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  .واحد شهرضا اصفهانیدانشگاه آزاد اسلام یاسیعلوم س اریاستاد/نژاد يمسعود جعفر

    چکیده
براي حفظ نظم و ثبات نظام سـیاســی هر دولت اسـاسـی هاي یکی از مقوله

هاي مختلف سیاسی است.رابرت ور و مشارکت مردم در عرصهحضوملتی،
ـــرمایه اجتماعی را با تاکید بر مفه که  داندمی م اطمینان واعتمادوپـاتنام س

از نظر  .شوندمی موجب ایجاد ارتباط و مشـارکت بهینه اعضاي یک اجتماع
اعتماد هرچه درجامعه  ،شودمی همکاري مردم پاتنام اعتماد باعث تسهیل و

هدف  .درومی بالاتر رود احتمال همکاري و مشارکت سیاسی در جامعه بالا
ســرمایه اجتماعی) هاي این مقاله مطالعه بررســی تاثیراعتماد (یکی از مولفه

بر مشــارکت ســیاســی دانشــجویان دانشــگاه مازندران در ســال تحصــیلی 
تحلیلی از نوع مقطعی  –توصـــیفی اي باشـــد. این پژوهش مطالعهمی 1395

اسـت، روش مطالعه بصورت پیمایشی و در این پژوهش اعتماد و مشارکت 
دهیم. می سـیاسـی را در سـه سـطح کلان، متوسط و خرد مورد توجه قرار

 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل 12000جامعه آماري تحقیق را 
نفر به عنوان نمونه بر اســـاس  380ر اســـاس فرمول کوکران که ب دهندمی

 نشانها نمونه گیري تصادفی ساده  انتخاب و مطالعه شدند. نتایج  بررسی
اعتماد به اســاتید و امور اداري ، دولتیهاي اعتماد به ســازمان میاندهد می

آشـــناییان با میزان مشـــارکت ســـیاســـی  -دانشـــگاه واطمینان به افراد 
 رابطه مستقیم وجود دارد. دانشجویان

ــرما واژه:کلید ــازمانیاجتماع هیاعتماد،افراد،س ــارکت  ،یدولتهاي ،س مش
  ی.اسیس
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  مقدمه

 سیاسیهاي مشـارکت سـیاسـی بطور کلی، مشـارکت همۀ مردم در سـطوح مختلف عرصــه

ـــه ـــت. یکی از بـارزترین این عرص ـــهـا اس ـــت که به عنوان یکی از مش ارکـت در انتخابات اس

. یکی از عناصــر بســیار ضــروري در روابط شــودمی مشــارکت ســیاســی شــناختهي هاشــاخص

 دوجو نظام ســیاســی  ثبات عوامل از اجتماعی از جمله مشــارکت ســیاســی، اعتماد اســت. یکی

 طول در مردم مشــارکت و حضــور میزان که اســت روشــن. اســت مردمی مشــارکت و مقبولیت

 یاســیســ نظام از بیشــتري پشــتیبانی مردم که زمانی هر در اما اســت، نبوده اندازه یک به تاریخ

ــارکت امور جریان در و اندکرده ــتري مش ــته بیش ــتري ثبات اند،داش ــ هاينظام بر بیش ــیس  یاس

  . است بوده فرماحکم

 شــکل به هم و دداننمی سـهیم جامعه ياداره در را خود هم ،شـانمشــارکت با مردم واقع در

ــته ندتوانمی بهتري ــته و هاخواس ــیوه که انتخابات. کنند ابراز را خود هايناخواس  روزيام يش

ــور ــت، مردم نظر ابراز و حض ــاخص بهترین اس ــ نظام یک مقبولیت میزان ارزیابی ش ــیاس  یس

ــوب ــودمی محس ــلامی جمهوري و ش ــیله این به اس ــان وس  بالایی مقبولیت میزان از که داده نش

  .)23-40: 1396است(بصیري،محمدعلی،عیدي پور،رستم، رخوردارب

 یزانم ارزیابی شــاخص بهترین اســت، مردم نظر ابراز و حضــور امروزي شــیوه که انتخابات

 از هک داده نشان وسیله این به اسلامی جمهوري و شودمی محسـوب سـیاسـی نظام یک مقبولیت

  .است برخوردار بالایی مقبولیت میزان

 و دوام یک نظام سیاسیهاي یاسـی  یکی از اصـلی ترین و اسـاسی ترین مولفهمشـارکت سـ

ي هااخصشگوناگون وهاي مشارکت سیاسی داراي جنبه.مشروعیت بخشیدن به یک نظام است

 که .از این روموردتوجه پژوهشگران جامعه شناسی و علوم سیاسی قرارگرفته است.فراوان اسـت

  ).87: 1377، میق برقرار کرده است ( ایوبیبا حکومت و مسائل حکومتی پیوند ع

آن، همچون مشارکت،شبکه ها،ارتباطات، هنجارها هاي اصـطلاح سـرمایه اجتماعی با مؤلفه

و اعتماد و اطمینان، تســهیل کننده کنش و افزایش همکاري جمعی براي نفع چند جانبه اســت. 

یاسی، تبط با ثبات نظام سمرهاي اعتماد سـیاسـی، مشـارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی از مقوله

  .  دشومی اعمالی و عمل کردن آنها طبق قانونهاي سبب افزایش حمایت شهروندان از سیاست

شوند و سرمایه اجتماعی، می اجتماعی موجب غناي سرمایه اجتماعی و تعمیق آنهاي شبکه

ز یري اآن جلوگ ثمره  وتقویــت بــاورمنــدي درونی متکی بــه روحیــه جمعی را بــه دنبــال دارد 
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ـــرفت در یک جامعه، نتیجه ذره ـــعـه و پیش ـــت. توس ـــدن افراد اس قلانیت، هماهنگی، عگون ش

  ثبات،آرامش، برنامه ریزي و مدیریت کارگزاران بوده و به طور دسته جمعی امکان پذیر است. 

بیمار شـــاهد بی اعتمادي، تلاش صـــرفاً در جهت نفع شـــخصـــی، افزایش جرم و  در جامعه

ــا ــهروندان و نخبگان و جنایات و کاهش مش ــله بین ش ــی، فاص ــیاس ــی و حمایت س ــیاس رکت س

ــدن یکپارچگی  ــه دار ش ــبب خدش ــتیم. از جمله عواملی که س حکومت مواردي از این قبیل هس

به تبعیض قومی، آشــنا پروري، فروپاشــی نهاد خانواده، اختلافات مذهبی،  توانمی .شــودمی ملی

ـــی و فقر ـــی از کمبود  قـانون گریزي افزایش جنایات و آدمکش ـــت که همه این موارد، ناش اس

کی در جوامع سنتی از نوع مکانی که به بیان امیل دورکیماي سـرمایه اجتماعی اسـت. همبسـتگی

بوده، در جوامع مدرن تبدیل به همبسـتگی ارگانیکی شـده که ناشـی از تقسیم کار جدید است، 

فاوتی است. تقویت روحیه بی ت پیامد این همبسـتگی جدید، فاصـله گرفتن انسـانها از یکدیگر و

ــان ــانها و بازگرداندن انس ــب در جهت همگرایی انس  به جامعه وها از این رو اتخاذ تدابیري مناس

  منفعت جمعی که سبب همبستگی و یکپارچگی ملی شد، ضروریست. 

 دموکراتیک، ســرمایه اجتماعی به ثبات و نظم و همبســتگی اجتماعی یاريهاي در نظام

مشــارکت ســیاســی به تماد و ســرمایه اجتماعی، از طریق کمیت و کیفیت، رســاند. اعمی

نوان . نبود اعتماد سیاسی بعکندمی شـهروندان به ثبات نظام سـیاسی و مشروعیت آن کمک

دهد، می مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی، میزان یکپارچگی ملی و نظم و وحدت را کاهش

و ســـازمانها شـــده و کاهش کنشـــگري جمعی  زیرا مانع شـــرکت و فعالیت افراد در نهادها

  .شودمی سازمان یافته، بی ثباتی و بحران اجتماعی و سیاسی

است. به عبارت دیگر با ظهور و  "اعتماد  "زمینه ورود در هر گونه روابط مستمر اجتماعی، 

ــان افزایش یافته و تمایل گروههاي  ــارکت ش شــکل گیري اعتماد در میان افراد، همکاري و مش

 د. یابمی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترشي هافعالیتماعی را براي اجت

اعتماد بعنوان مولفه اسـاسـی سـرمایه اجتماعی علاوه بر اینکه یک عنصري فردي و شخصی 

ابراین در . بنشودمی اسـت بلکه یک واقعیتی اجتماعی اسـت که توسـط جمع سـاخته و پرداخته

ین نگاه، رابطه و مکانیســـم تاثیراعتماد بر مشـــارکت ســـیاســـی این تحقیق قصـــد براینســـت با ا

  دانشجویان بررسی شود. 

