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عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت مردم تهران در انتخابات 
يازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
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چکیده

تحکیم مبانی مردم ساالری مستلزم جلب مشارکت سیاسی شهروندان است و بر همین 
اساس در نظام های سیاسی دموکراتیک مشارکت سیاسی یکی از مهم ترین موضوعات سیاست 
به شمار می رود. موضوع این مقاله بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت شهروندان تهرانی 
در انتخابات مجلس یازدهم می باشد. با عنایت به تغییر رفتار انتخاباتی در مقایسه با انتخابات 
مجلس یازدهم، واکاوی عوامل این تغییر رفتار از اهمیت زیادی برخوردار است. برای اثبات 
فرضیه از روش پیمایش استفاده شده و داده ها از طریق توزیع 430 پرسشنامه محقق ساخته 
میان ساکنان مناطق مختلف شهر تهران به دست آمده است. مطابق نتایج پژوهش: شاخص های 
اجتماعی از قبیل سرمایه اجتماعی، تحصیالت، طبقه اجتماعی، محل سکونت، شغل، قومیت و 
اعتماد عمومی بر رفتارهای انتخاباتی رأی دهندگان در انتخابات مجلس یازدهم تأثیر معناداری 
داشته اند اما به دلیل مغایرت عملکرد برخی منتخبان پیشین با شعارهای انتخاباتی آن ها، در این 
دوره از میان عوامل اجتماعی »شاخص اعتماد« از اهمیت ویژه برخوردار بوده است چنانکه 
کاهش اعتماد به تغییر رویکرد مردم در انتخابات گردید و تغییر محسوس رفتار رأی دهندگان 
باعث شد تا تعداد منتخبان منتسب به جناح سیاسی حاکم بر قوه مجریه و مجلس دهم 

به شدت کاهش یابد.

واژگان کليدی: مشارکت سیاسی، انتخابات، عوامل اجتماعی، مجلس شورای اسالمی.

1. استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 
 hsheikhzade@khu.ac.ir



ی
الم

اس
ی 

ورا
س ش

جل
ه م

ور
ن د

می
ده

ياز
ت 

ابا
تخ

ر ان
ن د

هرا
م ت

رد
ت م

رک
شا

ر م
ر ب

ؤث
ی م

ماع
جت

ل ا
وام

ع

55

مقدمه و بیان مسئله

جوامع امروزی از تعدادی خرده نظام مانند نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، 
نظام آموزشی و... تشکیل شده اند که پیوسته در تعامل با یکدیگر قرار دارند. درهم تنیدگی نظام 
اجتماعی و نظام سیاسی به گونه ای است که هیچ یک از آن ها بدون تعامل با دیگری قادر به بقاء 
و دوام نخواهد بود؛ یکی از مهم ترین مصادیق و مظاهر تعامل نظام اجتماعی و نظام سیاسی 
موضوع مشارکت شهروندان در فعالیت های سیاسی به ویژه مشارکت در انتخابات می باشد. 
انتخابات اگرچه یکی از نهادهای سیاسی محسوب می شود اما تحت تأثیر عوامل اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی، روان شناختی و... قرار دارد.

دموکراسی خواه به معنای حداقلی )وجود نهاد انتخابات( و خواه به عنوان فلسفه زندگی 
اجتماعی بدون انتخابات و مشارکت سیاسی بی معنی است. یکی از مباحث سیاسی مرتبط 
به ویژه  و  سیاسی  علوم  است.  رأی دهندگان  انتخاباتی  رفتار  تحلیل  موضوع  انتخابات  با 
جامعه شناسی سیاسی، به شکلی مبنایی به انتخابات می پردازند و این موضوع یکی از مهم ترین 
مسائل علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. نظام سیاسی در جلب مشارکت 
سیاسی و ارتقاء سطح دموکراسی نیازمند ارتقاء شاخص های اجتماعی می باشد لذا پرداختن 
به موضوع تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی در نظام های دموکراتیک امری ضروری 

قلمداد می شود.

زمانی باور براین بود که دولت ها قدرت خود را از کسب رضایت کسانی که بر آن 
حکمرانی می کنند، به دست می آورند و انتظار می رفت، به طور منظم دنبال بقای این رضایت 
باشند. ازآنجاکه حکومت ها نمی توان رضایت تمام اعضای جامعه را تأمین کنند، تفکری که 
ایجاد شد آن بود که جلب رضایت کدام بخش از کسانی که تحت حکمرانی دولت هستند 
ضروری تر است (Heinz,2018:1( لذا موضوع رضایت اکثریت مطرح شد و امروزه هر جا 
از مردم  منظور  انتخاب، خواسته ها و نگرش های سیاسی مردم مطرح می شود،  از  سخن 
اکثریت اعضای جامعه است. در قرون جدید انقالب های آزادی خواهانه به بسیج سیاسی 
نیروهای اجتماعی منجر شد اما به تدریج براثر عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نوعی 
مشارکت  کاهش  موضوع  درنتیجه  آمد.  به وجود  دموکراتیک  در جوامع  مشارکت  رکود 
قرار گرفت.  اجتماعی  اندیشمندان علوم  از مسائل مهم موردتوجه  به عنوان یکی  سیاسی 
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بر همین اساس نظریه های مرتبط با سرمایه اجتماعی بر آن شدند تا از طریق بهبود اعتماد 
اجتماعی به مشارکت سیاسی کمک کنند. مفهوم سرمایه اجتماعی از اواخر قرن بیستم توسط 
افرادی مانند جاکوبز، بوردیو، و پاسرون مطرح شد و با مطالعات کلمن، بارت، پرتز و پاتنام 
گسترش یافت. در آسیا، انتخابات رقابتی با پایان جنگ جهانی دوم وارد حوزه سیاسی شد. 
در بسیاری از کشورهای این قاره مانند هند، اندونزی، مالزی، و فیلیپین شروع انتخابات 
درنتیجه »تقلید گرایی بود لذا باقدرت گرفتن استبداد، نهادهای انتخابی در برخی از این 
کشورها منحل شد. در ابتدای دهه« 1970، انتخابات رقابتی مجدداً به برخی از کشورهای 

منطقه بازگشت.

