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Abstract 
The main issue of this study is to investigate the relationship between social 

capital and political participation in studies conducted in Iranian society. Social 

capital is the position and relationships in groups and social networks, and political 

participation is one of the examples of the presence of people in determining their 

own destiny. In recent years, due to the many researches that have been done in the 

field of the relationship between social capital and political participation, in order to 

analyze and combine the results of studies conducted by meta-analysis on the 

relationship between social capital and political participation Has been used, and by 

reviewing the researches that have been done between 1385 and 1397. A total of 14 

studies were entered into CMA software. Findings showed that the relationship 

between social and political participation was very high and the ratios were significant 

at the level of 99 percent confidence. Also, the average size of the effect of social 

capital (random combined effects) on political participation in the studies under study 

is equal to 0.446. Since the estimated size is in the range of confidence, it can be 

acknowledged that social capital at a high level could affect political participation. 

The effect size of the work was significant in both academic and non-academic 

communities and in the non-academic group had a more than political participation to 

the academic group. 

Keywords: Social capital, Political participation, Academic group, Non-

academic, Meta-analysis. 

 

 
1 - Professor, Department of Social Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran. (Niazim@kashanu.ac.ir)   
2- Graduated. of sociology , Department of social science, Kashan university- hoseynizadeh69@ut.ac.ir 
3- Graduated of sociology , Department of social science, Kashan university, sakhaei84@yahoo.com 
4- Correspondent Author: Ph.D. Student, Department of Social Sciences, University of Kashan, Kashan, 

Iran. (Sahar.naghipoor@Gmail.com) 





 

 

 )ع(نیدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حس و قدرت نرم اسالمی دانشکده علوم انسانیهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی پژو -دوفصلنامة علمی

 153-125: 1400 پاییز و زمستان، 24سال یازدهم، شمارة 
 

سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی  فراتحلیل مطالعات رابطه

 1385-1397های در سال در ایران
 

و سحر  ***1، ایوب سخایی**آرانی زاده، سیدسعید حسینی*محسن نیازیدکتر 

 ****نقی پور ایوکی
 23/06/1400تاریخ دریافت: 

 25/11/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ده در جامعه در مطالعات انجام ش مشارکت سیاسیو ی اجتماعی سرمایهرابطه مساله اصلی این مطالعه بررسی 

مشارکت سیاسی  وهای اجتماعی است ها و شبکهبندیروابط موجود در گروه عی موقعیت وی اجتماسرمایهایران است. 
ی ه در زمینههای زیادی کعلت پژوهشهای اخیر بهدر سالیکی از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است. 

گرفته طالعات صورترکیب نتایج ممنظور تحلیل و تارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی انجام گرفته است، به
هایی ررسی پژوهشاز روش فراتحلیل پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی استفاده شده است، و با ب

شد.  CMAر افزاوارد نرم مورد بررسیمطالعه  14مجموع  انجام شده است. در 1397تا  1385های که در بین سال

در فی دتصاو ثابت ات ثرو ا دهبودار معنااجتماعی و مشارکت سیاسی با اطمینان بسیار باال سرمایه  ها نشان داد رابطهیافته
 بری( تصادف یبیترک اجتماعی )اثرات سرمایه اثر اندازه میانگین همچنین. بوده استدار معنیدرصد  99اطمینان سطح 

 اطمینان همحدود در شده برآورد اندازهکه  ست. از آنجاا 446/0پژوهش معادل د مورمطالعات  در مشارکت سیاسی 

ر داندازه اثر  .باشد مؤثر مشارکت سیاسی بر توانستباالیی  سطح در سرمایه اجتماعی کهت داش اذعانتوان می است،
مشارکت بر ی ر بیشترتأثیگروه غیردانشگاهی  در جتماعیاسرمایه  بوده ودار غیردانشگاهی معنیو جامعه دانشگاهی بین 

 . داشتگروه دانشگاهی به نها نسبت آ سیاسی

 فراتحلیل.دانشگاهی، غیردانشگاهی، گروه سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، ها: کلیدواژه
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 مقدمه
رود شمار میی اجتماعی و سیاسی در کشورها به های توسعهیکی از شاخص 1مشارکت سیاسی

است که در  2ی اجتماعیعامل سرمایهی و مشارکت سیاسی، و از جمله متغیرهای اثرگذار بر توسعه

شناسان را به خود متوجه ساخته است، بنابراین درک و گذاران و جامعهچند سال اخیر توجه سیاست

ی سیاسی اهمیت و ی آن با توسعهی اجتماعی در جهت تعیین و میزان رابطهشناخت از سرمایه

شده است و توجه به تحقیقاتی که در ها به آن پرداخته یابد که در مقاالت و پژوهشضرورت می

تواند عاملی برای توسعه و پیشرفت کشور گردد و توجه محافل به این زمینه صورت گرفته، می

ی تنگاتنگ آن با مشارکت سیاسی امری ضروری است و از عوامل ی اجتماعی به علت رابطهسرمایه

 اجتماعی کشور است. -ی سیاسیتوسعه

(، که با همکاری رابرت 1993سی و سنتهای مدنی در ایتالیای مدرن )در کتاب دموکرا 3پوتنام

لئوناردی و رافائلال نانتی نوشت و در آن به موضوع سیاست محلی در ایتالیای معاصر پرداخت، نشان 

مدت خود نیست، بلکه بر اساس داد که در یک فرهنگ مدنی، فرد تنها به فکر خود و منافع کوتاه

-داند )حبیباش را در همکاری با دیگران و عمل جمعی می، نفع شخصیالگوی انتخاب عقالنی

 (.364-365:1395خورشیدی،پورگتابی و موسوی

-سنجه ای یکی ازافزایش میزان مشارکت سیاسی افراد در طبقات اجتماعی مختلف هر جامعه

معه های مهم گذار به سوی دموکراسی محسوب شده و اصوالً نقش موثری در سالمت سیاسی جا

الزم نقش بسیار  تواند در ایجاد تعادل و هماهنگیکند. افزایش مشارکت سیاسی در جامعه میایفا می

معه به معنای مثبتی را ایفا کند؛ اما کاهش مشارکت سیاسی یک یا چند طبقه اجتماعی مختلف در جا

 .(46:1398ایجاد جدایی و انفصال بیشتر مردم و نظام سیاسی است)نصیری و همکاران،

در شبکه  امروزه مشارکت سیاسی از دید دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی فرایندی است که

ان را با منابع و توانند رابطه بازیگرمتغیری از روابط اجتماعی واقع شده و این روابط اجتماعی می

ابط ریق روای از افراد است که از طها، محدود یا تسهیل کنند. منظور از شبکه، مجموعهفرصت

 (. 9:1391زاده و همکاران،جمعهخاصی با یکدیگر در ارتباط هستند )امام

 

1   . Political Participation 
2  . Social Capital 

3  . Putnam 
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ی اجتماعی هستند و ، یکی از اجزائ ضروری سرمایههای مشارکت مدنیاز نظر پوتنام، شبکه

تر باشند، احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است و ها متراکمهر چه این شبکه

کند و دهد، ارتباطات را تسهیل میها، تکرار پیوند درونی بازها را افزایش میی بازیدر زبان نظریه

عنوان چارچوب فرهنگی شفاف برای تواند بهتجسم موفقیت پیشینیان در همکاری است که می

های افقی های مشارکت مدنی مورد نظر پوتنام، شامل شبکههمکاری آینده عمل نماید. البته شبکه

(. سرمایه اجتماعی از دیگاه 366:1395خورشیدی،پورگتابی و موسویودی )حبیباست تا عم

توانند کارآیی ها است که میهایی از سازمان اجتماعی چون اعتماد، هنجارها و شبکهپوتنام ویژگی

( و زیربنای 8:1395مظاهری و فخاریان،های تعاونی بهبود دهند)امیرجامعه را از طریق تسهیل کنش

رهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه سرمایه اجتماعی است و اگر به آن توجه توسعه ف

