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 مسئله بیان و مقدمه

 ترین مهم وشود  اجتماعی پیوندهای استحکام موجب تواند می ای جامعه هر در اجتماعی سرمایة تقویت

 است مهمی لئمسا از یکی سیاسی گرایش (.30: 0931 فر خوش و پناهی) به شمار آید سیاسی ثبات شرط

 2اجتماعی سرمایة و 0سیاسی های گرایش (.11 :0911 جعفری و میرزایی) روست هروب آن با دنیار سراس که

 تواند می ندکشور در رایج سیاسی های طیف احزاب دفاتر دارای که خوزستان استان شهرهایآن دسته از 

 شهروندان دهی رأی الگوهای و نگرش اززمینه  این در .بگذارد تأثیر گروهی و فردی سیاسی تصمیمات بر

 انتخابات در گرا اصول و گرا اعتدالو  طلب اصالح طیف سه انتخاباتی نامزدهای برای خوزستان استان

 استان در سیاسی های گرایش تا شد استفاده ،0932 و 0911و  0931دورة  سه طی ،جمهوری ریاست

 شهرهای در که دهبومسئله  این به پاسخگویی درصدد حاضر پژوهش ،همچنین د.شو بررسی انخوزست

 بر چقدر ها گرایش این و دارند گرایش سیاسی طیف کدام به بیشترمردم  باال اجتماعی سرمایة از برخوردار

SES شاخص ،تسکون قومیت، جنس، سن،) ای زمینه متغیرهای حسب
 است. متغیر شهرستان هر در (9

 انتخابات) خوزستان ناستا شهروندان دهی یأر پیمایشی اطالعات از ،موضوع این بررسی برای

 سه طی جمهوری ریاست انتخابات در صندوق به شده ریختهآرای  چگونگی بارةدر جمهوری( ریاست

 به شهروندان سیاسی های گرایشزمینة  در الزم سنجش و بررسی ،سپس .شد برداری بهره مذکوردورة 

 هر انتخاباتی نامزدهای یبرا رأی های صندوق به واریزشده یآرا سیاسی گیری جهت و نوع تا آمد عمل

 آرای دربارة شده کسب آماری اطالعات .شود معین گرا اصول و اگر اعتدالو  طلب اصالح طیف سه

 این در .شد داده تطبیق جداگانه صورت به شهرستان هر اجتماعی سرمایةمکتسبة  های داده با انتخاباتی

 های گرایش بر اجتماعی سرمایة آیا که شد خواهد بررسی چندمتغیره یچهارچوب قالب در ذیلزمینه سؤال 

 ؟است گذارتأثیر (SES شاخص ،سکونت قومیت، جنس، سن،) ای زمینه متغیرهای حسب بر سیاسی

 در بتواند جامعه یک نکهیا یبرا بر این باورند که ،امایفوکو و ویبوردو  پوتنام نظیر ،اندیشمندان ازبسیاری 

سرمایة  ،نیبنابرا است. یاجتماع زمینة سرمایة  در درازمدت یگذار هیسرما ازمندین بردارد گام توسعه ریمس

 باعث سیاسی، های عرصه در هزینه آوردن پایین بر عالوه ،هنجاری بعد در خصوص هب ،یاجتماع 

                                                                                                                            
1. Political leanings 

2. Social capital 

3. Socioeconomic status 
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 سیاسی های گرایش زیرا (.13 :0931 فر خوش و پناهی) شود یم نیز سیاسی های گرایش به بخشی تحرک

 ضرورت ترین مهم .(Putnam 2010) رود می شمار به اجتماعی سرمایةوزة ح در بخشی آگاهی نوع یک

 است. خوزستان استان شهروندان سیاسی های گرایش در اجتماعی سرمایة نقش اطالع از حاضر پژوهش

 را حاکمههیئت  ناکارآمدی تواند می کنند می احساس که است فردی انتخاب به بیشتر مردمگرایش  چون

 های ارزش ةدهند شکل اجتماعی سرمایةمقولة  به پرداختن ،همچنین (.0 :0911 حسنیابوال) برطرف کند

 (.jha et al 2018: 106) است سیاسی های گرایش مسیر در فرد یک

 سیاسی، های گرایش بخشی اولویت اساس بر اجتماعی سرمایة تأثیر تبیین حاضر پژوهش هدف

 1109 های سال ،جمهوری ریاست نتخاباتا دوره سه طی سیاسی، سنجی گرایش نمای قطب مطابق

 سرمایة میزان حسب بر خوزستان استان شهروندان شود مشخص تا ، بود0932 و 3109و 

 دارند. گرایش کشور در رایج سیاسی های طیف از یک کدام به اجتماعی

 پژوهشپیشینة 

 های رایشگ و اجتماعی سرمایة» عنوان تحت تحقیقی دادن انجام با (0933) مرادی و احمدی

 شهروندان توجه مورد دیگر یها همؤلف از بیش گرایشی ابعاد که رسیدند نتیجه این به «شهروندی

 است گروهی برون اجتماعی سرمایة شهروندان بر اثرگذار اجتماعی سرمایة بعد ترین مهم و است

 عنوان تحت (0931) حیدری و خلفخانی پژوهش ،همچنین (.010 :0933 مرادی و احمدی)

 و همکارانش سرمدی .است مطلب اینمؤید  «سیاسی مشارکت بر اجتماعی سرمایة رسیبر»

 نشان «انتخابات در مشارکت بر اجتماعی سرمایة تأثیر یبررس» عنوان تحت تحقیقی در (0939)

 .گذارد می دارمعنا و مثبت تأثیر انتخابات در مشارکت زانیم افزایش بر یاجتماع های شبکه دادند

 نشان «یاسیس مشارکت بر اجتماعی سرمایةثیر أت یبررس» عنوان با فر خوش و پناهی یقتحق متعاقباً

 است بوده یاسیس مشارکت ةجنب نیتر یقو دهندگان رأی انتخاباتی گرایش در یاسیس مشارکت داد

 یفضا در جوانان گاهیجا ریتأث» بررسی به فعلی و لفقاریاذو (.13 :0931 فر خوش و پناهی)

 نشان پژوهش یها افتهی پرداختند. «کیدموکرات یها ارزش به آنان شیگرا زانیم یرو بر یاجتماع

 رفتن باال با یعنی .دارد وجود رابطه کیدموکرات یها ارزش به شیگرا با التیتحص و سن نیب داد

