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در پژوهش حاضر ،تأثیر سرماية اجتماعی در ابعاد شبکهای و هنجاری بر روی گرايشهای سیاسی
(اصالحطلبی ،اعتدالگرايی و اصولگرايی) بررسی میشود .هدف پژوهش ،تعیین قطبنمای
گرايشسنجی سیاسی شهروندان استان خوزستان طی سه دوره انتخابات رياست جمهوری (7981 ،7911
و  )7930است .همچنین از ابزار پرسشنامه و آزمونهای رگرسیون ساده و چندگانه ،آزمون تی ،تحلیل
واريانس و ارائة معادلة ساختاری  PLSبهترتیب در نرمافزارهای اسپیاساس ( )SPSS24و اسمارت
( )SMART PLS3استفاده میشود .اطالعات الزم با  7302شهروند باالی  78سال در سطح شهرستانهای
اهواز ،آبادان ،دزفول ،ماهشهر و انديمشک با روش نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای جمعآوری میگردد.
برای اطمینان از مناسب بودن دادهها ،معیار سیآر ( )CRو آزمون کیاماُ ( )KMOمنظور میگردد .يافتههای
تحقیق نشان میدهد که میزان گرايشهای سیاسی در تمامی گروههای سنی يکسان است و گرايش سیاسی
بهجز طیف اصولگرايی در بین زنان بیشتر از مردان است .شهروندان بر حسب شاخص اسایاس (،)SES
دارای بیشترين گرايش سیاسی اعتدالگرايانهاند .همچنین ،محل سکونت شهروندان در گرايش آنان به
طیف اصولگرايی دارای تأثیر معناداری نیست .در ادامه سرماية اجتماعی در تمامی ابعاد ،بر گرايش به
طیفهای سیاسی اصالحطلبی و اصولگرايی تأثیر دارد ولی اين تأثیر در گرايشهای سیاسی اعتدالگرايی
تأيید نمیشود .همچنین بر اساس قطبنمای گرايشهای سیاسی ،بیشترين تعلقات سیاسی مربوط به طیف
اصالحطلبی و کمترين تعلقات ،مربوط به طیف اعتدالگرايی است .درمجموع سرماية اجتماعی  10درصد
از تغییرات متغیر گرايشهای سیاسی را در هر سه طیف سیاسی تبیین میکند.
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تقويت سرماية اجتماعی در هر جامعهای میتواند موجب استحکام پیوندهای اجتماعی و
مهمترين شرط ثبات سیاسی محسوب شود (پناهی و خوشفر ،7932 ،ص.)19
گرايشهای سیاسی بر تصمیمات گروهی و فردی اثرگذار است .شهرهايی که دارای دفتر
فعال حزبی در موقعیت مکانی خود هستند ،شهروندانش خواهان مشارکت سیاسی
بیشتری هستند ( .)Jha et al., 2018, p.95افراد هنگام عضويت در شبکههای اجتماعی
پايهگذار ارزشهای مهمی میشوند که بعداً بر گرايش سیاسی آنان اثرگذار است
( .)Klesner & Kenyon, 2007, p.11گرايش سیاسی يکی از مسائل مهمی است که تمام
دنیا با آن روبهروست (میرزايی و جعفری ،7988 ،ص .)10گرايشهای سیاسی 7و سرماية
اجتماعی 0مربوط به شهرهای استان خوزستان که در آن دفاتر احزاب مربوط به طیفهای
سیاسی رايج در کشور وجود دارد ،میتواند بر تصمیمات سیاسی فردی و گروهی اثرگذار
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باشد .دراينراستا ،از نگرش و الگوهای رأیده ی شهروندان استان خوزستان ،برای
نامزدهای انتخاباتی سه طیف اصالحطلبی ،اعتدالگرايی و اصولگرايی طی سه دوره
انتخابات رياست جمهوری ( 7981 ،7911و  )7930استفاده شده است تا گرايشهای
سیاسی در استان خوزستان بررسی شود .همچنین پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به
اين مسئله است که شهرهای برخوردار از سرماية اجتماعی باال در استان خوزستان ،بیشتر
به کدام طیف سیاسی گرايش دارند و اين گرايشها چقدر بر حسب متغیرهای زمینهای
(سن ،جنس ،قومیت ،سکونت و شاخص اسایاس ( ))SESدر هر شهرستان متغیر است.
برای بررسی اين مسئله ،از اطالعات پیمايشی رأیدهی در بین شهروندان استان
خوزستان (انتخابات رياست جمهوری) در مورد چگونگی آرای اخذشدة انتخابات
رياست جمهوری در طی سه دورة مذکور بهرهبرداری میشود .سپس گرايشهای سیاسی
شهروندان بررسی میشود تا نوع و جهتگیری سیاسی آرای اخذشدة صندوق رأی ،برای
نامزدهای انتخاباتی هر سه طیف اصالحطلبی ،اعتدالگرايی و اصولگرايی معین گردد.
سپس اطالعات آماری کسبشده مربوط به آرای انتخاباتی ،با دادههای اخذشدة سرماية
اجتماعی هر شهرستان بهصورت جداگانه تطبیق داده میشود (بر اساس مقیاس
روپاسینگها و گوتز ( .))Rupasingha & Goetz, 2008دراينراستا ،سؤال ذيل در قالب يک
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چارچوب چندمتغیره بررسی خواهد شد که آيا سرماية اجتماعی بر گرايشهای سیاسی
بر حسب متغیرهای زمینهای (سن ،جنس ،قومیت ،سکونت و شاخص اسایاس ())SES
اثرگذار خواهد بود؟ همچنین ابعاد هنجاری و ارتباطی سرماية اجتماعی بر حسب شاخص
روپاسینگها و گوتز (با تأکید بر نظريات پوتنام ،کلمن ،بورديو ،گرانووتر و فوکوياما) بر
سطوح گرايشهای سیاسی موردبررسی قرار گرفت؛ چراکه وجود سرماية اجتماعی برای
توسعة سیاسی جامعه ،در راستای تحرک بخشی سیاسی الزم است .سلیگون

( Seligson,

 )2005نشان داد که سرماية اجتماعی میتواند توجه زيادی را به فعالیتهای سیاسی جلب
کند؛ بهگونهای که ارتباط بین دو مقولة سرماية اجتماعی و گرايشهای سیاسی به مسئلة
مهمی برای پژوهشگران اجتماعی تبديل شده است .خیلی از متفکران نظیر پوتنام ،بورديو
و فوکوياما عقیده دارند برای اينکه يک جامعه بتواند در مسیر توسعه گام بردارد ،نیازمند
سرمايهگذاری درازمدت در زمینة سرماية اجتماعی است؛ بنابراين سرماية اجتماعی بهويژه
در بعد هنجاری عالوه بر پايین آوردن هزينه در عرصههای سیاسی ،باعث تحرکبخشی
به گرايشهای سیاسی نیز میشود .لذا بین اينگونه از جنبههای هنجاری سرماية اجتماعی
خوشفر ،7932 ،ص)11؛ چراکه گرايشهای سیاسی يک نوع آگاهیبخشی در حوزة
سرماية اجتماعی به شمار میرود ( .)Putnam, 2000سرماية اجتماعی میتواند به تقويت
مشارکت سیاسی در دنیای اجتماعی مردم کمک کند ( .)Weyland, 2004, p.136مهمترين
ضرورت پژوهش حاضر ،نقش سرماية اجتماعی در گرايشهای سیاسی شهروندان استان
خوزستان است؛ چون مردم بیشتر گرايششان به انتخاب فردی است که احساس میکنند
میتواند ناکارآمدی هیئت حاکمه را از بین ببرد (ابوالحسنی ،7981 ،ص)7؛ بنابراين تبیین
گرايش های سیاسی شهروندان تابعی از مشارکت سیاسی آنان است (.)Putnam, 2002
همچنین پرداختن به مقولة سرماية اجتماعی ممکن است شکلدهندة ارزشهای يک فرد
در مسیر گرايشهای سیاسی باشد ( .)Jha, et al., 2018, p.106دراينراستا ،هدف پژوهش
حاضر ،تبیین وضعیت سرماية اجتماعی بر اساس اولويتبخشی گرايشهای سیاسی،
مطابق قطبنمای گرايشسنجی سیاسی ،طی سه دورة انتخابات رياست جمهوری (،7911
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و گرايشها ی داوطلبانه افراد در مسائل سیاسی رابطة مستقیم وجود دارد (پناهی و

 7981و  )7930است تا مشخص شود که شهروندان استان خوزستان برحسب میزان
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سرماية اجتماعی ،به کداميک از طیفهای سیاسی رايج در کشور گرايش دارند.
الف) پيشينة داخلی

