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چکیده 
براساس منطق «پیوندهای ضعیف» ،مشارکت سازماندهیشده از طریق پیوند افراد با گروههای گستردهتری از مردم
سبب افزایش سرمایۀ اجتماعی میانگروهی بین شهروندان میشود .بنابراین ،به نظر میرسدد افدزایش مشدارکت در
بین مردم درنهایت به افزایش فعالیتهای همكاریجویانه بدین آنهدا منجدر شدود .درحدالیکده تدأثیر شدبكههدای
اجتماعی بر روابط سیاسی بسیار مورد توجه بوده است ،تحقیقاا تجربی بسیار ناچیزی در زمیندۀ بررسدی تدأثیراا
این شبكهها ،بهویژه در ارتباط با رفتار سیاسی ،وجود دارد .بر این اساس ،پژوهش حاضدر بده دنبدال پاسدخ بده ایدن
پرسش است که آیا بین شبكههای اجتماعی با رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسدر رابطده وجدود دارد یدا خیدر؟
روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و حجم نمونه شامل  175نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشراه اصدفهان
در سال 3113د 3119است .برای آزمون فرضیههدا از روشهدای آزمدون  tمسدتقل ،تحلیدل همبسدتری و تحلیدل
رگرسیون چندمتییره استفاده شد .با تقسیم شبكه های اجتماعی به دو بعد افقی و عمودی و رفتدار سیاسدی بده دو
سطح رفتار سیاسی سرآمدد وابسته و سرآمدد گردان یافتههای پژوهش نشان داد کده شدبكههدای افقدی بیشدترین
تأثیر و جنسیت دانشجویان کمترین تأثیر را بر رفتار سیاسی دانشجویان داشته است.

کلیدواژگان 
رفتار سیاسی سرآمد ،رفتار سیاسی سرآمدد وابسته ،شبكههای اجتماعی ،شبكههای افقی ،شبكههای عمودی
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رفتار سیاسی کنشی اجتماعی است که عوامل مختلفی بدر آن مدؤثر اسدت .یكدی از شدیوههدای
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نسبتا جدید در حوزة رفتارشناسی سیاسی ،بررسی روابط بین کنشرران در شبكههای اجتماعی
و تأثیر ویژگی شبكه بر رفتار سیاسی آنها از جمله رفتار رأیدهی کنشرران است .شدبكههدای
اجتماعی نمای حال جامعه ،فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد ،و علم اند .با بررسی دقیدق روابدط افدراد و
سایر موجودیت های اجتماعی در شبكه ،میتدوان ویژگدی هدای جامعدۀ مدورد نظدر را شدناخت.
پیوندهای اجتماعی و عضویت افراد در شبكههای اجتماعی ،آنان را در موقعیتهای خاصی قدرار
میدهد و سبک زندگی خاصی را به آنها پیشنهاد میکند .بنابر نظریۀ تحلیل شدبكه ،روابدط و
پیوندهای اجتماعی به منزلۀ سرمایۀ اجتماعی و دارایی فرد محسوب مدیشدود و فدرد از طریدق
آنها میتواند به منابع و حمایتهای موجود در این پیوندها دسترسی پیدا کند.
افراد جامعه در برقراری ارتباط و کمیت و کیفیت آن یكسان نیستند و از جنبههدای مختلدف،
تفاواهایی بین آنها وجود دارد نظیر تفاواهای جنسیتی که ناشی از عوامل اجتماعی ،فرهنری،
و ساختاری است و طی جریان جامعهپذیری ،در طول زندگی ،جهدان اجتمداعی مدردان و زندان را
جدا میکند .نظامهای متفاوا اشكال گوناگونی از دسدتیابی بده موقعیدت اجتمداعی و مندابع را در
اختیار زنان و مردان قرار میدهند که از طریق آن شبكه های متفاوا ،ارتباطاا مختلف ،و اشدكال
مختلفی از مشارکت شكل میگیرد .تفكیکهدای جنسدیتی موجدب مدیشدود زندان و مدردان بده
شبكههای خاصی سوق پیدا کنند و سرمایۀ اجتماعی متفاوتی داشته باشند [.]9
پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی ،بده ایدن
امر بپردازد که چرونه انجمدنهدای داوطلبانده مدیتوانندد پیونددهای ضدعیف را در شدبكههدای
اجتماعی تقویت کنند و مشارکت و رفتار سیاسی را افزایش دهند .یافتههدای ایدن پدژوهش ،در
صورا تأیید ،باعث تقویت این تئوری میشود که شبكههای اجتماعی اهمیدت و ارزش سیاسدی
دارند و موفقیت در هر عمل سیاسی با دسترسی به منابع ،از جمله شبكههای اجتماعی ،ارتبداط
دارد .در این زمینه ،یكی از مفاهیم مهمی که مورد توجه قرار مدیگیدرد ،مفهدوم مدردمسداالری
است که با مفهوم سرمایۀ اجتماعی مرتبط است.

