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اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در شهروندان شهر گرگان

The relationship between social trust and political 
participation in Citizens of Gorgan

مقدمه: موضوع اصلی این تحقیق، چگونگی پیوند میان اعتماد اجتماعی 
از  یكی  به عنوان  سیاسی  مشاركت  ازآنجاكه  است.  سیاسی  مشاركت  و 
است،  مطرح  سیاسی  و  اجتماعی  توسعه  مفاهیم  در  كلیدی  شاخصهای 
ضروری به نظر می رسد كه عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر این مفهوم به ویژه 
به  وابسته  و ضروری  مهم  عوامل  از  یكی  به عنوان  اجتماعی  اعتماد  عامل 
گیرد.  قرار  علمی  بررسی  و  موردمطالعه  اجتماعی،  سرمایه  جدید  مفهوم 
مشاركت  و  اجتماعی  اعتماد  رابطه  شناخت  تحقیق،  اصلی  هدف  بنابراین 

سیاسی است.
پیمایشی  تحقیقات  زمره  در  تحقیق  این  روش شناسی،  لحاظ  به  روش: 
میدان  در  ساخته  محقق  پرسشنامه  ابزار  از  استفاده  با  كه  می گیرد  جای 
پژوهش، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. جامعه آماری تحقیق كلیه 
شهروندان شهر گرگان بوده كه 407 نفر از شهروندان به عنوان نمونه آماری 
تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب موردمطالعه 
قرار گرفتند. برای تأیید اعتبار متغیرهای تحقیق از روش اعتبار صوری و 
همچنین پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ كه به ترتیب 
تأیید  مورد   )0/780( سیاسی  مشاركت  و   )0/782( اجتماعی  اعتماد  برای 

واقع شده است.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد كه بین اعتماد اجتماعی 
و ابعاد آن )اعتماد نهادی، اعتماد عمومی و اعتماد بین شخصی( با مشاركت 
سیاسی و ابعاد آن )رفتار انتخاباتی و مشاركت فعال( رابطه ای مثبت وجود 
كه  است  نكته  این  بیانگر  رگرسیون  از  حاصل  نتایج  همچنین  و  دارد. 
درمجموع 6/1 درصد از تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل 

تبیین می شود.
حاكم،  نظام  به  افراد  مادامی كه  به دست آمده،  نتایج  به  توجه  با  بحث: 
باشند، در جریان مسائل  داشته  اعتماد  آن،  وابسته  دستگاهها و سازمانهای 
داشت.  خواهند  فعال  مشاركتی  و  حضور  كشور،  سیاسی  رخدادهای  و 
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همچنین، به موازات گسترش اعتماد عمومی در سطح جامعه، مشاركت افراد در حوزه های مختلف، من جمله 
مشاركت سیاسی افزایش می یابد. عالوه بر این، با توجه به نتایج به دست آمده، مشاركت سیاسی افراد تحت 
تأثیر روابط بین شخصی و اعتماد آنان نسبت به افرادی نظیر خانواده، خویشاوندان، دوستان و... نیز قرار دارد كه 

می تواند رفتار یا مشاركت سیاسی فرد را در دو جهت فعال یا منفعل قرار دهد.
واژه های کلیدی: اعتماد اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی

تاریخ دریافت: 96/8/1
تاریخ پذیرش: 97/5/29
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The relationship between social trust 
and political participation in Citizens of 

