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مقدمه
در آغاز موتور محرك پیشرفت جامعه ،استخراج منابع طبیعي ،و تهراکم سهرمایه مهادي و در
یك کالم رشد اقتصادي تشخیص داده شده و بر اف ایش تولیهد ،درآمهد ملهي و تسهخیر بیشهتر
طبیعت با استفاده از اب ار علم و فناروي تاکید ميشد .لیکن دانشمندان علوم اجتماعي با مقایسه
تطبیقي کشورها و بررسي دقیق ساختار اجتماعي جوامع پیشرفته به نوع خاصهي از سهرمایه پهي
بردند که در پرتو آن ،همکاري ،همیاري و مشارکت افراد جهت نیهل بهه منهابع مشهترك میسهر
مي شود و بدان اصطالح سرمایه اجتماعي اطالق شد .این شکل سرمایه که از شیوة تعامهل بهین
افراد و وجود هنجارهاي مناسب همیاري و همکاري حاصل ميشهود ،ریشهه در اعتمهاد متقابهل،
ارزشهاي مشترك ،و وجود بسترهاي الزم (محهیط سیاسهي ه اجتمهاعي و شهبکهههاي متنهوع
اجتماعي) جهت مشارکت فعاالن همه آحاد جامعه دارد .مفهوم و نظریه سرمایه اجتمهاعي طهي
سالهاي  1990به این سو با اقبال قابل توجه اندیشمندان و محققان رشتهههاي مختلهف علهوم
اجتماعي (اقتصاد ،جامعهشناسي ،مردمشناسي و علوم سیاسي) مواجه شده است.
سرمایه اجتماعي ،زاده کنش و واکنشهاي افراد ميباشد و محصول آشنا بودن و آشنا شهدن
آدمیان با یکدیگر است و بر چشم داشتهاي استوار است که از آشنایي جان ميگیرد .و در اکثهر
مواقع با گذر زمان ميبالد و گسترده ميشود .استعاره مکرر به کهار رفتهه بهراي معرفهي سهرمای
اجتماعي یعني آن چه که مي دانید مهم نیست ،آنکه ميشناسید مهم است .دقیقها بهر آشهنایي و
نتایج حاصل از آن داللت دارد .در عین حالفرض بر آن است که آشنایي در اکثر مواقع فایدهمند
است و این فایدهمندي نوعي منبع حاوي ارزش به شمار ميرود که کهاربرد مفههوم سهرمایه در
سرمایه اجتماعي را قابل دفاع ميسازد (پیران.)10 :1385 ،
یکي از لوازم برنامهری ي در دنیاي جدید توجه به مشارکت فعال و اثر بخش همه جانبه افراد
جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه ميباشهد (محسهني تبریه ي .)54 :1375 ،بهه عبهارت دیگهر
مشارکت فرآیندي است که در برگیرندة انواع کنش هاي فردي و گروهي بهه منظهور دخالهت در
تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاثیرگذاردن بر تصمیمگیري دربارة امهور عمهومي اسهت .الزمهه
توسع پایدار و همه جانبه ،بسط روزاف ون انگی ش و مشارکت اجتماعيهسیاسي و اقتصادي مردم
در تصمیمگیريها و تعیین خط مشي مرتبط با زنهدگي اجتمهاعي آنهاسهت .مشهارکت در ابعهاد
گسترده ،فرآیندي تعریف مي شود که بواسطه آن فرد نقشهایي در حیات سیاسهي ،اقتصهادي ،و
اجتماعي کشورش ایفا ميکند و جامعه را جهت نیل به اهدافش یاري ميرساند .براسهاس برخهي
دیدگاهها مشارکت سیاسي بخشي از مشارکت همگاني است .مردم از این طریق بطور مستقیم یا
غیرمستقیم در سیاستگذاريهاي سیاسي مشارکت ميکنند.
از طرفي ،هر نوع واحد سیاسي از قبیله تا کشور ملت یا حکومهت ملهي بطهور طبیعهي داراي
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جامعهاي است که به رفتارها ،کنشها ،واکنشها ،هنجارها و افکار خاصي تمایل نشان ميدههد.
فيالواقع فرهنگ رفتاري که انسانها با خود چه آگاهانه و چه ناآگاهانه حمهل مهيکننهد ،تحهت
تاثیر ساختارهایي است که در آن زندگي ميکننهد ،ساختارسهازيههاي اجتمهاعي و اقتصهادي از
سهلترین و ساختارسازیهاي فرهنگي و سیاسي از دشوارترین نوع ساختارسازيها هستند( .سریع
القلم )16 : 1387 ،مشارکت اجتماعيه سیاسي همان ایجاد سهرمایه اجتمهاعي در جامعهه اسهت،
چون بدون تحقق سرمایه اجتماعي ،روابط انجمني ،هنجارها و اعتماد ،پیوند و اعتماد بین فهردي
روابط بین گروهي ،روابط بانهادها و احساس برخورداري از حمایت اجتماعي ،ما شهاهد تعهامالت
اجتماعي بین افراد جامع نخواهیم بود ،لذا میتوان گفت ،مشارکت تحقق نميیابد ،مگر با وجهود
تحقق مولفههاي سرمایهاجتماعي ،و سرمایهاجتماعي تحقق نميیابد ،مگر با تجلي شاخصههایي
همچون اعتماد و پیوندهاي میان افراد و هم چنین افراد با نهادهاي رسمي و غیر رسهمي و بایهد
بیان کرد سرمایه اجتماعي برخالف سایر سرمایههاي موجود در اجتماع فی یکي نميباشهد ،بلکهه
حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهي و اجتماعي است و این نشان ميدهد که سرمای اجتمهاعي
در دل شبکه روابط اجتماعي قرار دارد.
از مهمترین عوامل موثر در انتخابات بافت جمعیتي و محیط اجتماعي است کهه افهراد در آن
بسر مي برند .عوامل اجتماعي در ارتباط دائم با یکدیگرند و نوع این ارتباطات ميتواند شرکت در
انتخابات را تحت تاثیر خود قرار دهد .مطالعات نشان ميدهد که می ان مشارکت در محیطههاي
شهري و روستایي با یکدیگر متفاوت است و اندازة شهر یا روستا نی ميتواند بر عملکرد عوامهل
اجتماعي موثر افتد .وربها ،دنهي و کهیم از جملهه پ وهشهگراني هسهتند کهه عامهل محهیط را در
تحلیلهاي خود مورد توجه قرار داده انهد و عهالوه بهر نهوع محهیط انهدازه آن را نیه در بررسهي
مشارکت دخالت داده انهد .براسهاس مطالعهات انجهام شهده ،میه ان مشهارکت در امهور محلهي و
منطقه اي ،غالبا در مناطق کوچك و روستایي بیش از مراک شهري است .در واحهدهاي کوچهك
روستایي و محله هاي شهري که مردم از دیرباز با یکدیگر آشنایي دارنهد و پیونهدهاي اجتمهاعي
قويتر است ،تمایل به مشارکت سیاسي بوی ه مشارکت انتخاباتي قويتهر اسهت (ایهوبي:1377 ،
 .)201امروزه عقیده بر این است که هیچ جامعهاي بدون بسط وگسهترش مشهارکت بهه توسهعه
پایدار نخواهد رسید و مشارکت مردم براي توسعه و پیشرفت جوامع حیهاتي اسهت بنهابراین اگهر
مشارکت تا این حد براي رسیدن به توسعه پایدار ارزشمند است ،ضروريتر از آن شناخت اسهت.
ریشهها و عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کدامها هستند و این که آیا عوامل فوق در همه جوامع و
محیطها به یکسان عمل ميکنند ،لذا اهمیت دو مقوله سرمایه اجتمهاعي و مشهارکت در دنیهاي
قرن بیست و یکم مورد امعان نظر بسهیاري از صهاحبنظران و سیاسهتمدان قهرا گرفتهه اسهت و
پرسش اصلي تحقیق این است که سرمایه اجتماعي چهه نقشهي در میه ان مشهارکت انتخابهات
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داشته و خواهد داشت که این موضوع را بصورت ت وریك مورد بررسي قرار خواهیم داد .و عالوه
بر آن موضوع فوق را در استان ایالم بصورت تجربي (پرسشنامهاي) و در قالب کار میداني مهورد
آزمون قرار ميدهیم .تجربه اي که طي دهه اخیر در کشهور داریهم ،میه ان مشهارکت سیاسهي و
انتخاباتي در شهرهاي کوچك بسیار بیشتر از شهرهاي ب رگ بوده است و لذا این پرسهش قابهل
طرح است که چرا برخالف انتظار ،شهرهاي کوچك و روستاها در امر مشارکت انتخاباتي ،گهوي
سبقت را از شهرنشینان ربوده اند .به عقیده صاحب نظران در جوامهع کهوچکتر و سهنتيتهر مثهل
ایالم ،افراد هنوز محليگرایي خودشان را از دست ندادهاند و منهابع اعتمهاد از نهوع منهابع دوران
پیشامدرن یعني منابعي همچون سنت ه نظامهاي خویشاوندي ،مذهبي و اجتماع محلي است که
در این جوامع نوعي اعتماد سنتي و خاصگرایانه را به وجود ميآورند که البتهه اعتمهادي از ایهن
نوع مستل م تعامالت چهرهبهچهر ه است که در آن افراد باید همدیگر را بشناسهند ،تها از رهگهذر
این شناخت متقابل به هم اعتماد داشته باشند.
پیشینه مفاهیم و مبانی نظری
هر چند افراد بيشماري در طرح و گسترش ایده سرمایه اجتماعي نقش داشتهاند با این حال
بعضيها در ریشهیابي و کالبد شکافي موضوع به کارل مارکس برگشت مينمایند .بها ایهن حهال
توافق عمده اي وجود دارد که چند شخصهیت مههم (پیهر بوردیهو ،جیمه کلمهن ،رابهرت پاتنهام،
فرانسیس فوکویاما) سهم بسیار مهمي در طرح مفهوم سرمایه اجتماعي داشتهاند ،ههر چنهد ایهن
مس له به معناي نادیده گرفتن تالشهاي فکري دیگهران نخواههد بهود .از نظهر بوردیهو ،حجهم
سرمایه اجتماعي مورد تملك فرد به اندازه شبکه پیوندهایي بستگي دارد که او ميتواند بهه طهور
مؤثري آن ها را بسیج کند .بوردیو ،ضمن تأکید بهر نقهش سهرمایه اجتمهاعي خویشهاوند محهور،
سرمایه اجتماعي را شبکه نسبتا بادوامي از روابط کمابیش نهادینه شده تؤام با شناخت و تعهدات
متقابل از جمله اعتماد ميداند که به عنوان منابعي بالقوه یا بالفعل موجبات الزم را براي تسهیل
کنشهاي فردي و جمعي کنشگران فراهم ميسازد .ایشان انواع سرمایهها را قابل تبدیل به ههم
ميداند به زعم ایشان ،سرمایه اجتماعي در عین اینکه تحت تهأثیر سهایر انهواع سهرمایههاسهت
(فی یکي ،اقتصادي ،فرهنگي) خود نی بر کم و کیف آنها تأثیر ميگذارد (عبهداللهي و موسهوي،
 )201- 202 :1388رابرت پاتنام پس از انتشار مطالعه برجسته خود تحت عنوان (بولینهگ تنهها)
تبدیل به شناخته شدهترین چهره سرمایه اجتماعي گردید( ،جان فیلد )51:1386 ،بطوریکه توسعه
ت وري سرمایه اجتماعي بیش از هرچی وامدار کارهاي پ وهشي ایشان است (روشهنفکر ،ککهایي،
 )117:1385پاتنام پس از کار بر روي ارتباط بین ارزشهاي اجتماعي و نگرشهاي سیاسي زیهر
نظر رونالد اینگلهارت ،اولین مطالعه جدي خود را درباره نقش تعهد مدني در ایجاد ثبات سیاسهي
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و رونق اقتصادي ،براساس کار میداني در ایتالیا انجام داد ،پس از آن پاتنام به سرعت توجه خهود