کنند و آن را می مطالعات گذشـته در حوزه مشـارکت سیاسی اغلب روي رأي دادن تمرکز

گیرند. شــهروندان با رأي مســتقیم خود به می اســاس حقوق دموکراتیک هر شــهروندي در نظر
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ـــازند، اما باید توجه کرد که  هادولت انتظار دارند که دولت ـــهروندان را برآورده س نیازهاي ش

  ).Warren, 2008:50-69رأي دادن فقط یک بعد از مشارکت سیاسی است(

از آنجاکه  دانشـجویان بخش فعال جمعیت هر کشـوري هستند، بررسی مشارکت سیاسی به 

ـــروري به نظراي ي جمعی هر جامعههافعالیتعنوان یکی از  ید. بنابراین پژوهش آمی مهم و ض

حاضـر بدنبال بررسی این موضوع هست که: اعتماد به چه میزان بر مشارکت سیاسی دانشجویان 

ــیاســی  ــارکت س ــنل دانشــگاه به چه میزان بر مش ــاتید و پرس ــتن به اس تاثیر دارد؟ اطمینان داش

ه میزان بر چدانشجویان به هاي است؟ تاثیر متغیر اعتماد به دوستان و همکلاسی مؤثردانشـجویان 

  مشارکت سیاسی آنها تاثیر دارد؟

  مبانی نظري تحقیق

  سرمایه اجتماعی -1

ه یماســـر نـــام بـــه يگرید هیسرما ؛نینماد و یفرهنگ ،ياقتصادهاي هیسرما کنار در امروزه،

ــا انیم ارتباطات وندها،یپ به اعتماد، مفهوم نیا. است مطرح یاجتماع ــه هشـــبک ـــکی ياعضـ  بـ

 اهـداف تحقـــق موجــب متقابــل اعتماد و هنجارها خلق با که دارد اشاره ا ارزشب عنــوان منبع

 یابیدسـت يبــرا يمحــور اصــل و تیموفق به لین يبرا یراه ،یاجتماع هیسرما. شودمی اعضــا

  هـاهنجار، هـا شـبکه  همچـون آن،هاي مؤلفـه  یـا  اجتمـاعی سـرمایه .شودمی قلمداد بـه توسعه

 هـا(  اسـت  چندجانبـه  نفعهـاي براي جمعی همکاري افزایش و کنش کننده تسهیل، اعتمــاد و

  حمایـت  افـزایش  سـبب سیاسـی، مـشروعیت و  سیاسـی  اعتمــاد).  526: 2009،  رایــن و دِن

  .  شودمی  قـانون  طبـق  آنهـا کردن عمل و اعمالی يهاسیاست از شهروندان

  ـ مارکســـیســـتی رویکرد یکی: دارد وجود عمده رویکرد ود اجتماعی ســـرمایه تبیین در

 شناســی جامعــه  بوردیــو پیــر.  آمریکــایی ـ  کارکرگرایانــه رویکــرد دیگــري و اروپــایی

، لمنجیمـزک و اسـت اجتمــاعی ســرمایه اروپــایی دیــدگاه نماینــده فرانسوي نئومارکسیست

 ـه سرمایهب نــسبت کارکردگرایانــه دیــدگاهی داراي   فوکویامــا فرانــسیس و پوتنــام رابرت

  هستند. اجتماعی

  رابرت پاتنام  -2

رابرت پاتنام از جمله نظریه پردازانی اسـت که به خوبی به بررسی اعتماد بعنوان مولفه اصلی 

 گرفته جهنتی سـرمایه اجتماعی و تاثیرگذاري آن بر ایجاد مشارکت سیاسی اشاره کرده است. او

 وب،خ حکومت و نهادي کارایی بر بوده برخوردار بیشتري میزان از اجتماعی سرمایه جا هر که

 ها هشــبک و  هنجارها، اعتماد ازاي مجموعه را اجتماعی ســرمایه پاتنام .اســت داشــته مثبت تأثیر
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ـــه موجب داندمی  نهایت در و شده اجتماعی یک اعضاي بهینه ي مشـارکت و ارتباط ایجاد کـ

  ).  62: 1388 همان،( کرد خواهد راتأمین آنها منابع

ـــردي بین اعتماد و سطوح کلیه در مدنی مشارکت مجموعه ـــاه از فـ ـــام نگـ ـــرمایه، پاتنـ   سـ

 کلمــــــن همچــــــون پاتنام رویکرد). 227: 1384 تاجبخش،( آوردمی بوجود را اجتماعی

ــه ــت کارکردگرایانـ ــه ي و اسـ ــده تـــشکیل مجموعـ  مجموعه لشام را اجتماعی سرمایه دهنـ

ــازمان یکي هاویژگی ــب همکاري که کندمی قلمداد س ــود وکس ــتر س ــبکه در را بیش اي هش

  ).  92: 1385 شیروانی، و الوانی( سازدمی آسان اجتماعی

جـستجومی  مـدنی نهادهـاي و مـشارکت آگــاهی، در را اجتمــاعی سرمایههاي نشانه پاتنام

ـــرمایه عمده  یویژگ سه اعتماد و هنجارها شبکه ها،.  کند ـــاعی سـ ـــشه در اجتمـ  ار پاتنام اندیـ

 که چرا ،وهنجارهاستها شـبکه میـان واسـط حلقـه اعتمـاد پاتنـام اعتقـاد بـه و دهندمی تشکیل

ـــه نمی آید وجود به روابطی اعتماد بدون : 1388 کوهن،( گردند هنجارمندها شبکه درقالب کـ

ــرما پاتنام، نظر از  .)128 ــته نآ یاجتماع هیس ــبکه ،یاجتماع یزندگ يهاویژگی از دس  ها،ش

ــت اعتماد و هنجارها ــارکت که اس ــازدیم قادر را کنندگانمش ــ به تا س  اهداف ترمؤثر ياوهیش

 بالقوه يهانهیهز شیافزا قیطر از یاجتماع هیسرما ترقیدق انیب به. کنند بیتعق را خود مشـترك

 اعاتاطل جمله از اطلاعات انیجر لیتسه ن،بستا - بده مسـتحکم يهنجارها تیتقو شـدن، جدا

 یمعج کنش تحقق به دارد یســع گذشــته يهاتیموفق تجســم و کنشــگران شــهرت به مربوط

   .)1381، 75، ینیحس شاه(  کند کمک

 ار افرادي چیز هر از قبل و داندمی جمعی و فردي بعد هردو واجد را اجتماعی سرمایه پاتنام

 لايکا هم اجتماعی ســرمایه بنابراین .دهندمی شــکل را اجتماعی ســرمایه که ســازدمی مند بهره

    .است عمومی کالاي وهم خصوصی

ــی به نفره یک بولینگ کتاب دوم بخش در پاتنام ــارکت روند بررس ــ و مدنی مش  رمایهس

ــرمایه کاهش که گیردمی نتیجه و پردازدمی آمریکا در اجتماعی ــکل به اجتماعی س  اهشک ش

 اهشک کلام یک در و فعال سازمانی مشارکت کاهش حکومت، به اداعتم و سـیاسی مشـارکت

 به و یردگ کارمی به فردي سطح از فراتر را اجتماعی سرمایه مفهوم وي .بیندمی مدنی مشارکت

ــرمایه کارکرد چگونگی ــطح در اجتماعی س  هاينهاد بر آن تأثیرات نوع و ملی واي منطقه س

  است. مند علاقه دمکراتیک
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  عتمادا -3

 بخصـــوص اجتماعی روابط و تعاملات در که اســـت فردي کنش اعتماد  و اطمینان نوعی

ـــی اجتماعی روابط در اعتماد  ایجاد .کندمی پیدا نمود افقی نوع از اجتماعی روابط  از ناش

 رفط از صــادقانه عمل انتظار یعنی این و اســت یکدیگر از متعامل افراد شــناخت وها دوســتی

  .اعتماد این نقض عدم به افراد مالتزا و مقابل متعامل

 عنام بدین است گروهی بین و فردي بین اعتماد)اول(   دارد اساسی جزء دو اجتماعی اعتماد

 با و ادقص,  مفید را همدیگر نیز اجتماعیهاي گروه اعضاي و را یکدیگر اجتماع یک افراد که

 قبولیتم یعنی است نهادي اعتماد)دوم(  و باشند تعامل در هم با دیدگاه این با و دانسته انصـاف

