعی

 131/0 001/0 - 288/3 - 170/0 536/0 - 763/1 التتحصی

 143/0 024 262/2 116/0 660/0 513/1 میزان درآمد
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 تحلیل مسیر
رود و مستلزم تنظیم مدلی به  میي علی به کار ها تحلیل مسیر براي آزمون مدل

در تحلیل  .ببینیم در پی چه چیزي هستیم ،کند میو به ما کمک  ،صورت نمودار علی است
زیابی رتوان میزان مناسب بودن مدل را ا میرو شود از این میاز ضریب تعین استفاده مسیر 

) مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد عالوه بر Betaکرد و با استفاده از وزن ضریب مسیر (
همچنین  ،بر یکدیگر پی ببریم ها کار اثر متغیروسازد به ساز میتحلیل مسیر ما را قادر  ،این

کند اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم است و تا چه حد غیر  میمشخص  تحلیل مسیر
 ي اي اطالعات زیادي را دربارهه طریق قابل فهم سادهببدین ترتیب تحلیل مسیر  .مستقیم

پس به منظور شناسایی تأثیرات غیر  ؛)222: 1391 ،(دواس آورد میي علی فراهم ها فرایند
  .روش تحلیل مسیر استفاده شده است ي مستقل و وابسته ازها مستقیم متغیر

  
  تحلیل مسیر :8جدول 

اثرات تبیین 
  نشده

اثرات 
  ي مستقلها متغیر  اثر مستقیم  اثر غیر مستقیم  اثر کل  معناداري  تبیین شده

 اعتماد اجتماعی 299/0 -  299/0  تأیید شده 3/14  7/85

  وفاق اجتماعی 168/0  -   168/0  تأیید شده  
  تحصیالت - 170/0 035/0 - 134/0  تأیید شده  
  میزان درآمد 116/0 - 116/0  تأیید شده  

  
  گیرينتیجه

دهد که به این پژوهش نشان می نتایج بدست آمده از آزمون آماري مورد استفاده در
معناداري وجود دارد.  ي رسد بین متغیر سن و میزان مشارکت سیاسی زنان رابطهنظر می

همکاران  و  میشها  ،)1391گالبی و حاجیلو ( این یافته از تحقیق حاضر با پژوهش
رطونیان ها  سده وادیبی ،)1387جائیان و جهانگیري (فیروز ،)1385کردي ( ،)1388(
  .) در خصوص این متغیر هماهنگی دارد1386(

دهد که به نتایج بدست آمده از آزمون آماري مورد استفاده در این پژوهش نشان می
معناداري  ي تحصیالت و میزان مشارکت سیاسی زنان رابطهرسد بین متغیر سطح نظر می

و   میشها  ،)1388نژاد و همکاران (این یافته از تحقیق حاضر با پژوهش جعفري .وجود دارد
  .) در خصوص این متغیر هماهنگی دارد1388( الغطاءغفور و کاشفآل ،)1388همکاران (
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دهد، که به این پژوهش نشان می از آزمون آماري استفاده شده در نتایج بدست آمده
معناداري  ي رسد بین متغیر میزان درآمد و میزان مشارکت سیاسی زنان رابطهنظر می

) در خصوص این 1391وجود دارد. این یافته از تحقیق حاضر با پژوهش گالبی و حاجیلو (
  .متغیر هماهنگی دارد

دهد، که به وهش نشان مینتایج بدست آمده از آزمون آماري استفاده شده در این پژ
معناداري وجود ندارد.  ي شغل و میزان مشارکت سیاسی زنان رابطهرسد بین متغیر نظر می

در )، 1385)، کردي (1388( الغطاءغفور و کاشفاین یافته از تحقیق حاضر با پژوهش آل
 در )،1387( باشد و با پژوهش فیروزجائیان و جهانگیري میخصوص این متغیر ناهمسو 

  باشد. می مورد این متغیر همسو
که به  ،دهد مینتایج بدست آمده از آزمون آماري استفاده شده در این پژوهش نشان 

معناداري وجود  ي سیاسی زنان رابطه رسد بین متغیر قومیت و میزان مشارکت مینظر 
 ) در خصوص این متغیر هماهنگی1385این یافته از تحقیق حاضر با پژوهش کردي ( .دارد
  .دارد

که به  ،دهدپژوهش نشان می شده در این نتایج بدست آمده از آزمون آماري استفاده
معناداري  ي بین متغیر وضعیت تأهل و میزان مشارکت سیاسی زنان رابطه رسدنظر می

و   میشها  ،)1391وجود دارد. این یافته از تحقیق حاضر با پژوهش گالبی و حاجیلو (
 ،)1386( رطونیانها سده و ادیبی ،)1387ائیان و جهانگیري (جفیروز )،1388همکاران (