را به امریکا مبذول داشت و بر این مس له تأکید کرد که ن ول قابل توجهي در سرمایه اجتمهاعي
امریکا ایجاد شده و سنگ بناي دوتوکویلي دموکراسي امریکائي در حال فروپاشهي اسهت( .جهان
فیلد )52-53 :1386 ،به عقیده ایشان سرمایه اجتماعي آن دسته از وی گيهاي زندگي اجتماعي،
شبکهها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر ميسازد تها بهه شهیوهاي مهؤثرتر
اهداف خود را تعقیب نمایند (همان )55 :پاتنام در بحث پیرامون این مس له که سرمایه اجتمهاعي
داراي پیامدهاي سیاسي قابل مالحظهاي است ،از دیگر نظریهپردازان معاصر خود فراتر ميرود و
چنین به نظر ميرسد که نظریه او درباره سرمایه اجتماعي شباهتههاي مشخصهي بها تصهورات
دورکهایي از همبستگي دارد چرا که استفاده وي از کلماتي مثل مولهد بهودن و اثربخشهي ،ایهن
مطلب را به کهن متبادر مي سازد که او سرمایه اجتماعي را کارکردي ميدیده است .همانطوریکه
گفته شد ،مطالعات پاتنام بیشتر در ایتالیا و امریکا بوده و پهس از مطالعهه میهداني روي شهمال و
جنوب ایتالیا ،در پاسخ به این سؤال که چه عواملي سنتهاي مشارکت را در شمال ایتالیا نسهبت
به جنوب حفظ کرده ،سرمایه اجتماعي را مطرح ميکند و لذا ایشان راهحل معضل همکاري را در
سرمایه اجتماعي مي دیده است .ایشان با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعي جامعهه موجهب خواههد
شد تا نهادهاي دمکراتیك حکومتي وظایف خود را بهتر انجام دهند ،سرمایه اجتمهاعي را بهه دو
بخش درون گروهي و برون گروهي تقسیم کرده و ميگویهد :سهرمایه احتمهاعي درون گروههي
حول خانواده ،دوستان صمیمي و خویشاوندان ن دیك بنا شده است .پاتنام معتقد است ههر چنهد
که سرمایه اجتماعي درون گروهي براي گذشتن از موانعي مفید است اما سرمایه اجتماعي ارتباط
دهنده ،براي پیشرفت کردن ضروري است (همان .)86:چنین به نظر ميرسد کهه دیهدگاه پاتنهام
براین مبنا قرار گرفته است که تنها سازمانهاي بسیار کوچك که گفتگوي اعضاي آن به راحتي
امکانپذیر است ،ميتواند سرمایه اجتماعي تولید کنند ،چرا که چنین سازمانهایي به همه اعضها
اجازه ميدهند در تعیین اهداف و آرمانها شرکت کنند و حس قدرت داشتن را در مقابل منفعهل
بودن یا مجري منفعل تصمیمات نخبگان بودن اف ایش دهند .بنابراین به نظر او هرچه واحدهاي
شهري کوچکتر باشند احتمال بیشتري براي اعتماد و مشارکت وجود دارد ،چرا که به زعم ایشان
مشرله هاي زیاد و فشارهاي مربوط به خانوادههاي دو شرلي و سایر مشکالت زنهدگي در کهالن
شهرها ،باعث کاهش مشارکت شده است ،بطوري که ایشان حریم مدني پراکنده نشیني را خاص
کالن شهرها مي داند ،زیرا براي رفتن از جایي به جاي دیگر زمان زیادي را بایهد صهرف کننهد و
اجبارهاي زندگي پیوندهاي آنان را چند پاره کرده و فردگرائي را ف وني بخشیده است.
نقش جیم کلمن در توسعه مفهوم سرمایه اجتماعي به خصهوص در دنیهاي انگلیسهي زبهان
بسیار گسترده بوده است .مانند بوردیو ،کار کلمن به لحاظ حوزه مفهومي و روش شناختي جهامع
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بوده ولي برخالف بوردیو ،اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعي براي فقرا هم ميتواند مثمر ثمر باشد.
به نظر ميرسد که سرمایه اجتماعي براي کلمن راهحلي براي یافتن دلیل همکاري افراد حتي در
زماني که سود آني آنها از طریق رقابت بهتر برآورده مي شود ،در اختیار ایشان قرار داده است و
لذا سرمایه اجتماعي براي کلمن به شیوهاي عمل ميکند که تها حهد زیهادي بها نقهش ((دسهت
نامرئي)) بازار در نظریه اقتصاد کالسیك قابل مقایسه و هماهنهگ اسهت .کلمهن معتقهد اسهت،
سرمایه اجتماعي در کنار منافعي که براي فرد دارد ميتواند در صورت تکرار و پایبنهدي اعضهاي
گروه به تعهدات خویش ،منافع جمعي را پدید آورد که براي تمامي اعضاي گهروه قابهل اسهتفاده
باشد( .تاجبخش ) 50:1384 ،بنابراین کلمن ،سرمایه اجتمهاعي را بهه عنهوان نمونهه کامهل یهك
کاالي عمومي مي داند که توسط عدهاي ایجاد ميگردد ولي ميتواند نه فقط براي کسهاني کهه
تالشهایشان در بوجود آمدن آن مؤثر بوده ،بلکه براي تمام کساني که ج و یك ساختار هسهتند
مفید واقع شود (.)Colman, 1988:130
کلمن به درسهتي مهمتهرین شخصهي اسهت کهه باعهث رشهد نظریهه انتخهاب منطقهي در
جامعه شناسي معاصر شده است ،این نظریه بر این مس له تأکید دارد که تمهام رفتارهها از تهالش
افراد براي تعقیب سودشان سرچشمه ميگیرد (کلمن-گامبتا -فریدمن) و لذا تعامل اجتماعي بهه
عنوان شکلي از مبادله در نظر گرفته ميشود که باعث ازدیاد سود میان انسانها ميشهود و ههم
به لحاظ فردي به خیر و صالح آنان است و هم به لحاظ جمعي منهافع جامعهه را بیشهتر خواههد
نمود( .تاجبخش )57:1384،في الواقع از دید کلمن ،سرمایه اجتماعي کهاالیي خصوصهي نبهوده،
بلکه عمومي است که به هر می ان سرمایه اجتماعي بیشتر باشد سود آن نصیب کل جامعه شهده
و در پیشرفت اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي آن جامعه مؤثر خواهد بود و برعکس به هر می ان که
سرمایه اجتماعي پایینتر بیاید در روند توسعه تأثیر منفي باقي خواهد گذاشت .باید گفهت کهه از
نگاه صاحبنظران ،مبادله اجتماعي زمینه مساعدي براي ایجاد اعتماد بین شخصي فراهم ميکند.
از نظر این رهیافت ،مبادله اجتماعي نوعي سرمایه اجتماعي محسوب مي شهود و در واقهع بهراي
مشارکت بیشتر افراد در جامعه است.
به نظر ميرسد که کلمن در مس له سرمایه اجتماعي ،مقوله سهاختارهاي اجتمهاعي را بسهیار
مهم مي داند ،تا جائیکه ایشان از سقوط گمین شافت (اجتماع) یا همبستگي ابتدایي به گ لشهافت
(جامعه) احساس نگراني کرده و آن را مطلوب نميداند (.)porters,1998: 5
به نظر فوکویاما ،هر جامعهاي (مدرن/سنتي -اقتدارگرا /دموکراتیك -ف ودالي /سرمایه داري)
از طریق شبکههاي رسمي و غیررسمي ارتباطات و مبادالت بین افراد شناخته ميشود و هرچقدر
این شبکه ها در جامعهاي متراکمتر باشند احتمال بیشتري وجود دارد که شهروندانش بتواننهد در
جهت منافع متقابل همکاري کنند( .فوکویاما )296:1385 ،شبکههاي مشارکت مهدني ،ارتباطهات
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را تسهیل مي کنند و جریان اطالعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد ،بهبود ميبخشند .چنین
شبکههایي اجاره مي دهند که حسن شهرتها بهه دیگهران انتقهال یافتهه و پهاالیش شهوند و لهذا
ارتباطات بیشتر (مستقیم -غیرمستقیم) بین مشارکت جویان باعث اعتماد متقابل بیشتر بین آنها
ميشود و روند همکاري آنها را تسهیل ميکند( .همان )297:فوکویاما کهارکرد اصهلي سهرمایه
اجتماعي را تسهیل همکاري و مشارکت گروهي براي تحقق اهداف و منهافع فهردي و جمعهي و
کمك به توسعه اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي ميداند (عبدالهي و موسوي )203:1385 ،برداشت.
به نظر دورکیم مبناي نظم جامعه عاملي اخالقي است نه سیاسي یها اقتصهادي .او از نظریهه
هاب که ترس از لویاتان را مبناي نظم جامعه ميداند( ،بشیریه )48:1384 ،کارکردگرایان با تأکید
بر مفاهیمي چون انسجام ،ادغام و تعادل بر این عقیده هستند که تعهادل میهان حهوزه ارزشهها
(وجدان جمعي) و محیط اجتماعي (تقسیم کار) باید وجود داشته باشد .وجدان جمعي کهه وی گهي
جوامع سنتيتر بوده ،به نحو خیلي ساده عبارتست از مجموعه باورها و احساسات مشترك در بین
حد وسط اعضاي یك جامعه آرون .)348:1370 ،در جامعه مبتني بر پیوندهاي سنتي و مکانیکي،
فرد از طریق خویشاوندي ،پایبندي شدید به سنتها و اطاعت محض از هنجارها و اطاعت شدید
از قبیله به جامعه خود متصل ميشوند ،در حالیکه در جوامهع مهدرن ،تقسهیم کهار جهاي وجهدان
جمعي را ميگیرد و همبستگي سنتي به هم ميخورد .في الواقهع از دیهدگاه کارکردگرایهان مثهل
اسملسر ،تقسیم کار ،نوسازي جامعه و تنهوع سهاختاري موجبهات اخهتالل در همبسهتگي جوامهع
هستند.
آلموند و پاول اظهار نظر ميدارند که یك سیستم ،الهام بخش نوعي همبستگي بین اجه ا و
نوعي مرز با محیط اطراف است .منظور از همبستگي این است که زماني کهه خصوصهیات یهك
مؤلفه متحول شود ،همه مؤلفههاي نظام به عنوان یك مجموعه تحت تأثیر قهرار مهيگیرنهد .از
نظر ایستون نظام حاوي مجموعهاي از کنشهاي متقابل است که از طریق آنها ارزشهها بهین
بخشهاي مختلف جامعه توزیع ميشود (سیفزاده .)224:1379،ایسهتون نظهامههاي سیاسهي را
داراي ارتباط ساختاري با محیط از طریق نظام تابعه بازخوردي ميداند یعني اینکه نظام سیاسهي
بطور مستمر از دیگر نظامهاي اجتماعي تأثیر ميپذیرد.حمایتهاي مهردم بهه شهکل شهرکت در
راهپیمائيهاي مختلف در حمایت از سیاستهاي نظام ،مشارکت در انتخابات ،قهانونپهذیري و...
رخ خواهد نمود و تجربه نشان داده به هر می ان که شکاف دولت -ملت کمتهر شهود ،مشهارکت
سیاسي بیشتر خواهد شد .در دوره اخیر به دلیل اهمیتي که مشارکت در عرصه حیات اجتماعي و
مدني پیدا کرده بخش قابل مالحظهاي از اندیشه علماي سیاسي و اجتماعي را به خهود معطهوف
داشته است .رابرت دال در کتاب معروفش تج یه و تحلیل جدید سیاست ،مشهارکت سیاسهي را
مورد تحلیل قرار داده و عوامل تسهیلکننده ورود به مشارکت سیاسي را مطرح نموده و توانسهته
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مدلي را براي تبیین رفتار مشارکتي طراحي نماید .رابرت دال در رابطه با اینکه چهرا بسهیاري در