  .جامعه مردم بین در دولت محبوبیت و کارایی, 

ـــت عبارت اعتماد ـــاس اجتماع بطن در يخطرپذیر به تمایل: از اس  به اعتماد حس براس

ـــران. دیگران ـــز دیگـ ـــاس انتظار نیـ  عمل دوجانبه حمایتیهاي روش به و داده پاسـخ ما براســـ

 به و است شکننده و پدیـده حساس یـک اعتمـاد. ندارنـد هــیآزارد قصد لااقل یا کرد خواهند

 شــکل لازمه اعتماد،). 14:1387 کاووســی، و صــالحی( بردمی يزیاد زمان آن آمدن وجود

 ستا يهمیار و تعاون ایجادکننده اجتماعی، اعتماد. است اجتماعی معاهدات و پیوندها  يگیـر

ــت حالت این در فقط و ــکلات حل به قادرها تتفاو وجود عین در که اس  تعهدات انجام و مش

ـــویممی اجتماعی  نیز اجتماعی امنیت و بوده) يبرابر( عدالت از برگرفته اجتماعی اعتماد. ش

  سـاز زمینـه و  زیربنــا را توسعه فرآیند بر آن تأثیر و اعتماد گیدنز، آنتونی. باشدمیها آن زاینده

 يهمیار و مشارکت باشد، بالا اجتماعی اعتماد سطح که هرجا ،داندمی مدرن جوامع در  اصـلی

: 1380 ،يغفار و ازکیا(است کمتر اجتماعیهاي آسیب و تر بیش اجتماعیهاي عرصه در مردم

278   .(  

گیدنز مفهوم اعتماد را با تعریفی که از فرهنگ آکســفورد انگلیســی به عاریت گرفته اســت 

ـــفت و یا اطمینان به و اعتمـاد را به عنوان اطمینان  کنـدمی آغـاز یا اتکاء به نوعی کیفیت، یا ص

ـــیفاي حقیقـت عبارت یا گفته  . به اعتقاد وي مفهوم اطمینان و اتکاء با هم مرتبطکندمی توص

  ).37: 1377باشند(گیدنز، می

از اي جانسـون معتقد اسـت اعتماد یک خصـیصـه شخصی ثابت و بلا تغییر نیست، بلکه جنبه

 ر حال تغییر بوده و براي ایجاد ارتباط، فرد باید بتواند فضایی آکنده ازروابط اسـت که پیوسته د

ـــدن را کاهش و امید به پذیرش و حمایت و تایید را  اعتمـاد را ایجـاد کنـد کـه ترس از طرد ش

  ).Johnson, 1993:66افزایش دهد( 
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  باشد:می در این پژوهش اعتماد در سه عامل اساسی مورد نظر

 ن و نهادهاي دولتیعتماد به سازماا -الف

منظور از اعتماد به ســـازمان و نهادهاي دولتی اینســـت که دانشـــجویان در زندگی شـــان به 

سـازمان  ونهاد دولتی( پلیس، قوه قضائیه، مجلس، به کارمندان ادرات دولتی، شوراهاي اسلامی 

  شهر و روستا، نمایندگان مجلس، سیاستمداران و رسانه ها) اعتماد دارند.

  اساتید و امور اداري دانشگاه د بهاعتما  -ب

اجرایی دانشـگاه اینست که فرد در زندگی شان به  -منظور از اعتماد به اسـاتید و امور اداري

  اساتید، امور اداري و اجرایی دانشگاه اعتماد دارند.

  اعتماد به افراد و آشناییان-ج

ـــت و ابعاد متفاوتی دارد. در متون م ی ختلف معانی متفاوتاعتمـاد یک مفهوم چند بعدي اس

، توانمندي، بینیبراي اعتماد عنوان شـده است. اعتماد شامل معانی از قبیل: اطمینان، قابلیت پیش

  .است …شایستگی، تخصص، خیرخواهی، مدیریت باز، علاقه، پذیرش، واقعیت و

ـــول اول یکی ـــتن افراد به یاجتماع یه زنـدگیـاز اص ـــت. اگر افرادیکدی، اعتماد داش  گر اس

ـــبت به اي هجامع ـــند، کار و تلاش در چنیگر اعتماد و اطمیکدینس ـــته باش اي امعهن جینان نداش

فردي یک مفهوم وضـــعیتی و یا یک حالت اعتماد بین .ممتنع خواهد بود يدشـــوار و در موارد

 ریزي) به وابستگی به فرد دیگر در یکعمومی است که فردي تمایل (یا آماده یا در حال برنامه

دارد. اعتماد بین فردي مبتنی بر تجربیاتی است که افراد در ارتباط با یکدیگر در موقعیت خاص 

روابط شخصی در ایجاد  .آورندفرآیند تعاملات مکرر طی یک دوره زمانی طولانی به دست می

عنا فردي در روابط و تعاملات مفردي نقش اســـاســـی دارد. به عبارت دیگر اعتماد بیناعتماد بین

  .شودمییابد و تقویت توسعه می، کندمیپیدا 

  مشارکت سیاسی -4

 یا امري، کاري در همکاري و شـــراکت معناي به » مشـــارکت « واژه ، از حیث مفهومی

 صــورت به چه گیري تصــمیم و بحث جهت ســازمانی و		گروهی، جمعی در حضــور و فعالیتی

ــورت به چه و فعال ــت غیرفعال ص ــارکت را بای، مجموع در .اس ــلی مش د در فرآیند جوهره اص

مشارکت سیاسی بعنوان متغییر )15: 1379، ( علوي تبار .فعالیت و تأثیرپذیري دانسـت، درگیري

 همان با را آن و کرده تیحما و یبانیپشت یاسیس نظام کی از مردم اگر یعنی وابسـته این تحقیق 

 واهدخ ورداربرخ یاسیس ثبات از یاسیس علوم در نظام آن بخشـند، اسـتمرارها ارزش وها مولفه

  .بود
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 که است روشن. است سیاسی مشارکت و مقبولیت وجود سیاسی ثبات عوامل از دیگر یکی

 که زمانی هر در اما اســت، نبوده اندازه یک به تاریخ طول در مردم مشــارکت و حضــور میزان

 اند،داشته بیشتري مشـارکت امور جریان در و اندکرده سـیاسـی نظام از بیشـتري پشـتیبانی مردم

 خود هم ،انشمشارکت با مردم واقع در. است بوده فرماحکم سـیاسی هاينظام بر بیشـتري ثبات

 هايناخواســته و هاخواســته ندتوانمی بهتري شــکل به هم و دانندمی ســهیم جامعه ياداره در را

 صاخش بهترین است، مردم نظر ابراز و حضور امروزي يشـیوه که انتخابات. کنند ابراز را خود

  .شودمی محسوب سیاسی نظام یک مقبولیت میزان ارزیابی

مشـارکت سـیاسـی بیانگر الگوي خاصــی از رفتار سـیاسـی اســت که بر مجموعۀ نگرش ها، 

ســیاسی مبتنی هاي ارزش ها، ایسـتارها، هنجارها و آداب و رسـوم یک جامعه در رابطه با پدیده

  ).1375:89است(میر موسوي، 

شــهروندان غیردولتی به منظور هاي کت ســیاســی را کوشــشهانتینگتون و نلســون مشــار

).مشــارکت Huntington & Nelson,1976:14دانند(می عمومیهاي تاثیرگذاري بر ســیاســت

درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیري تا داشتن "سـیاسی 

  ).123: 1377.(مایکل راش، "مقام رسمی ساسی است

طریق  از "خواند که اي میداوطلبانههاي مشارکت سیاسی را آن دسته کنش مک کلاسـکی

ــتقیم در شــکل گیري  ــتقیم و غیرمس ــاي یک جامعه در گزینش حاکمان و به طور مس آن اعض

  . (Mcclosky, 1968:249)    شوندمی عمومی سهیمهاي سیاست

دون ، ســازمان یافته یا باز دیدگاه وینر مشــارکت ســیاســی هر عمل داوطلبانۀ موفق یا ناموفق

مشـروع و نامشروع براي تاثیر بر انتخاب رهبران، هاي یا مسـتمر، شـامل روشاي سـازمان، دوره

  (Weiner,1971: 164). و اداره امور عمومی در هر حکومت محلی و ملی استها سیاست

   مایرون وینر-5

زمان موفق یا ناموفق، ساگوید: هر نوع اقدام داوطلبانه می وینر در تعریف مشـارکت سـیاسی

عمومی یا هاي یافته یا بی ســازمانی، مقطعی یا مســتمر که براي تاثیرگذاري بر انتخاب ســیاســت

ی یا قانونهاي گزینش رهبران سـیاسـی در سطوح مختلف حکومتی، اعم از محلی یا ملی، روش

  ).247: 1380غیر قانونی را به کار گیرد( وینر، 

. با نوعی اقدام به وسیله 1: داندمی ارکت سیاسی را الزامیوینر سـه شـاخص براي تحقق مشـ

. شهروندان داراي حق انتخاب 3. اقدامات شـهروندان داوطلبانه باشد. 2شـهروندان همراه باشـد. 

