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تبیین جامعهشناختی تأثیرات سرمایة اجتماعی بر تعلقات سیاسی
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 .1مربی گروه جامعهشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد واحد گرمسار ،سمنان ،ایران
(تاریخ دریافت 0931/10/10 :ـ تاریخ پذیرش)0931/13/19 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،نقش سرمایة اجتماعی در ابعاد شبکهای و هنجاری بر تعلقات سیاسی (اصالحطلبی ،اعتدالگرایی ،اصولگرایی) مورد
سنجش قرار گرفت .هدف پژوهش تعیین قطبنمای گرایشسنجی سیاسی شهروندان استان خوزستان طی سه دورة انتخابات
ریاستجمهوری ( )3131 ،3148 ،3167بود .بدین منظور ،از ابزار پرسشنامه و آزمونهای رگرسیون ساده و چندگانه ،آزمون تی ،تحلیل
واریانس ،و ارائة معادلة ساختاری  PLSبه ترتیب در نرمافزارهای  SPSS24و  SMART PLS3استفاده شد .اطالعات الزم با 3311
نمونة باالی هجده سال در سطح شهرستانهای اهواز ،آبادان ،دزفول ،ماهشهر ،و اندیمشک با روش نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای
جمعآوری شد .برای اطمینان از مناسب بودن دادهها ،معیار  CRو آزمون  KMOمنظور شد .یافتههای تحقیق نشان داد بین سرمایة
اجتماعی در همة ابعاد با گرایش به طیفهای سیاسی اصالحطلبی و اصولگرایی رابطة معنادار وجود دارد .ولی این رابطه در گرایشهای
سیاسی اعتدالگرایی تأیید نشد .همچنین ،بر اساس قطبنمای گرایشهای سیاسی بیشترین تعلقات سیاسی مربوط به طیف اصالحطلبی
و کمترین مربوط به طیف اعتدالگرایی بود.

کلیدواژگان
استان خوزستان ،سرمایة اجتماعی ،گرایشهای سیاسی ،معیار شبکهای ،معیار هنجاری.

 رایانامة نویسندة مسئولnikbakhsh.b@gmail.com :

 455

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،6شمارة  ،4زمستان 8931

مقدمه و بیان مسئله
تقویت سرمایة اجتماعی در هر جامعهای میتواند موجب استحکام پیوندهای اجتماعی شود و مهمترین
شرط ثبات سیاسی به شمار آید (پناهی و خوشفر  .)30 :0931گرایش سیاسی یکی از مسائل مهمی است
که سراسر دنیا با آن روبهروست (میرزایی و جعفری  .)11 :0911گرایشهای سیاسی 0و سرمایة اجتماعی

2

آن دسته از شهرهای استان خوزستان که دارای دفاتر احزاب طیفهای سیاسی رایج در کشورند میتواند
بر تصمیمات سیاسی فردی و گروهی تأثیر بگذارد .در این زمینه از نگرش و الگوهای رأیدهی شهروندان
استان خوزستان برای نامزدهای انتخاباتی سه طیف اصالحطلب و اعتدالگرا و اصولگرا در انتخابات
ریاستجمهوری ،طی سه دورة  0931و  0911و  ،0932استفاده شد تا گرایشهای سیاسی در استان
خوزستان بررسی شود .همچنین ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این مسئله بوده که در شهرهای
برخوردار از سرمایة اجتماعی باال مردم بیشتر به کدام طیف سیاسی گرایش دارند و این گرایشها چقدر بر
حسب متغیرهای زمینهای (سن ،جنس ،قومیت ،سکونت ،شاخص  )SES9در هر شهرستان متغیر است.
برای بررسی این موضوع ،از اطالعات پیمایشی رأیدهی شهروندان استان خوزستان (انتخابات
ریاستجمهوری) دربارة چگونگی آرای ریختهشده به صندوق در انتخابات ریاستجمهوری طی سه
دورة مذکور بهرهبرداری شد .سپس ،بررسی و سنجش الزم در زمینة گرایشهای سیاسی شهروندان به
عمل آمد تا نوع و جهتگیری سیاسی آرای واریزشده به صندوقهای رأی برای نامزدهای انتخاباتی هر
سه طیف اصالحطلب و اعتدالگرا و اصولگرا معین شود .اطالعات آماری کسبشده دربارة آرای
انتخاباتی با دادههای مکتسبة سرمایة اجتماعی هر شهرستان به صورت جداگانه تطبیق داده شد .در این
زمینه سؤال ذیل در قالب چهارچوبی چندمتغیره بررسی خواهد شد که آیا سرمایة اجتماعی بر گرایشهای
سیاسی بر حسب متغیرهای زمینهای (سن ،جنس ،قومیت ،سکونت ،شاخص  )SESتأثیرگذار است؟
بسیاری از اندیشمندان ،نظیر پوتنام و بوردیو و فوکویاما ،بر این باورند که برای اینکه یک جامعه بتواند در
مسیر توسعه گام بردارد نیازمند سرمایهگذاری درازمدت در زمینة سرمایة اجتماعی است .بنابراین ،سرمایة
اجتماعی ،بهخصوص در بعد هنجاری ،عالوه بر پایین آوردن هزینه در عرصههای سیاسی ،باعث
1. Political leanings
2. Social capital
3. Socioeconomic status
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تحرکبخشی به گرایشهای سیاسی نیز میشود (پناهی و خوشفر  .)13 :0931زیرا گرایشهای سیاسی
یک نوع آگاهیبخشی در حوزة سرمایة اجتماعی به شمار میرود ( .)Putnam 2010مهمترین ضرورت
پژوهش حاضر اطالع از نقش سرمایة اجتماعی در گرایشهای سیاسی شهروندان استان خوزستان است.
چون گرایش مردم بیشتر به انتخاب فردی است که احساس میکنند میتواند ناکارآمدی هیئت حاکمه را
برطرف کند (ابوالحسنی  .)0 :0911همچنین ،پرداختن به مقولة سرمایة اجتماعی شکلدهندة ارزشهای
یک فرد در مسیر گرایشهای سیاسی است (.)jha et al 2018: 106
هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر سرمایة اجتماعی بر اساس اولویتبخشی گرایشهای سیاسی،
مطابق قطبنمای گرایشسنجی سیاسی ،طی سه دوره انتخابات ریاستجمهوری ،سالهای 0911
و  0931و  ،0932بود تا مشخص شود شهروندان استان خوزستان بر حسب میزان سرمایة
اجتماعی به کدام یک از طیفهای سیاسی رایج در کشور گرایش دارند.
پیشینة پژوهش
احمدی و مرادی ( )0933با انجام دادن تحقیقی تحت عنوان «سرمایة اجتماعی و گرایشهای
شهروندی» به این نتیجه رسیدند که ابعاد گرایشی بیش از مؤلفههای دیگر مورد توجه شهروندان
است و مهمترین بعد سرمایة اجتماعی اثرگذار بر شهروندان سرمایة اجتماعی برونگروهی است
(احمدی و مرادی  .)010 :0933همچنین ،پژوهش خلفخانی و حیدری ( )0931تحت عنوان
«بررسی سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی» مؤید این مطلب است .سرمدی و همکارانش
( )0939در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت در انتخابات» نشان
دادند شبکههای اجتماعی بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.

