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چكيده
در سه دهه اخیر ،در اکثر کشورها ،تغییر درکمیت مشارکت سیاسی با افزایش گونههای غیررسممی
آن همراه بوده است .محققان پیشین با تکیه بر منطق تکجهتمی نرریمه پوتنما  ،تغییمرا بمار را
ناشی از کاهش اعتماد نهادی می دانستند .امروزه منطقهای چندگانهای درخصوص رابطمه اعتمماد
نهادی و گونههای مشارکت سیاسی طرح شده است .مقاله حاضر بر اساس نرریه آیکدا کمه چهمار
الگوی متمایز رابطه اعتماد نهادی و مشارکت سیاسی را از هم تککیمک کمرده ،بما رو کممیمم
پیمایشی ،وضعیت مشارکت سیاسی شهروندان شهر شیراز در دو گونه منکعالنه و فعارنمه ،و رابطمه
آنها با ابعاد اعتمماد نهمادی را بررسمی کمرده اسمت .ابمزار جمم آوری دادههما پرسشمنامه ،و رو
نمونهگیری ،نمونهگیری طبقهای تصادفی متناسب با حج بوده اسمت .بمر اسماس نتمایق تحقیمق،
بیشترین و کمترین نوع مشارکت سیاسی ،شرکت در انتخابا و شرکت در اعتمرا همای سیاسمی
بوده است .همبستگی متغیرهای عملکرد قوه مجریه ،تصور از ویژگمیهمای مسمالورن ،و عملکمرد
نهادها با مشارکت سیاسی منکعالنه مثبت و معنیدار ،اما در نوع فعارنه مشارکت ،تنهما همبسمتگی
متغیر تصور از ویژگیهای مسالورن با آن مثبت و معنیدار بوده است.
واژگان كليدي :مشارکت سیاسی منکعالنه ،مشارکت سیاسی فعارنه ،اعتماد نهادی و شهر شیراز.
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مقدمه
جر تز م منرج لهتزا تاماو یهدو طشو نرق یعوی آوس شهرک دط زاهوگ ج عه
یرآجنهوأای تساسه مههاطک ستاسه س ک ته
ی دلتد تأ ت
مهاطک ستاس تس
کتفتهه آو أ هههتط مهههطد ضمقهه جامعهه شناسههاو تاوجههه نوتو ستاسهه یهههد تسهه
( .)Lampiranou, 2013یوج تس ک مهاطک گمترد دط رتجنوأای نص تمگتری جره
تز رتش اتازأای حاک ت دمهکرتنتک تس  .اظرج رردتزتو ستاس موض تاو أ ت رتد یاجهو
ری یرتیر یهرتی نعثترگهاتطی یهر رتجنهوأای نصه تمگتهری دتشهت یاشهنو ( Verba, et al,
 .)1978یا تج جهدس مهاطک ستاس دط جک دمهکرتس تَشهرا زجهادی دتطد که تز ط ی
دتدو ی ا اجنوگاو دط هتید منظم شرک دط ط رتاو ا ج ستاس گاتطیس نا نهرتد
گر أای ستاس دطگتری دط تضترتض قااها جا غترقااها طت شامد م شههد .ت هرتدی که
دط چنت مههاطکت دطگتهر مه شههاوس تحت ها ا تاتظهاط دتطاهو ه جها حهوتقد تمتو تطاهو ه که
مهاطک آا ا نعثتری یر محتهتی ستاس گاتطیأای حرهمه دتشهت یاشهو ( Shapiro and
.)Winters, 2008: 4
تز اظر آماطنتاسه س مههاطک «چهاطچه تساسه نهسهع » تسه زاهوگ شصصه
تجت اض ت رتد طت طت نح نعثتر قرتط م دأو مهجب ی مجمت تاماو م شهد ( Shapiro and
 .)Winters, 2008: 4تیه  21 20تضممت ج هاا حوههب یههر 1اتهم یه حوههب مههاطک
ستاس س جعن حوهب مریهط ی تجت ها نههردأهای یه آمتهمس مههاطک دط حاک ته
کههطس دسترس یرتیر ی خومال ض هم س تاتصا أای د ط تی حه ط ی أ یهاا تشهاط
دتطاو ( .)Riker, 2014مهاطک ستاس تگر مما ی یا دمهکرتس نعرجه اهههدس روجهو تی
ی تج معنا اتم ک أ ت رتد لم ماا ی عالت ستاس م رردتزاو جا تز اظهر
ج اا تس
شرد جا گمتر دط أ جهتمع ی جک تاوتز ط تی دتطدس ی ر ی تجه معناسه که دط أ ه
جهتمع جا م شهد (طتشس .)123 :1391
1. The Universal Decleration of Human Right
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یا جهد تأ ت مهاطک ستاس دط د طتو معایر نصهط مهاطک تاتصایان مهوا
گمترد س ی ضنهتو شاخص أای جک دمهکرتس سهالمس یهت سها أهای 1945نها 1999س دط 22
دمهکرتس رتهر ت ج او (ی جمء شش کههط) مهاطک تاتصایهان ط اهوی ام له دتشهت
متاایت کاأش شرک دط تاتصایال دط یت أ تج کههطأا  -5/5دطیو یهد تس ط اهو
منف ک دط سا أای  1999نا  2002یاز أم سرض یتهتری ی خههد گر ته تسه ( Mc Way
 .)and Vowles, 2005یر تسا گمتطش مؤسم آزتدی1س دط أفه سها متههتل س کهههطأاج
ک شاخصأای حوهب ستاس آزتدیأای موا دط آا ا ننم دتشهت س یهتش تز کهههطأاج
أمتنو ک دستا طدأاج دط تج حهز أا دتشت تاو .تز تج ط س خهشیتن تجیاد شهو تز ررجه
مهی دمهکرتس سازی دأ  1990ط ی ت ه ا اد تس  .تز آو زمهاو نهاکنهوس تز 195کهههط
ج اوس نورجباا دط  40دطیوشاوس دمهکرتسه أهای تاتصایهان ابههد تسه ( Freedom House,
 .)2013: 29ضو تی دجیر تز محووهاو معتوواهوس یها جههد کهاأش تشهرا ا ادجنه مههاطک
ستاس دط یمتاطی تز کههطأاس تشهرا غترا هادی مههاطک ط اهوی ت متجهه دتشهت تسه .
چنت چتمی م نهتاو ی تج معنا یاشو که گرچه شه ر اوتو تز اظهاا دمهکرتنتهک ح اجه
م کننوس تما تاتواد آا ا تز شته أای کنها ض ررد دمهکرتس ت متجش جا ته تسه ( Marien
 .)et al, 2010یر تج تسا م نهتو گف مهاطک ستاس تشرا گهااگها ماانهو ضوههج
دط جههک حههم ستاسه جهها سههازماو تجت ههاض س ن هها یهها جههک ستاسههت وتط یه خههارر ممهها د
یهاشناخت س تموای جک ضرجو س ی آنهش کههتوو سهاخت او أهای ض ههم حته شه تک
گ هل ی س ستاست وتطتو دط نظاأرتل شهطشأا رتوت کرد تس (.)Bourne, 2010
تز دجیر ج گ جهتمع معایر ر س دأه گاشهت س کهاأش تضت هاد ا هادی دط یتههتر
کههطأای داتاس دط ضهضس طشو دمهکرتس أای غترقایهد تضت هاد 2تسه ( Inglehart etal,
 .)2004محوواو دط ررنهی أ مماا امب د ط او أ مماو کاأش ارخ مههاطک ستاسه
عالت موا طت ی ضنهتو یصهه تز
کاأش تضت اد ا ادیس سع کرد تاو ننه دط مهاطک
ط او گمترد نر نغتتر سرماج تجت اض نهضت دأنو ( .)Mc Wey and Voweles, 2005: 5جها
تجنر جک ض تساس دلمردی امب ی دمهکرتس طت ی عالت أهای تغ هب غترممه ه ا
کاطمنهوتو منتصهب یهط کرتسه أها ( )Riker, 2014کهاأش سهرماج تجت هاض ( Putnam,
 )1993امب دأنو .سرماج تجت اض ی معنای « ج گه أهای زاهوگ تجت هاض هه شهبر أهاس
1. Freedom Houses
2. Distrusting Democracies
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أنیاطأا تضت اد ه تس ک مهاطک کننوگاو طت یرتی تقوتا دست ج ع دط طتستای أهو
مهترکشاو نهتا نهو مه سهازد» ( .)Putnam, 1995: 664تز تجه ط تختهرتا ماالعه مههاطک
ستاس یر مبنای سرماج تجت اض س ی ج دط کهههطأای دط حها نهسهع س ط اهوی ت متجهه
دتشت تس (.)Klesner, 2004
یا جهد گمتردگ افهذِ رتش رضأای مریهط ی طتیاه ننهم سهرماج تجت هاض یها
کاأش مهاطک ستاس س تز اظر تاوجه نوتو ستاس تجت اض تی امال زجادی دطخصهص
جا چیهای تج طتیا جهد دتطد .زجرت یرخ یا نهرتک دط مهطد طتیا مفهر ض
یح
یت کاأش سرماج تجت اض کهاأش مههاطک ههاأریس یه کهههطأاج تشهاط مه کننهو
(یرجتااتا) ک دط آا ا مهاطک تاتصایان کاأش جا ت تما سرماج تجت اض خترس جها یهرضر س
سرماج تجت اض کاأش جا ت تسه تمها مههاطک تاتصایهان ختهر (سهه و) ( Mc Wey and
 .)Voweles, 2005: 5ی ضم س تاوجه نوتو معتوواو أر چنو رهنناا شهتأو چه یتری یهرتی
تج تستو خهدس ک کهاأش اهرخ مههاطک ستاسه دط تجها ل متحهو یها ت هه سهرماج
تجت اض أ رت یهد س رتأم کرد تس س یا تج حا ته هاطاظر قاعه نهر دط خصههص نهعثتر
سرماج تجت اض یر ن اجد ی مهاطک ستاس س مم تی نیری ممت ما یرطس یتهتر تس
( .)Klesner, 2004أ چنت ر أهیرتو یعو تز تجنر أتچ شهتأوی مبن یر طتیا مثبه یهت
تضت اد ا ادی مهاطک ستاس دط آستای شرق جنه شرق اتا تنوس م گهجنو ممترأا
جا منا أای متفا لس طتیا یت تضت اد ا ادی مهاطک ستاسه طت مهب م جها حته متهقه
م کنو .آا ا یر تج تسها که یهتش تز جهک طت جههد دتطد که دط آو تضت هاد ا هادی یه
مهاطک ستاس م تایاموس میمت کردو ممترأای جاجیمج یهرتی هم ی تهر معنه تضت هاد
ا ادی طتیا آو یا مهاطک ستاس طت م م م دتانو ( .)Ikeda, 2014مهرد م م دجیهر یه
سنیش سرماج تجت اض یاز م گرددس زجرت تز سهج مههاطک ستاسه
چیهای نعرج
تغ ب ی گها تی دجو شو تس ک أم یصه تز سرماج تجت اض یاشو أم چتمی که دط
اتتی آو شرد م گترد.
یرطس تدیتال سرماج تجت اض اهاو م دأو ک دط حو د ات ه تز ماالعهال نیریه
آو طت متغتر ممتودس ات دجیر متغتر تیمت دط اظر گر ت تاو .أ چنت دط حهو د ات ه تز
ماالعال نیری س سرماج تجت اض طت ی ضنهتو أنیاطأاس تطزشأا جا ایرشأها ات ه دجیهر
آو طت ی ضنهتو شهبر أهاس سهازماوأها رتهاهوأا نعرجه ض تهان کهرد تاهو ( Mc Wey and
.)Voweles, 2005: 9- 10

بررسي رابطه اعتماد نهادي با گونههاي مشاركت سياسي...

