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) سال 20-35 جوانان(سیاسی مشارکت بر اجتماعی سرمایه تاثیر
  روحانی دوره اول ریاست جمهوري و بویراحمد در کهگلویه
 ahmadansari634@yahoo.comدانشگاه پیام نور گروه مدیریت مربی  /احمد انصاري

  چکیده
بر مشارکت سیاسی جوانان  اجتماعی سرمایۀ تأثیر بررسی به مقاله این

 این به دستیابی منظور پردازد.  بهسال کهگلویه و بویراحمد می 35-20
صه تأثیر اجتماعیه سرمای گوناگونهاي همولف بین از هدف هایی شاخ

بر مشـــارکت  تعهد اجتماعیو  اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعیهمچون 
 این در تحقیقروش گرفت.  قرار بررســـی ســـیاســـی این افراد مورد

 و اعتبار داراي پرســشــنامهها داده آوري گرد ابزار و پیمایش پژوهش
ـــت. پایایی  20-35اي جوانان کهگلویه پژوهش مورد آماريجامعه  اس

هاي تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و تعداد نمونه سال بوده است.
نان  ـــطح اطمی نه گیري  %95در س مل  %5و خطاي نمو نفر  384شــــا

با  دادبه دســت آمده از معادالت ســاختاري نشــان هاي داده باشــد.می
قدار آماره تی ( که م به این  بازه بحرانی اســــت 502/20توجه  خارج   (

ــت) بنابراین با احتمال  96/1(مقدار تی بزرگتر از  ــده اس ادعاي  95/0ش
ــرمایه اجتماعی بر م«محقق مبنی بر این که  ــی تاثیر س ــیاس ــارکت س ش

ـــریب بتا (تایید می »ري داردمعنادا ) 799/0گردد و با توجه به اینکه ض
مقداري مثبت شده است، بنابراین سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی 

  داشته است.تاثیر مثبت و معناداري 
سیاسی، سرمایه اجتماعی کلیدواژه: تعهد  ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت 

  کهگلویه.،روابط اجتماعی، اجتماعی
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  مقدمه 
سیاسی یکی از مهم به عقیده    سیاري از محققان، مشارکت  ترین اجزاي دموکراسی و ب

شود. اگر شهروندان نتوانند در فرایندهاي مشارکتی حضور یابند مردم ساالري محسوب می
سبب  و نقش خود را ساالري مفهوم خود را از دست خواهد داد و به همین  ایفا کنند، مردم 

شهروندان باید به صورت پیوسته در فرایندهاي سیاسی مشارکت داشته باشند تا از این طریق 
سعه سی تنها محدود به حوزه تو سیا شارکت  شود. بحث م صل  سی حا انتخابات و راي  سیا

صورت مستقیم و غیرمستقیم بر انتخابات یا ا یاعمال دادن نیست بلکه شامل کلیه ست که به 
گذارد. براي دالیل مشــارکت در هر کشــور اثر می تصــمیمات مســئولین و ســیاســتگذاران

شده است؛ اما بیشتر آنسیاسی مردم عوامل و نظریه ها معتقدند که علت هاي مختلفی تبیین 
سیّد شخصی و اقدامی عقالنی است( ). در کنار 65-64: 1386 می،اما اصلی مشارکت، نفع 

شهروندان مطرح  سی  سیا شارکت  شناختی نیز در مورد علل م ضوع، نظریات جامعه  این مو
تواند تاثیر مســـتقیم و غیرمســـتقیمی بر اســـت. این دســـته معتقدند که ســـرمایه اجتماعی می

ــته باشــد. به عنوان مثال برخی از آنها معتقدند که منابع اجتماعی و ــیاســی داش  مشــارکت س
اقتصــادي بر مشــارکت ســیاســی افراد تاثیرگذار اســت. دســترســی نابرابر شــهروندان به منابع 

