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چکیده
مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیر مستقیم نقش حیاتی ایفا می کند. انتخاب ساز و کار اصلی برای 
تحقق حاکمیت مردمی است. در این میان مشارکت به شهروندان امکان می دهد تا مقامات مسئول را 

جایگزین کرده و دولت را تغییر دهند.
با توجه به اهمیت بحث از مشارکت سیاسی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، 
ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد 
که آیا بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود 
دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به باالی شهر کرمانشاه می باشد که 384 نفر از آنها 

به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی )0/38(، مشارکت 
اجتماعی )0/41(، انسجام اجتماعی )0/30(، حمایت اجتماعی )0/27(، آگاهی اجتماعی )0/35(، ارتباط 
اجتماعی )0/36( با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین 
تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری )Smart PLS( نیز نشانگر 

این است که اثر متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان به میزان 0/55 می باشد.
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مقدمه132

توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر 
افراد جامعه وابسته است. فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه بر خورد، اختالف و 
تضاد را در میان عملکرد بخش های مختلف )خصوصی و عمومی( جامعه فراهم می آورد و 
بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می گردد. 
مشارکت دارای ابعاد مختلفی می باشد که از جمله مهم ترین آن مشارکت سیاسی می باشد 

)محبی و دیگران، 1395: 146(.
مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیر مستقیم، نقش حیاتی ایفا می کند. انتخاب، ساز و 
کار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. قدرت نهایی از آن مردم است و مردم این قدرت 
را از طریق فرآیند مشارکت سیاسی به نمایندگان واگذار می کنند. در این میان مشارکت به 
شهروندان امکان می دهد تا مقامات مسئول را جایگزین کرده و دولت را تغییر دهند. از این رو، 
مشارکت باعث می گردد تا متصدیان امور در مقابل ملت پاسخگو و مسئول باشند. دانشمندانی 
چون آلوین تافلر بر ضرورت مشارکت در آینده تأکید دارند. وی معتقد است که هرگز در طول 
تاریخی مثل امروز و آینده موضوع ارتباط و مشارکت دارای اهمیت نبوده است. همچنین وی 
اظهار می دارد: نخبگان هرقدر که روشن اندیش باشند باز به تنهایی قادر به ایجاد تمدنی جدید 
نیستند. ایجاد تمدنی جدید مستلزم نیروی همة انسان هاست و این نیرو موجود و آماده کار 

است )تافلر، 1384: 11(.
موضوع مشارکت سیاسی و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد و 
امروز این مفهوم اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و مشارکت در عرصه های گوناگون همواره 
مورد بحث بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ به گونه ای که به نظر برخی از 
صاحب نظران محور اصلی توسعه بر پایه مشارکت سیاسی استوار است. در این ارتباط لوسین 
پای توسعه را منوط به گذار موفقیت آمیز نظام ها از شش بحران می داند که یکی از آنها بحران 

مشارکت است )پای، 1380: 105(.
گسترش بی تفاوتی و بی حسی سیاسی که باعث می شود قدرت در دست افراد غیر مسئول 
و قدرت طلب قرار بگیرد، کاهش چشمگیر توجه حکام و حکومت به مصالح مردم - چراکه 
اِعمال هرگونه سیاستی بازخورد اجتماعی چندانی نخواهد داشت-، ممانعت از رشد اپوزیسیون 
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133 و سازمان های مختلف، تنزل چشمگیر آموزش سیاسی مردم و... از جمله پیامدهای کاهش 
مشارکت سیاسی در سطح جامعه است که موجب می شود لطمه ها و خسارات جبران ناپذیری 

به سیستم سیاسی و اجتماعی وارد شود )مالئکه و امیری فر، 1396: 63(.
بنابراین باید برای رفع این پیامدها و در جهت رشد و توسعة همه جانبة کشور عوامل 
مؤثر بر مشارکت سیاسی را به عنوان یک مسئلة مهم مورد بررسی قرار دارد تا بتوان با ارائة 

راهکارهای علمی در جهت افزایش مشارکت سیاسی گام برداشت.
از جمله عوامل مرتبط با مشارکت سیاسی سرمایه اجتماعی می باشد. امروزه در کنار سرمایه های 
انسانی، اقتصادی و فیزیکی، از سرمایة دیگری به نام سرمایة اجتماعی1 نام برده می شود که در 
بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح شده است. توجه به سرمایه اجتماعی نقطه عطفی 
در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد )ناطق پور و فیروزآبادی، 1384: 59(. سرمایه 
اجتماعی همچون مفاهیم سرمایة فیزیکی2 و سرمایه انسانی3 )ابزار و آموزش هایی که بهره وری 
فردی را افزایش می دهند(، به ویژگی های سازمان اجتماعی مانند شبکه ها، هنجارها و اعتماد 

اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل می کنند.
سرمایة اجتماعی اصطالحی است که به طور عادی و روزمره مورد استفاده قرار می گیرد، 
گرچه تصویری که از مفهوم آن وجود دارد، اغلب در حد ناچیزی است. سرمایة اجتماعی 
مفهومی قدیمی است، اما تنها اصطالحی است که اخیراً به خوبی ابداع شده است )بنکستون 

و ژو4، 2002: 291(.
اصطالح سرمایه اجتماعی به سرمایه هایی که مردم برای حل مشکالت عمومی ترسیم 
می کنند، گفته می شود. اصل وجودی سرمایه اجتماعی راه حلی برای مشکالت اجتماعی 
گوناگون مانند فقر، جرم و جنایت، اقتصاد عقب مانده و حکومت کم بازده به شمار می رود. 
سرمایه اجتماعی با مفاهیمی از قبیل جامعة مدنی و ارتباطات اجتماعی پیوند یافته است )آدام 

و رنسویچ5، 2003: 159-160(.

