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فصلنامه مطالعات سیاسی
سال دهم ،شماره  ،19بهار 3197
صفحات361-392 :
تاریخ دریافت 3196/32/23 :؛ تاریخ پذیرش نهایی3197/22/37 :

تبیین جامعه شناختی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی
(مورد مطالعه :مردم شهر گرگان )3191
**

*

***

ابوطالب جعفرآبادی  /دکتر مجید کفاشی  /دکتر بهرنگ صدیقی
1

چکیده
هدف از این مقاله شناخت مشارکت سیاسی و تبیین جامعه شناختی مؤثر برر ن مریباشرد .روش
تحقیق در این مطالعه پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه میباشد .جامعه نماری شامل زنرا و مرردا
 81تا  56سال شهر گرگا بوده است .حجم نمونه  044نفر از مردم این شهر بروده کره برا روش نمونره
گیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب و مورد مطالعه قررار گرفترهانرد .نترای تحقیرق نشرا
میدهد :بین شاخصهای صداقت و صرراحت و سرهیم کررد و تمرایهم همیراری جویانره و اح را
اطمینا و دینداری رابطه معنی داری با مشارکت سیاسی وجود دارد و عهوه بر این ،بنا به نزمرو هرای
نماری انجام شده بین تحصیهم و گروههای متفاوم سنی با مشارکت سیاسی نیرز تفراوم وجرود دارد.
نتای تحلیلی تبیین جامعه شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی ،در تحلیرل رگرسریو نشرا مریدهرد،
متغیرهای صراحت و سن و دینداری در معادله باقی ماندند .در تحلیل م یر ،از مجموع نثار م رتقیم و
غیرم تقیم متغیرها بر مشارکت سیاسی ،بیشترین تأثیر بر متغیر واب ته را ،متغیر م تقل دینداری بره
میزا  4/729درصد داشته است .نتیجه حاصل از ضریب تعیین که برابر با  4/820درصد اسرت ،بیران ر
نن ت که متغیرهای م تقلبیار رفته در این پرووهش ،مریتواننرد ایرن میرزا از تغییررام مربرو بره
مشارکت سیاسی را تبیینکنند.
کلیدواژهها
اعتماد اجتماعی ،مشارکت سیاسی ،پای اه اجتماعی-اقتصادی ،دینداری ،صراحت.
* دانش اه نزاد اسهمی ،واحد تهرا مرکزی ،تهرا  ،ایرا
**
استاد مدعو دانش اه نزاد اسهمی تهرا مرکزی ،دانشیار و عضو هیام علمی دانش اه نزاد اسهمی واحد رودهن(نویسنده
مسئول)

kafashi@iau.ac.ir

*** استاد مدعو دانش اه نزاد اسهمی واحد تهرا مرکزی ،استادیار و عضو هیأم علمی دانش اه نزاد اسهمی واحد رودهن
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مقدمه
اعتماد اجتماعی از طرفی از الزاماتی است مهم برای موجودیت هر جامعه که برای حل
م ائل و نسیبهای جامعه ضروری به نظر میرسد به گونهای که باعث پیدایش نرامش و امنیت
روانی میگردد و برای رفتن به سوی موفقیت در اقتصاد و باالبرد سطح مشروعیت نظام و
توسعهها ی سیاسی و اقتصادی ضرورم دارد .اعتماد برای پذیرش قوانین الزم است .از طرف
دی ر طی بررسیها ی بعمل نمده روند کاهشی مداوم را در مشارکت سیاسی در سطح ملی و
محلی در جامعهما شاهد ه تیم ،که الزم است سبب شناسی و یافتن راهیارهای ن مورد
اقدام واقع شود .از نظر بانک جهانی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی که از ابعاد سرمایههای
اجتماعی ه تند ،شاخصهای مهم سرمایه برای هر جامعه میباشند .که منابع اصلی ن شامل
خانواده و اجتماع محلی و جامعهی مدنی و بخش عمومی و قومیت و جن یت میباشند(خوش
فر.)26 :8819 ،
مشارکت سیاسی ،ییی از ابعاد مهم مشارکت اجتماعی 8است و مطالعام انجام شده در
کشورها نشا میدهد که این شاخص از گروهی به گروه دی ر متغیر بوده و این تغییرام به
صورم نشیاری در بین پای اههای اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی متفاوم و سطوح تحصیلی و
همچنین مشاغل و جن یتها و قومیتها و محلهای سیونت افراد تفاوم و اختهف دارد.
مشارکت همچنین به رفتار شخصی در سهیم شد در یک اقدام جمعی نیز ب ت ی دارد.
مشارکت در جوامع بشری ریشه در ساخت و روابط گروهها دارد و واب ته به یک فرایندی است
که طی ن اطمینا و همب ت ی میا مردم ایجاد میگردد.
برای داشتن یک جامعه ی پویا و در حال تغییر الزم است جامعه گروه بندی و به گروههای
خویشاوند و نوادی و مذهبی و شغلی و طبقاتی و تخصصی تق یم گردند .با این وجود است که
این گروهها در یک اجتماع میتوانند نهادمند شده و سطح مشارکت خود را بر اسا وظایف
تعریف شده باال ببرند.
از دیدگاه نخبه گرایا  ،2رفتارهای سیاسی عقهنی و غیر عقهنی است ،ک ب قدرم از
طریق مبارزه در بین نخبهها عقهنی و حمایت سیاسی از نخبهها از طرف تودهها غیر عقهنی
قلمداد میشود .بر این اسا میشود عنوا داشت که ننچه در بین نخبهها و تودهها از لحاظ
1- social participation
1- Elites

361

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبیین جامعه شناختی تأثیر اعتماد اجتماعی ...

مشارکت سیاسی مطرح است این است که تودههای مردمی بیشتر بر اسا اح اسام خود
عمل میکنند ولی نخبهها بیشتر بر اسا ح اب گری و منافع خود به صورم عقهنیتر
میاندیشند و عمل مینمایند.
در هر حال کمیت و کیفیت اعتماد در هر جامعهای نقش کلیدی در میزا باالی سرمایه
اجتماعی 8ن جامعه خصوصاً مشارکت سیاسی که ییی از ابعاد سرمایه اجتماعی است دارد.
بیان مسئله
مشارکت سیاسی در سه دهه اخیر در ایرا روند کاهشی داشته است .این کاهش مشارکت
به ویوه مشارکت انتخاباتی 2در مناطق مرزی و استا های چند قومیتی و مذهبی ایرا مانند
سی تا و بلوچ تا  ،کردستا و گل تا بیشتر بوده است(خوش فر .)8 :8819 ،کاواچی
معتقد است ،اگر اعتماد اجتماعی 8در جامعه در حد مطلوبی باشد باعث میشود که افراد در
فعالیتها ی سیاسی و مدنی مشارکت بیشتری داشته باشند .مشارکت بیشتر منجر به دستیابی
به امیانام رفاهی ،بهداشتی و نموزشی بیشتر میشود و از ن طریق سطح سهمت ج می و
روانی افراد بهبود مییابد).(kawachi, 2001,vol 1: 31
مشارکت سیاسی در چهارچوبهای متعارف و قانونی را ییی از سنجههای توسعه سیاسی
در کشورهای جها به شمار نوردهاند(گن ،زیر ،8857 ،ج  .)268 :8ماییل راش عقیده دارد که
شواهد فراوانی وجود دارد که مشارکت سیاسی در تمام سطوح ،بر اسا پای اه اقتصادی،
اجتماعی ،تحصیهم ،شغل ،جن یت ،سن ،مذهب ،قومیت ،منطقه و میا سیونت ،شخصیت،
محیط سیاسی یا زمینهای که مشارکت در ن اتفاق میافتد ،متفاوم است (راش ،8814،ج :8
ص  .)888مطالعام گ ترده در کشورهای مختلف نشا دادهاند ،مشارکت سیاسی از گروهی به
گروه دی ر متغیر است .این تغییرام به نحو روشنی در بین پای اه اقتصادی ،اجتماعی و طبقاتی
مختلف و سطح تحصیهم و مشاغل و جن یت و قومیتها و محل سیونت ،اختهف معناداری را
نشا داده است .عدهای مانند مارجر رابطهی بین طبقه ی اجتماعی و مشارکت را ییی از
2- Socialcapital
3- Electoral Participation
4- social trust
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محیمترین فرضیههای جامعه شناسی سیاسی میدانند که با دادههای تجربی فراوانی تأیید
میشود(مارگر ،8718 ،ج  .)292 :8به نظر ساموئل هانتین تو مهمترین کمبود کشورهای در
حال توسعه عهوه بر نارساییهای اقتصادی ،کمبود
مشارکت سیاسی است .به اعتقاد وی دگرگونیهای اجتماعی -اقتصادی ،شهر نشینی ،سواد
و نموزش ،صنعتی شد و توسعه وسائل ارتبا جمعی دامنه نگاهی سیاسی ننا را وسعت
میبخشد(هانتین تو  ،8896 ،ج .)7 :8
اعتماد ییی از مهمترین جنبههای روابط ان انی و زمینه ساز مشارکت و همیاری میا
اعضای جامعه است .دورکیم اعتماد را نرامشی میداند که حاصل زندگی م المت نمیز بشر در
کنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هر گونه دشمنی و خصومت است .فوکویاما اعتماد را
مشارکت در ارزشها و هنجارهای غیر رسمی در میا اعضای گروهی که همیاری و تعاو
میانشا مجاز است میداند  .پیتربهو گ ترش مبادالم اجتماعی در جامعه را عامل اصلی
اعتماد در میا مردم میداند(نورپور ،8816 ،ج  .)84 :8به اعتقاد جان و  ،اگرچه اعتماد
خصیصهای شخصیتی نی ت ،بلیه جنبهای از روابط مح وب میشود که مدام در حال تغییر
است .رابطه مبتنی بر اعتماد واجد عناصر -8:صداقت  -2صراحت  -8سهیم کرد  -0تمایهم
همیاری جویانه  -6اطمینا است(جان و  8778 ،به نقل از علی نظری ،8810 ،ج  .)82 :8در
تحقیقام مختلفی که در این زمینه صورم گرفته ،اعتماد اجتماعی به منزلهی ییی از عوامل
تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی مطرح شده است.
فوکویاما در پاسخ به این سؤال که چرا برخی کشورها موفقیت بیشتری را در همهی
زمینهها ن بت به دی ر کشورها دارند ،ادعا میکند که در این کشورها بعضی از سطوح باالی
سرمایه اجتماعی مانند صداقت و اعتماد ،افراد را به انجام کارهای مشارکتی و تعاونی مشتاق
میسازد و زمینه را برای رشد و ترقی فراهم میکند(فوکویاما ،8897 ،ج  .)82 :8بنابراین،
تأیید رابطه بین دو متغیر فوق از جانب فوکویاما و کاواچی و هانتین و و دورکیم و جان و ،
بیان ر نن ت که اعتماد اجتماعی حد مطلوب ،باعث مشارکت بیشتر در فعالیتهای سیاسی و
مدنی میشود  .ذکر این نیته که اعتماد اجتماعی در چند سال اخیر توان ته در حوزههای
گوناگو علوم اجتماعی جای اه ب یار مناسب و رفیعی را ک ب کند ،به نظر میرسد بتواند به
عنوا متغیری تبیین کننده در ب یاری از موضوعام مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،به
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رفتارها و فعالیتهای سیاسی مجموعه افراد جامعه ،تحرک ببخشد و افراد بی بهره از سیاست را
در تصمیم گیریها و ساماندهی جامعه سهیم کند.
به عهوه از ننجایی که جامعه ما در طول زما تحوالم اجتماعی ب یاری را تجربه کرده
است و به نوعی د ر حال گذار از جامعه سنتی به مدر است ،بدیهی است که نگاهی و شناخت
کافی و وافی از کمیت و کیفیت مشارکت سیاسی ننهم در این برهه از زما  ،بیش از پیش
ضرورم پیدا میکند  .به طوری که وضعیت سیاسی در یک کشور و در یک تق یم بندی
کوچیتر (شهر) میتواند نگاهی و رفتار سیاسی مردم یک جامعه را ن بت به م ائل سیاسی و
اجتماعی مشخص کند .با این توضحیام ،پرسش نغازین تحقیق این است که :چه رابطهای بین
اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی وجود دارد؟ کدامیک از ابعاد اعتماد اجتماعی رابطه
عمیقتر و قویتری با مشارکت سیاسی دارند؟ نیا با کنترل متغیرهای زمینهای (جن یت،
تحصیهم و طبقه اجتماعی) رابطهی این دو متغیر تغییر میکند؟
مبانی نظری
 -1مشارکت سیاسی