متعاقباً تحقیق پناهی و خوشفر با عنوان «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی» نشان
داد مشارکت سیاسی در گرایش انتخاباتی رأیدهندگان قویترین جنبة مشارکت سیاسی بوده است
(پناهی و خوشفر  .)13 :0931ذوالفقاری و فعلی به بررسی «تأثیر جایگاه جوانان در فضای
اجتماعی بر روی میزان گرایش آنان به ارزشهای دموکراتیک» پرداختند .یافتههای پژوهش نشان
داد بین سن و تحصیالت با گرایش به ارزشهای دموکراتیک رابطه وجود دارد .یعنی با باال رفتن
سن و تحصیالت گرایش به ارزشهای دموکراتیک نیز باال میرود (ذوالفقاری و فعلی .)37 :0911
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ابوالحسنی ( )0911در تحقیقی تحت عنوان «گرایش سیاسی مردم ،اصالحطلبی و محافظهکاری»
نشان داد در سال  0911اکثریت جامعه ،ضمن پذیرش نظام سیاسی ،از وضع موجود ناراضی و خواهان
اصالح آن بودند .شکست اصالحطلبان و پیروزی آنان طی سالهای  0931و  0911مبین شکست و
موفقیت این دو جریان نیست؛ بلکه نشاندهندة گرایشهای رفرمیستی میان مردم است .بنابراین ،توزیع
آرا در سال  0931بیشتر بیانگر تفوقات اصالحطلبانه در جامعه بوده است .ولی آرا در سال  0911بیانگر
نارضایتی شدید مردم از مدیریت سیاسی حاکم و گرایش به تغییر مدیریت و آرا در سال  0932بدون
توجه به خاستگاه سیاسی و عمدتاً با نگاه اقتصادی و رفاهی بوده است .موفقیت آقای خاتمی در سال
 0931معرف گرایش برتر اصالحطلبان در جامعه و نتیجة مرحلة دوم انتخابات  0911نشاندهندة
عدمرضایتمندی مردم از کارآمدی نخبگان حاکم بوده است .نتایج انتخابات سال  0932بیانگر
ناکارآمدی نخبگان حاکم و فساد اداری بوده است (ابوالحسنی .)11 - 11 :12
عالم ( )0933در یک مقالة پژوهشی تحت عنوان «بازبینی طیف گرایشهای سیاسی» گرایشهای
سیاسی سهگانه را در ایران بررسی کرد .الف) طیف رادیکال یک نوع موضعگیری با اعتقاد به حل
مشکالت به کمک عقل است .ب) میانهروها مسائل موجود را میشناسند و سیاستهای بدیل را معقوالنه
ارزیابی میکنند .فردی که خود را میانهرو میداند با گفتن اینکه هر دو طیف لیبرال (اصالحطلب) و
محافظهکار (اصولگرا) نکات خوبی را مطرح میکنند مخاطبان خود را راضی یا عصبانی میکند .ج)
محافظهکاران آنهایی هستند که از وضع موجود کامالً پشتیبانی میکنند .در این زمینه بشیریه بر آن است
که به نظر محافظهکاران نباید میراث گذشتگان را یکباره کنار گذاشت (بشیریه .)31 :039
تحقیقات اسنادی جها 0و همکارانش ( )2101تحت عنوان «سرمایة اجتماعی و گرایشهای
سیاسی» در امریکا نشان داد گرایشهای سیاسی و سرمایة اجتماعی بر تصمیمات گروهی و
فردی تأثیر میگذارد .نیز سنْ تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایشهای دموکراتیک را کاهش
نمیدهد .در نتیجه ،سرمایة اجتماعی باالتر با رأی بیشتر به حزب دموکراتیک مرتبط است.
همچنین ،موفه )2101( 2بر آن است که در کشورهایی که سرمایة اجتماعی شهروندان باالست
میزان گرایش به رفتارهای دموکراتیک نیز بیشتر است.
1. Jha
2. muffe
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اینگهار 0و وستوود ( )2107کشف کردند در امریکا گرایشهای سیاسی در مقایسه با گرایشهای
قومیتی رواج بیشتری دارند .مطالعة این دو نشان داد سرمایة اجتماعی ممکن است بر گرایشهای
سیاسی تأثیرگذار باشد .همچنین تیلی )2109( 2به «بررسی تأثیر قومیت بر گرایشهای سیاسی»
پرداخت .در این مطالعه این نتایج به دست آمد که قومیت بهتنهایی موجب کاهش گرایشهای سیاسی
نمیشود؛ بلکه رفتار محافظهکارانه در این میان نقش واسط را دارد.
فانک 9و بتمن ( )2109در مقالهای تحت عنوان «نقش گرایشهای سیاسی رأیدهندگان» نشان دادند
رأیدهندگان با گرایش سیاسی محافظهکارانه تمایل بیشتری به داشتن دموکراسی مستقیم در جامعه
نشان دادهاند .ژوتر 1و هیندلز ( )2101در پژوهشی با عنوان «آیا سرمایة اجتماعی باعث تعلقات سیاسی
میشود؟» استدالل کردند سرمایة اجتماعی میتواند رابطة مثبتی با گرایشهای سیاسی داشته باشد .در
ادامه ،رایس 7و لینگ ( )2111با «بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و دموکراسی در یازده کشور
اروپایی و امریکایی» به این نتیجه دست یافتند که در کشورهای با میزان سرمایة اجتماعی باال گرایش
رفرمیستی قویتر است (رستگار و عظیمی .)30 :39
بوالندر 1و پیناکر ( )2113در پژوهشی با عنوان «سرمایة اجتماعی و شرکت در انتخابات بین
اقلیتهای قومیتی در کانادا» نشان دادند احتمال شرکت در انتخابات تا حد زیادی محصول پایگاه
اجتماعی ـ اقتصادی ( )SESو سرمایة اجتماعی است.
گلین )2113( 3در پژوهشی با عنوان «تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایش مردم بر رأی دادن در
انتخابات» استدالل کردند درک و فهم افراد از هنجارهای اجتماعی بر گرایشهای سیاسی آنان تأثیر
میگذارد .گربر 1و همکارانش ( )2113در پژوهشی با عنوان «سرمایة اجتماعی و گرایشهای رأی دادن»
به بررسی تأثیر هنجارهای اجتماعی بر گرایش سیاسی جمعیت رأیدهنده پرداختند .تحقیقات آنها
نشان داد هنگامی که هنجارهای اجتماعی در جامعه قویتر میشوند ،از یک طرف میزان مشارکت
1. Iyengar
2. taiilly
3. Funck
4. Jottier
5. reis
6. Bevelander
7. Glynn
8. gerber
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سیاسی افزایش مییابد و از طرف دیگر مشارکتکنندگان تشویق میشوند در ادامة این روند
گرایشهای سیاسی خود را در سطح ثابتی حفظ کنند .کلنسر ( )2113اهمیت سرمایة اجتماعی را در
افزایش فعالیتهای سیاسی نشان داد .این تحقیق طی سالهای  0333تا  ،2110با عنوان «موج پیمایشی
مقادیر و ارزشهای جهانی ( ،»)WVS0انجام شد .نتایج نشان داد در شهرهای بزرگ مشارکت در
فعالیتهای سیاسی بیشتر است و در نهایت اعالم شد مشارکت در بخشهای سیاسی بیشتر از سوی
افراد مذکر جوامع است .در نتیجه الف) جنسیت فرد ارتباط درونی با گرایش سیاسی ندارد؛ ب) سن
ارتباط ضعیفی با مشارکت سیاسی دارد؛ ج) درآمد و تحصیالت رابطة مثبتی با گرایشهای سیاسی دارد.
با توجه به اینکه در کشور ایران هیچگونه پیشینة پژوهشی صرفاً دال بر بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و
گرایشهای سیاسی وجود ندارد و عمدتاً در اینگونه تحقیقات به تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت
سیاسی پرداخته شده ،نیاز به مطالعه در خصوص بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و گرایشهای سیاسی
شهروندان استان خوزستان محسوس است و در پژوهش حاضر ،هم به دلیل پرداختن به مفهوم گرایش
سیاسی و ارتباط آن با سرمایة اجتماعی هم به لحاظ روششناسی تحقیق (استفاده از روش ،)PLS
بدون برخورداری از پیشینة تحقیقات داخلی (صرفاً تحت این عنوان) ،مطالعهای نوآورانه در استان
خوزستان صورت گرفت .همچنین ،ترکیب ابعاد آلتوسویی و هنجاری جهت سنجش میزان سرمایة
اجتماعی 2کمتر به منزلة مؤلفههای تأثیرگذار ،با استفاده از روش معادالت ساختاری ،در تحقیقات قبلی
به کار گرفته شده است .پیشینة نظری بیانگر آن است که این منابع تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت
سیاسی را عمدتاً بر پایة منابع دست دوم و کتابخانهای نشان میدهند .حال ،این پژوهش نقش متغیرهای
زمینهای را در گرایشهای سیاسی شهروندان استان خوزستان به صورت پیمایشی واکاوی کرده و به
تأثیر سرمایة اجتماعی بر نوع گرایشهای سیاسی شهروندان به صورت ترکیبی پرداخته است.
مبانی نظری پژوهش
از نظر سیدنی 9و وربا ( )2113در صورتی میتوان به فهم بهتر گرایشهای سیاسی دست یافت که به
 .0تحلیل ثانویة دادههای پیمایش ارزشهای جهانی که در سال  2119توسط اینگلهارت به کار گرفته شد.
 .2شاخص ویژهای است که روپاسینگها و همکارانش در سال  2111جهت تعیین مؤلفههای سرمایة اجتماعی به کار گرفتند
و یک سال بعد پوتنام از این شاخص در تحقیقات خود استفاده کرد.
3. sydney
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اهمیت نقش روابط رودررو در مسائل مختلف پی برده شود .همچنین ،گرایش سیاسی افراد در
زندگی روزمره تحت تأثیر گروههایی است که به آن تعلق دارند ( .)jha et al 208: 106بر اساس
نظریة بالو ،پیوند اجتماعی زمانی حفظ و تقویت میشود که افراد در مقابل آن پاداش بگیرند .پاداش
محرکِ کنشگران به رفتار سیاسی خاصی است که با گرایش سیاسی افراد رابطه دارد (میرزایی و
جعفری  .)017 :0911بنابراین الگوی نظری زیر ترسیم میشود.
گرایشهای سیاسی از مصادیق هدفدار کردن سرنوشت سیاسی و اجتماعی افراد است .بنابراین ،با
گسترش دموکراسی در کشور ،توجه به ابعاد مختلف دخالت مردم در میدان سیاسی و تعیین گرایشهای
سیاسی نمود بیشتری خواهد داشت .جامعة مدنی و سیاسی میتواند فعالیتها و علقههای سیاسی
شهروندان را تحت تأثیر خود قرار دهد .گرایش به طیفهای گوناگون سیاسی ،که به انتخاب کاندیدای
سیاسی منجر میشود ،میتواند مشی سیاسی را در کشور جهتدار کند .بنابراین ،ظرفیتهای سیاسی
باعث میشود افراد بینش و گرایش سیاسی خود را در جامعه آشکار کنند .در این زمینه یکی از مفاهیمی
که با تعیین نوع گرایشهای سیاسی ارتباط دارد مفهوم سرمایة اجتماعی است .از این مفهوم ،طبق شاخص
روپاسینگهای 0و گوتز ( ،)2112تعاریف گوناگونی ارائه شده است .آنان سرمایة اجتماعی را به دو دستة
شبکههای هنجارهای آلتوسویی و شبکههای ارتباطی تقسیم کردند و تعریف خود را بر این اساس ارائه
دادند .بر این اساس ،نظر پوتنام ( )2111دربارة سرمایة اجتماعی با ارتباطات مدنی رابطة تنگاتنگ دارد.
یک جامعة ناشاد و منزوی احتماالً از سرمایة اجتماعی قویای برخوردار نیست .به عبارت دیگر ،پوتنام
همانند روپاسینگهای و گوتز بر آن است که سرمایة اجتماعی مجموعهای از ارتباطات افقی بین افراد و
شبکة ارتباطات مدنی است که به مثابة حلقة ارتباطی بین هنجارها و قوانین جامعة مدنی عمل میکند.
با این خصایص ،سرمایة اجتماعی را میتوان مجموع منابعی دانست که از طریق روابط افقی و
عمودی بین افراد در شبکههای هنجاری و ارتباطی تولید میشود.
سرمایة اجتماعی از نظر روپاسینگهای و گوتز ( )2112جنبهای از روابط میانفردی است که باعث
تقویت فعالیتهای اجتماعی میشود .همچنین ،پیوندهای اجتماعی و قومیتی احتماالً تعیینکنندة نوع
گرایشهای سیاسی است .بعد ارتباطی سرمایة اجتماعی میتواند از طریق کاهش هزینة مشارکت
1. Rupasingha
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اجتماعی باعث تحرکبخشی به نوع فعالیتهای سیاسی شهروندان شود .بنابراین ،به نظر میرسد ،با
توجه به کاهش هزینههای زندگی اجتماعی از طریق افزایش سرمایة اجتماعی ،گرایشهای سیاسی نیز
میان شهروندان آشکارتر و هدفمندتر خواهد شد .چون ویژگیهای شبکهای و ارتباطی سرمایة اجتماعی
میتواند انسجام اجتماعی را تقویت کند و بر این اساس میزان فعالیتهای سیاسی نیز افزایش یابد.