1. Social Capital

2. Physical capital
3. Human Capital
4. Bankston Zhou
5. Adam & Roncevic
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سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینة سرمایة فیزیکی و سرمایة انسانی را افزایش 134
می دهد. همواره در جامعه ای که از نعمت سرمایه اجتماعی چشم گیری برخوردار است، 
همکاری آسان تر است. امروز مسلم است که رسیدن به توسعه، جامعه مدنی1، معیارهای جهان 
شمول و بستری مناسب برای زیست اجتماعی بدون وجود سرمایه اجتماعی ممکن نیست 

)حیدرخانی، 1397: 53(.
سرمایة اجتماعی به مثابه سازه یا مفهومی پیچیده و چند وجهی به مفهومی داللت دارد 
که منبع اصلی زایش آن اجتماع یعنی حوزة تعامالت اجتماعی است. در هر جامعه خرده 
نظام اجتماعی در ارتباط متقابل با خرده نظام های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اصلی ترین 
منبع و قلمرو روابط و تعامالت اجتماعی توأم با احساس و عواطفی است که مولد تعهدات 
متقابل برای برقراری پیوندها و وصل کردن کنشگران به همدیگر و ایجاد اعتماد، همبستگی، 
انسجام و محیط گرم است و بستری برای مشارکت در فعالیت های مختلف جامعه از جمله 
فعالیت های سیاسی فراهم می کند. بنابراین با توجه به توضیحات داده شده بررسی ارتباط بین 
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی مسئله ای مهم و قابل بررسی است و پژوهش حاضر به 
دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین 

شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد؟
شهر کرمانشاه جامعه ای با گوناگونی و شکاف های اجتماعی بسیار، با ساختار موزاییک گونه 
می باشد. گوناگونی قومی، زبانی، فرهنگی و گوناگونی مذهب و دین )در این شهر کرد، لک، لر، 
فارس و ترک با مذاهب شیعه، سنی، اهل حق زندگی می کنند( و همچنین تفاوت های طبقاتی 
و اقتصادی سبب شده است که اقوام و مذاهب برای سهیم شدن در ساختار قدرت و سیاست 
از انواع سرمایه در اختیار خود استفاده کنند که گاه به مشارکت سیاسی به شکل قومی- قبیله ای 
و گاه مذهبی روی آورده و گاه به انتخاب شایسته ساالرانه تن می دهند. در این پژوهش برای 
سنجش جایگاه افـراد در فضای اجتماعی از سرمایه اجتماعی استفاده می شود. جمع ابعاد 
مختلف این سرمایه، نوع و ترکیب آنها، جایگاه افراد را در فضای اجتماعی تعیین می کند. این 
جایگاه ها منشأ تفاوت در سلیقه ها و موضع گیری های فرد است. جایگاه افراد همان قدرکه به 
وزن نسبی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی وابسته است، به ترکیب آنها نیز بستگی دارد و بنابراین 

1. Civil Society
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135 بررسی ارتباط آن با مشارکت سیاسی مسئله ای اساسی است.

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی
- باقری و دیگران )1397( پژوهشی را با عنوان »بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی 
)اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی( بر مشارکت سیاسی زنان 
استان خوزستان )مطالعه موردی: شهر اهواز(« به انجام رساندند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 
متغیرهای مستقل پژوهش )سن، درآمد، تحصیالت، قومیت، وضعیت تأهل، سرمایة اجتماعی، 
اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی، وفاق اجتماعی و پیوند اجتماعی( با متغیر وابسته )مشارکت 

سیاسی( رابطة معناداری دارند.
- حمیدی هریس و راد )1396( در پژوهشی به بررسی »رابطه سرمایه فرهنگی با مشارکت 
سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز« پرداختند، نتایج تحقیق نشان 
می دهد بین متغیر میزان سرمایه فرهنگی و میزان مشارکت سیاسی، میزان مشارکت در تجمعات 
دانشجویان،  بودن گروه مرجع )دوستان(  میزان سیاسی  آگاهی سیاسی و  میزان  سیاسی و 
عضویت در انجمن ها و احزاب و میزان مشارکت در انتخابات رابطه معنی داری وجود دارد، اما 

بین سرمایه فرهنگی و احراز مناصب سیاسی رابطه معنی داری وجود ندارد.
- رضایی و دیگران )1396( پژوهشی را با عنوان »بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و 
مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران« به انجام رساندند. نتایج بررسی ها نشان 
می دهد میان اعتماد به سازمان های دولتی، اعتماد به اساتید و امور اداری دانشگاه واطمینان به 

افراد - آشناییان با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد.
- شهرام نیا و همکاران )1396( در پژوهشی به »سنجش تأثیر شبکه های اجتماعی بر 
مشارکت سیاسی )مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه مازندران(« پرداختند. یافته های پژوهش 
نشان دادند که رابطه ای کاماًل مثبت بین شبکه بندی اجتماعی )سلسله مراتب شبکه و انواع 
مشارکت( و مشارکت سیاسی وجود دارد و بعد ساختی شبکه های اجتماعی بیشترین تأثیر را 

بر رفتار انتخاباتی دانشجویان داشته اند.
- عبداللهیان و کرمانی )1394( در تحقیقی به »تبیین رابطة سرمایة اجتماعی کاربران ایرانی 
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در شبکة اجتماعی فیس بوک و مشارکت سیاسی در دنیای واقعی« پرداختند. براساس نتایج، 136
افزایش سرمایة اجتماعی کاربران در فیس بوک، موجب افزایش مشارکت سیاسی آن ها در 
جهان واقعی می شود. همچنین از میان شاخص های سرمایة اجتماعی، باز یا بسته بودن شبکهٔ 
دوستان، باز یا بسته بودن شبکه های گروه ها و صفحه ها، تراکم شبکه و شرایط دستیابی به منابع، 

چهار شاخص تبیین کنندة مشارکت سیاسی کاربران هستند.

