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 چکيده 

هر  .کنند جامعه دموکراتیک مطرح می یها مشارکت سیاسی را یکی از شاخصه علم سیاست،نظران  امروزه صاحب

بودن را داشته باشد، اما نتواند مشارکت مردم را در اعمال حاکمیت از طریق  که ادعای دموکراتیک یا جامعه

خواهد  ییمعنا یحرف ب ،سیاسی فراهم کند، ادعای دمکراتیک بودن و حاکمیت مردم یها نهادهای مدنی و تشکل

 .است رگذاریتأث یمدن جامعه حیات ادامه بر بالطبع امروز جامعه در اجتماعی سرمایه از یبرخوردار که آنجا از .بود

 از آن پذیریتأثیر میزان شناخت و تهرانی شهروندان سیاسی مشارکت میزان سنجش هدف با این پژوهش

 میزان میان آیا: داد که میخواه پاسخ سؤالبا انجام این پژوهش به این . است شده انجاماجتماعی  سرمایه یها مؤلفه

  دارد؟ وجود  رابطه تهرانی ندانشهرو اجتماعی و اقتصادی پایگاه و سیاسی مشارکت

ی ها مؤلفه تیدرنهاسرمایه اجتماعی  با بررسی مفاهیم و نظریات  متغیر وابسته،مشارکت سیاسی و متغیر مستقل،

 اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، پیوندهای اجتماعی رسمی، پیوندهایسرمایه اجتماعی شامل 

بخشش و روحیه داوطلبی، عدالت و مشارکت  ها،نوع معاشرت و دوستییررسمی، مشارکت مذهبی، تغاجتماعی 

ی شهروندان آماردر این پژوهش توصیفی، پیمایشی که جامعه . در نظر گرفته شد مدنی، مشارکت و رهبری مدنی

ای پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و ی خوشهریگ نمونهسال تهرانی در نظر گرفته شدند، با روش  1 باالی 

شدند و برای  انتخاب( شهر و بهارپارس شرقی، ویال، تهرانآباد نعمتقیطریه، )تصادفی محالت  صورت بهکز مر

پس . مورد تحلیل قرار گرفتند خودساختهنفر با کمک پرسشنامه   1 با کمک فرمول کوکران  11    جمعیت 

اعتماد اجتماعی، پیوندهای ی ها مؤلفهاز بررسی فرضیات با کمک آزمون همبستگی و رگرسیون تک متغیره 

عدالت و مشارکت  ها،یررسمی، مشارکت مذهبی، تنوع معاشرت و دوستیغ رسمی، پیوندهای اجتماعی اجتماعی

بنابراین . بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی شناخته شدند مؤثرعوامل  عنوان به مدنی، مشارکت و رهبری مدنی

 .باشدمی مؤثرر اساس این تحقیق سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی افراد ب

 

 .مشارکت مدنی، مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پیوند اجتماعی:كليدي واژگان
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 مقدمه

 اجتماعی فالسفه ،اندیشمندان توجه مورد همواره ها آن سیاسی زندگی در شهروندان مشارکت

 های شاخصه از یکی را سیاسی ارکتمش سیاست، علم نظران صاحب امروزه .است بوده سیاسی و

 اما باشد، داشته را بودن دموکراتیک ادعای که ای جامعه هر. کنند می مطرح دموکراتیک جامعه

 فراهم سیاسی های تشکل و مدنی نهادهای طریق از حاکمیت اعمال در را مردم مشارکت نتواند

 از یکی حقیقت، در. بود دخواه معنایی بی حرف مردم، حاکمیت و بودن دمکراتیک ادعای کند،

 برای زمینه بودن فراهم و فردی های آزادی وجود مدنی، جامعه کننده تعیین های مؤلفه

 حزبی های تشکل در شرکت همچنین و حکومتی امور و سیاست در مشارکت جهت شهروندان،

 .است ها آن اقتصادی و اجتماعی سیاسی، های خواسته تحقق برای صنفی و

شناخت عوامل اجتماعی،  ؛های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با ویژگیسرمایه اجتماعی 

؛ سنجش میزان ارتباط  میزان مشارکت بر میزان مشارکت سیاسی مؤثراقتصادی و فرهنگی 

اعتماد اجتماعی بر مشارکت  تأثیری سرمایه اجتماعی،سنجش میزان ها مؤلفهسیاسی افراد با 

سیاسی و اقتصادی کشور و میزان جمعیتی که برخوردار قطب  عنوان بهتهران   هستیم سیاسی

 سؤالبا انجام این پژوهش به این .هستاست جامعه مناسبی برای مطالعه بر مشارکت سیاسی 

 شهروندان اجتماعی و اقتصادی پایگاه و سیاسی مشارکت میزان میان آیا: داد که میخواه پاسخ

 دارد؟ وجود  رابطه  تهرانی

 و خودکامگی دام در را جامعه سیاسی ی اداره و حکومت عمومی، کتمشار فقدان درواقع،

 انسانی، و اقتصادی یها هیسرما کنار در توان یم را اجتماعی سرمایه .کند می گرفتار استبداد

 و انسانی سرمایه از یبردار بهره برای مناسبی بستر که آوردحساب  به ملّی ثروت از بخشی

 هیچ اجتماعی، سرمایه بدون. شود یم قلمداد موفقیت به لنی برای راهی و( مادّی) فیزیکی

 انسانی، جوامع و ها سازمان ،ها گروه از بسیاری که یطور به ،رسد نمی یا هیسرما هیچ به اجتماعی

دست  موفقیت به اندتوانسته اجتماعی و انسانی سرمایه بر هیتک باصرفاً  و اقتصادی سرمایه بدون

 هدفمندی و مفید اقدامات تواند نمی اجتماعی سرمایه بدون سانی،ان مجموعه هیچ اما ،ابندی

 را یزندگ و بخشد یم مفهوم و معنی فرد، زندگی به اجتماعی سرمایه دیگر، سوی از .دهد انجام

 ملتی اجتماعی سرمایه چه هر: گفت توان یم یطورکل به پس. کند یتر م بخش لذت وتر  ساده

 در اجتماعی سرمایه از یبرخوردار. خواهد بود ثروتمندتر و ترملت خوشبخت آن باشد، بیشتر