( و به پیوندها 136:1399تواند توسعه و ثبات یک جامعه را تضمین کند )بیات و همکاران،شود می

 هنجارها و اعتمادهای میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق و ارتباط

(، و معموالً 9:1391زاده و همکاران،جمعهشود )اماممتقابل موجب تحقق اهداف اعضا و جامعه می

سرمایه اجتماعی هم از طریق نهادهای اصلی و پایدار )مثل خانواده و مذهب( و هم از طریق نهادهای 

و اصطهباناتی شود )مرشدیای( تقویت میهای دولتی، آموزشی و رسانهنوین)مثل سازمان

های مدنی ساالری و باالبردن فرهنگ سیاسی و نگرش(. تقویت و ارتقا مردم144:1398همکاران،

های مختلف اجتماعی برای کسب و حفظ سرمایه اجتماعی است ها در عرصهمردم و حضور آن

 (.143:1398زهی و اصغری، )هاشم

-باحث مطروحه و بررسیدنبال این است که در راستای مبا توجه به موارد ذکر شده، محقق به

های انجام گرفته پیرامون دو مقوله سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی، به این سوال مقاله که 

-1397های های ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در سالفراتحلیل پژوهش

  چگونه است، دست یابد.1385
 

 ادبیات نظری
رمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی به عنوان متغیرهای مستقل و در این بخش، ابتدا مفاهیم س

 نظران بحث شد.بین دو متغیر فوق در اندیشه صاحب وابسته مطالعه تعریف شد و پس از آن، رابطه
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 سرمایه اجتماعی -1

سرمایه شهروندان است.  سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسیموثر بر مهم و  یکی از عوامل

این مفهوم دارای  ، لیکنت که کاربرد آن هر روز در حال افزایش استاجتماعی اصطالحی اس

علت اصلی تکثر تعاریف سرمایه  (.50: 2002، 1وب و تعریف مشخصی نیست )زهوچهارچ

ای است که در هر بستر اجتماعی و گونهامر است که ماهیت این مفهوم بهاجتماعی ناشی از این 

بندی و عملیاتی کردن سرمایه اجتماعی مفهوم ،اینکهآید و دیگر فرهنگی به شکلی خاص درمی

به همین دلیل توافقی در مورد تعریف سرمایه اجتماعی وجود ندارد، و  بسیار پیچیده و مشکل است.

تعاریف خاص مورد تایید هر پژوهشگری به ذهنیت و سطح کار پژوهشی او بستگی دارد. در 

ه اجتماعی را مورد بحث قرار دادند و تعاریف مجموع، اندیشمندان و صاحبنظران مختلفی سرمای

 پوتنام، ؛1995 ،5فوکویاما؛ 1990 ،4؛ کلمن1998 ،3؛ پورت1986، 2بوردیو)مختلفی ارائه کردند 

 .(1998 ،7؛ وولکاک1992 ،6؛ لوری1995

-نظران اجتماعی )امام: تعریف سرمایه اجتماعی از منظر صاحب1جدول 

 (7-34: 1391زاده و همکاران، جمعه

 

1  . Zehu 

2  . Bourdieu 
3  . Portes 

4  . Coleman 

5  . Fukuyama 
6  . Loury 

7  . Woolcock 

 اندیشمندان تعاریف سرمایه اجتماعی
 بوردیو ای که تحت شرایط معینی قابل تغییر است.حاصل جمع منابع اجتماعی

 پورت اعیهای اجتم-توانایی بازیگران برای تأمین منافع توسط عضویت در شبکه

ری شود. این مفهوم عنصهایش تعریف میسرمایه اجتماعی توسط کارویژه

مهم  شود که دارای دو ویژگیز عناصر متعددی تشکیل میمجرد نیست، بلکه ا

دی که ( به رفتارهای افرا2های ساختار اجتماعی است؛(شامل برخی جنبه1است؛

 دهند.در درون این ساختارها قرار دارند، جهت می

 کلمن
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دهد نوعی همبستگی مثبت های صورت گرفته در این زمینه نشان میای از پژوهشبخش عمده

پیر بوردیو، سرمایه، به هر نوع (. بنا بر تعبیر 26: 2003 ،1میان این دو پدیده وجود دارد )تئورل

کتسابی ایا و نتسابی رت اجامعه به صودر ند اتومید که فرشود می قابلیت، مهارت و توانایی اطالق

د ـمنهرـویش بهـت خـموقعید شبرـپیاد در  رـفو اا ـهوهرـایر گـا سـبطش بو در رواه ـست یافتآن دبه 

 در انتقال اجتماعی سرمایه نقش و ها نشان دادند که ماهیت( پژوهش495: 2003 ،2ترنرد )وـش

شده  درک بهتر علمی تحقیقات سازیتجاری برای موثر فرایندهای از حمایت در و فرهنگ فناوری،

تنها اشاره به حمایت اجتماعی دارد، بلکه سرمایه اجتماعی نه .(132: 2019، 3)زگورزیک است

های توانن در موقعیتها افراد میشود که در آنهای اجتماعی کمیتی و کیفیتی نیز میشامل شبکه

 (. 127: 2020 4؛ به نقل از بایی2015، کائو و همکاران2019ج شوند )بائوساز بسیمسئله

ی اجتماعی به جای توجه به منافع فرد به تعهدات افراد نسبت به دیگران سرمایه،5به عقیده اسالنر

روابط اجتماعی و تعهدات  ،های وسیعی درباره ارزشبه طوری که حیطه ،و دیگرخواهی توجه دارد

کنند ها و روابط اجتماعی مشکالت کنش جمعی مردم را حل میآورد. این ارزشمی مدنی را بوجود

 :2002، 6سایت) نظر کننددهند که از منافع فردی در راستای خیر عمومی صرفو به آنها امکان می

925-939.) 
 

1  . Teorell 
2  . Turner 

3  . Grzegorczyk 

4  . Bae 
5  . Eslaner 

6  .  Tsai 

-ا بههها و سازمانتوانایی افراد برای همکاری با یکدیگر در درون گروه

 داف مشترک.منظور رسیدن به اه
 فوکویاما

-ل میهایی که همکاری افراد برای رسیدن بهمنافع متقابل را تسهیویژگی

 بخشد.
 پوتنام

د های اجتماعی به صورت ذاتی وجوای از منابع که در سازمانمجموعه

 اجتماعی موثر است.-پذیری افراد و رشد شناختیدارد و در جامعه
 یوری

ها قابلی که در روابط اجتماعی انساناطالعات، اعتماد و هنجارهای مت

 ماندگار است.
 وولکات

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518310059#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518310059#!
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 مشارکت سیاسی -2

سیاسی کشورهاست که دموکراسی آن به های توسعه مشارکت سیاسی یکی از شاخص

کت رمشابسته وامتغیر از واژه (. 224: 2018، 1ها نیاز دارد )کروتزتوجهی از تودهشارکت قابلم

فق اتوم منه عدداگی دگسترظ کت سیاسی به لحارست. مشاه امدآبه عمل  ینیفی گوناگورسیاسی تعا

ست. ه این پدیدی امؤلفههاو ها شاخصع در جمام ابیانگر عدده و بوبر سر یک تعریف جامع 

تا ی گیرم درعداز سیاسی م نظادر مختلف فعالیت ح سطود در فرن گیر شددرکت سیاسی رمشا

رت قدآن ست که طی ی ایندآکت سیاسی فرر(. مشا9139 ،2)راشست اسمی سیاسی م رشتن مقادا

ل فعای هاوهگران و ندوکه تمامی شهرد شویع میزتوای گونهجامعه بهی هاوهگراد و فرن اسیاسی میا

و  یتصمیمگیراری، سیاستگذ، یابید، ارزنتقااض، اعترو انظر رظهااز اکت سیاسی رامشاهان خوو 

 (. 1393 ،علیزاده)لعلمند میشوند هکت بهررسنجش متغیر مشاای بردن کربنتخااحق 

مشارکت حقی انسانی است که به لحاظ ارزشی به آزاد سازی و اعتماد به  ،3از دیدگاه برکلی