 (.37: 0911 فعلی و لفقاریاذو) رود می باال زین کیدموکرات یها ارزش به شیگرا التیتحص و سن
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 «کاری محافظه و طلبی اصالح مردم، سیاسی گرایش» عنوان تحت تحقیقی در (0911) ابوالحسنی

 خواهان و ناراضی موجود وضع از ،سیاسی نظام پذیرش ضمن ،جامعه اکثریت 0911 سال در داد نشان

 و شکست مبین 0911و  0931 های سال طی آنان پیروزی و طلبان اصالح شکست بودند. آن اصالح

 توزیع ،بنابراین است. مردم میان رفرمیستی های گرایش ةدهند نشان بلکه ؛نیست یانجر دو این موفقیت

 بیانگر 0911 سال در آرا ولیبوده است.  جامعه در طلبانه اصالح تفوقات بیانگر بیشتر 0931 سال در آرا

 نبدو 0932 سال در آرا و مدیریت تغییر به گرایش و حاکم سیاسی مدیریت از مردم شدید نارضایتی

 سال در خاتمی آقای موفقیت است.بوده  رفاهی و اقتصادی نگاهبا  عمدتاً و سیاسی خاستگاه به توجه

 ةدهند نشان 0911 انتخابات دومنتیجة مرحلة  و جامعه در طلبان اصالح برتر گرایش معرف 0931

 نگربیا 0932 سال انتخابات نتایج است. بوده حاکم نخبگانکارآمدی  از مردم رضایتمندی عدم

 (.11 - 11 :12 )ابوالحسنی است بوده اداری فساد و حاکم نخبگانناکارآمدی 

 های گرایش «سیاسی های گرایش طیف بازبینی» عنوان تحت پژوهشیمقالة  یک در (0933) عالم

 حل به قاداعت با گیری موضع نوع یک رادیکال طیف الف( کرد. بررسی ایران در را گانه سه سیاسی

 معقوالنه را بدیل های سیاست و شناسند می را موجودمسائل  روها میانه ب( .است قلع کمک به مشکالت

 و طلب( )اصالح لیبرال طیف دو هر اینکه گفتن با داند می رو میانه را خود که فردی. کنند می ارزیابی

 ج( کند. می عصبانی یا راضی را خود مخاطبان کنند می مطرح را خوبی نکات گرا( )اصول کار محافظه

 بر آن است بشیریه زمینه این در کنند. می پشتیبانی کامالً موجود وضع از که هستند هایی آن کاران محافظه

 (.31 :039 )بشیریه گذاشت کنار باره یک را گذشتگان میراث نباید کاران محافظه نظر به که

 های گرایش و اجتماعی سرمایة» عنوان تحت (2101)و همکارانش  0جها یاسناد تحقیقات

 و گروهی تصمیمات بر اجتماعی سرمایة و سیاسی های گرایش داد نشان امریکا در «سیاسی

 کاهش را دموکراتیک های گرایش بر اجتماعی ةسرمای تأثیر ْ سن نیز .گذارد می تأثیر فردی

 .است مرتبط دموکراتیک حزب به بیشتر  رأی با باالتر اجتماعی ةسرمای ،در نتیجه دهد. نمی

 باالست شهروندان یاجتماع ةیسرما که ییکشورها در که استبر آن  (2101) 2وفهم ،همچنین

 است. شتریب زین کیدموکرات یرفتارها به شیگرا زانیم

                                                                                                                            
1. Jha 
2. muffe 
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 های گرایش با مقایسه در سیاسی های گرایش امریکا در کردند کشف (2107) و وستوود 0اینگهار

 های گرایش بر است ممکن اجتماعی ایةسرم داد نشان دو این ةمطالع دارند. بیشتری رواج قومیتی

 «سیاسی های گرایش بر قومیت ریتأث یبررس» به (2109) 2تیلی همچنین باشد. گذارتأثیر سیاسی

 سیاسی های گرایش کاهش موجب ییتنها به قومیت که آمد دست به نتایج این مطالعه نیا در. پرداخت

 دارد. را واسط نقش انیم نیا در کارانه محافظه رفتار بلکه؛ شود ینم

 دادند نشان «دهندگان رأی سیاسی های گرایش نقش» عنوان تحت ای مقاله در (2109) و بتمن 9فانک

 جامعه در مستقیم یدموکراس داشتن به بیشتری تمایل کارانه محافظه سیاسی گرایش با دهندگان رأی

 سیاسی تعلقات باعث اجتماعی سرمایة آیا» عنوان با پژوهشی در (2101) و هیندلز 1ژوتر .اند داده نشان

 در باشد. داشته سیاسی های گرایش با مثبتیرابطة  تواند می اجتماعی سرمایة کردند استدالل «شود؟ می

 کشوریازده  در دموکراسی و اجتماعی سرمایة بینرابطة  بررسی»ا ب (2111) و لینگ 7رایس ادامه،

 گرایش باال اجتماعی سرمایة میزان با کشورهای در که یافتند دست نتیجه این به «امریکایی و اروپایی

 (.30 :39 عظیمی و رستگار) تر است قوی رفرمیستی

 بین انتخابات در شرکت و اجتماعی سرمایة» عنوان با پژوهشی در (2113) پیناکر و 1بوالندر

 گاهپای محصول زیادی حد تا انتخابات در شرکت احتمال دادند نشان «کانادا در قومیتی های اقلیت

 است. اجتماعی سرمایة و (SES) اقتصادیـ  اجتماعی

 در دادنرأی  بر مردم گرایش بر اجتماعی سرمایة تأثیر» عنوان با پژوهشی در (2113) 3گلین

 تأثیر آنان سیاسی های گرایش بر اجتماعی هنجارهای از افراد فهم و درک کردند استدالل «انتخابات

 «دادنرأی  های گرایش و اجتماعی سرمایة» عنوان با پژوهشی در (2113و همکارانش ) 1گربر گذارد. می

 ها آن تحقیقات پرداختند. دهنده رأی جمعیت سیاسی گرایش بر اجتماعی هنجارهای تأثیر بررسی به

 مشارکت میزان طرف یک از شوند، می تر قوی جامعه در اجتماعی هنجارهای که هنگامی داد نشان

                                                                                                                            
1. Iyengar 
2. taiilly 
3. Funck 
4. Jottier 
5. reis 
6. Bevelander 
7. Glynn 
8. gerber 
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 روند اینادامة  در شوند می تشویق کنندگان مشارکت دیگر رفط از و یابد می افزایش سیاسی

 در را اجتماعی سرمایة اهمیت (2113) کلنسر .کنند حفظ ثابتی سطح در را خود سیاسی های گرایش