 این پژوهش با هدف سنجش .است رگذاریتأث مدنی جامعه حیات ادامه بر بالطبع امروز جامعه
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 سرمایه های مؤلفه از آن پذیریتأثیر میزان شناخت و تهرانی شهروندان سیاسی مشارکت میزان

 .شوداجتماعی انجام می

 

 مباني نظري  

 پرداختن های فرصت» معنای به «سیاسی مشارکت» پدیده زندگی، الگوهای در تحول روند رد

 تالقی نقطه عنوان به و(  1  :  1   آبرامسون،) «سیاسی امور به شهروندان از زیادی شمار

 عبارت سیاسی مشارکت اندیشه حقیقت در. است ای جامعه هر در سیاسی و فرهنگی ساختار

 این از تنها و خود سرنوشت تعیین و سیاسی فعالیت در مردم های ودهت شدن درگیراز  است

 سیاسی مشارکت. یابد می تحقق سیاسی نظام پایداری و ثبات های زمینه که است رهگذر

 و ها انجمن و احزاب در عضویت انتخابات، در شرکت مانند) توده سطح دو در تواند می

 (ابدیمعنا   عالی مناصب داشتن و مجریه قوه ،مجلس در حضور) نخبگان و( اجتماعی های تجربه

 مرد و زن از اعم جامعه مختلف اقشار بین در ،درهرصورت ؛ ولی(2  :  1   پور، کاظمی)

 .است بوده مطرح همواره

ترین موارد سطوح مشارکت سیاسی را برشمریم، به  بندی اگر بخواهیم مهم در یک جمع

 :از اند عبارتن سطوح مشارکت سیاسی در پنج سطح ترین تا باالتری ترتیب اهمیت، از پایین

 رأی دادن و شرکت در گزینش و انتخاب مسئوالن سیاسی و اجتماعی؛(  

های فعال سیاسی و نقد و ارزیابی عملکرد نهادها، مسئوالن  آزادی بیان و شرکت در تشکل(  

 و ساختار حکومتی؛

 نتخاباتی؛های سیاسی و فعالیت آزاد ا ها و کرسی نامزدی پست(  

 دخالت و مشارکت در تغییرات و اصالحات درون ساختاری؛( 1

 .اقدام و عمل برای تغییرات بنیادین نهادها و ساختارهای نظام حکومتی( 5

در ارزیابی این سطوح باید گفت که ازلحاظ اولویت و اهمیت و نیز میزان تأثیرگذاری، سطح 

پراکندگی، بیشترین میزان  ازلحاظلی ترین سطح است و پنجم تأثیرگذارترین و پراهمیت

تواند منجر  مشارکت سیاسی در سطح اول وجود داردِ بنابراینُ احتمال رخداد سطح پنجم که می

توان گفت هر  به بیانی دیگرُ می. به تغییر نظام شود در مقایسه با چهار سطح دیگر کمتر است

شود؛ یعنی  مشارکت افراد کاسته می چه میزان فعالیت سیاسی باال رفته و شدت پذیرد، از میزان
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ای معکوس برقرار است  میان سطح فعالیت سیاسی و شدت آن با میزان مشارکت سیاسی رابطه

 (.  :  11  خداوردی، )

ی وقوع رفتار عقالنی  عنوان جزئی از حیات اجتماعی، عرصه زندگی سیاسی نیز به»وبر  زعم به

« ت و اطاعت میان کنشگران اجتماعی استو غیرعقالنی است و سیاست نیز رابطه حکوم

در « وبر»رو،  ینازا. گفته نشان دهد یشپتواند خود را به اشکال  که می( 2  : 21  بشریه، )

های اجتماعی در حیطه قدرت و  بحث روابط قدرت به یک سنخ شناسی متناسب با انواع کنش

اقتدار سه نوع اقتدار را این سنخ شناسی از روابط  برحسبیازد و  ادعای مشروعیت دست می

 :شمارد برمی

ای داشته باشد  های معقول استوار باشد و ریشه در قواعد غیرشخصی تواند بر زمینه اقتدار می»

این نوع اقتدار را باید اقتدار قانونی ـ . یافته باشنداستقراریا با قرارداد  شده یبتصوکه قانوناً 

مراتبی جامعه نوین است؛ اما اقتدار سنتی که بر  عقالنی به شمار آورد که شاخص روابط سلسله

جوامع ماقبل جامعه نوین حاکم بوده است، بر اعتقاد به تقدس سنت و گذشته ازلی استوار 

یرشخصی صورت قانونی به خود گرفته باشد، غی قواعد  است؛ این آن اقتداری نیست که بر پایه

برند و یا آن را از یک  را به ارث می بلکه در اشخاص خاصی عجین شده است که یا این اقتدار

های رهبرانی استوار است که به  فرهمندانه بر جاذبه اقتدارسرانجام . گیرند مرجع اقتدار واالتر می

« اند شان، خواستار تبعیت افراد جامعه ی اخالقی و قهرمانی یا مذهبی العاده خاطر فضیلت خارق

 (.   :  2  کوزر، )

مند بودن زندگی اجتماعی و عمل فرد ،تحقق کنش فرد را مقید به  ظامن پارسونز با اعتقاد به

این چهار نظام با . داند چهار نظام ارگانیسم، شخصیت، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی می

شان مبتنی بر وابستگی متقابل و اکمال متقابل است،  یکدیگر رابطه متقابل دارند و رابطه

سازند،  ها می دیگر که محیط آن نظام سهره باید الاقل وجود که در تحلیل هر نظام هموا نحوی به

یافته و به  تداومیده، تن درهمصورت  ها از طریق تداوم کنش انسانی به این نظام. مدنظر قرار گیرد

توان گفت که  در مورد رفتار انسانی می. دهند سهم خود به کنش یا عمل انسانی شکل می

نیازهای : بردارندهای هدایت یا کنترل کنش را در  سمچهار خرده نظام کنش هر یک مکانی»

های روانی، هنجارهایی که کنش متقابل بازیگران اجتماعی را توصیف  فیزیولوژیک، انگیزه

هایی هستند که در مورد هدایت یا کنترل کنش به  های فرهنگی، همه مکانیسم کنند و ارزش می