های علمی حیات های انسانی در فرایندآفرینی تودهزاری به بسیج و نقشخویشتن انسان و از لحاظ اب

ن توسعه آمشارکت بخش جوهری و اساس رشد انسان است و . شوداجتماعی منجر می

مسوولیت پذیری و تعاون اجتماعی است. بدون چنین تحولی در ، سربلندی ،ابتکار ،خوداعتمادی

و عقب ماندگی اگر غیرممکن نباشد دست کم با  درون مردم هرگونه تالش برای نابودی فقر

 (.65:  1996)برکلی،  ای مواجه خواهد شدمشکالت عدیده

یکی از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است. بنابراین با  مشارکت سیاسی

ی سیاسی گسترش هر چه بیشتر دموکراسی در جهان توجه به ابعاد مختلف دخالت مردم در صحنه

تمایل هر فرد به درگیرشدن در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی  شود.تر میپررنگ هر کشور

 (.123: 9913)راش،  شودمحسوب می 4رفتار سیاسی های مهمبه عنوان یکی از جنبه

ارتباط میان  است که یای پیچیده و دارای ابعاد متعددطورکلی مشارکت سیاسی پدیدهبه

یندهای سیاسی که به آشرکت در فرطور کلی، به سازد.ا عملی میجامعه مدنی و جامعه سیاسی ر
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، گذاردکند و یا بر آن اثر میانجامد و سیاست عمومی را تعیین مینش رهبران سیاسی مییگز

فعالیت  ،به بیانی دیگر. (286: 1370)ابرکرامبی و دیگران،  شودمشارکت سیاسی نامیده می

یا غیرمستقیم و مستقیم طور بهکنند احساس می افراد عه که در آنی افراد یک جاماجتماعی داوطلبانه

 شودمیقلمداد مشارکت سیاسی  های عمومی و انتخاب رهبران مشارکت دارندگذاریدر سیاست

 "ثانیا ،است 2یک کنش اجتماعی "اوال ،شارکت سیاسیبنابراین، م(. 249: 1968، 1کالسکی)مک

)موحد،  با موقعیت اجتماعی افراد ارتباط نزدیک داردهمچنین،  .گرددبه شکلی داوطلبانه اعمال می

هایی مانند رایو و اخبار هستند، عالقه و مشارکت که با آگاهی و در معرض رسانهکسانی  (.6: 1382

 (.2018بیشتری نسبت به سیاست دارند)کروتز، 

 رویکردهای نظری -3

های بادوام از واقعی است که حاصل شبکه جمع منابع بالقوه یا سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو

ای که هر یک شبکه شناخت متقابل با عضویت در گروه است. روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی،

کند. این از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه اجتماعی برخوردار کرده و آنان را مستحق اعتبار می

ت مادی یا نمادینی که آنان را در حفظ آن روابط روابط فقط ممکن است در حالت عملی در مبادال

دی، قتصاع انور  به چهارا سرمایه بوردیو (. 249: 1986، )بوردیو کند، وجود داشته استکمک می

، نژادی و اعیـجتماف ـمختلی هاوهگر ئیکهجااز آن کند. ین تقسیم میداـنمهنگی و فر، جتماعیا

ی از دـمنهنظر بهر، از ندار دارقروت جتماعی متفای اهاشبکهری و ساختای هاموقعیتدر سیتی ـجن

ی سرمایهدر بر اابرموقعیت نـها یک قلیتن و انال زمثاان عنوهستند. به وتجتماعی متفای اسرمایه

از جتماعی اندگی در زه ـکد گیرمیار قرن نار آختیای در اکمتری فرصت هاو ند ار دارجتماعی قرا

 (.  95: 2001 ،3لین)موفق شوند د خوک شغلی رـتحو ابع ـمنی از گیرهربهو در کنند میده ستفاآن ا

دیگران  بدون حضور آید ومیی متقابل اجتماعی به وجود اجتمـاعی از درون رابطهی سرمایه

امکان وجود ندارد. در واقع این سرمایه جزئی از ساختار رابطه است. بهبود عملکرد موجب پدید 

هایی را برای ی اجتماعی در یک رابطه فرصتشود و سرمایهمتقابل می آمدن حسن نیّت و اعتماد

توانمندی  ،ی اجتماعی کنشگرانکند. بنابراین رشد سرمایههمگرایی ذهنی و انسجام را تقویت می
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ی اجتماعی دهد. ضعف سرمایهبخشد و احتمال موفّقیّت آنها را افزایش میمی ءفردی آنها را ارتقا

های موجود را با مشکل یا کنش ، وشودکه مـانع آن می ،کندها تحمیل میکنش ای برنیز هزینه

ی عنوان سنگ بنای سرمایهعمل متقابل بهواقع، (. در 2000و  1993 ،سازد )پوتنامروبرو می

 (. 4: 1381،کند )معینیرا مفصل و رابط اصلی روابط اجتماعی و سیاسی معرّفی می اجتماعی، آن

. داد طاـتبسیاسی ار کترمشاو  1مدنیت به تعامالرا اعی ـجتماسرمایه  ،متناوپت بررابار اولین

 عـماجو در 3دگیـنکیفیت ز و 2طلبانهودا یاـهنجمنا دجووبین  یبطه قوراکه یک د تصریح کراو 

          جمعی منجر توانمندی ه ـب، هـطلبانی داواـهنـنجما در رکتـش دکر لستدالا او. دارد دوـجو

اعی ــجتمارمایه ــسوی ت. ــسا اعیــجتما سرمایهنتیجه مستقیم  جمعیدی و ین منافع فرد. اوـشمی

د رـف کـتعری دعتماقابلیت او ل ـط متقابـبی روااـهرهنجاو  4اعیـجتمی اشبکهها انوــعنه ــبرا 

 اعیــجتمارمایه ـساز االیی ـطح بـسدارای ه ـمعی کاجووی معتقد است (. 19: 1993 ،)پوتنام

 داد ناـنشهمچنین  او ند.دار یپاسخگوترن سیاسی نخبگا و ؤثرترــمسیاسی  یهاراختاــس، تندــهس

 .کنندمی عملسیاسی کت رمشا از یباالتر حسطو در االـب اعیـجتما رمایهـس اـب عـماجو ناکناـس که

بیشتر  "االکنند احتمافرادی که اعتماد شهروندان را به خود جلب می ،گاه های پوتنامدبر اساس دی

بیشتر به تعهدات  ،ترندهای اجتماعی فعالدر سیاست و سازمان نند،کسسات خیریه کمک میموبه 

اقلیت دارند و فضایل مدنی را بهتر نمایش ات تحمل بیشتری در مقابل نظر ،کنندمالیانی خود عمل می

را ناشی از میزان پوتنام مشارکت افراد در اجتماع در مجموع،  (.137: 2000)پوتنام، دهندمی

  :داند که عبارت اند ازی اجتماعی را شامل سه بخش میداند. وی سرمایهی اجتماعی آنان میسرمایه

  نها با همدیگر،آیعنی روابط اجتماعی و میزان تعامل  ها:شبکه-الف

آینده  رابطه تبادلی بین افراد مبنی بر اینکه سودی که اکنون اعطا شده در همیاری:-ب

 داخت شود،بازپر

ها وی معتقد است این شاخص پذیری رفتارهای دیگران است.بینیحاصل پیش اعتماد:-پ

 (.15: 1384 )توسلی، شوندهای اجتماعی شده و منجر به مشارکت مدنی میباعث گسترش شبکه
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غیر سیاسی  هـطلبانی داوهانجمندر اند که شرکت ره دارشاان نکته ـیاه ـنش برااـهمکو  1اـبور

 هــطلبانی داواــهنــنجمدر ارکت ــش، "الاود. ــیکننــمسیاسی را تسهیل  کتراـمش روش سه به

 رتبطـمات طاـتبو ارمانی زاـسی هارتتوسعه مهار به منظو دممر ایبر را هاییفرصت غیر سیاسی

