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 رابطۀ مشارکت و اعتماد اجتماعی با خودسانسوري در بین شهروندان شهر یزد

 
 2فاطمه محمودآبادي 1سیدعلیرضا افشانی،

  

  )15/12/98تاریخ پذیرش  ،15/09/98 (تاریخ دریافت

 

 چکیده

ها با  این پژوهش با هدف بررسی میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت و چگونگی رابطۀ آن

منظور از خودسانسوري این است که خودسانسوري شهروندان شهر یزد انجام شده است. 

وناگون اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی نظریاتشان را بیان نکنند. براي افراد به علل گ

روش تدوین چارچوب نظري از نظریات گیدنز، بالو، پارسونز و زیمل استفاده شد. 

نامه استفاده شد. جامعۀ آماري  ها از پرسش آوري داده پیمایش بوده و براي جمع ،پژوهش

بودند که حجم نمونه با  1397سال  ساله و بیشتر شهر یزد در15پژوهش، شهروندان 

ها از روش  نفر تعیین گردید و براي انتخاب نمونه 384استفاده از فرمول کوکران، 

نامه  . براي بررسی اعتبار و پایایی پرسششداي استفاده  مرحله اي چند گیري خوشه نمونه

که  ها نشان داد . یافتهگردیداز اعتبار صوري و ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

خودسانسوري در بین شهروندان یزدي در حد متوسط بوده و رابطۀ آن با دو متغیر 

دار بوده است. اعتماد اجتماعی با ضریب  مشارکت و اعتماد اجتماعی، منفی و معنی

ند. اشت، همبستگی معکوسی با خودسانسوري د-235/0و مشارکت با ضریب  - 417/0

با متغیرهاي  ،رصد از تغییرات خودسانسوريد31بررسی مدل معادلۀ ساختاري نشان داد 

شود. نتایج حاکی از تأثیرگذاربودن  مستقل مشارکت و اعتماد اجتماعی تبیین می

بینی  عنوان دو متغیر مهم در تبیین و پیش متغیرهاي اعتماد اجتماعی و مشارکت به

و تقویت اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان باعث کاهش  استخودسانسوري 

 ها خواهد شد. انسوري آنخودس

_______________________________________________________ 
  afshanialireza@yazd.ac.ir                  شناسی، دانشگاه یزد (نویسندة مسئول)              . استاد جامعه1
 F.mahmoudabady@gmail.com            د          ناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه یز. کارش2
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  شهروندان.

  

  لهئمس مقدمه و بیان

هاي مختلفی در تمام جوامع وجود داشته و خواهد داشت؛ ازجمله محدودیت بیان به شکل

عددي اعمال شده است. هاي مت هاي مذهبی، اخالقی، سیاسی و... که به صورت محدودیت

معناي عام خود، یعنی هرگونه  اي به نام سانسور بهگونه بیان کرد که پدیده توان اینبنابراین، می

شود. هاي اجتماعی محسوب میمحدودیت بیانی که این محدودیت، یکی از پایدارترین پدیده

بقاي خود ادامه دهد؛ تواند به ها و هنجارهاي مشترك میهر جامعه با وجود حداقلی از ارزش

هایی که تواند به حیات و بقاي خود ادامه دهد، ارزشعنوان آرمان مشترك می هایی که بهارزش

ها عنوان آرمان مشترك مورد وفاق اکثریت جامعه باشد. حراست و نگهداري از این ارزش به

، زندگی اجتماعی دهد که هر ایده و ارزشی در جامعه منتشر شود. در کنار این موضوعاجازه می

توان از با نوعی محدودیت همراه است که جزئی از ذات هر جامعه است؛ این محدودیت که می

  ).3: 1388عنوان کنترل فرهنگ نام برد، نوعی از کنترل اجتماعی است (خالوئی،  آن به

، خودسانسوري است. خودسانسوري یعنی مراقبت و در جوامع یکی از موانع اساسی نوآوري

گوید:  دربارة خودسانسوري می 1). ژاك موسو55: 1374بت بر گفتار (خرمشاهی، مواظ

ناراحت نکنند و از ترس را ویژه مقامات و وزیران  به ،کسی را نگاران از ترس آنکه هیچ روزنامه«

زنند، چه از لحاظ محتوا و  کاري دست می آنکه علیه آنان اقدامی صورت گیرد، به نوعی سازش

. اینکه افراد )6: 1371(محسنیان راد، » عمالً به خودسانسوري خواهد انجامید چه شکل پیام که

تواند علل  کاري پیش بروند، می شدن و یا حتی محافظه کاري و چندشخصیتیبه سمت پنهان

اعتمادي به  بی ۀتواند ترس از بیان نظریاتشان در نتیجبسیاري داشته باشد؛ براي مثال، می

 دهد.را به سمت خودسانسوري سوق میدیگران باشد که آنان 

یکی از مفاهیم جالب توجه در حوزة علوم اجتماعی است که ابعاد  2سرمایۀ اجتماعی

کنش جمعی و ارتباط میان افراد جامعه را  ،سرمایۀ اجتماعی 3،متعددي دارد. از نظر پیر بوردیو

توانند آن را از  ها می اد و گروهداند که افر نیز این نوع سرمایه را منبعی می 4کند. کلمن ترویج می

 ,Colemanطریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و شدت ارتباطات خود به دست آورند (

_______________________________________________________ 
1. Jacques Musso 
2. Social capital 
3. Pierre Bourdieu 
4. Coleman 
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تواند براي افراد تهدید یابد؛ شرایطی میاعتماد و مشارکت در تعامل با دیگران معنا می. )1998

افراد به دلیل ترس، دست به  اعتمادي است.آن نداشتن مشارکت و بی ۀمحسوب شود که نتیج

در شرایطی که در جامعه به ثبات جایگاه خود اعتماد ندارند  ؛ یعنیزنند خودسانسوري می

خواهد توسعه  اي می است که اگر جامعه مسئلهآنچه مسلم است این  .کنند خودسانسوري می

ن خود را در تمام باید آزادي بیان شهروندا ،هاي خود دست یابد و پیشرفت کند و به آرمان ابدی

توان به این امر رسید که تمام شهروندان بدون  ابعاد و سطوح جامعه گسترش دهد و زمانی می

ات خود را یترس و اضطراب و با اعتماد و اطمینان خاطر در امور مختلف مشارکت کرده و نظر

متفاوت دست هاي  توان به اهداف مهم خود در حوزه آزادانه بیان کنند. با چنین شهروندانی می

توسعه در « :کند بیان می 1آمارتیا سن ،یافت و جامعه را به سمت توسعه پیش برد. در این زمینه

ها که انتخاب مردم را محدود و فرصت  پذیر است که انواع مختلف نبود آزادي صورتی امکان

  ).6: 1390(مروتی، » کند، رفع شود دهند را سلب می انجام آنچه آنان موجه تشخیص می

توانند راهکارهایی براي توسعه و  نیروي انسانی هر جامعه، افراد آن جامعه هستند که می

پیشرفت آن جامعه ارائه دهند و جامعه را به آن سمت و سو هدایت کنند. تعامل و کنش بین 

اي طبیعی  هر رفتاري است. همچنین، وجود عقاید مختلف در بین افراد، مسئله ۀافراد مقدم

کند. از طرفی، هرکسی در بیان  ارتباط میان افراد، به جامعه ضرر وارد می ةیراست و قطع زنج

اش آزاد است و فقط نقد آن اندیشه مجاز است نه حذف، تحریف و اهانت به آن؛  اندیشه

آن خودسانسوري و آشفتگی و  ۀاي اهانت و مجازات باشد، نتیج که جواب به اندیشه درصورتی

  اخالل خواهد بود.