هاي متفاوت در هاي اجتماعی و انگیزههاي زندگی، شـــبکهمذکور منجر به پیدایش ســـبک
گردد و به همین منظور باید مشارکت سیاسی شهروندان بر اساس عضویت آنان در افراد می

ــته از مطالعه را می هاي مختلف اجتماعیگروه ــی از تبیین و تحلیل گردد. این رش توان بخش
کوشــد تا پیوندهاي میان جامعه و شــناســی ســیاســی در نظر گرفت چرا که میجامعه رشــته

میان ساختارهاي اجتماعی و سیاسی و رابطه بین رفتار سیاسی  سیاست را بررسی کند و رابطه
ــیاري از اندیشــمندان این حوزه 51: 1390یا، و رفتار اجتماعی را تحلیل کند. (مســعود ن ) بس

شهروندان را  سیاسی  مانند رابرت پوتنام، امیل دورکیم، دوتوکویل... دلیل اصلی مشارکت 
ــرمایه ــرمایهاجتماعی می س ــانی همانند مهارتدانند. س هاي هاي اجتماعی از طریق منابع انس

مذکور توانایی افراانســـانی به وجود می د را براي مشـــارکت و همکاري در آیند و منابع 
شــود و این مقاله درصــدد دهد. ســئوالی که در اینجا مطرح میرفتارهاي جمعی افزایش می

شاخصه سرمایه اجتماعی و  ست که آیا  ست این ا سخگویی به آن ا شارکت پا هاي آن بر م
  سیاسی تاثیرگذار است؟ بنابراین اهداف پژوهش عبارتنداز:

 ؛ماعی بر مشارکت سیاسی در جامعه آماري به عنوان هدف اصلیبررسی تاثیر سرمایه اجت -
 ؛هاي سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسیشناسایی شاخص -
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 ؛بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی در بین جامعه آماري -
  ؛سنجش تاثیر هنجارها یا تعهد اجتماعی بر مشارکت سیاسی در بین جامعه آماري -
  .هاي اجتماعی بر مشارکت سیاسی در جامعه آماريبکهبرررسی تاثیر روابط یا ش -

شاخص ستفاده از  ست تا با ا سرمایهاین مقاله بر آن ا اجتماعی  هاي مطروحه در مباحث 
 بویراحمد و کهگلویه استان) سال 20-35 جوانان(ها بر مشارکت سیاسی به بررسی تاثیر آن

  آنان را بسنجد.  و کنش سیاسی روحانی بپردازد و میزان فعالیت دوره در
   تحقیق پیشینه-1

ــرمایه درباره ــیاســی مقاالت و پژوهش تاثیر س ــارکت س هاي فراوانی در اجتماعی بر مش
ها سعی شده است تا این تاثیر بر روي داخل و خارج از کشور صورت گرفته است و در آن

ـــار و گروه ـــی قرار گیهاي مختلف جامعه و یا در مکاناقش رد. براي هاي خاص مورد بررس
سو ( سرمایه«اي با عنوان ) در مقاله2014مثال  سیاسی:  همبستگی میان  اجتماعی و مشارکت 

بر آن است تا همبستگی  »ملی، اقتصادي، سیاسی و نابرابري اقتصادي با در نظرگرفتن توسعه
سطح  شان دهد و روابط میان را متغیرها در  سی را ن سیا شارکت  سرمایه اجتماعی و م میان 

سعهکال شان می ن مانند تو صادي، نابرابري ن سی و اقت سو از تعامل سیا دهد. عالوه بر این، 
متغیرهاي  تاثیر تعدیل کننده دهندهاجتماعی را به منظور نشان میان متغیرهاي کالن و سرمایه

ـــان می ـــت. نتایج تحقیق وي نش ـــتفاده کرده اس ـــرمایهکالن اس ـــانی که از  دهد که س انس
می اعتماد، اطمینان به دولت و مشارکت عمومی است با مشارکت سیاسی هاي عموشاخصه

