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Abstract
Political participation is an instance of collective perspective and policymaking that cannot
be fulfilled without social capital. Thus, this study set out to examine the effect of social
capital on political participant through meta-analysis method. The statistical population was
comprised of 28 survey-type research documents published from 2008 to 2020. The criteria
for the inclusion of research documents into the meta-analysis software were having a
correlation coefficient, confidence interval, and sample size along with the foregoing
publication year range. The findings showed that the overall effect of social capital on
political participation is 46 percent. There were found significant relationships between
some social capital components and political participation, including social solidarity
(.461), social participation (.391), religious bonds (.310), social awareness (.301), social
bonds (.208), social trust (.123), and expert reference group (.102). In sum, the study
showed that social capital can provide robust support and can be a guarantee for the
fulfillment of political participation. Social capital in societies is enhanced through the
social connection and solidarity of ethnicities with ethnicities, ethnicities with government,
and citizens with political rulers.
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 .1استادیار ،علوم سیاسیـ توسعه ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،جامعهشناسی ،گروه تاریخ و جامعهشناسی ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی،
اردبیل ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،جامعهشناسی فرهنگی ،دانشکدة علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
 .4دانشجوی کارشناسی ،جامعهشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت 1401/01/31 :ـ تاریخ پذیرش)1401/03/29 :

چکيده
زمينه و هدف :مشارکت سیاسی از چشماندازها و سیاستگذاریهای جمعی است که بدون سرمایة اجتماعی محقق نمیشود .بنابراین،
این پژوهش قصد دارد اثر سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی را با شیوة فراتحلیل بررسی و تبیین کند.
روش :روش تحقیق از نوع فراتحلیل است .حجم جامعه  28سند پژوهشیـ پیمایشی است که در سالهای  1387تا  1399انجام شده
است .داشتن ضریب همبستگی ،سطح معناداری ،حجم نمونه ،و سال انجام دادن پژوهش از مالکهای ورود مقاالت به نرمافزار
فراتحلیل بوده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد اندازة اثر کلی سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی برابر با  46درصد است .بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی
شامل انسجام اجتماعی ( ،)0.461مشارکت اجتماعی ( ،)0.391تعلق مذهبی ( ،)0.310آگاهی اجتماعی ( ،)0.301تعلق اجتماعی (،)0.208
اعتماد اجتماعی ( ،)0.123و گروه مرجع نخبگان ( )0.102با مشارکت سیاسی رابطة معنادار وجود دارد.
نتيجه :سرمایة اجتماعی میتواند پشتوانهای محکم و تضمینی برای تحقق مشارکت سیاسی باشد .سرمایة اجتماعی در اجتماعات با
ارتباط و انسجام اجتماعی اقوام با اقوام ،اقوام با نظام ،و شهروندان با حکمرانان سیاسی تقویت میشود.

کليدواژگان
تعلق مذهبی ،سرمایة اجتماعی ،گروه مرجع ،مشارکت سیاسی ،هویت قومی.
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مقدمه و بيان مسئله
مشارکت سیاسی 1یکی از مصادیق مهم پویایی و توسعهیافتگی جوامع محسوب میشود .مشارکت
شرکت فعاالنة انسانها در حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگیست و تأثیر زیادی بر روند
تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد .مشارکت اشکال و درجات گوناگون دارد؛
شامل همکاری و همیاری ،همبستگی ،انطباق ،سازگاری ،پذیرش ،انقیاد ،شیفتگی .از این رو
تشویق به مشارکت و تسهیل در فرایند تحقق آن همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است.
مشارکت فرایندی است که در طول زمان روی میدهد و همواره در حال تکوین و تکرار و تداوم
است (نیازی و همکاران  .)1۳۹۵با مشارکت سیاسی ،استعداد افراد با همکنشی با دیگران متبلور
میشود و به خودیابی و مسئولیتپذیری میرسد .مشارکت سیاسی از مصادیق مهم مشارکت و از
مهمترین موضوعات نظام سیاسی و عملی ارادی و آگاهانه است که از راههای قانونی و
مسالمتآمیز و مستقیم بر تصمیمگیریهای ادارة جامعه اثر میگذارد و نبود آن به سامان سیاسی و
اهداف بلندمدت نظام سیاسی آسیب وارد میکند .مشارکت سیاسی مجموعهای از فعالیتها و
اعمال تعریف میشود که شهروندان با آن به نظام سیاسی نفوذ و از حکومت و سیاست حمایت
میکنند (فیرحی  .)44 :1۳۷۷سیاست به معنی نحوة سلوک فرد در سطوح مختلف نظام سیاسی
است؛ از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی (فاضلی و خوشفر  )۸۸ :1۳۸۹و مشارکت سیاسی
شامل سبکهای رفتار رأیدهی ،فعالیتهای سیاسی و حزبی و اجتماعی ،تماس با صاحبمنصبان،
و اعتراض در فرایند ارتباط سیاسی است (میلبرث و گوئل  .)40 :1۳۸۶مصادیق مشارکت در
کشورهای جهان سوم که گذار از سنت به مدرنیته را تجربه میکنند حساستر خود را نشان
میدهند .زیرا دولتها ناچارند برای کسب مشروعیت به مشارکت سیاسی تن دهند
(غفاریهشجین و همکاران  .)20۷ :1۳۸۹به عبارت دیگر ،کشورهای در حال توسعه برای تحقق
توسعة سیاسی ناچارند زمینة مشارکت شهروندان در امور سیاسی را فراهم و چالشها را برطرف
کنند (پناهی و بنیفاطمه  .)۳۶ :1۳۹4ایران ،به عنوان کشور در حال توسعه ،از این قاعده مستثنا
نیست و الزم است برای دستیابی به توسعة سیاسی بستر شرکت فعاالنة مردم در امور سیاسی را
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فراهم کند و یکی از موضوعات مهم در مطالعات جامعهشناسی سیاسی همین موضوع است تا
مشـروعیت و کارآمدی نظام سیاسی مورد سنجش قرار گیرد (امامجمعهزاده و همکاران :1۳۹2
 .)120مشارکت سیاسی زمینههای توسعة سیاسی و اجتماعی جامعه را فراهم (کالنتریپور و
همکاران  )14۶ :1۳۹۵و مشروعیت سیاسی نظام را تقویت میکند و افزایش میدهد (پناهی و
عالیزاد  )۹ :1۳۸۳و واسطة مطلوبی بین جامعة سیاسی و جامعة مدنی است (آبرکرامبی و همکاران
 .)2۸۶ :1۳۶۷در فرایند مشارکت سیاسی ،مردم مستقیم و غیرمستقیم در امور سیاستگذاری
عمومی شرکت میکنند (McClosky 1968: 249؛ فیرحی 44:1۳۷۷؛ میلبرث و گوئل .)۵1 :1۳۸۶
بین صاحبنظران جامعهشناسی سیاسی ،دورکیم و پاتنام و توکویل اهمیت سرمایة اجتماعی
در افزایش مشارکت سیاسی را گوشزد کردهاند (Ulzurrun 2002: 497-523؛

LeRoux 2007:

410-422؛ Verba et al. 1995: 457؛ پناهی و شایگان ۷4 :1۳۸۶؛ خوشفر  .)1 :1۳۸۷سرمایة
اجتماعی ،با تعدیل روابط ،انسجام و همبستگی را ایجاد و تقویت میکند ،حس اطمینان را در
جامعه قوت میبخشد ،و موجب مشارکت منابع انسانی در امور سیاسی و حفظ روابط آنان با
دولت میشود (عباسی سرمدی و همکاران  .)4۶ :1۳۹۳مشارکت سیاسی ابزاریست برای توسعة
سیاسی (Åberg & Sandberg 2017؛ Boutilier 2017؛  ،)Welzel et al. 2018برای اصالح روابط،
برای افزایش انسجام و اعتماد در جامعه ،و برای مشارکت افراد و حفظ تعامالت آنان با دولت