اعتقادات مذهبی، باورهای ایدئولوژیک، ساختار روانی فرد و جامعه، نوع جامعه پذیری 
سیاسی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی فرد و ... در زمره عوامل بروز رفتار انتخاباتی و سیاسی 
هستند. رفتار سیاسی به هر نوع و با هر قالبی، قصد تأثیرگذاری بر نتایج امور حکومتی و امور 
خرد و کالن را داشته باشد و با هر انگیزه و منشأیی که بروز یابد، اساساً معطوف به قدرت و 
ملزومات آن است. رفتار انتخاباتی یکی از زیرمجموعه های رفتار سیاسی محسوب می شود. 
متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار انتخاباتی جامعه عبارت اند از: نوع و ساختار نظام سیاسی و میزان 
مشروعیت و مقبولیت آن، بافت فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی، 
ویژگی ها و عملگرد احزاب و گروه های ذی نفوذ، توسعه آموزشی و افزایش سطح سواد و 
آگاهی در میان مردمان، نظام رسانه ای و شبکه های اجتماعی میزان توسعه اقتصادی، وضعیت 
نظام بین الملل در سطح منطقه و جهان و مواردی از این قبیل. تعدادی از متغیرهای مؤثر بر رفتار 
انتخاباتی به طور مشخص در قالب عوامل اجتماعی دسته بندی می شوند این متغیرها عبارت اند 
از: اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تحصیالت، شغل، میزان درآمد، طبقه اجتماعی، قومیت، 
اعتقادات مذهبی و محل سکونت که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته اند. مشارکت 
از  اهمیت خاصی برخوردار است.  از  به عنوان یک کشور درحال توسعه  ایران  سیاسی در 
سوی دیگر کاهش چشمگیر میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم موضوعی است که 
نیازمند ریشه یابی و تجزیه وتحلیل می باشد. افزون براین، چرخش کامل رفتار رأی دهندگان و 
عدم اقبال عمومی به جناح حاکم بر قوه مجریه و مجلس دهم، موضوعی قابل تأمل است که 
می تواند در تحلیل وضعیت ساس- اجتماعی کشور و پیش بینی تحوالت سیاسی آینده نقش 
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مؤثری داشته باشد، بر همین اساس کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر رفتارهای انتخاباتی مردم 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم امری ضروری است.

1-1. اهداف و پرسش های پژوهش
1-2. هدف اصلی

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
دوره یازدهم

1-3. اهداف فرعی

تعیین ارتباط میان شاخص های اجتماعی با مشارکت سیاسی مردم تهران در انتخابات

تولید ادبیات نظری پیرامون مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات

1-4. پرسش های پژوهش
در  شهروندان  انتخاباتی  رفتار  و  مشارکت  میزان  بر  اجتماعی  عوامل  کدام   .4-1-1

انتخابات مجلس يازدهم نقش داشته اند؟
1-2-4. شاخص اعتماد اجتماعی چه تأثیری بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان داشته 

است؟

2-پیشینه پژوهش
2-1. تحقیقات انجام شده داخلی

رضی )1380( در تحقیقی با عنوان »بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت 
مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران« به 
ارزیابی تأثیر عواملی از قبیل مذهب )تشیع و تسنن( و منطقه جغرافیایی )مرزنشینی(، تورم، 
اشتغال و سواد شهروندان بر رفتار انتخاباتی پرداخته است. مطابق نتایج این پژوهش میزان 
مشارکت در انتخابات از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا پایان دهه 1370 سیر نزولی داشته 
است. همچنین محقق ضمن اثبات وجود رابطه میان شاخص های مذکور با میزان مشارکت 
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سیاسی، به این نتیجه دست یافته است که کمیت مشارکت انتخاباتی در مناطق شیعه نشین 
نسبت به مناطق اهل سنت بیشتر بوده است.

 رهبری قاضی )1395( در یک تحقیق میدانی به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ 
سیاسی ساکنان شهر اصفهان پرداخته است. در این تحقیق که حجم نمونه آن 913 بوده، 
متغیر مستقل )سرمایه اجتماعی( در قالب سه متغیر شامل سرمایه« شناختی، سرمایه« ارتباطی 
و سرمایه« ساختاری در نظر گرفته شده و محقق به این نتیجه رسیده است که میان سرمایه 
اجتماعی )به ویژه سرمایه شناختی( و فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشارکت همبستگی معناداری 

وجود دارد.

 شهرام نیا و همکاران )1395( در یک پژوهش تحت عنوان »عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی 
انتخابات دهم ریاست جمهوری: مطالعه موردی بخش جلگه اصفهان« تعداد 385 نفر از 
ساکنان شهر جلگه اصفهان را که در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم شرکت کرده 
بودند، به عنوان نمونه انتخاب کرده و در مورد عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی آن ها پرس وجو 
اقتصادی دولت دهم و مناظره های  این تحقیق، سیاست های  یافته های  کرده اند. بر اساس 
تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم رفتار رأی دهندگان را به نحو محسوسی 

تحت تأثیر قرار داده است.

 پیشگاهی فرد )1389( در پژوهشی تحت عنوان »انتخابات و مسیر مشارکت سیاسی مردم 
در استان خوزستان« به بررسی رفتار انتخاباتی مردم خوزستان در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی دوره های اول تا هشتم پرداخته و بر اساس نتایج تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیده 
است که رأی دهندگان بر اساس عواملی مانند: شهرت داوطلبان نمایندگی، میزان سواد و 

وابستگی قومی نامزدها و میزان حمایت اقوام از آن ها دست به انتخاب زده اند.