های کنترل، خصلت  به این مکانیسم نچهآاما . بخشند روند؛ یعنی بدان تمایل می کار می
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چهار خرده نظام ازنظر . ها در یک سطح قرار ندارند دهد آن است که همه آن سیبرنتیکی می

نظام زیستی در پایین . اند مراتبی نظم یافته سلسله برحسبکنند  اعمال می برکنشکنترلی که 

م اجتماعی و نظام فرهنگی ها نظا قرار دارد، سپس نظام شخصیتی و پس از آن مراتب سلسله

 (.15 :  25   روشه،)« اند قرارگرفتهیکی پس از دیگری 

 میزان هر به جوامع و است توسعه و رشد برایای  جامعه هر اصلی زیربنای اجتماعی سرمایه

 توسعه و رشد راه در توانند می نیز میزان همان به، بپردازند سرمایه این انباشت به بتوانند که

، انسانی سرمایه تجمیع از اجتماعی سرمایه .شوندمند  بهره توسعه مواهب از و بردارند گام

 درها  سرمایه این بین که تعامالتی و روابط نوعی، مادی و فیزیکی سرمایه، طبیعی سرمایه

 .سازد می هموارتر آینده سوی به را جامعه حرکت و تشکیل، دارد وجود جامعه

 است، چنین راستی به که باشد جامعه یک از انکارناپذیر و نویافته وجهی اگر اجتماعی سرمایه

 اگر حتی اجتماعی سرمایه، دیگر بیان به ندارد؛ واحدی صورت و شکل جوامع همه در الزاماً

 بودن سرمایه اقتضای و ندارد جوامع همه در واحدی مصداق قطعاً باشد، داشته واحد مفهومی

 ملی، هویت. بگیرد شکل جامعهآن  مقتضیات با متناسبای  جامعه هر در که است این، آن

 جامعه یک عمومیهای  زیان و سود و مشتركهای  شادی و دردها، دین، باورها، تاریخی پیشینه

 در اجتماعی سرمایه میزان توان ینم لذا و دارند نقشآن  اجتماعی سرمایه تولیدچون  و چند در

 (.1  : 11  ، الویری) سنجید یکسانهای  شاخص با را مختلف جوامع

ای  شبکه حاصل که استای  بالقوه ای یواقع منابع جمع ،یاجتماع هیسرما پیر بوردیو، ازنظر

 است؛ گروه یک در تیعضو دیگر، بیان بهمتقابل و  شناخت و شده نهادینه شیکماب روابط از بادوام

 راآنان  و کند می برخورداری جمع هیسرمای بانیپشت از را خودی اعضا از یک هر کهای  شبکه

 یا وی ماد مبادالت در وی عمل حالت در فقط است ممکن روابط نیا. سازد می «اعتبار»مستحق 

: 11   بخش، تاج) کند می کمک روابطآن  حفظ در راآنان  که باشد داشته وجودی نینماد

 هیسرما از منظورش که درحالی داند، ی میفرهنگ هیسرما منبع رای اجتماع هیسرما ویبورد (.12 

 آورند می دست بهها  شبکه در تیعضو واسطه به افراد که استی منابع و منافع ،یاجتماع

 (.2 :  991  پورتس،)

 کشورآن  توسعه روند در ها آن تأثیر و ایتالیای محل وی التیاهای  حکومت دری پژوهش پوتنام

 استی اجتماع نسازماهای  یژگیو از دستهی آن اجتماع هیسرما پوتنام، ازنظر. است داده انجام

 وی رسمهای  شبکه طورکلی، به. کنند می لیتسه متقابل منفعتی برا رای همکار وی هماهنگ که
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 ک،یدموکرات اقتدارگرا، ،یسنت مدرن، از اعم ،یاجامعه هر در مبادالت و ارتباطاتی ررسمیغ

 (.91 : 11   پوتنام،) دارد وجود یدار هیسرما ای و یفئودال

 .یمدنی نهادها مشارکت؛ ؛یآگاه :از اند عبارتی اجتماع هیرماسهای  شاخص ازنظر او

 وی هماهنگ که استی اجتماع سازمانهای  یژگیو از دستهی آن اجتماع هیسرما ،یو ازنظر

 :از اند عبارتها  یژگیو نیای و دگاهید از که کند می لیتسه متقابل سودی برا رای همکار

 یاجتماع تماداع.   متقابل معاملهی هنجارها.  ها  شبکه .1

 :کند می میتقس بخش دو به رای اجتماعی هنجارها ،یاجتماع هیسرما با رابطه در امایفوکو

 یاجتماع هیسرما مولدی هنجارها .1

 رمولدیغی هنجارها .2

 و شـوند  مـی  منجـر  گـروه ی اعضـا  انیمی همکاری ارتقا بهی اجتماع هیسرما مولدی هنجارها

ی هنجارهـا  اما. باشند می دوجانبه ارتباطات و داتتعهی ادا صداقت، چونیی ایسجا شامل اساساً

 گروهی اعضا انیمی همکاری ارتقا بهی کمکی اجتماع هیسرما مولدی هنجارها برخالف رمولدیغ

ـ  م،ینـ یبب را متقابـل  اعتمـاد  وی اجتماع هیسرماای  جامعه در است ممکن پس. کرد نخواهد ی ول

 بـه  اعتمـاد  عـدم  مثـل  باشـد، ی اجتمـاع  هیسـرما  رمولـد یغ نوع ازی آن قوی اجتماعی هنجارها

 هنجـار  کی یـ دارا کننـد،  اعتمـاد  خـود  مـادر  و پـدر  بـه  دینبای حت افراد کهای  جامعه .گرانید

 (. : 29  فوکویاما، ) استی اجتماع هیسرما رمولدیغ

 ،یمـاد  هیسـرما : از انـد  عبارت که کند می زیمتما گرییکد از را هیسرما نوع سه زین کلمن مزیج

 شـد،  مالحظه بوردیو دگاهید در هیسرما انواع نیب کهی تعامل ؛یاجتماع هیسرما وی نسانا هیسرما

 سـرمایه  تـا  دارد تأکیـد ی انسـان  هیسرما بر کلمن که تفاوت نیا با دارد، وجود زین کلمن نظر در