145

م نهتو گف أر چنو نحوتوال یمتاطی دطخصههص طتیاه یهت مههاطک ستاسه
خرد موهل أای گهااگهو سرماج تجت اض ماانو تضت ادس أنیاطأها شهبر أها جههد دتطدس
أنهز نحوتوال جامع چنوتا دطخصهص طتیا یت مهاطک ستاس تیعاد تضت اد یههطل
ایر ت تس ( .)Lee, 2006أ چنت نحوتوال رتهت یا تنرای یهر مناه نهسهع جا ته نهسه
رهنناا ( )Putnam, 1993ک یا ط ی ح اج متواید تضت هاد تجت هاض طت مهجهب مههاطک
ستاس عا م دتاوس نن ا جک منا  /ممتر طتیا یت تضت اد مهاطک ستاسه طت مهو اظهر
قرتط دتد تج منا طت اادجو گر ت تاو ک ش ر اوتو ی رهط ستاس نهر أنیهام مههاطک
م کننهو که آا ها تز حرهمه کنهها یه تضت هادنر شههاو یصهتأنهو تز ررجه مههاطک
ستاس شاو حرهم کنها طت یرتاوتزاو حرهم قاید تضت ادنری جاجیمج کننو ( Ikeda,
 .)2012ارت م منهرس مریههط یه ضهوا نهجه یه ن هاجم نفها ل د اهه تشهرا ا هادی
غترا ادی مهاطک ستاس تس  .زجرت دط حال که مههاطک ا ادجنه شهو یه کهنشأهای
ا ادی تاتصایان مریههط مه شههد مههاطک کننهوگاو سهع مه کننهو اظهاا ستاسه طت
ی یهطل ممتوتم نح نعثتر قرتط دأنوس تشرا غترا ادی مهاطک حرهم طت یه یههطل
غترممتوتمنری نح نعثتر قهرتط مه دأنهو .تشهرا غترا هادی مه نهتاهو شهامد شهرک دط
نظاأرتلس تموای تضممت أاس نحهرجم کهردو محصهه ل  ...شههد ( Hooghe and Marien,
.)2013: 133
طتیا یت تضت اد ا ادی مهاطک ستاس دط جهتمع معر یه دمهکرتسه أهای دط
حهها نهسههع ک ه دط ضههعتت متههاو خهدکههامی دمهکرتس ه قههرتط دتطاههو ی ه ضنهههتو
«دمهکرتس أای ااقص »1شناخت مه شههاوس رتچتهو نهر تسه ( .)Riker, 2014زجهرت دط تجه
کههطأا جا تثری تز دمهکرتس س حوهب یهرس مههر ضت س مههاطک مردمه یه رههط ک ه
اظاا مرداسا ط جهد اوتشت جا ی تجباط ی یهطل هاأری مردا طت تدتط یه مههاطک دط
تمهط کرد تاو (أالتویس  .)48 :1358تجرتو کههطی تس ک یا تاوهم تسهمم  1357اظهاا
تستبوتدی ر هی طت تز یت یرد یه تجه نرنتهب رهای دط طت نیریه ی اظهام مهرداسها ط
ض ه
دمهکرتنتک گاتش ک ط ع مهتاع مهاطک ستاس س تجیاد زمتنه أهای مههاطک
کردو آو تز لهتزا تسبا کاط دس جای ی تج مرداسا طی تسه  .یهوج تسه کهههط
تجرتو طت ی ضنهتو کههطی ک سهایو ی حاک ته  2500سهال رادشهاأ دتطدس ا ه نهتاهو دط
1. Defective Democracies
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یرخهطدتطی تز اظاا مرداسا طیس حوهب یهرس مهاطک  ...یا کههطأای دجیر داتا ک تجه
ط او طت سا أا رتش شر کرد تاوس مواجمه کهرد ی ره نها طسهتوو یه جاجیها کهههطأای
رتهر ت دط تج زمتن طت امبتاا دطتزی دط رتش دتطد .دط تقعس ی دلتد ط ش مهصص ابههدو
ساز کاطأا ط اوأای تجیاد مهاطک س تج م م أنهز دط جامع ی تجرتا دط اه ا ادجنه
اهو تس ینایرتج أ هتط دچاط اهساو یهد یا آستبأاج أ رت تس (غفاطی اتهازیس
.)258 -271 :1386
رأنگ ستاس تجرتوس رأنهگ نایعته دط موایهد رأنهگ مههاطک یههد میهاطی
جامع راجری رأنگراجری ط ی أم ط ت تج اه رأنهگ طت نوهجه کهرد تسه  .نن ها
نحه ل دط آمهزش تطنبارال طسههخ تجهو هله یأهای جوجهوس نغتترتنه دط آو تجیهاد
کرد تس  .ی رهط ک س دط رأنگ نایعت س مهردا تز حرهمه تاتظهاط دتطاهو مصهوط أ ه
ضو ضتوأای آااو گهاأ
خومال تقوتمال یاشو .یا تج حا امب ی حراا ستاس
تحما ی تضت ادی أم دجو م شهد .ی رهط ک س دط رأنهگ ستاسه نایعته س ط تاطأهای
ستاس ت رتدس نرکتب تس تز ری ر ب س تافعا کناط گتهریس تضتهرتض رن هاو نهر .
چنت رأنی س نهتااج ت رتد دط أ راطی تضت اد ی جروجیر طت نوهعت مه کنهو .رآجنهو
رأنگراجری جامع رهاجری دط چنهت رأنیه دط تنبها اتهم دط طأبهرتوس ایهرشأها
گرتجشأای منف امب ی کاط ج قوطل ستاسه تجیهاد مه کنهو (یههترج س .)664 :1386
تزتج ط یا نهج ی رتچتوگ چنو ج یهدو طتیا سهاز کاط طتیاه تضت هاد ا هادی یها
مهاطک ستاس م نهتو گف شناخ دقته ض ه تجه طتیاه ممهت ما دط اظهر گهر ت
زمتن أای تجت اض مهاطک ستاس تس  .دط یت شاخصأای متعهود زمتنه تجت هاض اتهم
یو و شک جر تز م همنهرج آاهاو تضت هاد ا هادی تسه  .تضت هادس أ هاأنی کهنشأها دط
ق ر أای گمترد واج زماا س یهوج نرنتهب تمرهاو زاهوگ دط جهتمهع رتچتهو نهرس
ن اجمجا ت نر گها گهونر طت تمراوراجر م سازد .أ چنت تضت هاد ضه نو تهد رتچتهوگ
زا یهرتی ت هرتد طت هرتأم مه سهازد ( Warten,
محت یرتی کنهیری ردس تحما تمنته
 .)1999ی ضم س تضت اد کاأش أمجن کا أای ض هم س س هل امب حد مما د تجت اض س
نو تههد أمجنه أههای قههرتطدتد نههعمت حفهها أههاج یههرتی کههاأش مصههاررتل طت دط ره دتطد.
یوج نرنتبس تضت اد راج تسا مهاطک ستاس ت رتد طت رتأم م کنو (.)Lee, 2006
یر تج تسا س دط سا أای تختر دط ررنهی یرجمتی نعثتر زمتن تجت اض یهر مههاطک
ستاس س نهج محوواو تز طأتا أای نبتتن ط توشناساا ردگرتجاا ی س طأتا ه أهای
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جامع شناخت نر یرطس مهاطک ستاس معاه شو تسه ( .)Coleman, 1988: 898یهو و
شک تطنوای تضت اد ا ادی ش ر اوتو ی ت لتهای تمههط ستاسه س مههاطک ستاسه آا ها دط
عالت أای ستاس یرتی أر کههطی جنب طتأبردی تسترتن جک دتطد .زجرت دط ط جرردأهای
اهج تمنتت تز تلمتمال مؤکو کههطدتطی دط قرو حاضرس نهج نعمد یه گهمتط أهای اهرا
مههر ضت
م منهرج مؤلفه أهای قهوطل اهرا طت تضتبهاطس تضت هادس مههاطک
قوطل تس
ستاس نهرتد م دأنو .زجرت شاخص أاج أ چهو مههاطک ستاسه س مههر ضت س کهاطتج
حاک ت قااهو دط ج أای دتخ (مردا ه مردا مردا ه حاک ت ) م نهتاو اوهش
دل
مؤثر متجنو تی دط نهلتو قوطل ارا دتشت یاشو ک ربتعتاا تج تامهیاا أ بمهتی دتخ ه
م نهتاو أم ی ت متجش مهر ضت اظاا ستاس دط دتخد ک هک کنهو أهم ضهام م هم دط
ستاس خاطج نعمت منا ع م ه کمهب ررسهتت مههر ضت دط اظهاا یهت تل هد یاشهو
(قریاا شتخاهت دجیرتوس  .)1390یر أ ت مبناس موال حاضر یا ط جرهردی جامعه شهناخت
دط یود یرآمو نا متمتو مهاطک ستاس ش ر اوتو ش ر شترتز طت دط أر د گهاه طسه
غتر طس آو شناساج طتیا مهاطک أای جادشو طت یا تضت اد ا ادی نبتت کنو .سههت ل
تساسه که مواله دط ره راسههصیهج یه آا اسه ضباطننههو تز :ضههعت مهههاطک ستاسه
دط گها أای متفا ل آو چیها تس ؟ تضت اد
ش ر اوتو ساک ش ر شترتز ی یهطل ک
ا ادی چ طتیا تی یا مهاطک ستاس گها أای آو دتطد؟
زایاا زتد ( )1382ماالع تی دط د یصش یا ضنهتو «مههاطک ستاسه زاهاوس ضهتمهد
تجت اض مؤثر یر آوس چالشأای اهج » دط یت دتاههیهجاو دتاههیا رد سه مهه و تایهاا
دتد تس  .یر تسا اتاجج نحوت س ایرش ت رتد ی ستاس س ضامد مؤثری دط متهمتو مههاطک
ستاس آااو یهد متمتو مهاطک ستاس دخترتو رمرتو متفها ل تسه  .تر زجاجتهاو
ج اایتری ( )1387یا «نح تهد جامعه شهناخت مههاطک ستاسه دتاههیهجاو ا هاه مههطد
ماالع  :دتاهیهجاو دتاهیا ن رتو» ر یرداو نعثترگاتطنرج متغترأا یر مهاطک ستاسه یه
نرنتهب د سهتاو ستاسه س خهااهتد ستاسه س گهرتجش یه طسهاا أهاس شهرک دط نههردأهها
نحصتمل روط یهد تاو.
« رأنگ موا » 1تثر تل هاو طیا ( )1963ت لت نهمش ض هو دط تهوو طتیاه یهت
ج گتریأای ش ر اوتو دمهکرتس یهد .آا ا دط یت ج گتریأای جه ره یرداهو
1. The Civic Culture
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ک نع و ی مهاطک س تحما کاطآموی سا تضت اد یت شصصه م همنهرج أها أمهتنو.
آا ا یا نحوت دط آمرجراس یرجتااتاس آل او غری س تجتالتا مرمجک ر یرداو ک «تضت اد» تسه
یتههترج نهعثتر مثبه طت یهر دمهکرتسه
ک دط ا اج نعتت کننو مهاطک ستاس تسه
دتطد .اای طیا ( )1972ج گتری موا  1طت م منرج ضامهد دط نبتهت مههاطک ستاسه
منایع ایرشه مریههط
م دتانو .تز اظر آا اس سهگتری موا س منا ع ط توشناخت مهاطک
ی آو طت ت متجش م دأهو خههد تز راجیها تجت هاض یه خصههص مؤلفه نحصهتمل متهعثر
م شهد .طیا دجیرتو )1995( 2اهاو دتداو ک سهتد جک رتشیتن کننو تساس مههاطک
ستاس تس  .جر تز جالب نهج نرج نحوتوال رترتمهو طتیا تضت اد مههاطک ستاسه س
اتاجج نحوت کاس  )1999( 3تس  .کاس ر یرد ک دط تط رای غری تضت اد ستاسه یه رههط
منف یا مهاطک طتیا دتش ه أر چ مردا ک تر ی ا ادأای ستاس کههط تضت اد دتشهتنوس
تحت ا یتهتری یهد ک دط عالت أای ستاس غترمتعاط ماانو نحرجمأاس تیترهاط ض هدأهای
ش ر اوی 4نظاأرتل ختایاا شرک کننو.
نن ما نت  )1999( 5طتیا مههاطک ستاسه تضت هاد ستاسه چ هاط گهر قههم
نرکس مرتکه س سری اام 6س آاتالتاج  7ساک آممتردتا أ نو طت یرطس کرداو .آا ا یهرتی
تاوتز گتری تجت ا موا گر أای قهم تز سازماوأهای قههم دط آممهتردتا رتهاهوأای
یت آا ا دتد أای تاتهاطی مریهط ی تستفاد تز طساا أهای ج عه تسهتفاد کرداهو .اتهاجج
نحوت آا ا یتاایر جک أ بمتی طنب تی 8یت متمتو تجت ا مهوا تجه گهر أهای قههم
ساهح مهاطک ستاس تضت اد ستاس ی ا ادأای ستاس غتر قهم یهد .تجنر مههاطک
موا سرماج تجت اض قوطن نونرج نعتهت کننهو أهای کتفته دمهکرتسه چنهو رأنی
أمتنو .ماالع تمبر س تیم  )1999( 9رترتمهو عا گرتج ستاس دط آمرجرای مرکمی اهاو
دتد عالت سازماا نن ا رتشیتنه کننهو تجیهاد نواضهای دت ه دط شهش م ه آمرجرهای
1. Civil Orientation
2. Verba et al
3. Kaase
4. Citizen Initiatives
5. Fennema & Tillie
6. Surinamese
7. Antilleans
8. Rank Correlation
9. Amber Seligson
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مرکمی یهد.
تجنی اطل کانریرگ ( )2002یا یرطس ساهح مهاطک ستاس دط سا ج اا یه
تج اتتی طستواو ک مهاطک ستاس طتجج ماانو ط ی دتدو جا اام اهشت ی جهک ا اجنهو س
ساهح ط ی ت هل طت اهاو م دأوس تما تشهرا «غترمتعهاط » کهنش ستاسه ماانهو تموهای
دطخهتس أاس مهاطک دط طتأپت اج أا نحرجمأا ت متجش جا ت تس  .دط حهال که ط اهو
یا دط دمهکرتس أای کههطأای مت ر تنفاب م ت توس دمهکرتس أهای جوجهوس که تکثهر
آا ا رماک هاتم أمتنوس کاأه چه یتر طت دط کنش ستاس غترمتعاط امب ی د طتو
عا نغتتر ط جم نیری کرد تاو .أهتطد )2003( 1دط مواجم مهاطک ستاس راجت نر تط رای
شرق دط مواید تط رای غری م اهجمو دط تط رای شرق س جامعه مهوا نهسه ط جهمأهای
ک هاتمت ک یتش تز چ د سا دط تج مناو حر رتاه دتشهتنوس یه رههط جهوی نوهعت
شو یهد .حم ک هاتم سع دتشه نها دط زاهوگ خصهیه شه ر اوتو افههذ کنهو
خومال جاسهس راطتاهجاج تش ی تضت ادی ض تو طت دط یت مردا تلوا کرد یهد .مهاطک
دط وای ض هم ا یه تجت ها ممهتود شه ر اوتو یتهر و تز سهاختاطأای حهم س ی ره یه
مهاطک مع هل دط یمتاطی تز سازماو أای حم ک هاتم محو د شهو یههد .یهوتأای
ممتود تاتوادی دط دط و سازماوأای جامع موا ی شول سهرکه مه شهو که نها حهو
زجادی ی تن تم شوو ش ر اوتو تایامتو .تج شاجو دلتهد تیه ت ه مههاطک ستاسه دط
تط رای شرق دط مواجم یا تط رای غری یاشو.
ماالع کرجهنا ( )2002دط ط سهتاأای أنهو اههاو دتد سهرماج تجت هاض م ره تسه
مهجب تطنوای مهاطک ستاس شهدس تما مهاطکت ک تلمتماا مهاطک دمهکرتنتک اتمه .
جا ت تی کرجهناس اوش طأبهرتو جوجهو دط ط سهتاأا طت یرجمهت کهرد .ت اههاو دتد جههد
طأبرتو نهتا نو جوجو یهرتی ج ه دأه سهامااوأ مههاطک ط سهتاأای دتطتی سهرماج
تجت اض یا ضر طل دتطد .مک اطلنو نهما  )2006( 2اهاو دتد تاو حوههط جهتاهاو دط
سازماوأای دت ر باا س ک شامد عالت أاج ماانو خومال تجت اض  3ا اجنوگ سهصنرتا
یر مههاطک ستاسه آا ها دط
دط یحثأای ض هم أمتنوس مههب مهاطک ستاس تس