8

مشارکت ،به معنی به کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شد در یک اقدام جمعی
است .مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلی و ملی دارد و مبتنی
بر یک فرایند است ،فرایندی که طی ن اطمینا و همب ت ی میا مردم برقرار میشود
(مح نی و جاراللهی ،8812 ،ج .)82-88 :8
فرهنگ ان لی ی نک فورد مشارکت2را به عنوا «عمل یا واقعیت شرکت کرد  ،بخشی از
چیزی را داشتن یا تشییل داد » دان ته است.
ننتون ی گیدنز در بحث مشارکت سیاسی به مردم ساالری مشارکتی اشاره نموده و ن را
نظامی میداند که در ن  ،تصمیمام بهطور جمعی توسط ک انی که این تصمیمام بر زندگی-
شا تأثیرگذار است ،گرفته میشود .از طرفی پیترسو  )Heath, 2001(8مشارکت سیاسی را

1- Political Participation
2- Participation
2- aleph Peterson
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به عنوا «تهشهایی که با هدف تأثیرگذاری برجامعه صورم میگیرد» تعریف مینماید(تاج
مزینانی 8812 ،ج .)826 :8
دین ییی از مؤلفههای اصلی و مهم و موتور محرکه جنبشهای اجتماعی و سیاسی در
جامعه میباشد  .متغیر م تقل دین در گ ترش مشارکت سیاسی و اجتماعی اهمیت زیادی
دارد .تأثیر دین در گ ترش مشارکت مردمی در طول تاریخ به ویوه در جها اسهم انیار ناپذیر
است .ابن خلدو  ،جامعه شنا بزرگ اسهمی دربارة نقش دین در مشارکت میگوید« :دین در
بین نیروها وحدم مینفریند ،رقابتها را از بین میبرد و به افراد روحیه ایثار میدهد .این
روحیه به افزایش مشارکت و ایجاد دولتهای وسیع میانجامد .چنانچه باورهای مذهبی به دلیل
تجمل پرستی و ...به رکود گراید ،وحدم اجتماعی متزلزل میگردد» (اسیندری و عهیی،
 ،8891ج  :8ص .)5
 -1-1مارتین لیپست

1

سی مور مارتین لیپ ت معتقد است ،افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارشا
متأثر از این نیروها و عوامل است .لیپ ت در کتاب «دموکراسی اتحادیه» که با همیاری جیمز
کلمن و مارتین ترو نوشته است ،میکوشد تا دالیل فقدا ساز و کارهای الی ارشی و وجود
مشارکت باال را در سازما اتحادیه نشا دهد« .دموکراسی اتحادیه» در بررسی و تبیین
مشارکت سیاسی نشا میدهد که در اتحادیه ،دموکراتیک بود تصمیم گیریها به توسعه
گروههای ثانویه انجامیده است .منظور ن ها از گروههای ثانویه ،گروههایی مثل کلوپهای
ورزشی ،اجتماعی و غیره ه تند که به منظور برنورد نیازهای تفریحی و اوقام فراغت ن ها
ایجاد شدهاند.
راه دی ری که جای اه اجتماعی از طریق ن میتواند به نگاهی سیاسی کمک کند ،امیا
تما و ارتبا ان ا با سایر ک انی است که کم و بیش م اله ای یی ا دارند .به طور کلی
اعضای شاغلی که در ب یاری از نقشها و فعالیتهای خود الزام دارند بالقوه نگاهتر ه تند.
لیپ ت در باب تأثیر شغل بر مشارکت سیاسی مینوی د« :فعالیتهایی که افراد تحت تأثیر
مشاغل خود انجام میدهند ،نه فقط بر مشارکت فردی ننا در شبیه ارتباطام سازما یافته
جامعه و سپس نگاهیشا به م ائل سیاسی اثر میگذارد ،بلیه تا اندازهای توانایی ننا را برای

3- Martin Lipset
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درگیری در عمل سیاسی نیز تعیین میکند» .لیپ ت از مجموعه تحقیقام خود راجع به
انتخابام نتیجه گرفته است ،افرادی که تحت فشار به جهتهای سیاسی مختلف کشانده
میشوند ،دچار دلزدگی سیاسی خواهند شد .هویتهای گروهی چند گانه سبب کاهش اح ا
در گزینشهای سیاسی میشوند .بر این اسا اهداف مشارکت همیشه برای دموکراسی خوب
نی تند .نرخها ی باال یا پایین مشارکت در انتخابام فی نف ه به نفع یا ضرر دموکراسی نی ت
« این باور که سطح باالی مشارکت همیشه برای دموکراسی خوب است معتبر نی ت .چه ب ا
حوادث دهه  8784نلما نشا داد که افزایش سطح مشارکت ممین است در جهت کاهش
ان جام اجتماعی و فروپاشی فزاینده دموکراسی عمل کنند .در حالی که یک دموکراسی ثابت
معموالً برای این باور عمومی استوار است که نتیجه انتخابام تغییرام زیادی در جامعه ایجاد
نخواهد کرد»(لیپ ت ،8898 ،ج .)05 :8
 -1-2هانتینگتون

1

هانتین تو تهش دارد تا بین مشارکت سیاسی و نوسازی رابطهای برقرار کند .او معتقد
است که در نوسازی جامعه الزم است نیروهای اجتماعی متیثر شوند و به گروه بندیهای
خویشاوندی ،نوادی و مذهبی ،گروه بندیهای شغلی ،طبقاتی و تخصصی نیز افزوده شوند.
هانتین تو در نثار خود میکوشد تا عوامل پویایی نوسازی و توسعه را بر مبنای عوامل مانند
اقتدار خردمندانه ،تمایز پذیری ساختها و گ ترش مشارکت سیاسی تبیین کند .اساسیترین
ایده او این است که مشارکت سیاسی بدو «نهادمندی» ابزار مشارکت امیا پذیر نی ت ،به
همین جهت وی استواری نظام سیاسی را مشرو به نهادمندی سیاسی ن نظام میداند و
معتقد است ،اگر بین نهادمندی سیاسی و تقاضاهای مشارکت تعادل برقرار شود ،ن نظام
استوار باقی میماند(هانتین تو  ،8896 ،ج .)887 :8
 -1-3نظریه نخبگان