بررسی  ایران،  در  اقوام  انتخاباتی  »مشارکت  عنوان  با  پژوهشی  در   )1385( مقصودی 
موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری« به بررسی مشارکت مردم استان های کردستان و سیستان 
و بلوچستان در انتخابات پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق ساکنان این دو استان ها نه تنها 
در سطح کشور دارای پایین ترین میزان حضور در انتخابات می باشند بلکه در میان استان های 
مرزی نیز از سطح مشارکت پایین تری برخوردارند. با توجه به تفاوت میزان مشارکت این دو 
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استان با سایر استان های مرزی می توان نقش اعتماد اجتماعی )متغیر مستقل مقاله حاضر( را 
در کاهش مشارکت ساکنان این استان ها دخیل دانست.

2-2. تحقیقات انجام شده خارجی

لکسنر و کالج )2007( در تحقیقی با عنوان »سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در 
آمریکای التین« به این نتیجه رسیده اند که سرمایه اجتماعی )شامل اعتماد، شبکه ها و هنجارها( 
از یک سو به شهروندان دررسیدن به اهدافشان کمک می کند و از سوی دیگر باعث افزایش 
مشارکت سیاسی و تقویت دموکراسی می شود. مطابق بررسی های این محققان، در کشورهای 
آرژانتین، شیلی، مکزیک و پرو فعالیت افراد در سازمان ها و نهادهای غیرسیاسی و سطح باالی 
اعتماد عمومی منجر به افزایش مشارکت سیاسی شده است، بااین حال میزان مشارکت سیاسی 
و اعتماد به نهادهای سیاسی در این کشورها در مقایسه با کشورهای اروپایی چندان زیاد نیست.

عنایت )2002( در تحقیقی با عنوان »مشارکت سیاسی زنان در ایران« وضعیت اجتماعی 
تعدادی از زنان ایرانی را که در پست های سیاسی مانند نمایندگی مجلس، معاونت وزیر 
که  زنانی  تحقیق،  این  نتایج  اساس  بر  است؛  داده  قرار  موردبررسی  بوده اند،  مشغول  و... 
بیشترین مشارکت سیاسی را داشته و به مناصب سیاسی دست یافته اند، عمدتاً متأهل بوده و از 

تحصیالت عالی و پایگاه اجتماعی باال برخوردار بوده اند.

وجوه تمایز این پژوهش با تحقیقات پیشین عبارت اند از: 1-محدوده موردمطالعه این 
پژوهش )شهر تهران( کانون تحوالت سیاسی می باشد و سنجش رفتار رأی دهی در این حوزه 
انتخابیه از اهمیت خاصی برخوردار است. 2- انتخابات مجلس یازدهم که به عنوان موضوع 
این تحقیق انتخاب شده، یکی از نقاط عطف سیاسی و منشأ اقبال مردم به نیروهای انقالبی 
می باشد. 3- در این پژوهش تأثیر عوامل اجتماعی گوناگون بر انتخابات بررسی گردیده اما 
داده ها نشان می دهد که عامل اعتماد مردم به نامزدها و جناح های سیاسی مهمترین عامل تغییر 
رفتار بوده است و موضوع اعتماد به مسئوالن یکی از مسائل اساسی جامعه شناسی سیاسی 

محسوب می شود.
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3. مبانی نظری پژوهش

موضوع رابطه میان عوامل اجتماعی و مشارکت سیاسی در نظریه های گوناگون مطرح شده 
بار توسط »الزارسفلد«  الگوی جامعه شناختی مشارکت سیاسی که نخستین  است؛ مطابق 
مطرح شد، آنچه می تواند افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کنند، عبارت است از 
شرایط اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فرهنگی. لذا میان شرایط اجتماعی افراد و گرایشات 
سیاسی آن ها رابطه مستقیم وجود دارد )محمدی فر و همکاران، 1392: 119(. »دوایت دین« 
ضمن تحلیل رفتار رأی دهندگان به این نتیجه رسیده است که میان پایگاه اجتماعی افراد و 
مشارکت سیاسی آن ها رابطه وجود دارد؛ وی معتقد است پایگاه اجتماعی از طریق برخی 
متغیرهای میانجی )شامل: بی قدرتی، بی هنجاری و انزوای اجتماعی( الگوی مشارکت سیاسی 
شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد. )بگ رضایی، 1387: 61( مطابق نظریه »هانتینگتون« 
از طریق دو  تابع فرایند توسعه اجتماعی است زیرا توسعه  و »نلسون« مشارکت سیاسی 
سازوکار زمینه های مشارکت را فراهم می کند؛ اول اینکه تحول اجتماعی منجر به ارتقاء منزلت 
اجتماعی و افزایش قدرت تأثیرگذاری در تصمیمات سیاسی می شود و دوم اینکه افراد در 
سایه دگرگونی اجتماعی عضو سازمان های مختلف می شوند و در مسیر تحرک اجتماعی قرار 
می گیرند )خاکساری، 1380: 47(. در برخی نظریه ها شاخص هایی مانند وضعیت مالی افراد 
و برخورداری از سواد به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی موردتوجه قرارگرفته است؛ 
مطابق نظریه منابع، امکانات الزم برای مشارکت سیاسی از قبیل دانش، دارایی و زمان در میزان 
مشارکت افراد نقش مؤثری دارند؛ زیرا مشارکت نیازمند برخورداری از دانش و آگاهی است 

و کسب آگاهی نیازمند هزینه مالی و صرف وقت می باشد. )بگ رضایی، 1387: 62(

3-1. رفتار انتخاباتی

مشارکت سیاسی را می توان به مثابه سوخت موتور دموکراسی قلمداد کرد. بر همین اساس 
حکومت ها تالش می کنند با استفاده از شیوه های گوناگون مشارکت سیاسی شهروندان را 
جلب کنند. البته الگوها و مصادیق مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ 
»مرزها و حدود مشارکت، راه ها و شیوه های مشارکت افراد و عناصر شرکت کننده در هر 
نظام سیاسی مبتنی بر شرایط فرهنگی، اعتقادی، ارزشی، محیطی، تجربه زیستی و هنجارهای 
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اجتماعی مردم و آن نظام سیاسی است.«)فیرحی، 1378: 38( رفتارهای انتخابانی شهروندان 
جوامع دموکراتیک یکی از مباحث اصلی مشارکت سیاسی است. امروزه نه تنها حکومت های 
دموکراتیک بلکه نظام های سیاسی شبه دموکراتیک نیز تالش می کنند با افزایش میزان مشارکت 
شهروندان در فرایندهای سیاسی به ویژه انتخابات، میزان مشروعیت خود را باالتر نشان دهند. 
اگرچه سابقه مشارکت سیاسی به چند قرن پیش بازمی گردد اما مباحث تئوریک مربوط به آن 
سابقه چندانی ندارد و در نیمه دوم قرن بیستم به دنبال ظهور مباحث توسعه سیاسی مطرح 

گردیده است.