مسائل سیاسي مشارکت نميکنند ،ميگوید:
1ه اگر افراد در ارزشیابيهاي خود متوجه شوند ،پاداشي که از درگیريهاي سیاسي به دست
ميآید ،از پاداش دیگر دیگر فعالیتها ناچی تر است ،آنها حتما خود را کمتر درگیهر مهينماینهد.
 2ه هرگاه شخص احساس مس ولیت نکرده و حساسیت نداشته باشد3 .هه اگهر فهرد تصهور کنهد،
فعالیتهایش در صحنه سیاست بياهمیت و کم تاثیر است و نميتوانهد منشها ترییهرات گهردد،
هرگ وارد آن نميشود4 .ه هرگاه مردم احساس کنند که بهدون مداخلهه آنهها ،نتهایج اقهدامات
سیاسي ،رضایت خاطر آنها را تامین ميکند ،احتمال مشارکتشان در سیاست کم خواهد شد5 .هه
هر چقدر ،مشکالت وارد شدن در سیاست بیشتر باشد ،احتمال مشارکت در آن کمتر خواهد شد.
6ه هرگاه شخص فکر بکند که به دلیل علم و دانش کمتر نمهيتوانهد بها ورود بهه سیاسهت بهه
موفقیت برسد کمتر مداخله ميکند (همان.)139-133 :
اینگلهارت به رابطه میان اعتماد و مشارکت توجه کرده است .به نظر او اعتماد به یکهدیگر از
عوامل مؤثر در مشارکت ميباشد ،زیرا به واسطه اعتماد ،رفتارها قابل پیشبینهي مهيگهردد و در
نتیجه حوزه کنش و تصمیمگیري تقویت مي گردد ،آنچنان کهه المونهد و وربها در طهرح مباحهث
فرهنگ مدني ،اعتماد را از لوازم فرهنگ دمکراتیك دانستهاند (دهقان و غقاري.)73:1384،
وبا-دني وکیم ،از جمله پ وهشگراني هستند که عامل محیط را در تحلیهلههاي خهود مهورد
توجه قرار دادهاند و عالوه بر نوع محیط ،اندازه آن را نی در بررسهي مشهارکت سیاسهي دخالهت
دادهاند .براساس مطالعات انجام شده ،می ان مشارکت سیاسي در امور محلي و منطقهاي غالبا در
مناطق کوچك و روستایي و شهرهاي کوچك بیش از شهرهاي پرجمعیت و کهالن شهرهاسهت.
در واحدهاي کوچك روستایي و محلههاي شهري که مردم از دیرباز با یکدیگر آشهنایي دارنهد و
پیوندهاي اجتماعي قویتر است ،تمایل به مشارکت سیاسي به ویه ه مشهارکت انتخابهاتي قهویتر
است .دني این فرضیه را در کشور فرانسه مورد آزمون قرار داده و به اثبات رسانده است .براساس
تحقیقات انجام شده توسط نامبرده تمایل به مشارکت در ایهن کشهور از  9درصهد در شههرهاي
ب رگ به  13درصد در شهرهاي متوسط و 17درصد در شهرهاي کوچك و  20درصد در روستاها
اف ایش یافته است (علیخاني .)201:1377 ،في الواق انسانها در نظام کنش و واکنش خهود ،بهه
شدت تحت تأثیر ساختارهایي هستند که بدان عادت کردهاند ،انسانها خود را به شدت با محهیط
زندگي و ساختارهاي ناشي از آن وفق ميدهند ،هر چند ممکن است این انطباق بااراده و عالقهه
نباشد ،اما در هر صورت انسانها به طور عمده با انطباق بقا ميیابند .شکلي نیست که سهرمایه
اجتماعي در خارج از بخش دولتي به وجود ميآید ،یعني از طریق فرآیندي خودانگیخته و لهذا بها
وجود ترییراتي که در ساختارخانواده ایجهاد شهده ،خویشهاوندي بعنهوان قهویترین شهکل ارتبهاط
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اجتماعي در جوامع معاصر باقي خواهد ماند .از طرفي اهمیت خویشهاوندي در مقایسهه بها دیگهر
ساختارهاي اجتماعي از یك جامعه به جامعه دیگهر بهه میه ان زیهادي فهرق مهيکنهد .یکهي از
مهمترین مؤلفه هاي مشارکت سیاسي ،آنطوري که صاحبنظران مي گوینهد ،مشهارکت انتخابهاتي
است که برخالف بسیاري از مفاهیم ارزشي و کیفي ،ميتهوان آن را بهه زبهان آمهار بیهان کهرد.
تجربهاي که در  30سال گذشته داریم ،معموال درصد مشارکت کنندگان در مسهائل سیاسهي بهه
وی ه انتخابات در استانهاي حاشیهاي مثل ایالم باالتر از می ان کشوري بوده است .فهي الواقهع
مشارکت باالي سیاسي مناطقي مثل ایالم به دلیل میانگین باالي باسوادي یا شهرنشهیني و یها
تحرك اجتماعي بیشتر و یا فعالیت بیشتر اح اب در قیاس با میانگین کشوري آن نبوده است و از
طرفي برخالف تصور عدهاي به خاطر ترس از حکومت و یا ابهراز وفهاداري رعیهت منشهانه ههم
نميتواند باشد ،چه بسا درصدي این طوري باشند ولي ل وما اینگونه نیست که تمهامي مهردم بهه
خاطر ترس ،چاپلوسي ،تملق و ....در مسایل سیاسي مشارکت کنند .همانطوري که قبال به نقل از
رابرت دال هم آمد ،مشارکت به عنوان یك رفتهار ،زمهاني تکهرار و تقویهت مهيشهود کهه فهرد
مشارکتکننده از محل آن پاداشي دریافت دارد .این پاداش ميتواند منابع مادي مثل پهول و یها
غیرمادي مانند من لت اجتماعي باشد و لذا فرد مشارکت جهو در صهورت منتفهع شهدن در آینهده
همان رفتار را تکرار خواهد کرد .هر چند می ان شهرنشیني ،گسترش مدرنیسهم ،بهاالرفتن سهواد
و ....همچون اکثر مناطق کشور در ایالم هم توسعه پیدا کرده ،ولي با اینحال برخالف استانهاي
برخوردار ،و نظام ایلي و قبیلهاي و بوی ه تفکرات ایلي و قبیلههاي و رسهومات ناشهي از آن بهاقي
مانده و به شدت بر نظام سیاسي و اجتماعي ایالم حاکم است که بیشترین نمود و تجلي آن را در
فصل انتخابات محلي شاهد هستیم .به ضرس قاطع ميتوان گفت اکثریت مردم استان ،خودشان
را منتسب به یکي از قبایل ب رگ استان ميدانند و هر چند نظام ایلي و قبیلهاي به لحاظ شهکلي
دچار ترییرات عمدهاي شده ولي با این حال تفکرات ایلي و قبیلهاي همچنان بر فضاي سیاسي ه
اجتماعي استان حاکم است و برخالف گذشته که کار وی ه نظام ایلي ایجاد امنیت براي افراد بود،
امروزه هر چند این وی هاي کم رنگتر شده ،ولي ميتواند براي افراد م ایهاي مهالي ،اجتمهاعي و
سیاسي در پي داشته باشد که همین مس له یکي از عواملي است که افراد را به پاي صندوقهاي
رأي براي پیروزي کاندیدهاي موردنظر از ایل و قبیلهشان وادار ميکند و باعهث افه ایش بهاالي
مشارکت سیاسي شده است .در ضمن رقابت میان ایالت و قبایل ،امروزه چهره عوض کرده و به
جاي شمشیر و اسلحه کشیدن بر روي همدیگر ،در مبارزات سیاسي نمود پیدا کرده و مهيکنهد و
لذا تعصبات قومي و قبیلهاي از عوامل بسیار تأثیرگذار در مقوله مشارکت سیاسهي مهردم بهوده و
خواهد بود و معموال هر ایل و قبیلهاي در موقع انتخابات حهداقل یهك کاندیهدا خواهنهد داشهت.
کاندیداها هم با انگشت گذاشتن و تحریك احساسات قومي و قبیلهاي ،وعدههاي رنگارنگ ،افراد
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را به پاي صندوقها ميکشانند تا جائیکه روز رأي حتي پیرمردها و پیرزنهاي ناتوان هم در این
مبارزه سیاسي سهیم خواهند شد .جداي از خهوب و بهد بهودن چنهین مسهائلي بهه ههر حهال از
انگی ههاي مهم مردم براي حضور در صحنه هاي سیاسهي بهوده اسهت و مهردم ههم بهه خهوبي
ميدانند و تجربه  30سال گذشته هم کامال گویاست که به محض پیروزي کاندیداي مهوردنظر،
بیشترین امتیازات را نصیب خویشاوندان و بستگان نسبي و سهببي خهود خواهنهد کهرد و لهذا در
فضاي سیاسي -اجتماعي استان ایالم ،اح اب معموال در قامت ایل ظاهر شدهانهد تها جهائي کهه
بسیاري از رهبران محلي اح اب براي کاستن از فشارهاي قومي مجبور ميشوند همرنگ با قهوم
و قبیله و در کنار آنان عمل نمایند و اگر غیر از این بکنند معموال جایگاه و من لت خودشان را در
میان خویشاوندان از دست خواهند داد و نکته پایاني ههم اینکهه در اسهتان ایهالم ،قاطبهه مهردم
همدیگر را ميشناسند و یا حداقل ب رگان را ميشناسند و معموال در ماههاي منتهي به انتخابات،
کاندیداها مجبورند چهره به چهره و خانه به خانه سراغ افراد سرشناس به وی ه ریهش سهفیدان و
ب رگان قوم و متنفذین رفته ،و همین رویهه باعهث شهده در انتخابهات  30سهال گذشهته ،بعضها
شایستگان پیروز میدان نباشند ،برعکس کساني در انتخابات مجلس و یا شهوراي شههر و روسهتا
موفق شدهاند که قبیله ب رگتر به لحاظ جمعیتي داشته و توانستهاند تعصبات قومي را شهعلهورتهر
کنند و در کل رقابت میان کاندیداها از قبایل مختلف باعث حضور حداکثري مردم شده و خواهد
شد.
مفهوم سرمايه اجتماعی
منظور از سرمایه اجتماعي انسجام دروني فرهنگي و اجتماعي جامعه ،هنجارها و ارزشههاي
حاکم بر تعامالت فني مابین مردم و نهادهایي است که این هنجارها و ارزشهها ،در آن جریهان
مي یابد .سرمایه اجتماعي به من له چسبي است که انسجام جوامع را تضمین ميکند و بهدون آن
هیچ رشد اقتصادي یا به یستي انساني میسر نميشود (شهوهاني .)67:1388 ،سهرمایه اجتمهاعي
اصطالحي است که کاربرد آن هر روز در حال اف ایش است؛ اما این مفههوم داراي چههارچوب و
تعریف مشخصي نیست .علت اصلي تریر تکثر تعاریف سرمایه اجتماعي ناشي از این امر است که
ماهیت این مفهوم به گونهاي است .به همین دلیل تهوافقي در مهورد تعریهف سهرمایه اجتمهاعي
وجود ندارد ،و تعاریف خاص مورد تأیید هر پ وهشهگري بهه کهنیهت و سهط کهار پ وهشهي او
بستگي دارد .برخي از تعاریف موجود از سرمایه اجتماعي در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول ( :)1برخی از تعاريف موجود از سرمايه اجتماعی
تعاریف سرمایه اجتماعي
حاصل جمع منابع اجتماعي اي که تحهت شهرایط معینهي قابهل
ترییر است (.)Bourdiev,243
توانایي بازیگران براي تأمین منافع توسط عضویت در شبکههاي
اجتماعي (.)Portes,1998:1-25
توانایي افراد بهراي همکهاري بها یکهدیگر در درون گهروههها و
سهههازمانهههها بهههه منظهههور رسهههیدن بهههه اههههداف مشهههترك
(.)Fukuyama,1995:10
وی گي هایي که همکاري افراد براي رسیدن به منافع متقابهل را
تسهیل ميبخشد (.)Putnam,1995:15-78