2

در جامعه شناسی سیاسی «نخبهها» بطور کلی رفتار سیاسی ترکیبی از رفتار عقهنی و غیر
عقهنی تلقی میشود .مبارزه نخبهها برای ک ب قدرم مبارزهای «عقهنی» است ،حال ننیه
ب ی تودهها برای حمایت سیاسی از نخبهها متضمن رفتار غیر عقهنی و اح اسی است و
بخش عمدها ی از زندگی سیاسی مبتنی بر چنین رفتارهای غیر عقهنی است (بشیریه،8812 ،
1- Huntington
2- Elite theory
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ج  .) 55 :8در مقابل ،سرنمدا  ،توانایی سازما بخشید به خویش را دارند و همین سازماندهی
ییی از ویوگیهای اصلی «نخبه» بوده است .همواره اقلیتی از مردم میتوانند به خود سازما
دهند در حالی که قاعدتاً اکثریت تشیل ناپذیر است(راش ،8899 ،ج  .)828 :8در طول عمر
نهادها و جوامع ،غالباً تصمیمام عمده به وسیلهی معدودی از افراد که دارای کنش تاریخی کم
و بیش طوالنی ه تند ،اتخاذ میشود(گی روشه ،8859 ،ج  .)854 :8ننچه میا نخبهها و توده
مردم از لحاظ مشارکت سیاسی از دیدگاه نخبه گرایا باید گفت این است که ،تودههای مردم
بیشتر بر اسا اح اسام خود عمل میکنند .در مقابل نخبهها بیشتر بر اسا ح اب گری
منافع خود به صورتی عقهنیتر میاندیشند و عمل میکنند(بشیریه 8812 ،ج .)94 :8
 -1-4کثرت گرا

1

مفهوم مشارکت سیاسی و قدرم در ال وی پلورالی م مشابه مفهومی است که ماکس وبر
عرضه کرده است .مشارکت سیاسی و گرفتن قدرم بر طبق تعریف وبر «احتمال و اعمال اراده
فرد یا گروهی از افراد در طی یک عمل جمعی علی رغم مقاومت دی را است» (بشیریه،
 8812ج  .) 908 :8در نظریه پلورالی م وجود مراکز قدرم متنوع و متعدد و عهئق و گروههای
اجتماعی گوناگو و رقابت میا ن ها در نتیجه مشارک اجتماعی و سیاسی در درو نظامهای
سیاسی و اجتماعی مورد تاکید قرار میگیرد .دیدگاه کثرم گرا از مفهوم گروههای فشار قوی یا
ذی نفع یعنی سازما هایی پدید نمده است که میکوشند با مشارکت سیاسی خود در
تصمیمام سیاسی نفوذ کنند ،تا دیدگاهها و منافع ن ها را تحث تأثیر قرار دهند .در چنین
نظامی عمهً به همه دیدگاهها یا منافع ،توسط ک انی که م ئولیت تصمیم گیری را بر عهده
دارند توجه میشود(معین فر ،8810 ،ج .)04 :8
 -1-5مارکسیست

2

نظریه مارک ی تی در دانش و مشارکت سیاسی عنوا «نگاهی دروغین» را مطرح میکند
که در ن افراد از منافع واقعی خود بی خبرند ،زیرا ارزشهای حاکم در جامعه باعث میشود که
واقعیت را به غلط تعبیر کنند .بدین ا ادراک و نگاهی افراد در رفتار سیاسی ننا تأثیر
میگذارد و در برخی از موارد به جای وادار کرد ننها به عمل ،انها را به س تی و رکود
میکشاند  .از طرف دی ر مارکس و پیروانش بر این باورند که «عقاید طبقه حاکم در هر دورهای
3- Pluralist
4- Marxists
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عقاید حاکم ه تند» .نیته مهم در شیوهی تجزیه و تحلیل مارکس ،تفییک جامعه به
طبقههاست  .از دیدگاه مارکس عامل تعیین کننده در تشییل جامعهی سیاسی و فعالیت
سیاسی ،تمایز طبقاتی است .در تحلیل مارکس طبقام بازتاب مالییت سرمایهاند .ننا که در
جامعه صاحب سرمایهاند طبقه حاکم و م لط را تشییل میدهند و ن دسته که هی
سرمایها ی از خود ندارند طبقه تحت سلطه و استثمار شده را تشییل میدهند(راش 8899 ،ج
.)60 :8
ماهیت سیاسی 8یک طبقه تنها در منازعه یا طبقه دی ر نشیار میگردد .بنابر این طبقام
به معنی درست ،نه مقوالم اقتصادی صرف ،بلیه نیروهای سیاسی ه تند و از این رو کشمیش
بی شک سیاسی است« .هر مبارزه طبقاتی مبارزهای سیاسی است و هر مبارزه سیاسی عمده
مبارزهای طبقاتی است»(مارکس ،8795 ،ج  ،265 :8به نقل از معین فر ،8818،ج .)08 :8
 -2اعتماد اجتماعی

2

در حوزه علوم اجتماعی و باالخص در حوزه خاص جامعه شناسی اعتماد به عنوا ویوگی
روابط اجتماعی یا ویوگی نظام اجتماعی مفهوم سازی میشود .این دیدگاه برخهف دیدگاه روا
شناسی اجتماعی به زمینههای اجتماعی تاکید میکند .در این دیدگاه اعتماد بیشتر به عنوا
یک ویوگی جمعی مورد توجه قرار میگیرد ،بنابراین برای محصوالم نهادی جامعه قابل کاربرد
است(.می تال ، 8755 ،به نقل از امیر کافی) .نیته قابل توجه در اینجا ن است که در بررسی
مفهوم اعتماد ،اتخاذ یک دیدگاه ترکیبی در مقای ه با اتیای انحصاری بر هر یک از این
دیدگاهها ( اعتماد به عنوا ویوگی شخصیتی و فردی یا اعتماد به عنوا ویوگی نظام اجتماعی)
میتواند ثمر بخش تر و کارنمدتر باشد .در این زمینه کار گیدنز ( ،)8772لوما ( )8799و باربر
قابل توجه است .ن ها در حالی که کار خود را با انتظارام مردم شروع میکنند ،اعتماد را به
عنوا بعدی از ساخت اجتماعی مورد بررسی قرار میدهند که به شیل کامل و منحصری
نمیتواند در سطح روا شناختی یا در سطح نهادی مطالعه شود ،بلیه برای درک ن ویوگی
روا شناختی و سطح نهادی باید بطور همزما مورد توجه قرار گیرد(امیر کافی ،8890 ،ج :8
.)88
1- Political nature
2- social trust
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دیدگاه جامعه گرا 8نیز برای تحلیل اعتماد اجتماعی کاربرد دارد .در دیدگاه جامعه گرا
درباره اعتماد استدالل میشود که اعتماد خصوصیت است ،اما نه برای افراد ،بلیه برای نظام
اجتماعی .بر اسا این دیدگاه ،مطالعه اعتماد م تلزم روییردی از باال به پایین است که بر
روی ویوگیها ی سی تماتیک با خصوصیام برنمدی جوامع و نهادهای محوری ن تمرکز دارد
(امیرکافی ،8890 ،ج  .)80 :8از این منظر ،اعتماد خصیصهی مرکزی شخصیتی افراد نی ت،
بلیه افراد در ن مشارکت میکنند ،در ن سهم دارند و از فرهنگ اعتماد داشتن یا از نهادهای
اجتماعی و سیاسیای که گ ترش ن رشها و رفتارهای مبتنی بر اعتماد را تشویق میکنند،
سود میبرند (چلبی ،8896 ،ج .)82 :8
برخی از صاحب نظرا معتقدند که اعتماد به افراد اجازه میدهد تا به همیاری بپردازند ،در
جوامعی که مردم میتوانند مطمئن باشند؛ اعتماد نه تنها مورد سوء استفاده قرار نمیگیرد،
بلیه جبرا میشود و احتمال زیادتری برای انجام داد معامهم و مبادالم وجود دارد(پاتنام،
 ،8814ج 276 :8؛ کلمن ،8899 ،ج  .)861 :8برخی دی ر نیز اعتقاد دارند ،اعتماد به ییدی ر،
شر تشییل روابط ثانویه است که به نوبه خود برای مشارکت سیاسی مؤثر در هر دموکراسی
وسیع الزم است (این لهارم ،8898 ،ج .)16 :8
 -2-1فوکویاما

2

فوکویاما معتقد است ،میزا باالی اعتماد در یک جامعه موجب پیدایش اقتصادی کاراتر
میشود .چرا که باعث حذف یا کاهش هزینههای مربو به چانه زنی و مراقبت بر اجرای مفاد
قراردادهای اقتصادی میگردد  .او همچنین کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح که را تقویت
دموکراسی پایدار از طریق تقویت جامعه مدنی میداند« :جامعه مدنی که در سالهای اخیر به
طور قابل توجهی کانو توجه نظریه پردازیهای مردم ساالری بوده است ،در مقیا وسیعی
محصول سرمایه اجتماعی است» (فوکویاما ،8897 ،ج )88 :8

1- Societal
2- Fukuyama
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 -2-2دیوید جانسون
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1