( La

 .)Due Lake & Huckfeldt 1998مشارکت سیاسی ،به عنوان یک کاالی جمعی ،زمانی افزایش
مییابد که شهروندان از سرمایة اجتماعی باالیی برخوردار باشند .سرمایة اجتماعی اعتماد متقابل و
هنجارهای جامعه را بهبود میبخشد و سطح مشارکت سیاسی را باال میبرد (Bolino et al. 2002؛
 .)Teorell 2003مشارکت سیاسی تابعی از میزان سرمایة اجتماعی است که شهروندان در نظام
سیاسی دارند .بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت
سیاسی ،مؤلفههای سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی ،و برآورد اندازة اثر متغیرهای میانجی بر
مشارکت سیاسی با روش فراتحلیل است.
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مبانی نظری تحقيق
سرمایة اجتماعی :1سرمایة اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود .کارکرد سرمایة اجتماعی تسهیل
روابط اجتماعی است ( .)Coleman 1994: 302سرمایة اجتماعی شامل اعتماد ،هنجار ،و
شبکههاست که در قالب ساختار اجتماعی تحقق مییابد (Levi 1996: 34؛ .)Putnam 2000: 167
پیر بوردیو ( )14۷ :200۵گونههای سرمایه را اقتصادی ،فرهنگی ،نمادین ،و اجتماعی معرفی و
تأکید کرده است سرمایة اجتماعی حاصل منابعی است که ایجادکنندة شبکهها و روابط و دلیل و
شرط عضویت گروهیاند .سرمایة اجتماعی برآیند روابط افراد و گروهها و اجتماعات است.
اعتماد ،به عنوان مهمترین عنصر سرمایة اجتماعی ،از دل افراد و گروهها و اجتماعات بیرون میآید
و با کمک این عناصر کنش جمعی جهت تحقق اهداف جمعی عملیاتی میشود

( Coleman 1994:

465؛ کلمن .)4۶۵ :1۳۹0
مشارکت سیاسی :مشارکت سهم یافتن ،سود بردن ،شرکت جستن ،و همکاری کردن است
(غفاری و نیازی  .)12 :1۳۸۶مشارکت سیاسی همان شرکت فعال در حیات سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی (سروش و حسینی  )۹4 :1۳۹2و دخالت آگاهانه ،هوشیارانه ،متعهدانه در تصمیمگیریها،
برنامهریزیها ،فعالیت انجمنها ،تشکلهای حرفهای محلی و منطقهای است (ازکیا و غفاری
 .)2۵ :1۳۹۶مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه برای انتخاب رهبران و شرکت در
سیاستگذاریهاست (بیرو  .)2۷۵ :1۳۸0بهزعم راش ( ،)120 :1۳۹۹مشارکت سیاسی درگیری
فرد در فعالیتهای سیاسیـ از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسیـ را در بر میگیرد .به
باور هانتینگتون (جوج و گلهدار  )10 :1۳۹1مشارکت سیاسی به معنای تالش شهروندان برای
تحت تأثیر قرار دادن سیاستهای عمومیست .مشارکت سیاسی تصمیم آگاهانه برای مشارکت در
تعیین سرنوشت جامعه برای پیشرفت و توسعه است .مشارکت سیاسی مهمترین پایة ورود
شهروندان به حوزههای مشارکتی و پیشزمینه و پیشنیاز همفکری و همکاری افراد برای بهبود
کمیت و کیفیت زندگی افراد است (غفاری و نیازی  .)12 :1۳۸۶به نظر آلموند و وربا (فرهمند و
همکاران  ،1۷ :1۳۹۵به نقل از امامجمعهزاده و همکاران  )1۸ :1۳۸۹انواع مشارکت سیاسی رسمی
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و غیررسمی است که رسمی آن زمینهساز انسجام سیستم سیاسی و غیررسمی آن نشاندهندة بحران
در نظام سیاسی است و بیتوجهی به آن بیثباتیهای سیاسی در قالب شورش ،انقالب ،و  ...را به
دنبال خواهد داشت (حبیبپور و موسوی خورشیدی  .)1۳۹۵مشارکت سیاسی شامل رأی دادن،
شرکت در انتخاب مسئوالن ،حضور در تشکلهای فعال سیاسی ،نقد عملکرد نهادها و مسئوالن و
ساختار حکومتی ،نامزدی برای پستهای سیاسی ،فعالیت انتخاباتی ،دخالت در اصالح ساختاری،
و اقدام برای تغییر نهادها و ساختارهاست (خداوردی .)2۳ :1۳۸۳
نقش سرمایة اجتماعی در مشارکت سیاسی :نقش سرمایة اجتماعی در ارتقای اثربخشی
نظامهای دموکراتیک در مطالعات متعدد بررسی شده است

(Leonardi et al. 2001؛ Putnam 1995

& 2000؛  .)Skocpol & Fiorina 2004سرمایة اجتماعی به ابزاری برای تحقق مشارکت سیاسی
تبدیل شده و مشارکت سیاسی باال نشان از سرمایة اجتماعی باالست .سرمایة اجتماعی دارای
مؤلفههایی چون مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،شبکههای ارتباطی ،و
آگاهی اجتماعی است .به عبارتی سرمایة اجتماعی مجموعهای از موجودیتهاست که با دخالت
در ساختار و روابط مشارکت را تسهیل میکند ( .)Coleman 1994: 302ترل ( ،۵0 :200۳به نقل از
 )Verba et al. 1995فعالیت داوطلبانة افراد در انجمنهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را به
عنوان یکی از مؤلفههای سرمایة اجتماعی در افزایش مشارکت سیاسی مؤثر دانسته و تأکید کرده
است این مشارکت با آموزش مهارتهای مدنی گستردهتر میشود .سرمایة اجتماعی با پیوند
اعضای جامعه جهت کنش جمعی و اجتماعی ابزارهای الزم را فراهم میکند تا اعضا بتوانند در
امور سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی مشارکت کنند ( .)Krishna 2002سرمایة اجتماعی ،به مثابة
شبکههای اجتماعی ،هنجارها ،و اعتماد اهداف مشترکی از جمله مشارکت سیاسی جمعی را دنبال
و پیگیری میکند ( .)Putnam 1995: 664-665پوتنام ( 1۹۹۵و  )2000کاهش میزان مشارکت
سیاسی در ایاالت متحده را با فرسایش سرمایة اجتماعی مرتبط دانسته ،اما تأکید کرده بین
مشارکت سیاسی ،روابط شهروندان با نهادهای سیاسی ،روابط شهروندان با یکدیگر ،و سرمایة
اجتماعی تمایزاتی وجود دارد ( .)Putnam 1995: 665سلیگسون ( )1۹۹۹با حمایت و پشتیبانی از
نظریة پوتنام ،مبتنی بر پیوند سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی ،نقش مشارکت سازمانی را در
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افزایش مشارکت سیاسی با اهمیت خوانده است .ریچارد ( )۷۸2 :1۹۹۸نقش کنشگری جامعة
مدنی را در شکلگیری سرمایة اجتماعی و سیاسی بررسی و اضافه کرده است فعالیتهای مدنی،
با ایجاد نگرشهای تقاضامحور ،زمینة افزایش مشارکت سیاسی را فراهم میکنند و نظام سیاسی را
تحت تأثیر قرار میدهند .نوریس ( ۳ :2002ـ  )4با گوشزد کردن اهمیت اعتماد بینفردی و
کنشگری اجتماعی در مشارکت سیاسی تأکید کرده است در مباحث سنتی مشارکت مدنی و
مشارکت سیاسی با هم دیده شدهاند و رأیگیری ،فعالیتهای انتخاباتی ،ساماندهی جامعه ،و
فعالیتهای ارتباطی از محورهای مهم این مشارکت تعریف شدهاند.
پيشينة تجربی
تحقیقات صورتگرفته در زمینة سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1پیشینة تجربی تحقیق