تحقیقات خارجی

- تنی و هانکوینت1 )2017( در پژوهشی با عنوان »مشارکت سیاسی باال، سرمایه اجتماعی 
باال« به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی با استفاده از روش های همبستگی و 
رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین جوانان بلژیک 
می پردازند. یافته هانشان دادند با افزایش سرمایه اجتماعی مشارکت سیاسی افزایش پیدا می کند.

- جمنا و کارلرو2 )2016( در پژوهشی با عنوان »ارزش ها و مشارکت سیاسی دانشجویان« 
بر روی گروهی از دانشجویان در رومانی نشان دادند که میزان رأی در انتخابات کشور در 
دانشجویانی که تمایل به فعالیت های مذهبی دارند، به شکل معناداری بسیار باالتر از افرادی 

است که هرگز مشارکت مذهبی نداشته اند.
- نیگارد3 و دیگران )2015( مقاله ای را با عنوان »آیا سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی را 
در بزرگساالن میانسال افزایش می دهد؟ تحلیل چند سطحی از بزرگساالن فنالند و سوئد« به 
انجام رساندند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که افرادی که در سازمان ها و شبکه های اجتماعی 
به صورت داوطلبانه عضویت داشته و به آنها اعتماد باال دارند، تمایل بیشتری به مشارکت 
سیاسی دارند و البته منطق و تفکر هر کدام از این افراد در این مورد و نوع مشارکتشان متفاوت 

بوده است.
- سو4  )2014( در پژوهشی با عنوان »همبستگی میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی: 
با در نظرگرفتن توسعه ملی، اقتصادی، سیاسی و نابرابری اقتصادی« بر آن است تا همبستگی 

1. Teney& Hanquinet
2. Jemna & Curelaru
3. Nygard
4. Suh
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137 میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی را نشان دهد و روابط میان را متغیرها در سطح کالن 
مانند توسعه سیاسی و اقتصادی، نابرابری نشان می دهد. نتایج تحقیق وی نشان می دهد که 
سرمایه اجتماعی که از شاخصه های عمومی اعتماد، اطمینان به دولت و مشارکت عمومی است 
با مشارکت سیاسی در نهادها )مانند رأی دادن( یا غیر نهادها )شرکت در راهپیمایی های صلح 

آمیز و...( ارتباط دارد.
با عنوان »سرمایه اجتماعی و مشارکت  - اسکوریک1 و دیگران )2009( در پژوهشی 
سیاسی در سنگاپور« به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی پرداخته اند. 
نتیجه گیری آنها این بود که شواهدی وجود دارد که شبکه های اجتماعی با مشارکت سیاسی 

ارتباط زیادی دارد.

جمع بندی و مقایسه با سایر تحقیقات

همان گونه که مالحظه می شود تحقیقات گوناگونی در زمینه مشارکت سیاسی صورت گرفته 
شده است از جملة »بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی )اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی، 
وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی( بر مشارکت سیاسی زنان، رابطه سرمایه فرهنگی با مشارکت 
سیاسی در بین دانشجویان، بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی، سنجش 
تأثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی و تبیین رابطة سرمایة اجتماعی کاربران ایرانی 
در شبکة اجتماعی فیس بوک و مشارکت سیاسی« از جمله تحقیقات صورت گرفته می باشند. 
هرچند تحقیقات انجام شده دارای نتایج ارزشمندی هستند اما تاکنون تحقیقات چندانی که 
به ارتباط بین متغیرهای سرمایه اجتماعی در ابعاد وسیع پرداخته باشد صورت نگرفته است. 
این تحقیق برخالف سایر تحقیقات سرمایه اجتماعی را در ابعاد مختلف سنجیده و همچنین 
برخالف اکثر پژوهش های انجام شده سرمایه اجتماعی را تنها در شرکت در انتخابات محدود 
نمی داند و بر عضویت در احزاب و گروه های سیاسی، همکاری با نهادها و انجمن های سیاسی 
و فعالیت های انتخاباتی نیز تأکید می کند. همچنین این تحقیق برای اولین بار در شهر کرمانشاه 
به انجام می رسد و استفاده از نرم افزار معادالت ساختاری اسمارت پی آل اس در تحلیل داده ها 

نیز از نوآوری های این پژوهش می باشد.