1. Howard
2. Mcfarland & Thomas
3. Community Service
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آجنو نعثتر دتطد .سچتهو کاررت )2009( 1ر یرداو ک جنمت س سهتد س ضهتمد م
أمتنو ک یر ساهح مهاطک نعثتر م گاتطاو یه گهاه تی که مهردا یاسههتدنرس یه أ هرت
مردتو مردا مم نر ی تحت ا زجادنر دط عالت أای ستاس یتهتر تز ساجر گر أها دطگتهر
م شهاو .تسته أهب )2009( 2أم اهاو دتد تاو ک متغترأاج ماانو جنمت س سهتد سه
یر مهاطک نعثترگاتطاو.
کهجنت تر أهب )2011( 3م گهجنو تجنر رض کنتم نن ا جهک طتیاه خهاص تحهو
تضت اد جهد دتطدس رض میادل یرتایتم تسه  .آا ها ره یرداهو که ههاأرتا
یت مهاطک
تضت اد ستاس ی مهاطک ردی تطنباط اوتطدس حوتقد دط یهت جهک گهر سهن خهاصس
تجنر طتیا یت مهاطک ستاس ج ع تضت ادس امبتاا ااچتم تس  .آا ا اتاجج متفا ل طت یه
تج یهطل نفمتر م کننو ک ووتو تضت اد م ر تسه یاضهث شههد جهک گهر تز مهردا
ی نفا ل 4شهاوس تما م ر تس گر دجیری تز مردا طت یا أو ِ نعثترگاتطی یر نغتتهر یه
عالت ستاس تدتط کنو .ضر آو اتم م نهتاو دطس یاشو :تضت اد ستاسه م ره تسه
جک گر تز مردا طت یرتایتمد نا ی رهط عا ا مهاطک کننوس تما م ر تس مهجب شهد
گر دجیری تز مردا تز ستاس کناط گتری کننوس زجرت آا ها م ره تسه تحمها کننهو
أ چتم خه رتش م ط د لم م یه مههاطک آاهاو اتمه  .ینهایرتج نهعثتر تضت هاد یهر
مهاطک م ر تس جمج یاشو محو م ر تس طتیا ض ااچتمی یت تج د متغتر
رتوت کنو.
أهب مهاطج  )2013( 5یها یرطسه دتد أهای رت اجهه  25کهههط تط رهاج س یه منظههط
تطزجای طتیا تضت اد ستاس مهاطک دط سا م س ر یرداو طتیاه یهت تجه د مف هها
ذتناا رتچتو مبتنه یهر نهعثتر متوایهد ضهتمهد زجهادی تسه تضت هاد ستاسه نهعثتر مثبته یهر
مهاطک ا ادجن دتطدس دط حال ک نعثترش یر تشرا غترا ادجن منف تس  .ی ضهم س آا ها
اهض نعثتر نعام یت تضت اد ستاس آگاأ  /تثریصهه ستاسه کهه کرداهو .نرکتهب
ووتو تضت اد ستاس حوهط آگاأ  /تثریصه تس نعثتر مثبته یهر مههاطک غترا ادجنه
شو دتطدس تما نرکتب تضت اد ستاسه حوههط آگهاأ  /تثریصهه ستاسه تشهرا ا ادجنه
1. Vecchione and Capra
2. Stolle and Hooghe
3. Quintelier and Hooghe
4. Apathy
5. Hooghe and Marien
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ستاسه طت نحه نهعثتر قهرتط مه دأهو .یه ضبهاطن س طتیاه یهت تضت هاد ستاسه
ی ماأت خهدِ ض د مهاطک یمتی دتطد.