  ).248مقامات دولتی باشند( همان: 



 109109                                                                    9696/تابستان /تابستان 3939سال یازدهم/شمارهسال یازدهم/شماره                                                

  مشارکت سیاسی ابعاد

است یا  ا رسمیگیرد؟ آیمی . شیوه مشارکت: به این معنی که مشارکت چه شکلی به خود1

هاي غیررســمی؟ شــیوه مشــارکت بر طبق فرصــت، میزان علاقه، منابع در دســترس فرد و نگرش

یا  شودیم و نسبت به این که مشارکت تشویق شودمی رایج نسبت به مشارکت در جامعه مربوط

  نمی شود فرق خواهد کرد.

 معین شرکتي سـیاسـی هافعالیت. شـدت مشـارکت: سـنجش تعداد افرادي اسـت که در 2

ع فرق و منابها کنند و نیز تعداد دفعات مشــارکت آن ها، که باز ممکن اســت برطبق فرصــتمی

  کند.

نجش تاثیر آید و سمی . کیفیت مشـارکت: میزان اثربخشی که در نتیجه مشارکت به دست3

رطبق . این نیز بشودمی کنند و به سـیاسـت گذاري مربوطمی آن بر کسـانی که قدرت را اعمال

ـــت ل (مایککندمی به جامعه  دیگر و از مواردي به مورد دیگر فرقاي و منابع از جامعههـا فرص

  ).124: 1377راش، 

متوسط و خرد مورد توجه ، در این پژوهش اعتماد و مشـارکت سیاسی را در سه سطح کلان

  دهیم.می قرار

  جیمز کلمن(سطح خرد)  -الف

 يارکردف کیارکرد آن کمک گرفته و تعراز نقش و ک یه اجتماعیف سرمایکلمن در تعر

ســـت، بلکه انواع یواحد ن یئیشـــ یه اجتماعیدهد. به نظر او ســـرمایه میارا یه اجتماعیاز ســرما

ک یاز  يامشـــترك دارد: اول همه آنها شـــامل جنبه یژگیاســـت که دو و یگوناگون يزهایچ

ــاخت اجتماع ــتند، دوم کنش یس ــاخیکه در درون  ين افرادیمع يهاهس تار قرار دارند را ک س

مکن ن ارزشمند بوده و میل کنش معیدر تسه یه اجتماعیاز سرما ینیکنند. شـکل معیل میتسـه

نه  یه اجتماعیکلمن معتقد است که سرما .ده باشدیفا ا کمیده یفایگر بید يهاکنش ياست برا

  د قرار داردیتول یکیزیدر افراد و نه در ابزار ف

بتنی بر اعتماد حداقل دو جزء وجود دارد، اعتماد کننده و اعتماد به نظر کلمن در هر رابطه م

شـونده و فرض بر اینست که در کنش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضاي نیازهاي خود 

هستند. طرف اعتماد کننده باید تصمیم بگیرد که با دیگري وارد معامله و کنش شود یا نه (یعنی 

اعتماد شــونده نیز باید بین حفظ اعتماد و یا شــکســتن آن انتخاب خطر را بپذیردیا نه) و طرف 

کند. بنابراین یک رابطه مبتنی بر اعتماد، یک عمل دوجانبه اســـت و بر مبناي اصـــل به حداکثر 

  ).271: 1377رساندن فایده تحت شرایط مخاطره قرار دارد( کلمن، 
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  منافع است. مبناي شکل گیري و تداوم اعتماد حفظ و ارضاء "کلمن"از نظر 

د هم اعتماد کننده باشـد و هم اعتماد شونده. در این صورت توانمی در روابط اجتماعی فرد

ه سهاي . این نوع مبادلهکندمیو حالت سـه جزئی پیدا  شـودمی مبادله از حالت دوجزئی خارج

ـــی و اجتماعی دارند. این نوع هاي جزئی بـه نظر کلمن نقش مهمی در نظام ـــیاس ـــادي، س اقتص

 سیاسی، اقتصادي و اجتماعی به یکدیگرهاي از افراد را در نظاماي گسـتردههاي شـبکهها مبادله

ـــترش . کلمن در مورد رابطه مبتنی بر اعتماد توجه دهندمی پیوند داده و اعتماد را در جامعه گس

ـــروري ـــی را از جانب امین بوجود1: داندمی بـه چنـد نکتـه را ض  . برقراري اعتماد امکان کنش

. اگر اعتماد شونده(امین) قابل اعتماد باشد، اعتماد 2آورد که در غیر اینصـورت ممکن نبود. می

برد تا از عدم اعتماد، در صــورتی که اگر امین قابل اعتماد می کننده از اعتماد خود بیشــتر ســود

تماد کردن در . اع3بیند تا از عدم اعتماد خود. می نباشد، اعتماد کننده از اعتماد خود بیشتر زیان

ـــکل داوطلبانه و در اختیار  ـــت کـه اعتماد کننده منبع خود را به ش ـــتلزم آن اس برخی موارد مس

وجود دارد به بیان دیگر  "تاخر زمانی". در همه روابط مبتنی بر اعتماد 4اعتمادشــونده قرار دهد.

  ).154ام دهد( همان: اعتماد کننده باید به امید اعمال جبران اعتماد شونده در آینده اقداماتی انج

ـــشمی بـه نظر کلمن روابط اجتمـاعی هنگامی به وجود ابع کنند از منمی آید که افراد کوش

فردي خود به بهترین نحو اســـتفاده کنند. کلمن از این منابع که جنبه هایی از ســـاختار اجتماعی 

یدن به ابع براي رسبرد و معتقد اسـت که افراد از این منمی هسـتند به عنوان سـرمایه اجتماعی نام

. 1کنند. به نظر وي دو عامل براي رســیدن ســرمایه اجتماعی اهمیت دارد: می منافعشــان اســتفاده

ـــخص     . 2. کندمی میزان درخور اعتمـاد بودن محیط اجتماعی که پرداختن به تعهدات را مش

  میزان واقعی تعهداتی که بر عهده گرفته شده است. 

ــم به نظر کلمن حتی اعتماد به ــاختارهاي کلان، از چارچوب اعتماد هاي مکانیس کلی تر و س

حســب  بایســت برمی گیرد. از این رو آســیب پذیري اعتمادهاي انتزاعی را نیزمی متقابل نشــأت

  ).468-469وارد به حدود اعتماد متقابل تعریف و بررسی کرد( همان: هاي آسیب

  آنتونی گیدنز(سطح میانه) -ب

 نانیماعتماد را به عنوان اط"و  کندمی د به فرهنگ آکســفورد اســتناداعتما فیدر تعر دنزیگ

. به کندمی فیوصــتاي گفته ایعبارت  قتیبه حق نانیاطم ایصــفت و  ای ت،یفیک یاتکا به نوع ای

ـــ ياعتقـاد و ـــت و چ نانیاز اطم یاعتمـاد نوع خـاص ـــرهی يزیاس ـــتیمتفاوت از آن ن کس  "س

  ).37:1384دنز،ی(گ
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ــلت از نظر گیدنز اعتم ــو و خص ــاختار و نهاد از یک س ــطه با مفهوم س ــورتی بلا واس اد به ص

جامعه مدرن از سـوي دیگر مرتبط اسـت. سـاختار و نهاد از یک سـو و خصلت جامعه مدرن از 

. گرددیم سوي دیگر مرتبط است. ساختار از نظر او بر اساس قواعد و منابع تکرارپذیر توصیف

 صـري هستند که وي در تعریف اعتماد نیز آنها را به کارویژگی تکرارپذیري و تداوم همان عنا

در مورد رویدادهاي ها گیرد. در دیدگاه گیدنز اعتماد انتظار برآورده شـــدن چشـــم داشـــتمی

  ). 37: 1377احتمالی است(گیدنز، 

بنظر گیدنز اعتماد مخصــوص روابط پیچیده و رســمی اســت و لازمه روابط در جوامع نوین، 

  مروزي است. انتزاعی و مدرن ا

ته وي برد. به گفمی گیدنز در مباحث خود از سـه نوع اعتماد بنیادي، شـخصی و انتزاعی نام