رهیافت انتخاب عقالیی :مهمترین ریشة نظریة انتخاب عقالیی رهیافت مبتنی بر گزینش
معقوالنه است (ریتزر  .)111 :0911مطابق دیدگاه انتخاب عقالیی ،آنچه باعث تعلقپذیری سیاسی
میشود برداشتی از میزان تأمین منافع با یک جهتگیری خاص سیاسی است .حاصل این نظریه آن
است که رفتار سیاسی افراد را میتوان نتیجة انتخاب و گرایشهای افراد دانست .نظریة انتخاب
عقالیی ،ضمن تشخیص پیچیدگی گرایشهای انسانی ،بر این تصور استوار است که افراد به دنبال
منافع فردی خود با کشش بسیار زیادند.
نظریة توسعة سیاسی و حوزة عمومی :یورگن هابرماس بر این باور است که عوامل اجتماعی
تأثیر ژرفی بر سیاست دارند .وی اعالم کرد اختالف زیاد در پایگاههای اقتصادی و اجتماعی ()SES
برای دموکراسی زیانآور است (صبوری  .)11 :0910ساموئل هانتینگتون نیز در این خصوص بر
آن است که پایین بودن سطح پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ( )SESمانع قوام یافتن گرایشها و
موضعگیری سیاسی جهتدار برای طبقات پایین جامعه است (صباغپور  .)10 :0939همچنین ،در
این رهیافت ،هرمز مهرداد نیز اعالم کرد طبقهبندیهای اجتماعی تأثیر زیادی بر گرایشهای
سیاسی افراد دارد (مهرداد .)039 :0931
رهیافت انگیزش عمومی :وایتلی 0و سید ( )2113بر آناند که این رهیافت نوعی از انتخاب
عقالنی است .همچنین ،ایدئولوژی افراطگرایانه باعث میشود افراد به سمت شرکت در
فعالیتهای سیاسی تشویق شوند .زیرا این نوع گرایشها باعث میشود افرادی که باورهای
مشترک دارند سعی کنند با افراد همفکر خود تعامالت بیشتری داشته باشند .نظریهپردازان این
حوزه توضیح میدهند که برخی وفاداریهای افراد در احزاب سیاسی میتواند بر فعالیتهای
سیاسی تأثیر بگذارد (رهبر و همکاران .)19 :0939
1. whiteley
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نظریة شبکهای :یکی از نظریهپردازان شبکهای گرانووتر 0است که نظریة «قدرت پیوندهای سست»
را مطرح کرد .بر اساس تئوری شبکهای هر قدر استحکام روابط میان اعضای گروه بیشتر باشد ارزش
سرمایة اجتماعی کمتر خواهد بود (نصر اصفهانی و همکاران  .)0931افراد جامعه ممکن است تحت
تأثیر شبکههای غالب و فشارهای اجتماعی وادار به فعالیتهای سیاسی و رأی دادن شوند .نظریة
سرمایة اجتماعی کمک میکند تا بتوان نقش همرنگی اجتماعی را در تعلقات و گرایشهای سیاسی
پیشبینی کرد ( .)Granovetter 2005: 720فعالیت سیاسی افراد ،بیشتر از اینکه از طریق محاسبة هزینه
و فایده صورت گیرد ،از طریق هنجارهای اجتماعی دیده میشود ( .)Knack & Keefe 1997همچنین،
اسمیت )2109( 2استدالل میکند دلیل اصلی عدمگرایش شهروندان به فعالیتهای سیاسی همکاری
پایین آنهاست .بنابراین ،بر اساس چارچوب نظری ،مدل نظری پژوهش به شکل نمودار  0ترسیم
میشود.