این، زمانی که اسم خودسانسوري به  بر ي از دیرباز وجود داشته است. عالوهخودسانسور

کند و آن را بیشتر مختص  بصري و نوشتاري آن در ذهن ما خطور می ۀخورد، جنب گوش ما می

تواند در تمام ابعاد جامعه وجود داشته باشد.  که خودسانسوري می دانیم، درحالی نشریات می

ایم  تک افراد جامعه و با گستردگی بیشتري در نظر گرفته در قالب تکاکنون ما خودسانسوري را 

تري بررسی کنیم. با تمام این تفاسیر،  آماري گسترده ۀو سعی کردیم خودسانسوري را در جامع

 ۀجامعه به دنبال راهکارهایی براي توسعه است که در این تحقیق، دو مورد از عوامل مخل توسع

و مشارکت اجتماعی عنوان شده است و ازآنجاکه خودسانسوري خودسانسوري، یعنی اعتماد 

تواند براي جامعه بار منفی در پی داشته باشد، این تحقیق به دنبال آن است که مواردي را  می

  شوند. شناسایی کند که به خودسانسوري، سکوت یا سرکوب منجر می

_______________________________________________________ 
1. Amartya Sen 
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ابی به توسعه و براي دستی ،امروزه ضرورت و اهمیت عدم خودسانسوري در تمام سطوح

عقاید و  ۀزیرا عدم خودسانسوري و بیان آزادان ؛کس پوشیده نیست بر هیچ ،پیشرفت در جامعه

همبستگی را  ،کند تفاوتی در جامعه جلوگیري می ، انزوا و بیاعتمادي بینظرها از بدبینی، 

 د. ترویج آزادي بیان وشو د و موجب رضایتمندي در بین اعضاي جامعه مینک میتقویت 

توان چنین  بنابراین، می کند؛ ایفاتواند نقش مفیدي در جامعه  هاي آن می محیاساختن زمینه

رفتن بسیاري  باعث ازمیان ،کاهش خودسانسوري ،ادعا کرد که افزایش آزادي بیان و در پی آن

به  ییاز سو ،هاي انسانی به دلیل کمک به کشف حقیقت ،د. آزاديشو هاي اجتماعی می از آسیب

شود که  کند و از سوي دیگر باعث خودشکوفایی فردي می و تحول جامعه کمک می توسعه

توان چنین  می ،گیرد. بنابراین رنظر را میظهانفس فرد را تقویت کرده و جلوي ترس از ا به اعتماد

طور که در باال  هاي توسعه است. همان شرط  که آزادي بیان در دنیاي مدرن یکی از پیش گفت

تواند تأثیر عوامل بسیاري است که کشف و شناخت این عوامل می نسوري تحتخودسا ،ذکر شد

ضرورت مطالعه و تحقیق درخصوص مسئلۀ  ،ثر باشد. همچنینؤدر کاهش خودسانسوري م

  اندازد.یافتگی جامعه را به خطر می توسعه ،شده شود که عامل یادخودسانسوري از آنجا ناشی می

مردمی قانع  ،به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ،یري ایرانعنوان یکی از شهرهاي کو یزد به

این  .ها را با سه ویژگی بارز قنات و قنوت و قناعت شناخت توان یزدي که می اي گونه به ؛دارد

کاري معروف کرده  ها را به خصلت محافظه ها، یزدي پیشگی و مقاومت در برابر سختی قناعت

، نسبت به سایر مناطق تنوعات قومی استهمگون  است و ازآنجاکه جمعیت شهري یزد نسبتاً

هاي فرهنگی خود را حفظ  ندارد و از گذشته تا به امروز هنوز هم خصلت وجودزیادي در آن 

مقالۀ حاضر به  ،). با توجه به آنچه ذکر شد1384کرده است (عباسی شوازي و عسکري ندوشن، 

سانسوري پرداخته است و درصدد بررسی و تحلیل رابطۀ مشارکت و اعتماد اجتماعی با خود

ال است که خودسانسوري به چه میزان در بین شهروندان شهر یزد رواج دارد؟ ؤپاسخ به این س

 همچنین آیا بین مشارکت و اعتماد اجتماعی با خودسانسوري رابطه وجود دارد؟

 

 پیشینۀ تحقیق

مشارکت یا امنیت  شده، تحقیقی که به آزمون تجربی رابطۀ هاي انجام با توجه به بررسی

سعی شده است مروري بر  ،حال اجتماعی با خودسانسوري پرداخته باشد، یافت نشد. بااین

 اند انجام شود. ترین تحقیقاتی که به این مسئله پرداخته مشابه

به سه  ،) گویاي آن بود که افزایش و افت درمورد آزادي بیان1390تایج تحقیق مروتی (ن

هاي این  است. براساس یافته شده منجر سیاسی در ایران  ۀتوسعدوران گسستگی براي روند 
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عنوان  تواند به می 2006-1998و  1982-1979هاي  آزادي بیان در دوره ۀتحقیق، توسع

تا  1982هاي  هاي سال هاي رشد اقتصادي سیاسی در نظر گرفته شود و همچنین دوره دوره

و کاهش آزادي بیان در شرایط مختلف به سیاسی  ۀکاهش توسع ةعنوان دور تواند به می 1998

 شمار آید.

متغیرهاي ) به این نتیجه رسیدند که 1393خواه ( االسالمی و عباسی مرادي، شیخ حسن

 بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار داشته است. ،نوایی با جمع اعتمادي و بدبینی به مدیر و هم بی

) نشان 1396زاده و کسائیان ( جانعلیژوهش در پیافته  ساخت هاي نیمه نتایج حاصله از مصاحبه

هاي زیر خالصه شود: داغ ننگ، توهم  تواند در مقوله سازي می پنهان اینداده است که علت 

ة دربارهاي شهدا، تفاوت نگرش خانوادة ایثارگران و مردم  اجتماعی در ارائۀ تسهیالت به خانواده

 . بودن تسهیالت و... عادالنه

یند اعتماد به رسانه است و اینکه ا) در تحقیق خود به دنبال واکاوي فر1396نعمتی انارکی (

دهد و باعث اعتماد وي به رسانه  هایی اعتبار رسانه را در نزد مخاطب افزایش می چه مؤلفه

بانی و دوري از تحریف و  چون تغییر در نوع دروازههمهایی  مؤلفه رعایتنتایج این تحقیق  .شود می

چون همهایی  ) دریافت که اینترنت با توجه به ویژگی1397عقیلی ( انست.سانسور را ضروري د

گریزي،  بودن، فقدان کنترل مرکزي، فقدان مالکیت بر شبکه و سانسور جایی بودن، همه تعاملی

رفتۀ مشارکت سیاسی و دموکراسی فراهم  تواند فضاي مساعدي را براي احیاي ابعاد ازدست می

 رود. ي مناسب براي گسترش مشارکت سیاسی به شمار میبستر ،آورد و به این ترتیب

) حاکی از این بود که بین احساس امنیت 1398نتایج تحقیق افشانی و محمودآبادي (

که افراد احساس  داري وجود دارد و مادامی اجتماعی و خودسانسوري رابطۀ معکوس و معنی

) از 2007( 1هایز کنند. ري میرا بیان نکرده و خودسانسو خودات ینظر ،امنیت نداشته باشند

مخالف هستند چه  کسیتا بگویند وقتی با نظر  بودکنندگان در مطالعه خواسته  شرکت

 دهد؛ را نشان میخودسانسوري  برايهاي مختلف مردم  ها انواع استراتژي پاسخاو کنند؟  می

دادن به آن.  اسخال بدون پؤدادن س براي تغییر موضوع یا بازتاب تالشتفاوتی،  مانند ابراز بی

 هاي کاري آزمایشی در هویت افکار نشان داد که افراد در برابر دیدگاه یک دست ،همچنین

 ،این بر عالوه ؛کنند تا در یک محیط دوستانه هاي سکوت استفاده می بیشتر از استراتژي ،خصمانه

 شود. برخی موضوعات بیشتر موجب اجتناب افراد از بیان عقایدشان می

_______________________________________________________ 
1. Hayes 
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هاي حاصل از سه نظرسنجی  دادها بررسی ) ب2010( 3و کریستن 2وس موریسونری 1،هز مت

زمانی که نگرش آنان به دیگران در سطح اطمینان کم یا  ،که بیان عقیدة افراد دادندنشان 

ند، چنین اثري پیدا دارگیرد و براي افرادي که اطمینان باالیی  تأثیر قرار می تحت ،متوسط است

 براي بعضی از افراد، نه همۀ اعضاي عمومی، سکوت وجود دارد. قطفشود. بنابراین،  نمی

) نشان داد که سکوت درمورد مسائل و 2012( 5موریسون و هولین 4،میلیکنپژوهش نتایج 

هایی  دند که در موقعیتکر بیاندهندگان  درصد از پاسخ85بسیار رایج است؛  يکار ،مشکالت

کردند  هرچند که احساس می ،اند ه را بیان نکردهکردند مسئل قرار دارند که در آن احساس می

ها  . نگرانی1اند:  را شناسایی کرده» سکوت«آن مسئله مهم است. محققان هشت نوع مسائل 

ا هیندهاي سازمانی، عملکرد یا پیشنهادا. مشکالت با فر2 ؛درمورد صالحیت همکار یا سرپرست

هاي شرکت یا  با سیاست نبودن . موافق4 ؛رنگرانی درمورد پرداخت یا حقوق براب .3 ؛براي بهبود

. آزار و اذیت و یا 7 ؛. مسائل اخالقی یا عدالت6 ؛. مسائل مربوط به شغل شخصی5 ؛تصمیمات

باقیماندة ترس یا عالمتگذاري  ،. درگیري با همکار. دلیل اکثریت براي سکوت8 ؛استفاده سوء

ند از: احساس ناامیدي، ترس ا عبارت منفی بود و خسارت در روابط ارزشمند. دیگر دالیل سکوت

هاي  هاي فردي، ویژگی جویی، مجازات، نگرانی درمورد تأثیر منفی بر دیگران، ویژگی از انتقام

 سازمانی و ارتباط ضعیف با ناظر.