Gorgan 

Introduction: The major goal of this study is politi-
cal participation, highlighting the role of social trust. 
In fact, how social trust and political participation are 
united is analyzed and assessed. Since political par-
ticipation is one of the key traits in social and politi-
cal progress, influential factors need to be pointed out 
indeed. So the main focus of this study is to find the 
relationship between social trust and political partici-
pation. In addition to trust, five other basic variables 
have been concentrated on by the researcher. These in-
clude gender, age, education, marital status, and men-
tal class. The theoretical framework is according to the 
comments of Lipst, Almond and Verba, Engleheart, 
Nelson and Huntington, etc. Political participation is 
the entry into the arena that has led to the fulfillment 
of a collective will or hinders its realization. Michael 
Rush sees political participation as being involved in 
various levels of an activity in the political system, 
from non-conflict to having a political official. The 
fundamental idea behind the participation is to accept 
the principle of equality of people, and its purpose is 
to promote intellectual, cooperative, and collaborative 
efforts to improve the quality and quantity of life in all 
social, economic, and political fields. In this study, in 
order to measure the impact of social trust on political 
participation, a combination of theories of social scien-
tists and sociologists has been taken into consideration. 
In his book entitled Political Person, Lipst explains 
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political participation. In the book, he tries to explain the political participation of 
individuals,groups, and social groups based on several general social determinants, 
using his own sociological model. In his opinion, people participate in the following: 
1. Their interests are heavily exposed to government policies, such as dependence 
on the government as its employee, if they are not exposed to economic constraints 
or have moral-religious values affected by government policies. 2. Access to in-
formation that identifies the relationship between political decisions, interests, and 
their interests, such as the direct and obvious effects of government policies, job 
training, empirical general insight, and leisure time are among the most influential 
factors. 3. People vote if they are exposed to social pressures; pressures, such as 
deprivation and alienation, the strength of the political class organization, and the 
level of social contact. 4. Finally, the crossover pressures, that is, individuals do not 
vote for the compulsion and pressure of the political parties, which have opposing 
interests, in different directions and in different ways, providing different informa-
tion. Inglehtar also explains the increase in participation by promoting education 
and political information, changing the norms governing women’s participation and 
changing value priorities. In his view, the variables of formal education, socioeco-
nomic status, skill levels,information, communication skills, career experience, or-
ganizational networks, and the reduction of sexual differences in social and political 
tasks affect the increase in participation. Giddens mentions the three dynamics of 
modernity, the titles of the separation of time and place, from rebelliousness and ap-
propriation. These factors have changed the model of trust in contemporary modern 
society; he mentions the impact of communication systems (media) on the forma-
tion of micro-level characteristics, trust in the process of socialization and personal 
identity, the trust of individuals in abstract and political systems, mechanisms in the 
current world, and the main areas of trust in a traditional world that either destroyed 
or neglected the traditional kinship system, local community, and religion. Accord-
ing to Putnam, the commonplace traditions and norms in society, including trust and 
cooperation are among the most important determinants of political participation. In 
some areas of the world where civil traditions, with trust in interpersonal relations 
and high public confidence, are witnessing active political participation, but political 
partnerships  also decrease in the areas where the norms of trust and cooperation are 
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low. Thus, trust, both among individuals and in the political trust of individuals in 
government, is shaped by factors, such as the rethinking process and the impact of 
information,the access and use of a variety of media, and other mechanisms in the 
modern society. Robert Putnam pointed to the fluctuations of political participation 
in social capital, where social trust was one of the important dimensions of Putnam’s 
definition of social capital. Thus, Putnam’s theory as one of the most appropriate 
theories in this field can provide a coherent framework for analyzing the relationship 
between social trust and political participation.
Method: This study is among those surveying research studies that use question-
naires to collect data. The subjects were the people of Gorgan, and 407 of them 
were chosen as a sample and the proper classes were chosen and studied using 
random sampling. To confirm the variable credit of the study, the formal credit 
method was used. Besides, the fixity of the tools was also calculated by the Cron-
bach’s alpha coefficients, which are respectively 782 and 780 for social trust and 
political participation.
Findings: The findings of this study show that the average level of political partici-
pation is 825.2 out of 5. The level of social trust of the responses was also average. 
The average of political participation of men was more than that of women, and 
that of the married was found to be more than the single. The highest political par-
ticipation was between the 50 to 59 year-old people. The result of all these theories 
showed that there is a positive relationship among social trust and its aspects (in-
stitutional trust, public trust and people trust) together with political participation 
with its aspects (election behavior and active participation). The results of regres-
sion analysis show that generally 061.0% of the changes in variables is assessed 
via other variables, like social trust, age, sex, marital status, and education.
Discussion: According to the results, when people trust the government, institutions 
and organs become active participants in political incidence and happenings. As 
the social trust increases in the society, people participate more inpolitical events. 
Besides, as shown by the findings, political participation is influenced by peopl’s 
relationship and their trust among family members, friends, and relatives, result-
ing in an active or inactive participantion.
Keywords: Institutional trust, Personal trust, Public trust, Social trust
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مقدمه
نظام سیاسی یك كشور بر پایه اعتماد و اراده مردم شكل می گیرد و باقی می ماند. استقرار 
و اقتدار نظام سیاسی در هر كشوری وابسته به مشاركت و حضور فعال مردم در عرصه های 
مختلف اجتماعی و سیاسی است. یكی از بارزترین نمونه های مشاركت مردمی، مشاركت 
در مسائل اجتماعی و سیاسی كشور است؛ كه كمك فراوانی به حفظ وحدت و همبستگی 
ملی می كند. بر این اساس مشاركت سیاسی را می توان، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در 
انتخاب رهبران و شركت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی دانست. به بیانی 
دیگر، مشاركت سیاسی عبارت است از ورود به عرصه و جرگه ای كه به تحقق یك اراده 
جمعی منجر شده، یا مانع تحقق آن می شود. مایكل راش1 مشاركت سیاسی را درگیرشدن فرد 
در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی، 
می داند )راش، 2005(. بنیادی ترین اندیشه زیرساز مشاركت پذیرش اصل برابری مردم است 
و هدف از آن، هم فكری، همكاری و تشریك مساعی افراد در جهت بهبود كمیت و كیفیت 
از  یكی   .)2003 )نیازی،  است  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  زمینه های  تمامی  در  زندگی 
از جنبه های  یكی  اعتماد  است.  اعتماد  مهم ترین مسائل در بحث مشاركت سیاسی، مسئله 
مهم روابط انسانی است كه زمینه همكاری بین اعضای جامعه را فراهم می آورد؛ آحاد مردم 
را به سوی تعاون و همكاری در گروهها و نهادهای جامعه هدایت می كند. تطور و تحول 
جوامع انسانی از حالت اولیه به مدرن در گرو پیچیدگی، تراكم روابط اجتماعی و ارتباط 
متقابل بوده است كه اعتماد به گستردگی آنها دامن زده است. بدون وجود اعتماد نمی توان 
شاهد نظامهای دموكراتیك، نظم و ثبات اجتماعی، تعادل و همبستگی و انسجام اجتماعی 
در جامعه بود. اعتماد از پیش شرط های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی هر جامعه ای محسوب می شود. همچنین اعتماد می تواند عاملی در جهت تعامل فرد 
1. Michael Rush
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براین اساس، حضور مردم در مشاركت و همكاری مسائل  باشد.  با دولت  افراد جامعه  یا 
به آن بستگی  نهادهای وابسته  آنها، دولت و  بین  اعتماد متقابل  به میزان  مربوط به جامعه، 
دارد. بااین وجود بررسیها نشانگر آن است كه نوعی بحران در اساسی ترین شاخص سرمایه 
اجتماعی یعنی اعتماد اجتماعی به وجود آمده است كه مستلزم بررسی دقیق تر و علمی است. 
بدان  این  تكیه می كنند و  اعتماد  نظامهای تخصصی  به  آنتونی گیدنز1، جوامع مدرن  ازنظر 
معناست كه اعتماد كلید رابطه بین فرد و نظامهای تخصصی است. در بررسیهای اكتشافی 
به عمل آمده مشاهده می شود كه اعتماد اجتماعی در بسیاری از جوامع از وضعیت مطلوبی 
برخوردار نیست. ازنظر اندیشمندان و صاحبنظران ایرانی نیز شواهد بسیاری داللت بر كاهش 
اعتماد اجتماعی در ایران، در تمام سطوح وجود دارد و به طریق اولی كاهش سطح اعتماد، 
عوامل  اعتماد،  مهم  عامل  بر  است. عالوه  بوده  تأثیرگذار  سیاسی  مشاركت  تغییر سطح  بر 
دیگری نیز بر مشاركت سیاسی تأثیرگذارند كه در این پژوهش موردنظر نبوده اند. در مورد 
انتخاب قلمرو مكانی پژوهش قابل تأمل است كه شهر گرگان مركز استان گلستان است و 
ازنظر بسیاری، نگین اقوام ایرانی خوانده شده و گروههای قومی و مذهبی متنوعی در آن 
زندگی می كنند. تنوع قومی و مذهبی موجب ایجاد شكافهای اجتماعی فراوانی می شود كه 
انجام شده در  از مطالعات  نتایج برخی  مشاركت سیاسی را تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
استان گلستان نشان می دهد كه میزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی از 
دوره ششم به دوره هفتم به مقدار 12/67 درصد كاهش یافته كه این كاهش در شهر گرگان 
)حوزه انتخابیه گرگان و آق قال( 11/08 درصد بوده )خوش فر، 2005( كه شاهدی بر مدعای 
كاهش مشاركت سیاسی در شهر گرگان است. بنابراین با توجه به این موضوع، مسئله اصلی 
پژوهش حاضر مشاركت سیاسی است كه با تأكید بر نقش اعتماد اجتماعی موردمطالعه قرار 
می گیرد. لذا سؤال اصلی تحقیق این است كه: آیا اعتماد اجتماعی و ابعاد آن بر مشاركت 

1.Anthony Giddens
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سیاسی تأثیرگذارند؟ و در صورت تأیید، كمیت و كیفیت این تأثیرگذاری چگونه است؟

پیشینه تجربی
مشاركت به معنی به كار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یك اقدام جمعی 
جنبشهای  ظهور  تحوالتی چون  بیراسفورد1  و  2004(. كرفت  جاراللهی،  و  )محسنی  است 
و  شهروندی  ایده  مجدد  ظهور  انسان،  نیاز  مورد  در  بازنگری  و  تأمل  جدید،  اجتماعی 
علوم  متخصصان  )نیازی، 2003(.  دانسته اند  مشاركت  ایده  به  توجه  را موجب  پست مدرن 
اجتماعی به ویژه دانشمندان جامعه شناسی و علمای علوم سیاسی برای تبیین و تشخیص میزان 
مشاركت سیاسی و عوامل مؤثر بر آن، نظریات متفاوتی مطرح كرده اند كه در این قسمت به 

توضیح برخی از آنها پرداخته می شود.
نلسون وهانتینگتون2 مشاركت سیاسی را به عنوان امری عینی و جدا از نگرشهای ذهنی فرد 
در نظر می گیرند. به اعتقاد آنها مشاركت سیاسی عبارت است از فعالیت شهروندان خصوصی 
به منظور تأثیر نهادن بر فرآیند تصمیم گیریهای دولت. نگرش كلی نلسون وهانتینگتون این 
است كه فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق دو مجرا می تواند سرانجام به گسترش 

مشاركت سیاسی و اجتماعی بیانجامد:
راه اول، تحرك اجتماعی: به این معنی كه كسب منزلتهای اجتماعی باالتر به نوبه خود در 
فرد احساس توانایی در تأثیرنهادن بر تصمیم گیریهای دستگاههای عمومی را ایجاد می كند 
و این عوامل ذهنی می تواند مشوق مشاركت در سیاست و فعالیت اجتماعی باشد. در این 
حالت، منزلت اجتماعی باالتر و احساس مؤثربودن ازنظر سیاسی، به عنوان متغیرهای میانی، 
میان  از  نویسنده،  دو  این  نظر  به  می شود.  محسوب  سیاسی  و  اجتماعی  مشاركت  مشوق 

متغیرهای منزلتی، میزان سواد و تحصیالت فرد بیشترین تأثیر را بر مشاركت سیاسی دارد.
1. Craft and Byrasfvrd
2. Nelson and Huntington
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راه دوم، شیوه سازمانی: یعنی عضویت و مشاركت فعال در انواع گروهها و سازمانهای 
اجتماعی )اتحادیه های شغلی و صنفی، گروههای مدافع عالیق خاص و...( است كه احتمال 
مشاركت در فعالیت اجتماعی و سیاسی را بیشتر می كند. این عامل در جوامعی كه فرصت 
تحرك فردی در آنها محدودتر است، اهمیت بیشتری دارد. زیرا همان طور كه گفته شد، به 
اعتقاد این نویسندگان، فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی بهتر، به عنوان آخرین 