1. Skoric
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چارچوب نظری پژوهش138

پری معتقد است که باید سه جنبه از مشارکت سیاسی یعنی شیوه مشارکت، شدت وکیفیت آن 
را بررسی کرد. منظور وی از شیوه مشارکت این است که مشارکت چه شکلی به خود می گیرد 
آیا رسمی است یا غیر رسمی و استدالل می کند که شیوه مشارکت برطبق فرصت، میزان عالقه، 
منابع در دسترس فرد و نگرش های رایج به مشارکت در جامعه و به ویژه این که آیا مشارکت 
تشویق می شود یا نمی شود فرق دارد. منظور از شدت، سنجش تعداد افرادی است که در 
فعالیت های معین شرکت می کنند و هم تعداد دفعات مشارکت آنان است که باز هم ممکن 
است بر طبق فرصت ها و منابع فرق کند. کیفیت به میزان اثر بخشی که در نتیجه مشارکت به 
دست می آید و سنجش تأثیر آن بر کسانی که قدرت را اعمال می کنند و نیز بر سیاستگذاری ها 
مربوط می شود. کیفیت هم بر طبق فرصت ها و منابع از جامعه ای به جامعه دیگر و از موردی 

به مورد دیگر فرق می کند )راش، 1390: 123-124(.
هانتینگتون و نلسون در مدل خود به مشارکت در نظام سیاسی توجه ویژه ای مبذول 
داشته اند. به نظر آنها دو عامل اساسی در افزایش مشارکت سیاسی افراد جامعه دخالت دارند 
یکی نخبگان و دیگری توسعه اقتصادی - اجتماعی است. نخبگان جامعه برای بقا خود در 
مسند قدرت اقتصادی و اجتماعی نیز به دو صورت باعث مشارکت سیاسی افراد می شود. اول 
اینکه باعث تحرک اجتماعی افراد جامعه شده و در پی آن کسب منزلت های باالتر و احساس 
کارایی سیاسی را در افراد جامعه موجب می شود که در نهایت این فرایند فرد را به مشارکت 
سیاسی بیشتر رهنمون می کند. دوم اینکه توسعه اقتصادی- اجتماعی موجبات انسجام و تضاد 
گروهی را فراهم کرده که این مسأله باعث افزایش آگاهی گروهی و دخالت بیشتر افراد در 
فعالیت های سازمانی و در نهایت مشارکت سیاسی می شود )هانتینگتون و نلسون، 1976: 163(.
براساس نظر الیگلی، تعامل اجتماعی دارای بینش های کلیدی است که کمک می کند تا 
بدانیم چرا افراد درگیر سیاست می شوند. وی معتقد است تعامل اجتماعی فرصت هایی را برای 
فرد فراهم می آورد تا درباره سیاست اطالع کسب کنند و به فرد اجازه می دهد که فراتر از منابع 
خویش به مشارکت بپردازد و بر موانع مشارکت سیاسی چیره شود. زیرا درک، اطالعات، منابع 

و توانایی های فردی ذاتاً محدود است )اندرسون1، 2003: 89(.

1. Anderson
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139 پاتنام مدعی است که شرکت در اجتماع مانند شبکه های رسمی و شبکه های غیر رسمی 
که  می گوید  وی   .)56 )پاتنام، 2000:  است  اجتماعی  سرمایه  مفهوم  اصلی  مرکز  جامعه، 
همکاری داوطلبانه در جامعه ای که سرمایة اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل 
متقابل و شبکه های مشارکت اجتماعی به ارث برده، بهتر صورت می گیرد )پاتنام، 1380: 138(. 
شبکه های اجتماعی، مردم را بیش تر به همکاری و اعتمادپذیری تشویق می کند تا شرایط 

انفرادی ناشی از پی جویی نفع شخصی )تاجبخش، 1384: 12(.
پاتنام عقیده دارد که سرمایه اجتماعی در قالب اعتماد، مشارکت را تسهیل می بخشد و 
هرچه سطح آن در جامعه ای باالتر باشد احتمال مشارکت هم بیشتر خواهد بود و مشارکت نیز 

متقاباًل ایجاد می کند )پاتنام، 1380: 292(.
لک و هوکفلد معتقدند سرمایه اجتماعی تولید شده در درون شبکه های اجتماعی احتمال 
مشارکت فرد در حوزه های سیاسی را افزایش می دهد. آن ها همچنین اعالم می کنند سرمایه 
اجتماعی مرتبط با حوزه های سیاسی محصول سه موضوع است: 1. نخبگان درون شبکه های 
اجتماعی 2. میزان تعامالت درون شبکه های اجتماعی 3. اندازه و وسعت شبکه های اجتماعی. 
آن ها نشان می دهند که هرچه میزان گفت و گوی افراد در مورد مسائل سیاسی با دوستان خود 
بیشتر باشد، عالقه مشارکت سیاسی آنها در انتخابات ملی افزایش پیدا می کند )لک و هوکفلد، 

.)567-584 :1998
مک لرگ به منظور تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی، مدلی از شبکه های 
اجتماعی مشارکت را ارائه می دهد و معتقد است که متغیر تعامالت اجتماعی، افراد را در 
معرض تأمین اطالعات اجتماعی قرار می دهد تا آنها به درک درستی از سیاست نائل آیند 
)مک لورگ، 2003: 5(. وی استدالل می کند از آنجایی که درک فردی، اطالعات، منابع و 
توانایی افراد ذاتاً محدود است، تعامل اجتماعی فرصت های بدیلی جهت دستیابی افراد به منابع 
اجتماعی دیگر فراهم می کند که این امر کاهش موانع مشارکت سیاسی را به دنبال دارد. در 
نتیجه منابع مکمل اجتماعی موجب افزایش منابع و توانایی های افراد می شود که آن هم به نوبه 

خود احتمال مشارکت سیاسی را افزایش می دهد )مک لورگ، 2003: 5(.
بنابراین از نظریه های پاتنام، لک و هوکفلد و مک لرگ این فرضه اصلی استخراج می شود 