)، سه شاخص انسانی 2012( 9و یاماماتو 8کوشین 7،همیل اوسکی 6،دالیسايدر پژوهش 

شارکت مدنی، اعتماد و همسایگی. نتایج نظرسنجی نشان ه است: مشد بررسیسرمایۀ اجتماعی 

بر تمایل به ابراز نظرات دارد. همسایگی و اعتماد تأثیر  یداد که مشارکت مدنی تأثیر مستقیم

ت خود داشتند که به نوبۀ خود با تمایل به بیان یاشده از نظر مثبت مستقیم بر حمایت درك

 عقیده رابطۀ مثبت داشت.

ادراك حمایت و حمایت از «با عنوان  ی) تحقیق2017( 1ن سیکورکیو وو 10هز، نول مت

، انجام دادند. فرض کلیدي تئوري مارپیچ سکوت این است که شرایط بر بیان »ات سیاسیینظر

_______________________________________________________ 
1. Matthes 
2. Rios Morrison 
3. Christian 
4. Millikan 
5. Hewlin 
6. Dalisay 
7. Hmiel owski 
8. Kushin 
9. Yamamato 
10. Knoll 
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و تأثیر آن را تأیید  ه. محققان توانایی این رابطه را متاتحلیل کردگذارد میعقاید سیاسی تأثیر 

نفر انجام شد که ارتباط مثبت معناداري بین  هزار27ین جمعاً شش مطالعه در ب و دند. شصتکر

) هنگامی بود که r=34/0شدن ( ترین تأثیر خاموش . بزرگگردیدشرایط و بیان دیدگاه مشاهده 

 کردند. ها صحبت می کنندگان با خانواده، دوستان یا همسایگان خود درمورد مزاحمت شرکت

هایی با  پژوهش ،قدمت حیات اجتماعی بشر دارد با اینکه واژة خودسانسوري، تاریخی به 

صورت  به ،این مضمون بسیار کم است. تحقیقات معدودي هم که در این زمینه انجام شده است

 مسئلهبه این  اًمستقیم ها آنیک از  اند و هیچ خودسانسوري اشاره کرده مسئلۀغیرمستقیم به 

اکثر  ،همچنین .اند و اصلی تحقیق عنوان نشدهعنوان متغیر وابسته  به ،عبارتی به؛ اند نپرداخته

است و یا در لفافه آن را عنوان  ها کار شده  ها در حوزة سانسور مطبوعات و رسانه پژوهش

نظر را مرکز توجه خود قرار ظهارجز معدودي، آزادي عقیده و ا به ،اند. تحقیقات خارجی نیز کرده

کلی در تحقیقات داخلی و خارجی  طور کرد که به بیانگونه  توان این کلی می یبا نگاه .اند داده

این پژوهش، در این حوزه  ،رو این است. از صورت عمیق و دقیق به این مسئله پرداخته نشده به

  هاي بعدي باشد. رود چراغی فرا راه پژوهش رود و امید می می رجدید به شما

 

 چارچوب نظري

آنچه  ،و تنبیه توجه دارد. در نظر اندیشمندان به مفاهیم پاداش 2نظریۀ رفتارگرایی جورج هومنز

گردد، پاداش حاصل از انجام آن است.  شود و پایداري آن را سبب می موجب بروز یک رفتار می

ند که نتایج ده ز میوها، رفتارهایی از خود بر فرض اصلی این دیدگاه آن است که انسان

مشارکت در امور متعدد  ،سانسوريها داشته باشد. در جریان خود اي براي آن دهنده پاداش

 ايکننده، پاداشی بر ها در مقام مشارکت کند که انسان عنوان یک رفتار، زمانی رشد پیدا می به

االمکان در برابر آن رفتار مجازات نشوند. هومنز چند قضیۀ بنیادي  تیآن در نظر بگیرند یا ح

ا براي تبیین رفتار مشارکتی به کار ها ر توان آن کند که می براي تبیین رفتار انسان مطرح می

 کنیم: اختصار به تعدادي از این قضایا اشاره می گرفت. در اینجا به

در غالباً اگر  ،دهد عملی که شخص انجام می هرقضیۀ موفقیت: هومنز معتقد است  .الف

 اساسیابد. بر وسیلۀ همان شخص افزایش می بهعمل گیرد، احتمال تکرار آن بپاداش  مقابل آن

عنوان یک رفتار از سوي فرد ابراز شود و پاداش دریافت کند (مثالً  اگر مشارکت به ،این قضیه

احتمال آنکه تمایل فرد به رفتار مشارکتی افزایش یابد زیادتر  ،گیري از نظر فرد) تشویق و ایده

                                                                                                                                               
1. VonSikorki 
2. George Homans 



  رابطه مشارکت و اعتماد اجتماعی با خودسانسوري در بین شهروندان شهر یزد 

13  

قضیۀ ارزش: همچنین  .یابد. ب ها خودسانسوري کاهش می شود که در پی این مشارکت می

تر باشد، احتمال بیشتري دارد که همان کنش را  نتیجۀ یک کنش براي فرد باارزش هرچه

 ).429-428: 1389دوباره انجام دهد (ریتزر، 

آید. حلقۀ عامل بروز  اي از عوامل به وجود می رفتار در پی زنجیره ،به نظر آیزن و فیش باین

). گرایش افراد به سمت 9: 1379 پور، رفتار است (رفیعآن انجام  رايب» قصد و نیت« ،رفتاریک 

انتظار فایده به معناي آن است که شخص تا  .تابع انتظار فایده و ارزیابی فایده است ،مشارکت

کند که آیا آن  شخص ارزیابی می یعنی ،دارد و ارزیابی فایده هچه حد از یک پدیده انتظار فاید

ارکت کند یا نکند؟ بنابر عواملی ازجمله کند مش ارزیابی می ؟پدیده به نظر او فایده داشته یا خیر

ترین تئوري مربوط به گرایش به عمل در  ترین و مناسب انتظار و ارزیابی فایده که ذکر شد، مهم

نزد افراد، نظریۀ فیش باین و آیزن است که طی آن افراد قصد دارند با مشارکت در هر عملی به 

سکوت  ،د به این فواید دسترسی پیدا کنندکه نتوانن سري فواید دست پیدا کنند و مادامی یک

). طبق اصول نظریۀ فیش باین و آیزن، در ارتباط با 11: 1379پور،  کنند (رفیع اختیار می

طبق این  .ممکن است مشارکت کنند یا خیر ،گیرند نتایجی که افراد براي رفتار خود در نظر می

براساس قصد و  ،مشارکت اجتماعی توان چنین عنوان کرد که بین تمایل افراد به می ،نظریه

 نیتی که انتظار آن را دارند و خودسانسوري، ارتباط وجود دارد.

ی ینشان داد که رفتار افراد ناشی از عملکردها» ساختاربندي«با ارائۀ نظریۀ  1آنتونی گیدنز

نه از طریق کنش فردي و هر نوع  ،گیرند که در راستاي زمان و مکان سامان می ستااجتماعی 

اي است که خودسانسوري  اهمیت زمان و مکان در نظر گیدنز به اندازه ،جامعیت اجتماعی. درواقع

د و این نگیر داند که در زمان و مکانی خاص صورت می انسان را ناشی از عملکردهایی می

: 1389داند (ریتزر،  گرفته را داراي خصلت برگشتی ناشی از مشارکت می خودسانسوري صورت

توان چنین نتیجه گرفت که خودسانسوري فرد از  جه به نظریۀ ساختاربندي گیدنز می). با تو601

گیرد که بعد زمانی و مکانی در این فرایند از اهمیت بسیاري  ت میئهایی خاص نش جریان

 اقداماتی خاص انجام دهد.، شود فرد در یک زمان خاص منجر می وبرخوردار است 

در  ،د. به نظر اوکن هاي بنیادین آن مطرح می یته و ویژگیگیدنز اعتماد را در رابطه با مدرن

هاي انتزاعی عمیقاً  جهان مدرن، زندگی شخصی و پیوندهاي اجتماعی، در فراگیرترین نظام

شود که طرفین باید روي آن کار  میتبدیل اند و اعتماد در سطح شخصی، به طرحی  تنیده شده