طبق دیدگاه جان و  ،برای ایجاد ارتباطام اجتماعی ،شخص باید بتواند فضایی نکنده از
اعتماد را ایجاد کند که در نتیجه ،تر ها ی خود و دی ری را از طرد شد کاهش داده ،امید به
پذیرش ،حمایت و تأیید را ارتقاء بخشد .طبق دیدگاه وی ،اعتماد ،یک خصیصه شخصیتی ثابت
و تغییر ناپذیر نی ت ،بلیه اعتماد اجتماعی ،جنبهای از روابط اجتماعی است که مدام در حال
تغییر و پویایی است و این اعمال اجتماعی افراد است که سطح اعتماد را در روابط اجتماعی
ن ها افزایش یا کاهش میدهد .همچنین ،اعمال اجتماعی ننها در ایجاد وحفظ اعتماد ،در
روابط دو سویه و کنشهای هر دو طرف از اهمیت زیادی برخوردار است( Johnson,
.)1993:66
بر چند مفهوم ،اعتماد حالت انتزاعی و پیچیدهای دارد و به سادگی نمیتوا عناصر و ابعاد
ن را مشخص کرد .ولی جان و معتقد است که در یک رابطهی مبتنی بر اعتماد ،این عناصر
وجود دارند :صراحت و باز بود  ،سهیم کرد  ،پذیرش ،حمایت ،تمایهم همیاری جویانه ،رفتار
مبتنی بر اعتماد ،رفتار قابل اعتماد ،اعتماد کننده بود و قابلیت اعتماد داشتن .سطح اعتماد
در محدودهی یک رابطه ی اجتماعی بر اسا توانایی و گرایش افراد برای اعتماد کرد و قابل
اعتماد بود  ،به طور گ ترده در حال تغییر است(قدیمی ،8815 ،ج .)288 :8
 -2-3گیدنز

2

وی اعتماد را به منزله ی اطمینا یا انیار بر یک ماهیت یا خاصیت شخصی یا چیزی یا
صحت گفتهای میشناسد و این تعریف به نظر گیدنز نقطه ی شروع مفیدی را به وجود خواهد
نورد .وی معتقد است که در واقع اطمینا نوع خاصی از اعتماد است و نیاتی را دربارهی اعتماد
دخیل است میشمارد  :اوالً شر نخ تین مقتضیام اعتماد عدم قدرم نی ت بلیه عدم نگاهی
اجتماعی کلی است .در مورد فرد که فعالیتها ی او به صورم م تمر در معرض دید است و
روند افیار او نشیار است نیز در مورد نظامی که اعمال کنندگانش شناخته شده و قابل ادراک
ه تند نیازی به اعتماد نی ت .ثانیاً اعتماد به قابلیت اتیای فرد یا سی تم نی ت ،بلیه ن
چیزی است که از ن اعتماد سرچشمه میگیرد .اعتماد دقیقاً خط اتصال بین اعتماد و اطمینا
1- David Johnson
2- Giddens
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است .بنا به تعریف وی ،اعتماد اجتماعی در واقع عاملی اساسی در اح ا نرامش ج مانی و
روانی و در نهایت امنیت اجتماعی در شرایط عادی زندگی روزمره است(گیدنز ،8818 ،ج :8
.)818-812
 -2-4تونیس

1

تونیس از اندیشمن دانی است که از اجتماع گمانشافت و جامعه گزلشافت سخن به میا
نورده است .طبق نظر وی ،اجتماع گمانشافتی در ب یاری از ابعاد به یک خانواده بزرگ و
گ ترده شباهت دارد ،به طوری که در ن روابط چهره به چهره است ،ولی در گزلشافت ندمها
تنها به دالیل صرفاً ابزاری با دی را رابطه برقرار میکنند .چراکه ج ت و جوی سود و قدرم
در ان ا ها ی مدر ذاتی است .بر اسا منطق تونیس ،روابط مبتنی بر اعتماد تنها در
گمانشافت وجود دارد .اعتماد یک غایت است که درو متن اجتماعی و اقتصادی گمانشافت
اتفاق می افتد و روابط مبتنی بر اعتماد و مردم قابل اعتماد تنها در اجتماع طبیعی مشاهده
میشود(میت ال 8814 ،به نقل از علی نظری ،8810 ،ج .)24 :8
به نظر زتومیا ،اعتماد الزمه زندگی افراد در جوامع جدید و شهر نشینی است و احتماالً
اعتماد اجتماعی با مواردی نظیر جن یت ،قومیت ،نواد ،مذهب ،ثروم ،تصورام قالبی و پیش
داوریها ارتبا دارد(ازکیا و غفاری :8812 ،به نقل از علی نظری ،8810 ،ج .)21 :8
کنت و نیوتن معتقدند که اعتماد اجتماعی ارتبا گ ترده و محیمی با متغیرهای عادی
اجتماعی-اقتصادی و سیاست (مانند درنمد ،تحصیهم ،طبقه ،جنس ،سن ،نواد ،جای اه شغلی و
عضویت در تشییهم داوطلبانه ندارد ( http://bashgahandisheh.irتاریخ مراجعه:
)76/1/86
 -2-5پاتنام