انتزاعی، اعتماد بسیار مهم است. از نظر وي نیاز به اعتماد هاي در جوامع مدرن تحت تسـلط نظام

ــت. به عبارتی ما در مور ــله گیري روابط زمانی و مکانی افراد در ارتباط اس ــبا فاص انی که د کس

ري قرار مورد بازنگ "مستقیما توانمی پیوسـته در معرض دیدمان هستند و فعالیت هایشان را       

ــروري ــودمی داد نیاز به اعتماد نداریم. اعتماد هنگامی ض ــله گیري زمانی و  ش که در نتیجه فاص

    ).768: 1377اجتماعی نداشته باشیم( ریتزر، هاي مکانی اطلاع کاملی از پدیده

به نظر گیدنز در دوره مدرن، اعتماد به اشــخاص متکی بر پیوندهاي شــخصــی در چارچوب 

 خانوادگی نیسـت. اعتماد در یک سـطح شـخصــی، تبدیل به طرحیهاي اجتماع محلی و شـبکه

که طرفین باید روي آن کار کنند و مستلزم در دسترس بودن از سوي دیگران است. در  شودمی

وان با اصـول ثابت و هنجاربخش در اختیار داشت، باید آن را جلب کرد و اینجا اعتماد را نمی ت

وسـیله این کار نشان دادن محبت و سعه صدر است. علاقه ما به داشتن روابط بیانگر همین پدیده 

اسـت. این روابط همان پیوندهاي مبتنی بر اعتماد هستند که باید روي آن کار کرد و این کار به 

  ).144-145: 1373ل خود گشایی است (گیدنز، معناي فراگرد متقاب

ــئله ــهاي گیدنز ظهور نوعی ارتباط ناب را مس ــیهاي جدید براي عرص  نوین زندگی شــخص

. ارتباط ناب، ارتباطی است که معیارهاي برونی در آن تحلیل رفاه باشد. ارتباط ناب تنها داندمی

ـــی بوجود ـــلمی براي پاداش ـــومی آید که از نفس ارتباط حاص . در چارچوب ارتباط ناب، دش

به وسـیله نوعی خلوص بی ریایی متقابل بسیج و حفظ کرد. اعتماد در اینجا از  توانمی اعتماد را

خارج از نفس ارتباط مثل معیارهاي خویشاوندي، وظیفه اجتماعی اي قید هر گونه معیار و ظابطه

  زیر است: ي اهویژگی. ارتباط ناب داراي این گرددمی یا تکالیف سنتی آزاد
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. وابسـته به عوامل بیرونی زندگی اجتماعی و اقتصـادي نیست و در فضا شناور است. رابطه 1

ـــت. می نـاب فقط بـه خـاطر آنچـه نفس رابطه براي هر دو طرف به ارمغان آورد مورد علاقه اس

ري گکه ارتبط با او هیچ امتیاز و انگیزه دی شودمی عنوان دوست در جامعه جدید به کسی اطلاق

  سازد ندارد.می جز پاداشی که نفس همان ارتباط نصیب شخص

نزدیک با اي .ارتباط ناب همچنین منوط به اعتماد متقابل اســت و اعتماد متقابل نیز به رابطه2

  صمیمیت و خودمانی شدن دارد. 

. اعتماد ناب منوط به رسـمیت شـناختن دیگري اسـت و طرفین باید قادر باشند بطور منظم 3

  ).131-143: 1378مطلوب را از گفتار و رفتار یکدیگر استنباط کنند(گیدنز، هاي پاسخبرخی 

  فرانسیس فوکویاما (سطح کلان) -ج

رســــــمی  غیر هنجار یک از نمودي و شــکل را آن اجتماعی ســرمایه تعریف فوکویاما در

  .  )169: 1384 تـاجبخش،( شودمی نفر چند یا دو بین همکاري ترویج موجب که داندمی

  : کندیم تعریف گونه این را اجتماعی سرمایه انسان آخرین و نظم پایان کتاب در فوکویاما

ـــه گروهی اعضــاي که رســمی غیر ارزشــهاي یا هنجارها از معینی مجموعه ـــاري کـ  همکـ

نگـاه فوکویاما  از). 10: 1379 فوکویامـا،( هـستند سـهیم آن در.  اسـت مجـاز آنهـا میان وتعاون

 وها شبکه اعتماد، فوکویاما).  11: 1379 فوکویاما،( اسـت جانبـه دو ارتباطـات و هـداتتع اداي

دهنده  تشکیلهاي مؤلفه وها شاخص نه داندمی اجتماعی سـرمایه ي محـصول را مــدنی جامعه

  ).    170: 1382 تاجبخش،( آن

 يهنجارهـا و خـانواده: از اسـت عبــارت امایفوکو  نگاه از یاجتماع هیسرما منابع نیمهمتر 

 یاجتمـاع هیسـرما دیتول که ییهنجارها که است واضح  .)97-106: 1385 اما،یفوکو( یاجتماع

ــدمی ــ کننـ ــد،یپذ میتقسـ ــی رنـ  ماعاجت همان از مردم از يمحدود گروه انیم تنها ندتوانمی یعنـ

 ددار وجود جوامع همه در یاجتماع هیسرما کهیحال در گران،یـان دیم در نــه و باشــند مشترك

  . گردد عیتوز مختلف طرق به دتوانمی اما

خوشـبختی یک ملت و همین طور تواناییش براي رقابت منوط اسـت به داشتن یک ویژگی 

). بر اساس Fukuyama, 1995:24 فرهنگی واحد فراگیر که آن سـطح اعتماد در جامعه اسـت(

معتقد اســـت ســـرمایه اجتماعی از  همین ویژگی فرهنگی در ســـطح جامعه اســـت که فوکویاما

  کشوري به کشور دیگر متفاوت است.

مرکز پردازد و مبناي نظري و کانون تمی فوکویاما با نوعی رویکرد اقتصادي به مسئله اعتماد

غیررسمی است و هاي او بر حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه معینی از هنجارها و ارزش
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اري و همیاري دارند، در آن سهیم هستند. از دید فوکویاما اعضـاي گروهی که با یکدیگر همک

ـــداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دو ها این ارزش و هنجارها باید شـــامل ســـجایایی از قبیل ص

  ).10: 1379جانبه باشد( فوکویاما، 

و هنجارها توسط گروهی از افراد موجب همکاري ها بنابراین مشارکت کردن در این ارزش

  .شودمی آن اعتماد و پی آیند 

دراین پژوهش مشــارکت ســیاســی دانشــجویان بعنوان متغیر وابســته از طریق ســه شــاخص (  

میزان مشــارکت دانشــجویان در انتخابات شــوراي شــهرو روســتا، در انتخابات مجلس شــوراي 

  اسلامی و انتخابات ریاست جمهوري) مورد سنجش قرار گرفت.

ار تحقیق(پرســشــنامه) از روش اعتبار صــوري که نوعی در این پژوهش براي تعیین اعتبار ابز

اعتبار محتوایی اسـت، اسـتفاده شده است. منظور از اعتبار صوري، میزان توافق متخصصان یک 

  ).287: 1380امر با یک شاخص یا معیار است (ساروخانی، 

ـــتفـاده گردید. روش آلفاي  جهـت تعیین پـایـایی ابزار از روش آزمون آلفـاي کرونبـاخ اس

هاي ونباخ براي محاسـبه همسـانی و هماهنگی درونی پرسـشـنامه یا آزمون هایی که خصیصهکر

  رود.می کنند به کارمی مختلف را اندازه گیري

  پیشینه تحقیق

ــرمایه اجتماعی و 1391امام جمعه زاده و همکاران(- ــی رابطه بین س ــی به بررس ) در پژوهش

ن پرداخته اند. نمونه آماري این پژوهش را مشـارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفها

عاد سرمایه دهد که بین ابمی نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند. نتایج نشان 188

  اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی دانشجویان همبستگی معناداري وجود دارد.