 پیمایشی موج» عنوان با ،2110تا  0333 های سال طیتحقیق  این داد. نشان سیاسی های فعالیت افزایش

WVS) جهانی های ارزش و مقادیر
 در مشارکت بزرگ های شهر در داد نشان نتایج .انجام شد ،(«0

از سوی  بیشتر سیاسی های بخش در مشارکت شد اعالم نهایت درو  است بیشتر سیاسی های فعالیت

 سن ب(؛ ندارد سیاسی گرایش با درونی ارتباط فرد جنسیت الف( هنتیجدر  .است جوامع مذکر افراد

 .دارد سیاسی های گرایش با مثبتی ةرابط تحصیالت ودرآمد  ج(؛ دارد اسیسی مشارکت با ضعیفی ارتباط

 و اجتماعی سرمایةرابطة  بررسی بر دال صرفاً پژوهشیپیشینة  گونه هیچ ایران کشور در اینکه به توجه با

 مشارکت بر اجتماعی سرمایة تأثیر به تحقیقات گونه این در عمدتاً و ندارد وجود سیاسی های گرایش

 سیاسیهای  گرایش و اجتماعی سرمایةرابطة  بررسی خصوص در همطالع به ازینه، شد پرداخته یسیاس

  گرایش مفهوم به پرداختندلیل  به هم ،حاضر پژوهش درو  محسوس است خوزستان استان شهروندان

 ،(PLS روش از استفاده) تحقیق شناسی روش لحاظ به هم اجتماعی سرمایة با آن ارتباط و سیاسی

 استان در نوآورانه ای مطالعه ،عنوان( این تحت صرفاً) داخلی تحقیقاتپیشینة  از برخورداری نبدو

 سرمایة میزان سنجش جهت هنجاری و آلتوسویی ابعاد ترکیب ،همچنین .گرفت صورت خوزستان

 قبلی تحقیقات در ،ساختاری معادالت روش از استفاده با ،گذارتأثیر های همؤلفمنزلة  به کمتر 2اجتماعی

 مشارکت بر اجتماعی سرمایة تأثیر منابع این که استآن  بیانگر نظریپیشینة  است. شده گرفته کار به

 متغیرهای نقش پژوهش این ،حال د.نده می نشان ای کتابخانه و دوم دست منابعپایة  بر عمدتاً را سیاسی

 به و کرده واکاوی ایشیپیم صورته ب خوزستان استان شهروندان سیاسی های گرایش در را ای زمینه

 است. پرداخته ترکیبی صورته ب شهروندان سیاسی های گرایش نوع بر اجتماعی سرمایة تأثیر

 پژوهش نظری مبانی

 به که افتی دست یاسیس های گرایش بهتر فهم به توان می یصورت در (2113)و وربا  9سیدنی نظر از

                                                                                                                            
 شد. گرفته کار به اینگلهارت توسط 2119 سال رد که جهانی های ارزش پیمایش های دادهة ثانوی تحلیل .0
 گرفتند کار بهتماعی سرمایة اج های مؤلفه تعیین جهت 2111 سال درش همکاران و روپاسینگها که است ای ویژه شاخص .2
 د.کر استفاده خود تحقیقات در شاخص این از پوتنام بعد سال یک و

3. sydney 
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 در افراد یاسیس گرایش ،همچنین ود.ش برده یپ مختلف مسائل در رودررو روابط نقش اهمیت

 اساس بر (.jha et al 208: 106) دارند تعلق آن به که است ییها گروه ریتأث تحت روزمره زندگی

 پاداش رند.یبگ پاداش آن مقابل در افراد که شود می تیتقو و حفظ یزمان یاجتماع وندیپ بالو، ةینظر

 و میرزایی) دارد رابطه افراد یاسیس شیگرا با که است خاصی یاسیس رفتار به کنشگران ِ محرک

 .شود می میترس ریز ینظر یالگو بنابراین (.017 :0911 جعفری

 با ،بنابراین است. افراد اجتماعی و سیاسی سرنوشتکردن  دار هدف مصادیق از سیاسی های گرایش

 های گرایش عیینت و سیاسی میدان در مردم دخالت مختلف ابعاد به توجه کشور، در دموکراسی گسترش

 سیاسی های علقه و ها فعالیت تواند می سیاسی و مدنیجامعة  داشت. خواهد بیشتری نمود سیاسی

 کاندیدای انتخاب به که ،سیاسی گوناگون های طیف به گرایش دهد. قرار خود تأثیر تحت را شهروندان

 سیاسی های ظرفیت ،راینبناب .کند دار جهت کشور در را سیاسی مشی تواند می شود، میمنجر  سیاسی

 مفاهیمی از یکیزمینه  این در .کنند آشکار جامعه در را خود سیاسی گرایش و بینش افراد شود می باعث

 شاخص طبق ،مفهوم این از است. اجتماعی سرمایة مفهوم دارد ارتباط سیاسی های گرایش نوع تعیین با که

دستة  دو به را اجتماعی سرمایة آنان است. شده هارائ گوناگونی تعاریف ،(2112) گوتز و 0روپاسینگهای

ارائه  اساس این بر را خود تعریف و کردند تقسیم ارتباطی های شبکه و آلتوسویی هنجارهای های شبکه

 دارد. تنگاتنگرابطة  مدنی ارتباطات با اجتماعی سرمایةدربارة  (2111) پوتنام نظر ،اساس این بر .دادند

 پوتنام ،دیگر عبارت به. نیست برخوردار ای قوی اجتماعی سرمایة از احتماالً منزوی و ناشادجامعة  یک

 و افراد بین افقی ارتباطات از ای مجموعه اجتماعی سرمایة کهبر آن است  گوتز و یروپاسینگها همانند

 کند. می عمل مدنیجامعة  قوانین و هنجارها بین ارتباطیمثابة حلقة  به که است مدنی ارتباطاتشبکة 

 و افقی روابط طریق از که دانست منابعی مجموع توان می را اجتماعی سرمایة خصایص، این با

 شود. می تولید ارتباطی و هنجاری های شبکه در افراد بین عمودی

 باعث که است فردی میان روابط از ای جنبه (2112) گوتز و یروپاسینگها نظر از اجتماعی سرمایة

 نوع ةکنند تعیین احتماالً قومیتی و اجتماعی پیوندهای همچنین، شود. می اجتماعی های فعالیت تقویت

 مشارکت ةهزین کاهش طریق از دنتوا می اجتماعی سرمایة ارتباطی بعد .است سیاسی های گرایش