  .پژوهش هماهنگی دارد این ) در خصوص1394(  میشها 
دهد، که به نتایج بدست آمده از آزمون آماري استفاده شده در این پژوهش نشان می

معناداري  ي و میزان مشارکت سیاسی رابطه ي اجتماعی سرمایهرسد بین متغیر نظر می
 ،)1385پورنعمت ( ،)1385ود دارد. این یافته از تحقیق حاضر با پژوهش جعفري (وج

 عابدي اردکانی ،)1393( عباسی سرمدي ،)1391( قضوي ،)1386( نوري و مقدسخواجه
زاده جهانگیري و شکري ،)1387موحد و همکاران ( ،)1390( حمیدي زنگیر ،)1393(
) در 2013ینگ جان (ها  ،)2010( وي سونگس ،)2004اونیل (  ،)2004وابرون ( ،)1389(

  .خصوص این متغیر هماهنگی دارد
 ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،ي سنها هاي تحقیق نشان داد که متغیرنتایج یافته

وفاق اجتماعی و  ،قدرتیاحساس بی ،اعتماد اجتماعی ي اجتماعی، سرمایه ،قومیت ،درآمد
معناداري وجود  رابطه و همبستگی ازپیوند اجتماعی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهو

متغیر اعتماد اجتماعی با  داد گانه نشاننتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندو  ؛دارد
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 ،است ثرترین متغیر تأثیرگذار بر میزان مشارکت سیاسی زنان بودهؤم 299/0 ضریب تأثیر
سوم  ي ر مرتبهد 168/0وفاق اجتماعی با  ،دوم ي در مرتبه - 170/0 با بعد از آن تحصیالت

  .آخر قرار دارد ي در مرتبه 116/0و متغیر میزان درآمد با 
 299/0با اثر کل  متغیر اعتماد اجتماعی داد مسیر نشان نتایج حاصل از تحلیل

بعد از این متغیر  ،است بر میزان مشارکت سیاسی زنان بوده ترین متغیر تأثیرگذارثرؤم
سوم و  ي در مرتبه - 134/0تحصیالت  متغیر ،دوم ي در مرتبه 168/0 وفاق اجتماعی با

  .آخر قرار دارد ي در مرتبه 116/0میزان درآمد با  متغیر
 3/14توانند طور کلی میدهد که متغیرهاي مستقل به میهاي تحقیق نشان یافته

درصد از واریانس متغیر وابسته به  7/85سیاسی را تبیین نمایند و  درصد تغییرات مشارکت
پژوهش  که در این ،باشد میاز متغیرهاي دیگر  ماند، که متأثرنشده باقی میصورت تبیین 

  اند.مورد استفاده قرار نگرفته
با میزان مشارکت  ي اجتماعی سرمایهي پیرامون رابطه ،پرسش آغازین این تحقیق

لزوم توجه به عوامل مرتبط با آن را  ،موضوع مشارکت سیاسی زنان .سیاسی زنان بود
ي مطرح شده چنین فرض شد که بین زنان در ها هبا توجه به نظری .سازد میضروري 

ي معناداري وجود دارد و این امر در میزان ها تفاوت ي اجتماعی سرمایهبرخورداري از 
و با توجه به مقدار ضریب همبستگی میان ابعاد  ؛کند میمشارکت سیاسی نمود پیدا 

) و پیوند اجتماعی وفاق اجتماعی ،قدرتییاحساس ب ،اعتماد اجتماعی( ي اجتماعی سرمایه
بر  ها دهد که این متغیر میمعنادار آماري عیان است و نشان  ي رابطه ،و مشارکت سیاسی

ي  سرمایهدهد که با افزایش میانگین ابعاد  مینشان  ها هیافت .مشارکت سیاسی تأثیر دارند
ي  سرمایهعنوان لب کالم به توان میآنچه  .رود میمیزان مشارکت سیاسی باالتر  اجتماعی
 ها ي سیاسی از بسترها فعالیت ي و مشارکت سیاسی بیان کرد این است که ریشه اجتماعی

دوستی و  ،بدین منظور از روابط نزدیک خانوادگی .گیرد میي غیر سیاسی نشأت ها هو زمین
     ،یاسیي غیر سیاسی تا سها و سازمان ها ي ثانویه و انجمنها ههمسایگی گرفته تا گرو

اري متقابل مورد توجه قرار ي همکها چنین هنجاري غیر سیاسی و همها عنوان بستربه
یی است که کیفیت روابط اجتماعی را ها و هنجار ها عبارتی تمرکز بر ساختاربه .اندگرفته
دهند  میدهند و همکاري افراد را براي نیل به اهداف و منافع متقابل توسعه  می بهبود

   .)187: 1385 ،جعفري (تاجیک و
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  :منابعفهرست 
نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در " .)1388کریم ( ،رادمصطفی و حسنی