اندیشمندان
بوردیو
پورت

هدف
حفههههظ سههههرمایه
اقتصادي
حفههههظ سههههرمایه
اجتماعي

فوکویاما

حفظ روابط موثر

پوتنام

حفظ اقتصاد

به نظر ميرسد یکي از عوامل مهمي که بر روي مشارکت سیاسي تأثیر مهيگهذارد ،سهرمایه
اجتماعي است .بخش عمدهاي از پ وهشهاي صورت گرفته در این زمینه نشان ميدههد نهوعي
همبستگي مثبت میان این دو پدیده وجود دارد .سرمایه اجتماعي ضمن تعدیل روابهط بهه بهبهود
انسجام ،همبستگي و حس اطمینان در جامعه کمك ميکند و موجب مشارکت سیاسي نیروههاي
انساني و حفظ روابط متقابل آنها با دولت ميشود (.)Pattie, 2003:443
مفهوم مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسي یکي از شاخصهاي توسعه اجتماعي ،توسعه فرهنگي و توسهعه سیاسهي در
کشورها به شمار ميرود و از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خهود اسهت .از مهؤثرترین
راههاي رسیدن به توسعه واقعي و بادوام ،همان جلب مشارکت مردم در فرآیند توسهعه از مرحلهه
تصمیم گیري تا اجراست (محسني تبری ي .)54 :1375 ،مشهارکت سیاسهي پدیهدهاي پیچیهده و
داراي ابعاد متعدد است که ارتباط میان جامعه مدني و جامعه سیاسي را عملي مهيسهازد .بنها بهه
تعریفي ،شرکت در فرآیندهاي سیاسي که به گه ینش رهبهران سیاسهي مهيانجامهد و سیاسهت
عمومي را تعیین ميکند و یا بر آن اثر ميگذارد ،مشارکت سیاسي نامیده ميشود( .ترنهر:1367 ،
 .) 286به بیاني دیگر ،فعالیت اجتماعي داوطلبانهه افهراد یهك جامعهه کهه افهراد در آن احسهاس
ميکنند مستقیم یا غیرمستقیم در سیاستگذاريهاي عمهومي و یها انتخهاب رهبهران مشهارکت
دارند ،کیل مفهوم مشارکت سیاسي در نظر گرفته ميشود (.)H.macclosky,1968: 249
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انتخابات و مشارکت مردم
شرکت در انتخابات عامترین ،سهلترین و کم ه ینهترین نوع مشارکت سیاسي است و یکي
از معی ارهاي مناسب براي کشف می ان مشارکت سیاسي مردم و لو به شکل کمي آن ميباشهد و
تا حدودي انگی ه ها و عوامل تشدید کننده مشارکت ،همچنین موانع مشارکت مردم را در عرصهه
فعالیتهاي سیاسي نشان ميدهد یکي از مشخصات انتخابات ،خصهلت « گ ینشهي» آن اسهت.
یعني هم نام دي انتخابات (البته در چارچوب قوانین) آزاد است و هم راي دهنده ميتواند از میان
نام دهاي مختلف اعالم شده ،آزادانه آنهایي را که تمایل دارد ،برگ یند.در مورد ماهیت راي ،دو
نظریه را ميتوان ککر کرد .دستهاي راي دادن را حق افراد مهيداننهد و دسهته دیگهر آن را یهك
عمل اجتماعي و یك تکلیف براي افراد اجتماع ميدانند .نظریه اول مبتنيبهر نظریهه «حاکمیهت
تقسیم شده» مي باشد .توضی آنکه اگر حاکمیت مردم ،ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند
باشد پس صاحب سهم حاکمیت یعني شهروند حق دارد که سازماندهي حکومت و صورتبنهدي
اقتدار عالي سیاسي همکاري و مشارکت کند .اگر این همکاري و این مشهارکت از راه انتخابهات
تحقق یابد پس هر شهروند حق دارد راي بدهد و هیچ مقامي نباید بتوان این حق را از او بگیرد.
از سوي دیگر چون راي دادن حقي است متعلق به فرد ،لذا وي مخیر است از آن استفاده کند یها
خیر.
نظریه دوم ناشي از اندیشه «حاکمیت ملي» است .ملت کلیتي است تقسیمناپذیر و حاکمیهت
متعلق به این کلیت یعني ملت است نه شهرونداني که ج و عوامل سازنده آن هستند .اگر قهدرت
انتخاب کردن به یکایك شهروندان سپرده شده باشد نه از باب این است که خود اصالتا صهاحب
این حق هستند بلکه با انجام یك عمهل در گه ینش کهارگ اران حکهومتي شهرکت مهيجوینهد.
شهروندان با راي دادن در واقع وظیفه اجتماعي خود را انجام ميدهند .بنابراین اگر منافع جامعهه
ایجاب کند مي توان راي دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعي ال امي سازد و امتنهاع از آن را
ممنوع نموده و حتي مجازات نماید.
به نظر ميرسد نظریه اي که در برگیرنده هر دو نظریه باشد قابلیت کهاربرد بیشهتري داشهته
باشد .در این میان نظریهاي که با اصل آزادي انسانها در تعیین سرنوشت خود و نیه مسه ولیت
اجتماعي سازگاري بیشتري دارد ،نظریهاي است که راي دادن را ههم حهق و ههم تکلیهف افهراد
جامعه ميداند .یکي از نمودهاي مشارکت سیاسي در جوامهع امهروزي و بهاالخص در کشهور مها
شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خویش در حوزههاي سیاسي محتلهف مهيباشهد بنهابراین
مشارکت شهروندان در انتخابات (ریاست جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و شهوراهاي شههر و
روستا) در این پ وهش مورد بررسي و مقایسه در شهر ایالم قرار گرفتهاند.
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جدول ( :)2ابعاد متفاوت مشارکت سیاسی
نوع ديدگاه
بعهههد روانهههي و
کهني
وجود اح اب
رشد فرهنگي

مفاهیم
با توجه به تفاوت شخصیت و روان انسان عالقهمندي به مشارکت نی متفاوت است.
وجود علم و وجود اح اب می ان مشارکت سیاسي را ترییر ميدهد.
ترییر از جامعه سنتي به جامعه مدرن باعث اف ایش مشارکت سیاي ميشود.

(محسني تبری ي)54 :1375 ،
اهداف پژوهش
اندازه گیهري میه ان سهرمایه اجتمهاعي و میه ان مشهارکت انتخابهاتي و ابعهاد آن در میهان
پاسخگویان بررسي رابطه میان سرمایه اجتماعي و مشارکت انتخاباتي.
فرضیه تحقیق
بین سرمایه اجتماعي و مشارکت انتخابات رابطه وجود دارد
روش تحقیق
روش تحقیق در این په وهش ،براسهاس مهوردي واز سهنخ توصهیفي – تحلیلهي و ضهریب
همبستگي اجرا شده است و مبتني بر پیمایش است .توصیفي بدان جهت که به بررسي وضهعیت
متریرهاي دستکاري نشده ميپردازد و و پیمایشي است چون متکهي بهه اب ارههاي پرسشهنامه و
گردآوري دادهها و تعمیم یافتهها به جامعه آماري است .جامعه آماري تحقیق شامل ساکنان شهر
ایالم مي باشد متریر مستقل این پ وهش سرمایه اجتمهاعي اسهت کهه بها سهه شهاخص اعتمهاد
اجتماعي ،شبکهها و روابط اجتماعي و انسجام اجتماعي مورد سنجش قرار گرفتهه اسهت .مترییهر
وابسته در این تحقیق مشارکت انتخابات است که براي ساختن مقیاس اندازهگیري آن از مقیاس
چاپین (میلر )22 :1380 ،استفاده شده است.
حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران  381نفر برآورد شده است کهه از روش نمونههگیهري
خوشهاي و تصادفي ساده استفاده شده است .اعتبار اب ار سنجش با استفاده از اعتبار محتهوایي از
نوع صوري و پایایي آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ سرمایه اجتمهاعي  0/87و مشهارکت
انتخابات  ) 0/77مورد تایید قرار گرفته است .داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه ،بها اسهتفاده
از نرم اف ار  spssروشهاي آماري از قبیهل تحلیهل همبسهتگي پیرسهون ،تحلیهل میهانگین و
آزمون ناپارامتري کروسکال والیس مورد تج یه و تحلیل قرار گرفته است.
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جدول ( :)3گويههای متغیرهای پژوهش
گويهها
مؤلفهها
مفهوم
اعتمههاد بههه اعضههاي خههانواده ،خویشههاوندان ،همسههایگان،
دوستان ،هم محلهايها ،همشهريها
اعتماد اجتماعي
اعتماد به نمایندگان مجلس ،اعتماد بهه اعضهاي شهوراي
شهر .اعتماد به رانندگان تاکسي و اتوبوس ،اعتماد به بازاریان،
سرررررررمايه
اعتماد به پ شکان
عالقه به خانواده ،دوستان ،خویشهاوندگان ،قهوم و شههر و
اجتماعی
انسجام اجتماعي
احساس تعلق به خانواده ،قوم و شهر
احساس ن دیکي به بستگان و فامیل و دوستان ،ن دیکي به
شههههبکه روابههههط
همکاران ،انجمنها و تشکلها و همسایگان ،احساس ن دیکهي
اجتماعي
به هم محلهايها
مشههارکت در انتخابههات شههوراي شهههر،و مجلههس شههوراي
مشرررررارکت
مشارکت انتخابات
اسالمي و ریاست جمهوري
انتخاباتی