راه حل، به سازمانهای اجتماعی یا احزاب سیاسی می پیوندد )رضایی، 2014(.
اینگلهارت1 فرض می كند كه اعتماد به یكدیگر بخشی از نشانگان فرهنگی پایدار است 
كه به بقای دموكراسی منجر می شود. وی در كتاب تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی 
تالش می كند تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد كه آیا تفاوتهای فرهنگی در اعتماد به یكدیگر 
هرگونه  باشد،  نداشته  حقیقت  موضوع  این  درصورتی كه  كه  است  معتقد  او  دارد؟  وجود 
بحث درباره تأثیر سیاسی بلندمدت آن بی اثر است. شواهد و یافته های او نشان می دهند كه 
سطح اعتماد در جوامع مختلف با هم تفاوت دارد. او همچنین معتقد است كه سطوح عالی 
اعتماد به یكدیگر با دموكراسی با ثبات نیز رابطه دارد. به نظر او سطوح نسبتًا پایین انتشار 
رضایت و اعتماد موجب می شود كه شخص به احتمال زیاد نظام سیاسی موجود را نپذیرد و از 
راست یا چپ افراطی حمایت كند. به زعم او رضایت از زندگی، رضایت سیاسی، اعتماد به 
یكدیگر، میزان زیاد بحث سیاسی و حمایت از نظم اجتماعی موجود، همه همراه هم هستند. 
آنها نشانگان نگرشهای مثبت را نسبت به جهانی كه شخص در آن زندگی می كند، تشكیل 
نهادهای دموكراتیك  بقای  با  این نشانگان  این واقعیت است كه  از همه  می دهند. جالب تر 
از  رضایت  باالی  با سطوح  كشورهایی  می دارد  اظهار  رابطه  این  تفسیر  در  او  دارد.  رابطه 

آن  پذیرفته،  را  دموكراتیك  نهادهای  كه  دارد  احتمال  بیشتر  بسیار  متقابل  اعتماد  و  زندگی 
را حفظ كنند تا آن گروه از كشورهایی كه افراد آن فاقد چنین نگرشهایی هستند. برعكس، 

1. Inglehart
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پایین رضایت از زندگی و  نهادهای دموكراتیك به  احتمال بیشتر در كشورهایی با سطوح 
اعتماد، لگدكوب می شوند )رضایی، 2014(.

پوررنجبر و همكاران )1393( در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی 
پرداخته اند.  اصفهان  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  سیاسی  مشاركت  مختلف  شیوه های  بر 
مشاركت سیاسی  پنج سطح  بر  اجتماعی  اعتماد  تأثیر  نشان دهنده  داده ها  از  آماری  استنباط 
و  سیاسی  مبارزان  سیاسی،  ارتباطات  سیاسی،  مسئوالن  با  تماس  منفعل،  )حمایت كنندگان 
بر  اجتماعی  اعتماد  كه  داد  نشان  پژوهش  یافته های  البته  است.  سیاسی(  اعتراض كنندگان 
مطالعه ای  در   )2017( همكاران  و  رهبرقاضی  ندارد.  معناداری  تأثیر  سیاسی  بی اعتنایی 
تحت عنوان بررسی سرمایه اجتماعی بر مشاركت در انتخابات به بررسی تأثیر ابعاد اعتماد 
سازنده  عناصر  به مثابه  اجتماعی  شبكه  و  همكاری  مشوق  اجتماعی  هنجارهای  اجتماعی، 
سرمایه اجتماعی بر میزان مشاركت افراد در انتخابات در بین دانشجویان دانشگاههای دولتی 
شهر اصفهان پرداخته اند. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های اصلی حاكی از آن بود كه از یك 
طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبكه های اجتماعی تأثیر می گذارد 
مشاركت  میزان  افزایش  بر  نیز  اجتماعی  شبكه های  و  اجتماعی  اعتماد  دیگر،  سوی  از  و 
یافته های پژوهش نشان داد كه رابطه  تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین  انتخابات  در 
و  شكربیگی  ندارد.  وجود  انتخابات  در  مشاركت  و  اجتماعی  هنجارهای  میان  معنی داری 
پناهی )2013( مطالعه ای تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر در مشاركت سیاسی اجتماعی 
زنان )موردمطالعه: زنان شهر گنبدكاووس در استان گلستان( انجام داده اند. بر اساس تحلیل 
مهم ترین  اجتماعی  اعتماد  متغیر  مستقل،  متغیر  چهار  میان  از  تحقیق،  داده های  رگرسیونی 
اجتماعی  پایگاه  سن،  متغیرهای  و  است  بوده  زنان  اجتماعی  سیاسی  مشاركت  تبیین كننده 
هستند.  وابسته  متغیر  بعدی  تبیین كننده های  به عنوان  ترتیب  به  تأهل  وضعیت  و  اقتصادی 
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امام جمعه زاده و همكاران )2013( به بررسی سرمایه اجتماعی و مشاركت سیاسی در میان 
دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته اند. با توجه به نتایج تحقیق به دست آمده، فرضیه تحقیق 
مبنی بر همبستگی معنادار میان ابعاد سرمایه اجتماعی و اعتماد به عنوان یكی از ابعاد مهم آن 
و میزان مشاركت سیاسی دانشجویان تأیید شده است. اسماعیلی )2012( به بررسی نقش 
عوامل اجتماعی بر مشاركت سیاسی در شهرستان گنبد پرداخته است. نتایج نشانگر آن است 
كه بین سن، پایگاه شغلی، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیالت، میزان استفاده از رسانه ها، 
میزان ارتباط با مراكز شهری بزرگ و میزان اعتماد به دولت با میزان مشاركت سیاسی آنان 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در  مطرح می شود.  دیدگاه  دو  مشاركت سیاسی  و  اجتماعی  اعتماد  بین  رابطه  باب  در 
تأكید  سیاسی  مشاركت  و  اجتماعی  اعتماد  بین  ضعیف  ارتباط  وجود  بر  نخست،  دیدگاه 
می شود. براین اساس پژوهشهای موجود درزمینه سرمایه اجتماعی نشان می دهند كه اگرچه 
بین اعتماد اجتماعی و مشاركت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد، اما چنین ارتباطی ضعیف 
است )رایت، 1976(. كاس1 )1999( در تحقیق خود نتیجه گیری می كند كه رابطه آماری بین 
اعتماد بینافردی و رویكردهای سیاسی بسیار ناچیز و كم است. شوفل2 )1999( معتقد است 
بدون توجه به كاركرد اعتماد به مثابه بنیان اخالقی یا عامل انگیزشی، اعتماد هیچ تأثیری بر 
مشاركت سیاسی نمی گذارد. ویلكینز3 )2000( استدالل می كند كه اعتماد رسمی یا اعتماد به 