2

اعتماد باعث ت هیل همیاری شده و هر چه اعتماد در جامعهای باالتر باشد ،احتمال
همیاری هم بیشتر خواهد بود .اعتماد ییی از عناصر ضروری تقویت همیاری است و یک عنصر
غیر اختیاری و نا نگاهانه نمیباشد(پاتنام ،8899 ،ج  .)272 :8پاتنام در بحث اعتماد با توجه به
1- Tunis
2- Putnam
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شعاع اعتماد به دو نوع اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را که در ادبیام
سرمایه اجتماعی بعضاً اعتماد تعمیم یافته نیز نامیده میشود ،سودمندتر برای جامعه میداند.
به نظر وی ،این نوع اعتماد «شعاع اعتماد را از فهرست ک انی که شخصاً میشناسیم فراتر
میبرد و همیاری گ تردهتر در سطح جامعه را موجب میگردد»(هما .)278 :
فرضیههای تحقیق:
 -1فرضیه اصلی:
 -8-8بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 -2فرضیات فرعی:
 -2-8بین صداقت و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 -2-2بین صراحت و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 -2-8بین سهیم کرد و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 -2-0بین تمایهم همیاری جویانه و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 -2-6بین اح ا اطمینا و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 -2-5بین میزا دینداری و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 -2-9بین پای اه اجتماعی – اقتصادی و مشارکت سیاسی تفاوم وجود دارد.
 -2-1با کنترل سطح تحصیهم ،تفاوم بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی تغییر مییابد.
 -2-7با کنترل گروه سنی ،تفاوم بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی تغییر می بابد.
 -2-84با کنترل جن یت ،رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی تغییر مییابد.
روش پژوهش:
با توجه به ماهیت موضوع ،برای تبیین دقیق م أله ،از روش پیمایشی بهره گیری شد.
پیمایش روشی توصیفی -تبیینی است که بر اسا انتخاب نمونه تصادفی و معرف از افراد
جامعه مورد پووهش ،و پاسخ ننها به یک مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه ،نظر سنجی و
یا روشهای دی ر ،به مطالعه وضع موجود اعم از ن رشها ،عقیدهها ،رفتارها و بطور کلی
استخراج اطهعام درباره شرایط زندگی و مقولههایی که افراد را مشخص و متمایز میگردانند،
میپردازد(میرزائی ،خ ،8811 ،ج .)16 :8
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این پووهش به مطالعه پدیده در بافت طبیعی خود و بدو دستیاری نزمایشی انجام
میگیرد  .هدف این پووهش نیز یک هدف اکتشافی–قیاسی است .بصورتی که ابتدا متغیرها با
مطالعه مقدماتی از اکتشاف اسنادی شناسایی ،و بعد رابطه بین ننها از طریق اطهعام بدست
نمده از نمونه و نزمو فرضیام سنجیده خواهد شد.
جامعه پژوهش
جامعهی نماری این پووهش شامل تمامی مردا و زنا بین  81تا  56است که در مدم
زما تحقیق در شهر گرگا سیونت دارند .توضیح این که سن مشارکت افراد در انتخابام
شوراها و مجلس شورای اسهمی و ریاست جمهوری و خبرگا رهبری 81 ،سال میباشد و از
طرفی سن فعالیت اقتصادی در ایرا بر مبنای استانداردهای شناخته شده نماری  84تا 56
سال است و معموالً فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی افراد در این سنین شیل میگیرد
( https://www.amar.org.ir /تاریخ مراجعه .)76/5/6 :بر این اسا سنین افراد مورد
مطالعه  81تا  56سال تعیین میگردد .بر اسا اعهم نتای سرشماری نفو و م ین توسط
مرکز نمار ایرا در سال  ،8874شهر گرگا  808هزار و  799نفر جمعیت داشته و از مجموع
جمعیت فوق ،تعداد  288هزار و  281نفر مرد و  227هزار و  289نفر ز میباشند .بر اسا
این نمار 261944نفر ننا بین سنین  81تا  56سال قرار داشته که از این تعداد  888704نفر
ز و  825954نفر مرد بودهاند.
برآورد حجم نمونه
برای مشخص شد اندازه نمونه از فرمول کوکرا استفاده شد که بر اسا این فرمول و
بیارگیری عناصر ن  ،حداکثر تعداد  810نفر به عنوا حجم نمونه تعیین گردید .در این
پووهش ،از روش نمونه گیری تصادفی طبقها ی متناسب با حجم استفاده شد .جامعه پووهش
حاضر از دو گروه ناهم و مردا و زنا تشییل میشود .با توجه به اینیه احتمال میرفت که
بعضی از پرسش نامهها به هر نحوی به محقق تحویل نشود ،تعداد نمونهها به  044نفر افزایش
یافت.
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روش نمونه گیری
در این پووهش ،از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم استفاده شده است.
جامعه پووهش حاضر از دو گروه ناهم و مردا و زنا تشییل و جمعیت زنا از مردا بیشتر
میباشند.
هن امی که ساختار جامعه ی پووهش ناهم و بوده و بتوا درو جامعه ،قشرها ،طبقهها،
یا گروههای گوناگو اما با درصدهای جمعیتی متناوب را مشخص نمود ،میتوا از نمونه گیری
تصادفی طبقهای متناسب با حجم استفاده نمود .در این روش به دو صورم عمل می نمائیم:
 )8در نمونه گیری تصادفی نظاممند ،فاصله را برای کل جامعه به دست نورده و نن اه جمعیت
هر طبقه را بر ن فاصله تق یم مینماییم تا سهمیهی هر گروه یا طبقه مشخص گردد.
 )2جمعیت ه ر طبقه را بر جمعیت کل تق یم نموده تا درصدهای هر طبقه به دست نید .بعد
درصدهای فوق را در حجم نمونه ضرب میکنیم تا سهمیهی هر طبقه به دست نید(میرزائی ،خ،
 ،8811ج .)896-895 :8
ابزارگردآوری دادهها
تینیک گردنوری دادهها در این پیمایش ،در بخش تئوریک پووهش از مطالعه کتاب،
نشریام و سایر اسناد و فیش برداری از ننها استفاده گردید .در بخش میدانی با استفاده از
مصاحبه حضوری ساختمند (پرسشنامه) اطهعام الزم گردنوری شد .بنابراین ،ابزار اصلی جمع
نوری اطهعام در این پووهش ،پرسشنامه (خود اجرا) است .به صورتی که ابتدا و با هدف تعیین
چهارچوب و ساختار پرسشنامه ،سؤاالتی از شهروندا در یک مطالعه مقدماتی به عمل خواهد
نمد که در نهایت منجر به تدوین پرسشنامه نهایی گردید.
اعتبار و پایایی ابزار
یافتن متغیرها و شاخصهایی برای مفاهیم ،بمنظور اندازه گیری از ضروریام کار تحقیقی
است که نیا شاخصها بطور واقعی و مناسب منعیس کننده واقعیتها ه تند؟ به بیا دی ر نیا
شاخصها ننچه را که ما میخواهیم اندازه ب یریم اندازه میگیرند؟ به این کار در پووهش اعتبار
می گویند .در این پووهش ،برای اینیه دریابیم سؤاالم دارای اعتبار است یا نه ،ضمن بهره
گیری از منابع علمی و تحقیقام پیشین و نظر کارشناسا و متخصصا  ،ابتدا پرسشنامه را
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برای اجرای ت ت مقدماتی در بین  64نفر از مردا و زنا توزیع ،و از نظرام ننا در جهت
اصهح پرسشنامه استفاده گردید.
در بحث شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای نماری این امر بهتر خود را
نمایا خواهد کرد .برای برنورد پایایی نیز از روش ضریب نلفای کرونباخ (با استفاده ازنرم افزار
 ) spssاستفاده گردیده است .در ابتدا برای پرسشنامه شماره یک با ضریب نلفای کرونباخ برابر
 78/42و پس از انجام اصهحام و اجرای ن  ،پرسشنامه شماره دو با ضریب نلفای کرونباخ 70
تعیین گردید.
در تف یر نلفا ،دامنهی ن بین  4تا  8است .پس هر چه نلفا به  8نزدیکتر باشد ،نشان ر
هم انی درونی باالیی است .معموالٌ نلفای حداقل  4/94قابل قبول است(میرزائی ،خ ،8811 ،ج
.)822 :8
نحوهی تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق ،نمار توصیفی به منظور سازما داد و خهصه کرد  ،طبقه بندی نمرام
خام و توصیف دادهها (شامل :فراوانیها ،میان ینها ،درصدها ،و رسم نمودارها و جداول) استفاده
شده است .برای نزمو فرضیام که به بررسی روابط میا متغیرهای پیش بین و مهک
میپردازند ،از نزمو های ضریب همب ت ی رتبهای اسپیرمن ،پیرسو  ،کای اسیوئر برای
بررسی معناداری رابطه و از نزمو واریانس ییطرفه برای بررسی تفاوم و رگرسیو چند متغیره
برای کشف رابطه تأثیر همزما متغیرهای م تقل بر روی متغیر واب ته و تحلیل م یر که
برای نزمود فرضیههای پیچیده از ن استفاده میشود بیار رفته است.
سیمای جامعهی آماری
جامعهی نماری این پووهش شامل تمامی مردا و زنا بین  81تا  56است که در مدم
زما تحقیق در شهر گرگا سیونت دارند ،که بر اسا اعهم نتای سرشماری نفو و م ین
توسط مرکز نمار ایرا در سال  ،8876شهر گرگا  808هزار و  799نفر جمعیت داشته و از
مجموع جمعیت فوق ،تعداد  288هزار و  281نفر مرد و  227هزار و  289نفر ز میباشند .بر
اسا یافتههای تحقیق چنین نتیجهگیری میشود :از مجموع  044پاسخ وی مورد مطالعه،
 07درصد مرد و  68درصد ز بودهاند .اکثریت پاسخ ویا در گروه سنی  87تا  06سال،
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معادل  24/6درصد بودند و میان ین سن پاسخ ویا نیز  81/84سال میباشد .همچنین 51/2
درصد از پاسخ ویا متأهل و  88/1درصد دی ر مجرد بوداند .از لحاظ تحصیلی اکثریت (80/6
درصد) تحصیهتشا در سطح لی انس بوده است .همچنین  52/8درصد شاغل و  88/6درصد
از ننا بییار و  9/6درصد خانه دار و  0/5درصد دانشجو 6/1 ،درصد محصل 2/7 ،درصد
کارگرا فصلی و سه درصد بدو پاسخ بودهاند .از لحاظ قومیت ،اکثر پاسخ ویا شامل 99/8
درصد از قومیت فار و ما بقی از اقوامی دی ر شامل ترک ،لر و ...بودهاند.
توصیف متغیرها
این پووهش در قالب دو نوع متغیر (م تقل و واب ته) مطرح شده که متغیر واب ته با
سیزده شاخص و متغیر م تقل با هفتادو دو شاخص مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .برای توصیف
در صورتی که میان ین محاسبه شده از  8تا  8/97باشد ،نشان ر خیلی کم و اگر از  8/14تا
 2/67باشد نشان ر کم و اگر از  2/54تا  8/87نشان ر دیدگاه متوسط یا بینابین و اگر از  8/04تا
 0/87باشد نشان ر نظر زیاد و اگر از  0/24تا  ،6نشان ر نظر خیلی زیاد پاسخ ویا با گویه های
مورد نظر میباشد
 -1توصیف نتایج تحقیق:
جدول شماره ( :)1توزیع فراوانی شاخصهای متغیر مستقل
میانگین گویه