احمدی و مرادی در تحقیقی با عنوان «سرماية اجتماعی و گرايشهای شهروندی» به اين
نتیجه رسیدند که ابعاد گرايشی بیش از مؤلفههای ديگر موردتوجه شهروندان بوده است
و مهمترين بعد سرماية اجتماعی اثرگذار بر شهروندان ،سرماية اجتماعی برونگروهی
بوده است (احمدی و مرادی ،7931 ،ص.)727
عباسی سرمدی ،کوشکی و رهبرقاضی ( )7939در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر
سرماية اجتماعی بر مشارکت در انتخابات» نشان دادند که شبکههای اجتماعی بر افزايش
میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنیداری دارد .ذوالفقاری و فعلی به بررسی
«تأثیر جايگاه جوانان در فضای اجتماعی بر روی میزان گرايش آنان به ارزشهای
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دموکراتیک» پرداختهاند .يافتههای پژوهش نشان داد که بین سن و تحصیالت با گرايش
به ارزشهای مردمساالری رابطه وجود دارد؛ يعنی با باال رفتن سن و تحصیالت گرايش
به ارزشهای مردمساالری نیز باال میرود (ذوالفقاری و فعلی ،7988 ،ص.)10
ابوالحسنی در تحقیقی با عنوان «گرايش سیاسی مردم ،اصالحطلبی و محافظهکاری»
نشان داد که در سال  7981اکثريت جامعه ضمن پذيرش نظام سیاسی از وضع موجود
ناراضی و خواهان اصالح آن بودند .شکست اصالحطلبان و پیروزی آنان طی سالهای
 7911و  7981مبین شکست و موفقیت اين دو جريان نیست بلکه نشاندهندة گرايشهای
اصالحطلبی در میان مردم است (ابوالحسنی ،7981 ،صص .)10-12عالم ( ،)7913در يک
مقاله پژوهشی به «بازبینی طیف گرايشهای سیاسی» گرايشهای سیاسی پنجگانه را در
ايران بررسی کرده است؛ الف) طیف راديکال يک نوع موضعگیری با اعتقاد به حل
مشکالت به کمک عقل است .يک فرد راديکال بهشدت از وضع موجود جامعه ناراضی
و خواستار دگرگونی در اساس جامعه است .ب) میانهروها مسائل موجود را میشناسند
و سیاستهای بديل را معقوالنه ارزيابی میکنند ،فردی که خود را میانهرو میداند با گفتن
اينکه هر دو طیف لیبرال (اصالحطلب) و محافظهکار (اصولگرايی) نکات خوبی را مطرح
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میکنند ،مخاطبان خود را راضی يا عصبانی میکنند .ج) اما محافظهکاران آنهايی هستند
که از وضع موجود کامالً پشتیبانی میکنند.
ب) پيشينه خارجی

جها ،بودرياکس و بوناجه ( ،)Jha, Boudreauxb & Banerjee, 2018با يک تحقیق اسنادی
تحت عنوان «سرماية اجتماعی و گرايشهای سیاسی» در آمريکا نشان دادند که
گرايش های سیاسی و سرماية اجتماعی بر تصمیمات گروهی و فردی تأثیر میگذارد.
نتیجتاً ،سرماية اجتماعی باالتر با رأی بیشتر به حزب دموکراتیک مرتبط است .همچنین
موفه ،0271( 9به نقل از :جها  ،)0271معتقد است در کشورهايی که سرماية اجتماعی
شهروندانشان باالتر است ،میزان گرايش به رفتارهای مردمساالری نیز بیشتر است.
اينگار و وستوود کشف کردند که در آمريکا ،گرايشهای سیاسی در مقايسه با
گرايشهای قومیتی رواج بیشتری دارند ( .)Iyengar & Westwood, 2015, p.695درنهايت،
مطالعة اين دو نشان داد که سرماية اجتماعی ممکن است بر گرايشهای سیاسی اثرگذار
پرداخت ،در اين مطالعه اين نتايج به دست آمد که قومیت بهتنهايی موجب کاهش
گرايشهای سیاسی نمیشود بلکه رفتار محافظهکارانه در اين میان نقش واسط را دارد.
فانک و بتم ن ،)0279( 1در مقالهای با عنوان «نقش گرايشهای سیاسی
رأیدهندگان» ،نشان دادند که رأیدهندگان با گرايش سیاسی محافظهکارانه تمايل بیشتری
به داشتن مردمساالری مستقیم در جامعه نشان دادهاند ( .)Jha & Chen, 2015همچنین
ژوتر و هیندلز در پژوهشی با عنوان «آيا سرماية اجتماعی باعث تعلقات سیاسی میشود؟»
استدالل میکنند که سرماية اجتماعی میتواند رابطة مثبتی با گرايشهای سیاسی داشته
باشند (.)Jottier & Heyndels, 2012
 بیالندر و پیناکر در پژوهشی با عنوان «سرماية اجتماعی و شرکت در انتخابات دربین اقلیتهای قومیتی در کانادا» نشان دادند که احتمال شرکت در انتخابات تا حد زيادی
محصول پايگاه اجتماعی -اقتصادی اسایاس ( )SESو سرماية اجتماعی است
(.)Bevelander & Pendakur, 2009
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باشد .همچنین تیلی

(2013

 )taiily,به «بررسی تأثیر قومیت بر گرايشهای سیاسی»

گلین و ديگران در پژوهشی با عنوان «تأثیر سرماية اجتماعی بر گرايش مردم بر رأی
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دادن در انتخابات» استدالل می کنند که درک و فهم افراد از هنجارهای بر گرايشهای
سیاسی آنان اثر میگذارد ( .)Glynn et al., 2009گربر و روجرز

( Gerber & Roggers,

 )2009در پژوهشی با عنوان «سرماية اجتماعی و گرايشهای رأی دادن» ،تأثیر هنجارهای
اجتماعی را بر گرايش سیاسی جمعیت رأیدهنده بررسی کردهاند .پژوهش آنان نشان
میدهد هنگامی که هنجارهای اجتماعی در جامعه قویتر میشوند ،ازيکطرف ،میزان
مشارکت سیاسی افزايش میيابد و از طرف ديگر ،مشارکتکنندگان تشويق میشوند تا
در ادامه اين روند ،گرايشهای سیاسی خود را در سطح ثابتی حفظ کنند .کلنسر اهمیت
سرماية اجتماعی را در افزايش فعالیتهای سیاسی نشان داد .اين مقاله طی سالهای
 0227-7333با عنوان «موج پیمايشی مقادير و ارزشهای جهانی» )WVS( 0شکل گرفت
(& Kenyon, 2007

 .)Klesnerنتايج نشان داد که در شهرهای بزرگ مشارکت در
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فعالیتهای سیاسی بیشتر است .درنهايت ،اينگونه بیان شد که مشارکت در بخشهای
سیاسی بیشتر شامل افراد مذکر جوامع میشود ( .)Klesner & Kenyon, 2007, pp.13-22از
نظر سیدنی وربا )7330( 1در صورتی میتوان به فهم بهتر گرايشهای سیاسی دست يافت
که به اهمیت نقش روابط رودررو در مسائل مختلف نیز پی برده شود؛ بنابراين الگوی
نظری زير نگارش و ترسیم میگردد؛
چارچوب نظری

سرماية اجتماعی مسیر مهمی برای نیل به توسعة سیاسی است و همچنین نقش مهمی در اتحاد
جامعة مدنی دارد .همچنین باعث میشود که شهروندان با اطمینان بیشتر به بنیانهای جامعه،
آزادانه گرايش فکری و سیاسی خود را بهعنوان يکی از مصاديق توسعة سیاسی بروز دهند.

ديدگاههای متفاوتی در خصوص چگونگی تأثیر سرماية اجتماعی بر گرايشهای
سیاسی وجود دارد .اولین ديدگاه ،سرماية اجتماعی را بهعنوان جنبهای از روابط میانفردی
تعريف میکند که نوعی دارايی فردی محسوب میشود؛ اما از نگاه ديگر سرماية اجتماعی
به يک نوع بهره و منفعت گروهی در زمینههای سیاسی و اجتماعی تعريف میشود؛
بنابراين ،در بررسی روابط بین سرماية اجتماعی و گرايشهای سیاسی تبیینهای مختلفی
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وجود دارد .سرمايههای اجتماعی بهوسیلة منابع انسانی شکل میگیرند ،منابعی که قادر
هستند توانايی فردی را بر قابلیتهای گروهی افزايش دهد .اولین متفکر اثرگذار در اين
خصوص الکسیس دوتوکويل است که بیان میکند خلق سازمانها و انجمنهای اجتماعی
مهمترين وظیفة اجتماعی و سیاسی در هر کشوری محسوب میشود (میلر  ،0223به نقل
از قاضی رهبر و ديگران ،7939 ،ص.)01
سرماية اجتماعی میتواند از طريق کاهش هزينة همکاریهای اجتماعی ،باعث
توسعة سیاسی در جامعه گردد؛ چون میتواند هنجارهای جامعه را تقويت کرده و بدين
ترتیب ،بر حسب اين هنجارها ،تعلقات سیاسی افراد را شکل دهد.
سرماية اجتماعی میتواند استقالل فکری و همچنین فرصتهای انتخاب آزادانه افراد
را افزايش دهد .افرادی که از استقالل فکری بیشتری برخوردارند ،میتوانند با انتخاب
آگاهانه ،مشکالت خود را کاهش دهند؛ زيرا اين اختیارات باعث ترغیب سیاسی افراد
میگردد ( .)Lake & Huckfeldt, 1998, p.572دراينراستا ،وربا و همکاران او استدالل
میکنند که افراد به سه دلیل در فعالیتهای سیاسی شرکت نمیکنند :يک .آنها نمیتوانند؛
از قاضی رهبر و همکاران ،7939 ،ص)03؛ بنابراين دلیل آخر میتواند از طريق سرماية
اجتماعی حل شود و مشوق خوبی برای فعالیتهای سیاسی باشد .نظرية سرماية اجتماعی
کمک میکند تا بتوان نقش همرنگی اجتماعی را در گرايشهای سیاسی پیشبینی کرد.
هنگامی که وابستگیهای قومی و گروهی در میان افراد قوی باشد ،آنان ديدگاههای يکسان
بیشتری خواهند داشت و احتماالً اين همدلی میتواند به افراد در حل مشکالت سیاسی
کمک کند