ارکت سیاسی و با مش قاسـم حسنی در تحقیقی به بررسی رابطۀ بیگانگی سیاسی و اجتماعی-

اجتماعی در بین دانشـجویان دانشـگاههاي دولتی شـهر تهران پرداخته اسـت. نتایج تحقیق نشــان 

بیگانگی سیاسی و اجتماعی در ارتقاء یا کاهش مشارکت سیاسی هاي دهندة آن اسـت که مولفه

 ند و در صــورت عدم مشــارکت ســیاســی و اجتماعی به دلیل ظهور بیگانگیمؤثرو اجتماعی 

  ).1383(حسنی، شودمی سیاسی و اجتماعی در جامعه، امنیت ملی کشور دچار آسیب

 هب ایران، ســیاســی توســعه در مفقوده ي حلقه اجتماعی، ســرمایه کتاب در قادري محمد -

ــی ــبت بررس ــرمایه مفهوم نس ــعه با اجتماعی س ــی توس ــیاس  ابعاد ینتبی به و پرداخته ایران در س

 .پردازدمی مطلوب ایران یک آینده انداز چشــم در جتماعیا ســرمایه مؤثر نقش و کاربردي

 پرداخت يبرا مؤثر دغدغه یک فقدان که است شـده نکته این بر تأکید کتاب، این در همچنین
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 زیاديهاي چالش و رکود با را ایران اسلامی جمهوري در سـیاسـی توسـعه مسـاله، این بر علمی

 ناسانهش آسیب نگاه و اسلامیهاي آموزه با یاجتماع سرمایه نسبت بررسـی. اسـت سـاخته روبرو

 از رانای اسلامی جمهوري در سـیاسی توسـعه ریزي برنامه در اجتماعی سـرمایه مفهوم جایگاه به

  .است کتاب این پژوهش اصلی محورهاي جمله

ـــی - ـــناس ـــغر فیروزجـائیـان و جهـانگیر جهـانگیري در تحقیقی به تحلیل جامعه ش علی اص

دانشجویان دانشگاه تهران پرداختند. روش این پژوهش پیمایش بود. مشـارکت سـیاسـی در بین 

دهد جامعه پذیري ســـیاســـی تاثیر بالایی در مشـــارکت ســـیاســـی می پژوهش نشـــانهاي یافته

  ).1387دانشجویان دارد(فیروزجائیان 

 1384 سـال در کـه " آن ارتقـاءهاي راه و ــرانیا در یاجتمــاع هیسرما یبررس " پژوهش-

ــلاب یعال يشورا در  يروزآبادیف احمد دیس توسط ــ انقـ ــام یفرهنگـ ــده انجـ  يدارا اســـت شـ

ــاحب نگاه از یاجتماع هیسرما مفهوم فیتعر: است ریز اهداف ــران، صـ ــرح نظـ ــه یتار شـ خچـ

 کشـــورها، ریســـا و ـــرانیا در یاجتمـــاع هیســـرما ـــاتیادب یبررســـ، یاجتمـــاع هیسرما مفهوم

ــرما مفهوم سنجش یچگونگ ــاع هیسـ ــرح ،یاجتمـ ــونگ بســـط و شـ ــع یچگـ ــرما تیوضـ  هیسـ

 ـــهقرارب آمـــده دست به جینتا. کشورها ریسا با سهیمقا و آن ارتقاءهاي راه و کشور در یاجتماع

ـــرما بر مثبت و میمستق یهمبستگ ،"ینید تعهد ": است ریز ـــاع هیسـ ـــاد در یاجتمـ  - یذهن ابعـ

 انـــواع مشارکت، یمشـــارکت -يرفتـــار ابعـــاد در و ينهـــاد و یعمـــوم اعتمـــاد یعنی یشناخت

 هیبــــرسرما رگــــذاریتأث  مــــؤثر عوامــــل ریســــا از زین "لاتیتحص". دارد یرسم ریغ و یرسم

 ،يهادن ،یاعتمـادعموم یعنـی یاجتمـاع هیسـرما مفهـوم عناصـر با آن رابطه و باشدمی یاجتماع

 یکی یرسم مشارکت ". دارد میمسـتق رمعنـادا یهمبسـتگ یرسـم مشــارکت و توجه و یآگاه

 اب ،"انســالانیم ". دارد مثبــــت و معنــــادار رابطه یاجتماع هیســرما با زین ،"خانواده ياعضــا از

 يبالاتر یاجتماع هیســرما از ســال 25 یســن نیانگیم با جوانان به نســبت ســال 51 یســن نیانگیم

ــه نسبت ،"نیرمهاجریغ ". برخوردارند ــاجر بـ ــرما از نیمهـ . ندبرخوردار يشتریب یهاجتماعیسـ

 هیسرما یمفهوم عناصر در اما برخوردارندیشـتریب یاجتمـاع هیسـرما از زنـان نسـبت به ،"مردان"

 و زنان نیب در ارانهیهم یررسمیغهاي مشارکت و ينهـاد و یعمـوم اعتمـاد سـطوح  یاجتمــاع

 طور به مردان یرسمهاي ارکتمش و توجه و یوآگاه نـدارد وجـود يمعنــادار تفــاوت مردان

 تعهـد ـهب نسـبت يتر فیضع شدت از که ،"يباور نید" .باشــدمی شــتریب  زنــان از يمعنادار

 هیسـرما یمفهـوم عناصر با و دارد مثبت ریتأث یاجتماع هیسرمایرو بـر اسـت، برخــوردار ینــید
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ــی یاجتمـــاع ــادنهاد یعنـ ــه ارانهیهم و یمذهب ،يا هیریخ یررسمیغهاي مشارکت ،ياعتمـ  رابطـ

  )     278: 1384 ،يروزآبادیف. (دارد مثبـت معنـادار

ـــمی (- ـــیاء هاش ـــیـد ض ـــی عوامل اجتماعی و روانی 1388س بر  مؤثر) در تحقیقی به بررس

مشــارکت ســیاســی در بین مردم شــهر تهران پرداخته اســت. روش این تحقیق پیمایش و جامعه 

  تهران بودند.سال ساکن  18آماري آن افراد بالاي 

ــی خانواده با اثر کل  ــیاس ــان داد که تمایلات س ــت آمده نش ، 0,44در این مطالعه نتیجه بدس

ترین متغیر تاثیرگذار بر میزان مشـارکت سـیاسـی بوده، تمایلات سـیاسـی دوستان با اثر کل مؤثر

ر بر رگذاترین متغیرهاي تاثیمؤثردر رتبه سوم  0,22رتبه دوم و نظارت اجتماعی با اثر کل  0,34

  مشارکت سیاسی بوده اند.

   روش تحقیق

روش این تحقیق اســنادي و پیمایشــی و از نوع توصــیفی و تبیینی اســت. با اســتفاده از روش 

اســنادي ابعاد مفهومی و نظري موضــوع مورد بررســی قرار گرفته اســت. تحقیق پیمایشــی نیز با 

بل ی میزان شیوع، توزیع و روابط متقامنتخب از جامعه کلی به بررسهاي نمونه  انتخاب و مطالعه

  ).65:1392پردازد(کرلینجر،می فردي و اجتماعیمتغیرهاي 

  جامعه و نمونه آماري تحقیق

ــکیل ــگاه مازندران تش ــجویان دانش ــال  دهندمی جامعه آماري پژوهش را کل دانش که در س

ـــادفی می نفر 12000حدود  1395 ـــند. و از طریق نمونه گیري تص ـــدند نفر ان 372باش تخاب ش

نفر براي جمع آوري اطلاعات انتخاب و گردآوري اطلاعات  380وبراي بالا بردن روایی تحقیق 

  صورت گرفت.

  

                                                                                                                                                          

  

  

دراین پژوهش مشــارکت ســیاســی دانشــجویان بعنوان متغیر وابســته از طریق ســه شــاخص (  

میزان مشــارکت دانشــجویان در انتخابات شــوراي شــهرو روســتا، در انتخابات مجلس شــوراي 

  اسلامی و انتخابات ریاست جمهوري) مورد سنجش قرار گرفت.
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ی شــنامه) از روش اعتبار صــوري که نوعدر این پژوهش براي تعیین اعتبار ابزار تحقیق(پرســ

اعتبار محتوایی اسـت، اسـتفاده شده است. منظور از اعتبار صوري، میزان توافق متخصصان یک 

  ).287: 1380امر با یک شاخص یا معیار است (ساروخانی، 

ـــتفـاده گردید. روش آلفاي  جهـت تعیین پـایـایی ابزار از روش آزمون آلفـاي کرونبـاخ اس

هاي حاسـبه همسـانی و هماهنگی درونی پرسـشـنامه یا آزمون هایی که خصیصهکرونباخ براي م

  رود.می کنند به کارمی مختلف را اندازه گیري

  : نتایج آزمون آلفاي کرونباخ  براي ابزار سنجش1جدول

  قابلیت اعتماد  تعداد آیتم  متغیرها
  0,91  3  مشارکت سیاسی دانشجویان

  0,75  5  اعتماد به افراد و آشناییان
  0,82  3  اجرایی دانشگاه-اعتماد به اساتید و امور اداري

  0,89  9  اعتماد به سازمان و نهادهاي دولتی

  

  سوالات تحقیق

اري د مشارکت سیاسی آنان رابطه معنیو  آیا بین اعتماد دانشـجویان به افراد و آشـناییان-1

  ؟وجود دارد

مشــارکت ســیاســی آنان چه و  گاه اعتماد دانشــجویان به اســاتید و امور اداري دانشــ بین. 2

  ؟وجود دارداي رابطه

مشــارکت ســیاســی آنان رابطه و  اعتماد دانشــجویان به ســازمان و نهادهاي دولتیبین  آیا. 3

  ؟وجود دارد

  فرضیات تحقیق  

نان مشــارکت ســیاســی آو  بین اعتماد دانشــجویان به افراد و آشــناییانرســد که می به نظر. 1

  د.وجود دار رابطه مستقیم

یاسی مشارکت سو  اعتماد دانشجویان به اساتید و امور اداري دانشگاه رسـد که می . به نظر2

  وجود دارد.آنان رابطه مستقیم 

اسی مشارکت سیو  اعتماد دانشجویان به سازمان و نهادهاي دولتیرسـد که بین می . به نظر3

  وجود دارد. آنان رابطه مستقیم
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  هاتجزیه و تحلیل داده

  جزیه و تحلیل توصیفیت الف.