که:
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- بین سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف و مشارکت سیاسی ارتباط وجود دارد.140
از نظر آلموند و وربا سه عامل منابع )شامل وقت، پول، حمایت های صورت گرفته و 
مهارتهای سازمانی(، عوامل روانی فعالیت سیاسی )عالقه شدید به سیاست، دانش سیاسی، 
اعتماد، آگاهی( و شبکه عضوگیری )مشارکت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی عضویت در 
سازمان های داوطلبانه، محل کار( مشارکت سیاسی را تسهیل می کند )بارکان، 1998: 64(. به 
نظر آلموند مشارکت شهروندان مبین نحوه بهره برداری شهروندان واحد ایستارهای مشارکتی 
مختلف از فرصت هایی است که نهادها و موضوعات در اختیار آنها قرار می دهد. شهروندانی 
که اطالعات خوبی دارند، به توانایی های خود بر اعمال نفوذ بر دیگران اعتماد دارند، یا مراتب 
امور سیاسی هستند، یا خود را موظف به مشارکت می دانند، از فرصت هایی که برای مشارکت 

جستن وجود دارد، استفاده می کنند )آلموند، 1376: 99(.
بنابراین از نظریه آلموند و وربا این فرضیه های فرعی استخراج می شوند که:

بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، 
آگاهی اجتماعی و ارتباط اجتماعی با مشارکت سیاسی ارتباط وجود دارد.

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی
- بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.

فرضیه های فرعی
- بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.

- بین مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
- بین انسجام اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.

- بین حمایت اجتماعی و مشارکت سیاسی مردان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
- بین آگاهی اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
- بین ارتباط اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد.
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141 اعتماد اجتماعیشرکت در انتخابات

مشارکت اجتماعی

انسجام اجتماعی

حمایت اجتماعی

آگاهی اجتماعی

ارتباط اجتماعی فعالیت های انتخاباتی

عضویت در احزاب

و گروه های سیاسی

همکاری با نهادها و

انجمن های سیاسی

سرمایه اجتماعی مشارکت سیاسی

مدل نظری پژوهش

روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر روش، میدانی و با تکنیک پیمایش انجام گرفته است. همچنین این تحقیق 
از نظر هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی 
یک بررسی مقطعی است. در این مطالعه برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه 
محقق ساخته استفاده شده است. پیش از آغاز پیمایش، پرسشنامهٔ ابتدایی مورد آزمون اولیه 
قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده، نقایص موجود برطرف و پرسشنامه نهایی تنظیم 
شد. جهت اطمینان از اعتبار پرسشنامه به مشاوره و بهره گیری از نظرات اساتید و کارشناسان 
مربوطه و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه اقدام شده است و بر اساس 
ضریب آلفا بعد از حذف گویه های با ضریب پایایی پایین، ضریب پایایی تمامی متغیرها باالتر 

از 0/7 می باشد.
جامعه آماری این مطالعه تمامی شهروندان 18 سال به باالی شهر کرمانشاه می باشد که 
تعداد آنها در حدود 750 هزار نفر می باشد. از آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه دیدگاه های 
تمامی ساکنان وجود نداشت از شیوهٔ »نمونه گیری« برای تبیین نظریات افراد مورد مطالعه 
استفاده شده است و بر اساس فورمول کوکران تعدادی از افراد )384 نفر( که معرف جامعه 
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آماری تشخیص داده شدند به عنوان حجم نمونه انتخاب و مطالعه شده است.142

روش نمونه گیری در این پژوهش شیوه نمونه گیری دو مرحله ای با استفاده از نمونه گیری 
خوشه ای و سپس نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. بدین صورت که تعدادی از محله های 
شهر کرمانشاه انتخاب و از هر مرحله به صورت تصادفی نمونه نهایی مورد مطالعه قرار گرفت. 
 Smart PLS و SPSS پس از گردآوری داده ها تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار آماری

انجام گردید و در این رابطه برای آزمون فرضیات، تست های آماری متناسب بکار گرفته شد.

تعریف متغیرهای پژوهش

- سرمایه اجتماعی
اجتماعی،  اعتماد  قبیل  از  سرمایه هایی  به  اجتماعی  سرمایه  اصطالح  مفهومی:  تعریف 
هنجارها و شبکه هایی که مردم برای حل مشکالت عمومی ترسیم می کنند، گفته می شود. 
سرمایه اجتماعی با مفاهیمی از قبیل مشارکت، اعتماد، حمایت و ارتباطات اجتماعی پیوند یافته 

است )آدام و رنسویچ، 2003: 160-162(.
اجتماعی،  اعتماد  شاخص های  با  اجتماعی  سرمایه  پژوهش  این  در  عملیاتی:  تعریف 
مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و ارتباط اجتماعی 

سنجیده شده است.



شاه
مان

کر
هر 

ن ش
دا

رون
شه

ن 
ر بی

ی د
اس

سی
ت 

رک
شا

و م
ی 

ماع
جت

ه ا
مای

سر
ن 

ط بی
تبا

 ار
ی

رس
بر

143 همچنین اعتماد اجتماعی با شاخص های اعتماد در سطح خانوادگی و نهادی، مشارکت 
اجتماعی با شاخص های مشارکت در گروه های مختلف و فعالیت های اجتماعی، انسجام 
با  اجتماعی  حمایت  اجتماع،  سطح  در  همبستگی  و  قومی  درون  همبستگی  با  اجتماعی 
شاخص های حمایت ابزاری، عاطفی، اطالعاتی و در نهایت ارتباط اجتماعی با شاخص های 

ارتباطات خانوادگی، روابط با افراد اجتماع و تعامالت مثبت با دیگران سنجیده شده است.
- مشارکت سیاسی

تعریف مفهومی: می توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و عمل فردی است که 
هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاست گذاریهای عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال 
نظر رهبران بر مردم یا به طور خالصه حوزهٔ تصمیم گیری و تقاضا در بین مردم و دولت 

است )عالم، 1384: 234(.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش مشارکت سیاسی با شاخص های شرکت در انتخابات، 
عضویت در احزاب و گروه های سیاسی، همکاری با نهادها و انجمن های سیاسی و فعالیت های 

انتخاباتی سنجیده شده است.