                                                                                                                            
1. Rupasingha 
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 با ،رسد می نظر به ،بنابراین .شود شهروندان سیاسی های فعالیت نوع به بخشی تحرک باعث اجتماعی

 نیز سیاسی های گرایش ،اجتماعی سرمایة افزایش طریق از اجتماعی زندگی های هزینه کاهش به توجه

 اجتماعی سرمایة ارتباطی و ای شبکه های ویژگی چون شد. خواهد هدفمندتر و تررآشکا شهروندان میان

 .یابد افزایش نیز سیاسی های فعالیت میزان اساس این بر وکند  تقویت را اجتماعی انسجام تواند می

 گزینش بر مبتنی رهیافت ییعقال انتخاب ةنظری ةریش ترین مهم عقالیی: انتخاب رهیافت

 سیاسی پذیری تعلق باعث آنچه عقالیی، انتخاب دیدگاه مطابق (.111 :0911 ریتزر) است معقوالنه

 آن نظریه این حاصل است. سیاسی خاص گیری جهت یک با منافع تأمین میزان از برداشتی شود می

 انتخاب ةنظری دانست. افراد های گرایش و  انتخاب ةنتیج توان می را افراد سیاسی رفتار که است

 دنبال به افراد که است استوار تصوربر این  ،انسانی های گرایش پیچیدگی تشخیص ضمن ،عقالیی

 .ندزیاد بسیار کشش با خود فردی منافع

 اجتماعی عوامل که تاسبر این باور  هابرماس ورگنی عمومی:حوزة  و سیاسینظریة توسعة 

 (SES) اجتماعی و اقتصادی های پایگاه در زیاد اختالف اعالم کرد یو. دارند استیس بر یژرف ریتأث

بر  خصوص این در نیز نگتونیهانت ساموئل (.11 :0910 صبوری) است آور انیز یدموکراس یبرا

 و ها گرایش افتنی قوام مانع (SES) یاقتصادـ  اجتماعی گاهیپا سطح بودن پایینکه  استآن 

 در ،همچنین (.10 :0939 پور صباغ) است جامعه نییپا طبقات یبرادار  جهت یاسیس یریگ موضع

 های گرایش بر زیادی ریتأث یاجتماع های بندی طبقه اعالم کرد زین مهرداد هرمز رهیافت، این

 (.039 :0931 مهرداد) دارد افراد یاسیس

 انتخاب از نوعی رهیافت این که اند بر آن (2113) دو سی 0وایتلی عمومی: انگیزش رهیافت

 در شرکت سمت به افراد شود می باعث گرایانه افراط ایدئولوژی ،همچنین است. عقالنی

 باورهای که افرادی شود می باعث ها گرایش نوع این زیرا. شوند تشویق سیاسی های فعالیت

 این پردازان نظریه باشند. داشته یشتریب تعامالت خود فکر هم افراد با کنند سعی دارند مشترک

 های فعالیت بر تواند می سیاسی احزاب در افراد های وفاداری برخی که دهند می توضیح حوزه

 (.19 :0939 همکاران و رهبر) گذاردب تأثیر سیاسی

                                                                                                                            
1. whiteley 
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 «سست های پیوند قدرت» ةنظریاست که  0گرانووتر ای شبکه پردازان نظریه از یکی :ای شبکهنظریة 

 ارزش باشد شتریب گروه یاعضا انیم روابط استحکام قدر هر ای شبکه یتئور اساس بر .مطرح کرد را

 تحت است ممکن جامعه افراد (.0931 همکاران و اصفهانی نصر) بود خواهد کمتر اجتماعی سرمایة

ة نظری .شوند دادن رأی و سیاسی های فعالیت به وادار اجتماعی فشارهای و غالب های شبکهیر أثت

 سیاسی های گرایش و تعلقات در را اجتماعی رنگی هم نقش بتوان تا کند می کمک اجتماعی سرمایة

 هزینهمحاسبة  طریق از اینکه از بیشتر ،افراد سیاسی فعالیت (.Granovetter 2005: 720) کرد بینی پیش

 همچنین، .(Knack & Keefe 1997) شود می دیده اجتماعی هنجارهای طریق از گیرد، صورت فایده و

 همکاری سیاسی های فعالیت به شهروندان گرایش عدم اصلی دلیل کند می استدالل (2109) 2اسمیت

 ترسیم 0نمودار  شکل به پژوهش نظری مدل ،نظری چارچوب اساس بر ،بنابراین .ستها آن پایین

 شود. می

 
 (یاسیس یها شیگرا بر یاجتماع ةیسرما ریتأث) قیتحق یلیتحل مدل. 1 نمودار

                                                                                                                            
1. Granovetter 
2. smith 

 یها شیگرا

 یاسیس

 آلتوسویی هنجاری معیار دو
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 NGO نهادمردم ینهادها
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 پژوهش فرضیات

 پژوهش شناختی جمعیت نتایج بر مبتنی فرضیات الف(

 دارد. وجود  رابطه سیاسی های گرایش مختلف ابعاد با افراد سن بین. 0

 دارد. وجود تفاوت زنان و مردان بین سیاسی های گرایش مختلف ابعاد میان. 2

 ،تحصیالت شغل،) SES شاخص حسب بر افراد بین اسیسی های گرایش مختلف ابعاد میان. 9

 دارد. وجود تفاوت درآمد(

 دارد. وجود تفاوت مختلف های قومیت بین سیاسی های گرایش مختلف ابعاد میان. 1

 دارد. تفاوت آنان سکونت محل حسب بر افراد بین سیاسی یها شیگرا مختلف ابعاد میان. 7

 پژوهش فرعی فرضیات ب(

 دارد. وجود رابطه طلبی اصالح سیاسی طیف به گرایش با اجتماعی سرمایة ای شبکه ابعاد بین. 0

 دارد. وجود رابطه گرایی اعتدال سیاسی طیف به گرایش با اجتماعی سرمایة ای شبکه ابعاد بین. 2

 دارد. وجود رابطه گرایی اصول سیاسی طیف به گرایش با اجتماعی سرمایة ای شبکه ابعاد بین. 9

 دارد. وجود رابطه طلبی اصالح سیاسی طیف به گرایش با اجتماعی سرمایة آلتوسویی بعادا بین. 1

 دارد. وجود رابطه گرایی اعتدال سیاسی طیف به گرایش با اجتماعی سرمایة آلتوسویی ابعاد بین. 7