مالحظاتنظری 
.1سرمایۀاجتماعیومطالعاتجنسیتی 
به نظر میرسد در سالهای اخیر توجه به مطالعاا جنسیتی در حدوزههدای مختلدف فرهنردی،
اجتماعی ،و سیاسی افزایش یافته است .در این زمینه ،رابرا پوتنام ،در پژوهشهای اخیر خدود،
به بررسی تأثیر شكا های جنسیتی بر میزان سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ امریكا پرداخته اسدت
[ .]8همچنین پیتر هال به بررسی تفاواهای جنسیتی میپردازد تا از این طریق تأثیر آن را بدر
عضویت افراد در شبكههای اجتماعی و انجمنهای داوطلبانه توضیح دهد [.]7
هال استدالل میکند که سرمایۀ اجتمداعی موجدود در بریتانیدا عمددتا براسداس مشدارکت
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فزایندة زنان در عرصههای اجتماعی به وجود آمده است .یافتدههدای هدال نشدان مدیدهدد کده
عضویت زنان در انجمنها ،طی سالهای  3151تا  ،3110حددود  397درصدد افدزایش داشدته
است .درحالیکه عضویت مردان در این دوره فقط  7درصد رشد یافتده اسدت .وی بدر ایدن بداور
است که عضویت مردان در انجمنها ،بعد از سال  ،3171در حدال کداهش بدوده ،ولدی عضدویت
زنان در چنین انجمنهایی در حال افزایش بوده است .احتماال علدت اصدلی مشدارکت زندان در
چنین انجمنهایی ،باالرفتن تحصیالا آنها ،جذب آنهدا در نیدروی کدار ،و تیییدر وضدعیت و
موقعیت اجتماعی آنان بوده است [ .]7از طدر دیردر ،پوتندام اسدتدالل مدیکندد کده سدرمایۀ
اجتماعی در ایاالا متحدة امریكا در حال کاهش است .او نشان میدهد که زنان ،در مقایسده بدا
مردان ،در انجمنهای کمتری عضویت دارند اگرچه او نیدز تصددیق مدیکندد کده زندان زمدان
بیشتری را برای فعالیت در انجمنها اختصا میدهند و روابط اجتماعی غیررسمی قدویتدری
دارند .سطوح پیوندهای اجتماعی ،هم برای زنان و هم برای مردان ،در حال کاهش اسدت البتده
درحالیکه این کاهشق سرمایۀ اجتماعی برای هر دو گروه یكسان است ،این امر برای زنان بیشتر
از مردان بوده است .پوتنام با کنترلکردن متییر تحصیالا استدالل میکند که کاهش سدرمایۀ
اجتماعی میان مردان حدود  30تا  35درصد بوده است .این میزان میان زندان بدین  90تدا 95
درصد متییر بوده است [.]8
یافتههای مؤسسۀ  GHS3نشان میدهد که هیچ رابطۀ قانعکنندهای میان جنسیت و سرمایۀ
اجتماعی وجود ندارد و اگر تفاوتی هم میان زنان و مدردان در میدزان سدرمایۀ اجتمداعی وجدود
داشته باشد ،بسیار کم و جزئی است .عالوه بر آن ،با اینكه تفاوا زیادی میان زندان و مدردان در
میزان اعتماد اجتماعی وجود ندارد ،میتوان گفت که میزان اعتماد اجتماعی به منزلۀ مؤلفدهای
از سرمایۀ اجتماعی نسبت به دوستان و همسایران در میان زنان تا حدی باالتر از مدردان بدوده
است .زنان بیش از مردان از شبكههای اجتماعی استفاده میکنند و هنرام ایجاد مشكالاْ زندان
بیش از مردان به والدین و همسران خود تكیه میکنند [.]5