یا جمعی اعضای  به معنی فعالیت فردی  بر اساس برخی تعاریف: مشارکت سیاسی 
سطوح مختلف نظام سیاسی و رده بندی تمایالت و گرایش ها به منظور اداره امور سیاسی 
آلمان،  میدانی که در کشورهای  »لیپ ست« در تحقیقات   )Rush,1922:110) جامعه است
سوئد، آمریکا، نروژ، فنالند و چند کشور دیگر انجام داده به این نتیجه دست یافته است که 
مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات انجمن ها و سندیکاها از الگوی 
خاصی در این کشورها پیروی می کند به این معنی که مردان، افراد تحصیل کرده، متأهلین، 
افراد دارای منزلت باالی اجتماعی نسبت به سایر  شهرنشینان، اعضای احزاب سیاسی و 
)انصاری، 1380: 101(. مشارکت  دارند  بیشتری  فرایندهای سیاسی مشارکت  گروه ها در 
سیاسی دارای سطوح گوناگون است؛ ازنظر »مکالوسکی« سطوح ده گانه مشارکت سیاسی 
عبارت اند از: 1-رأی دادن؛ 2-کسب اطالعات سیاسی؛ 3-بحث در مورد موضوعات سیاسی؛ 
4-حضور در محافل سیاسی؛ 5-کمک مالی به احزاب؛ 6-ارتباط با نمایندگان؛ 7-عضویت 
در احزاب؛ 8-تبلیغ برای نامزدهای انتخابات؛ 9-سخنرانی سیاسی؛ 10-شرکت در رقابت های 

سیاسی )خداوردی، 1384: 22(.

3-2. تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار انتخاباتی

سطح  اولین  به عنوان  انتخابات  در  مشارکت  و  کلمه  عام  معنای  به  سیاسی  مشارکت 
مشارکت سیاسی تحت تأثیر عوامل گوناگون فردی و اجتماعی قرار دارد. برخی نظریه ها 
که با رویکرد روان شناسانه ارائه شده اند، ریشه های مشارکت سیاسی را در ویژگی های فردی 
شهروندان ازجمله هیجانات، احساسات و ادراکات ذهنی و سایر ویژگی های فردی آنان 
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به ویژه احساسات آن ها نسبت به نظام سیاسی جستجو کرده اند. از سوی دیگر در رویکرد 
جامعه شناسانه مشارکت سیاسی به طور مستقیم از وضعیت اجتماعی تأثیر می پذیرد؛ مطابق 
می شود،  نظریه های جامعه شناسانه محسوب  مهم ترین  از  یکی  که  »پل الزارسفلد«  نظریه 
»بامطالعه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی دهنده می توان جهت گیری سیاسی 
و درنتیجه رفتار رأی دهی آنان را پیش بینی کرد. مطابق نظریه الزارسفلد؛ فرد ازنظر سیاسی 
آن گونه می اندیشد که ازنظر اجتماعی در آن به سر می برد.« (lazarsfeld,1994:27(. همچنین بر 
اساس نظریه »ویلیام میلز« عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان به شش دسته تقسیم 
می شوند: 1- بافت اجتماعی شامل: طبقه، جنس، سن، مذهب، منطقه جغرافیایی و نگرش های 
سیاسی اطرافیان مانند: خانواده، همسایگان و دوستان؛ 2- وابستگی فرد به احزاب سیاسی؛ 
3- ارزش ها، نگرش ها و ایدئولوژی رأی دهندگان؛ 4- شرایط انتخابات؛ 5- عملکرد رسانه ها؛ 
6- عملکرد دولت و احزاب سیاسی )عبداهلل، 1388: 99(. مطابق الگوی »تالکوت پارسونز« 
رفتار انتخاباتی افراد تحت تأثیر ساختار اجتماعی، نظام خانواده، طبقه اجتماعی و... می باشد. 
»ازنظر برگر و هوگمان هویت یکی از اجزای اصیل واقعیت ذهنی بوده و مانند هر واقعیت 