  .اول ي شماره ،سال سوم ،علوم اجتماعی ي پژوهشنامه ،"روستایی ي ي توسعهها طرح
ر نش ،تهران ،مسائل اجتماعی ایران؛ مجموعه مقاالت .)1387شناسی ایران (انجمن جامعه

  .چاپ دوم ،آگه
ثر بر مشارکت سیاسی ؤبررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م" .)1387بگ رضایی، پرویز (
  .21و  20 ي ، فرهنگ ایالم، شماره"زنان شهرستان ایالم

با میزان مشارکت سیاسی  ي اجتماعی سرمایه ي بررسی رابطه" .)1385آرش ( ،پورنعمت
 ،کارشناسی ارشد ي نامهپایان ،)ي شهر شیرازسال به باال 18زنان  :موردي ي مطالعه(زنان؛ 

 .ي علوم اجتماعیدانشکده ،دانشگاه شیراز
و  ي اجتماعی سرمایهبررسی تأثیر " .)1385اهللا (روح ،محمدرضا و جعفري ،تاجیک

  .فرهنگ اندیشه ،"ي تهرانها همشارکت سیاسی بین دانشجویان دانشگا
مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و " .)1384مرضیه ( ،غالمعباس و موسوي ،توسلی

  .26 ي شماره ،علوم اجتماعی ي نامه ،ي اجتماعی سرمایه ي جدید با تأکید بر نظریه
و وضعیت آن در  ي اجتماعی سرمایه" .)1389اصغر ( ،جاوید، محمدجواد و یزدي جیران

 .چاپ اول ،مطالعات فرهنگی و اجتماعی ي پژوهشکده ي ، تهران، نشریه"ایران
بررسی میزان " .)1388(مژگان  ،نورمحمدیان و کالنتري، صمد ؛نژاد، مسعوديجعفر

شناسی ، جامعه"یک شهر شهرکرد ي مشارکت زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه
  .10 ي )، شماره33کاربردي، سال بیستم، شماره پیاپی (

سی؛ و مشارکت سیا ي اجتماعی سرمایه ي بررسی رابطه .)1385اهللا (روح ،جعفري
دانشگاه شهید  ،کارشناسی ارشد ي نامهپایان ،)ي تهرانها هدانشگا :موردي ي مطالعه(

  .اقتصادي و سیاسی ي دانشکده ،بهشتی
اعتماد اجتماعی  ي رابطه" .)1392امیرمختار ( ،فردمسعود و اسکندري ،زاده میمنديحاجی

  .2 ي شماره ،سال چهارم ،مسائل اجتماعی ایران ،"اي در شهر یزدو وفاق اجتماعی؛ مطالعه
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با میزان مشارکت  ي اجتماعی سرمایهبین  ي بررسی رابطه .)1390عباس ( ،حمیدي زنگیر
کارشناسی  ي نامهپایان ،)میدانشجویان دانشگاه پیام نور گر :موردي ي مطالعه(انتخاباتی؛ 

  .علوم انسانی و اجتماعی ي دانشکده ،دانشگاه تبریز ،ارشد
اهللا فوالدوند، عزت ي مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی، ترجمه .)1388ایچ ( .داد، سی

  .چاپ دوم ،تهران، نشر ماهی
 ي شناسی سیاسی، ترجمهاي بر جامعه جامعه و سیاست؛ مقدمه .)1390راش، مایکل (

 .چاپ دهم ،منوچهر صبوري، تهران، انتشارات سمت
فرهنگی؛ ضرورت نهادي شدن  مهندسی« .)1388آرین ( ،پوررضوي الهاشم، بهزاد و قلی

  .40و  39 ي ، شماره4مهندسی فرهنگی، سال  ي ، ماهنامه»فرهنگ مشارکت سیاسی زنان
 ،انتشار  می، تهران، انتشارات شرکت سهاها ها و پنداشت و کاو کند .)1391پور، فرامرز (رفیع

 .چاپ بیستم
یریت شهري و مد" .)1391سید محسن ( ،زاهد زاهدانی، سید سعید و زهري بیدگلی

شناختی شهري، سال ، مطالعات جامعه"تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداري
  .5 ي ، شماره2

هاي  سازي، سنجش و داللت، مفهومي اجتماعی سرمایه .)1385پور، محمد (شارع
 .چاپ اول ،ریزي مازندرانگذاري، ساري، نشر سازمان مدیریت و برنامه سیاست

 .چاپ هفتم ،نشر سمت ،تهران ،رششناسی آموزش و پروجامعه .)1388(محمود  ،پورشارع
 ي پژوهشکده ،نهران ي اجتماعی، سرمایه  میمبانی مفهو .)1387مهدي ( ،شجاعی باغینی