عنوان مقاله

نویسنده

بررسی ارتباط بین سرمایة اجتماعی و مشارکت

نجفی و همکاران

سیاسی

()1۳۹۹

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر میزان مشارکت

اسالمی و همکاران

سیاسی شهروندان

()1۳۹۸

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی با مشارکت

خوشفر و همکاران

سیاسی شهروندان

()1۳۹۸

سنجش میزان تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت

شوهانی و شوهانی

سیاسی

()1۳۹۸

بررسی تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر مشارکت

باقری و همکاران

سیاسی

()1۳۹۷

تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی

انصاری ()1۳۹۶

جامعة

حجم

شیوة

آماری

نمونه

نمونهگیری

شهروندان

۳۸4

تصادفی ساده

شهروندان

۳۸۳

تصادفی
خوشهای

رشتة تحصیلی نویسنده
جامعهشناسی
جامعهشناسی

شهروندان

40۷

طبقهای

جامعهشناسی

شهروندان

۳۹0

خوشهای

علوم سیاسی

زنان

۳۸4

طبقهای

جامعهشناسی

جوانان

۳۸4

تصادفی

مدیریت

حبیبپور و
رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی

موسوی
خورشیدی
()1۳۹۵

شهروندان

۳۸۳

خوشهای
چندمرحلهای

جامعهشناسی
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ادامة جدول  .1پیشینة تجربی تحقیق

عنوان مقاله

نویسنده

واکاوی جامعهشناختی مشارکت سیاسی

نیازی و همکاران

شهروندان از منظر سرمایة اجتماعی

()1۳۹۶

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با مشارکت
سیاسی شهروندان  1۸تا  40سال شهر مرند

ایمانی ()1۳۹۵

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی

خلفخانی و

بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد

حیدری ()1۳۹4

تعیین رابطة سرمایة اجتماعی کاربران ایرانی در
شبکة اجتماعی فیسبوک و مشارکت سیاسی در
دنیای واقعی
بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایة

عبداللهیان و
کرمانی ()1۳۹4
امامجمعهزاده و

اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی

همکاران ()1۳۹۳

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت در

عباسی سرمدی و

انتخابات

همکاران ()1۳۹۳

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی
(مطالعة موردی :جوانان  1۵تا  2۹سالة استان
بوشهر)

نجات و همکاران
()1۳۹۳

بررسی رابطة میان سرمایة اجتماعی و مشارکت

امامجمعهزاده و

سیاسی

مرندی ()1۳۹1

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت

امامجمعهزاده و

سیاسی

همکاران ()1۳۹1

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی

پناهی و خوشفر
()1۳۹0

بررسی رابطة میان سرمایة اجتماعی و مشارکت

موحد و همکاران

سیاسی زنان

()1۳۸۷

جامعة

حجم

شیوة

آماری

نمونه

نمونهگیری

 1۸سال به

۳۳0

تصادفی

رشتة تحصیلی نویسنده

شهروندان
علوم اجتماعی

باال
شهروندان

۳۸1

تصادفی

جامعهشناسی

دانشجویان

40۷

تصادفی

علوم سیاسی

دانشجویان

دانشجویان
دانشجویان

جوانان

۶۷4

۳۸4
۳۸۳

4۷۵

تصادفی ساده

تصادفی
طبقهای

تصادفی

علوم اجتماعی

علوم سیاسی
علوم سیاسی

جامعهشناسی

زنان

2۸۸

تصادفی ساده

علوم سیاسی

دانشجویان

1۸۸

خوشهای

علوم سیاسی

جوانان

۵02

زنان

۳۹۸

تصادفی
طبقهای
تصادفی

جامعهشناسی
جامعهشناسی

نقد و نوآوری پژوهش
مشارکت سیاسی از مکانیسمهای ارتباط شهروندان با حاکمیت و نظام سیاسی و سرمایة اجتماعی
حلقة واسطة این فرایند است و نقش مهمی در ترغیب شهروندان برای حضور در انتخابات دارد.
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دربارة این متغیرها  1۸سند پژوهشی ،در بازة زمانی  1۳۸۷تا  ،1۳۹۹به دست آمد .این تحقیقات با
نتایج ارزشمند ،به سبب عدم جمعبندی و تجمیع ،نیازمند فراتحلیل جامع هستند .بنابراین ،تحقیق
حاضر با استفاده از روش فراتحلیل نتایج پراکندة پژوهشهای قبلی را غربال و ارزیابی کرد و در
قالب اندازة اثر برآورد که مبین نقش متغیرهای میانجی مؤثر بر رابطة سرمایة اجتماعی و مشارکت
سیاسی است.
الگوی نظری پژوهش
با توجه به مطالعات تجربی و بیان مسئله و مبانی نظری ،مدل نظری به شرح شکل  1است.

شکل  .1الگوی نظری پژوهش

روش پژوهش
تحقیق از نوع فراتحلیل کمّیست که محقق با استفاده از مرور پیشینه و تحقیقات صورتگرفته در
بازة زمانی  1۳۸۷تا  ،1۳۹۹با محوریت سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی ،حجم نمونة 1۸
تحقیق را شناسایی کرد و پس از کنترل به لحاظ روش ،اعتبار ،روایی ،و یافتههای علمی آنها را
بر حسب روش ،حجم نمونه ،ضرایب همبستگی ،سطح معناداری ،جامعة آماری ،و سال دستهبندی
و سازماندهی کرد .بعد از شناسایی ضرایب همبستگی و حجم نمونه و سطح معناداری ،تحقیقات
وارد نرمافزار شد و اندازة اثر نهایی هر پژوهش و اثر نهایی کل به وسیلة فرمول فیشر و کوهن
مشخص شد .برای تشخیص همگنی یا ناهمگنی این تحقیقات ،از نمودار قیفی و آزمون  Qو بعد
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از اثبات فرضیة ناهمگنی مطالعات از متغیر تعدیلگر (زمینهای) برای سنجش میزان اثر سرمایة
اجتماعی بر مشارکت سیاسی استفاده شد.
جدول  .2خالصة پژوهش فراتحلیل