یافته ها

یافته های توصیفی
نتایج فراوانی متغیر جنس نشان می دهد که 55/5 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 45/5 

درصد دیگر را زن تشکیل داده اند.
نتایج فراوانی متغیر وضعیت تأهل نشان می دهد که 61/13 درصد افراد مورد مطالعه متأهل 

و 38/87 درصد دیگر را مجرد تشکیل داده اند.
بر اساس یافته ها 14/41 درصد از پاسخگویان دارای سن 18 تا 24 سال، 22/05 درصد 
دارای سن 25 تا 29 سال، 15/55 درصد دارای سن 30 تا 35 سال، 20/70 درصد 36 تا 40 
سال، 8/33 درصد 41 تا 45 سال، 10/81 درصد 46 تا 50 سال، 6/05 درصد 51 تا 60 سال و 

2/10 درصد پاسخگویان 60 سال به باال هستند.
آمار توصیفی متغیر مشارکت سیاسی
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جدول 2: آمار توصیفی مشارکت سیاسی

مولفه های مشارکت 
سیاسی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
میانگین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
174/42328/349925/7816643/237018/233/63شرکت در انتخابات

عضویت در احزاب و 
8622/408722/6610828/128121/09225/732/65گروه های سیاسی

همکاری با نهادها و 
6617/199424/4912332/038121/09205/202/72انجمن های سیاسی

164/16489/6312833/3313136/716316/153/47فعالیت های انتخاباتی
میزان کل مشارکت 

3/11سیاسی

یافته ها نشان می دهد که در بین شاخص های مشارکت سیاسی، شرکت در انتخابات دارای 
بیشترین میانگین یعنی )3/63( و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی دارای کمترین 
میانگین یعنی )2/65( می باشد. میانگین فعالیت های انتخاباتی )3/47( و میانگین همکاری با 
نهادها و انجمن های سیاسی )2/72( می باشد. میانگین کلی مشارکت سیاسی )3/11( است که 
نشان می دهد پاسخگویان در حد متوسطی می باشد. اما نکتة قابل توجه در نحوه مشارکت 
سیاسی پاسخگویان می باشد که عمدتاً زمینه اصلی مشارکتشان را فعالیت های انتخاباتی شکل 
می دهد و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و همکاری با نهادها و انجمن های سیاسی 

به میزان کمی می باشد.

آمار توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی

جدول 3: آمار توصیفی سرمایه اجتماعی

مولفه های سرمایه 
اجتماعی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
میانگین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
297/555113/2911329/4212131/517018/233/39اعتماد اجتماعی

246/24338/6012632/8111028/659123/703/55مشارکت اجتماعی
194/955414/0612332/0311028/657820/313/45انسجام اجتماعی
5614/586717/4613835/938121/094210/942/96حمایت اجتماعی
4210/947920/5717445/316917/96205/212/86آگاهی اجتماعی

5113/286617/1912131/5110026/044611/983/06ارتباط اجتماعی

میزان کل سرمایه 
3/07اجتماعی
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145  یافته ها نشان می دهد که در بین شاخص های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی دارای 
بیشترین میانگین یعنی )3/55( و آگاهی اجتماعی دارای کمترین میانگین یعنی )2/86( می باشد. 
میانگین اعتماد اجتماعی )3/39(، انسجام اجتماعی )3/45(، حمایت اجتماعی )2/96( و ارتباط 
اجتماعی )3/06( می باشد. میانگین کلی مشارکت سیاسی )3/11( است که نشان می دهد 

پاسخگویان در حد متوسطی می باشد.

آزمون فرضیه ها

بررسی وضعیت نرمال توزیع داده ها
جدول 4. آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش

اعتماد متغیرهای
اجتماعی

مشارکت 
اجتماعی

انسجام 
اجتماعی

حمایت 
اجتماعی

آگاهی 
اجتماعی

ارتباط 
اجتماعی

مشارکت 
سیاسی

384384384384384384384تعداد
مقادیر کلموگروف- 

2/331/992/292/812/702/543/25اسمینرف

0/180/120/060/070/080/110/09سطح معناداری )دو دامنه(

با توجه به جدول شماره 2 می توان نتیجه گرفت که چون مقادیر سطح معناداری کلیه 
متغیرهای پژوهش بیشتر از 0/05 می باشند پس می توان گفت که این عامل نرمال بودن توزیع 
داده ها را می رساند و می توان در تحلیل فرضیه های پژوهش، آزمون های پارامتریک را بکار 

گرفت.