(.)Granovetter, 1985, p.720

رهیافت انتخاب عقالیی :مهمترين ريشة نظرية انتخاب عقاليی ،رهیافت مبتنی بر
گزينش معقوالنه است (ريتزر ،7982 ،ص .)111مطابق با ديدگاه انتخاب عقالنی آنچه
باعث تعلقپذيری سیاسی می شود ،برداشتی از میزان تأمین منافع با يک جهتگیری خاص
سیاسی است .حاصل اين نظريه آن است که رفتار سیاسی افراد را میتوان بهعنوان نتیجه
انتخاب و گرايشهای افراد دانست (مارش و استوکر ،7981 ،ص .)792نظرية انتخاب
عقاليی ضمن تشخیص پیچیدگی گرايشهای انسانی ،تصورش بر اين است که افراد به

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

دو .آنها نمیخواهند و سه .کسی از آنها طلب نمیکند (وربا و همکاران ،7330 ،به نقل

دنبال منافع فردی خود با کشش بسیار زياد هستند (مارش و استوکر ،7981 ،ص.)797

36

مشارکتکننده در اين نظريه در انتخاب خود عقالنی عمل میکند .حوزة اين رويکرد
تبیینکنندة هر نوع رفتار سیاسی اعم از رفتار تصمیمگیری داوطلبان پست رياست
جمهوری است (پالمر و همکاران ،7917 ،ص .)772اولسون معتقد است که منافع
عقالنی -شخصی فرد را وادار میکند که هزينههای مشارکت گروهی را در مقابل منافع
فردی بسنجد (راش ،7911 ،ص.)791
نظریة توسعة سیاسی و حوزة عمومی :يورگن هابرماس معتقد است عوامل
اجتماعی تأثیر ژرفی بر سیاست دارند .وی اعتقاد دارد که اختالف زياد در پايگاههای
اقتصادی و اجتماعی اسایاس ( )SESبرای مردمساالری زيانآور است (صبوری،7987 ،
ص .) 82ساموئل هانتینگتون نیز در اين خصوص معتقد است طبقات باال خواهان فعالیت
سیاسی بیشتری هستند و سعی میکنند در تصمیمگیری سیاسی جامعه دخالت داشته
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باشند .ولی پايین بودن سطح پايگاه اجتماعی -اقتصادی اسایاس ( ،)SESمانع از قوام
يافتن گرايشها و موضعگیری سیاسی جهتمند برای طبقات پايین جامعه است (صباغپور،
 ،7919ص .)87همچنین هرمز مهرداد در اين رهیافت نیز معتقد است طبقهبندیهای
اجتماعی تأثیر زيادی بر روی گرايشهای سیاسی افراد دارد (مهرداد ،7911 ،ص.)719
رهیافت انگیزش عمومی :وايتلی و سید ( )Whiteley and Seyd, 1996اعتقاد دارند که اين
رهیافت نوعی از انتخاب عقالنی است و عواملی مانند هنجارهای اجتماعی نقش مهمی در
کنشهای جمعی دارند .دراينراستا ،وايتلی ( ،)Whiteley, 2004, p.85استدالل میکنند که
ايدئولوژی افراطگرايانه باعث میشود تا افراد بهسمت شرکت در فعالیتهای سیاسی تشويق
شوند؛ زيرا اين نوع گرايشها باعث میشود تا افرادی که دارای اعتقادات مشترکی هستند ،سعی
کنند با افراد همفکر خود تعامالت بیشتری داشته باشند .نظريهپردازان اين حوزه توضیح میدهند
که چگونه برخی وفاداریهای افراد در مورد احزاب سیاسی میتواند بر روی فعالیتهای
سیاسی اثرگذارند (گاالگر و ديگران ،0272 ،به نقل از رهبر و ديگران ،7939 ،ص.)19
نظریة شبکهای :اين نظريه نوعی ساختارگرايی است .دراينراستا ،يکی از نظريهپردازان
اين نظريه ،گرانووتر با نظريهای با عنوان «قدرت و پیوندهای سست» است .گرانووتر میان
«پیوندهای نیرومند» و «پیوندهای سست» تفاوت قائل میشود (.)Granovetter, 1973, p1360
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بر اساس نظرية شبکهای هر چقدر استحکام روابط میان اعضای گروه بیشتر باشد ،ارزش
سرماية اجتماعی کمتر خواهد بود .گرانووتر اعتقاد دارد که استحکام زياد روابط درونگروهی،
گروه را به يک گروه کامالً بسته و درونگرا تبديل میکند (نصراصفهانی و ديگران.)7932 ،
دراينراستا ،لیپیست بیان میکند افراد جامعه ممکن است تحت تأثیر شبکههای غالب و
فشارهای اجتماعی وادار به فعالیتهای سیاسی و رأی دادن شوند ( Lipset, & Rokkan, 1968,
 .)p.368افرادی که از استقالل فکری بیشتری برخوردارند ،میتوانند با انتخاب آگاهانه،
مشکالت خود را کاهش دهند؛ زيرا اين اختیارات باعث ترغیب سیاسی افراد میگردد ( Lake
 .)& Huckfeldt, 1998, p.572نظرية سرماية اجتماعی کمک میکند تا بتوان نقش همرنگی
اجتماعی را در تعلقات و گرايشهای سیاسی پیشبینی کرد (.)Granovetter, 1985, p.85
کناک و کیفر استدالل میکند که فعالیت سیاسی افراد بیشتر از اينکه از طريق محاسبة هزينه
و فايده صورت گیرد ،از طريق هنجارهای اجتماعی ديده میشود (.)Knack. & Keefer, 1997
همچنین ،اسمیت نیز استدالل میکند که دلیل اصلی عدم گرايش شهروندان به فعالیتهای
سیاسی ،منابع مالی محدود و همکاری پايین در بین آنهاست (.)Smith, 2002
بنابراين ،برای انطباق فرضیات پژوهش با نظريات موجود ،مدل تحقیق به شکل زير
ترسیم و ارائه میگردد:
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فرضيات پژوهش
الف .فرضيات مبتنی بر نتايج جمعيتشناختی پژوهش

يک .سن افراد بر ابعاد مختلف گرايشهای سیاسی تأثیر دارد.
دو .میزان ابعاد مختلف گرايشهای سیاسی در بین مردان و زنان تفاوت دارد.
سه .میزان ابعاد مختلف گرايشهای سیاسی در بین افراد بر حسب شاخص اسایاس
(( )SESشغل ،تحصیالت و درآمد) تفاوت دارد.
چهار .میزان ابعاد مختلف گرايشهای سیاسی در بین قومیتهای مختلف تفاوت دارد.
پنج .میزان ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در بین افراد بر حسب محل سکونت آنان تفاوت
دارد.
ب) فرضيات فرعی پژوهش

يک .ابعاد شبکهای سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصالحطلبی تأثیر دارد.
دو .ابعاد شبکهای سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اعتدالگرايی تأثیر دارد.
چهار .ابعاد هنجاری سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصالحطلبی تأثیر دارد.
پنج .ابعاد هنجاری سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اعتدالگرايی تأثیر دارد.
شش .ابعاد هنجاری سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصولگرايی تأثیر دارد.
هفت .ابعاد سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصالحطلبی تأثیر دارد.
هشت .ابعاد سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اعتدالگرايی تأثیر دارد.
نه .ابعاد سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصولگرايی تأثیر دارد.
ج) فرضيات اصلی پژوهش

يک .سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصالحطلبی تأثیر دارد.
دو .سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اعتدالگرايی تأثیر دارد.
سه .سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصولگرايی تأثیر دارد.

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

سه .ابعاد شبکهای سرماية اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصولگرايی تأثیر دارد.