 دارد. وجود رابطه گرایی اصول سیاسی طیف به گرایش با اجتماعی سرمایة آلتوسویی ابعاد بین. 1

 .گذارد می تأثیر طلبی اصالح سیاسی طیف به گرایش بر اجتماعی سرمایة ابعاد. 3

 .گذارد می تأثیر گرایی اعتدال سیاسی طیف به گرایش بر اجتماعی سرمایة ابعاد. 1

 .گذارد می تأثیر گرایی اصول سیاسی طیف به گرایش بر اجتماعی سرمایة ابعاد. 3

 پژوهش اصلی فرضیات ج(

 .گذارد می تأثیر طلبی اصالح سیاسی طیف به گرایش بر عیاجتما سرمایة. 0

 .گذارد می تأثیر گرایی اعتدال سیاسی طیف به گرایش بر اجتماعی سرمایة. 2

 .گذارد می تأثیر گرایی اصول سیاسی طیف به گرایش بر اجتماعی سرمایة. 9

 انتخابات دوره سه طی سیاسی، های طیف ها گرایش کل بر اجتماعی سرمایة. 1

 .گذاشته است تأثیر، 0932 و 0911و  0931 های سال ، درجمهوری ریاست
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 سنجی گرایش نمای قطب مطابق سیاسی های گرایش به بخشی اولویت بر اجتماعی سرمایة. 7

گذاشته  تأثیر ،0932 و 0911و  0931 های سال جمهوری ریاست انتخابات دوره سه طی سیاسی،

 .است

 تحقیق شناسی روش

 تکمیل و بسط برای .است کاربردی های پژوهش جزء شناختی روش لحاظ زا حاضر پژوهش

 از پس .شد استفاده ها داده استنباطی و توصیفی تحلیل جهت پرسشنامه ابزار از پژوهش، اطالعات

 یها روش ات،یفرض آزمون یبراصورت گرفت.  ها داده تحلیل و پردازش ها پرسشنامه آوری جمع

 یها رابطه یبررس یبرا چندگانه ونیرگرس لیتحل و ساده رگرسیون آزمون شامل لیتحل و هیتجز

 یآمار اتیعمل دادن انجامبه منظور  .است PLS و OLS ساختاریارائة معادلة  و چندگانه

 و یساز مدل یبرا و نمودارها و ها ستوگرامیه میترس یبرا SPSS24 افزار نرم از مذکور های آزمون

 بین و بود تطبیقی پژوهش این تحلیل واحد .شد استفاده smartPLS3 افزار نرم از یعلّ روابط نییتب

 .شد آوری جمع الزم اطالعات و صورت گرفت بررسی خرد سطح در باال به سالهجده  شهروندان

 برای 0932 و 0911و  0911دورة  سه طی جمهوری ریاست انتخابات نتایج کسب جهت ادامه در

 ،همچنین .آمد عمل به الزم مشاهدات گرا اصول و گرا اعتدال و طلب اصالح سیاسی طیف سه هر

 دزفول، آبادان، اهواز،) جمعیت نفر 097111 باالی شهرستانپنج  سطح در نمونه 0327 با کار

 مشاهدات نهایت در و شد شروع متغیرها سنجش جهت خوزستان استان در اندیمشک( ،ماهشهر

 قرار تحلیل و تجزیه مورد ،متغیرها این به مربوط های داده کردن وارد با تحقیق، نهایی و خالص

 تعیین برای آماری،نمونة  میزان تعیین از پس .بود مورگان جدول گیری نمونه روش گرفت.

 .شد استفاده ای طبقه ای چندمرحله گیری نمونه روش از ،نمونه واحدهای

 از شهروندان یاجتماع ةیسرما میزان سنجش یبرا که آنجا از بود. پرسشنامه ها داده یگردآور ابزار

 سنجهبیست و شش  بر مشتمل بخش اینپرسشنامة  ،مجموع در ،شد استفاده اجتماعی سرمایة شاخص

 شد: عملیاتی شرح بدین ها روش ترین مهم پرسشنامه، اعتبار تعیین برای .گرفت قرار سنجش مورد

 مقدار بخش این در تاس گفتنی گرفت. صورت عاملی تحلیل مرحله این در سازه: رواییمرحلة  الف(

 و متغیرها استقالل بیانگر خود که بود معنادار 17/1 از کمتر سطح در (KMO مقدار) بارتلت آزمون
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 اساس بردر این مرحله  :مالک رواییمرحلة  ب( است. سیاسی های گرایش های گویه بین همبستگی

 آنان سیاسی های گرایش از اطمینان و قطعی شکل به سیاسی طیف هر از موجود های مصداق و هامعیار

پرسشنامة  که آمد فراهمبیست و هفت سؤال  با ای پرسشنامه نهایت، در .شد انتخاب نفرپنج 

 شد. گذاری نام سیاسی های گرایش

 کرونباخ یآلفا و پژوهش یریگ اندازه یها مدل یریگاندازه یابیارز. 1 جدول

 های مدل
 سازنده

 آلفای
 کرونباخ

 های شاخص
 Eigenvalue Condition Index VIF AVE C.R پژوهش

 2/31 ای شبکه معیار
 11/0 27/2 71/2 اجتماعی ارتباطات

39/1 12/1 
 79/0 23/2 77/2 نهاد مردم نهادهای

 7/39 آلتوسویی معیار
 97/0 32/0 11/0 سرشماری

30/1 11/1 
 0.13 110/0 13/0 مشارکت به نگرش

   21/0 37/0 07/9 طلبی اصالح  
 های گرایش

 سیاسی
 33/1 1./77 93/0 01/2 13/2 گرایی اعتدال 99/19

   11/0 33/0 01/2 گرایی اصول  

 تخصصی اصطالحات گان واژ فتعاری و پژوهش متغیرهای

 مردم که است روابطی اجتماعی سرمایة اصلی های شکل از یکی کند می اشاره (2113) پوتنام

 و اجتماعی های شبکه ایجاد ْ سرمایه این دهند. می شکل دیگران با خود وقت صرف هنگام

 .شود می یتلق اجتماعی هنجارهای

و  افقی های شبکه به توان می اجتماعی های شبکه ابعاد از :0اجتماعی سرمایة ای شبکه معیار

 روابط سطح در اجتماعی پیوندهایشبکة  (.291 :0917 قاسمی) کرد اشاره عمودی های شبکه

 پناهی)گذارند  می سیاسی فعالیت بر را تأثیر بیشترین اجتماعی سطح در گروهی تعامالت و سمیر