نظام سیاسی هیچ ارتباطی با مشاركت سیاسی یا حتی بی اعتنایی به آن ندارد.
در دیدگاه دوم، نتایج تحقیقات نشان می دهند كه بین اعتماد اجتماعی و مشاركت سیاسی 
رابطه ای قوی وجود دارد. در حقیقت این نتایج نشان می دهد كه همسو با نظریه های سرمایه 
اجتماعی، میان اعتماد اجتماعی و مسائل سیاسی پیوند عمیقی وجود دارد )هروس، 2004(. 
1. Cass
2. Shvfl
3. Wilkins
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چنین اعتمادی می تواند انگیزه فعالیتهای داوطلبانه را به وجود آورد و استانداردهای اخالقی 
الزم را برای هدایت افراد فراهم كند. اوسالنر1 )2004( استدالل می كند در جوامعی كه اعتماد 
سیاسی  مشاركت  و  همكاری  فرهنگ  و  كمتر  سیاسی  فساد  دارد،  وجود  افراد  بین  زیادی 
بیشتری در آنجا به وجود می آید. در محیط گروهی، افرادی كه دارای اعتماد اجتماعی بیشتری 
هستند بر مفهوم عمل متقابل تكیه می كنند. اعضای چنین گروههایی معموالً احساس می كنند 
پاداشهای  می توانند  گروههایی  چنین  در  مشاركت،  و  اجتماعی  اعتماد  توسعه  طریق  از  كه 
اعتماد و هنجارهای عمل  اهمیت  بر  فوكویاما2 )1995(  آورند.  به دست  بیشتری  اجتماعی 
متقابل در جهت موفقیت گروه بیشتر از قوانین و مقررات رسمی تأكید می كند. فوكویاما معتقد 
است جوامع و انجمنهای موفق نه براساس قوانین و مقررات رسمی و مكتوب، بلكه براساس 
آداب و تعهدات اخالقی درونی شده اعضای هر جامعه و در نتیجه اعتماد اجتماعی تشكیل 
می شوند. لین3 معتقد است جوامعی كه در آن پیوندهای اجتماعی نسبتًا قوی وجود دارد باعث 
انزواطلبی و فروپاشی همكاریهای  ایجاد اعتماد تعمیم یافته می شوند و چنین اعتمادی مانع 
اجتماعی می شود. این نوع اعتماد معموالً در جوامع پیچیده به وجود می آید. در چنین جوامعی 
افراد به قوانینی تكیه می كنند كه بسیاری از شهروندان آنها را پذیرفته اند و نمادها و مبادالت 
پذیرفته شده ای  قوانین  چنین  و  اجتماعی  اعتماد  وجود  بدون  می كنند.  هدایت  را  بینافردی 
كاركردهای اجتماعی، ممكن است متوقف شوند )2001(. بنابراین اعتماد اجتماعی احتماالً 
باعث می شود میزان مشاركت افراد در فعالیتهای سیاسی، رأی دهی ستادهای تبلیغاتی، فعالیت 
درزمینه ها و مسائل محلی، منطقه ای و... به دلیل گسترش قوانین پذیرفته شده افزایش یابد 

)اوسالنر، 1999، به نقل از مسعودنیا و همكاران، 2015(.

1. Uslanr
2. Fukuyama
3. Lin
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پاتنام1 در توضیح اعتماد متقابل به منزله سنگ بنای سرمایه اجتماعی آن را مفصل و رابط 
اصلی روابط اجتماعی معرفی می كند )2000(. این مفهوم از چشم انداز گروههای اجتماعی 
بیشتر فهمیدنی است. اعضای گروههای اجتماعی به طور منظم با هم در تماس هستند. بدین 
ترتیب مشكالت و مسائل مختلف از طریق بحثهای منظم آشكار می شوند. شهروندانی كه در 
چنین انجمنهایی مشاركت می كنند با افراد مختلفی مالقات می كنند. این امر چنانچه در محیط 
سالم و مثبتی صورت گیرد باعث تقویت ویژگیهای مثبت در افراد و باعث ایجاد اعتماد در 
آنها می شود. هنگامی كه بیگانگان به چنین گروههایی وارد می شوند اعضای گروه آنها را به 
شكلی مثبت درك می كنند و بدین ترتیب در چارچوب چنین گروههایی به افراد ناشناس 
ناشی  اجتماعی  اعتماد  و  اجتماعی  انجمنهای  كه  استدالل می كند  پاتنام  اعتماد می شود.  نیز 
از آن، روح همكاری، یكپارچگی و انسجام را در شهروندان تزریق می كند )پاتنام، 1993(. 
رفتارهای  طریق  از  آنها  میان  در  همكاری  روح  تا  می كند  كمك  افراد  به  اجتماعی  اعتماد 
افراد بدون هیچ گونه چشم داشتی  اعتماد تعمیم یافته باعث می شود كه  یابد.  مشترك توسعه 
به  اجتماعی  كارویژه های  در  از طریق شركت  افرادی  باشند. چنین  دیگران  دنبال كمك  به 
شهروندان بهتری تبدیل می شوند. آنها معموالً بیش از دیگران به كارهای خیریه می پردازند، 
به تعهدات مالیاتی خود عمل می كنند، به دیدگاه اقلیتها احترام می گذارند و در دیگر اشكال 
همكاریهای مدنی شركت می جویند. این افراد نه تنها تعهدات مدنی خود را به شكلی بهتر 
انجام می دهند، بلكه در فرآیند مشاركت سیاسی نیز فعالیت بیشتری می كنند )پاتنام، 2000، به 

نقل از مسعودنیا و همكاران، 2015(.

چارچوب نظری
از  شماری  میان  تئوریك  روابط  بر  مبتنی  است  مفهومی  الگوی  یك  نظری  چارچوب 

1. Putnam
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با  عواملی كه در مورد مسئله موردپژوهش با اهمیت تشخیص داده می شوند. این نظریات 
بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می كنند. در این پژوهش 
به منظور سنجش تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشاركت سیاسی، تركیبی ازنظریات اندیشمندان 
علوم اجتماعی و جامعه شناسی مدنظر قرار گرفته است. لیپست در كتاب »انسان سیاسی« به 
تبیین مشاركت سیاسی پرداخته است. او در این كتاب می كوشد تا با مدل جامعه شناختی خود 
پدیده، مشاركت سیاسی افراد و اقشار و گروههای اجتماعی مختلف را بر اساس چندین عامل 
كلی اجتماعی تبیین كند. مهمترین متغیرهایی كه لیپست از آنها نام می برد، عبارتند از: درآمد، 
وضعیت  سكونت،  محل  جنس،  سن،  سفیدپوست(،  )سیاه پوست،  رنگ  شغل،  تحصیالت، 

تأهل، وضعیت و سامان جامعه.
تأثیر  نرخ مشاركت سیاسی  بر  نیز  اجتماعی  متغیرهای فوق، یك سری عوامل  كنار  در 

جدی می گذارند. به نظر او افراد در صورتی مشاركت می كنند كه: 
به  وابستگی  مانند  باشد؛  دولت  سیاستهای  معرض  در  شدیداً  منافعشان  و  عالیق   -1
اقتصادی  به عنوان كارمند آن، در صورت عدم مشاركت در معرض محدودیتهای  حكومت 

قرار بگیرند و یا دارابودن ارزشهای اخالقی-مذهبی متأثر از سیاستهای دولت.
2- دسترسی به اطالعاتی كه رابطه تصمیمات سیاسی، عالیق و منافع آنها را نشان می دهد؛ 
مانند اثرات مستقیم و آشكار سیاستهای دولت، آموزش شغلی و تجربی بینش عمومی و میزان 

اوقات فراغت ازجمله عوامل تأثیرگذار معرفی شده اند.
همچون  فشارهایی  می دهند؛  رأی  باشند،  اجتماعی  فشارهای  معرض  در  اگر  افراد   -3

محرومیت و بیگانگی، قدرت سازمان سیاسی طبقاتی و میزان تماسهای اجتماعی.
4- و درنهایت فشارهای متقاطع؛ بدین معنا كه افراد به اجبار و الزام فشارهای احزاب 
سیاسی كه هریك منافع متضادی نسبت به هم دارند، از جهات و به شیوه های مختلف اقدام 
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می كنند و اطالعات مختلف و متفاوتی را ارائه می دهند، رأی ندهند. در آخر لیپست نتیجه 
می گیرد كه مشاركت صرف نظر از جهت اهداف آن، برای تحقق برخی مقاصد توسعه سیاسی 
و اجتماعی ضروری است؛ اگرچه ممكن است جهت و مقصد این مشاركت در هر كشور با 