ی دیـ تول لیوسـا  گـر ید و آالت ماشـین  ابزارهـا،  در که ای گونه بهی کیزیف هیسرما مفهوم .یکیزیف

 هیسـرما  کـه  طـور  همـان . بشود زینی انسان هیسرما شامل و یابد بسط تواند می است، افتهی تجسم

 بـه  کنند، می لیتسه را دیتول کهیی ابزارها به دادن شکلی برا مواد در راتییتغ جادیا با ،یکیزیف

 دخـو  نوبـه  بـه ی اجتماع هیسرما. کنند رفتار دیجد وهیش به سازد، می توانا را افراد و دیآ می وجود

 لیتسـه  را کنش که شود می دگرگونیی ا وهیش به افراد انیم روابط که دیآ می وجود بهی هنگام

 اسـت،  کـرده  کسـب  فرد که دانش وها  مهارت در و است ملموس کامالًی کیزیف هیسرما .کند می

 .است محسوس نیا از کمتری حتی اجتماع هیسرما .ابدی می تجسم
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.  : از انـد  عبـارت  شـوند،  ی میاجتماع هیسرما گسترش و جادیا سبب کهی عوامل ،کلمن اعتقاد

 (.1 : 15  طلوعی اشقلی، )هنجارها . 1 اطالعات.  ی دئولوژیا.   کمک

 
 جدول تعريف سرمايه اجتماعي -8جدول 

 اندیشمندان تعاریف سرمایه اجتماعی

 بوردیو . ییر استتغ قابلای که تحت شرایط معینی  حاصل جمع منابع اجتماعی

 پورت های اجتماعی  نایی بازیگران برای تأمین منافع توسط عضویت در شبکهتوا
این مفهوم عنصری مجرد نیست، بلکه از . شود هایش تعریف می یژهکار وسرمایه اجتماعی توسط 

های ساختار  شامل برخی جنبه(  : شود که دارای دو ویژگی مهم است عناصر متعددی تشکیل می

 .دهند ارهای افرادی که در درون  این ساختارها قرار دارند، جهت میبه رفت(  اجتماعی است؛ 

 کلمن

منظور رسیدن به  ها به ها و سازمان توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر در درون گروه

 . اهداف مشترك
 فوکویاما

 پوتنام . بخشد هایی که همکاری افراد برای رسیدن به منافع متقابل را تسهیل می ویژگی

صورت ذاتی وجود دارد و در  های اجتماعی به ای از منابع که در سازمان مجموعه

 .پذیری افراد و رشد شناختی ـ اجتماعی مؤثراست جامعه
 لوری

 وولکاك . ها ماندگار است اطالعات، اعتماد و هنجارهای متقابلی که در روابط اجتماعی انسان

 

اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای  ی مفاهیمی همچون دربردارندهسرمایه اجتماعی 

ها و  که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزش طوری یک گروه است؛ به

لذا این مفهوم برای پیشبرد و . کند هنجارهای رایج در جامعه مثبت تلقی شود، هدایت می

 «رود وری به شمار میسهولت در عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه عاملی ضر

 ( 91: همان)

اینکه در مورد سطوح سرمایه اجتماعی، اجماعی کلی بین محققان وجود ندارد، ولی  رغم به

در سطح خرد . اند ها سرمایه اجتماعی را در سه سطح خُرد، میانی و کالن تقسیم کرده بیشتر آن

های  ین افراد، هنجارها و ارزشهای ارتباطی ب از تعریف سرمایه اجتماعی بر روابط فردی و شبکه

بوردیو در همین سطح به بحث از سرمایه اجتماعی . شود غیررسمی حاکم بر آن تأکید می

او در . سطح میانی نخستین بار توسط کلمن مطرح شد(. 9  :  11  فیروزآبادی، )پردازد  می

عالوه بر پیوندهای  دهد که ی گسترش میا گونه بهتعریف خود از سرمایه اجتماعی، این مفهوم را 

سرانجام . گیرد یبرمها را نیز در  شود و روابط میان گروه افقی، شامل پیوندهای عمودی نیز می
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های داوطلبانه بر مبنای روابط افقی و اعتماد وجود دارند که  در سطح کالن تعداد زیادی گروه

پوتنام و . شوند می مند کنند و همه اعضای جامعه از آن بهره سرمایه اجتماعی را تولید می

ازنظر پوتنام سرمایه اجتماعی موجب . اند فوکویاما در همین سطح به سرمایه اجتماعی پرداخته

عملکرد بهتر نهادهای دموکراتیک حکومتی شده و ازنظر فوکایاما سرمایه اجتماعی نظم 

 (  ـ  11:  11  ازکیا، )بخشد  کند و تداوم می اجتماعی را حفظ می

 

 مباني نظري

 ابعاد نقش بررسی"پژوهشی با عنوان   9  رهبرقاضی در سال  زاده، کوشکی،جمعه  ماما

 دانشجویان موردی مطالعه)سیاسی  مشارکت تبیین در سرمایه اجتماعی ارتباطی و ساختاری

 ارتباطی و ساختاری بعد دو با اجتماعی در این پژوهش سرمایه. اند داده انجام "(اصفهان دانشگاه

 سیاسی مشارکت و رسمی سیاسی سیاسی،مشارکت تفاوتی بی سطح سه به اسیسی مشارکت و

سرمایه  بعد دو هر هرچند که داد نشان پژوهش هاییافته. شده است فعال در نظر گرفته

 تأثیر ارتباطی اجتماعی سرمایه اما داشتند، سیاسی مشارکت ابعاد با داری معنی رابطه اجتماعی،

 . است داشته انشجویاند سیاسی رفتار بر روی بیشتری

 عوامل برخی شناختی جامعه بررسی"در پژوهشی با عنوان  91  گالبی و حاجیلو در سال 

که با روش  "(شرقی آذربایجان استان موردی مطالعه)سیاسی زنان  مشارکت میزان بر مؤثر

 شموردسنج زنان سیاسی مشارکت بر ها آن تأثیر که متغیرهایی. پیمایش صورت پذیرفته است 

 در فرد و فعالیت عضویت خانواده، اقتصادی و اجتماعی خاستگاه: از اند عبارت قرارگرفته

 تمایل مشارکت، به فرد مختلف، تمایل های انجمن در فرد دوستان و والدین فعالیت ها، انجمن