ذهنی دیگری معموالً در شرایط دیالکتیک با جامعه قرار دارد.«)الهی منش، 1386: 32(

»رنه بکر« در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته است که عوامل اصلی تعیین رفتار 
سیاسی شهروندان و عضویت آن ها در تشکل های سیاسی عبارت اند از: تحصیالت، عقاید 
دینی، میزان درآمد و سرمایه اجتماعی. وی معتقد است حتی عوامل روان شناختی نیز تحت 
تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارند و به صورت غیرمستقیم در رفتار سیاسی اثر می گذارند 
)سفیری، 1388: 5(. »دورکیم« معتقد است پایبندی به دین و مناسک دینی به همبستگی 
اجتماعی کمک می کند )گیدنز، 1376: 493(. »لیپست« عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی 
را به سه دسته تقسیم کرده است: الف: شاخص های اقتصادی از قبیل: شغل، میزان درآمد 
و محل سکونت ب: وضعیت اجتماعی فرد شامل: تأهل، عضویت در نهادهای سیاسی و 
شهری یا روستایی بودن ج: وضعیت سیاسیت- مذهبی شامل: ایدئولوژی سیاسی، میزان 
مذهبی بودن و سیاسی بودن خانواده )هاشمی و همکاران، 1388: 206(. دین داری به عنوان 
یکی از عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی دارای ابعاد گوناگون است؛ برخی نظریه ها دین داری 
را شامل پنج بعد دانسته اند که عبارت اند از: بعد اعتقادی و باور اصول و بنیادهای دین، بعد 
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عبادی و انجام مناسک دینی، بُعد فکری یعنی برخورداری از دانش دینی، بُعد عاطفی و 
احساسی نسبت به دین و مقدسات آن و بُعد پیامدی یا انعکاسی که شامل آثار و پیامدهای 
و  ارزش ها  »لیمن«  عقیده  به  دین داران می باشد.  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  دین داری 
اعتقادات مذهبی ازجمله انجام مراسم مذهبی و خواندن کتاب مقدس ترجیحات سیاسی 
برآمده از تعالیم دینی را در پی دارد. شواهد تجربی نیز رابطه دین داری با گرایش رأی دهی 
می باشند؛  انتخاباتی  رفتارهای  این گونه  بارز  نمونه  انگلیس  و  آمریکا  می کند.  را تصدیق 
محافظه کار جمهوری خواه  به حزب  دارند،  پایبندی  دین  به  بیشتر  که  آمریکا کسانی  در 
نقش  می تواند  دین  فوکویاما  عقیده  »به   .)141 میرزایی،1390:  و  )طالبان  می دهند  رأی 
مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی بازی کند؛ بسیاری از مذاهب با ترویج ارزش هایی نظیر 
مشارکت، صداقت، اعتماد و ایثار، سرمایه اجتماعی قابل توجهی در بین پیروان خود ایجاد 

می کنند.«)نعمت الهی و همکاران، 1392: 186(.

سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد از چند بُعد بر مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی شهروندان 
تأثیر دارد. بسیاری از اندیشمندان مانند »رابرت پوتنام«، »امیل دورکیم« و »دوتوکویل« سرمایه 
اجتماعی را مهمترین عامل مشارکت سیاسی شهروندان می دانند. سرمایه اجتماعی از طریق 
سازوکارهای گوناگون به ویژه از طریق افزایش اعتماد باعث افزایش مشارکت سیاسی و تغییر 
رفتار رأی دهندگان می شود. یکی از مهمترین شاخص های اجتماعی که تأثیر چشمگیری 
بر مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی شهروندان دارد، میزان اعتماد اجتماعی است. »اعتماد 
اجتماعی بر آن دسته از انتظارها و تعهدهای اکتسابی داللت دارد که افراد نسبت به یکدیگر 
و نسبت به سازمان ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی دارند.«)نعمت الهی و همکاران، 
1392: 189(. اعتماد اجتماعی وجوه گوناگون دارد؛ هم اعتماد عمومی شهروندان نسبت به 
یکدیگر و هم اعتماد شهروندان به نهادهای سیاسی در گرایش افراد به مشارکت سیاسی نقش 

تعیین کننده دارد.

بر اساس نظریه های نوسازی مانند )نظریه های سیمون مارتین لیپست، دانیل لرنر، کارل 
دویچ و...( زمینه های اقتصادی و اجتماعی باعث افزایش مشارکت سیاسی و به تبع آن توسعه 
سیاسی می شوند. از سوی دیگر سرمایه اجتماعی منابع فردی را افزایش می دهد؛ منظور از 
منابع فردی توانایی های مادی و معنوی افراد از قبیل سن، جنس، شغل، سرمایه، دانش، اوقات 
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فراغت، شأن اجتماعی و مواردی از این قبیل است. بنابراین سرمایه اجتماعی در سطح خرد 
نیز از طریق تأمین منابع فردی به مشارکت سیاسی کمک می کند

عضویت در گروه های اجتماعی دانش سیاسی شهروندان را افزایش می دهد و آنان را 
به مشارکت سیاسی ترغیب می کند؛ »روزنستون« و »هانستون« در تحقیقات خود به این 
نتیجه رسیده اند که افرادی که از طریق روابط بین فردی اطالعات بیشتری کسب می کنند، 
شرکت   .(Rosenston&Hansen,1993:32) می کنند  مشارکت  سیاست  در  سایرین  از  بیشتر 
افراد در انجمن های داوطلبانه غیرسیاسی مشارکت سیاسی آن ها را افزایش می دهد )وربا 
1993، 457-8(. از سوی دیگر سرمایه اجتماعی هنجارهای اجتماعی را تحکیم می بخشد 
و اعتماد بین فردی را افزایش می دهد )پوتنام، 1993: 169( و از این طریق باعث افزایش 
اعتماد رأی دهندگان به کارگزاران حکومتی می شود. سرمایه اجتماعی سازمان های غیردولتی و 
احزاب سیاسی را که بنیاد آن ها بر اعتماد متقابل است، تقویت می کند و احزاب خواسته های 
حکومت و مردم را تعدیل و روابط آن ها را تلطیف می کنند، ضمن اینکه عضویت در حزب 
انگیزه مشارکت سیاسی را باال می برد ازنظر میلبراث به موازات عضویت افراد در سازمان های 
افزایش می یابد )هاشمی،1388:255(.  احتمال مشارکت سیاسی آن ها  سیاسی و اجتماعی 

سرمایه اجتماعی باعث تقویت فضای دموکراتیک و افزایش مشارکت سیاسی می شود.