آن را باید بلکه  ،ل ثابت هنجاربخش، در اختیار داشتتوان با اصو را نمی اعتمادکنند. در اینجا 

 ،دادن محبت، سعۀ صدر و واکنش مثبت افراد است. از نظر گیدنز جلب کرد و وسیلۀ آن، نشان

_______________________________________________________ 
1. Anthony Giddens 
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ترین  نقطۀ مقابل اعتماد، در عمیق ،این همان فرایند متقابل خودگشایی است. از نگاه گیدنز

نگرانی و هراس وجودي افراد است (گیدنز،  اش همان معناي آن، حالتی ذهنی است که خالصه

نتوان به  ،پیچیدگی خاص خود را دارند ،). چنانچه در جوامع مدرن که روابط145: 1378

توان نوعی خودسانسوري را فرض کرد که در  می ،اشخاص در پیوندهاي اجتماعی اعتماد کرد

در د واکنش ترس افراد توان این خودسانسوري می ؛اعتمادي به افراد است نتیجۀ هراس و بی

 کردن به دیگران باشد. اعتماد مقابل

د. هنگامی کن میدر مبادلۀ اجتماعی توجه  2نخست به مسئلۀ قدرت ،برخالف هومنز 1،بالو

دیگري باید  ،شود هر مقدار که خود او متمتع می ،کند که شخصی قدرتی بر دیگري اعمال می

اي  منزلۀ بازي این معنا نیست که روابط اجتماعی به ضرورتاً به مسئلههزینۀ آن را بپردازد. این 

گرچه از تعاون خود سود  ،نفع بلکه بدین معناست که افراد ذي ،است که نتیجۀ آن صفر است

هاي  شوند و برخی هم هزینه آورند. بعضی بیشتر منتفع می اما نفع برابر به دست نمی ،برند می

ري طرفین در این مبادله و عدم تعادل قدرت در آن گردند. بالو به نابراب بیشتري را متقبل می

شدن در برابر اشکالی از  تسلیم ،). برمبناي نظر بالو428- 426: 1391ورزد (توسلی،  تأکید می

تواند کنش ارادي محسوب شود.  دارد که این عمل می ی مصون مییاهفرد را از بروز خطر ،قدرت

ه یک عمل در مبادله وجود ندارد، این عمل نیازمند از نظر بالو، ازآنجاکه هیچ اطمینانی از بازد

ابتدا از مبادالت خرد که  ،یابد اعتماد به دیگران است. رابطۀ مبادله، در فرایندي که تعامل می

براي مبادلۀ بیشتر از خود انگیزه  ،اگر نتیجه بخش بود ؛شود نیازمند اعتماد کم است آغاز می

 ۀمبادل ۀبا توجه به نظری .)Blau, 1964: 352( کند دهند و اعتمادپذیري بروز می نشان می

که افراد  مادامی که دکر بیانگونه  توان این اجتماعی می ۀبالو و توجه او به بحث قدرت در مبادل

پرخاش،  ههاي تندي ازجمل متضمن واکنش ،خود در گذشته ياها و پیشنهادهنظر ۀدر پی مبادل

نکرده و اعتقادات مشابه خود را در شرایط دیگر ابراز اعتماد  ،مجازات، تنبیه و... شده باشند

تر یا حداقلی هستند و  پایین ۀهایی که افراد احساس کنند در مرتب در گروه ،کنند. همچنین نمی

باز زده و  خود سر ياهاز بازگویی نظر ،ها مسلط شوند ها این قدرت را دارند که بر آن سایر گروه

د و با اعتقادات اشکنند که در جهت اهداف گروهی ب مییا چیزي را بیان  ،کنند سکوت می

  ).86: 1398ها همخوانی ندارد (افشانی و محمودآبادي،  حقیقی آن

اي  اعتماد در جامعه میزانکند و هرچه  اعتماد، همکاري را تسهیل می 3،بنا به نظر پاتنام

تر است. اعتماد به بیشتر باشد، احتمال همکاري و مشارکت بین افراد و ابراز نظر شخصی بیش

_______________________________________________________ 
1. Blau 
2. Power 
3. Robert D. Putnam 
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بینی براي بیان  بینی رفتار دیگران است. در جوامع کوچک، پیش دیگران مستلزم توانایی پیش

ازجمله اقوام و  ،شود که به روابط نزدیک ا و همکاري براساس اعتماد صمیمانه انجام میهنظر

غیرمستقیم  تر و غیرشخصی اعتماد ،شود. اما در جوامع بزرگ و پیچیده مربوط می ،آشنایان

). اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن پیچیده، از دو منبع 292-291: 1380ضرورت دارد (پاتنام، 

شود. پاتنام با  هاي مشارکت مدنی، ناشی می مرتبط یعنی هنجارهاي معاملۀ متقابل و شبکه

ن، کند که به علت تأثیر تبعات مثبت یا منفی یک کنش براي دیگرا تأکید می 1ارجاع به کلمن

دهند. این  هنجارهاي اجتماعی، حق کنترل یک عمل را از یک بازیگر به دیگران انتقال می

ازجمله آموزش مدنی و نیز از طریق  ،شدن شدن و اجتماعی هنجارها از طریق سرمشق

شوند. هنجارهاي موجد اعتماد، به این دلیل  ها، در افراد جامعه تلقین و تثبیت می مجازات

کنند. بدین  آورند و همکاري را تسهیل می هزینۀ معامالتی را پایین می یابند که توسعه می

براساس  ،صورت غیرمستقیم با آنان ارتباط دارند صورت که افراد رفتار دیگرانی را که به

 ،که وجه و نظري مثبت به آنان وجود داشته باشد صورتی کنند و در بینی می حدسیات خود پیش

اما  ؛پردازند کنند یا با آنان به تبادل نظر می ات خود را ابراز مییو نظر با آنان ارتباط برقرار کرده

د و ننک میافراد اعتماد ن ،بینی و تصور مطلوبی در ذهن افراد نقش نبندد که پیش صورتی در

: 1380عبارتی خودسانسوري را در پیش گیرند (پاتنام،  یا به ،دنندهند سکوت ک ترجیح می

293-294.( 

چراکه از طریق  ؛توانیم به خودسانسوري بسط دهیم در رابطه با اعتماد را می 2بحث پارسونز

ظن یا  د، حسننک مید، احساس عضویت در ما وش میفرد به جامعه متصل  ،پذیري جامعه

در مراحل و  ،پذیري گیرد و در فرایند جامعه ظن فرد به اعضاي جامعه شکل می سوء

گیرد و در  اعتماد کند، چگونه این اعتماد شکل می یابد به چه کسانی هاي خود درمی موقعیت

را نشان ندهد. پارسونز معتقد است خانواده اولین مایی است که  اش برابر چه کسانی خود واقعی

آموزد که به چه  کند یا می اعتمادي خود غلبه می انسان با تعلق به آن بر احساس ترس و بی

 ).55-54: 1382سوري کند (بهزاد، آنان خودسان برابرکسانی اعتماد نکند و در 

مبادله است. مبادله شکل خالص و  ،رابطۀ اجتماعی مسلط در جوامع مدرن 3،براي زیمل

شود. طبق  هایی است که در آن منافع دنبال می هاي متقابل انسان ترین شکل همۀ کنش اصلی

ما به خاطر  ،لهد. در جریان مبادشوهر کنش متقابلی باید همچون مبادله قلمداد  ،نظر زیمل

اعتماد است؛  ،ترین شرایط مبادله کنیم. یکی از مهم گذاري می گذشتگی و ارزش خود چیزهایی از

_______________________________________________________ 
1. Colman 
2. Parsons 
3. Simmel 
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اعتماد در جریان زندگی  ،د. بنابراینشو افراد به یکدیگر، جامعه تجزیه می بدون اعتماد عمومیِ

است  ناپذیر ماد اثباتزیمل معتقد است که اعت ،حال این درون جامعه است. با  یکی از اجزاي مهم

د که اعتماد شو به کمک بسیاري از نیروهاي مختلف تقویت می ،اتیعقیده و بیان نظر زارو اب

نوع روابط شخصی و دامنۀ مبادالت  ،نیافته تفکیک اي در جامعه ،بنابراین ؛یکی از آن نیروهاست

یم و در مواجهه با سایر است که ما به آنان اعتماد دارمحدود اي  شده هاي خاص و تعیین به گروه

 ).Simmel, 1950: 326( شود هاي غیر، محتاطانه عمل می گروه

مبادله، تعامل افراد فرایندي دوجانبه بوده که  ۀشده و با تأکید بر نظری طبق نظریات مطرح

نیازمند محاسبه است. افراد در شرایط کنش با دیگران و قبل از آن، معیارهایی ازجمله 

گیرند، میزان اعتماد خود را به دیگران محاسبه  ه در گذشته را در نظر میهاي مشاب موقعیت

گیرند آیا عمل مدنظر خود را انجام دهند یا خیر. بنابراین، با توجه  می تصمیمکنند و سپس  می

توانند در تبیین خودسانسوري  شده، متغیرهاي مشارکت و اعتماد اجتماعی می به نظریات مطرح

 کمک شایانی کنند.