 متغیرها، این بین از که دهد می آمده نشان دست به نتایج. مشارکت به فرد دوستان و والدین

 را تأثیر کمترین مشارکت، به فرد والدین و تمایل تأثیر بیشترین ها انجمن در فرد فعالیت متغیر

 . است داشته زنان سیاسی مشارکت بر

 مشارکت و اجتماعی سرمایه مذهب، جنسیت،"عنوان زیر خود بررسی در( 111 ) اونیل برندا

 میان در سیاسی مشارکت اجتماعی و سرمایه عنصر یک عنوان به مذهب تعهدگرایی بر "سیاسی

 با مذهبی های و فعالیت باورها میان رابطه وجود مطالعه این نتایج. گذاردانگشت می آمریکا زنان

اختیار  در برای هایی فرصت زنان مذهبی تعهد او باور به .دهدمی نشان را سیاسی رفتارهای

  اجتماعی های مهارت دامنه و کرده است فراهم آنان برای ها فعالیت از ای گسترده زمینة گرفتن
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 (12  :12  دیگران، و موحد) دهدگسترش می نیز را زنان

به  "کار محیط در جنسیت و اجتماعی سرمایه"عنوان  با پژوهشی در( 115 ) تیمبرلیک

 با نزدیک پیوندی سرمایه اجتماعی مفهوم که است دریافته و پرداخته پدیده پژوهش درباره این

 داشته منافع انسانی به دستیابی در انسانی سرمایه از بیشتری بسا اهمیت چه و دارد کار محیط

 مردان برای هم و زنان برای هم اجتماعی و سرمایه هاشبکه که است آن بر رو، ازاین. باشد

 آنان برداریبهره اندازة و این سرمایه به دسترسی برای زنان و مردان های روش ولی اهمیت دارد،

 پدید شغلی در ارتقای زنان برای اندکی فرصت اجتماعی سرمایه رو،نابرابری ازاین. نیست یکسان

 .است بار زیان کنند،می کار آن در که سازمانی برای و هم زنان برای هم مسئله این و آوردمی

مجموع مرور نظریات مطروحه در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای دستیابی به  در

 اقتصادی، -های اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی یات، مؤلفههدف پژوهش و برمبنای نظر

بخشش و روحیه  مشارکت مذهبی، پیوندهای اجتماعی رسمی، پیوندهای اجتماعی غیررسمی،

ها، بخشش و روحیه داوطلبی در عدالت و مشارکت مدنی، تنوع معاشرت و دوستی طلبی،داو

 . نظر گرفته شدند

 

 پژوهش تحليلي مدل و ها فرضيه

وجود  معناداری سرمایه اجتماعی ارتباط ها مؤلفهبین میزان مشارکت سیاسی و  : اصلی فرضیه

 . دارد

 فرعی های فرضیه

بین میزان مشارکت سیاسی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان تهرانی رابطه  معنادار  -

 . وجود دارد

 .شهروندان تهرانی رابطه معنادار وجود دارد بین میزان مشارکت سیاسی و  اعتماد اجتماعی -

 .بین میزان مشارکت سیاسی و مشارکت مذهبی شهروندان تهرانی رابطه معنادار وجود دارد -

ی و پیوندهای اجتماعی رسمی شهروندان تهرانی رابطه معنادار اسیمشارکت سبین میزان  -

 .وجود دارد

 غیررسمی شهروندان تهرانی رابطه  معنادار  ی و پیوندهای اجتماعیاسیمشارکت سبین میزان  -

 .وجود دارد
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ی و مشارکت و رهبری مدنی شهروندان تهرانی رابطه معنادار وجود اسیس مشارکتبین میزان  -

 .دارد

ی و بخشش و روحیه داوطلبی شهروندان تهرانی رابطه معنادار اسیمشارکت سبین میزان  -

 .وجود دارد

عدالت و مشارکت مدنی شهروندان تهرانی رابطه معنادار وجود ی و اسیمشارکت سبین میزان  -

 .دارد

ها شهروندان تهرانی رابطه معنادار ی و تنوع معاشرت و دوستیاسیمشارکت سبین میزان  -

 وجود دارد

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل تحقيق -8شکل 

تماعیسرمایه اج مشارکت سیاسی   

 پایگاه اقتصادی و اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت مذهب

 پیوندهای اجتماعی رسمی ی 

 پیوندهای اجتماعی غیررسمی

 مشارکت رهبری مدنی

 بخشش و روحیه داوطلبی

 عدالت و مشارکت مدنی

ها تنوع معاشرت و دوستی  

 متغیرهای جمعیتی 

 درآمد قومیت تحصیالت تأهل سن 
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 روش پژوهش

 ساختمند و منظم ایمجموعه گردآوری است؛ توصیفی و پیمایشی روش نوع از حاضر پژوهش

 بر مبتنیکه  آن خاص تحلیل روش همچنین و متغیر هربرحسب  مورد هر ویژگی یا صفت از

 از باشد، می ها آن علی مکانیزم و هاپدیده بین روابط پی در طریق این از و بوده موردها مقایسه

 هافرضیه گرفتن نظر در به پیمایشی پژوهش ،درواقع. ستا پیمایشی تحقیق خاص هایویژگی

 و انتخاب با تحقیق. است مبتنی کاری دست بدون متغیرها، بین روابط بررسی و ها آن آزمون و

 متقابل روابط و توزیع شیوع، میزان بررسی به آماری جامعه ازشده  انتخاب هاینمونه مطالعه

 و  ایکتابخانه روش از نظری بخش به مربوط اطالعات  پژوهش این در. پردازدمی متغیرها بین

جمعیت آماری این پژوهش عبارت است از کلیه  .شودمی استفاده میدانی روش از آماری بخش

در این تحقیق اندازه حجم نمونه را از طریق فرمول . سال به باالی شهر تهران 1 جمعیت 

نفر   1 طبق فرمول برابر است با  ،رنف 11    حجم جامعه آماری  .آیددست می کوکران به

. نفر از ساکنین محالت تهران هستند  1 حجم نمونه این تحقیق تعداد  بیترت نیا بهکه 

منطقه، پنج محله، در شمال، شرق، غرب، مرکز    ای از میان  صورت خوشه هستند که ابتدا به