(نگارندگان)1397 ،
الف -اعتماد اجتماعی ،مشارکت انتخاباتی
یکي از اساسيترین عناصر تشکیلدهنده سرمایه اجتماعي ،اعتماد اجتماعي است .اعتماد هم
به لحاظ مفهومي و هم به لحاظ تجربي داراي ارتباط ن دیکي با سرمایه اجتمهاعي اسهت (جهان
فیلد )107:86،که خیليها آن را درونمایه سرمایه اجتماعي ميدانند .بررسي منابع و مآخذ مربوطه
نشان ميدهد که این مفهوم از دیدگاههاي مختلف روانشناسي ،جامعهشناسي ،سیاسهي ،معرفهت
شناختي و  ....پرداخته شده است .برخي ،اعتماد را از جنبه خهرد (روانشناسهان) و برخهي از جنبهه
کالن (جامعهشناسان) مورد توجه قراردادهاند .البته عهدهاي ههم دیهدگاه ترکیبهي را مهورد توجهه
خویش قرار دادهاند (گیدن – لومان) فردیناند تونیس معتقد است که روابط مبتني بر اعتماد تنهها
در اجتماع وجود دارد چراکه یك فرد به خانواده ،خویشاوندان و دوستانش اعتماد مهيورزد ،چهون
که احساس او براساس مشابهتها ،فهم و تأیید متقابهل اسهت .فوکویامها ،اعتمهاد را بهه عنهوان
وی گي بنیادین سرمایه اجتماعي تعریف کرده و بر این عقیده است که اعتماد به کاهش ه ینهها
و اف ایش نتایج منجر ميشود و لذا هر چه اعتماد اف ایش یابد ،روایي و ثمربخشي رفتارها بیشهتر
ميشود ( .)fukuyama,1995:25تا جائي که اندیشه گران پیرو فوکویاما مایل بهه تقلیهل تمهام
ابعاد سرمایه اجتماعي به اعتماد هستند .مثال اریك اوسالنر ميگویهد :اعتمهاد پایهه اصهلي نظهم
اجتماعي است و اجتماعات به اعتماد متقابل وابستهانهد .بهه اعتقهاد پاتنهام ،اعتمهاد همکهاري را
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تسهیل ميکند و هر چه سط اعتماد در جامعهاي بهاالتر باشهد ،احتمهال همکهاري ههم بیشهتر
خواهد بود و خود همکاري نی اعتماد ایجاد ميکند ( )Putnam, 2000: 65بنابراین اعتماد کهه
یکي از عناصر ضروري تقویت همکاري است یك عنصر غیر اختیاري و ناآگاهانه نميباشهد ،لهذا
اعتماد مستل م پیشبیني رفتار یك بازیگر مستقل است .شما براي انجام کهاري صهرفا بهه ایهن
دلیل که فردي یا نهادي ميگوید آن را انجام خواهد داد به او اعتماد نميکنید ،بلکه شما تنها به
این دلیل به او اعتماد ميکنید که با توجه به شناختتان از خلق وخوي او ،انتخابهاي ممکن او و
توانایي او ،حدس ميزنید که او انجام این کار را بر خواهد گ یهد .در جوامهع کوچهك و بهه ههم
پیوسته این پیشبیني براساس چی ي انجام ميشود که برنارد و ویلیهام آن را اعتمهاد صهمیمانه
مينامند ،یعني اعتمادي که به آشنایي ن دیك با این فرد بسهتگي دارد .امها در جوامهع ب رگتهر و
پیچیههدهتههر ،یههك اعتمههاد غیرشخصههيتههر یهها شههکل غیرمسههتقیمي از اعتمههاد ضههرورت دارد.
(پاتنام )292:1380،اینگلهارت ،رابطه میان اعتماد و مشارکت را مورد توجه قرار داده چهرا کهه از
نظر او اعتماد به یکدیگر از عوامل مؤثر بر مشارکت است زیرا به واسطه اعتمهاد ،رفتارهها قابهل
پیشبیني ميگردد و در نتیجه حوزه کنش و تصمیمگیري تقویهت مهيشهود (دهقهان و غفهاري،
 ) 73:1384به عقیده او ،حسن اعتماد ،ضامن دموکراسي و اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط
ثانوي است که به نوبه خود براي مشارکت در هر دموکراسي الزم است .کمبود اعتماد اجتمهاعي
در یك جامعه باعث مي شود تا افراد کمتر بها یکهدیگر ارتبهاط برقهرار کننهد و سهط مشهارکت
اجتماعي کاهش یابد .در این حالت ،ه ینه مبادله اطالعات و انجام فعالیتها اف ایش مهيیابهد و
فرآیندهاي اجتماعي براي به نتیجه رسهیدن بهه ناچهار مسهیري طهوالنيتهر را بایهد طهي کنهد.
(هانتینگتون .)47 :1379 ،بر طبق نظریه گیدن شاید بتوان گفت در جامعه شهري ایهالم ،منهابع
اعتماد همان منابع دوران پیش از مدرن یعني منابعي همچون سهنت ،نظهامههاي خویشهاوندي،
سنت و اجتماع محلي است که در جوامع سنتي و پیشامدرن نوعي اعتماد سنتي و خاص گرایانهه
را بوجود مي آورند ،اعتمادي از این نوع مستل م تعامالت چهره به چهره است که در آن افراد باید
همدیگر را بشناسند ،تا از رهگذر این شناخت متقابل به هم اعتماد داشته باشند .بر همین اسهاس
در جامعه شهري ایالم ،افراد هنوز به اهمیت و ارزش سنتها اعتماد و اعتقاد دارنهد .نظهامههاي
خویشاوندي و شبکههاي ارتباطي از نوع محدود و درون گروهي ،الگوي بسیاري از افراد را تعیین
ميکند ،مذهب در الیه هاي دروني جامعه رسوخ کرده و هنوز هم به عنوان یکهي از منهابع مههم
اعتماد افراد محسوب ميشود و آن نوع اعتمادي که گیدن تحت عنهوان اعتمهاد بهه نظهامههاي
انت اعي مشخص ميکند در جامعه شهري ایالم ،به نسبت خیلي کمي وجود دارد.
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ب -شبکههای اجتماعی و مشارکت انتخاباتی
از آن جایي که انسانها از طریق روابطي که با یکدیگر برقهرار مهيسهازند ،سهعي دارنهد تها
نیازمنديهاي خود را تامین و اهداف مورد نظر را محقق نمایند ،پدیدهاي به نام جامعهه تشهکیل
ميگیرد .برقراري رابطه میان افراد باعث ميشود تا اطالعات بین افراد مبادله شود و افراد جامعه
در قالب شبکه هاي مختلف اجتماعي از قبیهل همسهایگان ،دوسهتان ،شهبکهههاي خویشهاوندي،
خانواده و  ...به تعریف و تحقق منافع جمعي اقدام کنند و با مشارکت فعاالنه در اجتماع سهعي در
بهبود کیفیت زندگي فردي و جمعي خود نمایند ،هرچه این روابط از استحکام بیشتر و از کیفیهت
و کمیت باالتري برخوردار بوده و نظاممندتر و هماهنگتر عمل نمایهد ،مها شهاهد دسهتیابي بهه
اهداف جمعي در مدت زماني کوتاهتر و با صرف ه ینههاي کمتر خواهیم بود ،در ایهن حالهت مها
ميتوانیم از سرمایه اجتماعي صحبت به میان آوریم که ترکیب وی ه روابط اجتماعي و نی کیفیت
این روابط است (قاسمي و همکاران  )228 : 1385ایده اهمیت شبکههاي اجتماعي ،ایده جدیدي
نیست .یك مثل انگلیسي قدیمي ميگوید :آنچه مي دانید مهم نیست بلکه آنچه ميشناسید مهم
است .شبکه هاي مشارکت مدني یکي از اج اي ضروري سرمایه اجتماعي ميباشند و هر چه این
شبکهها در جامعه متراکم باشند احتمال همکاري شهروندان در جهت منافع متقابل بیشهتر اسهت
(ازکیا و فیروز آبادي .)52 :1383 ،هر فردي داراي شبکههاي اجتماعي است کهه ایهن شهبکههها
ميتواند حاوي انواع رابطه ،نظیر دوستي یا پیوندهاي عاطفي ،ن دیکي در فضا مانند همسایگي یا
مجاورت مکاني در اداره ،روابط خویشاوندي و نظایر آنها باشد .جداي از پیوندهاي غیررسمي بها
دیگران فرد ميتواند از طریق عضویت رسمي در انجمنها و گروهههاي مختلهف بها دیگهران در
ارتباط باشد .پاتنام در تحقیق خود در جامعه امریکا اشاره ميکند کساني که به شبکه غیررسهمي
بیشتري تعلق دارند بیشتر مایلند کهه وقهت و پهول خهود را بهه انجهام دادن کارههاي داوطلبانهه
اختصاص دهند (قانعي راد.)105 :1384 ،
ج -انسجام اجتماعی و مشارکت انتخاباتی
في الواقهع همکهاري داوطلبانهه در جامعهه اي کهه سهرمایه اجتمهاعي عظیمهي را در شهکل
هنجارهاي عمل متقابل و شبکههاي مشارکت مدني به ارث برده ،بهتر صهورت مهيگیهرد .ههر
فردي که در نظام معامله متقابل عمل ميکند ،معموال ترکیبي از دو انگی ه را داراست .اول :نهوع
دوستي کوتاه مدت و دوم :حفظ منافع خود در بلند مدت .من اکنون به شما کمك مهيکهنم ،بهه
طور منسجم ،نامشخص و بيحساب ،با این انتظار که شما فردا به من کمك خواهید نمود .شکي
نیست ،درجه باالي از می ان همبستگي ملي در هر کشوري ،به من له پایین بهودن شهکافهها و
تضادهاي دروني در آن کشور خواهد بهود و بهرعکس ،نبهود همبسهتگي بهه صهورت انشهقاق و
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تضادهاي مختلف نمایان خواهد شد .یافتههاي تحقیق گویاي می ان نسبتا بهاالي همبسهتگي در
استان مي باشد؛ که البته همبستگي موجود بیشتر درون گروهي و درون قومي است که بهوی ه در
مواقع نیاز ،بیشتر خودنمائي ميکند .ميتوان گفت که همبستگي و انسجامي که در میان مردم و
قبایل استان وجود دارد ،تشابهات زیادي با همبستگي موردنظر دورکیم (تقسهیم کهار اجتمهاعي)
ماکس وبر (کنشهاي اجتماعي) فردیناند تهونیس (اجتمهاع ه جامعهه) رد فیلهد (جامعهه فولهك)
پارسون (جوامع سنتي ه مدرن) دارد .البته نميتوان به ضرس قاطع وضعیت اجتماعي موجهود در
استان را کامال با وضعیت سنتي مورد نظر این دانشمندان یکي دانست ،ولي همانطوري که گفته
شد شباهت هاي زیادي میان آنان وجود دارد .اگر بخواهیم جایگاه استان را میهان نظهام سهنتي و
مدرن مشخص نمائیم ،ایالم نه کامال سنتي و نه کامال مدرن ،بلکه در حال گذر و البته بیشتر به
نظام سنتي ن دیك است .هر چند شهرهاي زیادي تشکیل شده و ظاهرا در نظام شهري ،آداب و
رسوم و نوع رفتار و  ...نظام سنتي کم رنگ شده است ،ولي با این حال هنوز تفکرات نظام سنتي
و قبیلگي قدیم نه تنها از بین نرفته ،بلکه برعکس در مواقعي را مثهل انتخابهات بسهیار پرفهروغ
ظاهر مي شود ،بسیاري از کاندیداهاي ایلي با تحریك احساسات و عواطهف ،نهوعي همبسهتگي
درون قبیلهاي براي پیروزي بر رقبا به وجود ميآورند .همانطوري که ککر شد ،سهایر قبایهل ههم
یك چنین وضعیتي به وجود مي آورند و به همین خاطر شاهد حضور و مشارکت حداکثري مردم
در انتخابات بودهایم .بسیاري از پاسخگویان ما ،رقابتهاي قومي و قبیلگي را از علتههاي مههم
مشارکت انتخاباتي باالي مردم استان ککر نمودهاند .یافتههاي تحقیق نشهانگر همبتسهگي درون
قبیلهاي باال در استان است و هر چه از سط خانواده به سمت محله ه شهر ه استان ه منطقهه و
کشور حرکت کنیم از می ان همبستگي کاسته ميشود.
اوضاع سیاسی – اجتماعی محدوده مورد مطالعه
در سال  ،1395شهر ایالم با جمعیتي معادل  152895نفر بیش از  27درصد از کل جمعیهت
استان را به خود اختصاص داده که این نشان گر اهمیت آن به عنهوان مهمتهرین نقطهه شههري
استان بوده است (معاونت برنامهری ي استانداري .)55:1388 ،در استان ایالم جمعیت کم شههرها
و روستاهاي استان باعث شده تا می ان ارتباطات بوی ه ارتباطات چهره به چههره میهان مهردم در
حد نسبتا باالیي در قیاس با کالن شهرها باشد و همین امر باعث شده تا در میهان مهردم نهوعي
اعتماد سنتي شکل بگیرد در ایالم چندین قبیلهي ب رگ وجود دارد که از گذشهته تهاکنون تکیهه
گاه بسیاري از افراد هم ایلي بودهاند ،بطوریکه تعصبات ایلي باعث شده تا در غمها و شاديها در
کنار همدیگر قرار بگیرند و بوی ه در موقع نیاز یار و یاور هم باشند و همدیگر را تنها نگذارنهد تها
جائي که اگر براي یکي از افراد قبیله مشکلي پیش آید ،همه به حمایت از او برميخی ند .بهدیهي
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است در چارچوب یك ایل ،آنچه ایجاد تعهد ،مس ولیت و حتي وظیفه ميکند و کنشهاي جمعي
را شکل ميدهد ،رابطه خویشاوندي است .وقتي فردي از یك ایل به موقعیت اجتماعي و سیاسي
خاصي برسد ،بیشتر نقش ها ،مشاغل و امتیازات مورد نظرش را به اعضاي ایل و طایفهه خهویش
واگذار ميکند و با یك چنین اقدامي هم قبیله قدرتمند ميشود و ههم فهرد صهاحب منصهب بهه
پشتوانه محکمتري دست پیدا ميکند .ایالم از جمله استانهایي بوده کهه در سهه دههه اخیهر از
مشارکت سیاسي باالئي برخوردار بوده است .یافتهه ههاي تحقیهق گویهاي میه ان نسهبتا بهاالي
همبستگي در استان ميباشد؛ که البته همبستگي موجود بیشتر درون گروهي و درون قومي است
که بوی ه در مواقع نیاز ،بیشتر خودنمائي ميکند .ميتوان گفت که همبستگي و انسجامي کهه در
میان مردم و قبایل استان وجود دارد ،تشابهات زیادي با همبستگي موردنظر دورکیم (تقسیم کار
اجتماعي) ماکس وبر (کنشهاي اجتماعي) فردیناند تونیس (اجتمهاع ه جامعهه) رد فیلهد (جامعهه
فولك) پارسون (جوامع سنتي ه مدرن) دارد .البته نميتوان به ضهرس قهاطع وضهعیت اجتمهاعي
موجود در استان را کامال با وضعیت سنتي موردنظر این دانشمندان یکي دانست ،ولي همانطوري
که گفته شد شباهت هاي زیادي میان آنان وجود دارد .اگر بخواهیم جایگاه استان را میهان نظهام
سنتي و مدرن مشخص نمائیم ،ایالم نه کامال سنتي و نه کامال مدرن ،بلکه در حال گذر و البتهه
بیشتر به نظام سنتي ن دیك است .هر چند شههرهاي زیهادي تشهکیل شهده و ظهاهرا در نظهام
شهري ،آداب و رسوم و نوع رفتار و  ...نظام سنتي کم رنگ شده است ،ولي بها ایهن حهال هنهوز
تفکرات نظام سنتي و قبیلگي قدیم نه تنها از بین نرفتهه ،بلکهه بهر عکهس در مهواقعي را مثهل
انتخابات بسیار پرفروغ ظاهر مي شهود ،بسهیاري از کاندیهداهاي ایلهي بها تحریهك احساسهات و
عواطف ،نوعي همبستگي درون قبیلهاي براي پیروزي بر رقبا به وجود ميآورند .همانطوري کهه
ککر شد ،سایر قبایل هم یك چنین وضعیتي به وجود مي آورند و به همین خاطر شاهد حضور و
مشارکت حداکثري مردم در انتخابات بودهایم .بسیاري از پاسخگویان مها ،رقابهتههاي قهومي و
قبیلگي را از علتهاي مهم مشارکت انتخاباتي باالي مردم اسهتان ککهر نمهودهانهد .یافتههههاي
تحقیق نشانگر همبتسگي درون قبیلهاي باال در استان است و هر چه از سط خانواده به سهمت
محله ه شهر ه استان ه منطقه و کشور حرکت کنیم از می ان همبستگي کاسته ميشود.
يافتههای پژوهش
یافتههاي پ وهش در دو قسمت توصیفي و تحلیلي ارائه ميگردد ابتدا یافتههههاي توصهیفي
ارائه ميگردد.
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جدول ( :)4میانگین و انحراف استاندارد هرر کردام از شررکت کننردگان در
مولفههای سرمايه اجتماعی
میانگین