 

  هاي تحقیق فرضیه

 خودسانسوري رابطه وجود دارد.ابعاد آن با بین اعتماد اجتماعی و . 1

  خودسانسوري رابطه وجود دارد. و ابعاد آن با بین مشارکت. 2

  

 

 . مدل نظري تحقیق1شکل 
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 پژوهششناسی  روش

  جامعۀ آماري و نمونۀ پژوهش

حاضر که بررسی تأثیر اعتماد  این پژوهش از نظر روش، کمی است و با توجه به هدف پژوهش

اجتماعی و مشارکت بر خودسانسوري شهروندان شهر یزد بود، از روش پیمایشی استفاده شده 

 ،آماري پژوهش ۀنامه بهره گرفته شده است و جامع آوري اطالعات از پرسش براي جمع .است

رشماري که براساس س هستند 1397شهر یزد در سال  االترساله و ب15شهروندان  تمامی

). حجم 1395نفر بودند (مرکز آمار ایران،  393323حدود  ،1395عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر محاسبه  384شهروندان این شهر، با استفاده از فرمول کوکران و حداکثر واریانس،  ۀنمون

 .اي استفاده شده است اي چندمرحله گیري خوشه شده است. در این پژوهش، از روش نمونه

بعد، در هر منطقه  ۀاصلی و در مرحل ۀعنوان پنج خوش شهر یزد به ۀکار ابتدا پنج منطق براي این

ها در نظر گرفته شده است و از هر خیابان نیز  تعدادي خیابان اصلی به شکل بلوك براي خوشه

ها تعدادي  هریک از کوچه براي ،طور تصادفی انتخاب شده است. درنهایت چندین کوچه به

 شد تا در آن مناطق تکمیل شوند. ابانتخنامه  پرسش

 
مجرب  انادتاعتبار محتوایی دارد که با تأکید بر نظر و ارزیابی اس ،پژوهش ۀنام پرسش

این، پایایی ابزار نیز از طریق آزمون آلفاي کرونباخ  بر ها به دست آمده است. عالوه گویه ةدربار

میزان آلفاي  SPSSافزار  ستفاده از نرمحاصل شده است. با استفاده از یک آزمون مقدماتی و با ا

 کرونباخ محاسبه شده است که نتایج به شرح زیر است:

  

 . ضرایب پایایی متغیرهاي تحقیق1جدول 

 (آلفاي کرونباخ) ضریب پایایی تعداد ابعاد ها تعداد گویه متغیر

 756/0 4 15 اعتماد اجتماعی

 869/0 2 17 مشارکت

 861/0 - 25 خودسانسوري

  

بودن پایایی  شده است که نشانگر مطلوب 7/0ب آلفا براي همۀ متغیرها بیش از ضری

 ابزار است.
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  شود: در ادامه تعریف نظري و عملیاتی متغیرهاي تحقیق ارائه می

کند  مند که فرد در تبادل پیام براي خود ایجاد می اخالل نظام هرگونهخودسانسوري: 

اي خاص بیندیشیم، بنویسیم و سخن بگوییم  گونه د بهدار می خودسانسوري نام دارد که ما را وا

 ،ساخته گویه، به شیوة محقق 25مفهوم خودسانسوري با  ،). در این تحقیق35: 1395زاده،  (تقی

د که نها به نحوي طراحی شو گویه استنامه طراحی شده است. سعی شده  در قالب پرسش

. در این تحقیق، خودسانسوري کنندگیري بتوانند به بهترین نحو خودسانسوري را اندازه

و از قالب  بیان نظریات مخالف دیگران و بیان نظر در اقلیت، بیشتر مدنظر است ۀدرزمین

در هر «، »توانم در جمع نظري مخالف دیگران ارائه کنممی«هاي مثبت و منفی (مانند  گویه

من «، »کنم بیان نمیاگر احساس کنم نظرم در اقلیت است آن را «، »زنمشرایطی حرفم را می

و...) استفاده شده  »تمایل دارم نظر خود را فقط براي کسانی که به آنان اعتماد دارم بیان کنم

نظر، مخالفم و کامالً  قسمتی (کامالً موافقم، موافقم، بی هاي این متغیر در طیف پنج است. گویه

شد. مجموع امتیازات امتیاز به آن اختصاص داده  5تا  1گذاري شد که از  مخالفم) ارزش

 125و حداکثر  25گو  کند. حداقل امتیاز پاسخ گو، میزان خودسانسوري فرد را مشخص می پاسخ

 .قرار دارد 5تا  1 ۀها، در دامن که پس از تقسیم بر تعداد گویه خواهد بود

اعتماد عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت  1:اعتماد اجتماعی

که انتظار  اي گونه اطمینان به این نکته است که دیگران به حسن تمایل مبتنی بر ای ؛اجتماعی

 ،در پیش خواهند گرفت. به تعبیر فوکویاما کننده حمایتاي  د و شیوهکنن میرود عمل  می

اعتماد انتظاري است که در یک اجتماع منظم، صادق و داراي رفتار تعاونی خود را نشان 

. 1بعد مجزا سنجیده شده است:  چهار). اعتماد اجتماعی، خود در 1383پور،  دهد (شارع می

به افراد آشنا و افرادي که فرد عمدتاً با آنان در   معنی اعتماد و اطمینان  به :شخصی اعتماد بین

نوع از اعتماد اجتماعی   در این :یافته . اعتماد تعمیم2). 14: 1380ارتباط است (امیرکافی، 

به افرادي که وي الزاماً با آنان  ف گیدنز، میزان اعتماد و اطمینان فرد انتزاعی براساس تعری

. اعتماد 3 د.شو می یدهسنج ،آنان ندارد باارتباط رودررو نداشته و همچنین آشنایی کامل 

هاي دولتی و همچنین  اعتماد و اطمینان به نهادها و سازمان  براساس تعریف گیدنز، به :نهادي

بیانگر میزان  ،قابلیت اعتماد به محیط :. اعتماد به محیط4مربوط است.  هاي غیردولتی سازمان

آبادي، حیدري و  (افشانی، فاضل نجف استپذیري و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی  ریسک

 ). 194: 1389آبادي،  نوریان نجف

_______________________________________________________ 
1. Social Trust 
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ی، شخص گویان، این متغیر در چهار بعد (نهادي، بین جتماعی پاسخامنظور سنجش اعتماد  به

گویه براي هر چهار بعد است. این  15شامل  که جمعاً شده سنجیدهیافته)  محیطی و تعمیم

گذاري  نظر، مخالفم و کامالً مخالفم) ارزش قسمتی (کامالً موافقم، موافقم، بی متغیر در طیف پنج

، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) از طیف متفاوت (اصالً »یافته اعتماد تعمیم« فقطشد و 

  سازي شد.  این بعد از متغیر همسان، براي سهولت کار ،هاخوردار بود که در قسمت یافتهبر

ن آمادگی پذیرش کنند، مسئوال اعتماد نهادي: مسئوالن بیشتر به پولدارها رسیدگی می

ن براي مردم قابل اعتمادند، مسئوالن در قبال مردم جدید را دارند، اکثر مسئوال ياهپیشنهاد

  کنند.  دلسوزي می ه وفاحساس وظی

دهم، خیلی دوست  : وسایلم را بدون هیچ نگرانی به دوستانم قرض میشخصی بیناعتماد 

ها  دادن وسایل منزلمان به همسایه داشته باشیم، با قرض خانوادگیآمد  و دارم با فامیل رفت

  کند.  فامیل از من حمایت می ،موافقم، اگر برایم مشکلی پیش بیاید

دار واقعی کیست و ریاکار کدام است، امروزه اگر  معلوم نیست دین امروزه اعتماد به محیط:

گرفتن  کردن دیگران براي وام گردد، ضمانت کسی کیف پولی پیدا کند دنبال صاحبش نمی

  اشتباه است. 