شبکههایاجتماعی،رفتارسیاسی،وتئوریسرمایۀاجتماعی 
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آلموند و وربا )3161( 9اولدین کسدانی بودندد کده در کتداب فرهندگ مددنی بده بررسدی تدأثیر
انجمنهای داوطلبانه بر فعالیت سیاسی شهروندان پرداختند [ .]1این ندوع مطالعداا در حدوزة
مشارکت در دهۀ  3170توسط وربا و نای [ ]30گسدترش یافدت .شدبكههدای اجتمداعی باعدث
میشوند که کیفیت سرمایۀ اجتماعی افزایش یابد ،زیرا ایدن شدبكههدا افدراد را بدا شدبكههدای
مختلف روابط و ارتباطاا پیوند میدهد .اینگونده ارتباطداا مدیتواندد بدرای اهددا مختلفدی
1. General Household Survey
2. Almond and Verba
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استفاده شود .یكی از اهدا مهم انجمنهای داوطلبانه ،نقدش آموزشدی و توسدعۀ مهداراهدای
مدنی شهروندان است .به صورا ساده ،سه عامل موجب شرکتنكدردن مدردم در فعالیدتهدای
سیاسی میشود :آنها نمیتوانند ،آنها نمیخواهند ،یا اینكه کسی از آنها نمیخواهد [ .]33بر
این اساس ،از بین این سه عامل تأثیرگذار بدر بدیتفداوتی سیاسدی ،عداملی کده بدا شدبكههدای
اجتماعی ارتباط عمیقی دارد ،عامل سوم است و شدبكههدای اجتمداعی مدیتوانندد افدراد را بده
فعالیت سیاسی ترغیب کنند.
براساس تئوری شبكههای اجتماعی ،پیوندهای اجتماعی میتوانند بر احتمال تقاضای افدراد
برای مشارکت سیاسی بیفزایند .ایدة اصلی گرانووتر 3این است که اطالعاا مفید و در دسدترس
برای بازیرران میتواند تأثیر م بتی در روابط با دیرران داشته باشد .او در ایدن زمینده اسدتدالل
میکند هنرامی که پیوندهای احاطهکنندة یک کنشدرر اجتمداعی قدویتدر و محكدمتدر باشدد،
اطالعاتی که به او میرسد کمتر خواهد بود .دلیل این امر در پیوندهای قویق فرد با انجمدنهدا و
گروههای خا است که موجب میشود روابط فرد با دیرر گروههدا کمتدر شدود .امدا بدرعكس،
هنرامی که فرد پیوندهای اجتماعی معتدلتری با گروههای متنوع داشته باشدد ،در آن صدورا
اطالعاا مختلف و گوناگونی به او خواهد رسید .بنابراین ،پیوندهای ضعیفتر با گروههای محلدی
باعث میشود که شبكههای اجتماعی گستردهتری فرد را احاطه کند و بدینترتیب به اطالعداا
و منابع اجتماعید سیاسی گستردهتری دست یابد [.]6
بنابراین ،میتوان استدالل کرد که دسترسی آزادانه به شدبكههدای اجتمداعی گسدتردهتدر و
افزایش منابع اطالعاتی باعث افزایش انواع مشارکت میشود .بر این اساس ،این فرضیه در ذهدن
اندیشمندان تقویت میشود که چنین شبكههایی افدراد را بدا بسدترها و زمیندههدای اجتمداعی
گستردهتری ارتباط میدهد و بدینترتیب احتمال افزایش تقاضا برای فعالیت سیاسدی در میدان
شهروندان افزایش مییابد .طبق این دیدگاه ،شبكههای اجتمداعی از طریدق تقویدت پیونددهای
مالیم و ضعیف سبب افزایش فعالیت سیاسیق افراد میشوند.
اما مشارکتهای نهادی و انجمنها از طریق شبكههدای اجتمداعی چرونده مدیتواندد باعدث
تقویت پیوندهای ضعیف شود؟ در این زمینه ،گرانووتر استدالل میکند احتمال بیشتری وجدود
دارد که اعضای گروههای کوچک و متنوع ،در مقایسه با گدروههدای بدزرگ و قدوی ،بده مسدائل
مختلف اجتماعی و سیاسی گرایش پیدا کنند [ .]6پوتنام در این زمینه با گرانووتر همرأی بدوده
و معتقد است که حتی در صدورا وجدود شدكا هدای اجتمداعی در یدک جامعده ،شدبكههدای
مشارکت مدنی باعث همكاری گستردهتر افراد آن جامعه میشود .البته تقاضاهای شدهروندان ،از
جمله تقاضا برای مشارکت سیاسی ،نه براساس تعداد شبكههایی که فدرد بده آنهدا تعلدق دارد،
بلكه براساس ماهیت این انجمنها بهدست میآید.
1. Granovetter
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فرضیۀ دیرری که مطرح شده این است که پیوندهای اجتماعی ضعیفِ حاصل از شبكههدای
مختلف اجتماعی باعث ایجاد حوزة وسیعی از تقاضاهدای شدهروندان مدیشدود .مطدابق بدا ایدن
دیدگاه ،هر انجمنی ویژگیهای اجتماعی متمایز و خاصی دارد که آنهدا را انعكداس مدیدهندد.
بنابراین ،درحالیکه از چشمانداز سرمایۀ انسانی فرصتهای یادگیری مهاراهای مدنی صدرفا بدا
تعداد و میزان عضویت در انجمدنهدای داوطلبانده ارتبداط دارد ،از چشدماندداز منطدق سدرمایۀ
اجتماعی هر دو روایت امكانپذیر است و هم ویژگیها و ماهیت شبكهها و هدم میدزان عضدویت
در شبكهها بر یادگیری مهاراهای مدنی و سیاسی تأثیرگذار است.

فرضیههایپژوهش 
 .3میزان ابعاد شبكههای اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوا دارد.
 .9میزان ابعاد مشارکت سیاسی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوا دارد.
 .1جنسیت بر میزان و نوع مشارکت سیاسی تأثیر میگذارد.
 .4شبكههای اجتماعی افقی بر میزان و نوع مشارکت سیاسی تأثیر میگذارد.
 .5شبكههای اجتماعی عمودی بر میزان و نوع مشارکت سیاسی تأثیر میگذارد.