ادبيات نظری رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سياسی
دط مهطد تیامح ض «سرماج تجت اض » د اه میادل مف هم نیری طت مه نههتو تز
أم نفرتک کرد .تز لحا مف هم س نعرج کاطکردی سرماج تجت اض س چنو ج یههدو
آو طت اادجو م گترد .تستو م شهد نرکتب کهردو «آاچه تسه  »1یها «آاچه که تایهاا
م دأو»2س منایع هتجو حای تز سرماج تجت اض یا أم ی اهض ی تج أ اا مف ههم
نهضت م تایامو ( .)Edwards& Foley, 1997تز اظر نیری اتهم ضمجه نحوتوه یه شهول
غترمتعاد یهد تاوس زجرت آا ا یتهتر یر یحث رترتمهو متمتو سرماج تجت اض مت رکم شهو تاهو
نا احه ض رردِ سرماج تجت اض ( .)Lee, 1999یا تج حا نهکهجد 3تز ت لت کمهاا تسه
ک ه طتیا ه تضت ههاد مهههاطک ستاس ه طت مهههطد نح تههد قههرتط دتد یتهههترج نههعثتر طت یههر
تاوجههه نوتو یعههوی تجهه حهههز دتشههت تسهه  .نهکهجههدس ماأتهه مهههاطک دط جهتمههع
تشرت سا ط 4مرداسا ط 5طت متفا ل م دتاو .دط جهتمع تشرت سا طس أر شه ر او غنه
نهتا نو دط ض د ط ت جهک تای ه دت ه تجبهاطی 6متههرد تز ت هرتدی تسه که هرد
تشرت آا ا طت دط تجرتی ررحأای خهد یه ک هک م هما مه کنهو .یهر ضره س دط جهتمهع
ممهتود أمهتنو .ینهایرتج تگهر آا ها جهاد ایتراهو که
مرداسا ط أ ه شه ر اوتو ضهعت
ی یهطل تطتدی ی جروجیر ک ک کننوس خهد طت ی جها ط مه جاینهو .جهاج که شه ر اوتو
هتف رتیتری تأوت مهترک جا منا ع مهترک طت ی حرهم تگاتط کننهوس حرهمه یه
«گمترش دتدو أر چ یتهتر شبر تش» نرغتب م شههد .دط اتتیه أهر چه حرهمه یتههتر
جای تای أا طت ییتردس ت رتد یتهتری تجو نهرتد دتدو تای أها طت طأها مه کننهو یتههتر
اتازمنو حرهمت أمتنو ک ی ک ک آا ا یتاجو .نهکهجد تج ضعت طت جک «چرخ اسو»7
م اامو ک یو و شک یتاایر ضوتو ی دطیاط جک چنت لهجاناو دمهکرتنتهک تسه  .چه
1. What it is
2. What it does
3. Tocqueville
4. Aristocratic
5. Democratic
6. Enforced
7. Vicious Circle
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چتمی تجت اضال مرداسا ط طت یه سه دمهکرتسه مه کههااو؟ دط أ ه ت س أ رهاطی
تطتدی 1یت ش ر اوتو تس ک یاضث رتهبرد جک أو مهترک م شهد .أ راطی تجباطی
م نهتاو ی أ او جاج منت شهد ک دط جهتمهع تشهرت سها طی ط تی دتشه  .أ رهاطی
یرتسا أو مهترک م نهتاو نهس حرهم اتم تجرت شههد .تمها تجه اهه أ رهاطی یه
تستبوتدی دمهکرتنتک 2م تایامو .دط أر د مهطد ط تی ض ههدی 3حهاکم تسه س دط حهال
ک دط تای أای تطتدیس ط تی ت و  4جهد دتطد .دط شبر أای ض هدیس تضت اد مهطد اتهاز
ادتطیأا یه رههط محهو د
ج ت تم یرتی نعوتب جک نمش مهترکس تجباطی تس
یر تسا جک تید تحو ن رکم م جاینوس رق اهوتطد که آو تیهد تحهو «لُهرد» یاشهو جها
«روطخهتاو » جا «حرهم » .أ چنت مبنای چنت ط تی ض هدی یر تسا تیمهتی تسه
ا یرتیری .تز تج ط تضت اد ی ط تی ض هدی مبتن یر خهدتنراج ابهد نع تمجا ت اتمه .
تز رر دجیرس دط جک تجت ا موا س تضت اد ستاسه اه یهر تسها ت هرتدس ی ره دط ا ادأها
سرماج گاتطی م شهد .ش ر اوتو ی رهط تطتدی قهتضو ج ع طت طضاج مه کننهو «مفه
سهتطیأا» نهس أ ش ر اوتو ننبت م شهاوس اه وه تز سههی کمه که دط ط قهرتط
اه تجبهاطی ( &Fennema
دتطد .دط چنت جهتمع س مهاطک ستاسه خهدتایتصته  5تسه
.)Tillie, 1999
دط د طتو تخترس آو مف ها تز سرماج تجت اض ک یتهترج راجرش طت دط ض هها ستاسه
دتطدس م اهنهکهج  6طتیرل رهنناا 7تس ک یر تسا آوس سرماج تجت اض نهیت کننو
«تضت ادس أنیاطأا شبر أاج تس ک م نهتانهو کهاطتج جامعه طت یها نمه تد کهنشأهای
أ اأنگ ی بهد یصهنو» .رهنناا ( )2000سرماج تجت اض طت اتتی « وهت مهوا » مه دتاهو
ک دط شبر مترتک تز ط تی تجت اض د سههج نیمهم مه جایهو .شهاخصأهای سهرماج
تجت اض شامد تطتد گرتج س ضوهج دط تای أا ساهح تضت هاد تسه  .رهننهاا تسهتو
م کنو تضت اد ضر طن یرتی سازماوأای موا قهی تسه که یه سه م خهدشهاو کتفته
1. Voluntary
2. Democratic Despotism
3. Vertical
4. Horizental
5. Self- induced
6. Neo- Tocequevillean
7. Robert Putnam
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حاک ت طت ی د ررجه ی بههد مه یصههنو :ت تز جنبه نواضها شه ر اوتو دط تجت اضهالِ
یرخهطدتط تز متمتو یا ی تضت اد م نهتانهو یهر حرهمه ِ کاطآمهونر نعکتهو کننهو .زجهرت تگهر
حرهم راسصیهی اتازأایشاو اباشوس آا ا م نهتانو دط کنش ج عه دطگتهر شههاو .د ا
تز جنب ضرض حرهم ِ ا اجنوگ تز می هض ش ر اوتو ی ضنهتو قااهوگاتطتو یالوه سههد
م یرد .شه ر اوتو دتطتی تضت هادس ضهر طل أ رهاطی طت دطک دط ط ج ه دمهکرتنتهک
مهاطک م کننو .تز اظر رهننااس دط تجتالتهاس دط أهر تسهتاو نحوه أرگهاه ستاسه گهاتطی
ض هم کاطآمو ی ضعت سرماج تجت اض یمتی دتطد (.)Putnam, 1993
دط سا أای تختر یا جهد حیم قاید نهج ماالعالِ مؤجوِ اظرج رهننهااس تاتوهادتن اتهم
امب ی آو ررح شو ک نا حهو زجهادی هم مها تز سهاز کاط تجه طتیاه طت ی بههد تطنوها
یصههتو تسه (یهرتی مثهها .)Klesner, 2004; Fennema & Tillie, 1999; Ikeda, 2014
آجروت1س ی ضنهتو جر تز یرجمت نرج تج منتووتوس ر تز یرطسه اظرجه رهننهاا نفرتهک
تاهت مهاطک أاس چ هاط تلیههی طتیاه تضت هاد ا هادی مههاطک ستاسه طت موهله ینهوی
م کنوس تلیهأاج ک دط أرجک تز آا ا ممترأای تضت اد ا ادی ی مهاطک ستاس یمت یه
ساهح تضت اد دطگتری ستاس رب دتطاو.
جدول  .1الگوهاي اعتماد نهادي و مشاركت سياسي مورد نظر آیکدا

اعتماد نهادي

اعتماد

بياعتمادي

ازنرر سیاسی درگیر
از نرر سیاسی غیر درگیر

 1الف
 2الف

1ب
2ب

ی اظر آجروتس دط یت چ اط حال یا س نن ا مههطد ت ( 1تله ) اههاو مه دأهو که تضت هاد
ا ادی ی مهاطک ستاس حرهمت م تایامو یا منا اظرجه سهرماج تجت هاض س یه جه
ن هطی رهننااس سازگاط تس  .تج مهطد اهاو م دأو ک ش ر اوتو معتوواهو یها یرخههطدتطی
تز سا یا ج تز تضت اد ا ادی ک تز ررجه مههاطک ستاسه عا اه ه شهامد ط ی دتدوس
شههرک دط متتتنههگأههاس رتهسههت ی ه نظههاأرتلس تموههای ضرجو ه أهها ن هها گههر ت یهها
ستاست وتطتو ه تجیاد م شهدس قادطاو گر حاکم مهطد تضت اد خههد طت یه قهوطل یرسهاانو.
یوج معن ک شبر أای تجت هاض یها ط یه ح اجه متوایهدس تضت هاد تجت هاض تضت هاد
1. Ikeda
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ا ادی ی مهاطک ستاس عا ا م تایامو .تما تج نن ا منا  /ممتر طتیا تضت هاد ا هادی
مهاطک ستاس اتم  .منا  /ممهتر د ا () 1س تشهاط یه ضهعتت دتطد که شه ر اوتو
م نهتانو تز ررج مهاطک س حرهم کنها طت ی منظهط یازنعسهت حرهمه قایهد تضت هاد
خهد یرتاوتزاو .یر تسا تج منا س ش ر اوتوس ض ح اج تز تجو ا ادأای دمهکرتنتهک
ی یهطل اظاامنو1س أنیام مهاطک ستاس دتطاو ک ی تضت ادی آا ا امب یه حرهمه
مهجهد ت متجش جایو .یر تج تسا س حت ش ر اوتو ی تضت اد مه نهتانهو تز ررجه مههاطک
ستاس تضترتض  2جا ط ی دتدو یا أو خ ع /ح ی حرهم مهجهدس دط ستاس شهرک
کننو ( .) 1جا ت أای نحوت اهطج ( )1999اههاو دتد که « عالته أهای تضتهرتضآمتهم»س
ی ضنهتو یصه تز مهاطک حرهمت س تضت اد ا ادی طتیا منف معنه دتطی یها جرهوجیر
دتطاو .تج اه دمهکرتس س ی ج دط آستای شرق جنه شرق دجهو مه شههد .که
شت  )2011( 3یا یرطس دتد أهای  43کهههط دط رت هاجش تطزشأهای ج هاا س حته یعهو تز
حا تر دجیر کههطأای نهسع جا ته تز ا هاه شهاوس ره یرداهو که دمهکرتسه أهای
تاتوادیس مهاطک ستاس یا نری دتشت تاو.
 ) 2م نهتو گفه شه ر اوتو
دط مهطد ش ر اوتو تز اظر ستاس غتر عا ( 2تل
اه  2تل یر حرهم متر تاو ستاس طت ی حاک او تگاتط مه کننهو .دط تجه حاله س
متمتو طضاج تز زاوگ امبتاا یها س تمها متهمتو مههاطک امهبتاا رهاجت تسه  .یتههترج تی هاا
دطخصهص طتیا تضت اد مهاطک دط آزمهوأای نیری ی تج موهله مریههط مه شههد.
زجرت نعتت نهصتص دقت متمتو نعثتر تضت اد یهر مههاطک مههرد تسه  .دط حاله  2س
ش ر اوتو تز اظر ذأن دطگتر ستاس اتمتنو دط ضهض حهت شاو یتهتر متهجه زاهوگ
خصهی خهدشاو تس  .یرتی مثا س آا ا یو و تز أتچگها تضترتض س اهض ی تضت هادی طت
امب ی ستاس ی ا اجش م گاتطاو .تجه شه ر اوتو معتوواهو زاهوگ ط زتاه شهاو أهتچ
تطنبار یا تضت اد ی حرهمه اهوتطدس جها رهر مه کننهو عالته أهای حرههمت یها زاهوگ
خصهی شاو ی تطنباط تس  .دط تج حال س د شته نبتهت یهرتی تجه ج گه شه ر اوتو
جهد دتطد :ت تجنر «ش ا م نهتاتو یر حرهم ناو متر یاشتو د ا تجنر ش ا و یاجو
حهت ناو ی زاوگ خصهی ناو یاشو تج یرتی زاوگ ش ا کفاج م کنو» .تج گر
1. Systemic
2. Protest- type
3. Qi &Shin
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اهض ی تضت ادی طت امب ی ستاس یو و أتچگها تضترتض ی ا اجش م گاتطاو .هرض
م شهد ک  2ی أنیاا آزمهو نیری تغ ب یا  2تل قار شهد ک یاز أم ی اههض سهر
دطگ دط خصهص طتیا تضت اد یا مهاطک م تایامو.
ضم یر ن اجم چ اطگاا یها س تز دجیهر ارهال م هم اظرجه آجرهوت تجه تسه که مها
م نهتاتم یا ک کِ تجو مه هط کاطآمهوی ستاسه س ضهعت مههاطک ستاسه طت تطزجهای
کنتم .مف هم ک ی اظر ی د یعهو دتطد :کاطآمهوی ستاسه دط اه س که دط تجه حاله
ش ر اوتو تحما کاطآموی م کننوس أنیام ک معتوواو دطیاط گر ستاس مههطد اظهر
حر یرتی گفت دتطاو کاطآموی ستاس یتر ا س که دط آو شه ر اوتو معتوواهو أت ه
ستاس ی آا ا راسصیه خهتأو یههد .أهر د اهه کاطآمهوی تز اظهر مف ههم دتطتی تضت هاد
ا ادی ممتود أمتنوس تما مه نههتاتم مف هها کاطآمهوی طت یه ضنههتو جهک ضامهد نهتاهاج دط
مف هم گمترد تز تضت اد موهل ینوی کنتم ( .)Yamaghshi, 1998یا تجه جههدس تضت هاد یه
نهتااج شصص نا حوی تز تج تضتواد ک حرهم م نهتاو ی خارر نهج تش یه تاتظهاطتل
قصهو
ما مهطد تضت هاد یاشهوس متفها ل تسه  .دط تجه مف ههاس تضت هاد ااشه تز اهه اته
حرهم تس  .أ چنت کاطآموی ستاس نا حو زجادی ی نهتا نوی 1ض هم تیمت تسه .
تز تج حتث ک کاطآموی ستاسه یتر اه یه یا طأهاج دط خصههص نهتاهاج ت هرتد مههطد
تضت اد یمتی دتطد (ا ادأای ستاس ) کاطآمهوی ستاسه دط اه س یه نهتاهاج شه ر اوتو
مریهط م شهد (( )Ikeda, 2012آا اج ک ی ا ادأای ستاس تضت اد م کننو).
أتد دط موال تی ر تز یرطس تج سؤت ک «چ چتمی مهجب کناط گتری تز زاوگ
ض هم دلمردی ستاس شو تس ؟» س ط تج ض ّ طت دط خصهص طتیا طقای س تضت اد
مهههاطک ستاسه تز أههم مت ههاجم مه کنههو .ت س طقایه ستاسه طتیا ه ممههتوتم ض ه یهها
ی تضت ادی ی تحمت ستاس دتطد .د اس طقای نن ا تضت اد آو ت رتدی طت ی تحهمت کهاأش
م دأو ک أهج حمی ضهعتف دتطاهو جها تز أهتچگهاه أهجه حمیه یرخههطدتط اتمهتنو.
ی ضباطن س طقای یر متمتو تضت ادی ک أهتدتطتو ررشههط 2یه تحهمت ستاسه دتطاهو نهعثتری
اوتطد .سهاس ی تضت ادی ی تحمت ستاس مهاطک ستاس ممتوتم طت راجت مه آ طدس زجهرت
مهجب کناط گتری ش ر اوتو سرخهطد تز زاوگ ض هم م شههد .دط تیهامح نه نهرس
ی تضت ادی ی تحمت ستاس جک متغتر موتخ گر تسه که نهعثتر طقایه یهر مههاطک طت
1. Competency
2. Intense Partisans
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م کاأو .أتد ره زمتنه تجت هاض س تقتصهادی رأنیه طت دط نهعثتر طقایه یهر تضت هاد
مهههاطک ستاس ه مههؤثر تطزجههای م ه کنههو .یههرتی مثهها س نحههه تقتصههادی ک ه دط تط رههای
رماک هاتمت طخ دتد اوه تساس دط نحرجکِ یویتن سای یه تمههط ستاسه دتشه  .أتهد
تستو م کنو أرچنو نواید تاتوادی تز سهی ش ر اوتو دمهکرتس أای قوج نر ی ضنههتو
ضام دط ج کنتر ض د تحمت حاکم اهاا اظاا دمهکرتنتک سالم دطک مه شههدس
دط تط رای شرق یرآمو تز ک هاتممس ک اقو رأنگ ستاس نحمت گر طقایه ستاسه
ررأتیاو أمتنوس نواید تاتوادی ی شول مهجب ی تضت ادی ی تحمت ستاسه مه شههد (:10
.)Hill, 2010
آل هاو طیا اتم تز ج محوواا أمتنو ک ی یرطس طتیا متاو رأنهگ ستاسه
مهاطک ستاس رردتخت تاو .ی اظر آا اس ضوهج دت ر باا ت رتد دط سازماوأاس گهر أها
تای أهای تجت هاض مههاطک ستاسه طت ت همتجش مه دأهو .أ چنهت دط مههطد طتیاه ی
مهر ضت س کاطآموی مؤثر یهدو اظااأای ستاس یا مههاطک ستاسه معتوواهو که تگهر
اظااأای ستاس یصهتأنو یاق ی اانوس یاجو مؤثر مهر یاشنو .تض ا د له یاجهو نها حهو
زجادی ش ر اوتو طت طتض ای دتطد نا یتهتاو دط رهه ا مهول مهجهدجه خههد طت حفه
مههاطک
کنو .ثبالس مؤثر یهدو مهر ضت اظاا ستاس س طتیاه ی ممهتوت یها طقایه
ستاسه دتطاهو ( .)Almond & Verba, 1975: 217-330یها دطاظهر گهر ت أ رهاطی تطتدی
تجباطی مهطد اظر د نهکهجدس کاطآموی ستاس یتر ا تاهت چ اطگاا رتههن ادی آجرهوت
دطخصهص طتیا تضت اد مهاطک ستاس مهاطک ستاس ی د اهه عا اه منفعماه
نومتم ینوی شو تضت اد ا ادی اتم یر تسا س شاخص م م متمتو مه وت د ل س ض ررد
ا ادأای م م حرهمت نصهط تز ج گ أای مم هلت م رت نعتت طتیاه یهت آا ها دط
قالب رضتال س گاا یرطس تطزجای شو.
فرضيههای تحقيق
مههاطک