(  آباد نعمت ویالشهر، بهار،پارس شرقی، قیطریه، تهران) و جنوب تهران که به ترتیب محالت  

از پنج محله .ایمصورت تصادفی یک محله از این منطقه را انتخاب کرده شده و سپس به انتخاب

 .شده است به محالت، ساکنین توزیع( درصد)ها برحسب  مختلف، بعد از اختصاص نمونه

 

 هايافته

باطی استفاده شده است ها از دو روش آمار توصیفی و استندر این پژوهش جهت تحلیل داده

براساس نتایج آمار توصیفی به نتایج ذیل . استفاده شده است  Spssو  Exellکه از نرم افزاهای

 : دست یافتیم

 .سال سن دارند 11درصد پاسخگویان کمتر از   1حدود  -

 .اندتقریباً نیمی از پاسخگویان خانم و نیم دیگر آقا بوده -

 .تأهل هستنددرصد پاسخگویان مجرد یا م 21حدود  -

. دارنـد  دیـپلم  مـدرك  درصد 9.   دیپلم، زیر درصد  .   سواد، بی پاسخگویان درصد 1.  -

 بـا  درصـد   . . انـد  بوده لیسانس مدرك دارای درصد 1.   و دیپلم فوق مدرك دارای درصد 1 

 .اندبوده دکترا مدرك دارای نیز درصد  .  و لیسانس فوق مدرك
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 .دیپلم  و کمتر از آن دارند نشان مدرك تحصیلی فوقدرصد پاسخگویان پدرا 12حدود  -

 .دیپلم و کمتر هستند درصد مادران پاسخگویان در این پژوهش دارای مدرك فوق 91حدود  -

 .  اندداشته ترك یا فارس قومیت پاسخگویان درصد 11 از بیش -

درصد درآمـد هشتصـد هـزار     1.  درصد درآمدشان کمتر از هشتصد هزارتومان است،  9.2 -

درصد نیز درآمد یک و نیم تا دو و نیم میلیـون دارنـد و    9.  . تومان تا یک و نیم میلیون دارند

 .از دو و نیم میلیون دارند درصد نیز درآمدی بیش 1.9 

درصـد   1 . انـد شان را کمتر از پانصد هـزار تومـان بـرآورد کـرده     درصد هزینه زندگی 9.   -

شـان را یـک    درصد هزینه زنـدگی  9.  یک میلیون و  شان را پانصد هزار تومان تا هزینه زندگی

شان را بیش از یـک   درصد نیز هزینه زندگی  .1 . اندمیلیون تا یک و نیم میلیون برآورد نموده

 .اندو نیم میلیون دانسته

 درصـد   .5 . هسـتند  کـارگر  نیز درصد 1.1 بیکار، پژوهش این در پاسخگویان درصد 1.   -

  .  و دار مغـازه  نیز درصد 2.1. هستند مهندس پاسخگویان درصد 1 مدیر، درصد 1.  و کارمند

 درصـد  2 . دارنـد  آزاد شـغل  نیـز  درصـد  5.   ، راننـده  نیـز  درصـد   . .  هستند دکتر درصد

 .هستند دار خانه نیز درصد  .   معادل ، تحصیل حال در پاسخگویان

 
 جدول توصيف متغيرهاي پژوهش -1جدول 

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد هامتغير درصدي توزيع جدول

 1  .1  .   1. 2 1 اجتماعی اعتماد

 1.  1.   11.1  .   1.9 مذهبی مشارکت

  .  1.9   .12  .9  1.1   ها دوستی و معاشرت تنوع

 2.  9.1  5. 5  .  9.     داوطلبی روحیه و بخشش

 1.1  .2   .11  .1  2.     غیررسمی اجتماعی پیوند

  .1 1.1  51.1 1   .1    رسمی اجتماعی دپیون

  .1  .1  2.1  1.5  9.1 شهروندان مشارکت و عدالت

  .1 1.1   .55 1.1   .1 مدنی رهبری و مشارکت

 1.  9.1  11.9 1.1  1.2   سیاسی مشارکت

 عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی است که در بررسیپایگاه اجتماعی و اقتصادی نیز به

 : امار توصیفی این متغیر به جدول ذیل دست یافتیم



 818 ميزان مشاركت سياسي شهروندان تهراني با تأكيد  بر مؤلفه هاي سرمايه اجتماعيبررسي 

 اقتصادي و اجتماعي پايگاه جدول توصيف متغير -9جدول 

 باال متوسط پایین جدول توزیع درصدی متغیرها

 1 1.9   .15 پایگاه اجتماعی و اقتصادی 

 :فتیم در ادامه جهت بررسی فرضیات پژوهش با کمک امار استنباطی نیز به نتایج ذیل دست یا
 آزمون همبستگي و رگرسيون در بررسي فرضيات  جدول -1 جدول

 سیاسی مشارکت میزان

r 
ضریب 

 همبستگی

سطح معناداری 

 همبستگی

(M) 

F 

سطح معناداری 

 رگرسیون
 

ضریب 

 تعیین

 و اقتصادی  پایگاه

 شهروندان اجتماعی
1. 91 111/1 

1.  1 1.1 1 1.1   

 1.159 1.11 9 2.   1.11    .1 اعتماد اجتماعی

 9 1.1 1.11 2.519 1.11 1  .1 مذهبی مشارکت

 اجتماعی پیوندهای

 شهروندان رسمی
1. 15 1.11 

  .259 1.11 1.159 

 اجتماعی پیوندهای

 شهروندان غیررسمی
1. 1  1.11 

 2. 1  1.11 1.11  
 

 رهبری و مشارکت

 شهروندان مدنی
1. 91 1.11 

15.5 1 1.11 1. 12 
 

 لبیداوط روحیه و بخشش

 تهرانی شهروندان
1.151 112/1 

 .  1 1.  2 1.111 

 مشارکت و عدالت

 تهرانی شهروندان مدنی
1. 21 1.11 

 5.    1.11 1.11  
 

 و معاشرت تنوع

 شهروندان هادوستی
1.115- 1.11 

51.112 1.11 1.  1 
 

 سرمایه های مؤلفه

 اجتماعی
1.115- 1.11 

51.112 1.11 1.  1 
 

 