دو معیار هنجاری آلتوسویی
سرمایة اجتماعی
مشارکت سیاسی
گرایشهای
سیاسی

پاسخگویی به سرشماری

دو معیار شبکهای سرمایة
اجتماعی
ارتباطات اجتماعی و مدنی

نهادهای مردمنهاد NGO

متغیرهای زمینهای:
فردی و اجتماعی در
سطح شهرستان
سن
درآمد
اشتغال
تحصیالت
قومیت
سکونت

نمودار  .1مدل تحلیلی تحقیق (تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایشهای سیاسی)

1. Granovetter
2. smith
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فرضیات پژوهش
الف) فرضیات مبتنی بر نتایج جمعیتشناختی پژوهش

 .0بین سن افراد با ابعاد مختلف گرایشهای سیاسی رابطه وجود دارد.
 .2میان ابعاد مختلف گرایشهای سیاسی بین مردان و زنان تفاوت وجود دارد.
 .9میان ابعاد مختلف گرایشهای سیاسی بین افراد بر حسب شاخص ( SESشغل ،تحصیالت،
درآمد) تفاوت وجود دارد.
 .1میان ابعاد مختلف گرایشهای سیاسی بین قومیتهای مختلف تفاوت وجود دارد.
 .7میان ابعاد مختلف گرایشهای سیاسی بین افراد بر حسب محل سکونت آنان تفاوت دارد.
ب) فرضیات فرعی پژوهش

 .0بین ابعاد شبکهای سرمایة اجتماعی با گرایش به طیف سیاسی اصالحطلبی رابطه وجود دارد.
 .2بین ابعاد شبکهای سرمایة اجتماعی با گرایش به طیف سیاسی اعتدالگرایی رابطه وجود دارد.
 .9بین ابعاد شبکهای سرمایة اجتماعی با گرایش به طیف سیاسی اصولگرایی رابطه وجود دارد.
 .1بین ابعاد آلتوسویی سرمایة اجتماعی با گرایش به طیف سیاسی اصالحطلبی رابطه وجود دارد.
 .7بین ابعاد آلتوسویی سرمایة اجتماعی با گرایش به طیف سیاسی اعتدالگرایی رابطه وجود دارد.
 .1بین ابعاد آلتوسویی سرمایة اجتماعی با گرایش به طیف سیاسی اصولگرایی رابطه وجود دارد.
 .3ابعاد سرمایة اجتماعی بر گرایش به طیف سیاسی اصالحطلبی تأثیر میگذارد.
 .1ابعاد سرمایة اجتماعی بر گرایش به طیف سیاسی اعتدالگرایی تأثیر میگذارد.
 .3ابعاد سرمایة اجتماعی بر گرایش به طیف سیاسی اصولگرایی تأثیر میگذارد.
ج) فرضیات اصلی پژوهش

 .0سرمایة اجتماعی بر گرایش به طیف سیاسی اصالحطلبی تأثیر میگذارد.
 .2سرمایة اجتماعی بر گرایش به طیف سیاسی اعتدالگرایی تأثیر میگذارد.
 .9سرمایة اجتماعی بر گرایش به طیف سیاسی اصولگرایی تأثیر میگذارد.
 .1سرمایة اجتماعی بر کل گرایشها طیفهای سیاسی ،طی سه دوره انتخابات
ریاستجمهوری ،در سالهای  0931و  0911و  ،0932تأثیر گذاشته است.
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 .7سرمایة اجتماعی بر اولویتبخشی به گرایشهای سیاسی مطابق قطبنمای گرایشسنجی
سیاسی ،طی سه دوره انتخابات ریاستجمهوری سالهای  0931و  0911و  ،0932تأثیر گذاشته
است.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ روششناختی جزء پژوهشهای کاربردی است .برای بسط و تکمیل
اطالعات پژوهش ،از ابزار پرسشنامه جهت تحلیل توصیفی و استنباطی دادهها استفاده شد .پس از
جمعآوری پرسشنامهها پردازش و تحلیل دادهها صورت گرفت .برای آزمون فرضیات ،روشهای
تجزیه و تحلیل شامل آزمون رگرسیون ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه برای بررسی رابطههای
چندگانه و ارائة معادلة ساختاری  OLSو  PLSاست .به منظور انجام دادن عملیات آماری
آزمونهای مذکور از نرمافزار  SPSS24برای ترسیم هیستوگرامها و نمودارها و برای مدلسازی و
تبیین روابط علّی از نرمافزار  smartPLS3استفاده شد .واحد تحلیل این پژوهش تطبیقی بود و بین
شهروندان هجده سال به باال در سطح خرد بررسی صورت گرفت و اطالعات الزم جمعآوری شد.
در ادامه جهت کسب نتایج انتخابات ریاستجمهوری طی سه دورة  0911و  0911و  0932برای
هر سه طیف سیاسی اصالحطلب و اعتدالگرا و اصولگرا مشاهدات الزم به عمل آمد .همچنین،
کار با  0327نمونه در سطح پنج شهرستان باالی  097111نفر جمعیت (اهواز ،آبادان ،دزفول،
ماهشهر ،اندیمشک) در استان خوزستان جهت سنجش متغیرها شروع شد و در نهایت مشاهدات
خالص و نهایی تحقیق ،با وارد کردن دادههای مربوط به این متغیرها ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .روش نمونهگیری جدول مورگان بود .پس از تعیین میزان نمونة آماری ،برای تعیین
واحدهای نمونه ،از روش نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای استفاده شد.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود .از آنجا که برای سنجش میزان سرمایة اجتماعی شهروندان از
شاخص سرمایة اجتماعی استفاده شد ،در مجموع ،پرسشنامة این بخش مشتمل بر بیست و شش سنجه
مورد سنجش قرار گرفت .برای تعیین اعتبار پرسشنامه ،مهمترین روشها بدین شرح عملیاتی شد:
الف) مرحلة روایی سازه :در این مرحله تحلیل عاملی صورت گرفت .گفتنی است در این بخش مقدار
آزمون بارتلت (مقدار  )KMOدر سطح کمتر از  1/17معنادار بود که خود بیانگر استقالل متغیرها و
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همبستگی بین گویههای گرایشهای سیاسی است .ب) مرحلة روایی مالک :در این مرحله بر اساس
معیارها و مصداقهای موجود از هر طیف سیاسی به شکل قطعی و اطمینان از گرایشهای سیاسی آنان
پنج نفر انتخاب شد .در نهایت ،پرسشنامهای با بیست و هفت سؤال فراهم آمد که پرسشنامة
گرایشهای سیاسی نامگذاری شد.
جدول  .1ارزیابی اندازهگیری مدلهای اندازهگیری پژوهش و آلفای کرونباخ

مدلهای

آلفای

شاخصهای

سازنده

کرونباخ

پژوهش

Eigenvalue

Condition Index

VIF

معیار شبکهای

31/2

ارتباطات اجتماعی

2/71

2/27

0/11

نهادهای مردمنهاد

2/77

2/23

0/79

معیار آلتوسویی

39/7

سرشماری

0/11

0/32

0/97

نگرش به مشارکت

0/13

0/110

0.13

اصالحطلبی

9/07

0/37

0/21

اعتدالگرایی

2/13

2/01

0/93

اصولگرایی

2/01

0/33

0/11

گرایشهای
سیاسی

19/99

AVE

C.R

1/39

1/12

1/30

1/11

1./77

1/33

متغیرهای پژوهش و تعاریف واژگان اصطالحات تخصصی

پوتنام ( )2113اشاره میکند یکی از شکلهای اصلی سرمایة اجتماعی روابطی است که مردم
سرمایه ایجاد شبکههای اجتماعی و
ْ
هنگام صرف وقت خود با دیگران شکل میدهند .این
هنجارهای اجتماعی تلقی میشود.
0

معیار شبکهای سرمایة اجتماعی  :از ابعاد شبکههای اجتماعی میتوان به شبکههای افقی و
شبکههای عمودی اشاره کرد (قاسمی  .)291 :0917شبکة پیوندهای اجتماعی در سطح روابط
رسمی و تعامالت گروهی در سطح اجتماعی بیشترین تأثیر را بر فعالیت سیاسی میگذارند (پناهی
و خوشفر  .)13 :0931همچنین معیار هنجاری (آلتوسویی) سرمایة اجتماعی بر حسب میزان
پاسخگویی به سرشماری و میزان مشارکت رأیدهندگان است که در خصوص ابعاد پاسخگویی
به سرشماری گویههای نظیر احساس اثرگذاری و کارایی داشتن در جامعه ،ارزش زندگی و
1. Social Networks
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احساس مفید بودن ،اعتماد به آمارگران ،و احساس تکلیف فردی داشتن لحاظ شده است .اما ،در
خصوص ابعاد متغیر مشارکت سیاسی ،مواردی از قبیل مشارکت در فعالیتهای سیاسی ،مشارکت
بر حسب مسئولیتپذیری در جامعه ،پذیرش داوطلبانة نقشهای سیاسی ،عضویت در انجمن و
احزاب سیاسی ،و فعالیت در روزنامه و مطبوعات سیاسی بهعنوان گویههای این ابعاد در نظر گرفته
شده است.
دو معیار آلتوسویی