ردیف

گویه

گزینه هائیکه بیشترین آمار را داشتهاند

1

صداقت

صداقت در رفتار= 8/84

2/11

2

صراحت

اعضای خانواده= 0/81

2/33

3

سهیم کرد

اعضای خانواده= 0/08

2/91

4

همیاری

گروههای مذهبی=2/11

2/44

5

اطمینا

اعضای خانواده= 0/00

2/14

6

دینداری

رفتار دینی= 8/10

3/41

3

مشارکت
سیاسی

شرکت در انتخابام=8/79

3/11

ها

میانگین= 2/12
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گویه های متغیر صداقت مورد سنجش قرار گرفت و گویه رفتار بیشترین میان ین ()8/84
را به خود اختصاص داده و نشان ر نظر پاسخ ویا در سطح زیاد است .ارزیابی میان ین گویه
های صداقت که برابر با  2/78است ،بیان ر نظر بینابین پاسخ ویا به این متغیر بوده است.
نتای حاصله از متغیر صراحت ،گویه اعضای خانواده ،بیشترین میان ین ( )0/81را به خود
اختصاص داده ،که نشان ر نظر خیلی زیاد است .همچنین ارزیابی میان ین این متغیر که برابر با
 2/98است ،بیان ر نظر بینابین پاسخ ویا به این متغیر است.
سنجش متغیر سهیم کرد نشا میدهد که از یازده گویه این شاخص ،گویه اعضای
خانواده بیشترین میان ین ( )0/08را به خود اختصاص داده که نشان ر نظر خیلی زیاد است.
ارزیابی میان ین گویه های شاخص میزا سهیم کرد (برابر با  ،)2/17بیان ر نظر بینابین به
این شاخص میباشد.
متغیر همیاری مورد سنجش قرار گرفته که از مجموع گویه ها ،گویه گروههای مذهبی
بیشترین میان ین ( ) 2/11را به خود اختصاص داده که نشان ر نظر بینابین است .با این نتیجه،
اکثر پاسخ ویا به اهمیت همیاری با گروههای مذهبی توجه باالیی دارند .ارزیابی کل میان ین
شاخص میزا همیاری که برابر با  2/04است ،بیان ر نظر بینابین پاسخ ویا به این شاخص
است .ارزیابی کل معیارهای همیاری ،بیان ر ن است که افراد در مشارکت سیاسی ،معیارهای
همیاری را در سطح بینابین مورد توجه قرار میدهند.
متغیر اطمینا  ،مورد ارزیابی قرار گرفت که از مجموع گویه ها اکثر پاسخ ویا به گویه
اعضای خانواده با میان ین  0/00توجه نشا دادهاند و نشان ر نظر خیلی زیاد است .میان ین
گویه های فوق که برابر با  2/70است ،بیان ر نظر بینابین پاسخ ویا به گویه های این متغیر
است و بیان ر نن ت که افراد تا این حد به متغیر فوق توجه دارند.
با توجه سنجش متغیر دینداری ،از بین گویه های مربو به این ساخص ،گویه رفتار دینی
میان ین  8/10به خود اختصاص داده که نشان ر نظر زیاد است .با توجه به میان ین کل شاخص
دینداری که برابر  8/08است بیان ر نظر زیاد پاسخ ویا به این متغیر است.
ارزیابی صورم گرفته از متغیر پای اه اجتماعی-اقتصادی پاسخ ویا  ،بیان ر ن است که
اکثر پاسخ ویا ( 81/6درصد) از طبقه پایین جامعه بوده و کمترین ننا ( 6درصد) از طبقه
باالی باالی جامعه بودهاند.
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جن یت پاسخ ویا سنجیده شد که با توجه به اینیه ،جامعه نماری از دو جنس متفاوم
است برای انتخاب نمونهها در این تحقیق عهوه بر طبقام جن ی و نحوهی توزیع ن نیز معیار
اختصاص نمونه به طبقام قرار گرفت .بر این اسا  ،تعداد نمونهی نماری در بین زنا  240نفر
و تعداد نمونهی نماری در بین مردا  875نفر تعیین و انجام شد.
بر اسا سنجش متغیر گویه های مشارکت سیاسی ،گویه شرکت در انتخابام با میان ین
 8/79درصد در حد زیاد بیان ر نن ت که افراد شرکت در انتخابام نتی را در حد زیاد انتخاب
نمودهاند .میان ین کل گویههای متغیر مشارکت سیاسی نیز  8/87که بیان ر نظر زیاد پاسخ ویا
به ن است.
 -2آمار استنباطی:
در این پووهش ،بر مبنای مدل تحقیق ،تعداد  84فرضیه مطرح و مورد بررسی و نزمو قرار
گرفت .برای وجود و یا عدم وجود رابطه در فرضیه صداقت و مشارکت سیاسی از نزمو ضریب
همب ت ی اسپیرمن استفاده گردید .با توجه به ننالیز ضریب همب ت ی ( )4/807با سطح معنی
داری  ،4/448نتیجهگیری می شود که بین صداقت و مشارکت سیاسی افراد رابطه وجود دارد.
در فرضیه صراحت و مشارکت سیاسی افراد برای وجود و یا عدم وجود رابطه از نزمو ضریب
همب ت ی اسپیرمن استفاده شد که با توجه به ننالیز ضریب همب ت ی ( )4/815با سطح معنی
داری  ،4/444نتیجهگیری می شود که بین صراحت افراد و مشارکت سیاسی ننا رابطه وجود
دارد .برای وجود و یا عدم وجود رابطه در فرضیه سهیم کرد افراد و مشارکت سیاسی ننا از
نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن استفاده گردید .با توجه به ننالیز ضریب همب ت ی ()4/881
با سطح معنی داری  ،4/445نتیجهگیری میشود که بین سهیم کرد افراد و مشارکت سیاسی
ننا رابطه وجود دارد .برای وجود و یا عدم وجود رابطه در فرضیه تمایهم همیاری با مشارکت
سیاسی از نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن استفاده شد و با توجه به ننالیز ضریب همب ت ی
( )4/894با سطح معنی داری  ،4/448نتیجهگیری می شود که بین تمایهم همیاری و
مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد .برای سنجش رابطه بین اح ا اطمینا افراد و مشارکت
سیاسی ننا از نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن استفاده شد .با توجه به ننالیز ضریب
همب ت ی  4/882با سطح معنی داری  ، 4/407بیان ر نن ت که بین اح ا اطمینا افراد
جامعه و مشارکت سیاسی ننا رابطه وجود دارد .برای سنجش رابطه بین دینداری و مشارکت
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سیاسی ،از نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن استفاده گردید .با توجه به ننالیز ضریب همب ت ی
( )4/868با سطح معنی داری  ،4/442مشخص شد که بین دینداری افراد و مشارکت سیاسی
ننا  ،رابطه وجود دارد .برای سنجش تفاوم بین پای اه اجتماعی-اقتصادی افراد و مشارکت
سیاسی ننا  ،نزمو تحلیل واریانس ییطرفه بیار گرفته شد .مقدار  )8/594( Fدر سطح معنی
داری کمتر از  )4/486( 4/46است و معنی دار است و فرض پووهش تأیید میشود.
نتیجهگیری میشود که بین پای اه اجتماعی – اقتصادی افراد و مشارکت سیاسی ننا تفاوم
وجود دارد .برای سنجش تفاوم بین متغیر تحصیهم افراد و مشارکت سیاسی ننا  ،از نزمو
تحلیل واریانس ییطرفه استفاده شد که مقدار  )8/100( Fدر سطح معنی داری کمتر از 4/48
( )4/444قرار دارد و معنی دار است و فرض پووهش تأیید میشود .بر این اسا بین سطح
تحصیهم افراد و مشارکت سیاسی ننا تفاوم وجود دارد .از نزمو تحلیل واریانس ییطرفه
برای سنجش تفاوم بین گروههای سنی افراد و مشارکت سیاسی ننا استفاده شد .مقدار
 )20048(Fدر سطح معنی داری کمتر از  )4/444( 4/48قرار دارد و معنی دار است و فرض
پووهش تأیید میشود و بیان ر نن ت که بین گروههای سنی جامعه و مشارکت سیاسی ننا
تفاوم وجود دارد .برای نزمو رابطه بین جن یت افراد و مشارکت سیاسی ننا از نزمو کای
اسیوئر استفاده گردید .با توجه به سطح معنی داری  ،4/928نتیجهگیری میشود که بین
جن یت افراد و مشارکت سیاسی ننا رابطه وجود ندارد.
جدول شماره ( :)2خالصه مدل تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر مشارکت سیاسی
روش ورود متغیرها

گام به گام

ضریب همب ت ی چندگانه
R = 0/253
ضریب تعیین
R Square= 0/431
ضریب تعیین تعدیل یافته
Adjusted R Square=0/404
خطای معیار (خطای همب ت ی) Std. Error of the Estimate=5/636
تحلیل واریانس
F=5/184
سطح معناداری
Sig.=0/000
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جدول شماره ( :)3مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای
وابسته
برچسب متغیر مستقل نام متغیر
م تقل