ستاسه ( عا اه

 .1یت متهمتو مه وته د له ع ه دط تمههط مصت ه
منفعما ) راسصیهجاو طتیا معنادتطی جهد دتطد.
 .2یت ضعت ض ررد ا ادأای م م حرهمت مهاطک ستاس ( عا ا
راسصیهجاو طتیا معنادتطی جهد دتطد.
 .3یت نصهط تز ج گ أای مم هلت م رت مههاطک ستاسه ( عا اه

مفعماه )
مفعماه )
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راسصیهجاو طتیا معنادتطی جهد دتطد.
 .4زاههاو مههردتو تز اظههر مهههاطک ستاسه ( عا اه مفعماه ) نفهها ل معنههادتطی یهها
جروجیر دتطاو.
 .5یت س مهاطک ستاس ( عا ا مفعما ) ش ر اوتو طتیا جهد دتطد.
 .6یت متمتو سهتد مهاطک ستاسه ( عا اه مفعماه ) شه ر اوتو نفها ل معنهادتط
جهد دتطد.
روششناسی تحقيق
ط ش مهطد تستفاد دط ر أش حاضرس رت اجه یهد تز تیمتط ررسهنام یهرتی ج هعآ طی
ترمضال تستفاد شو تس  .جامع ی آماطی ر أشس ت رتد  18سا یه یها ی سهاک شه ر
ممر سا 1385س نعوتد آا ها  864,476افهر
شترتز یهد تاو ک یر تسا سرش اطی افه
یهد .تز تج نعوتدس  383افر یر تسا رمه نعتت حیم ا ها کهکرتو ی ضنهتو ا ها نحوته
تاتصا شواو ک دط ا اج تج نعوتد یه  400افهر ت همتجش جا تنهو .یهرتی دسهتتای یه ت هرتد
ا ها س تز ط ش ا ها گتری ربو تی نصاد متناسب یا حیم تستفاد شو ی تج یهطل ک
تیتوت ج عت منار اُ گاا ی ش ر شترتز یرتسا سرش اطی سا 1385ی دس آمهوس سهپ
ی امب ج عت منار نعوتد ا ها ی أر مناو نعتهت شهو .یهرتی نهزجهع ررسههنام أها اتهم
دط أهر مناوه یه
ی هکأای مهجهد دط أر مناو ی ضنهتو تحوأای تی ا هاه تاتصها
امب ررکردو أر 10ررسهنام دط أر ی هکس نعوتد ی هکأای مریهط ی أر مناو مههصص
شواو .متغترأای ممتود تیمت نحوت ی نرنتب تضت اد ا ادی مهاطک ستاس یهداو ک
دط تدتم ی نعرج مف ههم ض تهان آا ها رردتخته مه شههد .تطزجهای ت همتجش تضتبهاط
گهج أای مریهط ی تیعاد تضت اد ا ادی تاهت مهاطک یا مرتجع ی تدیتال نیری اظری
نحوت دط اظر گر ت وای مف هم ساز (ط تج دط ا  )1تطزجای موهامت محتههتی
گهج أای مریهر نهس چنو افر تز متصصصاو جامع شناس (تضتباط یهطی) یهطل گر ت
تسه  .أ چنهت یههرتی تطزجهای راجهاج تیههمتط سهنیش تز ضهرجب أ بمههتی دط اه آلفههای
کر اباخ تستفاد شو ک ضرجب أ بمتی گهج أای مریهط یه أ ه تیعهاد متغترأها دط حهو
 .1ط تج دط ا تج ررسش طت مارح م کنو ک آجا دط ا کامد جک نعرجه یه سهت ع معهر تطت ه شهو
تس ؟ دط تج حال معر أا یاجو ا هاه تی یها تطت ه دأنهول ن هاا تاوجهه أها اههتح وهای مف هها یاشهنو
(منصهطجاوس .)93 :1381
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قاید قبه خت یا ج یهد تس  .ضرجب آلفای گهج أا ی یهطل زجر یهد تس  :تضت هاد
یه د له ع ه ()%87س ض رههرد ا ادأههای م ههم حرهههمت ()%89س نصهههط تز ج گه أههای
مم ه و ()%84س تضت اد ک ()%94س مهاطک ستاسه منفعماه ()%61س مههاطک ستاسه
عا ا ()%75س مهاطک ستاس کد (.)68
اعتماد

تضت اد ی تسا تمراوراجری أ اأنی کنشأا دط گمتر أهای مرهاا زمهاا اامحهو دس
نعمت تحما تمنت ردی رتشیتن راجری نص تمأای دجیرتو ()Warren, 1999س نمه تم
ت ههرتد دط نههعمت أمجنهه کا أههای ض هههم نههعمت نوهه ت أههاج دط یرتیههر مصههاررتل
رتشیتن ااراجرس راج تسها مههاطک ستاسه طت هرتأم مه کنهو ( .)Lee, 2006زنهمرهاس
تضت اد طت اهض نردجو امب ی کهنشأهای تحت هال دجیهرتو دط آجنهو مه دتاهو (زنهمرهاس
 .)50 :1390گتوامس تضت اد ا ادی طت تضت اد ی اظااأای ا ادج ا ادأای کاطشناسه چههو
رمشکس ر ت س مع مس نع ترکاطس نمطجوان  ...م دتاو ک ما ی تسا قهتضو نصصصه یاجهو
ی آا ا تضت اد دتشت ی اشهتم ترهم چنهوتا تز ض رهرد تختصایه آا ها اهوتطجم (گتهوامس
 .)108 :1377خوتجهکه  )2007( 1تستو م کنو تضت اد ا ادی م نهتاو ی ضنههتو تضت هاد
ی اظااس جا یازنای تز مهر ضت ِ متصهط مردا تز حرهم س یمحت ن نهتاهاج کاطآمهوِ
سازماوأای حرهمت یرتی تایاا هاج مریهر شاو دجو شهد .یا دط اظر گهر ت نعهاطج
مف هم یا س دط تج موال تضت اد ا ادی تز ررج س شاخص نصهط ت هرتد تز متهمتو مه وته
ض ررد قه میرج دط زماو نحوت (ماانو نحو ضهوتل س آزتدی مابهضهالس ط هع یترهاطیس
یرقرتطی تمنت س کنتر نههطاس نوهجه تطزشأهای دجنه س کاسهت مهاد مهال )..س تطزجهای
ضعت ض ررد ا ادأای م م حرهمت (شهامد می هع نههصتص مصه ح اظهااس می ه
شهههطتی تسههمم س دتاهههیا أههاس قههه قوههاجت س اتههر ی تاتظههام یههوت سههت ا) نصهههط تز
ج گ أای مم هلت م رت (ماانو تاتوادراجریس حف قوطل خهدس ی جها مصهر کهردو
ره م ر س ی نهج ی خهتس أهای مهرداس تضت هاد یه مهرداس نهتاهاج حهد مههرمل
جامع س دتشت یراام تقتصهادی  )..تطزجهای شهو تسه  .تجه تطزجهای تز ررجه تسهتفاد تز
گهج أاج یا رت لتررل چ اط گمجن تی شامد گمجنه أهای خت ه زجهاد نها خت ه کهم (دط
1. Khodyakov
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نا کامما مهت (دط شاخص سهها) یههطل