هاي صلح آمیز و ...) ارتباط در نهادها (مانند راي دادن) یا غیر نهادها (شرکت در راهپیمایی
اجتماعی و مشــارکت ســیاســی  وجود تاثیر میان ســرمایه دارد. متغیرهاي کالن نشــان دهنده
شـــود. اي عمومی منجر به مشـــارکت و فعالیت افراد میههســـتند و تغییر ســـریع در ارزش

  هاي اجتماعی است. اجتماعی با مشارکت سیاسی وابسته به زمینه همچنین همبستگی سرمایه
سیاسی  سرمایه«) با عنوان 2007اي دیگر لکسنر و کالج (در مقاله اجتماعی و مشارکت 

ـــیلی، مکزیک، آر ـــورهاي ش این دیدگاه را  »ژانتین و پرودر آمریکاي التین، مثالی از کش
ها، هنجارها و اعتماد، ضــمن کمک به اجتماعی به مفهوم شــبکه مطرح کردند که ســرمایه

شود. شهروندان براي دستیابی به اهداف منجر به افزایش مشارکت سیاسی و دموکراسی می
ده اســت. اجتماعی شــ هاي اخیر تاکید فراوانی بر ترویج و ارتقا ســرمایهدر ســال در نتیجه

دهد که در کشـــورهاي آرژانتین، شـــیلی، مکزیک و پرو این رابطه هاي آنها نشـــان میداده
شتر در نهادها و  شارکت و فعالیت بی سی منجر به افزایش هاسازمانوجود دارد. م سیا ي غیر 
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شارکت در فعالیت سی م سیا شارکت  سطح باالي اعتماد منجر به افزایش م سی و  سیا هاي 
سطح  هاي مثبت از مطالعهخالف یافتهشود. اما بر می مشارکت عمومی در آمریکاي التین، 

سی سه با دموکرا ست در مقای سیا شارکت در نهادها و  سطح م شورهاي اروپایی در  هاي ک
  میانه قرار دارد و سطح اعتماد شهروندان این کشورها پایین ارزیابی شده است. 

ـــر«اي با عنوان ) در مقاله2015( 1نیگارد ـــی را در  مایهآیا س ـــیاس ـــارکت س اجتماعی مش
سوئدسال افزایش میبزرگساالن میان سطحی از بزرگساالن فنالند و  به  »دهد؟ تحلیل چند 

انســانی و در انواع  اي را در ســرمایهدنبال این اســت که اهمیت ســطح فردي و ســطح زمینه
سیاسی میان افراد میانسال در چارچوب کشورهاي اسکاندین اوي بررسی مختلف مشارکت 

ـــت. نتایج  ـــوئد و فنالند پرداخته اس ـــال س ـــنجی از افراد میانس کند و براي این امر به نظرس
هاي اجتماعی به صــورت و شــبکه هاســازماندهد که افرادي که در تحقیقات وي نشــان می

ـــته و به آن ـــویت داش ـــارکت در داوطلبانه عض ـــتري به مش ها اعتماد باال دارند، تمایل بیش
ـــی ـــیاس دارند و البته منطق و تفکر هر کدام از این افراد در این مورد و نوع  مشـــارکت س

  مشارکتشان متفاوت بوده است.
  »اجتماعی و مشــارکت ســیاســی ســرمایه، اجتماعی، شــبکه«) در 1998( 2لیک و هاکفلت

اجتماعی از طریق الگوهاي وابســـتگی متقابل و تعامل اجتماعی میان  باور دارند که ســـرمایه
ها در این تحقیق سعی کردند تا نتایج مشارکت را در این شود. آنافراد ایجاد میگروهی از 

ـــرمایه انســـانی و مشـــارکت ســـازمانی اثر  الگوهاي مرتبط بیایند و ببینند که چطور بر س
هاي هاي شــبکههاي فردي با اســتفاده از دادهاجتماعی در شــبکه گذارد. تولید ســرمایهمی

 دهد که ســرمایهاســت. نتایج تحقیق آنان نشــان میت آمده اجتماعی و مشــارکتی به دســ
سهیل می سی را ت سیا شارکت  سرمایهاجتماعی م شبکه کند.  شکل اجتماعی از  هاي فردي 