 .چاپ اول ،مطالعات فرهنگی و اجتماعی
بررسی تأثیر اعتماد " .)1390مهدي ( ،اجاقی ازبري و لنیا ،ملکمیان ؛بهرنگ ،صدیقی

 میر مشارکت سیاسی در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالسیاسی ب
  .11 ي شماره ،سال چهارم ،پژوهش اجتماعی ي فصلنامه ،"88- 89 واحد رودهن 

در مشارکت  ي اجتماعی سرمایهنقش " .)1393زهرا ( ،عابدي اردکانی، محمد و قضوي
سیاسی ـ  ،"1368- 1384 نمشارکت سیاسی زنان در ایرا :موردي ي سیاسی؛ مطالعه

  .298 ي شماره ،اقتصادي
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 ،)1393محمودرضا ( ،رهبرقاضی و راضیه ،مهرابی کوشکی ؛مهدي ،عباسی سرمدي
سال  ،مسائل اجتماعی ایران ،"بر مشارکت در انتخابات ي اجتماعی سرمایهبررسی تأثیر "

  .2 ي شماره ،پنجم
بررسی " .)1393مهدیه ( ،جبرپوررن و سید جواد ،زادهجمعه امام؛ علی ،علی حسینی

زنان، پژوهشگاه علوم انسانی  ي نامه، پژوهش"پذیري و مشارکت سیاسی زنانجامعه ي رابطه
  .1 ي ، شماره5و مطالعات فرهنگی، سال 

غالمرضا غفاري و حسین رمضانی،  ي ، ترجمهي اجتماعی سرمایه .)1386فیلد، جان (
  .چاپ اول ،تهران، نشر کویر
ثر بر مشارکت سیاسی زنان در ؤهاي فرهنگی ـ اجتماعی م متغیر .)1381قاسمی، وحید (

  .24 ي استان اصفهان، فرهنگ اصفهان، شماره
در مشارکت سیاسی زنان در جمهوري  ي اجتماعی سرمایهنقش  .)1391قضوي، زهرا (

 علوم ي کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده ي نامه)، پایان1368- 1384ایران (  میاسال
  .انسانی

چاپ  ،نشر دانشگاه پیام نور ،تهران ،شناسی سیاسیجامعه .)1393( محمد ،لعل علیزاده
 .اول

مهدیه  ،پوررنجبر و مهرابی کوشکی، راضیه ؛محمودرضا ،رهبرقاضی ؛مسعودنیا، حسین
، مسائل "هاي مختلف مشارکت سیاسی بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر شیوه" .)1393(

  .2 ي ، شماره5سال اجتماعی ایران، 
بررسی " .)1391عاطفه ( ،فروغی و مرادي، گلمراد ؛نجاتفر، محمدي ؛مسعودنیا، حسین

ثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه؛ ؤعوامل اجتماعی ـ روانشناختی م
)، 48پیاپی ( ي شناسی کاربردي، سال بیست و سوم، شماره، جامعه"دانشگاه اصفهان

  .4 ي شماره
ثر بر ؤشناختی عوامل مبررسی جامعه" .)1392ابراهیم ( ،معتضدراد، آناهیتا و سپهوند

 ي ، فصلنامه")آباددبیران متوسطه شهر خرم :موردي ي مطالعه(میزان مشارکت سیاسی؛ 
  .19 ي ، شماره5مطالعات سیاسی، سال 
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ي  سرمایه میان ي بررسی رابطه" .)1387آرش ( ،پورنعمت و حلیمه ،عنایت ؛مجید ،موحد
 ي نامهویژه ،پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی ،و مشارکت سیاسی زنان اجتماعی
  .ي اجتماعیها پژوهش
در  ي اجتماعی سرمایه ي تأملی بر نظریه .)1391پروین ( ،پورمیرطاهر و علی ،موسوي
 .چاپ اول ،شناساننشر جامعه ،تهران ،شناسیجامعه
تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت با تأکید " .)1385طمه (فا ،محمدجواد و گالبی ،پورناطق

 ي نشریه ،")استان آذربایجان شرقی :مطالعه موردي(؛  میبر عملکرد شوراهاي اسال
  .علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز ي دانشکده

بررسی نابرابري جنسیتی در " .)1393ساجده ( ،نبوي، سیدعبدالحسین و عالمه
، ")هاي دولتی شهرستان اهواز کارکنان سازمان :مورد مطالعه(وکراتیک؛ هاي بور سازمان

  .3 ي ، شماره12 ي مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، دوره
بررسی عوامل " .)1388زینب ( ،امین  میفاط و فوالدیان، مجید ؛هاشمی، سید ضیاء
علوم سیاسی،  ي وهشنامهژ، پ"ثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهرانؤاجتماعی و روانی م
  .اول ي سال پنجم، شماره
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