دیگر كشورها متفاوت باشد.
اینگلهارت نیز افزایش مشاركت را از طریق ارتقای سطح تحصیالت و اطالعات سیاسی؛ 
تغییر هنجارهای حاكم بر مشاركت زنان و تغییر در اولویتهای ارزشی، مورد تبیین قرار داده 
است. به نظر او متغیرهای تحصیالت رسمی، موقعیت اجتماعی-اقتصادی، سطوح مهارت و 
اطالعات، مهارتهای ارتباطی، تجربه های شغلی، شبكه های سازمانی، تقلیل تفاوتهای جنسی 
در وظایف اجتماعی و سیاسی، بر افزایش مشاركت تأثیر می گذارند. در نهایت گیدنز از سه 
از جاكندگی و  یاد می كند؛ تحت عناوین جدایی زمان و مكان،  پویایی مدرنیته  سرچشمه 
تخصیص بازاندیشانه. این عوامل، الگوی اعتماد را در جامعه مدرن امروزی تغییر داده اند؛ 
اعتماد  از  خرد،  سطح  ویژگیهای  شكل گیری  بر  )رسانه ها(  ارتباطاتی  نظامهای  تأثیر  از  او 
در فرآیند اجتماعی شدن و هویت شخصی تا اعتماد فرد به نظامهای انتزاعی و سیاسی یاد 
می كند كه مكانیسمهای موجود در جهان كنونی زمینه های اصلی اعتماد در جهان سنتی كه 
از نظام خویشاوندی سنتی، اجتماع محلی و دینداری را یا از بین برده و یا كم اهمیت كرده 
است. بدین ترتیب اعتماد، چه در بین افراد و چه به صورت اعتماد سیاسی افراد به حكومت، 
تحت تأثیر عواملی چون روند بازاندیشانه و تأثیر اطالعات و دسترسی و استفاده از انواع 
اندیشمند  نیز  پاتنام  رسانه ها و مكانیسمهای دیگر در جامعه مدرن شكل می گیرند. رابرت 
تحقیق  به  ایتالیا  و جنوبی كشور  مناطق شمالی  در  كه حدود 25 سال  بود  مبرزی  سیاسی 
اعتماد  كه  پرداخت  اجتماعی  سرمایه  برحسب  سیاسی  مشاركت  نوسانات  درباره  پژوهش 
اجتماعی یكی از ابعاد مهم تعریف پاتنام از سرمایه اجتماعی بود. طبق نظر پاتنام )1999( 
سنتها و هنجارهای رایج در جامعه از جمله اعتماد و همكاری از مهمترین عوامل متمایزكننده 
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مشاركت سیاسی هستند. به طوری كه در مناطقی از جهان كه سنتهای مدنی همراه با اعتماد 
در روابط بین شخصی و اعتماد عمومی در سطح باالیی قرار دارد، شاهد مشاركت سیاسی 
فعال هستیم درحالی كه در مناطقی كه هنجارهای اعتماد و همكاری در سطح پایینی باشند، 
مشاركت سیاسی نیز تقلیل می یابد. بنابراین نظریه پاتنام به عنوان یكی از مناسب ترین نظریه ها 
در این زمینه می تواند چارچوبی منسجم برای تحلیل رابطه بین اعتماد اجتماعی با مشاركت 

سیاسی فراهم كند.

شکل )1( مدل نظری تحقیق
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روش
روش  از  داده ها،  جمع آوری  برای  داده ها،  تحلیل  سطح  و  تحقیق  هدف  به  توجه  با 
پرسشنامه  ابزار  از  اطالعات،  به  دستیابی  جهت  منظور  بدین  است.  استفاده شده  پیمایش 
محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان شهر گرگان است 
كه براساس فرمول منطقی كوكران 407 نفر به دست آمده است. روش نمونه گیری تصادفی 
طبقه ای متناسب بوده كه در آن از هر دو جنس مرد و زن به طور مساوی و از سنین مختلف 
به عنوان طبقه، متناسب با توزیع جمعیت هر گروه سنی نمونه ها انتخاب و موردمطالعه قرار 
گرفتند. برای تأیید اعتبار ابزار، از روش اعتبار صوری )مراجعه به اساتید و متخصصان( 
آلفای كرونباخ استفاده  از روش  نیز  ابزار  پایایی  استفاده شده است. همچنین برای تعیین 
به  و 0/780(   0/782( ترتیب  به  مشاركت سیاسی  و  اجتماعی  اعتماد  متغیر  برای  كه  شد 
دست آمده است. پس از تأیید مقبولیت سازه ها، میزان اعتماد اجتماعی و مشاركت سیاسی 
با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی مقتضی محاسبه شده و فرضیات موردسنجش 

قرار می گیرند.
تعریف نظری مشاركت سیاسی: هر نوع فعالیت سیاسی داوطلبانه در رابطه با احراز، 
انتخاب كردن و انتخاب شدن برای پستهای سیاسی جامعه، اثرگذاری در شكل گیری سیاستها 

و برنامه های عمومی و در نهادها و نظام سیاسی جامعه است )پناهی، 2008(.
با توضیحات فوق ذیاًل به تعریف عملیاتی مشاركت سیاسی می پردازیم. در این تحقیق 

انواع فعالیتهای زیر مشاركت سیاسی محسوب خواهد شد )خوش فر، 2009(.
1- داشتن پست سیاسی رسمی یا اجرایی باال؛ 2- سعی در به دست آوردن هر یك 

دست  به  در  كوشش  و  انتخابی  پستهای  برای  كاندید شدن  طریق  از  فوق  موقعیتهای  از 
آوردن پستهای انتصابی؛ 3 - عضویت فعال در یك سازمان رسمی سیاسی و غیررسمی یا 
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شبه سیاسی، شامل احزاب سیاسی، ائتالفها، گروهها، محفلها و انجمنهای سیاسی رسمی و 
انتخابات مختلف كشور كاندید معرفی می كنند؛ 4- مشاركت در  در  غیررسمی كه معموالً 
اجتماعات عمومی و تظاهرات رسمی موردحمایت نظام و اجتماعات و تظاهرات غیررسمی 
و حمایت نشده از جانب نظام سیاسی؛ 5- عضویت انفعالی در یك سازمان رسمی سیاسی 
و یا یك سازمان شبه سیاسی؛ 6- ارتباط مستقیم )شفاهی یا كتبی( و یا غیرمستقیم )از طریق 
رسانه های جمعی( با مسئوالن جهت تأیید نقطه نظرات و سیاستهایشان، یا پیشنهاد خاصی به 
آنان و یا تذكر در جهت اصالح نظارت و سیاستهای آنان؛ 7- مشاركت در بحثهای سیاسی 
غیررسمی؛ 8- اندكی عالقه به سیاست عبارت است از اظهار عالقه به مسائل سیاسی و بحث 
در مورد آنها بدون اینكه به علل مختلف عماًل درگیر چنین فعالیتهایی بشود؛ 9-رأی دادن در 

انتخابات رسمی كشور )پناهی، 2008(.
تعریف نظری اعتماد اجتماعی: پاتنام )1999( در تعریف اعتماد بیان می دارد كه »شما 
برای انجام كاری صرفًا به دلیل اینكه فردی )نهادی( می گوید آن را انجام خواهد داد به او 
اعتماد نمی كنید. بلكه شما تنها به این دلیل به او اعتماد می كنید كه با توجه به شناختتان از 
خلق وخوی او، انتخابهای ممكن او، تبعاتشان و توانایی او حدس می زنید كه او انجام این 

كار را برخواهد گزید«.
در ادبیات سرمایه اجتماعی، چهار نوع اعتماد قابل تشخیص است:

در  پرسشهایی  طریق  از  اعتماد  نوع  این  بین شخصی:  اعتماد  یا  نزدیكان  به  اعتماد   -1
خصوص اعتماد به اعضای خانواده و نزدیكان موردسنجش قرار می گیرد.

2- اعتماد تعمیم یافته: سنجش این نوع اعتماد به واسطه كار پاتنام )1995( انجام گرفته 
است. او با استفاده از داده های پیمایش ارزشهای جهانی یك گویه منفرد را مورد تحلیل قرار 

داد )كریشنا و شرایدر، 1999(. این گویه به شرح زیر است:
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در كل با این عبارات موافقید:
- به اغلب مردم می توان اعتماد كرد؟

- اكثر مردم صادقند؟
3- قابلیت اعتماد عموم )اعتماد به غریبه ها(: اگر كیف پول خود را كه در آن پول نیز 

هست گم كنید، فكر می كنید یكی از همسایگان به شما كمك می كند تا آن را پیدا كنید؟
اگر كیف پول خود را كه در آن پول نیز هست در همسایگی خود گم كنید، فكر می كنید 

اگر غریبه ای آن را پیدا كند، آن را به شما برمی گرداند؟
اگر كسی اتومبیلش در نزدیكی منزل شما خراب شود، آیا شما او را برای استفاده از تلفن 

منزلتان دعوت می كنید؟ )اونیكس و بولن، 2000(.
4- اعتماد نهادی: یكی از معمول ترین روشهای سنجش اعتماد مدنی یا نهادی، ارائه فهرستی 

از نهادها و سازمانهای رسمی و پرسش از پاسخگویان در مورد میزان اعتماد به آنها است.