  هاي اجتماعی شهروندان است.گیرد و محصول جانبی تعامالت و بحثمی
سرمایهشبکه«) در 2014هِیز ( سایگان،  سی؛ هاي هم سیا شارکت  بازبینی  اجتماعی و م

هاي غیر رســمی و اعتماد در میان همســایگان و به دنبال این اســت که روابط شــبکه »روابط
مشارکت سیاسی در ساکنان یک محل را بررسی کنند. او معتقد است که در ایاالت متحده 
ســازمان ســیاســی بنیادین که به صــورت مســتقیم که مدافع منافع افراد فقیر و کارگر باشــد، 

                                                      
1 Mikael Nygård 
2 Ronald La Due Lake and Robert Huckfeldt 
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خاص یکی از ســازو کارهایی اســت که  ها در یک محلهبنابراین وجود انجمنوجود ندارد. 
ــاس طبقه و نژاد معایب زیادي براي تواند منافع افراد را حفظ کند. تفکیک محلمی ها بر اس

یایی می حال تمرکز جغراف ما در عین  حل دارد. ا یک م مد در  نان کم درآ ــــاک ند س توا
هاي محلی سازوکار مهمی و انجمن هاسازماندهد.  هاي سیاسی در این مناطق سامانفعالیت

ـــهري می ــــاکنــان محروم ش ــــت کــه س تواننــد نیــازهــاي خود را مطــالبــه کننــد و در اس
هاي محلی موثر باشــند. وابســتگی به یک محل و داشــتن روابط مناســب با گذاريســیاســت

ــایگان و احســاس اعتماد و امید به اینکه محل زندگیشــان آینده هد داشــت بهتري خوا همس
 شود تا افراد اقدام به مشارکت سیاسی کنند. باعث می
ـــرمایه«) در 2003( 1تئورل ـــی: انجمن ارتباط میان س ـــیاس ـــارکت س هاي اجتماعی و مش

تاثیر  هاســازمانمعتقد اســت که مشــارکت در  »هاي اســتخدامی در ســوئدداوطلبانه و شــبکه
قیقات بسیاري به دست آمده است. براي هاي سیاسی دارد و این یافته در تحمثبتی بر فعالیت

ـــانی مانند تودوکویل معتقدند که مهارت ـــوع کس ـــرمایههمین موض  هاي مدنی و ایجاد س
ـــود. اما تئورل در مقالهها و نهادها ایجاد میاجتماعی از طریق این انجمن اش به دنبال این ش

ــرمایه ی ایجاد کند یا خیر. بر تواند تاثیر مشــابهاجتماعی نیز می اســت که نشــان دهد آیا س
اساس منطق ارتباط ضعیف، مشارکت سازمانی با افزایش ارتباط افراد باعث افزایش سرمایه 

شود. شود. در نتیجه باعث افزایش مشارکت و در نهایت منجر به فعالیت بیشتر میانسانی می
ست که کدام جنبه سوال این ا شارکت در انجمناما  ست. او ها موثرتر و هدایتگرتهاي م ر ا

به صــورت داوطلبانه و هم به صــورت اجباري در  هاســازمانمعتقد اســت که مشــارکت در 
  انجامد. تواند به مشارکت سیاسی افراد بینهایت می

شیا سانه«) در 2007( 2زنگ و  ستفاده از ر سرمایهتاثیر ا اجتماعی بر  هاي ارتباط جمعی و 
 جتماعی و مشــارکت ســیاســی در جامعها معتقدند که ســرمایه »مشــارکت ســیاســی و مدنی

ــرمایه ــلی را براي س ــت.آنها دو بعد اص اند که اجتماعی در نظر گرفته آمریکا رو به افول اس
ـــانه ـــتگی اجتماعی و در کنار آن تاثیر متفاوت رس هاي جمعی بر عبارتند از اعتماد و همبس