در تعدادی از نظریه ها مانند نظریه »هویت اجتماعی« رفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد بر 
اساس عضویت آن ها در گروه تبیین می شود. همچنین مطابق نظریه »دل بستگی گروهی« عامل 
اصلی تفاوت در رفتار انتخاباتی افراد هویت یابی ذهنی و خودآگاهی گروهی است و گروه 
مرجع در شکل دهی به رفتار افراد نقش مهمی دارد )اکبری و فخاری، 1396: 75(. بنابراین 
وابستگی قومی یکی از عوامل تعیین کننده رفتار سیاسی اعضای جوامع تلقی می شود. اگرچه 
در کشورهای صنعتی قومیت در مصاف وابستگی های مدرن مانند عضویت در تشکل های 
مدنی به حاشیه رانده شده است اما در کشورهای درحال توسعه مانند ایران همچنان وابستگی 
قومی یکی از شاخص های هویت بخش افراد است به گونه ای که در حتی در کالن شهرها 
اعضای اقوام مختلف دارای انجمن های قومی، مساجد و حسینیه های منحصر به قوم خود 
می باشند. میزان دارایی اقتصادی و طبقه اجتماعی )که تلفیقی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
می باشد( نیز به عنوان یکی از عوامل اجتماعی در میزان و کیفیت مشارکت سیاسی مؤثر است؛ 
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مطابق نظریه منابع مشارکت سیاسی نیازمند امکانات مالی از قبیل دارایی، دانش و زمان است. 
عدم دسترسی افراد به امکانات مالی آن ها را از صحنه رقابت انتخاباتی حذف خواهد کرد. 
این نیاز نه تنها برای فعاالن سیاسی و نامزدهای انتخابات بلکه حتی برای شهروندان عادی نیز 
ضرورت دارد. حتی کسب حداقل آگاهی های سیاسی نیازمند امکانات مالی و دسترسی به 

)Lovendoski and Noriss,1996:15) .آموزش می باشد

3-3. چارچوب نظری

بر اساس چارچوب نظری تحقیق، اگرچه امروزه برای تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان 
به عوامل متعدد مانند ویژگی های فردی و روان شناختی افراد موردتوجه قرار می گیرد اما در 
جامعه ایران همچنان عوامل اجتماعی در رفتار سیاسی شهروندان به ویژه در رفتار انتخاباتی 
آن ها نقش عمده ای دارد. تصور شهروندان از هویت ملی، میزان اعتماد اجتماعی، دین داری و 
میزان پایبندی به مذهب، طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادی، تصور از عدالت اجتماعی و میزان 
تحصیالت افراد به عنوان شاخص های متغیر مستقل بر رفتار رأی دهی مردم تأثیر چشمگیری 
دارند. به ویژه به دلیل خلف وعده جناح های سیاسی و استفاده از شعارهای غیرقابل تحقق در 
مصاف های انتخاباتی گذشته موضوع اعتماد اجتماعی در رفتار انتخاباتی مردم تأثیر تعیین کننده 

دارد.

۳-5. مدل نظری تحقيق
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3-6. فرضیات تحقیق
3-6-1. فرضیه اصلی

عوامل اجتماعی تأثیر معناداری بر مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی داشته است.

3-6-2. فرضیات فرعی

بین هویت ملی با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی همبستگی معناداری وجود دارد.

بین اعتماد اجتماعی با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی همبستگی معناداری وجود دارد.

بین اعتقادات مذهبی با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی همبستگی معناداری وجود دارد.

بین طبقه اجتماعی با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی همبستگی معناداری وجود دارد.

بین احساس عدالت با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی همبستگی معناداری وجود دارد.

بین تحصیالت با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی همبستگی معناداری وجود دارد.

4. روش شناسی تحقیق
4-1. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطالعات

روش این تحقیق از نوع پیمایشی است و اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته 
جمع آوری شده است.



ی
الم

اس
ی 

ورا
س ش

جل
ه م

ور
ن د

می
ده

ياز
ت 

ابا
تخ

ر ان
ن د

هرا
م ت

رد
ت م

رک
شا

ر م
ر ب

ؤث
ی م

ماع
جت

ل ا
وام

ع

67

4-2. جمعیت آماری

 جمعیت آماری این تحقیق را شهروندان باالی 18 سال ساکن در مناطق مختلف شهر 
تهران تشکیل می دهند.

4-3. شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

این تحقیق از نوع پیمایشی است و اطالعات آن از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. 
جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان باالی 18 سال شهر تهران می باشد. این افراد طبق 
سرشماری سال 1395 که در آمارنامه« استان تهران ثبت شده است، 6878688 نفر بوده اند. در 
این بررسی با کمک فرمول کوکران حجم نمونه برآورد می شود. برای انتخاب نمونه، ابتدا باید 
حجم نمونه را تعیین کرد. حجم نمونه بستگی به آن دارد که ما با چه دقتی می خواهیم نتایج 
تحقیق از نمونه را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم. هر چه دقت و اطمینان بیشتر باشد، نیاز به 

حجم نمونه بیشتری خواهد بود و برعکس.

بر اساس این فرمول:

حجم نمونه = n، حجم جمعیت آماری =N، ضریب اطمینان قابل قبول = t، نسبتی از 
 q= نسبتی از جمعیتی که فاقد صفت معین است ،p= جمعیتی که دارای صفت معین است
و فاصله اطمینان =d می باشد. در این تحقیق حجم جامعه آماری، 6878688 نفر، ضریب 
اطمینان 95 درصد قابل قبول، 1/96 و دقت 0/05 در نظر گرفته شد. با قرار دادن این مقادیر 
در فرمول مربوطه حجم نمونه 384,1 به دست آمده که به خاطر حذف احتمالی پرسشنامه های 
به روش  آماری  از جمعیت  نمونه گیری  یافت.  افزایش  نفر  به 430  تعداد  این  مخدوش، 
خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. بدین ترتیب که مناطق شهر تهران به پنج پهنه شمالی، 
جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی تقسیم شدند. سپس از هر پهنه یک منطقه به طور تصادفی 
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انتخاب شد. در مرحله بعد از بین محالت هر منطقه 3 محله انتخاب گردید. بعد از انتخاب 
محله، از میان بلوک های مسکونی هر محله سه بلوک انتخاب گردید و در هر بلوک با 10 نفر 

از شهروندان مصاحبه شد و پرسشنامه ها توسط شهروندان تکمیل گردید.

5. يافته های تحقیق
 4-1. ويژگی های جمعیت نمونه

جنسیت: 49 درصد افراد زن و 51 درصد مرد هستند.

سن: میانگین سن پاسخگویان نمونه 38 سال با انحراف معیار 1,7 می باشد. حداقل سن 
18 و حداکثر سن 74 می باشد.