چهار .سرماية اجتماعی بر کل گرايشها به طیفهای سیاسی ،طی سه دورة انتخابات
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رياست جمهوری (سالهای  7981 ،7911و  )7930تأثیر دارد.
پنج .سرماية اجتماعی بر اولويتبخشی به گرايشهای سیاسی مطابق قطبنمای
گرايشسنجی سیاسی ،طی سه دورة انتخابات رياست جمهوری (سالهای ،7911
 7981و  )7930تأثیر دارد.
روششناسی تحقيق

پژوهش حاضر از لحاظ روششناختی ،جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میشود.
همچنین برای بسط و تکمیل اطالعات پژوهش ،از ابزار پرسشنامه برای تحلیل توصیفی
و استنباطی دادهها استفاده شده است و پس از جمعآوری ،پردازش و تحلیل دادهها ،برای
آزمون فرضیات ،روشهای تجزيهوتحلیل شامل آزمون رگرسیون ساده ،تحلیل رگرسیون
چندگانه برای بررسی رابطههای چندگانه و ارائة معادلة ساختاری اُاِلاس ( )OLSو پیاِلاس
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( )PLSاست .برای انجام عملیات آماری آزمونهای مذکور ،از نرمافزار اسپیاساس 01
( )SPSS24برای ترسیم هیستوگرامها و نمودارها و برای مدلسازی و تبیین روابط علی ،از
نرمافزار اسمارت پیالاس )smartPLS3( 9استفاده گرديد .واحد تحلیل اين پژوهش
بهصورت تطبیقی است و در بین شهروندان  78سال به باال در سطح خرد بررسی و اطالعات
الزم جمعآوری گرديد .در ادامه برای کسب نتايج انتخابات طی سه دوره رياست جمهوری
(سالهای  7981 ،7911و  )7930برای هر سه طیف سیاسی اصالحطلبی ،اعتدالگرايی و
اصولگرايی مشاهدات الزم با ابزار پرسشنامه انجام شد .همچنین کار با  7300نمونه در
سطح  0شهرستان باالی  790222نفر (اهواز ،آبادان ،دزفول ،ماهشهر و انديمشک) جمعیت
در استان خوزستان برای سنجش متغیرها شروع و درنهايت مشاهدات خالص و نهايی
تحقیق ،با وارد کردن دادههای مربوط به اين متغیرها تجزيهوتحلیل شد .روش نمونهگیری،
جدول مورگان 1است .پس از تعیین میزان نمونة آماری ،برای تعیین واحدهای نمونه از
روش نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای استفاده شده است .در مرحلة اول  01شهرستان
استان خوزستان را از نظر میزان جمعیت بر اساس نرخ سرشماری سال  7930بهترتیب
دستهبندی کرده و از اين میزان بر حسب عامل جمعیتی 0 ،شهرستان انتخاب گرديد و سپس
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بر اساس مشخصات جمعیتی و سطح توسعهيافتگی شهرستانها ،بهصورت تصادفی 0
منطقه از مناطق طبقة باال و  0منطقه از مناطق طبقة پايین انتخاب شدند .درنهايت ،بر اساس
اين طبقهبندی از هر شهرستان  981نفر باالی  98سال (بهدلیل واجد شرايط رأیدهی در
هر سه دورة مذکور انتخابات رياست جمهوری) انتخاب و مجموعاً تعداد  7302نفر گزينش
و پرسشنامهها بین آنان توزيع گرديد.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است ،ازآنجاکه برای سنجش میزان سرماية اجتماعی
شهروندان از شاخص سرماية اجتماعی روپاسینگها و گوتز ()Rupasingha & Goetz, 2008
استفاده شده است؛ بنابراين ،اين جنبههای چندگانه سرماية اجتماعی بر اساس چهار شاخص
دستهبندی و موردتوجه اين پژوهش قرار گرفت :دو معیار هنجاری عبارتاند از :الف)
نگرش به مشارکت سیاسی شهروندان ب) میزان پاسخگويی و نحوة نگرش به سرشمارهای
انجامگرفته در هر شهرستان از سال  7911تاکنون و دو معیار تراکم شبکهای عبارتاند از:
الف) تعیین سطح ارتباطات اجتماعی و مدنی در هر شهرستان .ب) نحوة نگرش شهروندان
به نهادهای مردمنهاد .درمجموع پرسشنامه اين بخش مشتمل بر  01سنجه موردسنجش قرار
مرحلة روايی سازه :در اين مرحله تحلیل عاملی صورت گرفت .الزم به ذکر است که در
اين بخش مقدار آزمون بارتلت (مقدار  )KMOدر سطح کمتر از  /20معنادار بود که خود
بیانگر استقالل متغیرها و همبستگی بین گويههای گرايشهای سیاسی است .ب) برای
روايی مالک نیز بر اساس معیار و مصداقهای موجود از هر طیف سیاسی به شکل قطعی
و اطمینان از گرايشهای سیاسی آنان 0 ،نفر انتخاب گرديد .بدين ترتیب که از هر طیف
فکری  0نفر با اطمینان کامل از گرايش سیاسی آنان ،پرسشنامه مربوط به همان طیف فکری
تحويل داده شد .درمجموع مشخص شد که سنجههای مربوط به هر مقیاس ،بر حسب
پاسخگويی ،از نمره و میانگین کل بااليی برخوردار بودند .درنهايت ،پرسشنامهای با 01
سؤال فراهم آمد که پرسشنامة گرايشهای سیاسی نامگذاری شد.
بهمنظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ،ضرايب رگرسیون چندگانه مورداستفاده
قرار گرفته شد .برای استفاده از اين روش ،آزمون کفايت کیسر ،ماير و اوکلین ()KMO
و آزمون بارتلت منظور گرديد؛ چراکه مقدار اين آزمون ( )KMOنشان داد که دادههای

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

گرفت .برای تعیین اعتبار پرسشنامه ،مهمترين روشها بدين شرح عملیاتی گرديد؛ الف)

پژوهش قابلیت کاهش به تعدادی عاملهای زيربنايی را دارد .همچنین شاخص مقادير
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ويژه 8نشان میدهد که همبستگی بین متغیرها وجود دارد .دراينراستا ،در جدول ()7
میزان

VIF

هر يک از متغیرها اشاره شده است .روايی همگرا برای مدلهای بازتابنده از

طريق معیار میانگین واريانس استخراجشده ( )AVEبررسی گرديد؛ بنابراين مقادير
میانگین واريانس استخراجشده برای تمامی سازههای پژوهش باالتر از  2/1است و اين
امر نشان می دهد که روايی همگرای مناسبی در مدل پژوهشی وجود دارد .از سوی ديگر،
برای بررسی میزان پايايی سازهها از معیار پايايی ترکیبی ( )CRاستفاده شده است .ضريب
پايايی ترکیبی میزان همبستگی مدلهای اندازهگیری را مشخص میکند (.)Fung, 2003
جدول شماره  .7ارزيابی اندازهگيری مدلهای اندازهگيری پژوهش و آلفای کرونباخ
مدلهای

آلفای

شاخصهای

سازنده

کرونباخ

پژوهش

شبکهای

11/0
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ارتباطات
معيار

اجتماعی
نهادهای
مردمنهاد
سرشماری

معيار
هنجاری

19/0

نگرش به
مشارکت

گرايشهای
سياسی

89/99

Eigenvalue

Condition
Index

VIF

0/01

0/00

7/11

AVE

2/19
0/00

0/01

7/09

7/88

7/10

7/90

7/287

7.23

7/23

اصالحطلبی

9/70

7/30

7/01

اعتدالگرايی

0/11

0/78

7/91

اصولگرايی

0/78

7/33

7/21

2/17

2./00

C.R

2/80

2/82

2/11
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متغيرهای پژوهش و تعاريف واژگان و اصطالحات تخصصی

سرمایة اجتماعی :پونتام ( )Putnam, 2000اشاره دارد که يکی از شکل های اصلی سرماية
اجتماعی روابطی است که مردم در هنگام صرف وقت خود با ديگران شکل میدهند.
اين سرمايه با عنوان ايجاد شبکه های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی تلقی میشود
(.)Putnam, 1995; Fukuyama, 2001
معیار شبکهای سرمایة اجتماعی :3از ابعاد شبکههای اجتماعی میتوان به شبکههای
افقی ،شبکههای عمودی اشاره کرد (قاسمی و ديگران ،7980 ،ص .)098شبکة پیوندهای
اجتماعی در سطح روابط رسمی و تعامالت گروهی در سطح اجتماعی بیشترين تأثیر را
بر فعالیت سیاسی دارند (پناهی و خوشفر ،7932 ،ص .)11همچنین معیار هنجاری
سرماية اجتماعی بر حسب میزان پاسخگويی به سرشماری و میزان مشارکت رأیدهندگان
است که در خصوص ابعاد پاسخگويی به سرشماری ،گويههايی نظیر احساس اثرگذاری
و کارايی داشتن در جامعه ،ارزش زندگی و احساس مفید بودن ،اعتماد به آمارگران و
احساس تکلیف فردی داشتن؛ اما در خصوص ابعاد متغیر مشارکت سیاسی ،مواردی از
پذيرش داوطلبانة نقش های سیاسی ،عضويت در انجمن و احزاب سیاسی ،فعالیت در
روزنامه و مطبوعات سیاسی خواهد بود.
گرایشهای سیاسی :گرايشهای سیاسی ،چارچوبی از افکار است که خیر عمومی
در آن نهفته است (شهرياری .)7939 ،گروههای اولیه و اجتماعی تأثیر زيادی بر گرايش
و فعالیت سیاسی افراد بهجای میگذارند ( .)Verba et al., 1995در همین راستا گرايشهای
سیاسی در اين پژوهش به سه طیف ،اصولگرايی ،اصالحگرايی و اصالحطلبی در نظر
گرفته شد .گرايشهای سیاسی بر حسب نوع و الگوی رأیدهی شهروندان در انتخابات
سالهای  81 ،11و  30رياست جمهوری در استان خوزستان طراحی و ترسیم و سپس،
الگوی رأیدهی شهروندان بر اساس قطبسنجی سیاسی محاسبه گرديد.