اثرام
اثرام
غیرم تقیم م تقیم

مجموع تأثیرات مستقیم
و غیرمستقیم

X1

صداقت

-

4/490

4/434

X2

صراحت

4/278

4/802

4/413

X3

سهیم کرد

4/412

-4/492

X4

تمایهم همیاری

4/846

4/888

4/216

-

-4/132 -4/882
4/123 4/846

X5

اح ا

X6

دینداری

X7

پای اه اجتماعی-اقتصادی -

X8

تحصیهم

-

X9

سن

X10

جنسیت

اطمینا

4/122

-4/444 -4/404
4/446

4/445

-4/134 -4/894
4/432

4/432

نتای تحلیل رگرسیونی بیان ر نن ت ،از  84متغیر م تقل ،شش متغیر شامل :صداقت،
پای اه اجتماعی-اقتصادی ،اطمینا  ،تحصیهم ،جنس ،در معادله رگرسیونی به خاطر عدم تأیید
رابطه معنی داری و همچنین داشتن رابطه اندک با متغیر واب ته ،از معادله خارج شدند و چهار
متغیر دی ر شامل :صراحت با ضریب بتای  4/802و سن با ضریب بتای  -4/894و دینداری با
ضریب بتای  4/846و تمایهم همیاری جویانه با ضریب بتای  4/888در معادله باقی ماندند.
ضریب تعیین در این معادله رگرسیونی برابر با  4/820حاصل شده است .این ضریب نشا
میدهد که متغیرهای م تقل میتوانند  82/0درصد از تغییرام مربو به متغیر واب ته که
هما مشارکت سیاسی است را تبیین کنند .ضریب تعیین تعدیل یافته  4/848بدست نمده که
نشا میدهد ،متغیرهای م تقل به تنهایی  84/8درصد از تغییرام مربو به مشارکت سیاسی
را تبیین میکنند .در تحلیل م یر ،از مجموع نثار م تقیم و غیرم تقیم متغیرها ،یافتههای
حاصل از بیارگیری تحلیل م یر نشا میدهد که ،بیشترین تاثیرام م تقیم و غیرم تقیم را
بر مشارکت سیاسی ،متغیر دینداری با  4/729درصد داشته است .بر همین اسا میتوا
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پیش بینی نمود که افراد همواره به متغیر دینداری بیشتر از متغیرهای دی ر ،در مشارکت
سیاسی خود ،توجه مینمایند.
نتای به دست نمده نشا میدهد 4/820 ،درصد از مجموع تغییرام متغیر واب ته توسط
مدل تحلیلی تحلیل م یر تبیین میشود .بنابراین ،مدل علی بدست نمده  4/195درصد ،از
واریانس متغیر واب ته را تبیین نمیکند و تغییرام مشارکت سیاسی ،تحت تأثیر متغیرهایی
خارج از مدل تحلیلی این تحقیق میباشد.
نتیجهگیری
هدف این مقاله ،بررسی تبیین جامعه شناختی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی
است .فرضیام این تحقیق شامل :صداقت ،صراحت ،سهیم کرد  ،تمایل به همیاری ،اطمینا ،
دینداری ،پای اه اجتماعی -اقتصادی ،تحصیهم ،سن ،جن یت مردم است که رابطه این
متغیرها با مشارکت سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به عقیده ی گیدنز بی اعتمادی به معنای شک داشتن یا باور نداشتن به ادعاهای صداقتی
است که کنش را ننها را نمایش یا بروز میدهند .فوکویاما در پاسخ به این سؤال که چرا
برخی کشورها موفقیت بیشتری ن بت به دی ر کشورها دارند ،ادعا میکند که در این کشورها
سطوح باالی سرمایه اجتماعی ،صداقت و اعتماد ،افراد را به انجام کارهای مشارکتی و تعاونی
مشتاق میسازد و زمینه را برای رشد و ترقی فراهم میکند .در این پووهش متغیر صداقت
مورد سنجش قرار گرفت ،ارزیابی میان ین گویه های صداقت که برابر با  2/78است ،بیان ر نظر
بینابین پاسخ ویا به متغیر بوده که نشان ر ن است که صداقت افراد تا این حد مورد توجه
مردم جامعه است .از نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن برای وجود و یا عدم وجود رابطه در
فرضیه صداقت و مشارکت سیاسی استفاده شد .با توجه به سطح معنی داری ،4/448
نتیجهگیری میشود ک ه بین صداقت و مشارکت سیاسی افراد رابطه وجود دارد .تأیید رابطه بین
صداقت و مشارکت سیاسی نشا از تأیید نظریام گیدنز و فوکویاما و جان و و توکیوول دارد
مبنی بر اینیه هر چه صداقت در جامعه بیشتر شود موجبام پیشرفت و مشارکت افراد ن
جامعه را فراهم مینماید.
به نظر جان و ییی از عناصری که رابطهی مبتنی بر اعتماد را ایجاد مینماید صراحت و باز
بود است .سطح اعتماد در محدودهی یک رابطهی اجتماعی بر اسا توانایی و گرایش افراد
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برای اعتماد کرد و قابل اعتماد بود  ،به طور گ ترده در حال تغییر است .بر اسا سنجش
انجام شد ه در مورد متغیر صراحت ،ارزیابی میان ین این متغیر که برابر با  2/98است که بیان ر
نظر بینابین پاسخ ویا به گویه های صراحت است .نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن برای
فرضیه صراحت و مشارکت سیاسی استفاده شد که با توجه به سطح معنی داری ،4/444
نتیجهگیری میشود که بین ص راحت افراد و مشارکت سیاسی ننا رابطه وجود دارد .با توجه به
نظر جان و مبنی بر رابطه ی صراحت در روابط اجتماعی افراد ،و تأیید فرضیه فوق ،به این
نتیجه میرسیم که نظریه نقای جان و مورد تأیید قرار گرفته است .بر این اسا باال رفتن
میزا صراحت در جامعه باعث افزایش مشارکتهای سیاسی افراد میشود.
سهیم کرد ییی از عناصری است که به اعتقاد جان و در یک رابطهی مبتنی بر اعتماد
وجود دارد ،سطح اعتماد در محدودهی یک رابطهی اجتماعی بر اسا توانایی و گرایش افراد
برای اعتماد کرد و قابل اعتماد بود  ،به طور گ ترده در حال تغییر است .متغیر میزا سهیم
کرد توسط پاسخ ویا مورد سنجش قرار گرفته که ارزیابی میان ین گویه های شاخص میزا
سهیم کرد که برابر با  2/17است ،بیان ر نظر بینابین پاسخ ویا به این شاخص است و
نشان ر نن ت که پاسخ ویا به شاخصها ی میزا سهیم کرد در امر مشارکت سیاسی تا این
حد توجه دارند .برای وجود و یا عدم وجود رابطه در فرضیه سهیم کرد افراد و مشارکت
سیاسی ننا از نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن استفاده شد .با توجه به ننالیز ضریب
همب ت ی ( )4/881با سطح معنی داری  ،4/445نتیجهگیری میشود که بین سهیم کرد
افراد و مشارک ت سیاسی ننا رابطه وجود دارد .با توجه به نظر نقای جان و مبنی بر سهیم
کرد که ییی از عناصر مرتبط با اعتماد که باعث مشارکت افراد در روابط اجتماعی است ،بنابر
این ،نظریه وی مورد تأیید قرار میگیرد.
به اعتقاد جان و عنصر تمایهم همیاری جویانه در یک رابطهی مبتنی بر اعتماد ،وجود
دارد .سطح اعتماد در محدودهی یک رابطه ی اجتماعی بر اسا توانایی و گرایش افراد برای
اعتماد کرد و قابل اعتماد بود  ،به طور گ ترده در حال تغییر است .متغیر تمایهم همیاری
مورد سنجش قرار گرفته که ارزیابی کل میان ین شاخص میزا همیاری که برابر با  2/04است،
بیان ر نظر بینابین پاسخ ویا به این شاخص است .ارزیابی کل معیارهای همیاری ،بیان ر ن
است که افراد معیارهای همیاری را در سطح بینابین مورد توجه قرار دادهاند .برای وجود و یا
عدم وجود رابطه در فرضیه تمایهم همیاری جویانه افراد با مشارکت سیاسی ننا از نزمو
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ضریب همب ت ی اسپیرمن استفاده گردید .با توجه به ننالیز ضریب همب ت ی ( )4/894با
سطح معنی داری  ،4/448نتیجهگیری میشود که بین تمایهم همیاری جویانه افراد و
مشارکت سیاسی ننا رابطه وجود دارد .با توجه به تأیید این فرضیه ،نظریه جان و که در
مورد رابطه ارتبا اعتماد با تمایهم همیاری جویانه افراد که باعث مشارکت در روابط اجتماعی
ننا میشود ،نظریهی وی تأیید میشود.
به عقیده ی مح نی و جاراللهی مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در
سطوح محلی و ملی دارد و در نهایت مبتنی بر یک فرایند است ،فرایندی که طی ن اطمینا و
همب ت ی میا مردم برقرار میشود .گیدنز معتقد است معموالً میتوا اطمینا داشت که
خویشا و ب ت ا  ،تقریباً صرف نظر از عهقه قلبی ننها به شخص مورد نظر ،به مجموعه
تعهداتی در قبال وی پایبندند .حاصل سخن اینیه خویشاوندی رشتهای از پیوندهای اجتماعی
قابل اطمینا را فراهم میکند که اغلب به صورم عملی تشییل دهنده میانجی و واسطهای
است که روابط اعتماد را سازماندهی میکند .در همین رابطه متغیر اطمینا ازیابی شد ،میزا
میان ین گویه های میزا اطمینا  ،برابر با  2/70بوده که بیان ر نظر بینابین پاسخ ویا به این
متغیر است و بیان ر نن ت که پاسخ ویا تا این حد به متغیر فوق توجه دارند .برای سنجش
رابطه بین اح ا اطمینا افراد و مشارکت سیاسی ننا از نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن
استفاده شد .با توجه به ننالیز ضریب همب ت ی  4/882با سطح معنی داری  ،4/407بیان ر
ن ن ت که بین اح ا اطمینا افراد جامعه و مشارکت سیاسی ننا رابطه وجود دارد .تأیید