روششناسیپژوهش

در تحقیق حاضر از روش پیمایشی اسدتفاده شدده اسدت .جامعدۀ آمداری تحقیدق شدامل همدۀ
دانشجویان دانشراه اصفهان در مقطع کارشناسی کلیۀ رشتهها در سال تحصیلی 3113دد3119
بوده است .حجم نمونه  175نفر بود که به شیوة نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند.
ابزارهای سنجش شامل دو پرسشنامۀ محققساخته با موضوع شبكههای اجتمداعی و رفتدار
سیاسی است.
پرسشنامة محققساخته شبکههـای اجتمـاعی :ایدن پرسشدنامه شدامل سدؤاالتی دربدارة
شبكههای اجتماعی افقی و عمودی است .این ابعاد براساس نظریههای موجود دربارة شبكههای
اجتماعی رابرا پوتنام ( )9000استخرا شده و برای شداخصهدا سدؤاالتی طدرح شدد .از نظدر
پوتنام ،شبكههای رسمی و غیررسمی« ،افقی» و «عمودی»اند .در شبكههای افقی ،شدهروندانی
عضویت دارند که از قدرا و وضعیت برابری برخوردارند .در این حالت ،همدۀ کنشدرران درگیدر
کنشها بوده و باهم در ارتباطاند و اطالعاا به صورا شفا در اختیار کنشرران قرار میگیدرد.
در این پژوهش ،شبكههای اجتماعی افقی از طریدق شداخصهدایی از قبیدل میدزان شدرکت در
مراسم ختم همسایران و دوستان ،شرکت در دستههای عزاداری ،شرکت در نمازجمعه ،شدرکت
در تفریحهای دستهجمعی ،و ...سنجیده میشود .در شبكههدای عمدودی ،شدهروندانی عضدویت
دارند که وضعیتی نابرابر نسبت به هم دارند .در این حالت ،کنشرران باهم ارتبداطی ندارندد .بده
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این معنی که رابطۀ کنشرران منقطع بوده و ایشان فقط اطالعاتی را بهدست خواهندد آورد کده
منافع افراد در موقعیت باالتر را به خطر نیندازد و اطالعاا به صورا شفا ردوبدل نمدیشدود.
شبكههای اجتماعی عمودی نیز از طریق شاخصهایی همچون عضدویت و مشدارکت در بسدیج،
کانونهای فرهنری ،تشكلهدای سیاسدی ،سدازمانهدای غیردولتدی و هیئدتهدای مدذهبی ،و...
سنجیده میشود [.]1
پرسشنامة محققساخته رفتار سیاسی :محقق برای سنجش رفتار سیاسدی بدا بهدرهگیدری از
مقیاس لیكرا پرسشنامهای شامل  36سؤال طراحی کرد .این پرسشنامه با استفاده از مدل رفتدار
سیاسی اینرلهارا ( ) 3171ساخته شد .اینرلهدارا بدا تأکیدد بدر میدزان تدأثیر دخالدت مدردم بدر
تصمیمگیری سیاسی و از آن طریق بر رهبران سیاسی به دو نوع از رفتار سیاسی اشداره مدیکندد:
الف) رفتار سیاسی سرآمدد وابسته :که بیش از آنكه بازتاب تأثیر اولویتهدای مدردم بدر تصدمیماا
سرآمدان باشد ،تأثیر رهبری مردم توسط سرآمدان است .ایدن متییدر بدا شداخصهدایی همچدون
رفتارهای سیاسی مبتنی بر دلبستری به خانواده ،دوسدتان ،همسدایران ،انجمدن ،سدازمان ،حدزب،
جناح ،طبقه ،رفتار سیاسی تودهای ،رفتار سیاسدی مبتندی بدر تكلیدف ،رفتدار سیاسدی مبتندی بدر
وفاداریهای قومی و گروهی مورد سنجش قرار گرفته است .ب) رفتار سیاسی سرآمدد گردان :ایدن
شكل از مشارکت شیوة جدیدتر رفتار سیاسی است که اولویتهای فرد را با دقتی بهمراتدب بیشدتر
و بسیار مفصلتر از روش قدیمی بیان میکند .این شیوه مسئلهگدرا و بده جدای اتكدا بدر نهادهدای
بوروکراتیک موجود ،مبتنی بر گروههای ویژه است [ .]3این متییر با شاخصهدایی همچدون رفتدار
سیاسی مبتنی بر عقالنیت و رفتار سیاسی مبتنی بر دانش و فردگرایی سنجیده میشود.

افتههایپژوهش 
ی 
به منظور ارائۀ تصویر روشنتری از وضعیت متییرهایی که در این پژوهش بررسی میشدوند ،در
جدول ،3برخی یافتههدای توصدیفی از قبیدل میدانرین و انحدرا اسدتاندارد ابعداد شدبكههدای
اجتماعی گزارش شده است.
جدول .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکتکنندگان در هریک از ابعاد شبکههای اجتماعی
متغیرها

عمودی
افقی
کل شبكهها

جنسیت

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

389

6/01

4/18

زن

380

39/74

5/13

مرد
زن
مرد
زن

389
380
389
380

36/14
35/30
15/01
98/61

5/76
5/31
8/34
7/17
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جدول 3میانرین و انحرا استاندارد نمراا شرکتکنندگان را در هریک از ابعاد شبكههدای
اجتماعی نشان میدهد .میانرین شبكههای عمدودی بدرای مدردان و زندان بده ترتیدب  36/01و
 39/74بهدست آمده است که بر این اساس میزان عضویت و مشارکت در شبكههای عمودی در
میان مردان تا حدودی بیشتر از زنان است .میانرین شبكههدای افقدی در میدان مدردان و زندان
 36/14و  35/30بهدست آمده است که بر این اساس میزان شبكههای افقی نیدز در میدان زندان
کمتر از مردان است .همچنین میانرین نمرة کدل شدبكههدای اجتمداعی (کده از جمدع مقدادیر
حیطههای شبكههای افقی و عمودی بهدست آمده است) برای مردان و زنان  15/01و  98/61و
انحرا استاندارد آن  8/34و  7/17بهدست آمده است که نشدان مدیدهدد میدانرین عضدویت و
مشارکت در شبكههای اجتماعی در بین مردان به صورا کلی بیشتر از زنان اسدت .یافتدههدای
این پژوهش با یافتههای پوتنام و هال همسوست که طی آن میزان شبكههای اجتماعی در بدین
مردان قویتر از زنان گزارش شده بود.
جدول .2نتایج آزمون لون و  tجهت مقایسة ابعاد شبکههای اجتماعی و کل شبکههای اجتماعی
آزمون لون