مشارکت سياسی

رتچتوگ یحث مهاطک ستاس یتهتر ااش تز تی اا خهدِ قتوِ ستاسه تمهر ستاسه تسه
ک ی خهدی خهد ض ستاس میادله یرتایتهم تسه  .لفه جهچ )2004( 1د طأتا ه
گمترد مف هارردتزی تمر ستاس طت تز أم مت اجم مه کنهو :یعوه تز مؤلفهاو تمرستاسه طت
ی ضنهتو جک حهز ج  2مریهط ی حهز ستاس م دتانو که یهر مبنهای خصه ِ ض ههم 3س
محو دشوگ دط حههز أهای د لته جها جره شهوو یها کاطکردأهای حرههمت نعرجه
م شهدس دجیرتا آو طت ی ضنهتو رتجنوی جه  4رآجنهوی مریههط یه نصه تمگتهریس حهد
منازض جا معاه ی نواد م دتانو ک یر تسا رتجنو نص تمگتری مهطد قبه أ تحمت
مهصص م شهد .تک رمجته رنج طأتا متفها ل نعرجه ِ تمهر ستاسه یه مثایه تأهوت 5س
تیمتطأاس جک حهز خاصس جک رآجنو جا اهض طتیا  6طت تز أم مت اجم م کنو ( Exposito,
 .)2014: 236اهطج م گهجو« :مهاطک ستاس یهر حمهب چه کمه (کهاطگمتطیأها جها
سازماوأای ج ع )س چ چتمی (منایع کنش ض ههم مههطد تسهتفاد یهرتی دطخهتسه أهای
ستاس ) کیا (تأوت مهطداظر مهاطک کننوگاو) نرامد ننه م راجرد .نحهه ل دط
چ کم س ی مهاطک کننوگاو کهاطگمتطتا مریههط تسه که تزررجه آا ها مههاطک
محو م شهد .نغتترتل دط چ چتمیس یه کهنشأهاج مریههط مه شههد که تز ررجه آا ها
مهاطک ستاس تیرتز م شهد .یرتی مثا س نحرجم کردو محصه لس مرتسهمأهای ختایهاا س
نظاأرتل میازی أ اأنی کنشأا تز ررج نرنهله یأای مهیاجهد .دط خصههص کیهاس
مهاطک ستاس یر حمب أمت أا جا ق ر أاج ننه م راجرد ک مردا م خهتأنو یر آا ا
نعثتر ییاتطاو (.)Norris, 2002
دط مهطد مهاطک ستاس س شاخص أا تاهت آو اتم تج ا اظهری جها نیریه چنهوتا
1. Leftwich
2. Particular Area
3. Public
4. Particular Process
5. Ends
6. Relation
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جهد اوتطد .دج ر)2012( 1س مهاطک ستاس طت «نع هو یه مرااتمهمأهای ستاسه دط اظهاا
ستاس ماانو شرک دط تاتصایال رتهست ی اظااأای ستاسه » مه دتاهو .مههار )2002( 2س
آو طت «متمتو نحو ض حوهب شه ر اوی دط عالته أهای ستاسه مه دتاهو (ماانهو حه
تضترتضس آزتدی یتاوس ح ط ی  .»...ج گ تساس نعاطج یا تجه تسه که یها تیتنها یهر
ماأت قااها نو ض د ستاس س حا جک چاطچه مرجع یا منایع مهجههد ض هد ستاسه دط
دط و أنیاطأهای ستاسه طتجهج أمهتنو ( .)Lamprianou, 2013یهرضر س أهطیها دجیهرتو
تساساا یا ن رکم یر تأوت  3ا ض د[ 4ستاس ]س مهاطک ستاسه طت « عهالتت مه دتانهو که
قصو جا اتتی مهطد اظرش نعثتر گاتشت یهر ض هد حرهمه تسه » ( .)Ibidتز تجه ط تطت ه
نعرجف جامع تز مهاطک ستاس کاط آساا اتم س ی ج تگر شصص أهرد اهه عالته
غاج شناخت ( 5ن رکم یر ط تهاط ستاسه أهو محههطس منهتج تز تیهامح جهاهاا )Telos
تستو أای ض دگرتجاا  6جا ط ج تی( 7منتج تز ن رکم یر شته أای مهطد اتاز حایهد تز کهاط
جهااا  )Praxisطت دط نعرج مهاطک ستاس مو اظر قرتط دأو (.)Lamprianou, 2013
دط تج موال محووهاو یها دط اظهر گهر ت اهه أ رهاطی تطتدی غتهرتطتدی نهکهجهدس
مهاطک ستاس عا ا مهطد اظر آجروتس مهاطک ستاس چه چتهمی مههطد اظهر اههطج
جعن اه کنشأاج ک ت رتد تز ررج آا ا مهاطک ستاس خهد طت تیرتز م کننو یانهجه
ی ج گ أای جامع تجرتو ری أای مهاطک ستاس مهجهد دط آوس دط اظر گهر ت
ساهح عالت ستاس ک ت رتد م نهتانو دط تج اه اظااأای ستاس دتشت یاشنو أ چنهت
اتاجج نرنتک نح تد ضامد تکتها (جو )3 2س تاهت مههاطک ستاسه طت یه د دسهت
مهاطک ستاس منفعما مهاطک ستاس عا ا نفرتک تطزجای کرداو .نا حهوی یهر
تسا اظر ست زتد ()1373س دط مهاطک ستاس منفعما «ط مصر ط جا دتطاو قوطل
منا ع ض هم طت نعرج کرد س یا یهو ط دسهتهط تض ها ز ط تز
ی رهط جکسهج تأوت
یوط ی ذجدس تجرتی آو طت نو ت [م کنو] .جامع حالت تافعال دتطد رد خههد طت قهادط
1. Diemer
2. Munroe
3. Telos
4. Praxis
5. teleological
6. Praxialist
7. Procedural
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نهو ج تسهترتن ی یهرتی دسهتتای یه آو ا ه یتنهو .دط تجه جها اههض
ی نعرج تأهوت
مم هلت گرجمی یر رأنگ ط حت ردی جامعه حهاکم مه شههد» .دط موایهدس مههاطک
دط ض هد مهجهب اههض مهتزاه
مردا تسه
عا ا «یتاایر نومتم هاج یت حرهم
مثب دط اظاا ستاس نهزجع هاطأا ی یصشأای مصت » م گردد «جامعه یها تاتصها
جک یراام خاصس مم هلت تجرتی دقت آو طت ی ض و جهک گهر حمیه خهاص تگهاتط
م کنو» .رض م شهد عالت أای ستاس ماانو شرک دط تاتصایالس دابا کهردو تخبهاط
کمب ترمضال ستاس شرک دط نظاأرتل طتأپت هاج أها یهر تسها یهاز أهای زمهاا
نعتت شو تز سهی حرهمه نهسه أ ه ت هرتد جها دط وهای خصهیه خ ههل خااه
یهطل م گترد .یر ضر س عالت أاج ماانو أ راطی امدجک یا جر تز تحهمت ستاسه س
عالت دط ستاد تاتصایان کااوجوتأا شرک دط سصنرتا أای ستاسه آگاأااه س ضاموتاه
ی منظهط نحو خهتست أای ستاس خهدِ شصص جا ت رتد گهر أهای مههطد اظهر ی تایهاا
م شهاو تز اظر مهاطکت مم ه ا یهدو دط دطج یا نری امب ی عالت أای ستاسه
منفعما قرتط دتطاو.
ویژگیهای افراد نمونه
دط تج ر أشس  51/2دطیو تز ت رتد ا ها طت مردتو  48/8دطیو طت زااو نهرتد دتد تاو.
تز اظر سن س یتهترج راسصیهجاو ( )54/8دط گر سن 18نا  30سال ک ترج آااو ()1/2
دط گر سن  79سال ی یا قرتط دتشهتنو .متهاایت سهن راسهصیهجاو  34/10تسه 41/8 .
دطیو تز راسصیهجاو میرد  58/2دطیو تز آااو متعأد یهد تاهو .تز اظهر شهغ س یتههترج
موهل أای شغ ت رتد ا ها ی نرنتب خاا دتطی ()%32/8س شاغد یههدو ( )%25دتاههیهج
( )%19/2تس  .أ چنت  10دطیو تز ت رتد یترهاط  6/2طدیهو یازاهمهت یههد تاهو .تز اظهر
 4/5دطیو ساجر معر کرد تاو .تز
قهم س  95/5دطیو تز راسصیهجاو خهدشاو طت اط
اظر سهتدس متاایت سا أای نحصت راسصیهجاو  11/50سا نحصهت طسه یها تاحهرت
معتاط  3/95سا یهد تس .
مهاطک ستاس دط تج نحوت یر تسا رتف تز مهاطک دط تاتصایال نا شهرک دط
سصنرتا أای ستاس سنیتو شو ک نهزجع دطیوی احه مههاطک ستاسه راسهصیهجاو
ی نفرتک گها أای آو ی یهطل زجر یهد تس  .أ اورههط که دتد أهای جهو  1اههاو
م دأوس د اه تز یتهترج عالت أای مهاطکت ستاس ت رتدس شرک دط تاتصایال دابا
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کردو تخباط ستاس یهد تس  73/6 .دطیو تز ت هرتد مههطد یرطسه گفته تاهو امهبتاا زجهاد
خت زجاد دط تاتصایال شرک کرد تاو متاایت مهاطک دط تاتصایهال  3/03ا هر یههد
عالته أهای سها یها نر مههاطک
تس  .أر چ تز سا راجت مهاطک ستاس ی سه
ستاس حرک کنتمس تز نعوتد ت رتد مهاطک کننهو دط تجه عالته أها کاسهت مه شههد نها
جاج ک شرک دط تضترتضأای ستاس یا ا ر متاایت  1 /28ا هر ک تهرج اهه عالته
ستاس ت رتد مهطد ماالع یهد تس  .أ چنت  94دطیو تز ت رتد گفت تاو که أهتچ قه جها
امبتاا کم دط سصنرتا أای ستاس شرک دتشت تاو.
جدول  .1توزیع درصدي ميزان و ميانگين گونههاي مشاركت سياسي پاسخگویان

مورد مشارکت
شرکت در انتخابا
دنبال کردن اخبار سیاسی
شرکت در تراهرا سیاسی
همکاری نزدیک با احزاب
فعالیت در ستادهای انتخاباتی
شرکت در سخنرانیهای سیاسی

هیچ وقت نسبتاً ک نسبتاً زیاد خیلی زیاد
42/8
%30/8 %13/5
%13
21/8
29/5
28/5
20/2
%10
%22
33/8
34/2
% 0/8
3/5
12/2
83/5
% 0/8
6/2
14/2
78/8
% 0/5
5/5
%16
%78