یافته ها
و  مشاركت سیاسی  میانگین  و  فراوانی سطوح  توصیفی  نتایج  به  ابتدا  این قسمت،  در 
مشاركت  میزان  می شود،  كه مالحظه  همان طور  اساس  براین  است.  پرداخته شده  آن  ابعاد 
سیاسی نیمی از پاسخگویان در سطح متوسط )50/6 درصد( به دست آمده است. همچنین 
میانگین مشاركت سیاسی نیز 2/83 از 5 گزارش شده است كه نشان دهنده حد متوسطی از 
مشاركت سیاسی پاسخگویان است. اما در باب ابعاد مشاركت سیاسی نیز، بیش از نیمی از 
پاسخگویان )59/5 درصد( در سطح پایینی از مشاركت فعال سیاسی قرار گرفته اند؛ و در بعد 
رفتار انتخاباتی نیز بیشترین فراوانیها به ترتیب متعلق به سطوح متوسط )45/9 درصد( و باال 
)30 درصد( است. درمجموع با توجه مقادیر میانگین محاسبه شده، میانگین رفتار انتخاباتی 

پاسخگویان بیشتر از مشاركت فعال و مشاركت سیاسی به دست آمده است.
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جدول )1( توزیع فراوانی، سطوح و میانگین نمرات مشارکت سیاسی پاسخگویان

SD M
سطوح مشارکت سیاسی )تعداد و درصد(

متغیر
خیلی باال باال متوسط پایین خیلی پایین

0/687 2/825 4 )1/0( 64 )15/7( 206 )50/6( 123 )30/2( 10 )2/5( مشارکت سیاسی

1/674 2/228 14 )3/4( 20 )4/9( 71 )17/4( 242 )59/5( 60 )14/7( مشارکت فعال

1/473 3/196 24 )5/9( 122 )30/0( 187 )45/9( 58 )14/3( 16 )3/9( رفتار انتخاباتی

مستقل  متغیرهای  برحسب  پاسخگویان  ویژگیهای  بررسی  به   ،)2( شماره  جدول  در 
با  اجتماعی-اقتصادی،  طبقه  و  تأهل  وضعیت  تحصیالت،  سن،  جنس،  نظیر  زمینه ای  و 
لحاظ كردن سطح و میانگین مشاركت سیاسی پرداخته شده است. در قسمت جانبی جدول 
مشاركت سیاسی  برحسب  نیز  اجتماعی  اعتماد  یعنی  پژوهش  وابسته  و  مفهومی  متغیر  نیز 
موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به جدول، تعداد مردان و زنان اختالف بسیار كمی 
نسبت به هم دارند. اما با مشاهده سطوح مشاركت مردان در هر پنج سطح مطروحه، می توان 
نتیجه گیری كرد كه میزان مشاركت سیاسی مردان بیش از زنان است. عدد میانگین به دست 
آمده نیز گویای این مطلب است؛ میانگین مشاركت سیاسی مردان )2/92( و زنان )2/72( 
است. سن پاسخگویان در پنج گروه سنی 20 تا 60 سال و بیشتر موردبررسی قرار گرفته است 
كه میانگین مشاركت سیاسی هر یك به ترتیب )2/69، 2/88، 2/95، 3/05 و 2/62( به دست 
آمده است. براساس نتایج، میزان مشاركت سیاسی گروه سنی 29-20 سال و 39-30 سال 
بیشتر از سه گروه دیگر به دست آمده است؛ اما باالترین مقدار میانگین مشاركت سیاسی در 
گروه سنی 59-50 سال با 3/05 است. نتایج جدول ذیل گویای این نكته است كه نزدیك به 
نیمی از پاسخگویان )46/9 درصد( دارای مدرك تحصیلی زیردیپلم، 33/9 درصد كارادانی 
و باالتر و 17/2 درصد دیپلم هستند. در این میان پاسخگویانی كه مدرك تحصیلی خود را 
زیردیپلم اعالم كرده اند، در پنج سطح مشاركت سیاسی، نسبت به دو گروه دیگر بیشترین 
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میزان مشاركت سیاسی را داشته است. میانگین مشاركت سیاسی برحسب تحصیالت در میان 
پاسخگویان با مدرك تحصیلی كاردانی و باالتر )2/89( بیشتر به دست آمده است. 71 درصد 
از جمعیت نمونه متأهل و 29 درصد مجرد هستند. میانگین مشاركت سیاسی پاسخگویان 
متأهل )2/87( و همچنین در مقایسه با پاسخگویان غیر متأهل در هر پنج سطح مشاركت 
سیاسی نیز، بیشترین میزان را به دست آورده اند. متغیر طبقه اجتماعی-اقتصادی )طبقه ذهنی( 
پاسخگویان نیز نشان می دهد كه 40/8 درصد از پاسخگویان طبقه ذهنی خود را متوسط رو به 
باال، 38/3 درصد متوسط رو به پایین، 12/3 درصد پایین، 6/4 درصد باال، 1/07 درصد پایین 
پایین و 0/5 درصد باالی باال عنوان كرده اند. میزان مشاركت سیاسی طبقات مذكور در سطح 
متوسط مشاركت سیاسی بیش از چهار سطح دیگر گزارش داده شده است. همچنین میانگین 
مشاركت سیاسی پاسخگویانی كه طبقه ذهنی خود را باال ذكر كرده اند با )3/26( بیش از سایر 
طبقات به دست آمده است. اما در قسمت انتهایی جدول اعتماد اجتماعی پاسخگویان در پنج 
سطح سنجیده شده است. براین اساس 39/3 درصد از پاسخگویان میزان اعتماد اجتماعی شان 
در حد متوسط و 29 درصد باال به دست آمده است. اما سطح مشاركت سیاسی پاسخگویان 
برحسب میزان اعتماد اجتماعی نیز نشان می دهد كه بیشترین میزان مشاركت سیاسی در میان 
نهایت  اعتماد اجتماعیشان در حد متوسط گزارش شده است؛ و در  پاسخگویانی بوده كه 
میانگین مشاركت سیاسی برحسب اعتماد در گروهی كه اعتماد اجتماعی باالیی دارند، بیشتر 

از سایر گروهها است.
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جدول )2( توزیع فراوانی پاسخگویان، سطوح و میانگین نمرات مشارکت سیاسی متغیرهای موردمطالعه

SD M
سطوح مشارکت سیاسی )درصد(

تعداد )درصد( مشخصات فردی
خیلی 

باال باال متوسط پایین خیلی پایین

0/679 2/922 2/0 32/2 103/8 62/0 0/5 )50/4( 205 مرد
جنس

0/871 2/727 2/0 31/8 102/2 61/0 0/5 )49/6( 202 زن
0/698 2/695 1/5 23/3 74/9 44/7 3/6 )36/4( 148 20-29

سن
0/982 2/881 0/9 14/6 47/1 28/1 2/3 )22/9( 93 30-39
0/873 2/954 0/6 10/4 33/4 19/9 1/6 )16/2( 66 40-49
0/785 3/050 0/6 9/4 30/4 18/1 1/5 )14/7( 60 50-59
0/865 2/625 0/4 6/3 20/2 12/1 1/0 )9/8( 40 60 سال و بیشتر
1/248 2/774 1/9 30/6 96/7 57/0 4/8 )46/9( 191 زیر دیپلم

0/686تحصیالت 2/857 0/7 11/2 35/4 20/9 1/8 )17/2( 70 دیپلم
0/958 2/898 1/4 22/1 69/9 41/2 3/5 )33/9( 138 كاردانی و باالتر
0/637 2/872 1/2 18/6 59/7 35/7 2/9 )29/0( 118 مجرد وضعیت 

1/478تأهل 2/711 2/8 54/4 146/3 87/3 7/1 )71/0( 289 متأهل
1/287 2/571 0/1 1/1 3/5 2/1 0/2 )1/7( 7 پایین پایین