نویسنده

محل مطالعه

قوم

روش

نجفی و همکاران ()1۳۹۹

کرمانشاه

کرد

کمّی+پرسشنامه

اسالمی و همکاران ()1۳۹۸

تهران

فارس

کمّی+پرسشنامه

خوشفر و همکاران ()1۳۹۸

گرگان

ترکمن

کمّی+پرسشنامه

شوهانی و شوهانی ()1۳۹۸

ایالم

کرد

کمّی+پرسشنامه

باقری و همکاران ()1۳۹۷

خوزستان

عرب

کمّی+پرسشنامه

انصاری ()1۳۹۶

کهگیلویه و بویراحمد

لر

کمّی+پرسشنامه

حبیبپور و موسوی ()1۳۹۶

قم

فارس

کمّی+پرسشنامه

نیازی و همکاران ()1۳۹۶

کاشان

فارس

کمّی+پرسشنامه

ایمانی ()1۳۹۵

مرند

ترک

کمّی+پرسشنامه

خلفخانی و حیدری ()1۳۹4

شهرکرد

کرد

کمّی+پرسشنامه

عبداللهیان و کرمانی ()1۳۹4

تهران

فارس

کمّی+پرسشنامه

امامجمعه زاده و همکاران ()1۳۹۳

اصفهان

فارس

کمّی+پرسشنامه

عباسی سرمدی و همکاران ()1۳۹۳

اصفهان

فارس

کمّی+پرسشنامه

نجات و همکاران ()1۳۹۳

بوشهر

فارس

کمّی+پرسشنامه

امامجمعهزاده و مرندی ()1۳۹1

مشهد

فارس

کمّی+پرسشنامه

امامجمعهزاده و همکاران ()1۳۹1

اصفهان

فارس

کمّی+پرسشنامه

پناهی و خوشفر ()1۳۹0

گلستان

ترکمن

کمّی+پرسشنامه

موحد و همکاران ()1۳۸۷

شیراز

فارس

کمی+پرسشنامه

یافتههای پژوهش
یافتههای تحقيق در دو دستة توصيفی و تحليلی ارزیابی شدند.
توصيفی

ـ پوشش زمانی پژوهش
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جدول  .3پوشش زمانی پژوهش

سال

فراوانی

درصد

1۳۹۹

1

۵

1۳۹۸

۳

1۶

1۳۹۷

1

۵

1۳۹۶

۳

1۶

1۳۹۵

1

۵

1۳۹4

2

11

1۳۹۳

۳

1۶

1۳۹1

2

11

1۳۹0

1

۵

1۳۸۷

1

۵

جمع کل

1۸

100

سالهای  1۳۹۳و  1۳۹۸بیشترین درصد تحقیق ( )1۶را به خود اختصاص دادهاند.
ـ رشتة تخصصی نویسندگان مسئول
جدول  .4رشتة تخصصی نویسندگان مسئول

نوع رشتة تخصصی نویسندگان

فراوانی

درصد

رشتة علوم اجتماعی

11

۶1

رشتة علوم سیاسی

۶

۳۳

رشتة مدیریت

1

۵

جمع کل

1۸

100

رشتة تخصصی نویسندگان مسئول مقاالت  ۶1درصد از علوم اجتماعی و  ۳۳درصد از علوم
سیاسی بوده است.
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ـ شيوة نمونهگيری مطالعات
جدول  .5شیوة نمونهگیری مطالعات

شیوة نمونهگیری

فراوانی

درصد

تصادفی

11

۶1

خوشهای

4

22

طبقهای

۳

1۶

جمع کل

1۸

100

شیوة نمونهگیری روش تصادفی با  ۶1درصد فراوانی بوده است.
ـ جامعة آماری مورد بررسی
جدول  .6جامعة آماری مورد بررسی

جامعة آماری

فراوانی

درصد

جوانان

۳

1۶

دانشجویان

۵

2۷

زنان

۳

1۶

شهروندان

۷

۳۸

جمع کل

1۸

100

باالترین درصد فراوانی جامعة آماری ( )۳۸به شهروندان تعلق دارد.
ـ هویت قومی مورد بررسی
جدول  .7هویت قومی مورد بررسی

جامعة آماری

فراوانی

درصد

ترک

1

۵

ترکمن

2

11

عرب

1

۵

فارس

10

۵۵

کرد

۳

1۶

لر

1

۵

جمع کل

1۸

100
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گروه قومی فارس ( )%۵۵نسبت به سایر گروههای قومی بیشتر مورد بررسی محققان بوده است.
ـ سطح توسعة استان
جدول  .8سطح توسعة استان

شیوة نمونهگیری

فراوانی

درصد

توسعهیافته

۷

۳۸

در حال توسعه

4

22

کمتوسعه

۷

۳۸

جمع کل

1۸

100

 ۳۸درصد از تحقیقات در مناطق توسعهیافته و کمترتوسعهیافته و  22درصد هم در مناطق در
حال توسعه انجام شده است.
تحليلی

در این قسمت اندازة اثر مطالعات ،متغیرهای تعدیگلر ،و آزمون همگنی بررسی شد .یافتهها نشان
داد مطالعات خوشفر و همکارانش ( )1۳۹۸با مقدار  0.۸4درصد ،انصاری ( )1۳۹۶با مقدار 0.۷4
درصد ،شوهانی و شوهانی ( )1۳۹۸با مقدار  0.۷۹درصد بیشترین تأثیر و مطالعات خلفخانی و
حیدری ( )1۳۹4با مقدار  0.20درصد ،ایمانی ( )1۳۹۵و موحد و همکارانش ( )1۳۸۷با مقدار
 0.22درصد کمترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی داشتهاند .در مجموع  1۸تحقیق توانستهاند 0.4۶
درصد (ثابت) و  0.4۶درصد (تصادفی) مشارکت سیاسی را تبیین کنند .بر اساس یافتهها به اندازة
یک میزان تغییر در میزان سرمایة اجتماعی  0.4تغییر در میزان مشارکت سیاسی ایجاد میشود.
مؤلفههای سرمایة اجتماعی شامل انسجام اجتماعی ( ،)0.4۶1مشارکت اجتماعی ( ،)0.۳۹1تعلق
مذهبی ( ،)0.۳10آگاهی اجتماعی ( ،)0.۳01تعلق اجتماعی ( ،)0.20۸اعتماد اجتماعی ( ،)0.12۳و
گروه مرجع نخبگان ( )0.102بر مشارکت سیاسی تأثیر معنادار داشتهاند .بر اساس یافتههای تحقیق،
با اطمینان  ۹۹درصد ،فرض همگنی مطالعات رد و فرض ناهمگنی مطالعات تأیید شد .یافتهها
نشان داد  ۷۹درصد تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی پژوهش مربوط است .بنابراین ،باید از اثر
تصادفی برای تحلیل استفاده کرد .به عبارت دیگر ،تبیین رابطة سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی
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نشان میدهد تحقیقات به لحاظ ویژگی متفاوتاند و برای تشخیص این تفاوتها باید از متغیر
تعدیلگر استفاده کرد.
یافتهها نشان داد مشارکت سیاسی در رشتههای علوم اجتماعی ( )0.4۸بیش از سایر رشتههای
تحصیلی از سرمایة اجتماعی متأثر بوده است .اثر کلی نوع رشتة تحصیلی بر مشارکت سیاسی برابر
با  0.4۵درصد بوده است .یافتهها نشان داد شهروندان عمومی با مقدار  0.۵۷درصد و جوانان با
مقدار  0.۵2درصد بیشترین و گروه دانشجویان با مقدار  0.۳۵درصد و زنان با مقدار  0.2۷درصد
کمترین تأثیر را به عنوان متغیر میانجی بر مشارکت سیاسی داشتهاند و اثر کلی نوع جامعة آماری بر
مشارکت برابر با  0.4۵درصد بوده است .بر اساس یافتههای تحقیق ،از بین گروههای قومی ،هویت
قومی عرب با مقدار  0.4۷درصد و هویت قومی ترک با مقدار  0.4۳درصد بیشترین و هویت
قومی کرد با مقدار  0.۳۹درصد ،هویت قومی فارس با مقدار  0.۳0درصد ،و همچنین قوم ترک با
مقدار  0.۳۸درصد به عنوان متغیر میانجی کمترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی داشتهاند و اثر کلی
هویت قومی بر مشارکت سیاسی با  0.4۶درصد برابر بوده است .یافتههای تحقیق نشان داد از بین
استانهای مورد مطالعه مناطق در حال توسعه با مقدار  0.۵0درصد و کمترتوسعهیافته با مقدار
 0.4۵درصد بیشترین و استانهای توسعهیافته با مقدار  0.۳۷درصد کمترین تأثیر را بر مشارکت
سیاسی داشتهاند و اثر کلی سطح توسعه بر مشارکت سیاسی برابر با  0.۳۸درصد بوده است؛ که در
ادامة مطالعه به تفکیک و تفصیل به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد.
ـ اندازة اثر تحقيقات