شکان، رانندگان تاکسی و همسایگان تا چه زمانند معلمان، پ افراديیافته:  اعتماد تعمیم

 ند.میزان قابل اعتماد

معناي همکاري، شرکت در کاري، امري یا فعالیتی و حضور در  مشارکت به 1:مشارکت

صورت  صورت فعال و چه به گیري، چه به منظور بحث و تصمیم جمعی، گروهی و سازمانی به

 3و مشارکت مدنی 2). مشارکت دو بعد مشارکت اجتماعی91: 1383پور،  غیرفعال است (خیراهللا

ها، اعضاي  داللت دارد که از طریق آن اراديهاي  ی به آن دسته از فعالیتدارد. مشارکت اجتماع

صورت مستقیم یا غیرمستقیم در  یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به

هاي  شبکه). پاتنام 108: 1369دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند (محسنی تبریزي،  شکل

 ها در ند و هرچه این شبکهدا اجتماعی می ۀي سرمایضرور اشکال یکی از را مشارکت مدنی

جهت منافع متقابل بیشتر است.  احتمال همکاري شهروندان در ،باشند تر اي متراکم جامعه

 ،هنجارهاکنند. این  متقابل را تقویت می ۀهنجارهاي قوي معامل ،هاي مشارکت مدنی شبکه

جامعه  پذیرش هنجارهاي رفتار هد وع به وفاي ،کسب حسن شهرت که بهرا هاي ارتباطی  شبکه

کنند و  هاي مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل می ند. شبکهکتقویت می ،محلی متکی است

_______________________________________________________ 
1. Collaboration 
2. Political Participation 
3. civil Participation   
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. )298: 1380بخشند (پاتنام، قابل قبول بودن افراد بهبود می جریان اطالعات را درمورد

متی، مدیریت هایی است که در ارتباط با فضاي سیاسی، حکو همچنین مشارکت مدنی فعالیت

هاي غیردولتی بوده و معموالً در قالب عضویت رسمی فرد در  ها و نیز سازمان ها و انجمن باشگاه

مراتب است (لعل سجادي،  دهد و تابع مقررات و سلسله هاي مختلف، خود را نشان می گروه

 گویان، این متغیر در دو بعد مشارکت منظور سنجش میزان مشارکت پاسخ به ).119: 1387

 گویه براي دو بعد بود. 17اجتماعی و مشارکت مدنی سنجیده شد که جمعاً شامل 

 

 پژوهشهاي  یافته

درصد را زنان تشکیل 1/46درصد را مردان و 9/53گویان مورد مطالعه،  نفر پاسخ 384از مجموع 

درصد 3/2درصد مجرد و مابقی  3/37گویان متأهل،  درصد پاسخ3/60از این میان،  اند. داده

سال و حداقل سن  85/32گویان  شده) بودند. میانگین سنی پاسخ ون همسر (مطلقه و فوتبد

گویان مدرك تحصیلی  درصد از پاسخ5/43است. از نظر تحصیالت،  بوده  72و حداکثر سن  16

 گویان داراي مدارج تحصیلی دیگر بودند. ند و مابقی پاسخاشتلیسانس د

 حقیقهاي تهاي توصیفی متغیر . آماره2جدول 

 میانگین حداکثر  1حداقل متغیر
انحراف 

 معیار
 زیاد متوسط کم

 0/8 6/82 4/9 509/0 98/2 20/4 08/1 خودسانسوري

 1/21 7/66 2/12 655/0 106/3 70/4 1 مشارکت اجتماعی

 6/9 1/53 2/37 794/0 581/2 86/4 1 مشارکت مدنی

 8/9 3/65 9/24 641/0 843/2 68/4 12/1 مشارکت

 7/4 9/40 4/54 723/0 283/2 5 1 یافته میماعتماد تع

 7/4 3/52 1/14 848/0 079/2 75/4 1 اعتماد نهادي

 4/3 2/61 4/35 765/0 453/2 5 1 اعتماد به محیط

 2/4 0/32 8/63 843/0 279/3 5 1 شخصی اعتماد بین

 2/2 7/58 1/39 548/0 524/2 22/4 03/1 اعتماد اجتماعی

   
است و خودسانسوري در میان  98/2تغیر خودسانسوري ، میانگین م2طبق جدول 

شده  بندي هاي رتبه با توجه به داده ،شهروندان شهر یزد در حد متوسط خود قرار دارد. همچنین

_______________________________________________________ 
  ات متغیرهاي تحقیق براساس طیف لیکرت، ببن یک تا پنج بوده است.دامنۀ نمر.  1
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درصد) در رتبۀ 6/82گویان ( )، خودسانسوري اکثریت پاسخزیاد(در سطوح کم، متوسط و 

ن امر است که افراد تمایل دارند در هاي توصیفی تحقیق گویاي ای یافتهمتوسط قرار گرفت. 

دانند نظریاتشان مخالف آنان است،  هایی که می هایی که تازه عضو آن شدند یا گروه گروه

اند که سکوت یعنی  صحبت نکنند، وارد بحث نشوند و سکوت کنند؛ چون به این باور رسیده

میانگین  ،همچنینود. ش هاي اقلیت و مخالف، بیشتر مشاهده می امنیت. خودسانسوري در گروه

طورکلی میانگین مشارکت در میان شهروندان   به بنابراین،است.  84/2شاخص کلی مشارکت 

شده (در سطوح  بندي هاي رتبه با توجه به داده عالوه، به. است) 3شهر یزد نزدیک به متوسط (

ر گرفت. درصد) در رتبۀ متوسط قرا3/65گویان ( کم، متوسط و زیاد)، مشارکت اکثریت پاسخ

طورکلی میانگین  به بنابراین،است.  52/2 باالخره اینکه میانگین شاخص کلی اعتماد اجتماعی

و از میان  ) است52/2تر ( از حد متوسط پایین ،اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر یزد

د گویان مربوط به اعتما ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی، بیشترین میزان اعتماد در بین پاسخ

همچنین با ) بوده است. 079/2) و کمترین آن مربوط به اعتماد نهادي (279/3شخصی ( بین

شده (در سطوح کم، متوسط و زیاد)، اعتماد اجتماعی اکثریت  بندي هاي رتبه توجه به داده

 درصد) در رتبۀ متوسط قرار گرفت.7/58گویان ( پاسخ

 
 .  همبستگی متغیرهاي مستقل با خودسانسوري3جدول 
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ضریب 

 همبستگی

***

285/0

- 

***

303/0

- 

***

287/0

- 

***

273/0

- 

***

417/0

- 

***

430/0

- 

***

391/0

- 

***

235/0

- 

سطح 

 معناداري
001/0 001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  

 

شود که بین اعتماد اجتماعی و تمام ابعاد  گیري می چنین نتیجه 3براساس اطالعات جدول 

یافته و همچنین  شخصی، اعتماد نهادي و اعتماد تعمیم شامل اعتماد به محیط، اعتماد بین ،آن

رابطۀ معکوس  ،وريیعنی مشارکت اجتماعی و مشارکت مدنی با خودسانس ،مشارکت و ابعاد آن



 1398زمستان ، 4ة شمار ،دهمسیز دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

22  

و معناداري وجود دارد؛ یعنی با کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت و ابعاد این دو متغیر، 

 یابد. خودسانسوري افزایش می

  

 یابی معادلۀ ساختاري مدل

از رویکرد  ،بررسی تأثیر متغیرهاي اعتماد اجتماعی و مشارکت بر متغیر خودسانسوري منظور به

د. متغیرهاي مستقل (اعتماد اجتماعی و شمحور، استفاده  ري کوواریانسساختا ۀیابی معادل مدل

هاي عاملی صورت متغیرهاي مکنون و در قالب مدل مشارکت) و وابسته (خودسانسوري) به

هاي ارزیابی کلیت برآوردهاي مربوط به شاخص .دندشساختاري  ۀاول وارد مدل معادل ۀمرتب

این مدل (اثر متغیرهاي اعتماد اجتماعی و مشارکت بر ساختاري و پارامتر اصلی  ۀمدل معادل

 شده است:  در شکل و جداول زیر گزارش ،متغیر خودسانسوري)

 
  

ساختاري اثر متغیرهاي اعتماد اجتماعی و مشارکت بر متغیر خودسانسوري  ۀ. مدل معادل2شکل 

 در حالت غیراستاندارد
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اد اجتماعی و مشارکت بر متغیر خودسانسوري ساختاري اثر متغیرهاي اعتم ۀ. مدل معادل3شکل 

 در حالت استاندارد

 
 هاي عاملی مدل معادلۀ ساختاري. برآورد مقادیر مربوط به مدل4جدول 

 متغیر
 سطح معناداري  1مقدار بحرانی بار عاملی مقیاس خرده

 اعتماد اجتماعی

 --  --  496/0 یافته اعتماد تعمیم

 001/0 605/6 518/0 شخصی اعتماد بین

 001/0 039/7 585/0 اعتماد به محیط

 001/0 180/7 612/0 اعتماد نهادي

 مشارکت
 --  --  763/0 مشارکت مدنی

 001/0 629/11 830/0 مشارکت اجتماعی

 
هاي  مقیاس خرده ۀ، بارهاي عاملی مربوط به هم4در جدول  شده برآوردبرحسب مقادیر 

  به .در وضعیت مطلوبی قرار دارند» مشارکت«و همچنین متغیر » اعتماد اجتماعی«متغیر 

_______________________________________________________ 
1. Critical Ratio 
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هاي مربوط  مقیاس با خرده» مشارکت«و » اعتماد اجتماعی«همبستگی متغیرهاي  ،دیگر  عبارت

ابزار سنجش این متغیرها از  ،شود؛ درنتیجهبه این متغیرها در حد متوسط به باال برآورد می

 اعتبار عاملی برخوردار است.