8

الف) نگرش شهروندان به مشارکت سیاسی
ب) میزان پاسخگویی و نگرش شهروندان به سرشمارهای انجامگرفته از سال 0931
دو معیار شبکهای

2

الف) سطح ارتباطات اجتماعی و مدنی در هر شهرستان
ب) مشارکت و نوع نگاه به سازمانهای غیردولتی ( )NGOموجود در هر شهرستان
معیار هنجاری ـ آلتوسویی بر حسب میزان پاسخگویی به سرشماری و مشارکت سیاسی بین
شهروندان استان سنجیده میشود .در خصوص ابعاد پاسخگویی به سرشماری گویههایی نظیر
احساس اثرگذاری و کارایی داشتن در جامعه ،ارزش زندگی و احساس مفید بودن ،اعتماد به
آمارگران ،و احساس تکلیف فردی وجود دارد .اما در خصوص ابعاد متغیر مشارکت سیاسی
گویههایی چون مشارکت در فعالیتهای سیاسی ،مشارکت بر حسب مسئولیتپذیری در جامعه،
پذیرش داوطلبانة نقشهای سیاسی ،عضویت در انجمن و احزاب سیاسی ،و فعالیت در روزنامه و
مطبوعات سیاسی وجود دارد.
گرایشهای سیاسی چهارچوبی از افکار است که خیر عمومی در آن نهفته است (شهریاری :0939
 .)019گروههای اولیه و اجتماعی تأثیر زیادی بر گرایش و فعالیت سیاسی افراد به جای میگذارند
( .)verba et al 1995در همین زمینه گرایشهای سیاسی در این پژوهش در سه طیف اصولگرایی و
اصالحگرایی و ا اعتدالگرایی در نظر گرفته شد .گرایشهای سیاسی بر حسب نوع و الگوی رأیدهی
 0و .2هر دو معیار برحسب میزان پاسخگویی شهروندان نشاندهندة میزان سرمایة اجتماعی هر شهرستان است.
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شهروندان در انتخابات سالهای  0931و  0911و  0932ریاستجمهوری در استان خوزستان طراحی
و ترسیم و سپس الگوی رأیدهی شهروندان بر اساس قطبسنجی سیاسی محاسبه شد.

نمودار  .2قطبنمای گرایشسنجی سیاسی (منبع :استدالل نویسندگان)
( GRگرایش اصالحطلبی) = A1+rیاB1+T1
(GMگرایش اعتدالگرایی)  = A1+mیاB1+T2
( GOگرایش محافظهکاری) = A1+oیاBI+T3
( GGگرایش غالب سیاسی)= GR, GM, GO

در این معادله منظور از اصطالحات  r, m, oبه ترتیب انتخاب یکی از کاندیدهای انتخاباتی با گرایش
سیاسی اصولگرایی ،اعتدالگرایی ،اصالحطلبی است .همچنین منظور از نقاط  T1, T2, T3عدمانتخاب
کاندیدای سیاسی یک گرایش خاص در بین همان طیف سیاسی بنا به دالیل مختلف است و در گزینة
 GGگرایش غالب سیاسی بر حسب بیشترین امتیاز بین سه طیف محاسبه میشود .گفتنی است جهت
سنجش گرایشهای واقعی سیاسی شهروندان در هر سه طیف فکری ،مطابق نمودار  ،2قطبنمای تعیین
گرایشهای سیاسی بر حسب سنجههای ارائهشده تدوین شده است .بدین صورت که برای هر طیف
فکری به صورت جداگانه هشت سؤال یا سنجه تدارک دیده شده که حداقل و حداکثر امتیازات به ترتیب
 1و  11است .بنابراین ،در صورت کسب حداقل نمرة  21و انتخاب یکی از کاندیدهای مربوط به همان
طیف ،گرایش سیاسی مربوط به آن طیف سیاسی تعیین و انتخاب میشود .همچنین ،در صورت
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عدممشارکت فردی در انتخابات ،رأی سفید یا انتخاب گزینة دیگر از طیف مخالف ،در صورت کسب
نمرة بین  92تا  11در آن طیف فکری ،مبنای گرایش انتخاب همان طیف خواهد بود .در این زمینه ،مطابق
قطبنمای گرایشسنجی سیاسی ،به منظور تعیین و اولویتبندی گرایشهای سیاسی شهروندان استان
خوزستان در سه طیف فکری اصالحطلبی و اعتدالگرایی و اصولگرایی بر این اساس اقدام شد.
سنجش عملیاتی و تعیین گرایشهای سیاسی بر اساس نتایج آرای انتخابات ریاستجمهوری (برای
کاندیدای هر دو طیف اصالحطلبان و اصولگرایان) با استفاده از دیدگاه و اطالعالت اولیة شهروندان
استان در نظر گرفته میشود .همچنین ،دیدگاه تکمیلی شهروندان در خصوص دلیل یا دالیل گرایش به
کاندیدای شرکتکننده در هر سه دورة انتخابات  0931و  0911و  0932مد نظر این پژوهش خواهد
بود .در این زمینه ،شاخصهای تعیینکنندة گرایشهای سیاسی شهروندان مطابق نظر جها و همکارانش
( )2018: 102موارد ذیل است:
الف) چون ارزشهای رأیدهندگان بر گرایشهای سیاسی آنان تأثیر میگذارد ،این ارزشها
تحت تأثیر سرمایة اجتماعی قرار میگیرد.
ب) گرایش سیاسی یک فرد وابسته به توقعات او از دولت است و سرمایة اجتماعی بر توقعات
آن فرد از دولت تأثیر میگذارد.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سنی پاسخگویان بیانگر این مطلب بود که کمترین سن  91سال
و بیشترین سن  11سال است .همچنین  71درصد از شهروندان مورد مطالعه مرد و  12درصد زن
بودند .در ادامه 91/0 ،درصد (بیشترین) از شهروندان استان مورد مطالعه عرب 91/2 ،درصد از این
شهروندان بختیاری 21/1 ،درصد از شهروندان فارس بومی بودهاند 91/1 .درصد کارشناس
(بیشترین) و  0/0درصد (کمترین) دارای مدرک حوزوی بودهاند .همچنین  21/7درصد از
پاسخگویان (بیشترین) در بخش امور خدماتی و  39/1درصد از پاسخگویان در مجموع شاغل
بودند .در رابطه با سطح درآمد  21/1درصد از پاسخگویان دارای سطح درآمد تا  0/711/111تومان،
 11/1درصد دارای سطح درآمد از  0711111تا  1/111/111تومان و  03/1درصد دارای سطح
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درآمد  1111111تومان و باالتر بودهاند .همچنین سطح تراکم شبکهای شهروندان مورد مطالعه تا
حدودی باالتر از حد متوسط بوده است (میانگین  .)92/13به طور کلی میتوان نتیجه گرفت
شاخص ارتباطات اجتماعی و مدنی در مقایسه با شاخص عضویت در شبکههای مردمنهاد از
وضعیت بهتری برخوردار است .سطح معیار آلتوسویی سرمایة اجتماعی در بین شهروندان مورد
مطالعه تقریباً در حد متوسط است (میانگین  .)92/13همچنین یافتهها نشان میدهد همة سطوح
آلتوسویی سرمایة اجتماعی میان شهروندان استان مورد مطالعه در حد پایینتر از متوسط قرار دارد.
نتایج تحلیل استنباطی