متغیرها
شبکهها
عمودی

افقی

کل
شبکهها

جنسیت

میانگین

مرد

6/01

زن

39/74

مرد

36/14

زن

35/30

مرد

15/01

زن

98/61

F

آزمون  tمستقل
Valae

نتیجة
آزمون

اختالف
میانگین

t

Valae

3/061

0/101

واریانس
یكسان

1/91

7/493

0/00

6/334

0/034

واریانس
غیریكسان

3/94

9/191

0/093

0/001

واریانس
غیریكسان

6/40

8/811

0/000

6/839

نتیجة
آزمون

وجود
تفاوا
معنادار
وجود
تفاوا
معنادار
وجود
تفاوا
معنادار

همانطور که جدول 9نشان میدهد ،سطح معناداری آزمون لون در بعد شبكههدای اجتمداعی
عمودی از  0/05بزرگتر است و بنابراین فرض برابری واریدانس دو گدروه مدردان و زندان پذیرفتده
شده است ،اما در شبكههای اجتماعی افقی و کل شبكههای اجتماعی از فرض نابرابری واریانسهدا
استفاده شده است .همچنین نتایج آزمون  sig=0/00( tو  )t=7/493در بعدد شدبكههدای عمدودی
گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفاوا معناداری با یكدیرر دارند و این دو گدروه
با سطح اطمینان  11درصد در میانرین نمرة شبكههای عمدودی بداهم متفداوااندد (بدهاصدطالح،
فرض  ،h0که داللت بر عدم معناداری تفاوا است ،رد میشود و فرضیۀ بداالتربودن میدانرین نمدرة
شبكههای عمودی در بین مردان نسبت به زنان تأیید میشود) .همچنین نتدایج آزمدون 0/093( t
=sigو  )t=9/191در بعد شبكه های افقی گویدای آن اسدت کده میدانرین دو گدروه مدردان و زندان
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تفاوا معناداری با یكدیرر دارند و این دو گروه بدا سدطح اطمیندان  15درصدد در میدانرین نمدرة
شبكههای عمودی باهم متفاوااند (بهاصطالح ،فرض  ،h0کده داللدت بدر معنداداری تفداوا اسدت،
تأیید میشود و فرضیۀ باالتربودن میانرین نمرة شبكههای افقی در بدین مدردان نسدبت بده زندان
تأیید میشود) .سرانجام ،نتایج آزمدون  sig=0/000( tو  )t=8/811در کدل شدبكههدای اجتمداعی
گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفاوا معناداری با یكدیرر داشدته اسدت و ایدن
دو گروه با سطح اطمینان  11درصد در میانرین نمرة شبكههای اجتماعی باهم تفداوا دارندد (بده
فرض  ،h1که داللت بر معناداری تفاوا دارد ،تأیید مدیشدود و فرضدیۀ بداالتربودن میدانرین نمدرة
شبكههای اجتماعی در بین مردان نسبت به زنان تأیید میشود).
جدول .9میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکتکنندگان در هریک از ابعاد رفتار سیاسی
متغیرها

سرآمدد وابسته

سرآمدد گردان

کل رفتار سیاسی

سرآمدد
وابسته

سرآمدد
گردان
کل رفتار
سیاسی

مرد

389

35/31

5/53

زن

380

39/08

4/88

مرد

389

31/06

4/67

زن

380

39/18

5/31

مرد

389

96/86

5/17

زن

380

95/11

6/01

جدول .1آزمون لون و  tبرای ابعاد رفتار سیاسی و کل رفتار سیاسی
آزمون  tمستقل
آزمون لون

متییرها
مشارکت
سیاسی

جنسیت

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

جنسیت

میانرین

مرد

35/31

زن

39/08

مرد

31/06

زن

39/18

مرد

96/86

زن

95/11

F

Valae

نتیجۀ
آزمون

اختال
میانرین

واریانس
یكسان

1/33

1/593

0/063

0/145

0/558

6/167

0/001

t

5/967

Valae

0/000

نتیجۀ
آزمون
نبود
تفاوا
معنادار

واریانس
غیریكسان

0/08

3/484

0/311

وجود
تفاوا
معنادار

واریانس
غیریكسان

0/11

0/787

0/419

وجود
تفاوا
معنادار
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جدول 1میانرین و انحرا استاندارد نمدراا شدرکتکننددگان را در هریدک از ابعداد رفتدار
سیاسی نشان میدهد .میانرین رفتار سیاسی سرآمدد وابسدته بدرای مدردان و زندان بده ترتیدب
 35/31و  39/08بهدست آمده است و میزان استفاده از رفتار سیاسی سرآمدد وابسدته در میدان
مردان باالتر از زنان است .میانرین رفتار سیاسی سرآمدد گردان در میان مردان و زنان  31/06و
 39/18بهدست آمده است و میزان رفتار سیاسی سرآمدد گردان در میان زندان کمتدر از مدردان
است .همچنین میانرین نمرة کل رفتار سیاسی (که از جمع مقادیر حیطدههدای رفتدار سیاسدی
سرآمدد گردان و وابسته بهدست آمدده اسدت) بدرای مدردان و زندان  96/86و  95/11و انحدرا
استاندارد آن  5/17و  6/01بهدست آمده است که نشان میدهد میانرین رفتار سیاسی مردان به
صورا کلی باالتر از زنان است.
همانطور که جدول 4نشان میدهد ،سطح معناداری آزمون لون در همۀ ابعاد رفتدار سیاسدی بده
غیر از مشارکت سرآمدد وابسته از  0/05بزرگتر است و بندابراین فدرض ندابرابری واریدانس دو گدروه
مردان و زنان در آنها پذیرفته شده اسدت .همچندین نتدایج آزمدون  sig=0/00( tو  )t=5/96در بعدد
رفتار سیاسی سرآمدد وابسته گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفداوا معنداداری بدا
یكدیرر دارند و این دو گروه با سطح اطمینان  11درصدد در میدانرین نمدرة رفتدار سیاسدی سرآمددد
وابسته باهم متفاوااند (بهاصطالح ،فرض  h0که داللت بر عدم معناداری تفداوا دارد ،رد مدیشدود و
فرضیۀ باالتربودن میانرین نمرة رفتار سیاسی سرآمدد وابسته در بین مردان نسبت به زندان تأییدد
میشود) .همچنین نتایج آزمون  sig=0/31( tو  )t=3/48در بعدد رفتدار سیاسدی سدرآمدد گدردان
گویای آن است که میانرین دو گروه مردان و زنان تفاوا معناداری با یكدیرر ندارند و این دو گروه
با سطح اطمینان  15درصدد در میدانرین نمدرة رفتدار سیاسدی سدرآمدد گدردان بداهم مشدابهاندد
(بهاصطالح ،فرض  h0که داللت بر عدم معناداری تفاوا دارد ،تأیید میشدود و فرضدیۀ بداالتربودن
میانرین نمرة رفتار سیاسی سرآمدد گردان در میان مردان نسبت به زنان ابطال میشود) .سدرانجام
نتایج آزمون  sig=0/41( tو  )t=0/78در کل رفتار سیاسی گویدای آن اسدت کده میدانرین دو گدروه
مردان و زنان تفاوا معناداری با یكدیرر نداشته است و این دو گروه با سطح اطمیندان  11درصدد در
میانرین نمرة کل رفتار سیاسی باهم مشابهاند و فرض  ،h1که داللت بر معناداری تفداوا دارد ،ابطدال
میشود و فرضیه باالتربودن میانرین نمرة کل رفتار سیاسی در میان مردان نسبت به زنان رد میشود.
جدول .5همبستگی ابعاد شبکههای اجتماعی با ابعاد رفتار سیاسی
سرآمدـ وابسته