رابطهی فوق بیان ر تأیید نظریام نقایا مح نی و جاراللهی و گیدنز در رابطه با اح ا
اطمینا از جانب افراد جامعه که در کنش و فعالیت اجتماعی ننها تاثیرگذار است ،مورد تأیید
قرار میگیرد.
به عقیده گیدنز ،از جهاتی ،جها بینیهای دینی تأمین کننده تف یرهای اخهقی و عملی
از زندگی شخصی و اجتماعی و همچنین از جها طبیعی ه تند که برای مومنا محیطی
نکنده از امنیت ایجاد میکنند  .دین ییی از ابزارهای سازما دهنده اعتماد است که به چندین
طریق عمل میکند .بر اسا تحقیقام پناهی و شای ا که در سال  8815صورم گرفته ،بین
میزا دینداری و اعتماد بینادی پاسخ ویا رابطه وجود دارد .با توجه به سنجش متغیر
دینداری میان ین کل این شاخص برابر با  8/08است بیان ر نظر زیاد پاسخ ویا به این متغیر
است که نشان ر توجه ننا تا این حد به متغیر دینداری است .برای سنجش رابطه بین دینداری
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افراد و مشارکت سیاسی ننا  ،از نزمو ضریب همب ت ی اسپیرمن استفاده گردید .با توجه به
ننالیز ضریب همب ت ی ( )4/868با سطح معنی داری  ،4/442مشخص شد که بین دینداری
افراد و مشارکت سیاسی ننا  ،رابطه وجود دارد .نظر به تأیید رابطهی فرضیه دینداری و
مشارکت افراد و با عنایت به رگرسیو و تحلیل م یر صورم گرفته و مشخص شد تأثیر
 4/792درصدی متغیر م تقل دینداری بر متغیر واب ته مشارکت سیاسی که باالترین میزا را
از بین متغیرها ی م تقل به خود اختصاص داده است .بر اسا نظریه ابن خلدو و گیدنز
مبنی بر نقش دین در تف یر افراد و مشارکت ننا و پووهش پناهی و شای ا مبنی بر رابطه
بین دینداری و اعتماد ،این نظریهها مورد تأیید قرار میگیرند.
میلبراث و راش ،هانتین تو و لیپ ت و دی را در رابطه با این که ،عوامل اجتماعی و
اقتصادی باعث افزایش مشارک سیاسی میشود نظر واحدی دارند .عدهای مانند مارجر رابطهی
بین طبقهی اجتماعی و مشارکت را ییی از محیمترین فرضیههای جامعه شناسی سیاسی
میدانند که با دادههای تجربی فراوانی تأیید میشود .دی .نل .شت ضمن تأکید بر متغیرهای
درنمد ،شغل ،تحصیهم و مجموع شاخصهای پای اه اقتصادی و اجتماعی با شهرنشینی،
عضویت سازمانی مؤثر در میزا مشارکت سیاسی افراد گویای ن است که سواد ییی از
متغیرهای ب یار قدرتمند و مؤثر بر میزا مشارکت است .مطالعام گ ترده در کشورهای
مختلف نشا دادهاند که مشارکت سیاسی از گروهی به گروه دی ر متغیر است .این تغییرام به
نحو روشنی در بین پای اه اقتصادی ،اجتماعی و طبقاتی مختلف ،سطح تحصیهم ،مشاغل،
جن یت ،قومیتها و محل سیونت اختهف معناداری را نشا داده است .از دیدگاه مارکس
عامل تعیین کننده در تشییل جامعهی سیاسی و فعالیت سیاسی ،تمایز طبقاتی است .با توجه
به ارزیابی صورم گرفته از متغیر پای اه اجتماعی-اقتصادی پاسخ ویا  ،بیان ر ن است که اکثر
پاسخ ویا ( 81/6درصد) از طبقه پایین جامعه بوده بودهاند .برای سنجش تفاوم بین پای اه
اجتماعی-اقتصادی افراد و مشارکت سیاسی ننا  ،نزمو تحلیل واریانس ییطرفه بیار گرفته
شد .مقدار  )8/594( Fدر سطح معنی داری کمتر از  )4/486( 4/46قرار دارد و معنی دار است
و فرض پووهش تأیید میشود ،که مشخص میشود بین پای اه اجتماعی–اقتصادی افراد و
مشارکت سیاسی ننا تفاوم وجود دارد .با این وجود ،نظریههای راش ،هانتین تو  ،لیپ ت،
دی .نل .شت  ،میلبراث و مارجر ،مارکس در مورد تفاوم در پای اه اجتماعی و اقتصادی افراد و
مشارکت سیاسی و اجتماعی ننا  ،با این وجود نظریام این اندیشمندا تأیید میشوند.
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به نظر هانتین تو  ،از میا عوامل منزلتی ،میزا تحصیهم فرد بیشترین تأثیر را بر
مشارکت سیاسی دارد .تغییرام در مشارکت سیاسی به نحو روشنی در بین پای اه اقتصادی،
اجتماعی و طبقاتی مختلف ،سطح تحصیهم ،مشاغل ،جن یت ،قومیتها و محل سیونت
اختهف معناداری را نشا داده است .دی .نل .شت ضمن تأکید بر متغیرهای درنمد ،شغل،
تحصیهم و مجموع شاخصهای پای اه اقتصادی و اجتماعی با شهرنشینی ،عضویت سازمانی
مؤثر در میزا مشارکت سیاسی افراد گویای ن است که سواد ییی از متغیرهای ب یار
قدرتمند و مؤثر بر میزا مشارکت است .سنجشی که از متغیر تحصیهم انجام شده بیان ر
نن ت ،بیشترین پاسخ ویا معادل  80/6درصد تحصیهتشا در سطح لی انس بوده است .با
توجه مقدار  )8/100( Fکه در سطح معنی داری کمتر از  )4/444( 4/48قرار دارد و معنی دار
است ،فرض پووهش تأیید میشود .بر این اسا بین سطح تحصیهم افراد و مشارکت سیاسی
ننا تفاوم وجود دارد .با این وجود ،نظریام اندیشمندانی چو هانتین تو  ،مارجر ،دی .نل.
شت ،رفیع پور در مورد تفاوم در میزا تحصیهم افراد و مشارکت سیاسی مورد تأیید قرار
میگیرد.
ماییل راش ،مشارکت سیاسی در تمام سطوح ،بر اسا پای اه اقتصادی ،اجتماعی،
تحصیهم ،شغل ،جن یت ،سن ،مذهب ،قومیت ،منطقه و میا سیونت ،شخصیت ،محیط
سیاسی یا زمینهای که مشارکت در ن اتفاق می افتد ،را متفاوم میداند .بر این اسا  ،سن
بعنوا یک متغیر مورد سنجش قرار گرفت که عهوه بر اینیه میان ین سنی افراد  81/84و
بیشترین افراد شرکت کننده در این پووهش سنشا بین  87-06بوده ،از نزمو واریانس
ییطرفه استفاده شد که مقدار  )2/048(Fدر سطح معنی داری کمتر از  )4/444( 4/48قرار
داشته و معنی دار است و فرض پووهش تأیید میشود  .با توجه به نتیجه حاصله ،بیان ر نن ت
که بین گروهها ی سنی جامعه و مشارکت سیاسی ننا تفاوم وجود دارد .نظر به تأیید فرضیه
پووهش ،بر این اسا نظر نقای ماییل راش در مورد تفاوم در مشارکت سیاسی افراد در سنین
مختلف مورد تأیید قرار میگیرد.
کنت و نیوتن معتقدند که اعتماد و صداقت اجتماعی ارتبا گ ترده و محیمی با جنس
ندارند .به نظر زتومیا ،اعتماد و صداقت داشتن افراد الزمه زندگی افراد در جوامع جدید و شهر
نشین ی است و احتماالً اعتماد و صداقت اجتماعی با مواردی نظیر جن یت ،قومیت ،نواد،
مذهب ،ثروم ،تصورام قالبی و پیش داوریها ارتبا دارد .به عقیدهی میلبراث و راش،
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هانتین تو و لیپ ت ،مطالعام گ ترده در کشورهای مختلف نشا دادهاند که مشارکت سیاسی
از گروهی به گروه دی ر متغیر است .این تغییرام به نحو روشنی در بین پای اه اقتصادی،
اجتماعی و طبقاتی مختلف ،سطح تحصیهم ،مشاغل ،جن یت ،قومیتها و محل سیونت اختهف
معناداری را نشا داده است .با توجه به نظریام فوق متغیر جن یت پاسخ ویا مورد سنجش
قرار گرفت که برای نزمو رابطه بین جن یت افراد و مشارکت سیاسی ننا  ،از نزمو کای
اسیوئر استفاده گردید .با توجه به سطح معنی داری  ،4/928مشخص شد ،بین جن یت افراد و
مشارکت سیاسی ننا رابطه وجود ندارد .با توجه به نظریه کنت و نیوتن مبنی بر عدم رابطه
بین جن یت و مشارکت سیاسی ،مورد تأیید قرار میگیرد ولی نظریه زتومیا و میلبراث و راش
و هانتین تو و لیپ ت ،مبنی بر وجود تفاوم بین جن یت و مشارکت سیاسی ،رد میشود.
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تهرا  :نشرنی ،چاپ دوم ،جلد یک.
لیپ ت ،مارتین و دوز ،رابرم ( .)8898جامعهشناسی سیاسی ،ترجمه محمدح ین فرجاد،
تهرا  :نشر تو  ،چاپ اول ،جلد یک.
میرزائی ،خلیل ( .)8811پژوهش ،پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی ،تهرا  :انتشارام
جامعه شناسا  ،چاپ اول ،جلد یک
معین فر ،علی (« .)8818بررسی میزا دانش سیاسی دانش نموزا در دوره متوسطه و پیش
دانش اهی استا نذربایجا غربی و تأثیر ن بر میزا مشارکت ننا در فعالیتهای سیاسی
در سال تحصیلی  ،»12-18گزارش طرح تحقیقاتی ،شورای تحقیقام سازما نموزش و
پرورش استا نذربایجا غربی ،چاپ اول ،جلد اول.
نظری ،علی (« .)8810بررسی میزا اعتماد اجتماعی دانش نموزا مقطع راهنمایی و متوسطه
استا ایهم به اولیاء مدرسه» ،طرح تحقیقاتی ،سازما نموزش و پرورش استا ایهم،
چاپ اول ،جلد یک.
نورپور ،ف ( .)8816ابعاد میزان اعتماد جوانان بین  24-34سال شهر تهران و عوامل
مؤثر برآن ،دانش اه نزاد رودهن ،چاپ اول ،جلد یک.
هانتین تو  ،ساموئل ( .)8896سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ،ترجمه
مح ن ثهثی ،تهرا  :انتشارام نشر ،چاپ اول ،جلد اول.
هانتین تو  ،ساموئل ( .)8898موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم ،احمد شه ا،
تهرا  :نشر روزنه ،چاپ اول ،جلد یک.
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