جدول  2بیانگر تفاوت معنادار بین سه گروه سنی یادشده است .همچنین ،یافتههای پژوهش نشان
میدهد میزان گرایشهای سیاسی اصالحطلبی و اعتدالگرایی بین زنان بیشتر از مردان است .بر حسب
شاخص پایگاه اقتصادی و اجتماعی در ابعاد اصالحطلبی و اعتدالگرایی معنادار است .همچنین در بعد
گرایش سیاسی اصالحطلبی شهروندان فارس بومی دارای بیشترین میزان گرایش اصالحطلبیاند .از
سوی دیگر ،نتایج پژوهش نشان میدهد در ابعاد گرایش اعتدالگرایی و اصولگرایی شهروندان عرب
دارای بیشترین میزان گرایش سیاسی در این زمینه هستند .در ادامه در بعد گرایشهای سیاسی
اصالحطلبی شهر اهواز باالترین میانگین و شهرستان آبادان کمترین میزان و در بعد گرایش اصولگرایی
شهرستان آبادان باالترین میانگین و شهرستان ماهشهر کمترین میزان را دارند.
جدول  9رابطة بین ابعاد سرمایة اجتماعی و میزان گرایشهای سیاسی را نشان میدهد.
همانگونه که نتایج پژوهش نشان میدهد بین ابعاد ارتباطات اجتماعی و مدنی و پاسخگویی به
سرشماری با گرایش اصالحطلبی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .اما بین شبکههای مردمنهاد و
نگرش به مشارکت سیاسی با همین طیف رابطة معنادار و منفی مشاهده شد .نهایتاً بین ابعاد تراکم
شبکهای و آلتوسویی سرمایة اجتماعی با گرایش سیاسی اصالحطلبی رابطة مثبت و معنادار وجود
دارد .همچنین ،بین بعد شبکههای مردمنهاد و پاسخگویی به سرشماری با گرایش به اعتدالگرایی
رابطة منفی و معنادار وجود دارد .اما بین ارتباطات اجتماعی و مدنی و بعد مشارکت سیاسی با
گرایش به همین طیف رابطة معنادار مشاهده نشد .نهایتاً بین ابعاد تراکم شبکهای و آلتوسویی
سرمایة اجتماعی با گرایش سیاسی اعتدالگرایی رابطة معنادار وجود ندارد.
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جدول  .2آزمون فرضیههای جمعیتشناختی پژوهش

متغیر جمعیتشناختی

متغیر مالک

اصالحطلبی

اعتدالگرایی

اصولگرایی

F

t

Sig.

سن

22,13

0,11

,1117

جنس

02,191

1,117

1,1110

SES

17,11

-1,022

,111

قومیت

03,19

-

1,1111

سکونت

13,01

-

1,1117

سن

01,21

-0.713

1.1117

جنس

11,321

-1,021

1,1117

SES

20,11

9,11

1.111

قومیت

09,70

-

1,1111

سکونت

23,11

-

1,1117

سن

0.020

-,021

1.111

جنس

1,300

-2,113

1,110

SES

01.137

-9,021

1.029

قومیت

03,02

-

1,1117

سکونت

0,11

-11

1,007

جدول  .3همبستگی ابعاد شبکهای اجتماعی و آلتوسویی با گرایشهای سیاسی

ارتباطات اجتماعی و مدنی
شبکههای مردمنهاد
پاسخگویی به سرشماری
مشارکت سیاسی
تراکم شبکهای
ابعاد هنجاری

اصالح طلبی

اعتدال گرایی

اصولگرایی

همبستگی

1.111

1.101

-1.011

معناداری

1.1117

1.19

1.1117

همبستگی

*-1.912

-1.11

-1.013

معناداری

1.1117

1.112

1.1117

همبستگی

1.011

1.170

-1.212

معناداری

1.1117

1.121

1.1117

همبستگی

1.122

-1.123

-1.023

معناداری

1.991

1.223

1.1117

همبستگی

**1.939

**1.129

**-1.013

معناداری

1.11

1.911

1.1117

همبستگی

**1.021

**1.120

**-1.221

معناداری

1.11

1.910

./111
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جدول  1معادلة رگرسیون رابطة میان ابعاد سرمایة اجتماعی با گرایشهای سیاسی را به تصویر
میکشد .الف) مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر  1/931است .مقدار ضریب تعیین بیانکنندة تبیین
 07درصد از واریانس متغیر وابسته با ابعاد سرمایة اجتماعی است .مقدار  F=037/12و سطح معناداری
 1/1117رابطة معنادار آماری میان سرمایة اجتماعی با میزان گرایش سیاسی اصالحطلبی شهروندان را
به تصویر میکشد .همچنین ،مقدار ضرایب بتا نشان میدهد همة ابعاد سرمایة اجتماعی بر گرایش به
اصالحطلبی تأثیر میگذارد .ب) مقدار ضریب همبستگی چندگانه میان متغیرهای مستقل و گرایش
سیاسی اعتدالگرایی برابر  1/123است .مقدار  F=1/327و سطح معناداری  1/111عدمرابطة معنادار
آماری میان سرمایة اجتماعی با میزان گرایش سیاسی اعتدالگرایی را به تصویر میکشد .ج) مقدار
ضریب همبستگی چندگانه میان متغیرهای مستقل و گرایش سیاسی اصولگرایی برابر  1/221است.
مقدار  F=71/190و سطح معناداری  1/1117رابطة معنادار میان سرمایة اجتماعی با میزان گرایش سیاسی

اصولگرایی را نشان میدهد و بدین ترتیب مدل پژوهش تأیید میشود.
جدول  .4ضرایب رگرسیون هر بعد از سرمایة اجتماعی بر میزان گرایشهای سیاسی

متغیر پیشبین

ضرایب استاندارد بتا

t

سطح معناداری

متغیر مالک

تراکم شبکهای

1.919

03.31

1.1117

گرایش

آلتوسویی و هنجاری

1.111

1.031

1.113

اصالحطلبی

R =0.394

R Square=155

F=175.62

1,1117

تراکم شبکهای

1.101

1.311

1.192

گرایش

آلتوسویی و هنجاری

1.109

1.121

1.791

اعتدالگرایی

R =027

R Square=,001

F=.725

1,111

تراکم شبکهای

-1.111

-0.311

1.113

آلتوسویی و هنجاری

-1.217

-1.319

1.1117

R =.224

R Square=,050

F=50.631

1,1117

گرایش
اصولگرایی

مطابق جدول  ،7مقدار ضریب همبستگی چندگانه میان متغیر مستقل و شرکت در انتخابات
برابر  1/921است .مقدار  F=223/10و سطح معناداری  1/1117رابطة معنادار آماری میان سرمایة
اجتماعی با گرایش به طیف اصالحطلبی را به تصویر میکشد و بدین ترتیب مدل پژوهش تأیید
میشود .از سوی دیگر مقدار ضرایب بتا نشان میدهد سرمایة اجتماعی بر گرایش به اصالحطلبی
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تأثیر معنادار و مستقیم دارد .همچنین مقدار ضریب همبستگی چندگانه میان متغیر مستقل و گرایش
سیاسی اعتدالگرایی برابر  1/123است .بدین ترتیب مدل پژوهش تأیید نمیشود.
مقدار آزمون فیشر ( )Fدر همة ابعاد سهگانه گرایشهای سیاسی معنادار است و بنابراین تفاوت
میانگین نمرة درونگروهی و برونگروهی در سه گرایش سیاسی اصالحطلبی و اعتدالگرایی و
اصولگرایی به لحاظ آماری معنادار است .یعنی به هر میزانی که سرمایة اجتماعی افزایش یا کاهش یابد
گرایش غالب سیاسی هم به طیفهای مختلف سیاسی به صورت مثبت و مستقیم افزایش یا کاهش
مییابد .مطابق جداول فوق با افزایش سرمایة اجتماعی به ترتیب اولویت گرایشهای سیاسی بر حسب
گرایشهای اصالحطلبی و اصولگرایی و اعتدالگرایی تعیین و انتخاب میشود و بالعکس.
جدول  .5ضرایب رگرسیون به ازای رگرسیون سرمایة اجتماعی بر میزان گرایشهای سیاسی