میانگین
3/03
2/53
2/08
1/22
1/29
1/28

انحراف معیار
1/04
1/04
0/97
0/53
0/61
0/58

یرتی دست ینوی مت اجمکردو گها أای مهاطک ستاس تز آزمهو نح تد ضامهد تکتهها
یا شته تطج اک تستفاد شو .یر تسا اتهاجج تجه آزمههوس گهاه أهای مههاطک ستاسه
راسصیهجاو طت م نهتو زجر د ضامد مهاطک ستاس منفعما عا ا دست ینوی کرد .تج
د دطیهو تز تطجهاا گهاه أهای مههاطک ستاسه
د ضامد نهتامت تاهو نورجبهاا شصه
راسصیهجاو طت نبتت کننو (جو .)2
جدول  .2عوامل و مقادیر واریانس ویژه و تجمعي تبيين شده مربوط به هر عامل

مقدار واریانس تبیین شده
عوامل
تجمعی
از واریانس
کل
42/34
42/34
2/54
مشارکت سیاسی منکعالنه
62/07
19/72
1/18
مشارکت سیاسی فعارنه
مقدار کیسر -مایر=  ،0/75مقدار خی دو=  ،484/95سطح معنی داری = 0/000

یر تسا

جو

ش اط 3س مهتطد مریههط یه مههاطک

ستاسه منفعماه شهامد شهرک

دط
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تاتصایالس شرک دط نظاأرتل طتأپت اج أا دابا کردو تخباط ستاسه یههد تاهو .مههتطد
مریهط یه مههاطک ستاسه عا اه اتهم شهامد عالته دط سهتادأای تاتصایهان س أ رهاطی
امدجک یا جک حم ستاس شرک دط سصنرتا أای ستاس یهد تس .
جدول  .3موارد مربوط به گونههاي مشاركت سياسي به انضمام بار عاملي و ضرایب آلفاي مربوطه

عوامل

مشارکت
سیاسی
منکعارنه

نا مورد
شرکت در
انتخابا
شرکت در
تراهرا و
راهپیماییها
دنبال کردن
اخبار سیاسی

بار عاملی

ضریب آلکا

عوامل

0/80
0/70

0/68

0/61

مشارکت
سیاسی فعارنه

نا متغیر

بار عاملی

فعالیت در ستادهای
انتخاباتی

0/81

همکاری نزدیک با
یک حزب سیاسی

0/79

شرکت در
سخنرانیهای
سیاسی

0/78

ستاس ( عا ا

ضریب
آلکا

0/75

مفعما ) نفا ل معنهادتطی

رضت ت  :زااو مردتو تز اظر مهاطک
یا جروجیر دتطاو.
یرتی یرطس طتیا جن یا مهاطک ستاس تاهت آو تز آزمهو ن ممهتود تسهتفاد
شو .یر تسا اتاجج آزمههو (جهو )4س هاکتهط جهن نن ها نفها ل دط مههاطک ستاسه
عا ا راسصیهجاا طت نح نعثتر قرتط دتد تس ی گهاه تی که مهردتو یها دتشهت متهاایت
ا ههر  3/98مهههاطک ستاسه عا اه س مهههاطک ستاسه عا اه یهها نری امههب یه زاههاو
دتشت تاو .تما نعثتر جن یر اه مهاطک ستاس منفعما مههاطک ک ه معنه دتط ابههد
تس .
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جدول شماره .4آزمون رابطه جنس و مشاركت سياسي پاسخگویان به تفکيک انواع و مشاركت كلي

مشارکت سیاسی
فعارنه
منکعالنه
(کل)

جنس
زن
مرد

فراوانی
195
205

میانگین
3/58
3/98

انحراف معیار
1/51
1/27

زن

195

7/63

2/17

مرد

205

7/63

2/41

زن

195

11/62

3/30

مرد

205

11/22

2/86

T

Sig

2/87

0/004

0/01

0/98

1/30

0/19

اتاجج آزمهو أ بمتی د سهج یت متغترأای ممتود یا تیعهاد د گااه می هه مههاطک
ستاس (جو  )4اهاو م دأو ک یا ت متجش س راسصیهجاو أر د اه مهاطک ستاسه
عا ا منفعما آا ا ت متجش م جایوس تما متهمتو تجه أ بمهتی یها اهه مههاطک ستاسه
منفعما ی متمتو قایهد نههج یها نر تسه  .أ بمهتی سههتد یها أهتچ جهک تز گهاه أهای
مهاطک ستاس معن دتط اتم  .دط یت تاههت شهاخصأهای تضت هاد ا هادیس ض رهرد قهه
میرج س یتهترج أ بمتی ممتوتم معنه دتط طت یها اهه مههاطک ستاسه منفعماه دتشهت
تس ( .)0/31أ بمتی شاخصأهای نصههط تز ط تهاط ج گه أهای ممه ه و ض رهرد
معنه دتط یههد تسه  .تمها دط یهت
ا ادأای م م یا مههاطک ستاسه منفعماه أهم مثبه
شاخصأای تضت اد ا ادیس نن ا أ بمتی نصهط تز ج گ أای ممه ه و تضت هاد ک ه یها
معن دتط ( )0/11یهد تس ک مووتط آو أهم دط مواجمه یها
مهاطک ستاس عا ا مثب
موادجر أ بمتی د متغتر یا یا گها منفعما مهاطک ستاسه خت ه کهم تسه (0/27
 .)0/31یا نهج ی موادجر أ بمتی م نهتو گف تضت اد ی ض ررد یهحت قهه میرجه یها
ت متجش مهاطک ستاس عا ا أ رت تس س دط مواید نصهط مثب تز ج گ أای ممه ه و
حرهمت (کاطآموی یتر ا ) یا ت متجش اه منفعما مهاطک ستاس أ بمت تس .
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جدول  .5همبستگي دو متغيره متغيرهاي تحقيق با یکدیگر و با متغير وابسته

ابعاد اعتماد نهادی
سن سواد عملکرد قوه عملکرد
مجریه نهادهای مه
0/07
0/02 - 0/43** 1 1
**- 0/13** - 0/11
1
2
** 0/70
1
3
1
4
5
6
7
8
9

انواع مشارکت سیاسی

ویژگیهای
مسالورن
*0/29** 0/31** 0/12
0/06
0/09
**0/000 0/009 - 0/01 - 0/13** - 0/11
**0/27** 0/31 ** 0/09 0/90** 0/65
**0/23** 0/26** 0/09 0/86** 0/63
1

اعتماد کلی

فعارنه

**0/87

* 0/25** 0/27** 0/11

1

منکعالنه

کلی

*0/11

**0/29** 0/31

1

**0/72** 0/36
1

**0/90
1

آزمهههو طگرسههتهو چنههومتغتر  :یههرتی تطزجههای نههعثتر ک ه ( )R2نههعثتر ممههتودس جمج ه
تستااوتطدشو (یتا) متغترأای ممتود یر مهاطک ِ ستاسه ک ه گهاه أهای د گااه آوس تز
آزمهو طگرستهو چنوگاا ی شته گاا ی گاا تستفاد شو .یر تسا اتاجج آزمهو (جو )6
م نهتو گف دط اه مهاطک ستاس منفعما س نعثترگاتطنرج متغتر نصهط تز ض ررد قه
میرج دط زمهاو نحوته یههد که یه نن هاج نهتامهت تسه  10دطیهو تز تطجهاا متهمتو
مهاطک ستاس منفعما راسصیهجاو طت نبتت کنو .دجیر متغترأای م م یرتی نبتت تج اه
تز مهاطک س ی نرنتب س سهتد یهد تاو ک نهتامت تاو ی أ رت متغتر ض ررد د له س 23
دطیو تز تطجاا تج اه مهاطک طت نبتت کننو .ضرتجب یتای مریههط یه تجه سه متغتهر
اهاو م دأو س یها دتشهت موهوتط ضهرجب یتهای  0/40یتههترج نهعثتر ممهتود مثبه طت یهر
مهههاطک ستاسه منفعماه راسههصیهجاو دتشههت تسه  .دط اههه مههاطک ستاسه عا اه س
نعثترگاتطنرج متغتر جن یهد ک نهتامت تس ی نن هاج  2دطیهو تز تطجهاا تجه اهه
مهاطک طت نبتت کنو .تز آایا ک اکتهط مرد یهدو مبنای دتم کردو متغتهر جهن یههد
دط معادل ضرجب یتای مریهط ی زااو ( )- 0/14یهد تسه مه نههتو گفه نعثترگهاتطنرج
ضامد دط اه مهاطک ستاس عا ا راسصیهجاا س جن آااو تس  .یوج نرنتهب که مهرد
یهدو دط مواجم یا زو یهدوس  14یرتیر مهاطک ستاس عا ا راسصیه طت ت متجش مه دأهو.
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ج گه أهای ممه هلت
دجیر متغترأای م م نعثترگاتط یر تج اه مهاطک ستاسه س سه
یهد تاو ک نهتامت تاو یا أم  5دطیو تز تطجاا تج اه مههاطک ستاسه طت نبتهت کننهو.
سهتد ی نرنتب
دط یعو ک مهاطک اتم س متغتر م م س س نصهط تز مه وت د ل ع
نعثترگاتطنرج متغترأا یهد تاو ک یا أم نهتامت تاو  18دطیو تز تطجاا مههاطک ستاسه
ک راسصیهجاو طت نبتت کننو .یر تسا مواجم ضرتجب نبتت ا اج مریهر م نهتو گفه
متغترأای مهطد نهج دط نحوت نعثتر جرماا یر گها أای متفها ل مههاطک اوتشهت أهر
چنو مهاطک ستاس منفعما نا حو امبتاا زجادی نح نعثتر متغترأای مههطد نهجه دط تجه
نحوت قرتط دتشت تاوس تما گها عا ا مهاطک ستاس نح نهعثتر متغترأهای دجیهری قهرتط
دتطاو ک متفا ل تز تج متغترأا أمتنو سمت تط تس محوواو دط آجنهو نهجه جه تی یه
ن اجم یت گها أای مهاطک ستاس ضهتمد مرنب ی أر جک تز آا ا دتشت یاشنو.
جدول  .6آزمون رگرسيون چند متغيره گام به گام رابطه متغيرهاي مستقل با انواع مشاركت سياسي

مشارکت سیاسی جمعی

متغیرهای مستقل باقیمانده

R

Adj. R2

B

Beta

موفقیتدولتفعلی فعلی

0/31

0/10

0/13

0/33

0/000 7/48

سن

0/44

0/19

0/06

0/40

0/000 8/22

سواد

0/48

0/23

0/13

0/21

0/000 4/45

جنس (زنان)