 میزان حسب بر اجتماعی سرمایة آلتوسویی() هنجاری معیار همچنین (.13 :0931 فر خوش و

 پاسخگویی ابعاد خصوص در که است دهندگان رأی مشارکت میزان و سرشماری به پاسخگویی

 و زندگی ارزش جامعه، در داشتن کارایی و اثرگذاری احساس نظیر های گویه سرشماری به

                                                                                                                            
1. Social Networks 
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 در ،اما .لحاظ شده است داشتن فردی تکلیف احساس و ،آمارگران به اعتماد بودن، مفید احساس

 مشارکت سیاسی، های فعالیت در مشارکت قبیل از مواردی سیاسی، مشارکت متغیر ابعاد خصوص

 و انجمن در عضویت سیاسی، های نقشداوطلبانة  پذیرش ه،جامع در پذیری مسئولیت حسب بر

های این ابعاد در نظر گرفته  عنوان گویه هب سیاسی مطبوعات و روزنامه در فعالیت و سیاسی، احزاب

 .شده است

 8آلتوسویی معیار دو

 سیاسی مشارکت به شهروندان نگرش الف(

 0931 سال از گرفته انجام سرشمارهای به شهروندان نگرش و پاسخگویی میزان ب(

 2ای شبکه معیار دو

 شهرستان هر در مدنی و اجتماعی ارتباطات سطح (الف

 شهرستان هر در موجود (NGO) غیردولتی های سازمان به نگاه نوع و مشارکت ب(

 بین سیاسی مشارکت و سرشماری به پاسخگویی میزان حسب بر آلتوسوییـ  هنجاری معیار

 نظیر ییها گویه سرشماری به پاسخگویی ابعاد خصوص در .ودش می سنجیده استان شهروندان

 به اعتماد بودن، مفید احساس و زندگی ارزش جامعه، در داشتن کارایی و اثرگذاری احساس

 سیاسی مشارکت متغیر ابعاد خصوص در اما دارد. وجود فردی تکلیف احساس و ،آمارگران

 جامعه، در پذیری مسئولیت حسب بر کتمشار سیاسی، های فعالیت در مشارکت هایی چون گویه

 و روزنامه در فعالیتو  سیاسی، احزاب و انجمن در عضویت سیاسی، های نقشداوطلبانة  پذیرش

 .دارد وجود سیاسی مطبوعات

 :0939 شهریاری) است نهفته آن در یعموم ریخ که است افکار از یچهارچوب سیاسی های گرایش

 گذارند می جای به افراد سیاسی فعالیت و گرایش بر زیادی أثیرت اجتماعی و اولیه های گروه (.019

(verba et al 1995.) و  گرایی اصول طیف سهدر  پژوهش این در سیاسی های گرایشزمینه  همین در

 دهی رأی الگوی و نوع حسب بر سیاسی های گرایش شد. گرفته نظر در گرایی اعتدال ا و گرایی اصالح

                                                                                                                            
 .است شهرستان هرسرمایة اجتماعی  میزانة دهند نشان شهروندان پاسخگویی میزان برحسب معیار دو هر .2و 0
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 طراحی خوزستان استان در جمهوری ریاست 0932و  0911و  0931 های لسا انتخابات در شهروندان

 .شد محاسبه سیاسی سنجی قطب اساس بر شهروندان دهی رأی الگوی سپس و ترسیم و

 
 (سندگانینو استدالل: منبع) یاسیس یسنجشیگرا ینماقطب. 2 نمودار

GR ( یطلباصالح شی)گرا= A1+r ای B1+T1 

GM( ییگرااعتدال شی)گرا = A1+m ای B1+T2 

GO ( یکارمحافظه شی)گرا= A1+o ای BI+T3 

GG  (یاسیس غالب شی)گرا= GR, GM, GO 

 گرایش با انتخاباتی ایهکاندید از یکی انتخاب ترتیب به r, m, o اصطالحات از منظور معادله این در

 انتخاب عدم T1, T2, T3 نقاط از منظور همچنین .است طلبی اصالح ،گرایی اعتدال گرایی، اصول سیاسی

گزینة  در واست  مختلف دالیل به بنا سیاسی طیف همان بین در خاص گرایش یک سیاسی کاندیدای

GG جهت است گفتنی .شود می محاسبه طیف سه بین امتیاز بیشترین حسب بر سیاسی غالب گرایش 

 تعیین نمای قطب ،2 نمودار مطابق فکری، طیف سه هر در شهروندان سیاسی واقعی های گرایش سنجش

 طیف هر برای که صورت بدین است.شده  تدوین شده ارائه های سنجه حسب بر سیاسی های گرایش

 ترتیب به امتیازات حداکثر و حداقل که شده دیده تدارک سنجه یاهشت سؤال  جداگانه صورته ب فکری

 همان به مربوط ایهدکاندی از یکی انتخاب و 21نمرة  حداقل کسب صورت در ،بنابراین .است 11 و 1

 صورت در ،همچنین .شود می انتخاب و تعیین سیاسی طیف آن به مربوط سیاسی گرایش طیف،
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 کسب صورت در مخالف، طیف از دیگرگزینة  انتخاب یا سفیدرأی  انتخابات، در فردی مشارکت عدم

 مطابقزمینه،  این رد .بود خواهد طیف همان انتخاب گرایش مبنای فکری، طیف آن در 11تا  92 بیننمرة 

 استان شهروندان سیاسی های گرایش بندی اولویت و تعیین منظور به سیاسی، سنجی گرایش نمای قطب

 .شد اقدام اساس این بر گرایی اصول و گرایی اعتدالو  طلبی اصالح فکری طیف سه در خوزستان

 برای) جمهوری یاستر انتخاباتآرای  نتایج اساس بر سیاسی های گرایش تعیین و عملیاتی سنجش

 شهرونداناولیة  اطالعالت و دیدگاه از استفاده با گرایان( اصول و طلبان اصالح طیف دو هر کاندیدای

 به گرایش دالیل یا دلیل خصوص در شهروندان تکمیلی دیدگاه ،همچنین شود. می گرفته نظر در استان

 خواهد پژوهش این نظر مد 0932 و 0911و  0931 انتخاباتدورة  سه هر در کننده شرکت کاندیدای

 شهمکاران و جها نظر مطابق شهروندان سیاسی های گرایش ةکنند تعیین های شاخص ،زمینه این در بود.