نتایج فراتحلیل نشان میدهد مطالعات خوشفر و همکارانش ( )1۳۹۸با مقدار  0.۸4درصد،
انصاری ( )1۳۹۶با مقدار  0.۷4درصد ،شوهانی و شوهانی ( )1۳۹۸با مقدار  0.۷۹درصد بیشترین
تأثیر و مطالعات خلفخانی و حیدری ( )1۳۹4با مقدار  0.20درصد ،ایمانی ( )1۳۹۵و موحد و
همکارانش ( )1۳۸۷با مقدار  0.22درصد کمترین تأثیر را در مشارکت سیاسی شهروندان داشته
است.
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جدول  .9اندازة اثر پژوهش

گزارش آماری

نویسندگان و سال

Effect size

lower

upper

Z

sig

نجفی و همکاران ()1۳۹۹

0.۵۵۵

0.4۸2

0.۶21

12.211

0.000

اسالمی و همکاران ()1۳۹۸

0.۳۹0

0.۳02

0.4۷2

۸.0۳۸

0.000

خوشفر و همکاران ()1۳۹۸

0.۸40

0.۸0۹

0.۸۶۶

24.۵4۵

0.000

شوهانی و شوهانی ()1۳۹۸

0.۷40

0.۶۹2

0.۷۸2

1۸.۶۹۸

0.000

باقری و همکاران ()1۳۹۷

0.2۷۸

0.1۸۳

0.۳۶۸

۵.۵۷۳

0.000

انصاری ()1۳۹۶

0.۷۹۹

0.۷۶0

0.۸۳۳

21.۳۹0

0.000

حبیبپور و موسوی ()1۳۹۶

0.4۸۸

0.40۸

0.۵۶1

10.۳۹۹

0.000

نیازی و همکاران ()1۳۹۶

0.2۵1

0.2۵۵

0.4۸۹

۳.۹۵1

0.000

ایمانی ()1۳۹۵

0.22۳

0.12۵

0.۳1۶

4.410

0.000

خلفخانی و حیدری ()1۳۹4

0.20۸

0.110

0.۳02

4.104

0.000

عبداللهیان و کرمانی ()1۳۹4

0.۳10

0.240

0.۳۷۷

۸.۳0۳

0.000

امامجمعهزاده و همکاران ()1۳۹۳

0.۵00

0.421

0.۵۷1

10.۷22

0.000

سرمدی و همکاران ()1۳۹۳

0.۳۹0

0.۳02

0.4۷2

۸.02۷

0.000

نجات و همکاران ()1۳۹۳

0.۳40

0.2۵۸

0.41۷

۷.۶۹۳

0.000

امامجمعهزاده و مرندی ()1۳۹1

0.۳4۵

0.2۳۹

0.44۳

۶.0۷۳

0.000

امامجمعهزاده و همکاران ()1۳۹1

0.4۸0

0.۳۶2

0.۵۸۳

۷.11۳

0.000

پناهی و خوشفر ()1۳۹0

0.۳0۶

0.224

0.۳۸۳

۷.0۶2

0.000

موحد و همکاران ()1۳۸۷

0.22۵

0.1۳0

0.۳1۶

4.۵۵0

0.000

ـ تأثير کلی سرمایة اجتماعی بر مشارکت سياسی (اثر کلی)
جدول  .10اثر کلی سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی

نوع اثر

گزارش آماری
Effect size

lower

upper

Z

sig

اثر ثابت

0.4۶1

0.442

0.4۷۹

40.۵2۸

0.000

اثر تصادفی

0.4۶۸

0.۳4۶

0.۵۷۹

۶.۷۸۵

0.000
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نتایج نشان میدهد در مجموع  1۸تحقیق توانستهاند  0.4۶درصد (ثابت) و  0.4۶درصد
(تصادفی) مشارکت سیاسی را تبیین کنند .بر اساس یافتهها ،به اندازة یک میزان تغییر در میزان
سرمایة اجتماعی  0.4تغییر در میزان مشارکت سیاسی رخ میدهد.
ـ تأثير مؤلفههای سرمایة اجتماعی بر مشارکت سياسی
جدول  .11تأثیر مؤلفههای سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی

نوع متغیر

گزارش آماری
Effect size

lower

upper

Z

sig

اعتماد اجتماعی

0.12۳

0.101

0.1۳2

۳.0۹1

0.000

انسجام اجتماعی

0.4۶1

0.244

0.۳۵1

۸.114

0.000

مشارکت اجتماعی

0.۳۹1

0.۳1۵

0.4۷۸

12.۷4۳

0.000

آگاهی اجتماعی

0.۳01

0.1۶2

0.2۹2

۷.۸12

0.001

تعلق اجتماعی

0.20۸

0.1۸0

0.۳21

۷.1۶۳

0.000

گروه مرجع نخبگان

0.102

0.214

0.۳۹۸

4.1۵۶

0.000

تعلق مذهبی

0.۳10

0.12۹

0.2۷۸

۳.۷۷1

0.000

نتایج نشان میدهد مؤلفههای سرمایة اجتماعی شامل انسجام اجتماعی ( ،)0.4۶1مشارکت
اجتماعی ( ،)0.۳۹1تعلق مذهبی ( ،)0.۳10آگاهی اجتماعی ( ،)0.۳01تعلق اجتماعی (،)0.20۸
اعتماد اجتماعی ( ،)0.12۳گروه مرجع نخبگان ( )0.102بر مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر
معناداری داشتهاند.
نمودار قيفی (بررسی ميزان همگنی و ناهمگنی پژوهش)

در رگرسیون اگر مقدار فیشر و نحوة پراکندگی اطراف خط نشان میدهد مطالعات تا چه اندازه
همگن هستند .مطابق پراکندگی نقاط اطراف خط شیب ،مطالعات به دلیل تفاوتهای جغرافیایی،
زمان اجرا ،نویسندگان ،و نوع جامعة آماری همگن نبودهاند .در نمودار  ،1در صورت فقدان
سوگیری انتشار ،مطالعات انجامشده به صورت متقارن در اطراف اندازة اثر ترکیبی توزیع
میشوند.
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نمودار  .1رگرسیون اگر برای میزان همگنی و ناهمگنی پژوهش

آزمون Q

این آزمون اگر برای همگنی و ناهمگنی مطالعات به کار برود دو فرض اساسی مطرح میکند:
فرض صفر :بین مطالعات تحت بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرض خالف :بین مطالعات تحت بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .12آزمون Q