سرمايه اجتماعی
اعتماد اجتماعي
انسجام اجتماعي
شبکههاي اجتماعي
سرمایه اجتماعي

28.3
21.5
22.9
62.3

انحراف استاندارد
11.8
9.8
10.4
19.8

جدول ( )4میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت کنندگان را در هر یك از ابعاد سهرمایه
اجتماعي نشان ميدهد .میانگین بعد اعتماد اجتماعي  28.3و میانگین بعد انسجام اجتماعي 21.5
و میانگین بعد شبکههاي اجتماعي  22.9است .میانگین نمره کل سهرمایه اجتمهاعي بهه ترتیهب
62.3و 19.8به دست آمده است.
جدول ( :)5میانگین و انحراف استاندارد هرر کردام از شررکت کننردگان در
مولفههای مشارکت انتخابات
مشارکت انتخابات
مشارکت در شوراي شهر و روستا
مشارکت در ریاست جمهوري
مشارکت در ممجلس شوراي اسالمي

میانگین
68.7
49.7
54.1

انحراف استاندارد
19.9
14.8
17.2

جدول ( ) 5میانگین و انحهراف اسهتاندارد نمهرات شهرکت کننهدگان را در ههر یهك از ابعهاد
مشارکت انتخابات را نشان مي دههد .میهانگین مشهارکت انتخابهات ریاسهت جمههوري ،مجلهس
شوراي اسالمي و شوراهاي شهر به ترتیب -54.1- 49.7و 68.7به دست آمده است.
جدول ( :)6همبستگی ابعاد سرمايه اجتماعی به ابعاد مشارکت انتخابات
متغیرها
اعتماد اجتماعي
انسجام اجتماعي
شبکههاي اجتماعي
سهههرمایه اجتمهههاعي
(کل)

انتخابات مجلس
0/68
0/50.8
0/54
0/65

انتخابات شورای
انتخابات رياست
شهر
جمهوری
0/69
0/39
0/54
0/40
0/49
0/43
0/67
0/35

جدول ( ) 6همبستگي ساده (پیرسون) هر یك از سرمایه اجتماعي را با مشارکت انتخابهات را
نشان ميدهد.
همانگونه که مشاهده ميشهود تمهام همبسهتگيهها در سهط ( )p<0/01معنهيدار اسهت.
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باالترین می ان همبستگي مربوط به رابطه مشارکت انتخابات شوراي شهر با اعتماد اجتمهاعي و
کمترین می ان مربوط به رابطه اعتماد اجتماعي به با مشارکت انتخابات ریاست جمهوري است
براي بررسي رابطه چندگانه سرمایه اجتماعي با هر یك از ابعاد مشارکت انتخابات از تحلیهل
رگرسیون چندگانه استفاده شد .جهدول ( )7نتهایج مهدل رگرسهیوني را بهه ازاي رابطهه سهرمایه
اجتماعي و ابعاد آن شامل اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و شبکههاي اجتماعي با هر یهك از
ابعاد مشارکت انتخابات را نشان ميدهد.
جدول ( :)7نتايج مدل رگرسیون به ازای رابطه سرمايه اجتماعی با مشارکت
انتخابات
متغیر پیشبین
اعتمهههاد اجتمهههاعي،
انسههجام اجتمههاعي و
شبکههاي اجتماعي
اعتمهههاد اجتمهههاعي،
انسهههجام اجتمهههاعي،
شبکههاي اجتماعي
اعتمهههاد اجتمهههاعي،
انسههجام اجتمههاعي و
شبکههاي اجتماعي
سرمایه اجتماعي