آزمون فرضیه ها

انسجام  اجتماعی،  مشارکت  اجتماعی،  )اعتماد  اجتماعی  سرمایه  مختلف  ابعاد  بین   -
اجتماعی، حمایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و ارتباط اجتماعی( با مشارکت سیاسی ارتباط 

وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه های پژوهش مبنی بر ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی 
)اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و 
ارتباط اجتماعی( با مشارکت سیاسی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

یافته ها به شرح جدول زیر می باشد.
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جدول 5. آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

نام متغیر

شاخص ها

مشارکت سیاسی

سطح معناداریضریب همبستگی

سرمایه اجتماعی

0/380/000اعتماد اجتماعی
0/410/000مشارکت اجتماعی
0/300/001انسجام اجتماعی
0/270/001حمایت اجتماعی
0/350/000آگاهی اجتماعی
0/360/000ارتباط اجتماعی

0/350/000میزان کل مشارکت سیاسی

یافته ها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی و همچنین میزان کل آن با 
مشارکت سیاسی از دیدگاه شهروندان شهر کرمانشاه رابطه مثبت و مستقیم و معنادار وجود 
دارد. در این میان رابطه بین مشارکت اجتماعی با مشارکت سیاسی )P= 0/41( دارای بیشترین 
ضریب همبستگی و رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت سیاسی دارای کمترین ضریب 

همبستگی )P=0/27( می باشند.
همچنین رابطه بین اعتماد اجتماعی )P= 0/38(، انسجام اجتماعی )P=0/30( و آگاهی 
اجتماعی )P=0/35( و ارتباط اجتماعی )P=0/38( با مشارکت سیاسی از دیدگاه شهروندان 
شهر کرمانشاه دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار می باشد. بنابراین می توان استدالل کرد 
که هر چه میزان سرمایه اجتماعی )P= 0/35( و ابعاد آن بیشتر شود میزان مشارکت سیاسی 

بیشتر می شود و بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش حاضر تأیید می شوند.

)Smart PLS( مدل معادله ساختاری

به منظور تعیین شدت و جهت بررسی تأثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر مشارکت 
معادله  از یک مدل  باالی ساکن در شهر کرمانشاه  به  بین شهروندان 18 سال  سیاسی در 

ساختاری بهره گرفته شده است.
برآوردهای مربوط به شاخص های ارزیابی کلیت مدل ساختاری و پارامترهای اصلی این 
مدل )اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی( در شکل و جداول زیر گزارش شده 

است:
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شکل 1: مدل معادله ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی

جدول 4. برآورد شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری

GOFSRMRNFIشاخص

0/830/0810/91مقدار
شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در مجموع بیانگر این است که داده ها 
مدل نظری پژوهش را حمایت می کنند، به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار است و 

شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.
جدول 5. برآورد اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی

ضریبمتغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل
مقدارضریب اثرتعیین

بحرانی
سطح

معناداری

سرمایه 
اجتماعی

مشارکت ---<
0/001½0/3080/555سیاسی

مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است: 1( متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 
0/55 از واریانس متغیر مشارکت سیاسی را تبیین می کند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط 
به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط )0/308( برآورد می شود، به 
عبارت دیگر متغیر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف در حد متوسط توان تبیین واریانس متغیر 
مشارکت سیاسی در بین شهروندان را دارد. 2( اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی به 
لحاظ آماری معنادار است. بنابراین فرضیهٔ کلی پژوهش مبنی بر اینکه متغیر سرمایه اجتماعی 
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بر مشارکت سیاسی تأثیر دارد، تأیید می شود. با توجه به مقدار ضریب تأثیر می توان گفت 148
اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر مشارکت سیاسی مثبت، مستقیم و در حد متوسط برآورد 
می شود، به این معنا که افزایش میزان سرمایه اجتماعی می تواند در حد متوسط منجر به تقویت 

مشارکت سیاسی گردد.
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149 بحث و نتیجه گیری

عوامل متعددی می توانند بر مشارکت سیاسی در بین افراد یک جامعه تأثیرگذار باشد که از 
جمله آنها سرمایه اجتماعی می باشد. در هر جامعه خرده نظام اجتماعی در ارتباط متقابل با خرده 
نظام های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، اصلی ترین منبع و قلمرو روابط و تعامالت اجتماعی 
توأم با احساس و عواطفی است که مولد تعهدات متقابل برای برقراری پیوندها و وصل کردن 
کنشگران به همدیگر و ایجاد اعتماد، همبستگی، انسجام و محیط گرم است و بستری برای 

مشارکت در فعالیت های مختلف جامعه از جمله فعالیت های سیاسی فراهم می کند.
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در 
پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد اجتماعی، 
مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و ارتباط اجتماعی 
به عنوان متغیرهای مستقل و رابطه آن با مشارکت سیاسی در شهر کرمانشاه به عنوان متغیر 

وابسته پرداخته شد.
بر اساس یافته ها هر چه میزان سرمایه اجتماعی )P= 0/35( و ابعاد آن بیشتر شود میزان 
مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه بیشتر می شود؛ در این میان رابطه بین 
مشارکت اجتماعی با مشارکت سیاسی )P= 0/41( دارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه 
بین حمایت اجتماعی و مشارکت سیاسی دارای کمترین ضریب همبستگی )P=0/27( می باشند. 
همچنین رابطه بین اعتماد اجتماعی )P= 0/38(، انسجام اجتماعی )P=0/30( و آگاهی اجتماعی 
)P=0/35( و ارتباط اجتماعی )P=0/36( با مشارکت سیاسی از دیدگاه شهروندان شهر کرمانشاه 

دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار می باشد.
نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری )Smart PLS( نیز نشان دادند که متغیر سرمایه 
اجتماعی در مجموع 0/55 از واریانس متغیر مشارکت سیاسی را تبیین می کند، با مدنظر قرار 
دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط )0/30( برآورد 
می شود، به عبارت دیگر متغیر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف در حد متوسط توان تبیین 