وصیف مورد توضعیت تاهل  گروه سنی و؛جنسیتاز قبیل: اي در این قسمت متغیرهاي زمینه

   .گیرندمی قرار

 گروه  سنی و: توزیع یک بعدي فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تاهل؛ 2جدول

  پاسخگویانتحصیلات 
  متغیرها  جنسیت  سن پاسخگویان  وضعیت تاهل

  مجرد  متاهل  مطلقه
و  39

  بالاتر
38-33 

  ساله

32-
27 

  ساله

26-
20 

  ساله
  گروه ها  مرد  زن

  فراوانی  123  257  251  83  32  14  230  143  7
درصد   33%  67%  66%  22%  8%  4%  60%  38%  2%

  فراوانی

  

ــیف کننده ي متغیرهاي  2جدول ــیتتوص ــنی و؛ جنس ــعیت تاهل گروه س ــت. نتای وض ج اس

نفر بودند  380آنست که از کل پاسخگویان که  پژوهش حاضر نشان دهندههاي حاصـل از داده

سن بر حسب ، درصد) مرد 33نفرشان ( 123و  زندرصد)  67نفرشان ( 257: جنسیتبر حسـب 

 32 ، ساله 27-32درصد)  22نفرشان ( 83، ساله20-26درصـد) 66نفرشـان ( 251: پاسـخگویان

وضعیت ، بر حسب لاترساله و با 39درصـد)  4نفرشـان ( 14و  سـاله 33-38درصـد)  8نفرشـان (

درصد)  2نفرشان ( 7و  متاهل درصد)  38نفرشان ( 143، مجرددرصـد)  60نفرشـان ( 230 تاهل

و  ساله 20-26گروه ســنی ، مجردهابودند. که نشـان دهنده بالاتر بودن نماي تعداد بیشـتر مطلقه 

  تحقیق هست. دانشجویان زن

، آشناییان اعتماد به افراد وي مستقل (: نتایج آزمون همبسـتگی پیرسون بین متغیرها 3ل جدو

یر ) با متغاعتماد به ســازمان و نهادهاي دولتی، اجرایی دانشــگاه-اعتماد به اســاتید و امور اداري

  مشارکت سیاسی دانشجویان)وابسته (

تعــداد کــل 
  پاسخگویان

ســطح معنی 
  sigي دار

ـــب  ضـــــری
  پیرسون

  متغیر وابسته          
  متغیرهاي مستقل                           

  اعتماد به افراد و آشناییان  0,55  0,000  380

اجرایی -اعتماد به اساتید و امور اداري  0,29  0,001  380
  دانشگاه

  اعتماد به سازمان و نهادهاي دولتی  0,33  0,000  380
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باشد که یم بیانگر آزمون پیرسـون بین متغیرهاي مسـتقل با متغیر وابسته این تحقیق 3جدول 

  ین آن در نتیجه گیري این تحقیق آمده است.تبی

  تجزیه و تحلیل استنباطیب.

  بحث و تبادل نظر

ـــهیـل کننده هر گونه همکاري و ، در زنـدگی و روابط اجتمـاعی ـــاز و تس اعتمـاد زمینـه س

ـــارکت میان افراد جامعه ـــد. یکی از  زمینهمی مش ـــارکت در جامعههاي باش ، مهم روابط  و مش

تماد اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مولفه هایی است که تاثیر مشـارکت سـیاسـی اسـت. اع

اجتماعی، فرهنگی و همچنین ســیاســی دارد. در این پژوهش ، بســزایی در تمام وجوه اقتصــادي

قصـد بررسـی تاثیر اعتماد دانشـجویان بر مشـارکت سـیاسـی شان بود که در این قسمت ابتدا به 

ــه نتایج پژوهش دیگران با این پژ ــمقایس ــپس بطور تحلیلی به تبیین فرض یات وهش  پرداخته و س

  پردازیم.می تحقیق

نتایج این پژوهش در خصــوص رابطه مســتقیم اعتماد به افراد و آشــنایان با میزان مشــارکت 

)همسو بود.آنها دریافتند 1384) و احمد فیروزآبادي(1388سیاسی با تحقیقات سید ضیا هاشمی(

ه آشـنایان و اعضـا خانواده به همان میزان بر میزان مشارکت سیاسی که با بالارفتن میزان اعتماد ب

.نتایج این پژوهش در خصوص اطمینان به اساتید دانشگاه و امور شـودمی افراد در جامعه افزوده

ـــی بــا تحقیقــات امــام جمعــه زاده و  ـــیــاس ـــگــاه در جهــت افزایش مشـــارکــت س اداري دانش

ـــد.محمدمی )همـاهنـگ و نزدیـک1391همکـاران( ) در پژوهش خود به این 1391قادري( باش

ه اســـت که اعتماد به ارگانهاي دولتی و کارایی این ارگانها موجب بالا رفتن میزان نتیجه رســـید

بعلاوه ایشــان بر ضــرورت توجه به ســرمایه  . شــودمی مشــارکت ســیاســی جامعه آماري تحقیق

ن در ای، ه کرده استاجتماعی در جهت توسـعه سـیاسـی در  سـند چشـم انداز توسعه ایران توج

پژوهش نیز تاثیر اعتماد به سـازمانها و ارگانهاي دولتی و میزان کارایی شـان تاثیر مستقیمی را بر 

  میزان مشارکت سیاسی دانشجویان بعنوان نمونه آماري تحقیق داشته است.

 نانمشــارکت ســیاســی آو  اعتماد دانشــجویان به افراد و آشــناییانرســد که بین می . به نظر1

است که حاکی از وجود  0,55وجود دارد. ضـریب همبسـتگی پیرسـون برابر با  مسـتقیمیرابطه 

است. به نان مشارکت سیاسی آو  اعتماد دانشـجویان به افراد و آشناییانرابطه مثبت بین دو متغیر 

ــناییانعبارت دیگر با افزایش  ــجویان به افراد و آش ــارکت ، اعتماد دانش ــمیزان مش ــیاس آنان  یس

میزان رابطه دو متغیر  .) قابل قبول اســتsig=0.000یابد همچنین ســطح معنی داري (می شافزای

  ).3(جدولشودمی فوق در سطح قوي ارزیابی
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ارکت مشو  اجرایی دانشگاه -اعتماد دانشجویان به اساتید و امور اداريرسد که می . به نظر2

) کمتر از sig=0.001مون (ســـطح معنی داري آز داري وجود دارد. ســـیاســـی آنان رابطه معنی

)sig=0.05(  ــیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه می ــد بنابراین فرض ــتقیم باش اعتماد متغیر  بین دومس

ت، تایید شده اس مشارکت سیاسی آنانو اجرایی دانشـگاه -دانشـجویان به اسـاتید و امور اداري

ه مثبت و با ســطح اســت که حاکی از وجود رابط 0,29عدد ضـریب همبســتگی پیرســون برابر با 

ود در باشد. بنابراین با سطح معنی داري قابل قبول نتیجه موجمی بین دو متغیر فوق ضـعیفتاثیر 

  ).3لاین پژوهش قابلیت تعمیم به جامعه آماري را دارد (جدو

اسی مشارکت سیو  اعتماد دانشجویان به سازمان و نهادهاي دولتیرسـد که بین می . به نظر3

ـــتق ـــطح معنی داري آزمون ( یمآنان رابطه مس  )sig=0.05) کمتر از (sig=0.000وجود دارد. س

ــیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین دو متغیر می ــد بنابراین فرض ــجویان به اعتماباش د دانش

تایید شده است، عدد ضریب همبستگی  سیاسی شانو میزان مشارکت  سازمان و نهادهاي دولتی

سـت که حاکی از وجود رابطه مثبت و با سطح تاثیر متوسط بین دو متغیر ا 0,33پیرسـون برابر با 

  ).3باشد(جدولمی فوق

اثیر بالاتر ت اعتماد به افراد و آشناییانتاثیرگذاري متغیر  ،متغیر مستقل 3در نهایت در بین این 

ن ه ایک را بدنبال داشـته است. سـیاسـی دانشـجویانو مثبتی را در بوجود آمدن میزان مشـارکت 

  دهد. می موضوع همچنان تاثیر سنتی مشارکت این جامعه را نشان

  پیشنهاداتنتیجه گیري و 

با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش می توان نظرات و پیشنهادهاي زیر را ارائه داد. 