 در را دمرـم ،هـطلبانداو غیر سیاسیی اـهنـنجمدر ارکت ـش، هـینکدوم اد. ـکنهم میافرسیاسی 

م سو .اردگذمید، شومنجر میسیاسی کت راـمش هـب کهی سیاسی هابحثهای سیاسی و ض پیامرـمع

 یـمهم شـنقدر بسیج سیاسی  بجذ ایبر عاملی انعنو به غیر سیاسی طلبانهی داوهانجمن، اینکها

 (. 457: 1993 ،)وربا کنندمی اـیفا

م نجاا 2زه لوندـست کای امطالعهان عنون نازکت سیاسی رمشاو جتماعی سرمایه ادر این میان، 

ن میادر کت سیاسی رمشاهای لگودر اها وتتبیین تفارا در جتماعی ی اسرمایهم مفهووی ست. اداده 

ند بر تبیین اتوجتماعی میی اه سرمایهـد کـت کنـست ثاباد صدو درنظر گرفته دان در مرن و ناز

ین انتایج از کمک کند. یکی دان مرن و نازی سیاس (هایشغلهـم)ی رـگیی دراـلگوهدر اا ـهوتتفا

ی کمترل حتمااما ا ،نددارجتماعی باالیی برخوی اسرمایهدان از مثل مرن نازست که این اسی ربر

اعی ـجتمی ارمایهـد. سـگیرنر اـسمی به کی رهافعالیترا در جتماعی ی اسرمایهن ناآکه د دارد جوو

ی شترـبیل اـحتماهمچنین و ست ه احاطه شدامسایگی هص خای هاشبکهی سیلهوبه ت دـه شـبن اـنز

ن میاازن تود یجاای ابر منبعیان به عنورا جتماعی ی اسرمایهدان، نسبت به مرن نازکه د دارد جوو

ی علّ یبطهراسی رین بردر اد. ـببرنر به کااده خانود و خوه فاو رسایش ، آحفظ سالمتر و کاو خانه 

)لوندز های( سیاسی وجود نداشت )مشغلهی رـگیو دراعی ـجتماه رمایـسن اـم میـل فهـقابو ن ـشرو

ن نازکت سیاسی را مشاـجتماعی مرتبط بامل سرمایه ابهتر عودرک لین (. در این ارتباط 6: 2004

جمعیت از نیمی و لتی رت دوقدن ط متقابل میاـبروای ـسره برـبان تویـجمله مکند. از را بیان می

ل اـنفعر ااـچرت دقدساختار مقابل ن در نازست اممکن ا رـیز، دـک کنـکمن ناان زتحت عنور کشو

 (.2001 ،)لینکنند ذ نفول عماو اشرکت در آن یا و ند دازبپراض رـعتاه ـا بـوند یـی شـسیاس

مستقیمی بر  چه ضعیف دارای اثر های اجتماعی چه قوی ودهد که شبکهنشان می 3لوین

مورد مسایل مهم سیاسی و کنترل متغیرهای نگرشی  ها دراهانتخابات وابستگی های حزبی و دیدگ
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 (.132-151 :2005)لوین، در سطح فردی است

و معتقد است که سرمایه اجتماعی و  پرداختهنیز به بررسی دالیل مشارکت اجتماعی  1توکویل

مگانی مشارکت تاثیر متقابل دارند، مشارکت عمومی فرد را از انزوا خارج ساخته و به سوی منافع ه

ی اجتماعی نیز شود. از طرف دیگر سرمایهکشاند که این امر موجب ارتقائ سرمایه اجتماعی میمی

معتقد است سرمایه اجتماعی  2کالمن (.46: 1385 )غفاری، دهدثیر قرار میتأمشارکت را تحت 

اجتماعی منجر به تسهیل روابط اجتماعی می شود و دستیابی به اهداف را آسان تر کرده و مشارکت 

بوردیو سرمایه اجتماعی را بر  (.262: 1378، )خوش فر کندافراد را در ساخت اجتماعی میسر می

از . داندو در کنار آن سرمایه فرهنگی را نیز در مشارکت اجتماعی موثر میدانسته مشارکت مؤثر 

 . ثیر قرار دهدتأتواند مشارکت اجتماعی را تحت های فرهنگی و اجتماعی مینظر وی میزان سرمایه

های عضویت در انجمن های اجتماعی مختلف مانند:عضویت در شبکه ،از نظر بوردیو

در جامعه تلقی  ها به عنوان عضویتاحزاب سیاسی اجتماعی و انجمن های تجاری،اتحادیه داوطلبانه،

 باشدان میآن و نشان دهنده میزان سرمایه اجتماعی های ارتباطی افرادشود و بیانگرحجم شبکهمی

 (.3: 1384، )سیسانتین

 ی تحقیقپیشینه -4
قاله حاضر های تحقیق مای از تحقیقات مورد هدف فراتحلیل که در یافتهدر ادامه به خالصه

 موضوعیت دارد، پرداخته شده است.       

 . تحقیقات مورد هدف در فراتحلیل.2 جدول
نام 

 تحقیق
 خالصه نتایج عنوان تحقیق

 1394ستوان،
ررسی سرمایه اجتماعی بر ب

 مشارکت سیاسی زنان بلوچ

و  ریتأث نیشتریب ،به زنان بلوچ فهیاعتماد مردان طا

 ی،اجتماع یهادر شبکه تیعضو زانیم ریمتغ

زنان بلوچ  یاسیرا بر مشارکت س ریتأث نیکمتر

 داشته است. رانشهریشهر ا

 

1. Tocqueville 

2  . Coleman 



 1385-1397های رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در سال فراتحلیل مطالعات

135 

موحد و 

 1387همکاران،

بررسی رابطه میان سرمایه 

مشارکت سیاسی اجتماعی بر 

 زنان

 یرمایهـس ابعاد ناـمی داراـمعن یاـهستگیـهمب

خگویان، پاس سیاسی کترمشا انمیزو  جتماعیا

 تـجه ،نناز یابر مناسب بسترآوردن  همافر ومزـل

ت ـتقویو  اعیـجتما طـبروا یاـهبکهـش شسترـگ

  ادهخانوپیوندهای ارتباطی در 

تاجیک و 

 1384جعفری،

ه اجتماعی بررسی تأثیر سرمای

و مشارکت سیاسی بین 

های دانشجویان دانشگاه

 تهران

وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی با 

 مشارکت سیاسی )متعارف و غیرمتعارف( 

زاده و جمعهامام

 1391همکاران،

بررسی رابطه میان سرمایه 

اجتماعی و مشارکت سیاسی 

 در بین دانشجویان دانشگاه

 اصفهان

های معنادار میان ابعاد سرمایه دادن همبستگینشان 

 اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان 

-ایمانی و رسول

 1395اقدم، زاده

 هیرابطه سرما یبررس

 یاسیبا مشارکت س یاجتماع

سال  40تا  18 شهروندان

 شهر مرند

با  یاجتماع هیسرما وجود ارتباط معنادار بین

سال شهر  40ا ت 18 شهروندان یاسیمشارکت س

و ابعاد  یاجتماع هیسرما نیبدار مرند،  رابطه معنی

 ها،یریگی)مشارکت در را یاسیمشارکت س

مداران، با سیاست تماس ،یانتخابات یهاتیفعال

-های اعتراضی و عضویت در گروهانجام فعالیت

سال شهر  18تا  40های سیاسی( در بین شهروندان

 مرند 

اسفجیر و عباسی

 1396ری،اسفندیا

 یاجتماع هیسرما ریثأت یبررس

 یاسیبر مشارکت س

)مورد مطالعه:  انیدانشجو

دانشگاه آزاد  انیدانشجو

 (یواحد سار یاسالم

 های معناداری میان ابعاد سرمایهوجود همبستگی

 اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان 
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 1396انصاری، 

اجتماعی بر  ییهسرما تاثیر

وانان مشارکت سیاسی )ج

-وکهگلویهسال(  35-20

بویراحمد در دوره اول 

 ریاست جمهوری روحانی

ــادار بین  ــأثیر مثبــت و معن   بر جتماعیا سرمایهت

 سیسیا کترمشا

نجات و همکاران، 
1393 

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی 

بر مشارکت سیاسی)مطالعه 

 29تا  15موردی: جوانان 

 سال استان بوشهر

ر مشارکت سیاسی بر سرمایه تأثیر مستقیم و معنادا

اجتماعی و ابعاد آن )اعتماد اجتماعی، حمایت 

 مدنی و مشارکت مدنی(

باقری و همکاران، 
1396 

 سرمایه دبعاا تأثیر سیربر

 ،جتماعیا دعتماا) جتماعیا

 قفاو ،تیرقد بی سحساا

 بر جتماعی(ا پیوند ،جتماعیا

 نستاا نناز سیاسی کترمشا

: ردیمو )مطالعه نستازخو

 (ازهوا هرش

بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته، متغیر اعتماد 

اجتماعی، کمترین تأثیر را متغیر میزان درآمد 

داشته است، و در مجموع متغیرهای مستقل 

درصد از واریانس متغیر وابسته را 3/14پژوهش 

 تبیین کرده است.