  

 هاي ارزیابی کلیت مدل معادلۀ ساختارير شاخص. برآورد مقادی5جدول 

 شاخص
 برازش مقتصد  برازش تطبیقی برازش مطلق

CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA 

 067/0  739/2 12 552/0 965/0  939/0 976/0 862/32 مقدار

  

 ،هامطلوب این شاخص ۀساختاري با توجه به دامن ۀهاي ارزیابی کلیت مدل معادلشاخص

هاي پژوهش حمایت شده، توسط داده درمجموع بیانگر این است که مدلِ مفروضِ تدوین

ها داللت بر ها به مدل برقرار است و همگی شاخصدیگر، برازش داده  عبارت  شوند. به می

 ساختاري دارند. ۀمطلوبیت مدل معادل

 
 متغیر خودسانسوري.  برآورد مقادیر اثر متغیرهاي اعتماد اجتماعی و مشارکت بر 6جدول 

متغیر 

 مستقل
 مسیر

متغیر 

 وابسته

ضریب 

 تعیین

 برآورد
خطاي 

 معیار

مقدار 

 بحرانی

P. 
Value استاندارد غیراستاندارد 

  اعتماد

 31/0 خودسانسوري --- < اجتماعی
415/0 - 297/0 - 143/0 912/2 - 001/0 

 001/0 -362/3 072/0 - 309/0 - 242/0 مشارکت

 
متغیرهاي اعتماد اجتماعی و  .است: الف موارد بیانگر این 6ردشده در جدول مقادیر برآو

با درنظرگرفتن مقادیر  .کننددرصد از واریانس متغیر خودسانسوري را تبیین می31مشارکت 

  عبارت  شود. بهاین مقدار نسبتاً بزرگ برآورد می ،ضریب تعیین شاخصِ اثرِ مربوط به حجمِ

اجتماعی و مشارکت در حد نسبتاً باالیی توان تبیین واریانس متغیر  دیگر، متغیرهاي اعتماد

اثر متغیر اعتماد اجتماعی بر متغیر خودسانسوري به لحاظ آماري  .د. بنخودسانسوري را دار

)؛ بنابراین، فرض پژوهش مبنی بر اینکه متغیر اعتماد اجتماعی بر p > 01/0معنادار است (

توان ) می- 30/0شود. با توجه به مقدار ضریب تأثیر (تأیید می متغیر خودسانسوري تأثیر دارد،

شود، به این معنا که افزایش اعتماد اجتماعی میگفت این اثر معکوس و متوسط برآورد می

اثر متغیر مشارکت بر متغیر خودسانسوري به  .د. جشوتواند به کاهش خودسانسوري منجر 
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ابراین، فرض پژوهش مبنی بر اینکه متغیر مشارکت )؛ بنp > 001/0لحاظ آماري معنادار است (

) می- 31/0شود. با توجه به مقدار ضریب تأثیر (بر متغیر خودسانسوري تأثیر دارد، تأیید می

تواند شود، به این معنا که افزایش مشارکت میتوان گفت این اثر معکوس و متوسط برآورد می

 د.منجر شوبه کاهش خودسانسوري 

 

 گیري نتیجه

دهد که اعتماد اجتماعی با خودسانسوري در بعد   تایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان مین

شخصی  )، در بعد اعتماد بین-285/0)، در بعد اعتماد به محیط (-273/0یافته ( اعتماد تعمیم

 ،در میان این چهار بعد دارد.) رابطۀ منفی معنادار - 287/0) و در بعد اعتماد نهادي (-303/0(

و با  استشخصی و خودسانسوري  ن ضریب همبستگی و رابطه مربوط به بعد اعتماد بینبیشتری

اعتمادي افراد به یکدیگر، اقوام و آشنایان یا حتی نهادها و  کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش بی

دولت، خودسانسوري در بین شهروندان افزایش خواهد یافت. نتیجۀ تحقیق ما با تحقیق حسن 

 ،کنند اعتمادي سکوت می در صورت وجود بی ،افراد یک سازمان کردکه بیان ) 1393مرادي (

) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که افرادي که نسبت به دیگران 2010هز ( همسو بود. مت

د و سکوت یستندر ابراز عقیدة خود کامالً صادق ن ،در سطح اطمینان کم یا متوسط قرار دارند

هز با تحقیق ما در یک راستا قرار دارد. دالیساي و  تحقیق مت بنابراین نتیجۀ ؛کنند می

) نیز به بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سکوت پرداختند؛ یکی از متغیرهاي 2012همکارانش (

طور مشخصی بر تمایل به ابراز عقیده تأثیرگذار بوده است. نهایتاً با وجود این  آن (اعتماد) به

جهت  ه نتایج تحقیق دالیساي با نتایج تحقیق ما همسو و همتوان نتیجه گرفت ک شواهد می

طور  توان این نکته را متذکر شد که هرکدام از تحقیقات حاضر به در پایان می بوده است.

طور مستقیم  کدام از تحقیقات گذشته به غیرمستقیم با نتایج تحقیق ما همسو بودند. البته هیچ

کاري  لفافه و با عباراتی مشابه مانند مارپیچ سکوت، پنهان اند، بلکه در به خودسانسوري نپرداخته

 اند. کاري آن را بیان کرده و محافظه

بلکه  ،فرایند قراردادي تبیین کرد نوعیتوان اعتماد را نمی ،آمده دست هبا توجه به نتایج ب

ان حالت ذهنی در میان افراد است که براساس تجربیات پیشین خود فرد یا دیگر نوعیاعتماد 

شود. صرف وجود اینکه دیگران یا نهادها بگویند سطح عمومی اعتماد در جامعه زیاد می ایجاد

افراد خود باید از لحاظ روانی و  .ها و یکدیگر نیستدلیل وجود اعتماد افراد به سازمان ،است

ر د ؛ات خود را حس کنندیتوانایی ابراز نظر ،ذهنی احساس اعتماد کنند و براساس این اعتماد

هاي سرمایۀ  اعتماد اجتماعی یکی از مشخصه ،همچنین .مانندغیر این صورت ساکت می
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شود که خودسانسوري یا  شود و زمانی به توسعۀ اجتماعی ختم می  اجتماعی محسوب می

در  عالوه، بهاندیشی رواج پیدا نکند.  کاري و مصلحت داري، پنهان عناوین دیگري مانند خویشتن

ها فرزندان تحت امر پدر و مادر هستند، چنین افرادي با ورود به جامعه براي   بسیاري از خانواده

کاري خود را  کنند روحیۀ محافظه شوند و سعی می بازگوکردن واقعیت دچار خودسانسوري می

ثیرگذار باشد. در شرایطی که مردم بتوانند أتواند ت حفظ کنند. شرایط حاکم بر جامعه نیز می

دادن جایگاه خود یا  ن در سطوح مختلف ارتباط برقرار کنند و ترس ازدستراحتی با مسئوال به

رود و جامعه کمتر به سمت خودسانسوري پیش  اعتمادي از بین نمی ،مجازات را نداشته باشند

گیري کرد که براي توسعۀ جامعه نیاز است که فرهنگ بیان  گونه نتیجه توان این رود. پس می می

 اي مفید و سازنده در جامعه اجرا و نهادینه شود. یوهات و اعتراضات به شینظر

گونه نتیجه بگیریم که افراد در جریان مبادله دست به  توانیم اینمی ،همسو با نظر بالو

 ،افراد دیگر کاهش یابدبه محاسبه هرچه اعتمادشان این  جریانزنند و در محاسبه می

وب سقدرت نیز متغیر کلیدي مح ،این میاندر  .خودسانسوري در برابر آنان افزایش خواهد یافت