 بحث و نتيجه گيري

 در راستای رسیدن به هدف تحقیق با کمک آزمون همبستگی و رگرسیون به بررسی فرضیات 
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 :باشدتحقیق و آمار استنباطی تحقیق پرداختیم که نتایج فرضیات به شرح ذیل می

دهد، میان پایگاه اجتماعی و اقتصـادی شـهروندان   نشان می  1.111سطح معناداری همبستگی 

 .ها رابطه معناداری وجود ندارد تهرانی و مشارکت سیاسی آن
درصد اطمینان اعتماد اجتماعی شهروندان  99دهد با نشان می1.11سطح معناداری همبستگی 

با افزایش میزان . ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد تهرانی و میزان مشارکت سیاسی آن

 . ود و بالعکسشها افزوده می اعتماد اجتماعی شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی آن

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

درصد میزان اعتماد اجتماعی شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی  99توان دریافت که با می

 توان با میزاندرصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی را می 5.9ها مؤثر است و  آن

 .ها تبیین نمود اعتماد اجتماعی آن

درصد اطمینان مشارکت مذهبی شهروندان 99با  دهدنشان می 1.11سطح معناداری همبستگی

با افزایش میزان . ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد تهرانی و میزان مشارکت سیاسی آن

 . د و بالعکسشوها افزوده می مشارکت مذهبی شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی آن

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

درصد میزان مشارکت مذهبی شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی  99توان دریافت که با می

توان با میزان درصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی را می 9. ها مؤثر است و  آن

 .ها تبیین نمود ارکت مذهبی آنمش

درصد اطمینان، پیوندهای اجتماعی  99دهد، با نشان می 1.11سطح معناداری همبستگی 

با . ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد رسمی شهروندان تهرانی و میزان مشارکت سیاسی آن

ها افزوده  نافزایش میزان پیوندهای اجتماعی رسمی شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی آ

 . شود و بالعکسمی

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

درصد میزان پیوندهای اجتماعی رسمی شهروندان بر میزان مشارکت  99توان دریافت که با می

توان با انی را میدرصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهر 5.9ها مؤثر است و  سیاسی آن

 .ها تبیین نمود پیوندهای اجتماعی رسمی شهروندان آن

 درصد اطمینان پیوندهای اجتماعی غیر 99دهد با نشان می 1.11سطح معناداری همبستگی 

با . ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد رسمی شهروندان تهرانی و  میزان مشارکت سیاسی آن



 819 ميزان مشاركت سياسي شهروندان تهراني با تأكيد  بر مؤلفه هاي سرمايه اجتماعيبررسي 

ها افزوده  اعی غیررسمی شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی آنافزایش میزان پیوندهای اجتم

 . شود و بالعکسمی

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

درصد میزان پیوندهای اجتماعی غیررسمی شهروندان بر میزان  99توان دریافت که با می

درصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی را   .1است و  ها مؤثر مشارکت سیاسی آن

 .ها تبیین نمود توان با پیوندهای اجتماعی غیررسمی شهروندان آنمی

توان نتیجه گرفت درصد اطمینان می 99دهد با نشان می  1.11سطح معناداری همبستگی 

ا رابطه مثبت و ه مشارکت و رهبری مدنی شهروندان تهرانی و  میزان مشارکت سیاسی آن

با افزایش میزان مشارکت و رهبری مدنی شهروندان بر میزان مشارکت . معناداری وجود دارد

 . شود و بالعکسها افزوده می سیاسی آن

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

و رهبری مدنی شهروندان بر میزان مشارکت درصد میزان مشارکت  99توان دریافت که با می

توان با درصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی را می1.2 ها مؤثر است و  سیاسی آن

 .ها تبیین نمود مشارکت و رهبری مدنی شهروندان آن

دهد، میان بخشش و روحیه داوطلبی شهروندان نشان می  1.112سطح معناداری همبستگی 

 .ها رابطه معناداری وجود ندارد ت سیاسی آنتهرانی و مشارک

توان نتیجه گرفت درصد اطمینان می 99دهد با نشان می 1.11سطح معناداری همبستگی 

ها رابطه مثبت و  عدالت و مشارکت مدنی شهروندان تهرانی و میزان مشارکت سیاسی آن

ن تهرانی بر میزان با افزایش میزان عدالت و مشارکت مدنی شهروندا. معناداری وجود دارد

 . شود و بالعکسها افزوده می مشارکت سیاسی آن

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

درصد میزان عدالت و مشارکت مدنی شهروندان تهرانی بر میزان  99توان دریافت که با می

-درصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی را می .1ها مؤثر است و  مشارکت سیاسی آن

 .ها تبیین نمود توان با عدالت و مشارکت مدنی شهروندان آن

توان نتیجه گرفت درصد اطمینان می 99پس با . باشدمی 1.11سطح معناداری همبستگی 

ی ها رابطه منفی و معنادار ها شهروندان و میزان مشارکت سیاسی آنتنوع معاشرت و دوستی
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ها شهروندان از میزان مشارکت سیاسی با افزایش میزان تنوع معاشرت و دوستی. وجود دارد

 . شود و بالعکسها کاسته می آن

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

ندان بر میزان مشارکت ها شهرودرصد میزان تنوع معاشرت و دوستی 99توان دریافت که با می

توان با تنوع درصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی را می  ها مؤثر است و  سیاسی آن

 .ها تبیین نمود ها شهروندان آنمعاشرت و دوستی

توان نتیجه گرفت درصد اطمینان می 99دهد با نشان می 1.11سطح معناداری همبستگی 

. ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ن مشارکت سیاسی آنسرمایه اجتماعی شهروندان و میزا

شود و ها افزوده می با افزایش میزان سرمایه اجتماعی شهروندان به میزان مشارکت سیاسی آن

 . بالعکس

 1.11پس از اثبات همبستگی میان این دو متغیر با انجام آزمون رگرسیون و سطح معناداری 

میزان سرمایه اجتماعی شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی  درصد 99توان دریافت که با می

توان با سرمایه رصد میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی را می1.5 ها مؤثر است و  آن