رهبرقاضی و 

 1395همکاران،

 یهیسرما ریتأث یبررس

 یاسیگ سبر فرهن یاجتماع

 یمشارکت

بر فرهنگ  یشناخت یاجتماع یهیسرمااثرگذاری 

ی اجتماعی اثرگذاری سرمایه ی،مشارکت یاسیس

  یمشارکت یاسیفرهنگ س زانیم شیافزا شناختی بر

پور و حبیب

 1395موسوی،

 یاجتماع یهیسرما رابطه بین

شهروندان  یاسیس مشارکت و

 قم

ی ههای سرمایی مولفهرابطه مثبت بین همه

 اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان قم 

فرجی و فعلی، 
1389 

های بررسی تأثیر سرمایه

اجتماعی و فرهنگی بر میزان 

های مشارکت زنان در سازمان

 (NGOsغیردولت )

های اجتماعی و ی معنادار میان سرمایهرابطه

های فرهنگی و میزان مشارکت زنان در سازمان

های فرهنگی و هغیردولتی، باالرفتن سرمای

اجتماعی افراد مورد مطالعه، با باال رفتن میزان 
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-های غیردولتی، پایینها در سازمانمشارکت آن

های اجتماعی و فرهنگی افراد، با آمدن سرمایه

های ها در سازمانپایین آمدن میزان مشارکت آن

 غیردولتی 

-پناهی و خوش

 1390فر،

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی 

کت سیاسی)مطالعه بر مشار

 موردی استان گلستان(

مشارکت سیاسی  ،ترین جنبه مشارکت سیاسیقوی

ت بر تغییرا انتخاباتی )رأی دادن(، بیشترین تأثیر

شبکه روابط و پیوندهای  ،میزان مشارکت سیاسی

اجتماعی در سطح روابط رسمی، اعتماد در سطح 

شخصی، تعامل اجتماعی در سطح اعتماد بین

گرانه در سطح و کنش یاری گروهیتعامل

  است. و مذهبی ،اجتماعی )مادی و معنوی(

 

 شناسی پژوهش روش
ل شناختی در این پژوهش از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل یک روش تحلیرویکرد روش

م انسانی نگر، کمی و تحلیلی است. فراتحلیل روشی مستند و مورد تصدیق پژوهشگران علوگذشته

ون و قابل ی اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. این روش، اطالعاتی مدهااست که در سال

گیران قرار یمسازان و تصمهایی در سطح کالن، در اختیار محققان، تصمیمریزیاستناد جهت برنامه

 (.169:1399دهد )نیازی و همکاران، می

عی و ی اجتمامایهی سرهای انجام شده در ایران در زمینهی مورد بررسی پژوهشجامعه

قاالت متر شامل طور دقیقباشد. این جامعه بهمی 1397تا سال  1385مشارکت سیاسی از سال 

ده، شهای انجام منتشر شده در مجالت و نشریات معتبر داخلی است. پس از غربالگری پژوهش

 راج شد.ی اجتماعی و مشارکت سیاسی بودند، استخی رابطه سرمایهمورد که بر اساس فرضیه14

وارد  CMA2افزار ی بعدی در نرمهای هر یک از مطالعات، کدبندی شده و برای مرحلهداده

محاسبه گردید. اندازه اثر؛ روش اصلی فراتحلیل مبتنی بر ترکیب نتایج است،  1شد، سپس اندازه اثر

 

1 Effect size 
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چنین برای مگیرد. هها به شاخص و برآورد مورد استفاده قرار میکه معموالً پس از تبدیل آماره

ها ابتدا به بررسی مفروضات فراتحلیل پرداخته شده است، به نحوی که به کمک تحلیل استنباطی داده

به بررسی  Qو با آزمون  3به بررسی سوگیری انتشار 2و روش رگرسیون خطی اِگر 1نمودار قیفی

ده شده از مدل مطالعات پرداخته شد، سپس با توجه به ناهمگونی بین مطالعات استفا 4ناهمگونی

برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر استفاده شد، در این مدل، تغییرات پارامتر  5اثرات تصادفی

توان گفت نتایج حاصل از مدل شود. بنابراین میدر بین مطالعات نیز در محاسبات در نظر گرفته می

مدل با اثرات ثابت دارد. برای  با اثرات تصادفی در شرایط ناهمگنی قابلیت تعمیم بیشتر نسبت به

 (.49:1396بهره گرفته شده است. )نیازی و همکاران، 6تفسیر نتایج از سیستم تفسیری کوهن

 تحقیق هاییافته

 توصیفی هاییافته الف:
اجتماعی  ، خالصه اطالعات مربوط به مطالعات مختلف پیرامون رابطه بین سرمایه3در جدول 

 شده است.و مشارکت سیاسی نمایش داده 

 آوری شده: خالصه اطالعات جمع3جدول 

جامعه  سال محقق ردیف

 آماری

حجم 

 نمونه

 ضرایب

 404/0 400 غیردانشگاهی 1394 ستوان 1

 153/0 398 غیردانشگاهی 1387 موحد و همکاران 2

 342/0 380 دانشگاهی 1384 تاجیک و جعفری 3

 412/0 188 دانشگاهی 1391 زاده و همکارانجمعهامام 4

 81/0 381 غیردانشگاهی 1395 اقدمزادهایمانی و رسول 5

 32/0 277 دانشگاهی 1396 اسفجیر و اسفندیاریعباسی 6

 

1  .  Funnel plot 
2  . Eggers linear regression method 

3  . Publication bias 

4  . Q tset for heterogeneity 
5  . Random effect model 

6 Cohen 
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 799/0 384 غیردانشگاهی 1396 انصاری 7

 47/0 475 غیردانشگاهی 1393 نجات و همکاران 8

 312/0 384 غیردانشگاهی 1397 باقری و همکاران 9

 140/0 359 غیردانشگاهی 1395 نقاضی و همکارارهبر 10

 488/0 383 غیردانشگاهی 1395 پور و موسویحبیب 11

 641/0 80 غیردانشگاهی 1389 فرجی و فعلی 12

 203/0 398 غیردانشگاهی 1385 پورنعمت 13

 317/0 502 غیردانشگاهی 1390 فرپناهی و خوش 14
 

 مقیاس بر یک مبتنی برگزیده هایپژوهش تفکیکی اثر اندازه برآورد ضمن، 4 جدول در

 گردیده است.  مشخص نیز کلی تصادفی و ثابت ترکیبی اثرات مشترک،

 های نمونه: خالصه اطالعات مربوط به فراتحلیل بر روی پژوهش4 جدول

اندازه  سال محقق ردیف

 اثر

حد 

 پایین

حد 

 باال

Z-

Value 
P-

Value 

 000/0 536/8 483/0 319/0 404/0 1394 ستوان 1

 002/0 065/3 248/0 056/0 153/0 1387 حد و همکارانمو 2

 000/0 919/6 428/0 250/0 342/0 1384 تاجیک و جعفری 3

زاده و جمعهامام 4

 همکاران

1391 412/0 286/0 524/0 958/5 000/0 

-زادهایمانی و رسول 5

 اقدم

1395 81/0 772/0 842/0 912/21 000/0 

اسفجیر و عباسی 6

 اسفندیاری

1396 32/0 210/0 422/0 490/5 000/0 

 000/0 390/21 833/0 760/0 799/0 1396 انصاری 7

 000/0 082/11 537/0 397/0 47/0 1393 نجات و همکاران 8

 000/0 300/6 400/0 219/0 312/0 1397 باقری و همکاران 9
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 008/0 659/2 240/0 037/0 140/0 1395 قاضی و همکارانرهبر 10