وضعیت همگنی مطالعات
I-sqared

p-value

df

Q-value

۹۷.۳2۳

0.000

1۷

۵۹۷.۷21

با توجه به نتایج مدل با اطمینان  ۹۹درصد میتوان گفت فرض صفر مبتنی بر همگن بودن
مطالعات رد و فرض ناهمگونی (ناهمگنی) پژوهشها تأیید شده است .معنادار بودن  Q=۷24نشان
از ناهمگنی دارد .مقدار مجذور  iدارای مقداری بین  0تا  100است و ناهمگنی را به شکل
درصدی نشان میدهد .هر چه به  100نزدیکتر باشد ناهمگنی بیشتر اندازههای اثر پژوهش اولیه
را نشان میدهد .مقدار  ۷۹درصد مؤید این است که  ۷۹درصد تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی
پژوهش مربوط است .بنابراین باید از اثر تصادفی برای تحلیل استفاده کرد .این وضعیت میگوید
بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی ،به لحاظ ویژگی تحقیقات ،متفاوتاند و برای
تشخیص این تفاوتها و واریانس باید از متغیر تعدیلگر استفاده کرد .نامتجانس بودن نشاندهندة
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وجود اثر تعدیل در اندازة اثر مطالعات است .بنابراین ،عالوه بر اندازة اثر ،باید اثر تعدیل متغیرهای
دیگر را نیز بررسی کرد.
ـ تأثير رشتههای تحصيلی بر مشارکت سياسی
جدول  .13تأثیر رشتههای تحصیلی بر مشارکت سیاسی

رشتة تحصیلی

تصادفی
اندازة ترکیبی

z-value

sig

رشتة علوم اجتماعی

0.4۸۸

4.۷۵۶

0.000

رشتة علوم سیاسی

0.4۳۷

۵.0۵۷

0.000

رشتة مدیریت

0.401

2۶.12۷

0.000

اثر کل

0.4۵۸

۶.۹2۷

0.000

نتایج نشان میدهد مشارکت سیاسی در رشتههای علوم اجتماعی ( )0.4۸بیش از سایر
رشتههای تحصیلی متأثر از سرمایة اجتماعی و اثر کلی نوع رشتة تحصیلی بر مشارکت سیاسی
برابر با  0.4۵درصد است.
ـ تأثير نوع جامعة آماری بر مشارکت سياسی
جدول  .14تأثیر نوع جامعة آماری بر مشارکت سیاسی

نوع جامعة آماری

تصادفی
اندازة ترکیبی

z-value

sig

جوانان

0.۵2۹

2.41۸

0.01۶

دانشجویان

0.۳۵۶

۵.۵12

0.000

زنان

0.2۷۹

۷.۸0۹

0.000

شهروندان عمومی

0.۵۷۹

4.40۶

0.000

اثر کل

0.4۵۸

۶.۹2۷

0.000

نتایج اندازة اثر تعدیلی گروه جامعة آماری نشان میدهد شهروندان عمومی با مقدار 0.۵۷
درصد و جوانان با مقدار  0.۵2درصد بیشترین و گروه دانشجویان با مقدار  0.۳۵درصد و زنان با
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مقدار  0.2۷درصد کمترین تأثیر را به عنوان متغیر میانجی بر مشارکت سیاسی داشتهاند و اثر کلی
نوع جامعة آماری بر مشارکت سیاسی برابر با  0.4۵درصد است.
ـ تأثير هویت قومی بر مشارکت سياسی
جدول  .15تأثیر هویت قومی بر مشارکت سیاسی

گروه مورد بررسی

تصادفی
اندازة ترکیبی

z-value

sig

ترک

0.4۳۳

4.410

0.000

فارس

0.۳0۶

11.۳۳۳

0.000

کرد

0.۳۹4

2.۷۸4

0.002

عرب

0.4۷۸

۵.۵۷۳

0.000

ترکمن

0.۳۸1

۳.۹10

0.001

لر

0.401

۵.۷۸1

0.000

اثر کل

0.4۶۹

2۹.۸۶۵

0.000

نتایج نشان میدهد از بین گروههای قومی واردشده در نرمافزار هویت قومی عرب با مقدار
 0.4۷درصد و هویت قومی ترک با مقدار  0.4۳درصد بیشترین و هویت قومی کرد با مقدار 0.۳۹
درصد و هویت قومی فارس با مقدار  0.۳0درصد و همچنین قوم ترک با مقدار  0.۳۸درصد به
عنوان متغیر میانجی کمترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی داشتهاند و اثر کلی هویت قومی بر
مشارکت سیاسی برابر با  0.4۶درصد بوده است.
ـ تأثير سطح توسعة استان بر مشارکت سياسی
جدول  .16سطح توسعة استان بر مشارکت سیاسی

گروه مورد بررسی

مدل اثر تصادفی
اندازة ترکیبی

z-value

sig

در حال توسعه

0.۵00

20.1۹0

0.000

کمتوسعه

0.4۵0

1۵.۵2۸

0.000

توسعهیافته

0.۳۷۷

۹.2۶۳

0.000

اثر کل

0.۳۸0

40.۸2۵

0.000
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نتایج نشان میدهد از بین استانهای مورد مطالعه مناطق در حال توسعه با مقدار  0.۵0درصد و
کمترتوسعهیافته با مقدار  0.4۵درصد بیشترین و استانهای توسعهیافته با مقدار  0.۳۷درصد
کمترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی داشتهاند و اثر کلی سطح توسعه بر مشارکت سیاسی برابر با
 0.۳۸درصد بوده است.
بحث و نتيجه
در ایران ،سرمایة اجتماعی پشتوانة مهمی برای مشارکت سیاسیست .به تعبیری ،میزان ارتباط و
انسجام اجتماعی بین اقوام با اقوام ،اقوام با نظام ،و میزان سرمایة اجتماعی بین مردم و حکمرانی
سیاسی در مشارکت سیاسی تعیینکننده است؛ به گونهای که اهمیت سرمایة اجتماعی در توسعة
سیاسی ایران در برهههای مختلف تاریخی تا انتخابات  1400آشکار شده است .دربارة تأثیر سرمایة
اجتماعی بر مشارکت سیاسی  1۸سند تحقیقی در بازة زمانی  1۳۸۷تا  1۳۹۹به دست آمد .اما ،به
دلیل اجرا به وسیلة محققان مختلف ،بازههای مختلف زمانی ،گروههای مختلف قومی و جغرافیایی
نتایج پراکندهای داشته است .بنابراین ،پژوهش حاضر ،با شیوة فراتحلیل ،برای تجمیع اندازة اثر
پژوهشها و برآورد اثر کلی سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی اجرا شد .نتایج نشان داد بین
سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی در سالهای  1۳۸۷تا  1۳۹۹رابطة معنادار وجود داشته و در
این دوازده سال بر اساس این  1۸پژوهش سرمایة اجتماعی توانسته  4۶درصد از تغییرات مشارکت
سیاسی را تبیین و پیشبینی کند و در این میان مؤلفههای سرمایة اجتماعی هم بر مشارکت سیاسی
تأثیر معناداری داشتهاند:
 رابطة انسجام اجتماعی ( )0.4۶1و مشارکت سیاسی معنادار است .بدین معنی که انسجام
اجتماعی باال مشارکت سیاسی باال را به دنبال دارد.
 رابطة مشارکت اجتماعی ( )0.۳۹1و سیاسی هم مثبت است .یعنی با بهبود مشارکت
اجتماعی مشارکت سیاسی هم افزایش مییابد.
 تعلق مذهبی ( )0.۳10و مشارکت سیاسی نیز با هم رابطة معنادار دارند .بدین مفهوم که تعلق
مذهبی و دینداری از مؤلفههای مهم تقویت مشارکت سیاسیاند .با تعمیق و تشدید باورهای
مذهبی و وابستگی فرد به مذهب ،به همان میزان ،مشارکت سیاسی افزایش مییابد.
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 رابطة آگاهی اجتماعی ( )0.۳01و مشارکت سیاسی معنادار است .با آگاهی اجتماعی تمایل
به مشارکت بیشتر میشود.
 رابطة تعلق اجتماعی ( )0.20۸و مشارکت سیاسی معنادار است .با افزایش تعلق اجتماعی و
عرق ملی و اجتماعی تمایل شهروندان به مشارکت بیشتر میشود.
 رابطة اعتماد اجتماعی ( )0.12۳و مشارکت سیاسی مثبت است .با تعمیق اعتماد تمایل
شهروندان به مشارکت سیاسی عمیقتر میشود.
 گروه مرجع نخبگان ( )0.102و مشارکت سیاسی رابطة معنادار دارند .مراجع و نخبگان
تمایل شهروندان برای مشارکت سیاسی را افزایش میدهند .خالصه اینکه سرمایة اجتماعی
و مؤلفههای آن شامل انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،تعلق مذهبی ،آگاهی اجتماعی،
تعلق اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،و گروه مرجع نخبگان بر مشارکت سیاسی در ایران در
بازة زمانی دوازده سال بین سالهای  1۳۸۷تا  1۳۹۹آثار مثبت و معنادار داشتهاند .بر اساس
نتایج این تحقیق رابطة این مؤلفهها و مشارکت سیاسی در شکل  2ترسیم شده است.