زیرا در جریان مبادلۀ گروهی قدرت بیشتري دارند و آنان که قدرتی ندارند از ابزار  ؛شود می

نتایج تحقیق همسو با  ،کنند تا در این میان متضرر نشوند. همچنین سکوت خود استفاده می

توان از آن با عنوان ه در اینجا میمبادله کمهم نظریۀ زیمل است که معتقد است یکی از شرایط 

هاي خاصی که به آنان اعتماد دارند عقاید  افراد در برابر گروه ؛اعتماد است ،ابراز نظر یاد کرد

ها همواره محتاطانه عمل کرده و  کنند و در مواجهه با سایر گروه خود را آزادانه بیان می

ست. همسوج تحقیق با نظریۀ پارسونز کنند. در آخر باید عنوان کرد که نتای خودسانسوري می

افراد اگر در برابر دیگران واکنش مثبت دریافت کنند و ترس و هراسی  ،طبق نظر پارسونز

که در روابط  صورتی کنند و در راحتی بیان می اتشان را بهیاعتماد کرده و نظر ،نداشته باشند

کنشی طبیعی در برابر ترس خودسانسوري وا ،اعتماد شوند پیچیدة جامعه مدرن به دیگران بی

جمله دوستان، رئیس از ،هاي مختلف . آن زمان که افراد در جریان ارتباط با گروهخواهد بودآنان 

گیرد و در مواجهه  در آنان ترس شکل می ،واکنش مثبتی دریافت نکنند ،یا حتی اعضاي خانواده

که جلوة دیگري از دهند   نشان می ها با آنان سکوت کرده یا نظرشان را موافق با آن

 خودسانسوري است.

مشارکت است. نتایج ضریب  ،متغیر دیگري که در این مقاله به آن پرداخته شده است

) و مشارکت -214/0دهد که مشارکت در دو بعد مشارکت مدنی با ضریب ( همبستگی نشان می

با افزایش  ؛ یعنیرداد) رابطۀ منفی و معناداري با خودسانسوري -200/0اجتماعی با ضریب (

بعد  ،شود طور که مشاهده می کند. همان خودسانسوري کاهش پیدا می ،مشارکت در بین افراد
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مشارکت مدنی از ضریب همبستگی بیشتري با خودسانسوري برخوردار است. نتایج این تحقیق 

) همخوانی دارد. در تحقیق دالیساي سه شاخص سرمایۀ 2012با تحقیق دالیساي و همکاران (

ثیر مستقیم و مثبتی بر أعی بررسی شده و به این نتیجه رسیدند که مشارکت مدنی تاجتما

اي مشابه همین نتیجه دست  . در این تحقیق ما نیز به نتیجهردتمایل افراد به بیان عقیده دا

 پیدا کردیم.

مشارکت اجتماعی نیز  ،تر دربارة آن صحبت کردیم عالوه بر متغیر اعتماد اجتماعی که پیش

که  نحوي به ،شود وند توسعۀ اجتماعی یک کشور متغیري کلیدي و مهم محسوب میدر ر

توانند در فرایند توسعه مثمر ثمر باشند و  عالقه و نگرشی می و یتمقو هرجداي از  ،شهروندان

عنوان یکی از  به ،روند توسعه را افزایشی کنند. دولت ،هاي متعدد با مشارکت خود در حوزه

هاي متفاوت شهروندان را به مشارکت و ابراز نظرهایشان  باید به شیوه ،ثیرگذارأنهادهاي ت

شود شناسایی کرده و از  د و هر عاملی را که باعث سرکوب و سکوت شهروندان مینتشویق ک

ترس و توان به  مید نشو عواملی که باعث این عدم مشارکت می از میانبروز آن جلوگیري کند. 

هاي  شود کنش اعتنایی در وجود افراد باعث می . ترس و بیکرد شارهبه نظر افراد ا یتوجه بی

کاهش یافته و ذهنیت افراد به سمتی رود که ابراز نظر صریح آنان به شان اجتماعی و مشارکت

 شود. شود که این عاملی منفی در روند توسعه محسوب می میمنجر نماشدن  حذف یا انگشت

 .بر رفتار و روحیۀ مشارکتی تأثیرگذار استفشار اجتماعی  ،طبق نظر فیش باین و آیزن

که به آن فایده دست پیدا نکنند و یا  اند و مادامی افراد از مشارکت در امور به دنبال کسب فایده

که گونه تحلیل کرد  توان این کنند. می سکوت اختیار می ،مجازات شوند مشارکتحتی در پی 

این چرخۀ مشارکت ادامه خواهد  ،ن برسندافراد در پی مشارکت خود به اهدافشاکه  وقتیتا 

که افراد در پی  اما مادامی ،هاي مختلف امیدوار بود توان به مشارکت افراد در حوزه داشت و می

از مشارکت بازمانده و خودسانسوري را پیشۀ  ،هاي خود دست پیدا نکنند مشارکت به خواسته

نظریۀ فیش باین و آیزن را همسو با  توان می ،شد گفتهسازند. با توجه به آنچه  راه خود می

زمانی که افراد  ،الخص قضیۀ موفقیتاب ،طبق نظریۀ هومنز ،تحقیق حاضر تلقی کرد. همچنین

مرور به  کنند. این عدم مشارکت به سکوت می ،نتوانند به چیزي که مدنظرشان است برسند

نه نتیجه گرفت که نتایج گو توان این شود. با توجه به آنچه گفته شد می میمنجر سوري نخودسا

بسته به انتظارات  ،راستا با نظریۀ مبادله است. وبر نیز معتقد است که مشارکت افراد تحقیق هم

 ،مشارکت ادامه خواهد داشت ،که انتظارات موردنظر افراد تحقق یابد مادامی ؛متغیر است ،آنان

 ،ند یا مجازات شوندکه افراد در پی کنش و مشارکتشان به اهداف مدنظر نرس اما زمانی
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توان نتیجه گرفت که نتایج تحقیق حاضر همسو  ها می کنند. با توجه به یافته خودسانسوري می

 با نظریۀ وبر است.

ا و راهکارهایی در جهت کاهش هپیشنهاد کهسعی شده  تحقیقهمسو با نتایج 

 شود که در ادامه به مواردي از آنان اشاره خواهیم کرد: ارائه خودسانسوري

توانند مقدار  رسد می خالی است که به نظر می پژوهشجاي متغیرهاي دیگري در این  -

شود در  بنابراین پیشنهاد می ؛دیگري از متغیر وابستۀ (خودسانسوري) ما را تبیین کنند

  پرداخته شود.  ،جمله بدبینی اجتماعی و حمایت اجتماعیاز ،تحقیقات آتی به سایر متغیرها

لذا  ،د پدیدة خودسانسوري، تاکنون این مفهوم عملیاتی نشده استبا وجود قدمت زیا -

سازي آن در آینده، این پژوهش به  تر این مفهوم و مقوله د براي بررسی دقیقشو پیشنهاد می

  . گیردروش کیفی صورت 

خودسانسوري کاهش خواهد یافت. در  ،هرچه اعتماد اجتماعی در بین مردم بیشتر باشد -

توان با  تبع آن کاهش خودسانسوري می براي افزایش اعتماد و به ترسازيبساین زمینه جهت 

اعتماد عام را هم در بین مردم و هم در  ،هاي اعتماد بنیادین در بین افراد جامعه تقویت پایه

  بین نهادهاي دولتی افزایش داده و از این طریق خودسانسوري را کاهش داد. 

مل هرچه بیشتر افراد و تسهیل در جهت برقراري جامعه براي تعا درایجاد فضاي الزم  -

  ها و فضاي نقد و ایجاد زمینۀ نقدپذیري در جامعه.  گفتمان

  داوطلبانه و انجمنی در جامعه.  همکاريافزایش فضاي تعامل و  -

در فضاي  کهدهد  این اجازه را می ،ات جدیدشانیبیان نظر برايدادن به افراد  فرصت -

رد با یکدیگر رشد کنند و مشوق افراد جامعه به مشارکت براي دستیابی تعامل و در جریان برخو

  د. وبخواهد خواهانه  هاي ترقی به آرمان

مهم تواند یکی از دالیل  ارتباط دولت و مردم می نحوةشرایط حاکم بر جامعه و  -

باط والن در سطوح مختلف ارتئراحتی با مس ند بهندر شرایطی که مردم بتوا .خودسانسوري باشد

  شود. جامعه کمتر به سمت خودسانسوري سوق داده می ،نندکو مشکالت را بیان  هدربرقرار ک
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