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

قبیل مشارکت در فعالیتهای سیاسی ،مشارکت بر حسب مسئولیتپذيری در جامعه،
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نمودار شماره  .1قطبنمای گرايشسنجی سياسی

 B1+T1يا (= A1+rگرايش

اصالحطلبی)GR

 B1+T2يا (= A1+mگرايش

اعتدالگرايی)GM

 BI+T3يا (= A1+oگرايش

محافظهکاری)GO

(= GR, GM, GOگرايش غالب

سیاسی)GG

در اين معادله منظور از اصطالحات « »M« ،»Oو « ،»Rبهترتیب عبارت است از:
انتخاب يکی از کانديدای انتخاباتی با گرايش سیاسی اصالحطلبی ،اعتدالگرايی و
اصولگرايی .همچنین منظور از نقاط « »T1, T2, T3عبارت است از :عدم انتخاب گزينه
انتخاباتی در بین همان طیف سیاسی بنا به داليل مختلف و در گزينه  GGگرايش غالب
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سیاسی بر حسب بیشترين امتیاز در بین سه طیف محاسبه میشود .الزم به ذکر است برای
سنجش گرايشها ی واقعی سیاسی شهروندان در هر سه طیف فکری ،مطابق با نمودار
شمارة  ،0قطبنمای تعیین گرايشهای سیاسی بر حسب سنجههای ارائهشده تدوين
گرديده است؛ بدينصورت که برای هر طیف فکری بهصورت جداگانه  8سؤال يا سنجه
تدارک ديده شده است که حداقل و حداکثر امتیازات بهترتیب  8و  12است؛ بنابراين در
صورت کسب حداقل نمره  01و انتخاب يکی از کانديدای مربوط به همان طیف ،گرايش
سیاسی مربوط به آن طیف سیاسی تعیین و انتخاب میشود .همچنین در صورت عدم
مشارکت فردی در انتخابات ،رأی سفید و يا انتخاب گزينة ديگری از طیف مخالف ،در
صورت کسب نمره بین  90الی  12در آن طیف فکری ،مبنای گرايش انتخاب همان طیف
خواهد بود؛ بنابراين ،گرايش سیاسی هر شخص مربوط به همان طیفی خواهد بود که اين
نمره را کسب کرده باشد .دراينراستا ،مطابق قطبنمای گرايشسنجی سیاسی ،نسبت به
تعیین و اولويتبندی گرايش های سیاسی شهروندان استان خوزستان در سه طیف فکری
اصالحطلبی ،اعتدالگرايی و اصولگرايی بر اين اساس اقدام گرديد.

يافتههای توصيفی متغيرهای تحقيق

نتايج حاصل در رابطه با وضعیت سنی پاسخگويان بیانگر اين مطلب است که کمترين سن
 91سال و بیشترين سن  18سال بوده است ،همچنین  08درصد از شهروندان موردمطالعه
مرد و  10درصد زن هستند .در ادامه 98/7 ،درصد (بیشترين) از شهروندان استان
موردمطالعه عرب 91/0 ،درصد از اين شهروندان بختیاری 02/1 ،درصد از شهروندان فارس
بومی بوده است 92/1 .درصد کارشناس (بیشترين) و  7/7درصد (کمترين) از اين
شهروندان دارای مدرک حوزوی بودهاند .همچنین  01/0درصد از پاسخگويان (بیشترين)
در بخش امور خدماتی مشغول و  39/1درصد پاسخگويان درمجموع شاغل بودند .در رابطه
با سطح درآمد  08/1درصد از اين پاسخگويان دارای سطح درآمد تا  7/022/222هزار
تومان 11/1 ،درصد دارای سطح درآمد از  7/022/227تا  1/222/222تومان و  73/1درصد
دارای سطح درآمد  1/222/227تومان و باالتر بودهاند.

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

يافتههای پژوهش

جدول شماره  .1آمار توصيفی شرکتکنندگان در هر يک از معيارهای تراکم شبکهای و هنجاری
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متغير

تعداد

دامنه

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف
معيار

چولگی

کشيدگی

اجتماعی و

7302

00

3

91

02,13

0,08

-,211

-,917

7302

71

1

00

70,78

0,79

,10

-,709

ارتباطات
مدنی
شبکههای
مردمنهاد
کل تراکم
شبکهای
پاسخگويی به
سرشماری
نگرش به
مشارکت سياسی
کل معيار
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هنجاری

7302

93

71

01

90,81

0,00

,90

017

7302

01

3

91

02,27

9,02

,78

,00

7302

71

0

07

70,21

0,19

,93

-,01

7302

91

73

09

90,21

0,80

,01

,37

با توجه به جدول شمارة  ،0میتوان چنین عنوان کرد که سطح تراکم شبکهای
شهروندان موردمطالعه تا حدودی باالتر از حد متوسط قرار دارد (میانگین  .)90/81بهطور
کلی ،می توان نتیجه گرفت که شاخص ارتباطات اجتماعی و مدنی در مقايسه با شاخص
عضويت در شبکههای مردمنهاد از وضعیت بهتری برخوردار است .سطح معیار هنجاری
سرماية اجتماعی در بین شهروندان موردمطالعه تقريباً در حد نسبتاً متوسطی قرار دارد
(میانگین  .)90/21همچنین يافتهها نشان میدهد که تمامی سطوح هنجاری سرماية
اجتماعی در میان شهروندان استان موردمطالعه در حد پايین تراز متوسط قرار دارد.
جدول شمارة  ،9نتايج تحلیل استنباطی نشاندهندة آزمون لون و تی برای ابعاد
گرايشهای سیاسی بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی شهروندان است .آزمون  tدر سطح
معنیداری  2/20بیانگر تفاوت معنیدار در بین سه گروه سنی يادشده است .همچنین
يافتههای پژوهش نشان میدهد که میان مردان و زنان در بعد گرايشهای سیاسی تفاوت
معنیداری وجود دارد و میزان گرايشهای سیاسی اصالحطلبی و اعتدالگرايی در بین زنان
بیشتر از مردان است .در شاخص اسایاس ( )SESنتايج در ابعاد اصالحطلبی و
اعتدالگرايی معنیدار است و يکسان بودن میانگین نمره اين دو گرايش سیاسی در بین
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سطوح مختلف شاخص اسایاس ( )SESبه لحاظ آماری معنیدار است .همچنین در بعد
گرايش سیاسی اصالحطلبی ،شهروندان فارس بومی دارای بیشترين میزان گرايش
اصالحطلبی هستند .از سوی ديگر ،نتايج پژوهش نشان میدهد که در ابعاد گرايش
اعتدالگرايی و اصولگرايی ،شهروندان عرب دارای بیشترين میزان گرايش سیاسی در اين
زمینه هستند .در ادامه در بعد گرايشهای سیاسی اصالحطلبی شهروندان اهوازی باالترين
میانگین و شهرستان آبادان کمترين میزان و در بعد گرايش اصولگرايی نیز شهرستان آبادان
باالترين میانگین و شهرستان ماهشهر کمترين میزان را داراست.
جدول شماره  .3آزمون فرضيههای جمعيتشناختی پژوهش
متغير مالک

اصالحطلبی

اصولگرايی

سن

00,21

7,11

,2220

جنس

70,298

1,110

2,2227

اسایاس ()SES

10,11

-1,700

,222

قومیت

73,89

-

2,2222

سکونت

13,71

-

2,2220

سن

71,01

-7.021

2.2220

جنس

12,101

-2,701

2,2220

اسایاس ()SES

07,21

9,11

2.222

قومیت

79,07

-

2,2221

سکونت

01,11

-

2,2220

سن

7.707

-,701

2.222

جنس

8,377

-0,123

2,227

اسایاس ()SES

72.130

-9,701

2.709

قومیت

71,70

-

2,2220

سکونت

7,81

-81

2,770

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

اعتدالگرايی

متغير جمعيتشناختی

F

t

Sig.