متغیرمالك

انتخابات مجلس

R

2

84
0/4

انتخابههات ریاسههت
جمهوري

0/

انتخابهههات شهههورا
شهر

/9

مشارکت انتخابات

R

6
0/73

49

/598
0

2

0/30

0/8
87

7
/14

74
0/

R2
تعرررديل
شده

0
4

0/7

/614

0/40

خطررررررررای
اسررررررتاندارد
برآورد
9/88

6.37

9/88
8.8

سررررررط
F
معنیداری
2
66/0
5
1.35
7
69/
6
8.6

0/001

0/001

0/001
0/001

همان گونه که جدول ( )7نشان ميدهد ابعاد سرمایه اجتماعي پیشبیني کننده خهوبي بهراي
مؤلفه هاي مشارکت انتخابات هستند .مقدار همبستگي چندگانه ( )Rاعتمهاد اجتمهاعي ،انسهجام
اجتماعي و شبکههاي اجتماعي با انتخابات مجلس  0/844اسهت و ضهریب تعیهین  673درصهد
نشاندهنده مقدار قابل تبیین واریانس هاي انتخابات مجلس از روي اعتمهاد اجتمهاعي ،انسهجام
اجتماعي و شبکه هاي اجتماعي است .مقدار همبستگي چندگانه ( )Rاعتمهاد اجتمهاعي ،انسهجام
اجتماعي ،شبکههاي اجتماعي با انتخابات ریاسهت جمههوري  0/49اسهت و ضهریب تعیهین 28
درصد نشاندهنده مقدار قابل تبیین واریانسهاي مشارکت در انتخابات ریاست جمهوري از روي
اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و شبکه هاي اجتمهاعي اسهت .هرچنهد میه ان آن نسهبت بهه
انتخابات شوراي شهر و مجلس شوراي اسالمي به مراتب کمتر است.
مقدار همبستگي چندگانه ( )Rاعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،شهبکهههاي اجتمهاعي بها
انتخابات شوراي شهر  0/879است و ضریب تعیین  714درصد نشان دهنده مقهدار قابهل تبیهین
واریانس هاي مشارکت در شوراي شهر از روي اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،و شهبکهههاي
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اجتماعي است
مقدار همبستگي چندگانه ( )Rاعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و شبکهههاي اجتمهاعي بها
مشارکت انتخابات  0/74اسهت و ضهریب تعیهین  47درصهد نشهاندهنهده مقهدار قابهل تبیهین
واریانس هاي نمره کل مشارکت انتخابات از روي اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،شبکههاي
اجتماعي (سرمایه اجتماعي )است .سط معنيداري به دست آمده براي مقادیر  Fنشان ميدههد
تمام ضرایب در سط  p< 0/001معنيدار است.
بحث
در ایران به هر می اني که از مرک فاصله گرفته و به سمت حاشیه حرکهت کنهیم ،همچنهان
رسوخ و نفوک سیاسي ،اقتصادي قبایل و تفکرات سنتي را ميبینیم .هر چنهد پهس از دههها سهال
شهرهاي ب رگي در این مناطق به وجود آمهده ولهي همچنهان رسهوبات تفکهرات قبیلههاي را در
زندگي سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...مردم شاهدیم .به عنوان مثال در استان ایهالم ،بها وجهود
آنکه شاخههاي اح اب و گروههاي متعدد سیاسي فعالیت دارند ،ولي با این وجود همچنان عامهل
تعینکننده نگاههاي قبیلهاي است که به وی ه در ایهام انتخابهات نقهش قبایهل و ایهالت ،ریهش
سفیدان و کدخداهاي سابق و… را به عینه شاهدیم .آمارها نشان ميدهد که مردم بهه اعضهاي
خانواده ،دوستان و اقوام خود بیشتر از ساختارهاي رسمي اعتماد دارند .طبق اماري کهه در طهرح
ارزشها و نگرشهاي ایرانیان در سال  1380بهه دسهت آمهده  88/4درصهد مهردم بهه اعضهاي
خانواده خود بسیار اعتماد دارند ،این رقم درمورد اقوام  49درصد و در مورد دوستان نی  %49بوده
است (منوچهر محسني )1379 ،از نظر گیدن ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل اسهت و اعتمهاد
متقابل نی به نوبه خود رابطه ن دیکي باصمیمیت دارد .به عقیده ایشان ،در فرهنگههاي سهنتي
سه زمینه محلي در رابطه با اعتماد غالب است .الف) سیستم خویشاوندي ب) اجتمهاع محلهي ج)
سنت .از نگاه او منابع اصلي اعتماد در جوامع سنتي اهمیت خهود را در جوامهع صهنعتي از دسهت
داده اند .در این قبیل جوامع ،ارتباطات خویشاوندي عمال محدود به چند نفهر خویشهاوند ن دیهك
شده و بیشتر مردم آگاهي اندکي از خویشاوندان دورتر دارند .گیدن در پاسخ این سهؤال کهه چهه
منبع یا منایعي در جوامع مدرن جانشین نظام هاي خویشاوندي ،اجتماع محلهي ،سهنت و کیههان
شناسي مذهبي شده است ،به نظامهاي انت اعي اشاره ميکنهد (اعتمهاد بهه عالئهم ،نشهانههها و
ماركها) (امیر کافي.)11-12 :1374 ،
نتایج یافتهها در خصوص (نقش اعتماد اجتماعي بر مشارکت انتخاباتي) با استفاده از ضهریب
همبستگي «تاو بي کندال» و نی ضریب همبستگي «پیرسون» نشان مي دهد کهه بهین اعتمهاد
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اجتماعي و مشارکت انتخاباتي رابطه معناداري وجود دارد.
در استان ایالم چندین قبیله ب رگ وجود دارد که از گذشته تاکنون تکیه گاه بسیاري از افراد
آن ایل و قبیله بودهاند ،بطوریکه تعصبات ایلي باعث شده تا در غمها و شاديها در کنار همدیگر
قرار بگیرند و بوی ه در موقع نیاز یار و یاور هم باشند و همدیگر را تنها نگذارند تا جائي کهه اگهر
براي یکي از افراد قبیله مشکلي پیش آید ،همه به حمایهت از او برمهي خی نهد .از طهرف دیگهر
جمعیت کم شهرها و روستاهاي استان باعث شده تا می ان ارتباطات بهوی ه ارتباطهات چههره بهه
چهره میان مردم در حد نسبتا باالیي در قیاس با کالن شهرها باشد و همین هم باعث شده تا در
میان مردم نوعي اعتماد سنتي شکل بگیرد .بدیهي است در چارچوب یك ایل ،آنچه ایجاد تعهد،
مس ولیت و حتي وظیفه ميکند و کنشهاي جمعي را شکل ميدهد ،رابطهه خویشهاوندي اسهت.
ایالم از جمله استانهایي بوده که در سه دهه اخیر از مشارکت انتخاباتي بهاالئي برخهوردار بهوده
است و یافتههاي تحقیق هم سط معنيداري میان اعتماد اجتماعي و مشارکت انتخابهاتي را بهه
خوبي نشان ميدهد.
نتایج تحقیق نشان ميدهد بین متریر اعتماد اجتمهاعي و مشهارکت انتخابهاتي بها توجهه بهه
ضرایب همبستگي به دست آمده ( )%68و سط معناداري محاسبه شهده ( ،)Sig0/0000رابطهه
معنادار ،مثبت و مستقیمي وجود دارد یعني اینکه هر چه سط اعتماد اجتماعي باالتر باشد ،می ان
مشارکت انتخاباتي باالتر خواهد بود.
نتایج حاصل از جدول ( ) 7تاکید بیشتري بهر مثبهت و معنها دار بهودن نقهش متریهر اعتمهاد
اجتماعي بر مشارکت انتخاباتي است .آزمون Fمعناداري رابطه آماري بدست آمده را بیشتر تاییهد
مينماید .بنابراین باید گفت اعتماد اجتماعي نقهش مهوثري بهر مشهارکت انتخابهاتي شههروندان
ایالمي داشته است .اعتماد اجتماعي به عنوان یکي از مولفههاي سرمایه اجتمهاعي مهورد تاکیهد
بسیاري از صاحبنظران (فوکویاما ،پاتنام ،گیدن  ،اینگلهارت ،هانتینگتون و )..بوده است.
یافته هاي تحقیق گویاي کم رغبتي ،عدم تمایل ،عهدم عضهویت و یها شهرکت در نهادههاي
مدني بوده است .همانطوریکه گفته شد بیشهترین ارتباطهات درون قهومي و درون گروههي را در
استان شاهد هستیم که چنین ارتباطي در مواقعي مثل انتخابات که احساسهات و عواطهف مهردم
بیشتر تحریك شده و تعصبات قومي ،قبیلهاي پررنگتر ميگردد ،باعث شهده تها اکثریهت مطلهق
مردم براي حمایت از کاندیداي قومي ،قبیلهاي شان حضور مهوثرتري در آن داشهته باشهند و بهه
همین خاطر اکثریت پاسخگویان ،رقابتهاي قومي و قبیلهاي را یکي از عوامل موثر در مشارکت
حداکثري مردم داشتهاند .بنظر ميرسد جامعه ایالم شباهتهاي زیادي با جامعه فولك مورد نظر
رد فیلد و روابط اجتماعي حاکم بر گمینشافت مورد نظر تونیس دارد چرا که ارتباطهات ن دیهك و
صمیمانه در میان اعضا ،وی گي جامعه فولك مورد نظر رد فیلد است .اعضاي جامعه فولك نسبت
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به یکدیگر احساس تعلق قوي دارند و با داشتن ارتباطات ن دیك بها یکهدیگر ههر کهدام توجیهه
قوي اي براي هواداري از دیگران دارند .از طرف دیگر وضعیت حاکم بر استان بها ت هوري وربها-
دني و کیم که نوع محیط و اندازه آن را در مشارکت انتخابهات لحهاظ مهيکننهد ،سهنخیت دارد.
براساس مطالعات آنان ،می ان مشهارکت انتخابهات در امهور محلهي و منطقههاي و در شههرهاي
کوچکتر بیشتر از شهرهاي ب رگ و کالن شهرهاست چرا که در چنین مناطقي مردم از دیرباز بها
یکدیگر آشنایي داشته و پیوندها قوي تر اسهت و لهذا میه ان مشهارکت انتخابهات بیشهتر اسهت.
برخالف وضعیت اجتماعي حاکم بر مناطق کوچکتر ،در مراک ب رگتر شههري مثهل تههران و...
اغلب افراد شناختي شخصي و فردي از یکدیگر ندارند و بسیج افراد ناشناس همواره کار دشوار و
پر ه ینهاي است.
همانگونه که در جدول ( )6دیده مي شود بین متریر مستقل شبکههاي اجتماعي بهه عنهوان
یکي از مولفه هاي سرمایه اجتماعي و مشارکت انتخابهات ارتبهاط مسهتقیم و مثبتهي وجهود دارد
بنابراین با توجه به ضرایب همبسهتگي حاصهل شهده ( )%545و سهط معنهاداري بدسهت آمهده
( )%/001باید گفت که شبکه هاي روابط اجتماعي نقش موثري بر مشارکت انتخابات شههروندان
ایالمي داشته است ،في الواقع به هر می ان که چنین شبکههاي اجتماعي ،ن دیكتهر ،افقهيتهر و
غیر رسميتر بوده ،مشارکت شهروندان در انتخابات نی اف ایش یافته است.
نتایج حاصل شده در جدول ( )7گویاي تاکید بیشتر بهر رابطهه میهان دو متریهر شهبکهههاي
اجتماعي و مشارکت انتخابات شهروندان است .آزمون Fمعناداري رابطه آمهاري بدسهت آمهده را
تاکید مي نماید .نسبت Fگویاي آن است که رگرسیون متریر شبکههاي اجتمهاعي بهر مشهارکت
انتخابات به لحاظ آماري معنا دار است .به هر می ان که شبکههاي اجتماعي بیشتر باشند ،میه ان
همکاري و احساس مشارکت بیشتر بوده است .بنهابراین نتهایج تحقیهق مویهد نظریهات صهاحب
نظران در این رابطه است .این مطلب در راستاي ت وري دانشمنداني همچون کلمن – پاتنهام –
تونیس – رد فیلد -وربا -دني وکیم و ...مي باشد .صاحبنظران فوق بر این مساله تاکید دارند که
نوع محیط وحتي اندازه آن بر مشارکت مردم مهوثر خواههد بهود .فهي الواقهع از دیهدگاه کسهاني
همچون وربا – دني وکیم در مناطقي کوچك که مردم از دیهر بهاز بها یکهدیگر آشهنا و پیونهدها
قويتر و غیررسميتر است ،می ان مشارکت هم بیشتر ميباشد.
همانگونه که اطالعات جدول ( )6نشان ميدهد ،رابطهه مثبهت و معنهاداري میهان دو متریهر
همبستگي و انسجام اجتماعي و مشارکت انتخابات شهروندان وجود دارد .في الواقع و با توجه بهه
ضریب همبستگي ( )%50و سط معناداري ( )Sig0/000بدست آمده ،بایهد گفهت کهه انسهجام
اجتماعي به عنوان متریر مستقل و یکي از مولفهههاي تشهکیلدهنهده سهرمایه اجتمهاعي نقهش
زیادي در مشارکت اجتماعي و دخالت شهروندان در سرنوشهت سیاسهي خهود در جامعهه خواههد
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داشت.
جدول شماره ( ) 7رگرسیون رابطهه میهان انسهجام اجتمهاعي (متریهر مسهتقل) و مشهارکت
اجتماعي (متریر وابسته) را نشان ميدهد .اطالعات موجود در جدول حاکي از آن است که رابطهه
میان دو متریر به لحاظ آماري معنادار است .آزمون Fمعنا داري رابطه آماري بدست آمده را تاکید
مينماید .همانگونه که در صفحات قبل هم گفته شد و اطالعات جدول باال هم نشان مهيدههد،
در استان ایالم باالخص همبستگي درون گروهي و درون قومي باالست و لذا نتایج بدست آمهده
در خصوص رابطه دو متریر فوق با ت وري همبستگي دورکیم (تقسیم کهار اجتمهاعي) فردینانهدو
تونیس (اجتماع  -جامعهه) پارسهون (جوامهع سهنتي – مهدرن) و  ...همخهواني دارد ،فهي الواقهع
همبستگي و تعصبات قومي باالي موجود در استان بر مسائل اجتماعي و سیاسي تاثیر مستقیم و
بس ایي دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
سرمایه اجتماعي یك پدیده جمعي و یهك کلیهت متمهای از اجه ا اسهت و منهابع سهرمایه
اجتماعي مانند اعتماد ه هنجارها و شبکههاي روابط اجتماعي معموال خود تقویت کننهده و خهود
اف اینده هستند که این مس له ميتواند به تعادل اجتماعي همراه بها سهط بهاالیي از همکهاري،
اعتماد ،معامله متقابل ،مشارکت انتخابات و رفاه جمعي منجر شود .که براساس برخهي تحقیقهات
بعمل آمده ،سط سرمایه اجتماعي در کشور ،سیر ن ولي داشته است ،ولي در برخي استانها مثل
ایالم از وضعیت بهتري برخوردار ميباشد .یافتهاي این تحقیق ضمن تأئید این موضوع ،بهه ایهن
نتیجه رسیده که سرمایه اجتماعي در استان ،بیشتر از نوع درون گروهي یها قهدیم اسهت .نتهایج
تحقیق گویاي آن است که سرمایه اجتماعي در بعد روابط انجمني نظیهر همکهاري بها نهادههاي
مدني ضعیف تر و در بعد پیوندهاي بهین فهردي مثهل رفهت و آمهد بها یکهدیگر قهويتهر اسهت.
رقابتهاي قومي ه قبیلهاي نقش زیادي در می ان مشارکت انتخاباتي در  30سال گذشته داشهته
است .از طرفي بین اعتماد اجتماعي و می ان مشارکت انتخاباتي رابطه معناداري وجود دارد ه ههر
چند منابع اعتماد در استان بیشتر منابع سنتي بوده است .نظامههاي خویشهاوندي و شهبکهههاي
ارتباطي از نوع محدود و درون گروهي ،الگوي رفتاري بسیاري از مردم استان را تعیین ميکننهد،
اعتماد به غریبهها و نظامهاي انت اعي که در جوامع مدرن به وجهود مهيآینهد ،در جامعهه سهنتي
ایالم نهادینه نشده است و لذا ميتوان گفت رفتار جمعي مردم بیشتر با تأسي به شیوههاي سنتي
و مرسوم پیشین انجام ميشود از جانب دیگر یافتههاي تحقیق بیانگر همبسهتگي نسهبتا بهاالي
میان مردم در استان است ،ولي این همبستگي بیشتر از نوع سهنتي اسهت ،ولهي بها ایهن وجهود،
همبستگي فوق ،نقش زیادي در کنشها و رفتارهاي جمعي شهروندان ایالمي داشته است.
◊ 96