طبقه ذهنی

0/984 2/880 0/5 7/9 25/3 15/1 1/2 )12/3( 50 پایین

0/658 2/762 1/5 24/5 79/0 47/1 3/8 )38/3( 156 متوسط رو به 
پایین

0/681 2/819 1/6 26/1 84/0 50/2 4/1 )40/8( 166 متوسط رو به باال
0/921 3/269 0/3 4/1 13/2 7/9 0/6 )6/4( 26 باال
0/784 2/000 0 0/3 1/0 0/6 0 )0/5( 2 باالی باال
0/778 2/700 0/8 2/9 3/9 1/8 0/5 20 )4/9( خیلی پایین

اعتماد 
اجتماعی

1/687 2/946 10/3 35/7 48/4 22/7 6/0 75 )18/4( پایین
0/958 2/756 17/2 59/7 81/0 38/0 10/1 160 )39/3( متوسط
0/668 2/847 5/3 18/6 25/2 11/8 3/1 118 )29/0( باال
0/987 2/882 0/3 1/2 1/6 0/7 0/2 39 )8/4( خیلی باال
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با سطح سنجش  متناسب  آماری  تكنیكهای  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  این قسمت  در 
نتایج جدول )3( رابطه اعتماد اجتماعی و مشاركت سیاسی را  متغیرها انجام گرفته است. 
در سطح كلی و برحسب ابعاد هر دو متغیر نمایش می دهد. برای آزمون رابطه میان متغیر 
مستقل و وابسته تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همان طور 
كه مالحظه می شود، سطح معناداری اعتماد اجتماعی با ضریب اطمینان 99 درصد و سطح 
اعتماد  میزان  كه  معناست  بدان  امر  این  است.  آمده  دست  به   )0/047( درصد،   1 خطای 
اجتماعی افراد تأثیر مثبت و مستقیم بر میزان مشاركت سیاسی آنان دارد. البته با توجه به مقدار 
اما چنانچه مشاهده  این رابطه را در سطح ضعیف قضاوت نمود.  سطح معناداری می توان 
می شود، بین اعتماد اجتماعی و رفتار انتخاباتی نیز رابطه معناداری در با ضریب اطمینان 99 
درصد و سطح معناداری )0/082( وجود دارد؛ البته شدت این رابطه در مقایسه با مشاركت 
سیاسی ضعیف تر است. بدین ترتیب فرض تحقیق مبنی بر رابطه و تأثیرگذاری متغیر اعتماد 
اولین  می شود.  تأیید  )پاسخگویان(  افراد  انتخاباتی  رفتار  و  سیاسی  مشاركت  بر  اجتماعی 
بعد اعتماد اجتماعی، بعد اعتماد عمومی است. اعتمادی كه در سطح جامعه افراد نسبت به 
یكدیگر و نسبت به نهادها دارند. در این زمینه شاهد رابطه مثبت و قوی ای بین اعتماد عمومی 
با مشاركت سیاسی با ضریب اطمینان 95 درصد و سطح معناداری )0/005( و مشاركت فعال 
با سطح معناداری )0/009( هستیم. با توجه به این مقادیر می توان نتیجه گیری نمود كه میزان 
به شعاع و  امور و جریانات سیاسی منوط  فعالشان در  افراد و مشاركت  مشاركت سیاسی 
گستردگی اعتماد عمومی در سطح جامعه و افراد آن است. در بعد اعتماد بین شخصی نیز 
این اساس  بر  پاسخگویان هستیم.  انتخاباتی  معنادار مشاركت سیاسی و رفتار  شاهد رابطه 
می توان  و  است؛  آمده  دست  به   )0/023 و   0/010( مذكور  مورد  دو  در  معناداری  سطوح 
نتیجه گیری كرد كه سطح اعتماد بین شخصی افراد در رفتار و میزان مشاركت سیاسی ایشان و 
حضور یا عدم حضور در انتخابات تأثیرگذار است. در نهایت، همچنان كه مالحظه می شود، 
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هیچ گونه رابطه معناداری میان اعتماد نهادی با مشاركت سیاسی و ابعاد آن به دست نیامده 
است؛ این امر بدان معناست كه سطح اعتماد و یا بی اعتمادی افراد به نهادها و سازمانهای 

جامعه بر رفتار و میزان مشاركتشان در امور سیاسی تأثیرگذار نیست.

جدول )3( آزمون ضریب همبستگی بین اعتماد و مشارکت سیاسی

rpمتغیر وابستهمتغیرهای مستقل

اعتماد اجتماعی

*0/0990/047مشاركت سیاسی

* 0/0860/082رفتار انتخاباتی

0/0640/195مشاركت فعال

اعتماد عمومی

**0/1400/005مشاركت سیاسی

0/0880/077رفتار انتخاباتی

**0/1300/009مشاركت فعال

اعتماد نهادی

0/0500/312مشاركت سیاسی

0/0480/337رفتار انتخاباتی

0/0290/566مشاركت فعال

اعتماد بین شخصی

*0/1270/010مشاركت سیاسی

* 0/1130/023رفتار انتخاباتی

0/0820/100مشاركت فعال

* p<0/05        ** p<0/01 

برای سنجش و ارزیابی رابطه بین متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل از آزمون t با دو 
نمونه مستقل استفاده شده است. براساس آزمون تفاوت میانگینها و معناداری ارائه شده در 
جدول، می توان گفت مشاركت سیاسی افراد و ابعاد آن )رفتار انتخاباتی و مشاركت فعال( 
بر اساس جنسیت متفاوت است. براین اساس فرض تحقیق )H1( تأیید می شود كه مبنی بر 
تفاوت میزان مشاركت سیاسی مردان و زنان است. مقایسه میانگین دو گروه نیز تفاوت میزان 
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مشاركت سیاسی مردان و زنان را نشان می دهد؛ كه نشانگر باالبودن میزان مشاركت سیاسی 
مردان نسبت به زنان است. در ادامه همان طور كه نتایج نشان می دهند، بین مشاركت سیاسی 
و مشاركت فعال پاسخگویان با وضعیت تأهل ایشان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ و تنها 
بین رفتار انتخاباتی پاسخگویان با وضعیت تأهلشان تفاوت معناداری به دست آمده است. 
نتیجه گیری كرد كه متأهلها  به طوری كه براساس میانگین دو گروه مجرد و متأهل، می توان 

بیشتر از غیر متأهلها در انتخابات شركت می كنند.

جدول )4( آزمون تفاوت میانگین متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل با مشارکت سیاسی و ابعاد آن

P t آزمون لون SD M n طبقات متغیر وابسته متغیر مستقل

0/001 3/36 0/943
1/01 2/65 205 مرد مشاركت 

سیاسی

جنسیت

1/10 3/0 202 زن

0/001 3/21 0/044
0/90 2/92 205 مرد رفتار 

0/96انتخاباتی 3/21 202 زن

0/019 2/34 0/118
1/71 2/38 205 مرد مشاركت 

1/80فعال 2/79 202 زن

0/789 0/268 0/595
1/81 2/57 118 مجرد مشاركت 

سیاسی

وضعیت تأهل

1/65 2/62 289 متأهل

0/001 -3/37 0/078
0/89 2/82 118 مجرد رفتار 

1/02انتخاباتی 3/17 289 متأهل

0/789 0/268 0/595
1/07 2/87 118 مجرد مشاركت 

1/06فعال 2/72 289 متأهل
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برای آزمون رابطه بین متغیرهای سن و تحصیالت با متغیر وابسته و ابعاد آن از آزمون 
ضریب همبستگی پیرسون و همچنین برای سنجش رابطه طبقه ذهنی پاسخگویان با مشاركت 
از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. براساس مقادیر آزمون و  سیاسی 
سطوح معناداری به دست آمده، بین تحصیالت و مشاركت سیاسی پاسخگویان با ضریب 
خطای 1 درصد و سطح اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این امر حاكی 
از آن است كه سطح تحصیالت افراد بر میزان مشاركت سیاسی آنان تأثیرگذاراست. با توجه 
به نتایج جدول توصیفی كه در سطور باال ذكر شد، پاسخگویان در گروه تحصیلی كاردانی 
و باالتر بیشترین و گروه تحصیلی زیر دیپلم كمترین میزان مشاركت سیاسی را دارند. عالوه 
براین مقدار سطح معناداری به دست آمده حاكی از شدت ضعیف رابطه بین دو متغیر فوق 
است. در مورد متغیرهای رفتار انتخاباتی و مشاركت فعال، فرض رابطه معنادار با متغیر سن 
مورد تأیید واقع نشده است. در ادامه همان طور كه مالحظه می شود، فرض تحقیق در ارتباط 
با معناداری رابطه متغیرهای سن و طبقه ذهنی با مشاركت سیاسی و ابعاد آن مورد تأیید واقع 
نشده است. براین اساس می توان نتیجه گیری كرد كه متغیرهای سن و طبقه ذهنی پاسخگویان 
متغیرهای  این  ندارد و  معناداری  رابطه  آنان  میزان و جهت گیری سیاسی  با  این تحقیق  در 