جدول شمارة  1رابطة بین ابعاد سرماية اجتماعی و میزان گرايشهای سیاسی را
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نشان می دهد .مطابق نتايج پژوهش ،بین ابعاد ارتباطات اجتماعی و مدنی و پاسخگويی
به سرشماری با گرايش اصالحطلبی رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد؛ اما بین شبکههای
مردمنهاد و نگرش به مشارکت سیاسی با همین طیف ،رابطة معنیدار و منفی مشاهده شد.
درنهايت ،بین ابعاد تراکم شبکهای و هنجاری سرماية اجتماعی با گرايش سیاسی
اصالحطلبی رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد.
همچنین ،بین بعد شبکههای مردمنهاد و پاسخگويی به سرشماری با گرايش به
اعتدالگرايی رابطة منفی و معنیدار وجود دارد؛ اما بین ارتباطات اجتماعی و مدنی و بعد
مشارکت سیاسی با گرايش به همین طیف رابطة معنیداری مشاهده نشد .درنهايت ،بین
ابعاد تراکم شبکهای و هنجاری سرماية اجتماعی با گرايش سیاسی اعتدالگرايی رابطة
معناداری وجود ندارد.
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جدول شماره  .1همبستگی ابعاد شبکهای اجتماعی و هنجاری با گرايشهای سياسی

ارتباطات اجتماعی و مدنی

شبکههای مردمنهاد

پاسخگويی به سرشماری

مشارکت سياسی

تراکم شبکهای

ابعاد هنجاری

اصالحطلبی

اعتدالگرايی

اصولگرايی

همبستگی

2.121

2.278

-2.711

معنیداری

2.2220

2.19

2.2220

همبستگی

*-2.920

-2.28

-2.723

معنیداری

2.2220

2.220

2.2220

همبستگی

2.781

2.207

-2.020

معنیداری

2.2220

2.201

2.2220

همبستگی

2.200

-2.201

-2.701

معنیداری

2.992

2.003

2.2220

همبستگی

**2.939

**2.209

**-2.723

معنیداری

2.22

2.921

2.2220

همبستگی

**2.701

**2.207

**-2.002

معنیداری

2.22

2.917

./222
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جدول شماره  .0معادلة رگرسیون رابطة میان ابعاد سرماية اجتماعی با گرايشهای
سیاسی را به تصوير میکشد .الف) مقدار ضريب همبستگی چندگانه برابر  2/139است .مقدار
ضريب تعیین بیانکنندة تبیین  70درصد از واريانس متغیر وابسته با ابعاد سرماية اجتماعی
است .مقدار  F=710/01و سطح معنیداری  2/2220رابطة معنیدار آماری میان سرماية
اجتماعی با میزان گرايش سیاسی اصالحطلبی شهروندان را به تصوير میکشد .همچنین مقدار
ضرايب بتا نشان میدهد که تمام ابعاد سرماية اجتماعی بر روی گرايش به اصالحطلبی تأثیر
دارند .ب) مقدار ضريب همبستگی چندگانه میان متغیرهای مستقل و گرايش سیاسی
اعتدالگرايی برابر  2/201است .مقدار  F=2/100و سطح معنیداری  2/181عدم رابطة
معنیدار آماری میان سرماية اجتماعی با میزان گرايش سیاسی اعتدالگرايی را به تصوير
میکشد .ج) مقدار ضريب همبستگی چندگانه میان متغیرهای مستقل و گرايش سیاسی
اصولگرايی برابر  2/001است .مقدار  F=02/197و سطح معنیداری  2/2220رابطة معنیدار
میان سرماية اجتماعی با میزان گرايش سیاسی اصولگرايی را به تصوير میکشد و بدين ترتیب
مدل پژوهش تأيید میشود .مقدار منفی ضرايب بتا نشان میدهد که تمام ابعاد سرماية

جدول شماره  .9ضرايب رگرسيون به ازای رگرسيون هر بعد از سرماية اجتماعی بر ميزان گرايشهای سياسی
متغير مالک
گرايش
اصالحطلبی

گرايش
اعتدالگرايی

گرايش
اصولگرايی

متغير پيشبين

ضرايب استاندارد بتا

t

سطح معناداری

تراکم شبکهای

2.919

71.18

2.2220

هنجاری

2.221

2.732

2.813

R =0.394

R Square=155

F=175.62

2,2220

تراکم شبکهای

2.271

2.181

2.190

هنجاری

2.279

2.108

2.092

R =027

R Square=,001

F=.725

2,181

تراکم شبکهای

-2.211

-7.381

2.211

هنجاری

-2.020

-8.189

2.2220

R =.224

R Square=,050

F=50.631

2,2220

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

اجتماعی بر روی گرايش به اصولگرايی تأثیر معکوس دارند.

جدول شماره  .6مقايسه ميانگين ابعاد گرايشهای سياسی با استفاده از تحليل واريانس
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گرايش

اصالحطلبی

اصولگرايی

اعتدالگرايی

گرايش غالب به
طيفهای سياسی

ميانگين
تفاوت*

انحراف
معيار

سطح
معناداری

95% confidence
Interval
Upper
Lower
Bound
Bound

اصولگرايی

*9,27

2,003

2,22

-1,20

-7,31

اعتدالگرايی

*1,11

2,001

2,22

-1,81

-0,18

اصالحطلبی

*-9,271

2,007

2,22

7,31

1,20

اعتدالگرايی

9,10

2,010

2,22

-1,31

-0,09

اصالحطلبی

-*1,11

2,001

2,22

0,18

1,81

اصولگرايی

-*9,10

2,110

2,20

0,09

1,31

همانطور که در جدول شممماره  1مشمماهده می شممود :الف) با توجه به مثبت بودن
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تفاوت میانگین گرايش اصممالحطلبی از گرايش به اصممولگرايی ( ،)9,27می توان نتیجه
گرفت که میانگین گرايش های اصمممالحطلبی از گرايش های اصمممولگرايی و همچنین
اعتدالگرايی با میانگین ( )1/11بیشتر است و چون مقدار معنیداری اين مقايسه کمتر از
 2/20اسمممت؛ بنابراين بیشمممتر بودن میانگین گرايش اصمممالحطلبی از اين دو بعد تأيید
میشممود .ب) میانگین گرايش به اصممولگرايی از گرايش به اصممالحطلبی کمتراسممت
()-9,271؛ زيرا حاصممل اختالف میانگین اين دو متغیر منفی اسممت .ج) مقدار میانگین
گرايش به اعتدالگرايی از گرايش به اصممالحطلبی و اصممولگرايی به علت منفی شممدن
حاصمممل تفاوت میانگین آنان ،به ترتیب کمتر اسمممت ( )-1/11و ( .)-9/10کمتر بودن
مقدار معنی داری اين دو از  2/20کمتر بودن میانگین گرايش به اعتدالگرايی از دو بعد
ديگر تأيید میشود.
مدلسازی معادالت ساختاری فرضيات پژوهش

فرضیات اصلی در قالب مدل معادالت ساختاری در نمودار شماره  9بررسی شد و مسیر
مدل ساختاری ارزيابی شد .يافتهها نشان میدهد که سرماية اجتماعی بیشترين تأثیر را بر
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گرايش به طیف سیاسی اصالحطلبی و کمترين تأثیر را بر میزان گرايشها به طیف سیاسی
اعتدالگرايی دارد .درمجموع ،سرماية اجتماعی دارای ضريب تأثیر متوسطی ( )2.108بر
روی گرايشهای سیاسی است؛ بهعبارتديگر ،ضريب اين مسیر بیانگر اين است که سرماية
اجتماعی توانسته است  10درصد از تغییرات متغیر گرايشهای سیاسی را تبیین کند .از
سوی ديگر ،خروجی مدل با استفاده از دستور « »bootstrappingنشان میدهد که ضريب
معناداری سرماية اجتماعی و گرايشهای سیاسی از  7.31بیشتر است که اين مطلب حاکی
از معنیدار بودن تأثیر سرماية اجتماعی بر روی متغیر گرايشهای سیاسی است.