مذهب: بیش از 80 درصد از پاسخگویان شیعه و 8,6 درصد سنی بوده اند. مابقی )13.4 
درصد( گزینه سایر را انتخاب کرده و یا از پاسخ به این سؤال امتناع ورزیده اند.

طبقه اجتماعی: برای تعیین طبقه اجتماعی افراد )در وجه منزلتی( از آنان پرسیده شده 
است که »خانواده شما در محل زندگی: از این نظر که افراد جزو چه طبقه و قشری شناخته 
می شود؟« در پاسخ به این سؤال 3 گزینه وجود داشته است؛ باال، متوسط و پایین. یافته ها نشان 

می دهد که پاسخگویان عمدتاً خود را جزو طبقه متوسط )73,8 درصد( محسوب می کنند.

4-2. آزمون فرضیه ها

تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

جدول )۱( رابطه بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته )مشارکت شهروندان در انتخابات(

تحصیالتاعتقادات مذهبیهویت ملیاحساس عدالتطبقه اجتماعیاعتماد اجتماعینام متغیر

0.۳66-0.۳5۱0.۳4۲0.47۲0.5۲4-0.654ضریب همبستگی

0.0000.00۱0.0000.00۲0.00۳0.00۱سطح معناداری

450450450450450450تعداد
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با توجه به جدول شماره 1

◄ بین اعتماد اجتماعی با مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسالمی رابطه 
معناداری )r=0,654( وجود دارد. جهت رابطه مثبت و شدت رابطه در حد زیاد می باشد. 
بدین معنی که هرچقدر شهروندان به نهادهای حاکمیتی اعتماد بیشتری داشته باشند، احتمال 

مشارکت آنان در انتخابات مجلس یازدهم بیشتر می شود.

◄ با توجه به سطح معناداری به دست آمده )0,001( می توان گفت که بین طبقه اجتماعی 
شهروندان با مشارکت آنان در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی رابطه معناداری 
وجود دارد. ضریب رابطه معادل 0,351- به دست آمده و این عدد نشان می دهد که در میان 
طبقات اجتماعی باالتر احتمال شرکت در انتخابات کمتر است و طبقات متوسط و پایین 

رغبت بیشتری به حضور در پای صندوق های رأی نشان داده اند.

◄ بین احساس عدالت با شرکت در انتخابات مجلس رابطه مستقیم و مثبت )0,342( 
معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر به موازاتی که شهروندان احساس عدالت بیشتری در 
جامعه نمایند، احتمال شرکت آنان در انتخابات مجلس یازدهم بیشتر می شود. براین اساس 

فاصله طبقاتی یکی از مهمترین موانع حضور مردم در انتخابات اسفند 1398 خواهد بود.

◄ بر طبق سطح معناداری حاصله )0,002( می توان گفت که بین هویت ملی شهروندان 
با مشارکت آنان در انتخابات مجلس رابطه معناداری از نوع مثبت و مستقیم وجود دارد. 
ضریب رابطه معادل 0,472 به دست آمده است. به این معنی که هر چه هویت ملی شهروندان 
برجسته تر بوده و تعلق بیشتری به نمادهای ملی خود داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که در 

انتخابات مجلس یازدهم شرکت نمایند.

رابطه  یازدهم  مجلس  انتخابات  در  شهروندان  مشارکت  با  مذهبی  اعتقادات  بین   ◄
معناداری وجود دارد. ضریب رابطه برابر 0,524 به دست آمده که نشان از رابطه مثبت و 
مستقیم با شدت متوسط دارد. بدین ترتیب وجود باورهای دینی مشوقی است برای مشارکت 

بیشتر شهروندان در انتخابات مجلس مذکور.

رابطه  یازدهم  مجلس  انتخابات  در  شهروندان  مشارکت  با  تحصیالت  سطح  بین   ◄
معناداری وجود دارد. جهت رابطه معکوس و مستقیم )0,366-( می باشد. بدین معنی که افراد 

دارای تحصیالت باالتر احتمال کمتری دارد در انتخابات مذکور شرکت نمایند.
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جدول )۲:( تحليل رگرسيون عوامل اجتماعی مؤثر بر انتخابات مجلس یازدهم

ضریب بتاضریب تعیینسطح معناداریfمتغیر مالکمتغیر پیشین

مشارکت در انتخابات

0,654-34,620,0000,427اعتماد اجتماعی

0,351-23,660,0000,123طبقه اجتماعی

0,342-45,360,0010,117احساس عدالت

0,472-23,470,0020,222هویت ملی

0,524-28,380,0010,274باورهای دینی

0,366-24,350,0030,134تحصیالت

نتایج حاصل از جدول شماره 2 نشان می دهد که 66,4 از پراکندگی واریانس مشارکت 
در انتخابات توسط اعتماد اجتماعی، طبقه اجتماعی، احساس عدالت، هویت ملی، باورهای 
دینی و تحصیالت تعیین می شود. هم چنین این میزان برای اعتماد اجتماعی 42,7 درصد، 
طبقه اجتماعی 12,3 درصد، احساس عدالت 11,7 درصد و هویت ملی 22,2 درصد، برای 

باورهای دینی 27,4 درصد و برای سطح تحصیالت 12,4 درصد می باشد.

با مقایسه درصدهای تبیین کننده مشخص می شود که بیشترین تأثیر در شرکت شهروندان 
را در انتخابات اعتماد اجتماعی و کمترین تأثیر را احساس عدالت دارد.

نتیجه گیری

مشارکت سیاسی یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت و توسعه سیاسی محسوب 
می شود و در همه کشورها به ویژه در کشورهای در حال پیشرفت، حضور مردم در عرصه 
ارتقاء شاخص  زمینه های  نظام سیاسی  میزان مشروعیت  افزایش  سیاست می تواند ضمن 
همگانی  مشارکت  از  برآمده  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  نماید.  فراهم  را  مردم ساالری 
گروه های مختلف اجتماعی در انقالب بهمن 1357 می باشد پس ازآن نیز مردم همواره د 
عرصه های گوناگون به ویژه در دفاع از تمامیت ارضی کشور و انتخابات نقش آفرینی کرده اند. 
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ازآنجاکه بقاء نظام وابسته به حضور مستمر مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی می باشد، 
مشارکت آن ها در انتخابات امری حیاتی به شمار می رود. مشارکت سیاسی از متغیرهای 
اجتماعی ازجمله اعتماد اجتماعی تأثیر می پذیرد و تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان نیازمند 

نگاه علمی و چندبعدی به این موضوع می باشد.