 :است ذیل موارد (102 :2018)

 ها ارزش این گذارد، می تأثیر آنان سیاسی های گرایش بر دهندگان رأی های ارزش چون الف(

 گیرد. می رقرا اجتماعی سرمایة تأثیر تحت

 توقعات بر اجتماعی سرمایة و است دولت از او توقعات به وابسته فرد یک سیاسی گرایش ب(

 گذارد. می تأثیر دولت از فرد آن

 پژوهش های یافته

 تحقیق متغیرهای توصیفی های یافته

 سال 91 سن کمترین کهبود  مطلب این بیانگر پاسخگویان سنی وضعیت با رابطه در حاصله نتایج

 زن درصد 12 و مرد مطالعه مورد شهروندان از درصد 71 همچنین. است سال 11 سن بیشترین و

 این از درصد 2/91 عرب، مطالعه مورد استان شهروندان از بیشترین() درصد 0/91 ادامه، در .بودند

کارشناس  درصد 1/91ند. ا بوده بومی فارس شهروندان از درصد 1/21 بختیاری، شهروندان

 از درصد 7/21 همچنین اند. بوده حوزوی مدرک دارای کمترین() درصد 0/0 و بیشترین()

 شاغل مجموع در پاسخگویان از درصد 1/39 و خدماتی امور بخش در بیشترین() پاسخگویان

 تومان، 111/711/0 تا درآمد سطح دارای پاسخگویان از درصد 1/21 درآمد سطح با رابطه در بودند.

 سطح دارای درصد 1/03 و تومان 111/111/1 تا 0711111  از آمددر سطح دارای درصد 1/11
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 تا مطالعه مورد شهروندان ای شبکه تراکم سطح همچنین اند. بوده باالتر و تومان 1111111 درآمد

 گرفت نتیجه توان می کلی طور به (.13/92 میانگین) بوده است متوسط حد از باالتر حدودی

 از نهاد مردم های شبکه در عضویت شاخص با مقایسه رد مدنی و اجتماعی ارتباطات شاخص

 مورد شهروندان بین در اجتماعی سرمایة آلتوسویی معیار سطح است. برخوردار بهتری وضعیت

 سطوح همة دهد می نشان ها یافته همچنین (.13/92 میانگین) است متوسط حد در تقریباً مطالعه

 دارد. قرار متوسط از تر پایین حد در مطالعه مورد ناستا شهروندان میان اجتماعی سرمایة آلتوسویی

 استنباطی تحلیل نتایج

 نشان پژوهش های یافته ،همچنین .است یادشده سنی گروه سه بین دار معنا تفاوت بیانگر 2 جدول

 حسب بر است. مردان از بیشتر زنان بین گرایی اعتدال و طلبی اصالح سیاسی های گرایش میزان دهد می

 بعد در همچنین است. دار معنا گرایی اعتدال و طلبی اصالح ابعاد در اجتماعی و اقتصادی اهپایگ شاخص

 از ند.ا طلبی اصالح گرایش میزان بیشترین دارای بومی فارس شهروندان طلبی اصالح سیاسی گرایش

 ربع شهروندان گرایی اصول و گرایی اعتدال گرایش ابعاد در دهد می نشان پژوهش نتایج دیگر، سوی

 سیاسی های گرایش بعد در ادامه در هستند. زمینه این در سیاسی گرایش میزان بیشترین دارای

 گرایی اصول گرایش بعد در و میزان کمترین آبادان شهرستان و میانگین باالترین اهواز شهر طلبی اصالح

 .را دارند میزان کمترین ماهشهر شهرستان و میانگین باالترین آبادان شهرستان

 دهد. می نشان را سیاسی های گرایش یزانم و اجتماعی سرمایة ابعاد بینرابطة  9 جدول

 به پاسخگویی و مدنی و اجتماعی ارتباطات ابعاد بین دهد می نشان پژوهش نتایج که گونه همان

 و نهاد مردم های شبکه بین اما دارد. وجود دارامعن و مثبترابطة  طلبی اصالح گرایش با سرشماری

 تراکم ابعاد بین نهایتاً شد. مشاهده منفی و ارد رابطة معنا طیف همین با سیاسی مشارکت به نگرش

 وجود معنادار و مثبت رابطة یطلباصالح یاسیس شیگرا با یاجتماع ةیسرما ییلتوسوآ و ای شبکه

 ییگرااعتدال به شیگرا با یسرشمار به ییپاسخگو و نهادمردم یها شبکه بعد نیب ن،یهمچن. دارد

 با یاسیس مشارکت بعد و یمدن و یاجتماع ارتباطات نیب اما. دارد وجود معنادار و یمنف رابطة

 ییلتوسوآ و یا شبکه تراکم ابعاد نیب تاًینها. نشد مشاهده دار معنا رابطة فیط نیهم به شیگرا

 .ندارد وجود معنادار ةرابط ییگرا اعتدال یاسیس شیگرا با یاجتماع ةیسرما
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پژوهش یشناخت تیجمع یها هیفرض آزمون. 2 لجدو  

 .F t Sig شناختی جمعیت متغیر مالک متغیر

 طلبی اصالح

 ,1117 11,0 13,22 سن

 1110,1 117,1 191,02 جنس

SES 11,17 022,1- 111, 

 1111,1 - 19,03 قومیت
 1117,1 - 01,13 سکونت

 گرایی اعتدال

 1.1117 -0.713 21,01 سن
 1117,1 -021,1 321,11 جنس

SES 11,20 11,9 1.111 
 1111,1 - 70,09 قومیت
 1117,1 - 11,23 سکونت

 گرایی اصول

 1.111 -,021 0.020 سن
 110,1 -113,2 300,1 جنس

SES 01.137 021,9- 1.029 
 1117,1 - 02,03 قومیت
 007,1 -11 11,0 سکونت

یاسیس یها شیگرا با ییآلتوسو و یاجتماع یا شبکه ابعاد یهمبستگ. 3 جدول  

 اصولگرایی گرایی اعتدال طلبی اصالح 

 مدنی و اجتماعی ارتباطات
 -1.011 1.101 1.111 همبستگی

 1.1117 1.19 1.1117 داری معنا

 نهاد مردم های شبکه
 -1.013 -1.11 -1.912* همبستگی

 1.1117 1.112 1.1117 داریامعن

 سرشماری به پاسخگویی
 -1.212 1.170 1.011 همبستگی

 1.1117 1.121 1.1117 داریامعن

 سیاسی مشارکت
 -1.023 -1.123 1.122 همبستگی

 1.1117 1.223 1.991 داریامعن

 ای شبکه تراکم
 -1.013** 1.129** 1.939** همبستگی

 1.1117 1.911 1.11 داریامعن

 هنجاری ابعاد
 -1.221** 1.120** 1.021** همبستگی

 ./111 1.910 1.11 داریامعن
 



455     ،8931، زمستان 4، شمارة 6دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 تصویر به را سیاسی های گرایش با اجتماعی سرمایة ابعاد میانرابطة  رگرسیونمعادلة  1 جدول