شکل  .2رابطة مؤلفههای سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی
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پيشنهاد
برای تقویت رابطة سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی ضرورت دارد رابطة مردم و نظام سیاسی
تقویت شود .برای تحقق این هدف الزم است ضمن جلوگیری از رسانهای شدن وعده و وعیدهای
انتخاباتی غیرعملیاتی وعدههای به مردم داده شود که میتواند جامعة عمل بپوشد .عالوه بر این،
برای تقویت رابطة سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی پیگیری و عملیاتی کردن مواردی ضروری
به نظر میرسد:
 .1تقویت سرمایة اجتماعی بین شهروندان با افزایش تعامل وفق اعتماد و مشارکت و انسجام
اجتماعی.
 .2کاهش تعصبات اجتماعی از طریق ایجاد مدارای اجتماعی بین گروهها با کمک آموزش و
برگزاری کارگاه و دورههای آموزشی.
 .۳تقویت شناخت شهروندان از هم و ایجاد فضای مناسب بین آنها برای کم کردن تصورات قالبی.
 .4کاهش پنداشتهای منفی و اصالح نگرش به باورهای عمومی در جهت تحقق و تقویت
سرمایة اجتماعی.
 .۵شکلگیری مدیریت واحد رسانهای برای مقابله با شایعهپراکنی رسانههای خارجی.
 .۶کاهش فاصلة شهروندان با نمایندگان ،نخبگان سیاسی ،و رؤسای جمهوری برای بازسازی
و بازگرداندن سرمایههای اجتماعی ازدسترفته.
 .۷مردمی کردن روابط نخبگان فکری و ابزاری با شهروندان برای تقویت مؤلفههای سرمایة اجتماعی.
 .۸برخورد قاطعانه با مفاسد سیاسی برای احصای اعتماد و اعتبار ازدسترفته.
 .۹مدیریت و رهبری مسائل سیاسی برای تحقق همگرایی و انسجام اجتماعی به عنوان
مؤلفههای اصلی سرمایة اجتماعی.
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منابع

آبرکرامبی ،نیکوالس؛ استیون هیل؛ برایان اس .ترنر ( .)1۳۶۷فرهنـ

جامعـه شناسـی ،متـرجم :حسـن


چاپخش.
پویان،

ازکیا ،مصطفی؛ غالمرضا غفاری ( .)1۳۹۶توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی ایران ،
نی.
اسالمی ،محمدحسین؛ جعفر رجبلو؛ محسن داودخانی (« .)1۳۹۸بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان
تهرانی با تأکید بر مؤلفههای سرمایة اجتماعی» ،پژوهش اجتماعی ،)11(4۵ ،ص  14۹ـ 1۶۸.
امامجمعهزاده ،جواد؛ حوا ابراهیمیپور؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مرتضی نوعیباغبان (« .)1۳۹2سـنجش
رابطة فرهن

سیاسـی و رفتـار سیاسـی دانشـجویان دختـر دانشـگاه اصـفهان» ،زن در توسـعه و

سیاست ،)11(40 ،ص  11۹ـ 1۳4.
امامجمعهزاده ،سید جواد؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ امید عیسینژاد؛ زهره مرندی (« .)1۳۹1بررسی رابطة

میان سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان» ،پژوهشـنامة علـوم
سیاسی ،)۷(2۸ ،ص  ۷ـ ۳4.
امام جمعه زاده ،سید جواد؛ زهره مرندی (« .)1۳۹1بررسی رابطة میان سرمایة اجتماعی و مشـارکت سیاسـی
زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد» ،دانش سیاسی و بینالملل ،)1(1 ،ص  1ـ 14.
امامجمعهزاده ،سید جواد؛ راضیه مهرابی کوشکی؛ محمودرضا رهبرقاضی (« .)1۳۹۳بررسی نقش ابعـاد
ساختاری و ارتباطی سرمایة اجتماعی در تبیین مشـارکت سیاسـی (مطالعـة مـوردی :دانشـجویان
دانشگاه اصفهان)» ،راهبرد ،)2۳(۷0 ،ص  1۵۳ـ 1۷۸.
انصاری ،احمد (« .)1۳۹۶اثر سرمایة اجتماعی بر مشـارکت سیاسـی (جوانـان  20ـ  ۳۵سـال) کهگلویـه و
بویراحمد در دورة اول ریاستجمهوری روحانی» ،رهیافت انقالب اسالمی ،)11(40 ،ص  14۵ـ 1۵0.
ایمانی ،محمد (« .)1۳۹۵بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان  1۸تـا  40سـال
شهر مرند» ،مطالعات جامعهشناسی ،)۹(۳۳ ،ص  ۶۷ـ ۸1.
باقری ،معصومه؛ علیحسین حسین زاده؛ حسن شجاعی (« .)1۳۹۷بررسی تأثیر ابعاد سـرمایة اجتمـاعی
(اعتماد اجتماعی ،احساس بیقدرتی ،وفاق اجتماعی ،پیوند اجتماعی) بر مشـارکت سیاسـی زنـان
استان خوزستان (مطالعة موردی :شهر اهواز)» ،توسعة اجتماعی ،)12(4۷ ،ص  2۹ـ ۶2.