 در این پژوهش تأثیر عوامل اجتماعی به ویژه اعتماد اجتماعی بر مشارکت ساکنان شهر 
تهران در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی موردبررسی قرار گرفت. تعدادی از 
نظریه های جامعه شناسانه به عنوان مبنای نظری تحقیق تعیین گردید. از قبیل: نظریه مشارکت 
سیاسی هانتینگتون و نلسون، نظریه رفتار انتخاباتی پل الزارسفلد، نظریه رفتار سیاسی رنه بکر، 
نظریه های دورکیم، لیمن و فوکویاما در مورد نقش دین در مشارکت سیاسی، نظریه دل بستگی 
گروهی و نظریه پوتنام و دوتوکویل مبنی بر نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت سیاسی مربوط 
به اعتماد اجتماعی. برای اثبات فرضیه های تحقیق تعداد 450 پرسشنامه میان شهروندان باالی 
18 سال ساکن مناطق مختلف تهران توزیع شد. مطابق نتایج تحقیق: میان متغیرهای مستقل 
شامل: هویت ملی، اعتماد اجتماعی، اعتقادات مذهبی، طبقه اجتماعی و احساس عدالت از 
یک سو و متغیر وابسته یعنی مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

رابطه معناداری وجود دارد.

بر اساس داده های پژوهش احساس عدالت اجتماعی به طور مستقیم میزان حضور در 
انتخابات را افزایش می دهد. یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در طول تاریخ ایران به ویژه در 
تاریخ معاصر مسئله فاصله طبقاتی بوده است که از عواملی نظیر مالکیت حکومت ها بر زمین 
و منابع خدادادی ازجمله نفت نشئت گرفته است. بخش عمده ای از نابرابری به ویژه نابرابری 
در دسترسی به فرصت ها و مناصب سیاسی درنتیجه پیروزی انقالب اسالمی برطرف گردید 
اما در حوزه اقتصاد و معیشت به دالیل مختلف همچنان بی عدالتی وجود دارد. وابستگی 
اقتصاد کشور به نفت شکنندگی آن را در برابر نوسانات اقتصاد بین الملل و تحوالت سیاسی 
افزایش داده است. از سوی دیگر در سال های اخیر به دلیل تحریم اقتصادی گرایش به تجارت 
غیرقانونی و غیر شفاف افزایش یافت و درنتیجه به موازات تشدید فقر در کشور، عده ای به 
دلیل دسترسی به امتیازات خاص به ثروت های هنگفت دست یافتند و شکاف اقتصادی- 
اجتماعی میان فقرا و ثروتمندان عمیق تر شد. آنگونه که نتایج پیمایش ها )ازجمله پیمایش 
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ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا گردید( 
نشان می دهد، جامعه ایران به شدت نسبت به بی عدالتی حساس است. لذا فاصله طبقاتی یکی 
از چالش های جدی در حوزه سیاست و ازجمله مشارکت انتخاباتی شهروندان محسوب 

می شود و بی عدالتی نیز اعتماد عمومی را کمرنگ می سازد.

اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین ملزومات زندگی اجتماعی محسوب می شود و اعتماد 
مردم به کارگزاران نظام سیاسی ضامن مشروعیت و مقبولیت نظام می باشد اگرچه اعتماد 
شهروندان ایرانی به اصل نظام جمهوری اسالمی در سطح بسیار باالیی قرار دارد اما اعتماد 
به جناح های سیاسی و یا منتخبان مردم در قوای مقننه و مجریه ممکن است دچار نوسان 
گردد. این بی اعتمادی صرفاً ناشی از کاهش خدمات رفاهی نیست بلکه ناهمراستای دولت ها 
و نمایندگان مجلس باارزش ها و آرمان های انقالب نیز اعتماد مردم به آن ها را کاهش می دهد. 
مطابق ارقام جدول شماره 4 در میان متغیرهای مستقل، موضوع اعتماد اجتماعی بیشترین 
نشان  امر  این  دارد،  آن ها  انتخاباتی  رفتار  بر روی مشارکت سیاسی شهروندان و  را  تأثیر 
می دهد که به دالیل گوناگون مانند: عدم پایبندی برخی از منتخبان مردم در دوره های پیشین 
)اعم از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی( به وعده های انتخاباتی، معطل 
ماندن مطالبات به حق مردم و حرکت دولت وقت به سمت اتکا به بیگانگان اعتماد عمومی 
شهروندان کاهش یافته و بی اعتمادی به نامزدهای انتخاباتی افزایش یافته است. لذا کاهش 
مشارکت سیاسی شهروندان و تغییر رفتار انتخاباتی آن ها در انتخابات اسفند 1398 )که در 
طول چهار دهه گذشته کم سابقه بوده است( تا حد زیادی ناشی از کاهش اعتماد عمومی 
نسبت جناح حاکم بر دولت و مجلس دهم بوده است. منشأ اصلی بروز بی اعتمادی شعارهای 
فاقد پشتوانه عملی بوده است که توسط دولت و نمایندگان مجالس قبلی مطرح شده بود. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای حفظ و افزایش مشارکت و حضور مردم ایران 
درصحنه های سیاسی باید متغیرهای اجتماعی به ویژه اعتماد و برقراری عدالت میان طبقات 
مختلف موردتوجه قرار گیرد. ملت ایران برای ارزش های انقالب خود هزینه های زیادی 
داده اند و هر مسئول یا جناح سیاسی ای باارزش های انقالب فاصله بگیرد، با بی اعتمادی جامعه 

روبه رو خواهد شد.
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