با در نظر گرفتن نتايج جدول شماره  1نتايج نشان میدهد که تأثیر سرماية اجتماعی بر
گرايشها (اصولگرايی ،اعتدالگرايی و اصالحطلبی) در سطح معنیداری  %30مورد تأيید
قرار میگیرد .از سوی ديگر ،برای بررسی کیفیت يا اعتبار مدل از شاخص بررسی اعتبار حشو
يا افزونگی 72استفاده شد .شاخص حشو که به آن  q2استون-گیسر نیز میگويند .مقادير مثبت

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

نمودار شماره  .3مدل معادالت ساختاری مربوط به تأثير سرماية اجتماعی بر ابعاد مختلف گرايشهای سياسی

اين شاخص نشانگر کیفیت قابل قبول ساختاری است .نتايج نشان میدهد که مقادير شاخص
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اعتبار حشو مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته مثبت و بزرگتر از صفر است .درنتیجه،
میتوان گفت که مدل موردبررسی از اعتبار خوبی برخوردار است.
جدول شماره  .1مدل ارتباط سرماية اجتماعی با ابعاد گرايشهای سياسی
گرايش
اصالحطلبی

گرايش
اعتدالگرايی

گرايش
اصولگرايی

Path
coefficients
T Statistics

2.908

-2.088

-2.788

09.130

7.088

3.327

P-value

2,22

2,092

2,22

F

2,272

2,277

2.211

R square

2,708

2,289

2.291

Latent
variable

سرماية
اجتماعی
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جدول شماره  .9خالصه پيشبينی دو متغير اصلی گرايشهای سياسی و سرماية اجتماعی

نام متغیر

RMSE

MAE

Q2-PREDICT

گرايشهای سیاسی

2,990

2,000

2,113

سرماية اجتماعی

2,702

2,281

2,381

میانگین مجموع مربعات خطا ( ،)RMSE77يک نوع خطا در دادهکاوی و رگرسیون
است؛ بنابراين خالصه پیشبینی نمودار شماره  3و خروجی مدل با استفاده از دستور
 Pls- Predictنشان میدهد که گرايشهای سیاسی بر حسب سه طیف سیاسی موردمطالعه
( )2,990و سرماية اجتماعی بر حسب دو بعد شبکهای و هنجاری ( )2,702کمترين فاصله
را دارند؛ بهعبارتیديگر ،بهترين موقعیت خطوط متغیرهای سرماية اجتماعی و گرايشهای
سیاسی ،يعنی کمترين مقدار  RMSEاست .پس تولید  DEMدر اين متغیر با دقت مناسبی
صورت گرفته است .همچنین مقدار مطلق خطا ( )MAE70استفاده شده است که در اين
روابط تعداد و خطاهای پیشبینی شاخصهای مربوط به دو متغیر گرايشهای سیاسی و
سرماية اجتماعی با مقادير به ترتیب  2,000و  2,281به دست آمده است؛ اين تفاوت
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مقادير پیشبینی از واقعیت در هر دو متغیر ذکرشده بهترتیب برابر با  2,113و 2,381
مطابق با دستورالعمل  Q2-PREDICTبه شکل مناسب است.
جمعبندی

* میزان گرايشهای سیاسی در گروههای سنی مختلف از يک برابری نسبی برخوردار
است .احتماالً اين موضوع بر اساس شناور بودن سطح فعالیتهای سیاسی است .در
راستای يافتههای کلنسر ( ،)Klesner. & Kenyon, 2007سن با سطح گرايشهای سیاسی
ارتباط دارد .ازجمله داليلی که برای اين مسئله بیان شده ،میتوان به تحرکپذيری سیاسی
شهروندان در فعالیتهای سیاسی اشاره کرد .همچنین میزان گرايشهای سیاسی
اصالحطلبی و اعتدالگرايی در بین زنان بیش از مردان است؛ دراينراستا ،وربا

( Verba,

 )Schlozman, and Brady, 1993و کانوی ( )Conway, 2000نشان میدهند شهروندانی که
از جايگاه باالتری برخوردارند ،پول الزم بهمنظور اثرگذاری بر سیاست را دارند .بدين
ترتیب ،در بعد اصولگرايی نیز در بین پاسخگويان تفاوت معنیداری بین اين نوع از
( )Conway, 2000که سطح درآمد متغیر مهمی از پايگاه اجتماعی و اقتصادی است ،کامالً
مشهود باشد  .در همین راستا قضايای مفهومی مستخرج از رهیافت نظرية توسعة سیاسی
و حوزة عمومی ،بین شاخص اسایاس ( )SESو فعالیتهای سیاسی ارتباط وجود دارد.
نتايج پژوهش نشان میدهد که در ابعاد گرايش اعتدالگرايی و اصولگرايی،
شهروندان عرب دارای بیشترين میزان گرايش سیاسی در اين زمینه هستند .در همین حال
نش ( ،)7937از قومیت بهعنوان اصطالحی خود توصیفگر در فعالیتهای سیاسی ياد
میکند .برادی و دیگران ( )Brady, et al., 1995نیز معتقدند که قومیت بر میزان گرايشهای
سیاسی اثرگذار است .قضايای مفهومی مستخرج از رهیافت انگیزشهای عمومی نیز
ارتباط بین قومیت با گرايشهای سیاسی را نشان میدهد .همچنین در بعد گرايشهای
سیاسی اصالحطلبی ،يافتههای تحقیق نشان میدهد که محل سکونت شهروندان استان
خوزستان در گرايش آنان به طیفهای سیاسی اعتدالگرايی و اصالحطلبی تأثیر معنادار
دارد؛ بهگونه ای که شهروندان شهرستان اهواز در اين دو طیف سیاسی بیشترين تأثیر را

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

گرايش و شاخص اسایاس ( )SESوجود ندارد .اين امر به نظر میرسد طبق نظر کانوی

نسبت به شهرهای بزرگتر دارد که اين مسئله گويای آن خواهد بود که تراکم جمعیت

771

در مرکز استان نسبت به جمعیت ساير شهرهای موردمطالعه در نوع تعلقات سیاسی
اثرگذار است .نتايج اين يافتهها مطابق با ديدگاه راش ( )7911است ،چون محل سکونت
ممکن است تعلقات سیاسی را کم و زياد کند.
* بین تمام ابعاد تراکم شبکهای سرماية اجتماعی و گرايش به طیف سیاسی
اصالحطلبی رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد .اين امر با يافتههای پوتنام

( Putnam,

 )1998و بورديو ( )Bourdieu, 1989همسو است؛ چراکه انجمنهای مردمی و برقراری
سطحی از ارتباطات اجتماعی میتوانند باعث افزايش میزان فعالیتهای انتخاباتی باشند.
اين امر احتماالً به اين دلیل است که انجمنهای مردمنهاد بهراحتی میتواند فعالیتهای
جمعی را تسهیل بخشند .همچنین شبکههای اجتماعی میتواند يک جريان متحد بهسمت
يک طیف سیاسی خاص شکل دهد .دراينراستا ،گربر و ديگران ()Gerber et al., 2008
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بیان میکنند که تعداد ارتباطات اجتماعی و مدنی تأثیر بسیار قویای بر روی گرايشهای
سیاسی جمعیت رأیدهنده دارد.
* بین بعد شبکههای مردمنهاد و گرايش به اعتدالگرايی رابطه منفی و معنیدار
وجود دارد؛ بنابراين به نظر میرسد احتماالً تغییرات در بعد شبکههای مردمنهاد باعث
ايجاد نوسان در میزان گرايش به اعتدالگرايی میشود .به نظر میرسد يافتههای اين
پژوهش با يافتههای بارت

(2000

 )Burt,و وربا

(et al., 1995

 )Verbaو فوکوياما

( )Fukuyama, 1999همسو است .دراينراستا ،ابعاد شبکهای سرماية اجتماعی مقولهای
است که باعث تعويض تعلقپذيری سیاسی است؛ ولی بین ابعاد شبکههای مردمنهاد و
ارتباطات اجتماعی و مدنی با گرايش به طیف سیاسی اصولگرايی رابطة منفی و معنیدار
وجود دارد .اين امر با يافتههای سیدنی وربا ( )Verba et al., 1995همخوانی دارد؛ چراکه
بر اهمیت گروههای اجتماعی در تحلیل رفتارهای سیاسی افراد تأکید میکنند.
* بین بعد پاسخگويی به سرشماری و گرايش به طیف سیاسی اصالحطلبی رابطة
مثبت و معنیدار وجود دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهای گربر و ديگران

( Gerber et

 )al., 2008همسوست .آنها استدالل میکنند که هنجارهای اجتماعی تأثیر بسیار زيادی
بر روی فعالیتهای سیاسی دارد .اين تأثیر مهم بهسبب هنجارهای اجتماعی از قبیل
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شرکت در امور اجتماعی است که رفتارهای سیاسی شهروندان را در يک جهت خاص
سوق میدهد .اين امر با يافتههای جها و ديگران ( )Jha et al., 2018همسوست؛ چراکه
معیار هنجاری سرماية اجتماعی شامل افرادی است که از طريق مسئولیتپذيری با
همديگر ارتباط دارند.
* بین بعد پاسخگويی به سرشماری و گرايش به طیف سیاسی اعتدالگرايی رابطة
مثبت و معنیدار وجود دارد؛ بنابراين به نظر میرسد احتماالً تغییرات در بعد پاسخگويی
به سرشماری باعث ايجاد نوسان در میزان گرايش به اعتدالگرايی میشود .اين امر با
يافتههای فونگ