سرآمدـ گردان

کل رفتار سیاسی

متغیرها
شبکههای عمودی

**0/498

**0/993

**0/453

شبکههای افقی

**0/138

**0/494

**0/446

کل شبکههای اجتماعی

**0/441

**0/459

**0/576

**Correlation is significant at; P<0/01
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جدول 5همبستری ساده (پیرسون) هریک از ابعاد شبكههای اجتماعی را بدا رفتدار سیاسدی
نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،همۀ همبستریهدا در سدطح ( )p>0/03معندادار
است .باالترین میزان همبستری مربوط به رابطۀ کل شبكههای اجتماعی با کدل رفتدار سیاسدی
( )r=0/57و کمترین میزان مربوط به شدبكههدای عمدودی بدا رفتدار سیاسدی سدرآمدد گدردان
( )r=0/99است .این نتایج منطبق با یافتههای مطالعۀ گرانووتر است ،اما در این میان کل شبكۀ
اجتماعی پاسخرویان تأثیر بیشتری بر متییر رفتار سیاسی داشته که میتوان آن را تا حدی بده
منفعلبودن شبكههای ارتباطی عمودی در جامعۀ ایران منتسب دانست.
برای بررسی رابطۀ چندگانۀ ابعاد شبكههای اجتماعی و جنسدیت بدا هریدک از ابعداد رفتدار
سیاسی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .جددول 6نتدایج مددل رگرسدیونی را بدهازای
رابطۀ جنسیت و شبكههای اجتماعی و ابعاد آن شامل شبكههای عمودی و شبكههای افقدی بدا
هریک از ابعاد رفتار سیاسی و میزان کل رفتار سیاسی نشان میدهد.
جدول .6نتایج مدل رگرسیون بهازای رابطة جنسیت و شبکههای اجتماعی با ابعاد رفتار سیاسی
R2

متغیر پیشبین

متغیر مالک

R

ابعاد جنسیت و شبکههای
اجتماعی عمودی و افقی

سرآمدد وابسته
سرآمدد گردان
رفتار سیاسی
(کل)

0/413
0/474

0/94
0/914

0/584

0/963

R2

تعدیلشده

F

sig

0/933
0/996

38/61
34/18

0/000
0/000

0/957

94/46

0/000

جدول 6معادلۀ رگرسیون رابطۀ میان جنسیت و میزان ابعاد شبكههدای اجتمداعی و میدزان
رفتار سیاسی را به تصویر میکشد .مقدار ضریب همبستری چندگانه میان متییر مستقل مذکور
و رفتار سیاسی سرآمدد وابسته برابر  0/41است .مقدار ضریب تعیین  0/94بیدانکننددة تبیدین
 94درصد از واریانس متییر وابسته با جنسیت و میزان ابعاد شبكههای اجتماعی پاسخرویان در
جمعیت نمونه است .با توجه به مقدار ضریب تعیین تعددیلشدده  93 ،0/93درصدد از واریدانس
رفتار سیاسی سرآمدد وابسته دانشجویان در جامعۀ آماری با این متییر تبیین مدیشدود .مقددار
 F=38/61و سطح معناداری  0/00رابطۀ معنادار آمداری میدان میدزان جنسدیت و میدزان ابعداد
شبكههای اجتماعی و رفتار سیاسی سرآمدد وابسته دانشجویان را به تصویر میکشدد .همچندین
براساس یافتههای پژوهش مقدار ضریب همبستری چندگانۀ میدان متییدر مسدتقل جنسدیت و
میزان ابعاد شبكههای اجتماعی و رفتار سیاسی سرآمد د گردان برابر  0/47است .مقددار ضدریب
تعیین  0/91بیانکنندة تبیین  91درصد از واریانس متییر وابسدته بدا جنسدیت و میدزان ابعداد
شبكه های اجتماعی پاسخرویان در جمعیت نمونده اسدت .بدا توجده بده مقددار ضدریب تعیدین
تعدیلشده  99 ،0/99درصد از واریانس رفتار سیاسدی سدرآمدد گدردان دانشدجویان در جامعدۀ
آماری با این متییر تبیین میشدود .مقددار  F=34/18و سدطح معنداداری  0/00رابطدۀ معندادار
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آماری میان جنسیت و میدزان ابعداد شدبكههدای اجتمداعی و رفتدار سیاسدی سدرآمد د گدردان
دانشجویان را به تصویر میکشد .سرانجام مقدار ضریب همبستری چندگانه میان متییر مستقل
جنسیت و میزان ابعاد شبكههای اجتماعی و کل رفتار سیاسی برابر  0/58اسدت .مقددار ضدریب
تعیین  0/96بیانکنندة تبیین  96درصد از واریانس متییر وابسدته بدا جنسدیت و میدزان ابعداد
شبكه های اجتماعی پاسخرویان در جمعیت نمونده اسدت .بدا توجده بده مقددار ضدریب تعیدین
تعدیلشده  95 ،0/95درصد از واریانس کل رفتار سیاسی دانشجویان در جامعۀ آمداری بدا ایدن
متییر تبیین میشود .مقددار  F=94/46و سدطح معنداداری  0/00رابطدۀ معندادار آمداری میدان
جنسیت و میزان ابعاد شبكههای اجتماعی و کل رفتار سیاسی دانشجویان را به تصویر میکشد.
جدول .1ضرایب رگرسیون غیراستاندارد ) (Bو استاندارد ) (bرابطة متغیرهای جنسیت و شبکههای
اجتماعی بر ابعاد رفتار سیاسی
متغیر مالک