 000/0 399/10 561/0 408/0 488/0 1395 موسوی پور وحبیب 11

 000/0 668/6 754/0 490/0 641/0 1389 فرجی و فعلی 12

 000/0 091/4 295/0 107/0 203/0 1385 پورنعمت 13

 000/0 334/7 394/0 236/0 317/0 1390 پناهی و خوش فر 14

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

- - 434/0 411/0 457/0 715/32 000/0 

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

- - 446/0 303/0 568/0 654/5 000/0 

 

اجتماعی و سرمایه ن میاط تبا، ارسیربررد مطالعه مو 14تمامی در  چهار،ره شماول برطبق جد

مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه ترین رگبزاست.  دهبودار معنامشارکت سیاسی با اطمینان بسیار باال 

قاضی و رهبربه مطالعه ط ثر مربوازه اندار اکوچکترین مقدو  (1395اقدم )زادهایمانی و رسول

 درصد 99اطمینان در سطح فی دتصاات ثرو اثابت ات ثردو اهمچنین هر . است (1395) همکاران

 .بودنددار معنی

 استنباطی هاییافته ب:

 پژوهشی روش این هایفرض مهمترین پیش فراتحلیل، بر مبتنی مطالعات نخستِ گام در

 مورد بررسی قرار گرفت.  انتشار خطای و بررسی گرفته صورت هایپژوهش بودنهمگن ییعن

 شده انجام مطالعات همگنی مفروضه بررسی -1

ضه وین مفراسی ربرر ست که به منظوت اهمگنی مطالعان مو، آزتحلیلاصلی فرت اضاومفراز 

 ست. ه ائه شدارا، 5ول دـجن در وـمآزین اسی ربراز نتایج حاصل . شدگرفته ربه کا Qن موآز
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 Qن مو: نتایج حاصل از آز5جدول 

شاخص 

 آماری

ن مومقدار آز
Q 

درجه 

آزادی 

(Df) 

سطح معنی داری 

(P-Value) 

I Squared 

 148/97 000/0 13 815/455 نتایج

صفر مبنی بر همگن ض فربا اطمینان باال  Qو  Pبا توجه به نتایج حاصل از آزمون شامل مقادیر 

دار معنا ،یگردبه بیانی . شدیید تأها ن پژوهشمیاهمگونی ناض فره و شده رد شدم نجات االعامطدن بو

ین انجا که از آست. الیه ی اوهشهاوثر پژازه انددهنده وجود ناهمگنی در انشان Qشاخص دن بو

ای رب ،نموآزین ان اثر توازه انداد ایش تعدافزابا است، س ثر حساازه انداد ایش تعدافزاشاخص به 

دارای مقداری از صفر تا  Iور ضریب مجذشد. ده ستفار امنظوبدین ی یگردشاخص  ازهمگنی رد 

دهد. هرچه مقدار این ضریب به مین صد نشارت دربه صوواقع مقدار همگنی را  است و در 100

ست. نتایج الیه ی اوهشهاوثر پژازه اندابیشتر همگنی نادهنده ننشاتر باشد درصد نزدیک 100

مطالعات در درصد از تغییرات کل  97مؤید این مطلب است که حدود  Iاز ضریب مجذور  حاصل

ر ثال آمداز باید و ثابت موجه نیست ر ثال آنها با مدآین تلفیق است. بنابرط انها مربوهمگنی آبه نا

رمایه بطه بین سرابه ما میگوید که ن موآزین ا ،قعد. در واکرده ستفااترکیب نتایج ر فی به منظودتصا

و در ست وت امتفات مطالعات مشخصاو یژگیها ظ وبه لحات بهشدو مشارکت سیاسی، جتماعی ا

ده ستفااها وتین تفاامحل و یانس دن وارمشخص کرای تعدیلگر بری متغیرهااز ضعیت باید وین ا

 د.شو

 انتشار خطای )تورش( مفروضه بررسی

-پژوهش انتشار از ناشی که است انتشار خطای مفروضه فراتحلیل، اصلی مفروضات دیگراز 

 مشکالتی جملهد. از باشخطاها می انواع و نشده چاپ هایپژوهش انتشار عدم و شده چاپ های

 است مطالعاتی تمام به محقق عدم دسترسی شودمی فراتحلیل نتایج اعتبار شدن مخدوش باعث که

 مفروضه این بررسی نظورم ه. باندشده انجام مورد بررسی موضوع در خاص زمانی فاصله در که

 از ایمن Nو  مِزُومدار و بِگ ایرتبه همبستگی روش رگرسیونی اِگر، روش و قیفی نمودار از
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 ست.ا شده استفاده خطا

 

 قیفی نمودار

 نمودار قیفی .است قیفی نمودار انتشار، خطای بررسی منظور به هاروش ترینرایج جمله از

 .است شده ارائه زیر قسمت در انتشار خطای بررسی منظور به شده گردآوری مطالعات

 
 . نمودار قیفی پراکندگی اثرات تحقیق حول محور میانگین1شکل 

 

این نمودار پراکندگی اثرات  است.ها کننده تقارن نسبی بررسینمودار قیفی وارونه تداعی

 ل، مطالعاتیشک قیفی نمودارهای در تفسیری لحاظ دهد. ازتحقیق را حول محور میانگین نشان می

نیستند. اما  انتشار سوگیری دارای شوندمی قیف جمع باالی در و دارند پایین استاندارد خطای که

 سوگیری و رودمی باال آنها خطای استاندارد شوند، کشیده قیف پایین سمت بههرچه مطالعات 

رتبط با سرمایه اجتماعی بنابراین با توجه به نقاط موجود در دو طرف نمودار که مد. رومی باال انتشار

توان بیان داشت که مطالعات مذکور به لحاظ میانگین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی است می

ثیر آن برای نقاط نزدیک تأبر مشارکت سیاسی تا حدی از پراکندگی مناسبی برخوردار است و اندازه 

 تقریباً وارونه قیفی نمودار از لحاص به میانگین از دقت کافی برخوردار است. با وجود آنکه نتایج
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 تواننمی مورد این در قضاوت صریحی  اما است، شده انجام مطالعات نسبی کننده تقارنتداعی

 داد. انجام

 ای بِگ و مِزُومدارنتایج همبستگی رتبه

ای )تاوکندال( بین اندازه اثر استاندارد ای بِگ و مِزومدار، همبستگی رتبهآزمون همبستگی رتبه

کند. تفسیر این ضریب به این صورت است که در آن مقدار واریانس این اثرات را مشخص می و

کند. صفر، دال بر نبود رابطه بین اندازه اثر و دقت است و انحراف از صفر از وجود رابطه حکایت می

تر، بزرگ اگر عدم تقارن ناشی از سوگیری انتشار باشد، انتظار این است که در ارتباط با اندازه اثر

خطای استاندارد بیشتر مشاهده شود. نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی بِگ و مِزومدار، به 

 است.، 6 منظور بررسی سوگیری انتشار به شرح جدول

 ای بِگ و مِزُومدار. نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی رتبه6جدول 

شاخص 

 آماری

مقدار ضریب 

 (tauکندال )

Z-Value اریدسطح معنی 

(P-Valueیک دامنه ) 

 داریسطح معنی

(P-Value دو )