بیرو ،آلن ( .)1۳۸0فرهن


کیهان.
علوم اجتماعی (انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی) ،مترجم :باقر ساروخانی،
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پناهی ،محمدحسین؛ سمیهالسادات بنیفاطمه (« .)1۳۹4فرهن
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سیاسی و مشارکت سیاسی زنان» ،علوم

اجتماعی (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،)0(۶۸ ،ص  ۳۵ـ ۷۸.
پناهی ،محمدحسین؛ غالمرضا خوشفر (« .)1۳۹0بررسی تأثیر سرمایة اجتمـاعی بـر مشـارکت سیاسـی
(مطالعة موردی :استان گلستان)» ،پژوهشنامة جامعهشناسی جوانان ،)1(2 ،ص  ۶1ـ ۸2.
پناهی ،محمدحسین؛ فریبا شایگان (« .)1۳۸۶اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی» ،علوم اجتماعی،۳۷ ،
ص  0ـ ۷۳.
پناهی ،محمدحسین؛ اسماعیل عالیزاد (« .)1۳۸۳تـأثیر وسـایل ارتبـاط جمعـی بـر مشـارکت سیاسـی
شهروندان تهرانی» ،علوم اجتماعی (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،)1(2۹-2۸ ،ص  ۸۹ـ 1۳2.
جوج ،مرتضی؛ مجید گله دار (« .)1۳۹1عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسـی (مطالعـة مـوردی :شـهروندان
شهر تهران)» ،مطالعات انتخابات ،)1(2 ،ص  ۷ـ ۳2.
حبیبپور ،کرم؛ سید حمیدرضا موسوی خورشیدی (« .)1۳۹۵رابطة بین سرمایة اجتمـاعی و مشـارکت
سیاسی (مطالعة موردی :شهروندان قم)» ،رفاه اجتماعی ،س  ،1۶ص  ۳۵۹ـ ۳۹1.
خداوردی ،علی ( .)1۳۸۳مشارکت عمومی و همبستگی ملی ،سازمان عقیدتیـ سیاسی نیروی انتظـامی،

سیاسی.
معاونت
خلف خانی ،مهدی؛ مرجان حیدری (« .)1۳۹4تـأثیر سـرمایة اجتمـاعی بـر مشـارکت سیاسـی در بـین
دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد» ،پژوهشهای جامعهشناختی ،)۹(۳2 ،ص  4۷ـ ۷۸.
خوشفر ،غالمرضا (« .)1۳۸۷تأثیر سـرمایة اجتمـاعی بـر مشـارکت سیاسـی (مطالعـة مـوردی :اسـتان
گلستان» ،پایان نامة دکتری ،دانشکدة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبـایی،

اجتماعی.
دانشکدة علوم
خوشفر ،غالمرضا؛ مصطفی باقریان جلـودار؛ شـهربانو میرزاخـانی؛ فاطمـه جنـدقی میرمحلـه (.)1۳۹۸
«بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه :شـهر گرگـان)»،
پژوهشهای جامعهشناسی معاصر ،)۸(14 ،ص  2۷ـ ۵2.
راش ،مایکل ( .)1۳۹۹جامعه و سیاست :مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی ،مترجم :منـوچهر صـبوری،

(سمت).
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
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سروش ،مریم؛ مریم حسینی (« .)1۳۹2نوجوانان ،جوانان و مشارکت سیاسی؛ بررسی مقایسـهای نقـش
عوامل جامعهپذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شـیراز» ،علـوم اجتمـاعی (دانشـگاه
فردوسی مشهد) ،)10(22 ،ص  ۹۳ـ 12۶.
شوهانی ،احمد؛ نادر شوهانی (« .)1۳۹۸سنجش و تحلیل میزان تـأثیر سـرمایة اجتمـاعی بـر مشـارکت
سیاسی مردم (مطالعة موردی :ایالم)» ،پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،)۹(۳۳ ،ص  1ـ 2۵.
عباسی سرمدی ،مهدی؛ راضیه مهرابی کوشکی؛ محمود رضا رهبر قاضی (« .)1۳۹۳بررسی تأثیر سـرمایة
اجتماعی بر مشارکت در انتخابات» ،مسائل اجتماعی ایران ،)۵(1۶ ،ص  41ـ ۶0.
عبداللهیان ،حمید؛ حسین کرمانی (« .)1۳۹4تبیین رابطـة سـرمایة اجتمـاعی کـاربران ایرانـی در شـبکة
اجتماعی فیسبوک و مشارکت سیاسی در دنیای واقعی» ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،
 ،)4(1۶ص  ۶1۵ـ ۶۳۶.

نزدیک.
غفاری ،غالمرضا؛ محسن نیازی ( .)1۳۸۶جامعهشناسی مشارکت،
غفاری هشجین ،زاهد؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی (« .)1۳۸۹عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسـی
دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران» ،دانش سیاسی ،)۶(12 ،ص  20۷ـ 240.

فاضلی ،محمد؛ غالمرضا خوشفر (« .)1۳۸۹مشارکت سیاسی در اسـتان گلسـتان» ،مطالعـات اجتمـاعی
ایران ،)4(11 ،ص  1۳4ـ .1۵1
فرهمند ،مهناز؛ سمیه وکیلی قاسمآباد؛ الهه پوررجیمیان (« .)1۳۹۵بررسی مشارکت سیاسی جوانان شهر
یزد و عوامل مؤثر بر آن» ،مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ،)1۵(۳۳ ،ص  10۷ـ 1۳1.
فیرحی ،داود (« .)1۳۷۷مفهوم مشارکت سیـاسی» ،علوم سیاسی (دانشگاه باقرالعلوم(ع)) ،)1(1 ،ص  ۳۶ـ ۷0.
کالنتری پور ،سمیرا؛ سیروس محبی؛ مسلم رستمی؛ اقبال سلطانی (« .)1۳۹۵بررسـی عوامـل اجتمـاعی
مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان در مناطق حاشیه نشین شهرها (نمونـة مـورد مطالعـه :منـاطق
حاشیهنشین شهر کرمانشاه)» ،علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر) ،)10(۳4 ،ص  14۵ـ 1۷2.
کلمن ،جیمز سمیوئل ( .)1۳۹0بنیادهای نظریة اجتماعی ،مترجم :منوچهر صبوری ،
نی.
موحد ،مجید؛ حلیمه عنایت؛ آرش پورنعمت (« .)1۳۸۷بررسی رابطة میان سرمایة اجتماعی و مشارکت
سیاسی زنان» ،پژوهشنامة علوم انسانی و اجتماعی ،س  ،)–***( ۸ص  1۶1ـ 1۹0.

میزان.
میلبرث ،لستر؛ لیل گوئل ( .)1۳۸۶مشارکت سیاسی ،مترجم :سید رحیم ابوالحسنی،
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 «بررسی تأثیر سـرمایة اجتمـاعی.)1۳۹۳(  جعفر؛ حمید عبادالهی چنذانق؛ حبیباهلل زحمت کش،نجات

 مطالعـات راهبـردی،») سال اسـتان بوشـهر2۹  تا1۵  جوانان:بر مشارکت سیاسی (مطالعة موردی
.1۸۳  ـ1۷1  ص،)1۳(2۶ ،ورزش و جوانان
 «بررسـی ارتبـاط بـین سـرمایة.)1۳۹۹(  محمدجواد؛ رضـا معصـومیراد؛ مظفرالـدین شـهبازی،نجفی
، جامعـهشناسـی سیاسـی ایـران،»اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شـهر کرمانشـاه
.1۵۵  ـ1۳1  ص،)۳(10
 «تحلیــل جامعــهشــناختی نقــش امــر.)1۳۹۵(  محســن؛ زهــرا حســنزاده؛ الهــام شــفاییمقــدم،نیــازی
 شهر کاشـان و آران:جامعهپذیری در فرایند مشارکت سیاسی (انتخاباتی) شهروندان (مورد مطالعه
.۹4  ـ۶۷  ص،)۵(1۳-12 ، مطالعات انتخابات،»)و بیدگل
 «واکاوی جامعهشناختی مشـارکت سیاسـی.)1۳۹۶(  محسن؛ مهران سهرابزاده؛ زهرا حسنزاده،نیازی
،») شـهروندان شـهر کاشـان و آران و بیـدگل:شهروندان از منظر سرمایة اجتماعی (مورد مطالعـه
.1۶۸  ـ141  ص،)۶(1۵-14 ،مطالعات انتخابات
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