کنان شهر کالرکزویل ها با نظرسنجی از سااند. آنمشارکت سیاسی و مدنی را بررسی کرده
شود. زمانی اند که ارتباط اجتماعی باعث افزایش مشارکت سیاسی و مدنی میتنسی دریافته
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شود هاي اجتماعی صرف میکه براي خواندن روزنامه و تماشاي تلویزیون و تماشاي برنامه
سیاسی همبستگی دارد اما در عین حال استفاده از اینترنت و تماشاي برنا هاي مهبا مشارکت 

  تلویزیون تاثیر بر مشارکت افراد ندارد. سرگرم کننده
 اجتماعی سرمایه تاثیر بررسی«اي با عنوان ) در مقاله1395رهبري قاضی و همکارانش (

شارکتی سیاسی فرهنگ بر سنخسعی کرده »م ستفاده از روش  سی آلموند و وربا اند با ا شنا
شه درباره سی، ری سیا سی قرار دهند. ها و مبانی فرهفرهنگ  سی ایران را مورد برر سیا نگ 

ـــهها در رویکردي جامعهآن ـــناختی به دنبال یافتن ریش هاي فرهنگی، اجتماعی فرهنگ ش
سنجی از  ستند. براي این امر با نظر سی ه صفهان و تجزیه و تحلیل  913سیا شهر ا شهروند 

عی بر فرهنگ ســیاســی اجتما اند تا تاثیر ســرمایهدهها و به روش پیمایشــی، ســعی کرداده
اجتماعی به ســه  شــهروندان در اصــفهان را مورد آزمایش قرار دهند. آنان با تقســیم ســرمایه

اجتماعی ســاختاري  اجتماعی ارتباطی و ســرمایه اجتماعی شــناختی، ســرمایه متغیر ســرمایه
اجتماعی شـــناختی و فرهنگ ســـیاســـی  اند که همبســـتگی معناداري میان ســـرمایهدریافته

  رکتی در میان پاسخگویان وجود دارد. مشا
ــفر ( و پناهی ــی«تحت عنوان  تحقیقی ) در1390خوش ــرمایه تأثیر بررس  بر اجتماعی س

 میزان تغییرات شـناخت آن، هدف که »گلسـتان اسـتان :موردي مطالعه مشـارکت سـیاسـی؛
ستان: موردي مطالعه سیاسی؛»  سیاسی مشارکت ستان برحسب ا  ه،بود اجتماعی سرمایه گل

شان شارکت که اندداده ن سی م شارکت جنبه تریندادن) قوي انتخاباتی (رأي سیا سی م  سیا
ست بوده شارکت تبیین در همچنین. ا سی م شخص سیا شبکه شد م  پیوندهاي و روابط که 

سمی، روابط سطح در اجتماعی  در اجتماعی شخصی، تعامل بین اعتماد سطح در اعتماد ر
ـــطح نهیاری کنش و گروهی تعامل س ـــطح در گرا مذهبی، معنوي) و (مادي اجتماعی س  و 
  .دارند سیاسی مشارکت میزان تغییرات بر را تأثیر بیشترین

  هاي تاثیرگذاري سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسیشاخصه-2
  ها (سیاسی و غیرسیاسی) داوطلبانه و اجباري) روابط اجتماعی و عضویت در انجمن1

هاي اجتماعی و مشـــارکت ن اســـت که میان شـــبکهها بیانگر ایبســـیاري از پژوهش
ســیاســی ارتباط نزدیکی وجود دارد و پیوندهاي میان افراد، دوســتانه و خانوادگی تمایل 

هاي اجتماعی میان افراد چه قوي و چه دهد. شبکهفرد را به مشارکت سیاسی افزایش می
اي از ال مجموعهســیاســت تاثیرگذار اســت. اما با این ح ها در عرصــهضــعیف بر انتخاب

صادي، انجمن-گذارند که عبارتند از پایگاه اجتماعیمتغیرها بر این حوزه اثر می هاي اقت