 دامنه

 381/0 190/0 876/0 176/0 نتایج
 

شده است که با توجه به  176/0برابر با  بیکندال تائو مقدار فوق، جدول اطالعات طبق بر

 وجود رابطه اثر و دقت اندازه بین اگرچه که داشت اذعان توان( می190/0داری )مقدار معنی

 سوگیری عدم و قیفی بودن نمودار متقارن بر مبنی صفر فرض و نیست داریمعن رابطه این اما ارد،د

 .شودمی تأیید انتشار

 اِگر خطی رگرسیون روش نتایج

 و در کوچک استاندارد اثر کوچک تحقیقات در رودمی انتظار انتشار، سوگیری نبود در

 را ایجاد رگرسیونی خط حالت امر این. شود مشاهده بزرگ استاندارد اثر بزرگ، تحقیقات

 انتظار سطح مورد با رگرسیونی خط برش اگر ت. اس اصلی رگرسیون خط از برشی که کندمی

 روش بررسی حاصل از نتایج باشد. انتشار سوگیری است ممکن آن علت باشد، داشته تفاوت

 .استرایه شده ، ا7جدول  شرح به انتشار سوگیری بررسی منظور به اِگر، خطی رگرسیون
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 گراِ  خطی رگرسیون روش بررسی از حاصل نتایج. 7 جدول
شاخص 

 آماری

برش 

(B) 

خطای 

استاندارد 

(SE) 

t-Value سطح معنی-

 داری

(P-Value )

 یک دامنه

-سطح معنی

 داری

(P-Value )

 دو دامنه

 745/0 373/0 333/0 168/9 05/3 نتایج

درصد برابر  95و فاصله اطمینان  ( 05/3با ) ربراب برش اِگر، خطی رگرسیون نتایج اساس بر

 این بیانگر، باشدمی 745/0و دو دامنه  373/0یک دامنه  P. از آنجا که مقدار است 333/0با 

 .شودمی تأیید انتشار سوگیری عدم و قیفی بودن نمودار متقارن بر مبنی صفر فرض که است مطلب

N خطا از ایمن  

 اضافه تحلیل به ای است که بایدهگمشد مطالعات تعداد ال،روزنت خطایِ از یمنا N آزمون

)نیازی دهدمی تغییر را نتیجه و داده دست به را غیرمعنادار کلی اثر یک لحاظ آماری از و شوند

 ، است.8 جدول شرح به روش این از حاصل نتایج (.174:1399و همکاران،
  خطا از ایمن Nمحاسبات . 8 جدول

 مقدار شاخص

 553/32 شدهبرای مطالعات مشاهده Zمقدار 

 000/0 شدهبرای مطالعات مشاهده Pمقدار 

 050/0 آلفا

 2 باقیمانده

Z 959/1 برای آلفا 

 14 شدهتعداد مطالعات مشاهده

-را به آلفا می Pتعداد مطالعات گمشده که مقدار 

 رساند 

3848 
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تعداد  باید که هستند مطلب نای بیانگر از خطا ایمن Nضریب  محاسبه از حاصل هایآماره

 این به نکند، تجاوز 050/0از  شده ترکیب دوسویهP مقدار تایرد گ صورت دیگر مطالعه 3848

 رخ خطایی هاتحلیل و محاسبات نهایی نتایج در تا شود انجام دیگر مطالعه 3848باید  که معنی

ش پژوه این از آمده به دست نتایح و باالی اطالعات صحت و دقت از حاکی نتیجه این. دهد

  باشد. می

 اثر اندازه ضریب

ه استفاد اثر اندازه گزارش برای نتایج ترکیب منظور به تصادفی اثر از مدل در این بخش

 شده ارائه تصادفی مدل در شده انجام مطالعات اثر اندازه گزارش ،9در جدولگردیده است. 

  است.
 مشارکت سیاسی با ه اجتماعیسرمای بین رابطه مطالعات اندازه اثر.. 9 جدول

 بین رابطه

سرمایه 

 با اجتماعی

 مشارکت سیاسی

تعداد 

 مطالعات

اندازه 

 اثر

حد 

 پایین

-Z حد باال

Value 

P-

Value 

- 14 446/0 303/0 568/0 654/5 000/0 
 

 اجتماعی )اثرات سرمایه اثر اندازه میانگین که هستند مطلب این بیانگر آماری محاسبات

 که آنجا ازت. اس 446/0پژوهش معادل  موردمطالعات  بر مشارکت سیاسی در( یتصادف ترکیبی

مشارکت سیاسی  بر اجتماعی سرمایه بنابراین تأثیر است، اطمینان محدوده در شده برآورد اندازه

 حد در اثر از حاکی، 10جدول در  کوهن معیار مبنایبر  آمده به دست اینقطه د. برآوردش تأیید

 .باشد مؤثر مشارکت سیاسی بر تواندباالیی می سطح در سرمایه اجتماعی بنابراین باشد؛می زیاد
 

 : مدل کوهن، نظام تفسیر اندازه اثر ناشی از فراتحلیل10جدول 

 R D اندازه اثر

 2/0 1/0 کم

 5/0 3/0 متوسط
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 8/0 5/0 زیاد

 

 دانشگاهی سی نقش تعدیلکنندگی متغیر ربر

 راستای درل، فراتحلی مفروضات تصدیق و مطالعات همگونینا از حاصل نتایج به توجه با

 واریانس تعیین به بتوان طریق این از تا شداستفاده  گرتعدیل متغیر از ناهمگنی این کردنمشخص

و غیردانشگاهی بودن جامعه آماری مورد دانشگاهی  متغیر پژوهش این درت. پرداخ مطالعات بین

سی متغیر ربراز نتایج حاصل . است شده گرفته نظر در گرتعدیل یرمتغ عنوان بهها مطالعه در پژوهش

به  گرتعدیلمتغیر ان عنودانشگاهی و غیردانشگاهی بودن جامعه آماری مورد بررسی در مقاالت به 

 ست.ا، 11 ولجدح شر

 

جتماعی با ابطه سرمایه رابه ط ثر ترکیبی مربوهای اازهندا: نتایج 11جدول 

غیر دانشگاهی بودن جامعه آماری در  دانشگاهی وکیک به تفمشارکت سیاسی 

 مطالعات

تعداد  نوع

اندازه 

 اثر

اندازه 

ترکیبی 

 )ثابت(

Z-

Value 
 )ثابت(

P-

Value 
 )ثابت(

اندازه 

ترکیبی 

 )تصادفی(

Z-

Value 
 )تصادفی(

P-

Value 
 )تصادفی(

 000/0 592/10 351/0 000/0 592/10 351/0 3 دانشگاهی

غیر 

 دانشگاهی

11 450/0 111/31 000/0 468/0 85/4 000/0 

 000/0 654/5 446/0 000/0 715/32 434/0 14 کل

 

ط فی مربودتصاو ثابت ات ثرل اثر ترکیبی مدهای اازهنداکه  11ره شماول جدرج در نتایج مند

دانشگاهی و غیردانشگاهی بودن ارایه به تفکیک و مشارکت سیاسی را جتماعی ابطه بین سرمایه رابه 

و  351/0ل تصادفی مددر ثر جامعه دانشگاهی اندازه ابین در ستکه ا امر یناز احاکی  و ددهمی

ثر ازه انداکلی ر بهطو ،همچنیندار است. است که هر دو معنی 450/0در بین جامعه غیردانشگاهی 
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گروه جتماعی اسرمایه ، یگردبه بیانی است.  446/0وه دانشگاهی و غیردانشگاهی گردو هر در 

 گروه دانشگاهی دارد. نها به نسبت آمشارکت سیاسی  بری تأثیر بیشترنشگاهی غیردا

 گیرینتیجه
های در جامعه ایران در سال مشارکت سیاسیو ی اجتماعی سرمایهدر این تحقیق رابطه 

های زیادی که در این زمینه صورت گرفته، شاهد اهمیت در بررسیبررسی شد و  1397-1385

اعی با مشارکت سیاسی بودیم و در این راستا به علت کثرت مقاالت در این ی سرمایه اجتمرابطه