 .ها تبیین نمود اجتماعی شهروندان آن

مؤلفه با مشارکت  2مؤلفه سرمایه اجتماعی موردبررسی در این پژوهش  9درمجموع از میان 

ابطه معناداری داشته و تنها دو مؤلفه پایگاه اقتصادی و اجتماعی، بخشش و روحیه سیاسی ر

 .داوطلبی با میزان مشارکت سیاسی شهروندان رابطه معناداری ندارد

شود که میان سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی نهایت این فرضیه ثابت می در

 .شهروندان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 ازی یکـ : کـه  گفـت  تـوان  ی مـی کلـ  گیـری  نتیجـه  یـک  در و پژوهش نیاهای  یافته به تیعنا با

مشارکت سیاسی . است مشارکت سیاسی اند، مواجهآن  بای امروز جوامع که مسائلی ترین اساسی

. ارتباط به انجام رسیده است این از موضوعات مهم در جامعه تلقی شده و تحقیقات متعددی در

عوامل فـردی  : اند از این عوامل عبارت. گیرد ت تأثیر عوامل مختلف قرار میمشارکت سیاسی تح

 شهروندان تهرانی ها بر روی مشارکت سیاسی متغیرهایی که در این تحقیق تأثیر آن. و اجتماعی

اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، پیوندهای : اند عبارت است از بررسی قرارگرفته مورد

-پیوندهای اجتماعی غیررسمی، مشارکت مـذهبی، تنـوع معاشـرت و دوسـتی     اجتماعی رسمی،

عنـوان   بخشش و روحیه داوطلبی، عدالت و مشـارکت مـدنی، مشـارکت و رهبـری مـدنی بـه      ها،
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 از یکـی  عنـوان  بـه  سیاسـی  مشـارکت . شـده اسـت   های سرمایه اجتماعی در نظـر گرفتـه   مؤلفه

 .شود می تلقی توسعه عمده های شاخص

 سـرمایه اجتمـاعی را   برجسـته و مؤلفـه   یبشـر ی زندگ مهم اریبس ابعاد ازی کی یاعاجتم اعتماد

 اتیـ ح بـه  قـادر ی ادیـ ز حـد  تای اجتماع اعتماد بدون یامروز بشر که طوری به دهد؛ می لیتشک

 شیپـ  ازی یکـ  حـداقل  کـه  ابـد ی مـی  دوام و بقای زمانی اجتماع اتیح نیبنابرا. ستینی اجتماع

تـوان  در نتیجـه پـزوهش انجـام شـده مـی     . باشد برقرار( یاجتماع داعتما)ی آن اساس یها فرض

 .پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه داد

است، با ایجاد اعتماد در روابط  مؤثرکه اعتماد اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی  ییازآنجا -

ها ارتباطی، گسترش سالمت و صداقت رسمی و غیررسمی میان افراد از طریق آموزش مهارت

ویژه ارتقای سطح اخالقیات در میان کودکان و جوانان  وابط خانوادگی، اجتماعی و کاری بهدر ر

 .سطح اعتماد اجتماعی را در جامعه ارتقا داد

که مشارکت مذهبی با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه مثبت و معناداری دارد،  ازآنجایی -

ان فرهنگ مشارکت را در افراد ارتقاء تودرواقع با توسعه مشارکت مذهبی میان افراد جامعه می

این متغیر به جهت نزدیک بودن . داد و زمینه مناسب مشارکت سیاسی را در جامعه فراهم آورد

 .تواند در بسترسازی امر مشارکت در هر قشری از جامعه مؤثر باشدبه اعتقادات دینی مردم می

اسی افراد رابطه مثبت و رسمی با میزان مشارکت سیکه پیوند اجتماعی غیر ازآنجایی -

تواند در یت ابعاد آن در افراد میتقومعناداری دارد، درواقع با معاشرت دوستانه و خانوادگی و 

 .بورز رفتارهایی که ناشی از مشارکت سیاسی است مؤثر باشد

که پیوند اجتماعی رسمی با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه مثبت و معناداری  ازآنجایی -

ی اجتماعهای اقع ایجاد بسترهای مناسب فعالیت نهادهای مختلف و عضویت در گروهدارد، درو

یت مشارکت سیاسی افراد را تقوفرهنگی گوناگون و همچنین فعالیت احزاب در جامعه موجبات 

 .آوردفراهم می

که مشارکت و رهبری مدنی با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه مثبت و  آنجایی از -

های مختلف اجتماعی و ،ایجاد فضای مناسب برای فعالیت افراد در فعالیتمعناداری دارد

ی فرهنگ های مختلف، تقویت مهارتهای ارتباطی در فضاهای مختلفمشارکت و رهبری در گروه

تواند در بروز رفتاری ها میاجتماعی و سهولت مشارکت افراد و رهبری کردن این گروه ورزشی،

 .هروندان مؤثر باشدچون مشارکت سیاسی از سوی ش
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که عدالت و مشارکت مدنی با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه مثبت و  آنجایی از -

ی عدالت در جامعه، بعالوه عدالت در برقرارهای مناسب جهت ایجاد زمینه معناداری دارد،

 .تواند در میزان مشارکت سیاسی شهروندان اثر مثبت داشته باشدمشارکت افراد خود می

که عدالت و مشارکت مدنی با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه منفی و  نجاییآ از -

و ی روابط دوستانه برقرارتوان با آموزش افراد در خصوص دقت و مهارت در  معناداری دارد، می

گیری افراد  یمتصم درروندتواند با افرادی از تناسبات اخالقی و اجتماعی دارند می معاشرت

 .یاسی مؤثر باشدنسبت به مشارکت س

توانیم با ایجاد نوعی حس همیاری، مشارکت، اعتماد، پیوند و گوش کردن به نظرات و  می -

های مردم و کنار گذاشتن مسائل صرفاً سیاسی و سهم خواهی در مدیریت، و نیز با فعال  حرف

های تخصصی در مدیریت شهری و استفاده از متخصصان دلسوز در مدیریت،  کردن کمیسیون

ث ارتقای سرمایه اجتماعی کشورمان و رشد و ثبات اقتصادی و سیاسی شویم تا هم از باع

خطرات اساسی و زیربنایی مصون و محفوظ مانده و هم از قافله رشد و ترقی و پیشرفت عقب 

 .نمانیم
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