نقش سرمايه اجتماعي در مشارکت انتخابات◊

با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعي در جامعه باید در جستجوي راهههایي بهود کهه موجبهات
اف ایش آن را فراهم نماید ،نتایج برخي تحقیقات به عمل آمده در کشهور ،گویهاي نه ول سهط
سرمایه اجتماعي است ،هر چند که می ان آن بین مناطق مختلف کشور متفاوت است ،ولي با این
حال رو به سستي و نقصان گذاشته است (ترکماني ،علي .)169،1385،علیرغم اینکه نتهایج ایهن
تحقیق نشاندهنده سط نسبتا باالئي از سرمایه اجتماعي در ایالم ميباشد .ولي باید گفت ایهن
سرمایه اجتماعي بیشتر از نوع درون قومي و درون گروهي است و سرمایه اجتماعي بین گروههي
در سط نازلي است .اعتماد ،می ان روابط و همبستگي موجود نی درون گروهي اسهت و بهه ههر
می ان که از اعضاي خانواده و ن دیکان و ...فاصله بگیریم ،از می ان آن کاسته خواهد شد.
براساس یافتههاي تحقیق اختالف معنادار تاثیر ابعاد مختلف سر مایه اجتماعي بهه مشهارکت
انتخابات (ریاست جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و شوراي شهر) نشان داد کهه بها توجهه بهه
بافت استان می ان اعت ماد جهت مشارکت در انتخابات به هر می ان ارتباط بیشتر باشهد مشهارکت
نی بیشتر خواهد بود و تاثیر آن انتخابات مشخص شده است لذا شهروندان اعتمهاد بیشهتري بهه
کاندیداهاي شهر خود براي مشارکت در انتخابات دارند و به هر می ان این شناخت و اعتماد کمتر
شود می ان مشارکت نی کمتر شهده اسهت بطهوري کهه میه ان مشهارکت در انتخابهات ریاسهت
جمهوري از نظر پاسخگویان به مراتب کمتر از انتخابات مجلس شوراي اسالمي و شوراي شههر
و روستا ميباشد.
في الواقع نتایج تحقیق بیانگر آن است که به هر می ان بر سرمایه اجتماعي اجتمهاع افه وده
شود به همان می ان بر مشارکت مردم اف وده خواهد شد .و لذا براي اف ایش سرمایه اجتمهاعي و
همین طور مشارکت انتخابات در جامعه نمونهه بها توجهه بهه چهارچوب ت هوریکي تحقیهق ،ایهن
پیشنهادات را ميتوان ارائه کرد:
 -1یکي از عوامل موثر در کاهش سرمایه اجتماعي ،شکاف میان دولت و ملت است و لذا به
هر می ان که از شکاف فوق کاسته شود ،بر می ان اعتماد مردم به دولهت افه وده شهده و باعهث
حمایت و مشارکت آنان ميشود.
 -2پیشنهاد ميشود دولتها باید وظایفي را که نهادهاي کوچکتر و کمتر متمرک ميتواننهد
اجرا کنند به جامعه مدني بسپارد ،همچنین سیاستهاي دولت باید از طریق ارزشهاي فرهنگهي
جدید با اشکال مختلف جامعهپذیري بیشتر ،رفتار و انگی ههاي مهردم را دگرگهون سهازد .الزمهه
ترییر رفتار و انگی ههاي مردم نی به وجهود آمهدن احه اب و انجمهنههاي گونهاگون در جامعهه
ميباشد .به همین خاطر دولت باید براي تقویت سرمایه اجتماعي بین گروههي در جامعهه زمینهه
مشارکت فعال مردم در انجمنهاي داوطلبانه را فهراهم سهازد و از ایهن طریهق باعهث تعهامالت
گسترده مردم با یکدیگر گردد که آن نی اعتماد تعمیم یافته را به وجود آورده و مشارکت سیاسي
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را بیشتر خواهد کرد.
 -3تفاوت اعتماد به ن دیکان و سایر افراد جامعه نشان ميدهد که تعامالت اظههاري بیشهتر
به گروه هاي اولیه محدود شده و به متن جامعه گسترش نیافته است که این امهر خهال میهان دو
حوزه مذکور را موجب شده است .ضرورت همکاري و همبستگي میان شهروندان در سط ملهي
و همین طور استان (پرهی از قبیلهگرایي) براي رسیدن به توسعه و پیشرفت ،نیاز بهه گهروهههاي
واسط یا تشکلهاي مدني (اح اب ،اصناف ،اتحادیهههها ،انجمهنههاي داوطلبانهه و )...را ایجهاب
ميکند .چنانچه این امر صورت گیرد افراد در جامعه همهان احساسهي را خواهنهد داشهت کهه در
خانواده دارند ،در نتیجه ترسها و نگرانيها کاهش پیدا ميکند و افراد در کنار سهایر شههروندان
احساس امنیت خواهند کرد .احساس مس ولیت و تعهد در ابعاد مختلف تقویت ميشهود و ..کلیهه
عوامل یاد شده مي تواند اعتماد اجتمهاعي را تقویهت و بهه تبهع آن انگیه ه بهراي مشهارکت در
سرنوشت خویش را اف ایش دهد.
 -4نظام بخشي به فعالیتهاي اقتصادي و قانونمندتر ساختن آنها و دوري از قبیلهگرایهي و
عدم اعطاي امتیازات به آنها ،ميتواند تاثیر مثبت و مفیدي بهر افه ایش تعهامالت و در نتیجهه
گسترش بیشتر سرمایه اجتماعي بین گروهي در جامعه مورد مطالعه داشهته باشهد .و بهه تبهع آن
مشارکت بر انتحابات نی بیشتر خواهد شد.

◊ 98

نقش سرمايه اجتماعي در مشارکت انتخابات◊

منابع
الف :منابع فارسی
 ازکیا ،محمدجواد ،سیداحمد ،فیروزآبادي ( ،)1384بررسی سرمايه اجتماعی و عوامل مرؤرربر شکلگیری آن در شهر تهران ،جامعهشناسي ایران ،دوره ششم ،شماره .4
 ایوبي ،حجت اهلل ( ،)1377مشارکت انتخاباتی (علل و انگیزهها) ،نشر سفیر ،تهران. آرون ،ریمون ( ،)1370مراحل اساسی انديشه در جامعرهشناسری ،ترجمهه بهاقر پرههام،تهران ،انتشارات آموزشي انقالب اسالمي ،تهران ،چاپ دوم.
 بشیریه ،حسین ( ،)1384انقالب و بسیج سیاسی ،ناشر :موسسهه انتشهارات و چهاپ دانشهگاهتهران.
 بوردیو ،پیر ( ،)1380نظريه کنش ،داليل علمری و انتخراب عقالنری ،ترجمهه ،مرتضهي،مرديها ،تهران ،انتشارات نقش و نگار
 پاتنام ،روبرت ( ،)1380دموکراسی و سنت های مدني ،مترجم :محمدتقي ،دلفهروز ،انتشهاراتروزنامه سالم ،تهران ،چاپ اول.
 پیران ،پروی  ،میرطاهر ،موسوي ،شیاني ،ملیحه ( ،)1385کار پايه مفهومی و مفهوم سرازیسرمايه اجتماعی (با تأکید بر شرايط ايران) ،فصلنامه علمهي ،پ وهشهي رفهاه اجتمهاعي ،سهال
ششم ،شماره .23
 تاجبخش ،کیان ( ،)1384سرماية اجتماعی اعتماد ،دموکراسری و توسرعه ،متهرجمین:افشین ،خاکباز ،حسن ،پویان ،شیرازه ،تهران ،چاپ اول.
دهقههان ،علیرضهها ،غالمرضهها ،غفههاري ( ،)1384تبیررین مشررارکت اجتمرراعی ،فرهنگرریدانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران ،مجله جامعهشناسي ایران ،دوره ششم ،شماره
.1
 روشنفکر ،پیام ،محمدسهعید ،ککهایي ( ،)1385جوانران ،سررمايه اجتمراعی و رفتارهرایداوطلبانه ،فصلنامه علمي ،پ وهشي رفاه اجتماعي ،سال ششم ،شماره .23
 سریع القلم ،محمود ( ،)1387فرهنگ سیاسي ایران ،پ وهشهکده مطالعهات فرهنگهي و اجتمهاعيوزارت علوم و تحقیقات و فناوري ،تهران ،چاپ دوم.
 سیف زاده ،حسهین ( ،)1379مدرنیته و نظريههای جديد علرم سیاسرت ،نشهر دادگسهتر،تهران ،چاپ اول.
 عبداللهي ،محمد ،میرطاهر ،موسوي ( ،)1386سرمايه اجتماعی در ايران ،وضعیت موجود،دورنمای آينده و امکان شناسی گذار ،فصلنامه علمي ،پ وهشي رفاه اجتماعي ،سال ششم ،شماره
.25

◊ 99

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و نهم ،زمستان 1398

 فوکویا ،فرانسیس ( ،)1385پايان نظم (سرمايه اجتماعی و حفظ آن) ،متهرجم :غالمعلهي،توسلي ،ناشر :حکایت قلم نوین ،تهران ،چاپ دوم.
 فیلد ،جان ( ،)1386سرمايه اجتماعی ،متهرجم :غالمرضها ،غفهاري ،حسهین ،رمضهاني ،کهویر،تهران ،چاپ اول.
 قاسمي ،وحید ،اسماعیلي ،رضا ،ربیعي ،کامران ( ،)1385سط بندی سررمايه اجتمراعی درشهرستانهای استان اصفهان ،قصلنامه علمي – پ وهشي رفاه ،سال ششم ،شماره .23
 قانعي راد ،محمد امین ،حسیني ،فریده ( ،)1384ارزشهرا ،شربکه روابرط و مشرارکت درسازمانهای غیر دولتی (مطالعه تجربی در بین جوانان تهران) ،مجله جامعهشناسهي ایهران،
دوره ششم ،شماره .3
کلمن ،جیم ( ،)1377بنیادهای نظريه اجتماعی ،ترجمه منوچهر ،صبوري ،نشهر نهي ،تههران،چاپ اول.
 محسني تبری ي ،علیرضا ( ،)1385بیگرانگی مرانعی بررای مشرارکت و توسرعه ملری،بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی ،سیاسی ،نامه پ وهش ،فصلنامه تحقیقهات
فرهنگي ،مرک پ وهشهاي بنیادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،شماره .1

ب :منابع التین
)- Bourdieu. P (1986), The FormOf Capital in J.GRichardson(ed
:Handbook For Theory and Research For The Socio Logy Of Education.
- Coleman.J.(1988), Social Capital in the Creationof human capital
.American journal of Sociolog .94 (5.5-120).
- Fu kuyama francis.(1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of
Pros perity .Pen guin .Lonon
-Porters .A.(1998), Social capital :Its Origins and Applicato iins in
Modren SocioLogy. Annual Review Of Sociology .24 (1).
- Putnam. R (2000), Bowling Alon :the Collapse and Re vival of
American Community sim on and Schuster .New York.

◊ 100