متغیر پیشبین

ضرایب استاندارد بتا

t

سطح معناداری

متغیر مالک

سرمایة اجتماعی

1,921

07.11

1.1117

R =0.326

R Square=0.106

F=227.61

1.1117

سرمایة اجتماعی

1.107

0.219

1.223

R =0.027

R Square=0.001

F=1.45

1.223

سرمایة اجتماعی

-1.000

-1.33

1.1117

R =0.201

R Square=0.040

F=80.93

1.1117

کل گرایشهای

سرمایة اجتماعی

1.001

7,037

1.11

سیاسی

R =0.118

R Square=0.140

F=26.98

1.11

اصالحطلبی
اعتدالگرایی
اصولگرایی

مدل معادالت ساختاری با روش PLS- SMART

فرضیات اصلی در قالب مدل معادالت ساختاری در نمودار  9مورد بررسی قرار گرفتند و مسیر
مدل ساختاری ارزیابی شد .یافتهها نشان میدهد سرمایة اجتماعی بیشترین تأثیر را بر گرایش به
طیف سیاسی اصالحطلبی و کمترین تأثیر را بر گرایش به طیف سیاسی اعتدالگرایی دارد .در
مجموع سرمایة اجتماعی دارای ضریب تأثیر متوسط ( )1/171بر گرایشهای سیاسی است .به
عبارت دیگر ضریب مسیر فوق بیانگر آن است که سرمایة اجتماعی توانسته است  17درصد از
تغییرات متغیر گرایشهای سیاسی را تبیین کند .از سوی دیگر خروجی مدل با استفاده از دستور
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 bootstrappingنشان میدهد ضریب معناداری سرمایة اجتماعی و گرایشهای سیاسی از 0/31
بیشتر است که این مطلب حاکی از معنادار بودن تأثیر سرمایة اجتماعی بر متغیر گرایشهای
سیاسی است.
با در نظر گرفتن نتایج جدول  1روشن میشود که تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایشهای اصولگرایی
و اعتدالگرایی و اصالحطلبی در سطح معناداری  37درصد مورد تأیید است .از سوی دیگر ،برای بررسی
کیفیت یا اعتبار مدل از شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی 0استفاده شد .نتایج نشان میدهد مقادیر
شاخص اعتبار حشو مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته مثبت و بزرگتر از صفر است .در نتیجه میتوان
گفت مدل مورد بررسی از اعتبار خوبی برخوردار است.

نمودار .3مدل معادالت ساختاری تأثیر سرمایة اجتماعی بر ابعاد گرایشهای سیاسی
جدول  .6مدل ارتباط سرمایة اجتماعی با ابعاد گرایشهای سیاسی

Latent
variable

سرمایة اجتماعی

گرایش اصالحطلبی

گرایش اعتدالگرایی

گرایش اصولگرایی

Path coefficients

1.971

-1.211

-1.011

T Statistics

29.132

0.211

3.310

P-value

1,11

1,291

1,11

F

1,101

1,100

1.111

R square

1,021

1,119

1.191

1. Redundancy
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جدول  .7خالصة پیشبینی دو متغیر اصلی گرایشهای سیاسی و سرمایة اجتماعی