رفتار سرآمدـ
وابسته

رفتار سرآمدـ گردان

رفتار سیاسی (کل)

ضرایب غیراستاندارد

متغیر
پیشبین

B

جنسیت
عمودی
افقی
جنسیت
عمودی
افقی
جنسیت
عمودی
افقی

0/819
0/115
0/974
3/594
0/354
0/385
0/845
0/658
0/578

خطای
استاندارد
3/359
0/305
0/308
3/395
0/087
0/307
9/345
0/904
0/391

ضرایب
استاندارد

t

sig

b

0/08
0/19
0/94
0/33
0/31
0/17
0/05
0/91
0/16

0/64
5/08
1/66
3/11
1/39
5/10
0/45
5/33
5/47

0/458
0/000
0/000
0/375
0/003
0/000
0/648
0/000
0/000

جدول 7ضرایب رگرسیون غیراستاندارد ) (Bو اسدتاندارد ) (bرابطدۀ متییرهدای جنسدیت و
شبكههای اجتماعی بر ابعاد رفتار سیاسی را نشان میدهد .همدانگونده کده ضدرایب رگرسدیون
استاندارد نشان میدهند ،در ابعاد رفتار سیاسی ،جنسیت پیشبیندیکننددة مهمدی نیسدت و از
وزن  bکمی برخوردار است .در بقیۀ موارد ،رابطۀ همۀ ابعاد شبكههای اجتمداعی بدا همدۀ ابعداد
رفتار سیاسی معنادار است ( .)p>0/03همانگونه که مشاهده میشود همدۀ ضدرایب رگرسدیون
شبكههای اجتماعی م بت است و نشان میدهد که بین مؤلفههای شبكههای اجتماعی عمودی
و افقی با ابعاد رفتار سیاسی ارتباط م بت و معناداری وجود دارد .براسداس یافتدههدای پدژوهش
میتوان استدالل کرد که شبكههای عمودی بیشترین تأثیر را بر رفتار سرآمددد وابسدته داشدته
( )β= 0/19و شبكههای افقی بیشترین تأثیر را بر رفتار سدرآمد د گدردان و کدل رفتدار سیاسدی
داشته است (.)β=0/17
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براساس یافتههای این پژوهش میتوان استدالل کرد که مشارکت سیاسی در هر جامعدهای
یكی از نشانههای پیشرفت در هر جامعه و نشاندهندة سدطح پویدایی مدردم ،بدهخصدو قشدر
جوان و دانشجو ،در آن جامعه است و رسیدن به این امر مهم و باالبردن سطح مشارکت مردم و
بهویژه جوانان به شیوههای مختلف یكی از دغدغههای اصلی هر جامعهای محسوب میشدود .در
این پژوهش ،تأثیر شبكههای اجتماعی و جنسیت با شاخصهای مختلف شدبكههدای اجتمداعی
م ل شبكههای افقی و عمودی بر مشارکت سیاسی دانشجویان و همچنین نقش متییر زمینهای
جنسیت بر مشارکت سیاسی بررسی شد .در این تحقیق ،نشان داده شده است که متییر شدبكۀ
اجتماعی تأثیر زیادی بر مشدارکت سیاسدی دانشدجویان دارد بدهطدوریکده در جامعده هرچده
پیوندهای اجتماعی بین دانشجویان بیشتر باشد ،میزان مشارکت آنها در سیاست سطح بداالیی
خواهد داشت .امدا در ایدن تحقیدق متییدر زمیندهای جنسدیت تدأثیری بدر مشدارکت سیاسدی
دانشجویان نداشته و سطح معناداری آن باالتر از 0/05آمده است.