زمینه، این پژوهش از روش فراتحلیل که روش آماری برای ترکیب نتایج تحقیقات متعدد و استخراج 

سرمایه داری ارتباط در این راستا سطح معنینتایج جدید و منسجم است، استفاده کرده است و 

 پراکندگی سرمایه اجتماعیهای آماری شد و با استفاده از روشمحاسبه یاسی اجتماعی و مشارکت س

 و غیر دانشگاهی جامعه دانشگاهیبین در  مشارکت سیاسیبر اجتماعی  سرمایه اثر اندازه میانگینو 

 شد. بررسی 

دار یمعناجتماعی و مشارکت سیاسی با اطمینان بسیار باال سرمایه ن میاط تباارنتایج نشان داد که 

و  (1395اقدم )زادهمقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه ایمانی و رسولترین رگبزاست.  دهبو

همچنین باشد. می (1395) قاضی و همکارانرهبربه مطالعه ط ثر مربوازه اندار اکوچکترین مقد

  .دار بودمعنیدرصد  99در سطح فی دتصاات ثرو اثابت ات ثردو اهر 

اجتماعی  سرمایه اثر اندازه میانگین که هستند مطلب این بیانگر ماریآ محاسباتدر مجموع، 

 ازت. اس 446/0پژوهش معادل  مورد نمونه مشارکت سیاسی در بری( تصادف ترکیبی )اثرات

 تأثیر که داشت اذعان بنابراین باید است، اطمینان محدوده در شده برآورد اندازه که آنجایی

 دستبه اینقطه برآورد است ذکر به شود. الزممی ی تأییدمشارکت سیاس بر اجتماعی سرمایه

 سطح در سرمایه اجتماعی بنابراین ؛است زیاد حد در اثر از حاکی، کوهن معیار مبنای بر آمده،

 .باشد مؤثر مشارکت سیاسی بر تواندباالیی می

نشگاهی و در بین جامعه غیردا 351/0ل تصادفی مددر ثر جامعه دانشگاهی اندازه ابین در 

وه دانشگاهی و گردو هر در ثر ازه انداکلی ر همچنین بهطودار است. است که هر دو معنی 450/0

بر ی تأثیر بیشترگروه غیردانشگاهی جتماعی اسرمایه ، یگردبه بیانی است.  446/0غیردانشگاهی 
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گروه  مشارکت سیاسیگفت ان قع میتوگروه دانشگاهی دارد. در وانها به نسبت آمشارکت سیاسی 

، که این امر حاکی از آن ستانها آجتماعی اسرمایه از متأثر از گروه دانشگاهی بیشتر غیردانشگاهی 

ی نود بیشتر مباحث ی اول دههی هشتاد و نیمهی دوم دههاست که تحقیقات صورت گرفته در نیمه

و قواعد آموزشی و ها صرفاً بر اصول حوزه سیاسی در بین اقشار غیردانشگاهی بوده است و دانشگاه

های اخیر پرداختند، اما در سالدور از هرگونه مسایل سیاسی و مشارکتی به کار خود میپژوهشی به

ها و مسایل سیاسی سهیم ها و منویات مقام معظم رهبری که دانشگاهیان باید در مناظرهبا سخنرانی

اند و همچنین ود اختصاص دادهباشند چراکه سهم قابل توجهی از آحاد جامعه را دانشگاهیان به خ

ی کشور بسیار جانبهی همهتواند در بهبود و روند توسعهها میهای سیاسی آننظرات و مشارکت

 اثرگذار باشد.

 شود؛های پژوهش در ادامه پیشنهاداتی ارائه میبا توجه به یافته

 ی اجتماعی،های عوامل موثر بر سرمایهانجام پژوهش

ی اجتماعی برای مشارکت سیاسی بیشتر آحاد ستگذاران به عامل سرمایهتوجه مسووالن و سیا

 مردم در آینده،

 ی اجتماعی برای پایداری نظام،اختصاص بودجه بیشتر برای تقویت ابعاد سرمایه

 توجه و حساسیت به دیگر عوامل موثر بر مشارکت سیاسی،

-افراد و مسووالنی که سرمایهی انتخاب و دادن مسوولیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر عهده

 ی اجتماعی باالتری دارند،

اندرکاران نظام با اقشار مختلف مردم در کاهش بین سیاستگذاران، مسوولین و دیگر دست

ی اجتماعی برای برقرای نظم و امنیت اجتماعی در سراسر کشور با بوجود آمدن هرچه بیشتر سرمایه

 .رکشو
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 منابع
. ترجمه شناسیفرهنگ جامعه(. 1370هیل، استفان؛ ترنر، برایان اس ) . ابرکرامبی، نیکوالس؛1

 حسن پویان، چاپ دوم، تهران، انتشارات چاپخش.

نقش سرمایه اجتماعی در شادی جوانان)مورد (. »1395. امیرمظاهری، امیرمسعود و فخاریان، منا )2

-مطالعات جامعه«. شناسی و علوم اجتماعی تهران مرکز(مطالعه دانشجویان دانشکده روان

 .7-24سوم، صصو. سال نهم، شماره سیشناسی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت (. »1395اقدم، صمد )زاده.  ایمانی، محمد و رسول3 

، شماره 9. سال شناسیمجله مطالعات جامعه«. سال شهر مرند 40تا  18سیاسی شهروندان 

 .67-81، صص33

(. 1391نژاد، امید؛ مرندی،زهره )جواد؛ رهبرقاضی، محمودرضا؛ عیسیزاده، سیدجمعه. امام4

«. بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان»

 .7-34. سال هفتم، شماره چهارم، صصپژوهشنامه علوم سیاسی

ررسی تأثیر ابعاد سرمایه ب(. »1397حسین؛ شجاعی، حسن)زاده، علی. باقری، معصومه؛ حسین5

قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی( بر مشارکت سیاسی اجتماعی)اعتماد اجتماعی، احساس بی

فصلنامه توسعه اجتماعی)توسعه انسانی «. زنان استان خوزستان)مطالعه موردی: شهر اهواز(

 .29-62، صص3، شماره 12. دوره سابق(

-بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی تشکل(. »1399نی، محمدحسن ). بیات، میترا؛ خیری، حسن؛ پوریا6

. سال سیزدهم. شماره شناسیمطالعات جامعه«. های مردم نهاد استان مرکزی بر توسعه سیاسی

 .135-154نهم، صصوچهل

نامه علوم (. مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدید. 1384. توسلی، غالمعباس )7

 .26تماعی دانشگاه تهران، شماره . دانشکده علوم اجاجتماعی

ی ی بین سرمایه(. رابطه1395خورشیدی، سیدحمیدرضا )پورگتابی، کرم و موسوی. حبیب8

. سال شانزدهم، پاییز، ی رفاه اجتماعیفصلنامهاجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان قم. 

 .359-392، صص 62شماره 
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میرمحله، فاطمه یرزاخانی، شهربانو؛ جندقیجلودار، مصطفی؛ مفر، غالمرضا؛ باقریان. خوش9

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان)مورد مطالعه: شهر (. »1398)

-27، صص14. سال هشتم، شماره شناسی معاصرهای جامعهدوفصلنامه پژوهش«. گرگان(

52. 

ی دکتری رسالهت سیاسی. (. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارک1387فر، غالمرضا ). خوش10

 ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.شناسیجامعه

 یترجمه ،شناسی سیاسی(ای بر جامعه)مقدمه جامعه و سیاست(. 1399) مایکل، راش. 11

 سمت. رات نتشاان، اتهر، سیزدهمپ چامنوچهر صبوری، 

 ، خرداد ماه. همشهریکات بوردیو و پنتاج. (. تمایزها و اشترا1384. سیسانتین، مارتی )12

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر (. »1396اصغر و اسفندیاری، مجتبی )اسفجیر، علیعباسی. 13

«. مشارکت سیاسی دانشجویان) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری(
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