0/14

0/02

- 0/41

منکعالنه

فعارنه

کلی

t

Sig

0/003 -2/93 - 0/14

سن

0/19

0/03

0/01

0/11

2/33

0/02

ویژگیهای مسالولین

0/21

0/05

0/03

0/10

2/10

0/04

سن

0/29

0/08

0/07

0/36

0/000 7/23

موفقیتدولت فعلی

0/39

0/15

0/15

0/29

0/000 6/29

سواد

0/43

0/18

0/15

0/19

0/000 3/73

جمعبندی و نتيجهگيری
مهاطک ستاس دط د طتو معایر یا ه هط د ل ه م گمترش جا ت س مهی تساسه
طت نا کنهو ر کرد تس (أااتتنیتهوس  .)16- 26 :1388یا تج حا تَشهرا س ک ته
م
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کتفت مهاطک ستاس دط زمتن أای تجت اض ه ستاس متفا لس متنه یهد ط اهوأای
آو دط کههطأای ج او جرماو مهای ابهد تس  .یرتی مثها س تشهرا متهمتو مههاطک
ستاس دط کههطأای تط رای غری س آمرجرای نهت س تط رهای شهرق آسهتاج ط اهوأای
مت اجم متفا ن دتشت تس  .تز تج ط س تکثر محوواو تز دأ  1970د اه مهاطک ستاس
غترمتعهاط طت تز أهم مت هاجم کهرد تاهو ( .)lamprianou, 2013یه ضهم س یرخه
متعهاط
محووههاو معتوواههو اهسههااال تاهههت مهههاطک ستاس ه أههر جامع ه م ه نهتاههو نح ه نههعثتر
دط ا اج نصهط مهردا
ج گ أای جامع تی کتفت ض ررد أت حاک آو جامع
تز ض ررد ج گ أهای ت هرتد ا ادأهای ستاسه حهاکم یهر آو جامعه یاشهو .تز تجه ط
ن هطیأای مبتن یر ینتادأای جامع شناخت طت یرتی یرطس ضعت مهاطک ستاس خت ه
م م أ جااب نر م دتانو ( .)Ibidیر تج مبنهاس مواله حاضهر حایهد نحوتوه تسه که یها
طأتا ت جامع شناخت ط ش ک ه رت اجهه س طتیاه تضت هاد ا هادی طت یها متهمتو تاههت
مهاطک ستاس راسصیهجاو دط ش ر شترتز یرطس کرد تس .
یر تسها اتهاجج نحوته س یتههترج اهه مههاطک ستاسه راسهصیهجاوس مههاطک دط
تاتصایالس دابا کهردو تخبهاط ستاسه شهرک دط نظهاأرتل ستاسه ک تهرج اهه آوس
شرک دط سصنرتا أای ستاس یهد تس  .یر تج تسا م نهتو گف س ت رتد یتههتر اههض
مهاطک ستاس منفعما دتشت تاو نا مهاطک ستاس عا ا  .أ چنهت س ضامهد جهن نن ها
اه مهاطک عا ا راسصیهجاو طت نح نعثتر قرتط دتد تسه یهوج گهاه که مهردتو یه
امب قاید نهج ( 14یرتیر) دط مهتطدی ک یه ضنههتو مههاطک ستاسه عا اه مههصص
شو تاوس حوهط دتشهت تاهو .یه ضبهاطن س مهردتو یه امهب قایهد ممحظه تی امهب یه زاهاو
ی یهطل عا ا تی دط عالت أای ستاس مهاطک دتشت تاو .تج جا ته یها اتهاجج نحوتوهال
سچتهو کاررت ()2009س تسته أهب ( )2009زایاا زتد ( )1382أ اأنگ تس .
یر تسا اتاجج آزمهو أ بمتی س یا ت متجش س س أر د اه مهاطک ستاس منفعماه
عا ا راسصیهجاو ت متجش جا ت تس س تما أ بمتی متمتو مههاطک ستاسه منفعماه یها
س نورجباا س یرتیر متمتو أ بمتی آو یا مهاطک ستاس عا ا تس  .أ بمتی سههتد یها
أتچ جک تز تاهت مهاطک ستاس معن دتط ابهد تس  .تج جا ت یا اتاجج نحوت سچتهو
کاررت ( )2009تسته أهب )2009( 1أ صهتا اوتطد ک ر یرداو جنمت س سههتد سه
1. Stolle and Hooghe
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س ضامد م م نعثترگاتط یر ساهح مهاطک ستاس أمتنو.
أ بمتی أر س شاخص تضت اد ا ادی شامد مه وت ض رهرد د له س ج گه أهای
معنه دتط یههد تسه س
مم ه و ض ررد ا ادأای م م یا مهاطک ستاس منفعما مثب
تما دط یت س شاخص یا س نن ا أ بمتی ج گ أای مم هلت یا مههاطک ستاسه عا اه
معنه دتط یههد که موهوتط آو دط مواجمه یها موهادجر أ بمهتی تجه شهاخصأها یها
مثب
مهاطک ستاس منفعما ااچتم ( )0/11یههد تسه  .أ چنهت موهوتط أ بمهتی مههاطک
ستاس عا ا یها مههاطک ستاسه منفعماه دط حهو متهسه ( )0/36یههد تسه  .موهادجر
متفا ل ضرتجب أ بمتی مریهط ی تیعاد س گاا تضت اد ا ادی یا تاههت مههاطک ستاسه س
مؤجو أر د اه تدضای اظری آجروت ( )2012جا ت نیری کهجنت تر أههب ( )2011تسه
تضت اد جههد
ک م گهجنو تجنر رض کنتم نن ا جک طتیا خاص تحو یت مهاطک
نن ا جک طتیا خاص تحو یت تج د جهد اهوتطد.
دتطدس رض میادل یرتایتم تس
أ چنت م نهتو گف متناسب یا جا ت کاس  )1999( 1اتاجج تج موال س نفرتک ممحظه
غترمتعاط جا عا ا منفعماه دط یرطسه
نفا ل أای د اه مهاطک ستاس متعاط
طتیا تضت اد ا ادی مهاطک ستاس تمری تساس تس .
یر تسا اتهاجج آزمههو طگرسهتهو چنهومتغتر س دط اهه منفعماه مههاطک ستاسه س
نعثترگاتطنرج متغترس نصهط تز مه وت د له دط زمهاو نحوته یههد تسه که یه نن هاج
نهتامت تس  10دطیو تز تطجاا تج اه تز مهاطک طت نبتت کنو .دجیر متغترأای م هم
نبتت کننو س ی نرنتب س سهتد یههد تاهو که نهتامهت تاهو دط کهد  23دطیهو تز تطجهاا
مهاطک ستاس منفعما راسصیهجاو طت نبتت کننو .یر تسا ضرتجب یتای مریهر س سه یها
دتشت مووتط ضرجب یتای  0/40یتهترج نعثتر ممتود مثب طت یر مههاطک ستاسه منفعماه
راسصیهجاو دتشت تس  .دط مهاطک ستاس عا ا س نعثترگاتطنرج متغترس جن یههد که
ی نن اج  2دطیو تز تطجاا تج اه تز مهاطک ستاس راسصیهجاو طت نبتت کرد تس .
تز آایا ک اکتهط مرد یهدو مبنای دتم کردو متغتر جن یهد دط معادل س ضهرجب یتهای
مریهط ی زاهاو ( )- 0/14یههد تسه س مه نههتو گفه مهرد یههدو یه متهمتو  14یرتیهر اهه
مهاطک ستاسه راسهصیه طت یه سه مههاطک ستاسه عا اه ج ه مه دأهو .دجیهر
ج گ أای مم هلت یهد تاو ک یا أهم
متغترأای م م نعثترگاتط یر تج اه مهاطک س س
1. Kaase
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 5دطیو تز تطجاا تج اه مهاطک ستاس طت نبتت کرد تاو .دط یعو ک مههاطک اتهم
سهتد یه نرنتهب نعثترگهاتطنرج متغترأها
س متغتر م م س س نصهط تز مه وت د ل ع
یهد تاو ک یا أم نهتامت تاو  18دطیو تز تطجهاا مههاطک ستاسه ک ه راسهصیهجاو طت
نبتت کننو.
یر تسا مواجم ضرتجب نبتت ا اج مریهر م نهتو گف متغترأای مههطد نهجه دط
نحوت نعثتر جرماا یر گها أای متفا ل مهاطک اوتشت تاو أر چنهو مههاطک ستاسه
منفعما نا حو امبتاا زجادی نح نعثتر متغترأای مهطد نهج دط تج نحوته قهرتط دتشهت تاهوس
تما گها عا ا مهاطک ستاس نح نعثتر متغترأای دجیری قرتط دتطاو ک متفا ل تز تج
متغترأا أمتنو .دط ا اج متناسب یا تدضای أهب ماطج ( )2013م نهتو گف  :طتیاه یهت
تجنره
تضت اد مهاطک ستاس ذتناا رتچتو نح نعثتر متوایهد ضهتمهد متعهودی تسه
یرتی نح تد اظری جا یرطس نیری طتیا تضت هاد ا هادی یها مههاطک ستاسه س نفرتهک
گها أای مهاطک ستاس س نهج ی منا أای چ اطگاا مهطد اظر آجروت نعثتر ر زمتنه
تجت اض س تقتصادی رأنی مههطد اظهر أتهدس اکتهطأهای م ه تاهو که ممهت ما نهجه
ج تی أمتنو.
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فهرست منابع
الف) منابع فارسی

نهسهع

 .1یهترج س حمت ( .)1386ضود دط ستاسه س سه رهنج گفتهاط دط مهف س جامعه شناسه
ستاس س ن رتو :ایا معایرس چاپ سها.
 .2زایاا زتد س أ ا (« .)1382مهاطک ستاسه زاهاو ضهتمهد مهؤثر یهر آوس چهالشأهای اههج »س
ص نام طجحاا س سا ت س د ط ت س ش اط 3س ن رتو :مرکم تمهط مهاطک زااو.25-34 :
 .3ست زتد س ستو حمت (« .)1373نحه تز مهاطک منفعما ی مهاطک عا ا  :نهعم اظهری»س
می دتاهرو حوهب ض ها ستاس دتاهیا ن رتوس ش اط .165 -192 :23
 .4ش ماس تح و (« .)1388رتهیفتاط مترجم» دط کتا مهی سها دمهکرتس دط راجهاو سهو یتمهتمس
نرج تح و ش ماس ن رتو :ط زا س چاپ چ اطا.
 .5غفاطی أهیت س زتأوس یتیه اتهاس ضبوتلرضها نصه تم قاعه س تکهرا (« .)1389ضهتمهد مهؤثر یهر
نّ دتاهیا ن رتو»س می ه دتاهش ستاسه س سها
مهاطک ستاس دتاهیهجاو ض ها ستاس
شهمس ش اط .207 -240 :2
 .6غفاطیس غممرضا اتازیس محم ( .)1386جامع شناس مهاطک س ن رتو :اههر امدجهکس چهاپ
ت .
 .7تر زجاجتاوس ض تیغر ج اایتریس ج اایتر (« .)1387نح تد جامع شناخت مهاطک ستاس
دتاهیهجاوس ا ها مهطد ماالع  :دتاهیهجاو دتاهیا ن رتو»س می ه ض هها تجت هاض دتاههرو
تدیتال ض ها تاماا دتاهیا رد س مه و.83 -109 :
 .8قریاا شتخاهت س تطسموس کرم س کهامرتو ضبها زتد س أهادی ( « .)1390قای ته أهای سهرماج
تجت اض دط شرددأ ی قوطل اراس طأتا أای ستاس یت تل س ش اط .28 -9 :27
 .9قهتاس ضبوتلع ( .)1373نهسع ستاس نحه تدتطیس ن رتو :اهر قهم س چاپ د ا.
 .10کماتریس خ تد ( .)1387رردتزش نح تد دتد أا دط نحوتوهال تجت هاض ه تقتصهادیس ن هرتو:
رأنگ یبا.
 .11گتوامس آاتها ( .)1377رتاموأای موطات س نرج محم ثمث س ن رتو :مرکمس چاپ چ اطا.
 .12منصهطجاوس مح وکرجم ( .)1381ط ش أای ر أش کتف ک دط ض هها تجت هاض س شهترتز:
اهجو.
 .13أالتویس رد ( .)1358دجرتانهطی نهسع سرماج دتطی دط تجرتوس نرج ودتل اتهک آجهت س
ن رتو :تاتهاطتل تمترکبتر.
 .14أااتتنیتهوس سامه د ( .)1388مهی سها دمهکرتس دط راجاو سو یتمتمس نرج ه تح هو ش مهاس
ن رتو :ط زا س چاپ چ اطا.
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