بحثونتیجهگیری 

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال بود که آیا بین شبكه های اجتماعی بدا رفتدار سیاسدی
دانشجویان به تفكیک جنسیت مردان و زنان رابطه وجود دارد یا خیر؟ بنابراین ،در این پژوهش
با توجه به الروی نظری شبكۀ روابط ،به تبیین نظری مسدئله پرداختده و ویژگدیهدای افقدی و
عمودی شبكههای اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار سیاسی بررسی شدد .نتدایج حاصدل از تجزیده و
تحلیل داده ها نشان داد کده بدین برخدی از ابعداد شدبكه هدای اجتمداعی بدا رفتدار سیاسدی در
دانشجویانق مورد بررسی ارتباط معناداری وجود دارد یافتههای تحقیق نشان میدهدد کده بدین
مؤلفههای شبكههای اجتماعی عمودی و افقی با ابعاد رفتار سیاسی ارتبداط م بدت وجدود دارد.
ولی نتایج نشان داد جنسیت تأثیر معناداری بر ابعاد مختلف رفتار سیاسی نداشته است.
فرضیۀ نخستینق تحقیق حاضر ،مبنی بر وجود تفداوا بدین ابعداد شدبكههدای اجتمداعی بدین
دانشجویان دختر و پسر ،توسط یافتههای تجربی تأیید شدد .نتدایج نشدان داد کده میدانرین نمدرة
شبكههای عمودی و افقی در میان مردان از زنان بیشتر است .مدردان اغلدب بده دلیدل ارتبداط بدا
محیط بیرون و بهتبع آن فعالیتهای اجتماعیق بیشتر و قرارگدرفتن در موقعیدتهدای اجتمداعی و
شیلیق بهتر نسبت به زنان ،همواره با طیف وسیعتری از افراد در ارتباط قدرار مدیگیرندد و فرصدت
برقراری ارتباط و گسترش پیوندهای اجتماعی برای مردان بهمراتب بیشتر از زندان اسدت کده ایدن
مسئله هم به لحاظ تعداد افرادی که میتوانند با آنها در ارتباط باشند و هم بده لحداظ ندوع افدراد
(اندازه و ترکیب شبكه) امتیاز مهمی برای مردان محسوب میشود .اما در مقابل ،زندان ،کده اغلدب
در حوزة خصوصی قرار گرفتهاند ،شانس کمتری در برقراری ارتباط با افراد مختلف و دسدتیابی بده
پیوند های متنوع دارند .فرضیۀ دوم تحقیق مبنی بدر وجدود تفداوا ابعداد مشدارکت سیاسدی بدین
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دانشجویان دختر و پسر بود که توسط یافتههای تحقیق تأییدد شدد .نتدایج نشدان داد کده در بعدد
رفتار سیاسی سرآمدد وابسته بین دو گروه مردان و زندان تفداوا معنداداری وجدود دارد و ایدن دو
گروه در رفتار سیاسی سرآمدد وابسته باهم متفاوااند و رفتار سیاسدی سرآمددد وابسدته در میدان
مردان باالتر از زنان بود .همچنین در بعد رفتار سیاسی سدرآمدد گدردان ،دو گدروه مدردان و زندان
تفاوا معناداری با یكدیرر نداشته و این دو گروه در رفتار سیاسی سرآمدد گردان باهم مشابهاند.
فرضیۀ سوم ،عبارا است از وجود رابطه بین جنسیت در شبكههای اجتماعی و رفتار سیاسدی.
در این فرضیه ،تأثیر متییر جنسیت در شبكههای اجتماعی و رفتدار سیاسدی بررسدی شدد .نتدایج
تحقیق نشان میدهد در ابعاد رفتار سیاسی ،جنسیت تناقض پیشبینیکنندة مهمدی نیسدت .ایدن
نتیجه با یافتههای مطالعاا پیشین همسو نیست .مطالعاا پیشین تأکید داشتهاند که شدبكههدای
روابط اجتماعی ،بهویژه در جامعۀ جدید ،برای زنان ،در مقایسه با مردان ،نقدش و تدأثیراا ویدژهای
به همراه دارد .نظام های متفاوا اشكال گوناگونی از دستیابی به موقعیدت اجتمداعی و مندابع را در
اختیار زنان و مردان قرار میدهد که از طریق آن شبكههای متفداوا ارتباطداا مختلدف و اشدكال
مختلفی از مشارکت شكل میگیرد .از دیدگاه شبكه ،منشدأ بسدیاری از تفداواهدای جنسدیتی در
سرمایۀ اجتماعی و عضویت ارتباطی زندان و مدردان ،در سداختار اجتمداعی ریشده دارد و ناشدی از
زمینههای فرهنری و اجتماعی است که تبعیضاا گستردهای را به دنبال داشته است.
فرضیههای چهارم و پنجم ،عبارااند از تأثیر شبكههای اجتماعی افقی و عمودی بر میزان و
نوع مشارکت سیاسی .این فرضیه نیز توسط دادههای بهعملآمده تأیید شد .براساس یافتههدای
پژوهش میتوان استدالل کرد که شبكههای عمودی بیشترین تأثیر را بر رفتار سرآمددد وابسدته
داشته است و شبكه های افقی بیشترین تأثیر را بر رفتار سرآمددد گدردان و کدل رفتدار سیاسدی
داشته است .درمجموع ،رابطۀ ابعاد شبكه های اجتمداعی افقدی و عمدودی بدا همدۀ ابعداد رفتدار
سیاسی معنادار است .بنابراین ،به نظر میرسد شبكه های افقی و همینطور عمودی هنجارهدای
قوی معاملۀ متقابل را تقویت میکنند .همچندین ایدن شدبكه هدا مشدارکت مددنی ارتباطداا را
تسهیل میکنند و جریان اطالعاا را دربارة قابل اعتماد بودن افراد بهبود میبخشند.
شبكههایی که در جامعه مشدارکت اجتمداعی و سیاسدی نداشدته باشدند بده حاشدیه راندده
میشوند ،زیرا نهادها و سازمانهای مدرن ،در جامعۀ شبكهای ،قدرا اصلی و واقعی را در دسدت
دارند .بنابراین ،رشد سرمایۀ اجتماعی فرصتهدایی را بدرای کنشدرران پدیدد مدیآورد و باعدث
ارتقای توانمندیهای فردی و افزایش احتمال موفقیت آنها میشدود .درواقدع ،فقددان سدرمایۀ
اجتماعی هزینهای بر کنشهای سیاسی بار میکند که مانع تداوم آن شده یا کنشهای موجدود
را با مشكل روبهرو میکند .اعضای شبكه سعی دارند با تبادل منابع مختلف ،حمایت سایر اعضدا
را جلب کنند و در مقابل ،به گونهای خا از آن ها حمایت کنند .بنابراین ،حمایت اجتمداعی از
اعضای شبكه یكی از کارکردهای شبكۀ روابط اجتماعی محسوب میشود.
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