ساتید ابه اینکه سـه متغییر اعتماد به افراد و آشـنایان،اعتماد به سازمانهاي دولتی،و اطمینان به  نظر

دانشـگاه بیشـترین تاثیر مستقیم را با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دارد.می توان پیشنهادات 

  کاربردي ذیل را بیان کرد:

ن اق و اعتماد ســـازي در بی(تلویزیون)در جهت تبلیغ فرهنگ وف اســـتفاده از رســـانه ملی-1

  .تمامی آحاد مردم

ی و اداري،تبعیض...که باعث کمرنگ برخورد قاطع و جدي با مســـاله رشـــوه،فســـاد مال-2

  شدن حس اعتماد و اطمینان شهروندان

  .شودمی 

ـــازمانهاي دولتی و کارمندان آنها درجهت هـا .تـدوین برنـامـه3 و آیین نـامـه هـایی براي س

  برخورد مناسب و اعتماد ساز بین مسولین و مدیران و کارمندان و ارباب رجوع.
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 براي ایجادها همکاري و تعامل سـازنده در دانشگاه.تلاش درجهت تقویت و ایجاد روحیه 4

  همکاري میان دانشجویان و با اساتید و کارمندان امور اداري دانشگاه.

ـــی براي خانوادههاي .برگزاري کارگاه-5 ـــازمانها آموزش ـــهروندان در س ذیربط هاي و ش

ــیما ــداو س ــهرداري ها،مدارس و ص فردي درجهت ..با هدف تقویت روحیه اعتماد میان .مانند:ش

  مشارکت سیاسی سازنده در اجتماع.

ـــوص در -6 ـــتغال جوانان بخص ـــعیت اش ـــتر دولتمردان در بهتر کردن وض تلاش هرچه بیش

محروم و مرزي کشــور که موجب برانگیختن حس امید بزندگی و تعیین ســرنوشــت هاي اســتان

  .شودمی مردم

ـــازي درجهـت ایجـاد -7 ـــتر س ـــارکهافعـالیـتبس ـــجویان ي قانونی و فرهنگ مش تی دانش

    .سیاسی و اجتماعی...هاي مانند:سمینارها،میتینگ
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  مآخذ: و منابع

توسعه روستایی با ) 1380، غلامرضا (يازکیا، مصطفی و غفار -

  ، تهران: نشر نی. تأکید بر انقلاب اسلامی

ــید جواد و همکاران(- ــی رابطه  "، )1391امام جمعه زاده، س بررس

ــی ــارکت س ــرمایه اجتماعس و مش ــجویان بین س ــی در بین دانش اس

م، ، شـماره هفتپژوهشـنامه علوم سـیاسی، "دانشـگاه اصـفهان

  .7-34صص 

ل فرهنگی در جـامعـۀ تحو )،1373اینگلهــارت، رونــالــد(-

  ، مریم وتر، تهران، انتشارات کویر.پیشرفته صنعتی

  .، تهران، نشر سفیرمشارکت سیاسی)، 1377، حجت الله(ایوبی-

تحلیل مبانی امنیت «)؛1396تم(بصـیري،محمدعلی،عیدي پور،رس-

ــلنام ،»ملی جمهوري اســلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی ه فص

  .23-40،بهار،صص 38شماره:، رهیافت انقلاب اسلامی

جامعه مدنی و توســعه سیاسی در )، 1378بشـیریه، حسـین(-

  ، تهران، موسسه نشر نوین.ایران

ــاحبه با )، 1377باقی، عماد الدین(- ــجویی(مص جنبش دانش

  .10، صفحه 1377، اسفند ماه روزنامه اخبار)

، محمد هاي مدنیدموکراسی وسنت، )1380(پاتنام، رابرت-

  .تهران، انتشارات روزنامۀ سلام ،دلفروز تقی

ــه)، 1377حریري اکبري، محمـد(- ي هافعـالیـتهـاي ریش

   .، تبریزسیاسی دانشجویان

، فتـارهاي فرهنگی ایرانیان، ر)1382(رجـب زاده، احمـد -

  .هاي ملیزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، دفترطرحو

، ترجمـه بنیـادهـاي نظریـه اجتماعی، )1377(کلمن، جیمز-

  .تهران منوچهرصبوري، نشرنی،

ـــن پیامدهاي مدرنیت)، 1377آنتونی(گیـدنز، - ، ترجمه محس

  ثلاثی، تهران، نشر مرکز.

، ترجمه ناصر موفقیان، تجدد و تشخص)، 1378گیدنز، آنتونی(-

  شر نی.تهران، ن

ان نظم؛ سرمایه اجتماعی و پای )،1379فوکویاما، فرانسـیس(-

ــلی، تهران، جامعه ایرانیان چاپ حفظ آن ، ترجمه غلامعباس توس

  اول.

ــی در دوران نظ)، 1377ریتزر، جرج(- ــناس ریـه جامعه ش

  ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی. معاصر

ــی، بحرانم)، 1380وینر، مایرون(- ــیاس ــارکت س فرایند  ش

ــی ــیاس انتشــارات ، ، ترجمه غلامرضــا خواجه ســروي، تهرانس

  پژوهشکده مطالعات راهبردي.

بررسی رابطه بیگانگی سیاسی اجتماعی با ")، 1383حسنی، قاسم(-

  .26، شماره فصلنامه علوم اجتماعیمشارکت سیاسی، 

ـــا(- ــارک)، 1379علوي تبـار، علیرض ــی الگوي مش ت بررس

تهران مرکز مطالعات برنامه ، رهاشهروندان در ادارة امور شه

  کشور.هاي ریزي شهري، انتشارات سازمان شهرداري

، ترجمـه اجتماعیهاي هبنیـاد نظری)، 1377کلمن، جیمز(- -

  منوچهر صبوري، تهران، نشر نی.

، روش تحقیق در علوم اجتماعی)، 1380ســـاروخانی، باقر(-

  رم.هاتهران، پژوهشکدة علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ ج

بر جامعه اي جامعه و سیاست، مقدمه)، 1377مایکل راش(-

، ترجمه: منوچهر صبوري، تهران، انتشارات شـناسـی سـیاسـی

  سمت.

ــماعیل- ــی اس ــا)1387دي،  04(کاوس ــیدرض ــالحی امیري س ، ، ص

ــلحت نظام، ، برنامه ریزي فرهنگی ــخیص مص ــر: مجمع تش نش

ــی مطالعات ــتراتژیک، گروه پژوهش ــکده تحقیقات اس ین ب پژوهش

 الملل 

تحلیل ")، 1387غر و جهانگیر، جهانگیري(فیروزجائیان، علی اصــ-

، مجله "سیاسی دانشجویان دانشگاه تهرانجامعه شناختی مشارکت 

-109،سال پنجم، علوم اجتماعی دانشـگاه فردوسـی مشهد

83.  

ــرمـایـه اجتماعی حلقه مفقوده )،1391قـادري،محمـد(- س

 عصر. ،انتشارات مهرآورهه سیاسی ایرانعتوس

ـــا (يغفـار- ــرمایه اجتماعی، ) 1384، غلـامرض ــنجش س س

ــرمایه اجتماعی و رفاه  ــمپوزیوم س مجموعـه مقالات س

  ، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. اجتماعی

ــرمـایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: ) 1385فـاین، بن (- س

 ،اقتصـاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم

ـــکده  ترجمـه محمـدکمـال ـــارات پژوهش ـــروریان، تهران: انتش س

  . يمطالعات راهبرد

 و ي، ترجمه غلامرضا غفارسرمایه اجتماعی) 1388فیلد، جان (-

  حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر.

مبانی دینی و فرهنگ سـیاسـی ")، 1375میر موسـوي، سـید علی(-

  ، سال دوم، شماره سوم و چهارم.نقد و نظر، "مشارکت
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