مستقل بر متغیر وابسته )مشاركت سیاسی( و ابعاد آن تأثیرگذار نیستند.
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جدول )5( آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای زمینه ای و مشارکت سیاسی و ابعاد آن

rpمتغیر وابستهمتغیرهای مستقل

سن

0/0840/090مشاركت سیاسی

0/0510/306رفتار انتخاباتی

0/0810/104مشاركت فعال

تحصیالت

* 0/1120/023مشاركت سیاسی

0/0830/095رفتار انتخاباتی

0/0910/067مشاركت فعال
rspمتغیر وابستهمتغیرهای مستقل

طبقه ذهنی

0/0570/25مشاركت سیاسی

0/0380/44رفتار انتخاباتی

0/0830/095مشاركت فعال

در انتها برای مشخص كردن تأثیر و معناداری رابطه هر یك از متغیرهای مستقل بر متغیر 
وابسته از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد كه نتایج آن به شرح ذیل است:

براساس آنالیز رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای تحصیالت، جنسیت، اعتماد بین شخصی، 
وضعیت تأهل و اعتماد عمومی به ترتیب با ضریب بتای )0/146، 0/141-، 0/116، 0/103، 
با میزان مشاركت سیاسی شهروندان رابطه معناداری داشتند. همچنان كه مالحظه   )0/096
می شود ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و مشاركت سیاسی برابر با 0/061 است. 
به صورت  را  سیاسی  مشاركت  واریانس  از  درصد   6/1 می توانند  مستقل  متغیرهای  درواقع 

تعدیل شده تبیین می كنند.
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جدول )6( نتایج رگرسیون چندگانه مدل تأثیر متغیرهای مستقل بر مشارکت سیاسی شهروندان

RR2βtpمتغیرهای مستقل

جنسیت

0/2780/061

-0/141-2/8620/004

0/1031/7780/076تأهل

0/0711/2180/224سن

0/1462/8430/005تحصیالت

0/1162/1520/032اعتماد بین شخصی

0/0961/8820/061اعتماد عمومی

1/0240/307-0/055-اعتماد نهادی

بحث
در بررسی رابطه میان دو متغیر اصلی تحقیق، اعتماد اجتماعی و مشاركت سیاسی نتایج 
حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها به ارتباط معنی دار و مستقیم بین این دو متغیر در جامعه آماری 
موردنظر )شهروندان شهر گرگان( اشاره دارد. سؤال اصلی تحقیق این بود كه آیا متغیر اعتماد 
تأثیرگذاری چگونه  این  تأیید،  در صورت  است؟  تأثیرگذار  سیاسی  مشاركت  بر  اجتماعی 
است؟ بر این اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد كه بین اعتماد اجتماعی 
و مشاركت سیاسی پاسخگویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری كه با افزایش 
اعتماد اجتماعی، میزان مشاركت سیاسی شهروندان نیز افزایش می یابد. این نتایج با یافته های 
تحقیق پوررنجبر و همكاران )2014(، رهبر قاضی و همكاران )2017(، شكربیگی و پناهی 
)2013(، امام جمعه زاده و همكاران )2013( و اسماعیلی )2012( همسو و منطبق است. در 
میان مطالعات خارجی نیز از همسویی و مشابهت نتیجه تحقیق با یافته های تحقیقاتی همچون 
پاتنام، فوكویاما، اینگلهارت، اوسالنر و... می توان نام برد. عالوه بر این، سنجش رابطه اعتماد 
اجتماعی با ابعاد مشاركت سیاسی )رفتار انتخاباتی و مشاركت فعال( نیز موردسنجش قرار 



237      

اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در شهروندان شهر گرگان
The relationship between social trust and political participation ...

گرفته است كه در این مورد، تنها بعد رفتار انتخاباتی با اعتماد اجتماعی رابطه معناداری به 
دست آورده اند.

اعتماد اجتماعی نیز در این تحقیق شامل ابعاد )اعتماد عمومی، اعتماد نهادی و اعتماد 
بین شخصی( می شود كه رابطه آنها با مشاركت سیاسی و ابعاد آن مورد آزمون قرارگرفته و 
نتایج بدین شرح است: اعتماد عمومی در سطح مشاركت سیاسی و مشاركت فعال و اعتماد 
بین شخصی در سطح مشاركت سیاسی و رفتار انتخاباتی با یكدیگر رابطه مثبت و معناداری 
داشته اند. اما بین متغیر اعتماد نهادی، به عنوان یكی از ابعاد اعتماد اجتماعی با مشاركت سیاسی 
و ابعاد آن رابطه معناداری مشاهده نشده است. همچنین در جریان سنجش متغیرهای مستقل 
و زمینه ای تحقیق نیز شاهد رابطه معناداری با متغیر وابسته تحقیق بوده ایم. براین اساس میزان 
مشاركت سیاسی پاسخگویان )شهروندان( و ابعاد آن برحسب جنسیت تفاوت می پذیرد. در 
باب رفتار انتخاباتی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل نیز می توان این تفاوت را مشاهده 
را  پاسخگویان  پذیری مشاركت سیاسی  تفاوت  اسماعیلی )2012(  تحقیق  یافته های  نمود. 
برحسب وضعیت تأهل تأیید می كند. و در نهایت رابطه میان متغیرهای سطح تحصیالت، 
با  ذهنی  طبقه  و  سن  متغیرهای  بین  رابطه  معناداری  و  تأیید  آن  ابعاد  و  سیاسی  مشاركت 
مشاركت سیاسی و ابعاد آن، رد شده است. این نتایج نیز همسو با یافته های تحقیق شكربیگی 
و پناهی )2013( درزمینه معناداری رابطه متغیرهای وضعیت تأهل، طبقه ذهنی و سن است. 
اما نكته ای كه باقی می ماند، این است كه در تحقیق حاضر بین متغیر سن با مشاركت سیاسی 
و ابعاد آن رابطه معناداری به دست نیامده است. درمجموع نتایج حاصل از این پژوهش موافق 
با انتظارات نظری در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. بدین معنا كه مطابق نظریه های جامعه 
شناسان سیاسی به ویژه صاحبنظرانی چون پاتنام، اعتماد اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی 
شناختی و بخشی از هنجارهای جامعه؛ ارتباط وثیقی با مشاركت سیاسی دارد. گرچه نتایج 
تحقیقات دامنه دار پاتنام مربوط به كشور ایتالیا است، لكن استنتاجهای نظری آن قابل تعمیم 



      238

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، پاییز ۹7، شماره 70
Social Welfare Quarterly, Vol 18, Fall 2018, No 70

      238

به جوامع دیگر نیز هست. بدین سان اعتماد اجتماعی به ویژه دو بعد اعتماد در روابط بین 
شخصی و اعتماد تعمیم یافته نقش مهمی در تعیین سطح مشاركت سیاسی ایفاء می كنند كه 
برای سیاستگذران و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی می تواند داللتهای متقنی محسوب شود. 
در نهایت با توجه به نتایج می توان اذعان كرد كه اعتماد اجتماعی از عوامل اصلی و تأثیرگذار 

بر میزان و جهت گیری مشاركت سیاسی مردم در هر نظامی است.
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