واریانس متغیر مشارکت سیاسی را دارد.
یافته های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های موالیی و دیگران )1395(، عباس زاده 
و میرزایی )1393(، ماتا )2013(، جوهانسون و دیگران )2009(، گریلی )1997( و ولچ و 
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دیگران )2004( همخوانی دارد. هرکدام از پژوهشگران فوق در نتایج خود به نحوی به ارتباط 150
بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی پی بردند. یافته هایی که همخوان با پژوهش حاضر 
است. همچنین یافته های پژوهش با تئوری های پاتنام، لک و هوکفلد و مک لرگ همخوانی 
دارد. هرکدام از اندیشمندان فوق در تئوری های خود به نقش سرمایه اجتماعی در افزایش 
مشارکت اشاره کرده اند و عقیده دارند که سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد فضای اعتماد و 
همچنین شبکه های اجتماعی در جامعه و از طریق باال بردن افزایش منابع و توانایی های افراد 

باعث افزایش مشارکت سیاسی در بین مردم می شود.
بنابراین مشاهده می شود که سرمایه اجتماعی یکی از منابع مهم مشارکت سیاسی در بین 
مردم است و با افزایش سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف میزان مشارکت سیاسی افزایش 
پیدا می کند. در سایه تحقق سرمایه اجتماعی امکان فعالیت جمعی و تعاون و همکاری بین 
افراد فراهم می شود و بدین ترتیب به عنوان عاملی مؤثر در تقویت حس احترام افراد به 
حقوق یکدیگر، مانع رفتارهای منفعت جویانه افراد به نفع خود و به ضرر اجتماعی که در آن 
زندگی می کنند می شود. بر این اساس سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی مهم برای حفظ و 

نگهداری سالمت جامعه و توانمندی جامعه مدنی و مشارکت سیاسی پذیرفته می شود.
سرمایه اجتماعی تمایل شهروندان را به تعامل و همکاری افزایش داده و شبکه ای از روابط 
داوطلبانه مبتنی بر اعتماد و انسجام بین گروه ها را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تشکیل 
می دهد. سرمایه اجتماعی افراد جامعه را به هم پیوند می دهد و از انفصال و پراکندگی آنها 
جلوگیری می کند و بنابراین مسئولیت پذیری در قبال دیگران، مشارکت، پیروی از قانون و عام 

گرایی پدید می آید که هر کدام از موارد مذکور شاخص های اصلی مشارکت سیاسی هستند.
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151 پیشنهادات

- یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی 
می باشد، لذا پیشنهاد می گردد که تالش شود تا سطح اعتماد اجتماعی در سطح جامعه افزایش 
یابد. برای این منظور یکی از راه های مناسب در این زمینه عبارت است از اینکه مسئولین در 
حد امکان به وعده هایی که به مردم می دهند، عمل نمایند که این امر باعث بهبود سطح اعتماد 
اجتماعی در جامعه می گردد. اعتماد اجتماعی باال نتایج مفیدی برای جامعه دارد. از یک سو 
انگیزه مردم را برای مشارکت در سازمان ها و انجمن های داوطلبانه و همچنین رویدادهای 
اجتماعی افزایش می دهد و از سوی دیگر به توسعه و افزایش مشارکت سیاسی منجر می شود.
- یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین مشارکت اجتماعی و مشارکت 
سیاسی مردان می باشد، لذا پیشنهاد می گردد که زمینه های مشارکت آنها در جامعه فراهم گردد و 
این زمینه های مشارکت باید با عضویت در گروه های اجتماعی و همچنین شرکت در مراسم ها 
و فعالیت های مختلف باشد، که در این زمینه به حمایت های دولتی نیز نیاز اساسی وجود دارد. 
تمرکز بر آموزش گروهی به جای آموزش انفرادی، امکان تماس بین مردم و مسئوالن، تبلیغات 
رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی در راستای افزایش مشارکت اجتماعی مردم می تواند در 

افزایش مشارکت اجتماعی مردمی تأثیرگذار باشد.
- یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین انسجام اجتماعی و مشارکت 
سیاسی مردان می باشد، لذا پیشنهاد می گردد که افزایش مشارکت ملت و اقوام ایرانی در راستای 
ایجاد همدلی و هم زبانی میان دولت و ملت، بسط و گسترش الگوهای عملی مشارکت 
اجتماعی، تأکید و تمرکز بر اصول و فرهنگ مشترک، پذیرش واقعیت حضور اقوام مختلف و به 
رسمیت شناختن آیین و رسوم خاص آنان، احیای نمادها و اشعار کهن و باستانی مشترک ملی، 
تقویت روحیه پذیرش چند فرهنگ گرایی، گسترش فرهنگ مشارکت و افزایش آگاهی های 
الزم در این خصوص با بهره گیری از رسانه های ارتباطی و جمعی و... . مورد توجه قرار گیرد.
- یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین حمایت اجتماعی و مشارکت 
سیاسی مردان می باشد، لذا پیشنهاد می گردد که حمایت های مختلف در ابعاد ابزاری، عاطفی و 
اطالعاتی صورت پذیرد. این حمایت ها نه تنها از جانب خانواده و نزدیکان، بلکه باید از جانب 
دولت هم باشد. دولت باید امکانات مختلف مشارکت را را در اختیار افراد قرار دهد و اطالع 
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رسانی الزم نیز صورت پذیرد.152
- یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین ارتباط اجتماعی و مشارکت 
سیاسی مردان می باشد، لذا پیشنهاد می گردد که فرهنگ ارتباط در سطح جامعه از طرق مختلف 
به خصوص از طریق رسانه های جمعی نهادینه شود. یقیناً بدون داشتن ارتباطات اجتماعی هیچ 
کس قادر نیست نیازهای معمولی خود را برطرف سازد و بنابراین افزایش مهارت های ارتباطی 

باید از خانواده ها آغاز گردد و در سیستم آموزشی نیز به آن توجه شود.
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