نام متغیر

RMSE

MAE

Q2-PREDICT

گرایشهای سیاسی

1,992

1,277

1,113

سرمایة اجتماعی

1,021

1,111

1,311

میانگین مجموع مربعات خطا )RMSE( 0یک نوع خطا در دادهکاوی و رگرسیون است.
بنابراین خالصة پیشبینی نمودار  1و خروجی مدل با استفاده از دستور  Pls- Predictنشان
میدهد گرایشهای سیاسی بر حسب سه طیف سیاسی مورد مطالعه ( )1/992و سرمایة اجتماعی
بر حسب دو بعد شبکهای و هنجاری ( )1/021کمترین فاصله را دارند .پس تولید  DEMدر این
متغیر با دقت مناسبی صورت گرفته است .همچنین ،مقدار مطلق خطا )MAE( 2استفاده شده است
که در این روابط تعداد و خطاهای پیشبینی شاخصهای مربوط به دو متغیر گرایشهای سیاسی و
سرمایة اجتماعی به ترتیب برابر  1/113و  1/311مطابق با دستورالعمل  Q2-PREDICTبه شکل
مناسب است.
نتیجه
* میزان گرایشهای سیاسی در گروههای سنی مختلف از برابری نسبی برخوردار است .احتماالً
این موضوع بر اساس شناور بودن سطح فعالیتهای سیاسی است .همسو با یافتههای کلنسر
( )2113سن با سطح گرایشهای سیاسی ارتباط دارد .از دالیلی که برای این موضوع بیان شده
میتوان به تحرکپذیری سیاسی شهروندان در فعالیتهای سیاسی اشاره کرد .همچنین میزان
گرایشهای سیاسی اصالحطلبی و اعتدالگرایی بین زنان بیش از مردان است .در این زمینه،
یافتههای تحقیق مذکور نشان داد زنان نسبت به مردان در مسائل روز سیاسی فعالیت بیشتری
دارند .احتماالً علت آن ،بر اساس تحلیل نتایج انتخابات ریاستجمهوری در سال  0931بر حسب
تفکیک جنسیتی مشارکتکنندگان ،این است که در ایران زنان به طور کلی اصالحطلبانهتر از مردان
هستند .شهروندان با درآمد باال دارای بیشترین گرایش سیاسی اعتدالگرایانه هستند .در این زمینه،
1. Root mean square error
2. Mean absolute error
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وربا ( )1993و کانوی ( )2000نشان میدهند شهروندانی که از جایگاه اقتصادی باالتری
برخوردارند پول الزم به منظور تأثیرگذاری بر سیاست را دارند .در همین راستا مطابق با قضایای
مفهومی مستخرج از رهیافت نظریة توسعة سیاسی و حوزة عمومی بین شاخص  SESو
فعالیتهای سیاسی ارتباط وجود دارد.
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش نشان میدهد در ابعاد گرایش اعتدالگرایی و اصولگرایی
شهروندان عرب دارای بیشترین میزان گرایش سیاسی در این زمینهاند .قضایای مفهومی مستخرج
از رهیافت انگیزشهای عمومی نیز ارتباط بین قومیت با گرایشهای سیاسی را نشان میدهد.
همچنین در بعد گرایشهای سیاسی اصالحطلبی یافتههای تحقیق نشان میدهد محل سکونت
شهروندان استان خوزستان در گرایش آنان به طیفهای سیاسی اعتدالگرایی و اصالحطلبی تأثیر
معنادار دارد؛ به گونهای که شهروندان شهرستان اهواز در این دو طیف سیاسی بیشترین تأثیر را
نسبت به شهرهای بزرگتر دارند .این موضوع گویای آن است که تراکم جمعیت در مرکز استان
نسبت به جمعیت سایر شهرهای مورد مطالعه در نوع تعلقات به این گرایشهای سیاسی تأثیر
غالب دارد .مطابق دیدگاه اسمیت ( )2112میتوان گفت محل سکونت ممکن است تعلقات
سیاسی را کم و زیاد کند.
* بین همة ابعاد تراکم شبکهای سرمایة اجتماعی و گرایش به طیف سیاسی اصالحطلبی رابطة مثبت
و معنادار وجود دارد .این موضوع با یافتههای پوتنام ( )2112و بوردیو ( )0313همسوست .این وضعیت
احتماالً به این دلیل است که انجمنهای مردمنهاد بهراحتی میتوانند فعالیتهای جمعی را تسهیل بخشند.
همچنین شبکههای اجتماعی میتوانند یک جریان متحد به سمت یک طیف سیاسی خاص شکل دهند.
در این زمینه ،گربر ( )2111بیان میکند تعداد ارتباطات اجتماعی و مدنی تأثیر بسیار قویای بر
گرایشهای سیاسی جمعیت رأیدهنده میگذارد.
* بین بعد شبکههای مردمنهاد و گرایش به اعتدالگرایی رابطة منفی و معنادار وجود دارد .به
نظر میرسد یافتههای این پژوهش با یافتههای بارت ( )2111همسوست .ابعاد شبکهای سرمایة
اجتماعی مقولهای است که باعث تعویض تعلقپذیری سیاسی است .با این تعریف ،میتوان گفت
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شرکت در انجمنها و نهادها محصول هنجار غیررسمی است و در گرایش به طیف سیاسی
اعتدالگرایی مؤثر است.
* بین ابعاد شبکههای مردمنهاد و ارتباطات اجتماعی و مدنی با گرایش به طیف سیاسی
اصولگرایی رابطة منفی و معنادار وجود دارد .این موضوع با یافتههای وربا ( )0310همخوانی
دارد .در صورتی میتوان به فهم بهتر گرایشهای سیاسی دست یافت که به اهمیت نقش روابط
رودررو در مسائل مختلف نیز پی برده شود .بنابراین به نظر میرسد ابعاد شبکهای سرمایة اجتماعی
انگیزة الزم را برای تأثیرگذاری بر گرایشهای سیاسی فراهم میکند .علت این وضعیت آن است
که انتخاب گروهها و احزاب سیاسی توسط افراد بر اساس معیارهای مورد پذیرش آن گروه
اجتماعی صورت میگیرد.
* بین بعد پاسخگویی به سرشماری و گرایش به طیف سیاسی اصالحطلبی رابطة مثبت و
معنادار وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای گربر و همکارانش ( ،)2111همسوست .آنها
استدالل میکنند هنجارهای اجتماعی تأثیر بسیار زیادی بر فعالیتهای سیاسی میگذارد .این تأثیر
مهم به دلیل هنجارهای اجتماعی از قبیل شرکت در امور اجتماعی است که رفتارهای سیاسی
شهروندان را در یک جهت خاص سوق میدهد.
* بین بعد پاسخگویی به سرشماری و گرایش به طیف سیاسی اعتدالگرایی رابطة مثبت و
معنادار وجود دارد .این موضوع با یافتههای فیلدهاوس ( )2113و ساچمس ( )2117همسوست.
زیرا آنها باور دارند ارتباطات زیادی در خصوص میزان پاسخگویی به سرشماری و میزان
مشارکت در انتخابات با تقویت سرمایة اجتماعی وجود دارد .بنابراین تقویت بعد مسئولیتپذیری
در گرایش به طیف سیاسی اعتدالگرایی تأثیرگذار است.
* بین بعد پاسخگویی به سرشماری و مشارکت سیاسی با گرایش به طیف سیاسی اصولگرایی
رابطة منفی و معنادار وجود دارد .این موضوع با یافتههای گربر ( )2113و کلمن ( )0331مطابقت
دارد .زیرا هر دو به بررسی تأثیر هنجارهای اجتماعی بر گرایش سیاسی جمعیت رأیدهنده
پرداختهاند .تحقیقات آنها نشان میدهد هنگامی که بعد هنجاری سرمایة اجتماعی در جامعه
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قویتر میشود مشارکتکنندگان تشویق میشوند گرایشهای سیاسی خود را در سطح ثابتی حفظ
کنند .در این تعریف سطح ثابت گرایش سیاسی میتواند همان طیف سیاسی اصولگرایی باشد.
* بین ابعاد تراکم شبکهای و آلتوسویی سرمایة اجتماعی با گرایش سیاسی اصالحطلبی رابطة
مثبت و معنادار وجود دارد .یافتهها نشان میدهد با افزایش میانگین معیار تراکم شبکهای و معیار
آلتوسویی میزان گرایش به اصالحطلبی باالتر میرود .نتایج این یافتهها با تحقیقات گلین و
همکارانش ( )2113همسوست .چون به این نتیجه دست یافتند که در جوامع با میزان سرمایة
اجتماعی باال متعاقباً گرایش رفرمیستی تقویت خواهد شد .احتماالً علت اصلی تأثیر معیارهای
هنجاری سرمایة اجتماعی بر گرایشهای سیاسی اصالحطلبی به عنوان تأثیر غالب این است که
افراد تالش میکنند به گونهای هماهنگ با اکثریت جامعه رفتار کنند و بدین شیوه گرایشهای
سیاسی خود را انتخاب کنند.
* بین ابعاد تراکم شبکهای و آلتوسویی سرمایة اجتماعی با گرایش سیاسی اعتدالگرایی رابطة
معنادار وجود ندارد .به نظر میرسد این یافته با یافتههای جها و همکارانش ( )2101همسو باشد.
جها استدالل میکند یک شهرستان با سرمایة اجتماعی باال میتواند باعث خلق ارزشهایی شود که
افراد به جای آنکه بر حسب نوع گرایشهای سیاسی به دولت وابسته باشند به حل مشکالت خود
بدون در نظر گرفتن مسائل جناحی تشویق شوند.
* بین ابعاد تراکم شبکهای و آلتوسویی سرمایة اجتماعی با گرایش سیاسی اصولگرایی رابطة
منفی و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج این یافتهها با تحقیقات پوتنام ( )2112همسوست .چون
رابطة میان شبکههای اجتماعی و فعالیتهای سیاسی مهارتهای الزم را برای مفید بودن در جامعه
بهخصوص در نشان دادن نوع گرایشهای سیاسی نشان میدهد .زیرا انتخاب کاندیدا و احزاب
سیاسی توسط شهروندان بر اساس ارزشهای مشترک و مورد قبول آنان صورت میگیرد.
* سرمایة اجتماعی بر گرایش سیاسی اصالحطلبانه تأثیر معنادار میگذارد .بنابراین میتوان
گفت وجود سرمایة اجتماعی باال احتماالً امکان تغییر گرایشهای سیاسی به طیف اصالحطلبی را
جابهجا میکند .به عبارت دیگر همسو با تعبیر کلمن ( )2112و فوکویاما ( )0337ویژگیهای
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اصلی سرمایة اجتماعی مانند ارتباطات ،هنجارهای اجتماعی و ایجاد جامعة شبکهای برای
شکلگیری امور سیاسی تأثیرگذار است.
* سرمایة اجتماعی و گرایش سیاسی اعتدالگرایانه رابطة معنادار ندارند .به نظر میرسد این
یافته با یافتة کلمن ( )2111در تضاد است .چون افزایش ارتباطات اجتماعی و مدنی در زمینة
تقویت سرمایههای اجتماعی امکان تعلقپذیریهای خاصه را افزایش میدهد.
* سرمایة اجتماعی و گرایش سیاسی اصولگرایانه رابطة معنادار و معکوس دارند .بنابراین،
میتوان گفت وجود سرمایة اجتماعی باال احتماالً امکان تغییر علقه و گرایشهای سیاسی به طیف
اصولگرایی را جابهجا میکند و بالعکس .به عبارت دیگر ،رابطة منفی بین مؤلفههای سرمایة
اجتماعی با ابعاد مختلف گرایشهای سیاسی به افزایش یا کاهش گرایشهای سیاسی اصولگرایی
افراد در فعالیتهای سیاسی جامعه منجر خواهد شد .نتایج این پژوهش با تحقیقات ژوتر و هیندلز
( )2102همسوست.
* سرمایة اجتماعی بر کل گرایشها به طیفهای سیاسی ،طی سه دورة انتخابات
ریاستجمهوری سالهای  0931و  0911و  0932تأثیر گذاشته است .همسو با دیدگاه گرانوتر
( ،)2117انتظار میرود افرادی که به سرمایههای اجتماعی گسترده دسترسی دارند تعلقپذیری
سیاسی خاصی داشته باشند .چون سرمایة اجتماعی مردم را به همدیگر پیوند میدهد و بدین
ترتیب احتماالً گرایشهای سیاسی به یک سمت خاص معنادار خواهد شد .در مجموع میتوان
گفت سرمایة اجتماعی یکی از عوامل مهم تهییج به فعالیتهای سیاسی است .در مکتب انتخاب
عقالنی آنتونی داونز نیز هر گونه رفتار سیاسی حاصل تصمیم فردی بازیگر است که اهداف او را
تأمین میکند .همچنین بین تصور مردم از کارایی حکومت با شرکت در انتخابات و گرایش سیاسی
به احزاب رابطة مثبت وجود دارد (.)Jottier & Heyndels 2012
* سرمایة اجتماعی بر اولویتبخشی به گرایشهای سیاسی مطابق قطبنمای گرایشسنجی
سیاسی ،طی سه دوره انتخابات ریاستجمهوری سالهای  0931و  0911و  ،0932تأثیر گذاشته
است .بر اساس قطبنمای گرایشهای سیاسی معین شد بیشترین علقه و تعلقات طیفی در استان
خوزستان مربوط به طیف اصالحطلب و کمترین تعلقات سیاسی در استان مربوط به طیف
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اعتدالگراست .یعنی مطابق یافتههای فوق با افزایش سرمایة اجتماعی به ترتیب اولویت
گرایشهای سیاسی بر حسب گرایشهای اصالحطلبی و اصولگرایی و اعتدالگرایی تعیین و
انتخاب میشود .بنابراین نتایج این بخش با دیدگاه ابوالحسنی ( )0911و عالم ( )0933همسوست.
چون نابرابریهای اقتصادی و دغدغههای سیاسی در نوع گرایشهای سیاسی مؤثر است .در این
زمینه مطابق قطبنمای گرایشسنجی سیاسی سرمایة اجتماعی در استان خوزستان بیشترین تأثیر را
بر گرایش به طیف فکری اصالحطلب داشته است.
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