(2003

 ،)Fung,و اسکوسمن و سول

(& Soule, 2005

)Schussman

همسوست؛ چراکه آنان ارتباطات زيادی در خصوص میزان پاسخگويی به سرشماری و
میزان مشارکت در انتخابات با تقويت سرماية اجتماعی قائل هستند؛ بنابراين تقويت بعد
مسئولیتپذيری در گرايش به طیف سیاسی اعتدالگرايی اثرگذار خواهد بود.
* بین بعد پاسخگويی به سرشماری و مشارکت سیاسی با گرايش به طیف سیاسی
اصولگرايی رابطة منفی و معنیدار وجود دارد؛ بنابراين به نظر میرسد احتماالً تغییرات در
اصولگرايی میشود .اين امر با يافتههای گربر و روجرز ( )Gerber & Roggers, 2009و
کلمن ( )Coleman, 1995مطابقت دارد؛ چراکه هر دو به بررسی تأثیر هنجارهای اجتماعی
بر گرايش سیاسی جمعیت رأیدهنده پرداختهاند .پژوهشهای آنها نشان میدهد هنگامی
که بعد هنجاری سرماية اجتماعی در جامعه قویتر میشوند ،مشارکتکنندگان تشويق
میشوند تا گرايشهای سیاسی خود را در سطح ثابتی حفظ کنند .در اين تعريف سطح
ثابت گرايش سیاسی میتواند همان طیف سیاسی اصولگرايی باشد.
* بین ابعاد تراکم شبکهای و هنجاری سرماية اجتماعی با گرايش سیاسی
اصالحطلبی رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد .يافتهها نشان میدهد که با افزايش میانگین
معیار تراکم شبکهای و معیار هنجاری میزان گرايش به اصالحطلبی باالتر میرود .نتايج
اين يافتهها با تحقیقات جاکوبی ( )Jacoby, 2014همسوست؛ چون به اين نتیجه دست
يافتند که در جوامع با میزان سرماية اجتماعی باال ،متعاقباً گرايش اصالحطلبی آنان تقويت
خواهد شد همچنین گلین و ديگران ( )Glynn et al., 2009استدالل میکنند که درک و

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

بعد پاسخگويی به سرشماری و مشارکت سیاسی باعث ايجاد نوسان در میزان گرايش به

فهم افراد از هنجارهای اجتماعی ،بر گرايشهای سیاسی آنان تأثیر میگذارد .احتماالً علت
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اصلی تأثیر معیارهای هنجاری سرماية اجتماعی بر گرايشهای سیاسی اصالحطلبی
بهعنوان تأثیر غالب اين است که افراد تالش میکنند تا بهگونهای هماهنگ با بیشتر مردم
رفتار کنند و بدين شیوه گرايشهای سیاسی خود را انتخاب کنند.
* بین ابعاد تراکم شبکه ای و هنجاری سرماية اجتماعی با گرايش سیاسی
اعتدال گرايی رابطة معناداری وجود ندارد .به نظر می رسد اين امر با يافتههای جها
( )Jha et al., 2018همسوست .جها استدالل میکند که يک شهرستان با سرماية اجتماعی
باال میتواند باعث خلق ارزشهايی شود که افراد را بهجای آنکه بر حسب نوع
گرايشهای سیاسی به دولت وابسته باشند ،به حل مشکالت خود بدون در نظر گرفتن
اين مسائل جناحی تشويق کند.
* بین ابعاد تراکم شبکهای و هنجاری سرماية اجتماعی با گرايش سیاسی
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اصولگرايی رابطة منفی و معنیدار وجود دارد؛ بنابراين به نظر میرسد احتماالً تغییرات
در میزان بین ابعاد تراکم شبکهای و هنجاری سرماية اجتماعی باعث ايجاد نوسان در
میزان گرايش سیاسی اصولگرايی میشود .همچنین نتايج اين يافتهها با تحقیقات پوتنام
( )Putnam, 2000همسوست؛ چون رابطة میان شبکههای اجتماعی و فعالیتهای سیاسی
مهارتهای الزم را برای مفید بودن در جامعه بهويژه در نشان دادن نوع گرايشهای
سیاسی نشان میدهد؛ زيرا انتخاب کانديدا و احزاب سیاسی توسط شهروندان بر اساس
ارزشهای مشترک و موردقبول آنان صورت میگیرد.
* سرماية اجتماعی بر روی گرايش سیاسی اصالحطلبانه تأثیر معنیدار دارد .افزايش
ارتباطات و سرمايههای اجتماعی امکان تغییر گرايشهای سیاسی را افزايش يا کاهش
می دهد و اين رفتارهای اجتماعی بر گرايش به طیف سیاسی اصالحطلبی اثرگذار است؛
بنابراين میتوان گفت که وجود سرماية اجتماعی باال ،احتماالً امکان تغییر گرايشهای
سیاسی به طیف اصالحطلبی را جابهجا میسازد؛ بهعبارتديگر همسو با تعبیر کلمن
( )7332و فوکوياما ( ،)7333ويژگیهای اصلی سرماية اجتماعی مانند ارتباطات،
هنجارهای اجتماعی و ايجاد جامعة شبکهای برای شکلگیری امور سیاسی است.
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* سرماية اجتماعی بر روی گرايش سیاسی اعتدالگرايانه رابطة معنیداری ندارد .به
نظر میرسد اين امر با يافتههای کلمن ( )Coleman, 2000در تضاد است؛ زيرا افزايش
ارتباطات اجتماعی و مدنی در راستای تقويت سرمايههای اجتماعی امکان
تعلقپذيریهای خاصه را افزايش میدهد.
* سرماية اجتماعی بر روی گرايش سیاسی اصولگرايانه رابطة معنیداری و
معکوسی وجود دارد .افزايش ارتباطات و سرمايههای اجتماعی امکان تغییر و جابهجا
کردن گرايشهای سیاسی را افزايش يا کاهش میدهد و اين رفتارهای اجتماعی بر گرايش
به طیف سیاسی اصولگرايی اثرگذار است؛ بنابراين میتوان گفت که وجود سرماية
اجتماعی باال ،احتماالً امکان تغییر علقه و گرايشهای سیاسی به طیف اصولگرايی را
جابجا میسازد و برعکس؛ بهعبارتیديگر ،رابطة منفی بین مؤلفههای سرماية اجتماعی با
ابعاد مختلف گرايشهای سیاسی درنتیجه ،به افزايش يا کاهش گرايشهای سیاسی
اصولگرايی افراد در فعالیتهای سیاسی جامعه منجر خواهد شد .نتايج اين پژوهش با
پژوهشهای ژوتر و هیندلز ( )Jottier & Heyndels, 2012همسوست.
جمهوری (سالهای  7981 ،7911و  )7930تأثیر دارد .همسو با ديدگاه گرانووتر
( ،)Granovetter, 1985انتظار میرود افرادی که به سرمايههای اجتماعی گسترده دسترسی
دارند ،تعلقپذيری سیاسی خاصی داشته باشند .به سبب اينکه سرماية اجتماعی مردم را به
همديگر پیوند میدهد و بدين ترتیب احتماالً گرايشهای سیاسی به يک سمت خاص معنادار
خواهد شد .درمجموع ،میتوان بیان کرد سرماية اجتماعی يکی از مهمترين عوامل برای تهییج
به فعالیتهای سیاسی است .در مکتب انتخاب عقالنی از آنتونی داونز ،نیز هرگونه رفتار
سیاسی حاصل تصمیم فردی بازيگر است که بهطور عاقالنه اهداف او را تأمین میکند .ژوتر
و هیندلز ( )Jottier & Heyndels, 2012نیز استدالل میکنند که تصور مردم از کارايی حکومت
با شرکت در انتخابات و گرايش سیاسی به احزاب رابطة مثبتی وجود دارد.
* سرماية اجتماعی بر اولويتبخشی به گرايشهای سیاسی مطابق قطبنمای
گرايشسنجی سیاسی ،طی سه دورة انتخابات رياست جمهوری (سالهای 7981 ،7911
و  )7930تأثیر دارد .بر اساس قطبنمای گرايشهای سیاسی معین گرديد که بیشترين

تبيين جامعهشناختی تأثير سرماية اجتماعی بر گرايشهای سياسی...

* سرماية اجتماعی بر کل گرايشها به طیفهای سیاسی ،طی سه دوره انتخابات رياست

علقه و تعلقات طیفی در استان خوزستان مربوط به طیف اصالحطلبی و کمترين تعلقات
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سیاسی در استان مربوط به طیف اعتدالگرايی است؛ يعنی مطابق اين يافتهها ،با افزايش
سرماية اجتماعی بهترتیب اولويت گرايشهای سیاسی بر حسب گرايشهای اصالحطلبی،
اصولگرايی و اعتدالگرايی تعیین و انتخاب میگردد؛ بنابراين نتايج اين بخش با ديدگاه
ابوالحسنی ( )7981و عالم ( )7913همسوست؛ زيرا نابرابریهای اقتصادی و دغدغههای
سیاسی در نوع گرايشهای سیاسی مؤثر است .دراينراستا ،مطابق قطبنمای
گرايشسنجی سیاسی سرماية اجتماعی در استان خوزستان بیشترين تأثیر را بر روی
گرايش به طیف فکری اصالحطلبی داشته است.
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