 تبیین ةکنند بیان تعیین ضریب مقدار است. 931/1 برابر چندگانه همبستگی ضریب مقدار الف( کشد. می

 داری معنا سطح و F=12/037 مقدار است. اجتماعی سرمایة ابعاد با وابسته متغیر واریانس از درصد 07

 را شهروندان طلبی اصالح سیاسی گرایش میزان با اجتماعی سرمایة میان آماری دارامعنرابطة  1117/1

 به گرایش بر اجتماعی سرمایة ابعاد همة دهد می نشان بتا ضرایب مقدار ،همچنین کشد. می تصویر به

 گرایش و مستقل متغیرهای میان انهچندگ همبستگی ضریب مقدار ب( .گذارد می تأثیر طلبی اصالح

 دارامعن ةرابط عدم 111/1 داریامعن سطح و F=327/1 مقدار است. 123/1 برابر گرایی اعتدال سیاسی

 مقدار ج( کشد. می تصویر به را گرایی اعتدال سیاسی گرایش میزان با اجتماعی سرمایة میان آماری

 است. 221/1 برابر گرایی اصول سیاسی یشگرا و مستقل متغیرهای میان چندگانه همبستگی ضریب

 سیاسی گرایش میزان با اجتماعی سرمایة میان دارامعنرابطة  1117/1 داری معنا سطح و F=190/71 مقدار

 .شود می تأیید پژوهش مدل ترتیب بدین و دهد می نشان را گرایی اصول

 سیاسی ایه گرایش میزان بر اجتماعی سرمایة از بعد هر ونیرگرس بیضرا .4 جدول

 یمعنادار سطح t بتا استاندارد بیضرا نیب شیپ ریمتغ مالک ریمتغ

 

 گرایش

 طلبی اصالح

 1.1117 03.31 1.919 ای شبکه تراکم

 1.113 1.031 1.111 هنجاری و آلتوسویی

R =0.394 R Square=155 F=175.62 1117,1 

 

 گرایش

 گرایی اعتدال

 1.192 1.311 1.101 ای شبکه تراکم

 1.791 1.121 1.109 هنجاری و آلتوسویی

R =027 R Square=,001 F=.725 111,1 

 گرایش

 گرایی اصول

 1.113 -0.311 -1.111 ای شبکه تراکم

 1.1117 -1.319 -1.217 هنجاری و آلتوسویی

R =.224 R Square=,050 F=50.631 1117,1 
 

 انتخابات در شرکت و مستقل متغیر انمی چندگانه همبستگی ضریب مقدار ،7 جدول مطابق

 سرمایة میان آماری دارامعنرابطة  1117/1 داری معنا سطح و F=10/223 مقدار است. 921/1 برابر

 تأیید پژوهش مدل ترتیب بدین و کشد می تصویر به را طلبی اصالح طیف به گرایش با اجتماعی

 طلبی اصالح به گرایش بر اجتماعی یةسرما دهد می نشان بتا ضرایب مقدار دیگر سوی از شود. می
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 گرایش و مستقل متغیر میان چندگانه همبستگی ضریب مقدار همچنین دارد. مستقیم و دارامعن تأثیر

 شود. نمی تأیید پژوهش مدل ترتیب بدین. است 123/1 برابر گرایی اعتدال سیاسی

 تفاوت بنابراین و است دارانمع سیاسی های گرایش گانه سه ابعادهمة  در (F) فیشر آزمون مقدار

 و گرایی اعتدالو  طلبی اصالح سیاسی گرایش سه در گروهی برون و گروهی دروننمرة  میانگین

 یابد کاهش یا افزایش اجتماعی سرمایة که میزانی هر به یعنی .است دارامعن آماری لحاظ به گرایی اصول

 کاهش یا افزایش مستقیم و ثبتم صورته ب سیاسی مختلف یها طیف به هم سیاسی غالب گرایش

 حسب بر سیاسی های گرایش اولویت ترتیب به اجتماعی سرمایة افزایش با فوق جداول مطابق .یابد می

 بالعکس. وشود  می انتخاب و تعیین گرایی اعتدال و گرایی اصولو  طلبی اصالح های گرایش

 سیاسی های گرایش زانمی بر اجتماعی سرمایة ونیرگرس یازا به ونیرگرس بیضرا .5 جدول

 یمعنادار سطح t بتا استاندارد بیضرا نیب شیپ ریمتغ مالک ریمتغ

 طلبی اصالح
 1.1117 07.11 921,1 اجتماعی سرمایة

R =0.326 R Square=0.106 F=227.61 1.1117 

 گرایی اعتدال
 1.223 0.219 1.107 اجتماعی سرمایة

R =0.027 R Square=0.001 F=1.45 1.223 

 گرایی اصول
 1.1117 -1.33 -1.000 اجتماعی سرمایة

R =0.201 R Square=0.040 F=80.93 1.1117 

 های گرایش کل

 سیاسی

 1.11 037,7 1.001 اجتماعی سرمایة

R =0.118 R Square=0.140 F=26.98 1.11 

 PLS- SMART روش با ساختاری معادالت مدل

 مسیر و گرفتند قرار بررسی مورد 9 نمودار در ساختاری معادالت مدل قالب در اصلی فرضیات

 به گرایش بر را تأثیر بیشترین اجتماعی سرمایة دهد می نشان ها یافته شد. ارزیابی ساختاری مدل

 در دارد. گرایی اعتدال سیاسی طیف به  رایشگ بر را تأثیر کمترین و طلبی اصالح سیاسی طیف

 به است. سیاسی های گرایش بر (171/1) متوسط تأثیر ضریب دارای اجتماعی سرمایة مجموع

 از درصد 17 است توانسته اجتماعی سرمایة که استآن  بیانگر فوق مسیر ضریب دیگر عبارت

 دستور از استفاده با مدل خروجی دیگر سوی از .کند تبیین را سیاسی های گرایش متغیر تغییرات
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bootstrapping 31/0 از سیاسی های گرایش و اجتماعی سرمایة معناداری ضریب دهد می نشان 

 های گرایش متغیر بر اجتماعی سرمایة تأثیر بودن دارامعن از حاکی مطلب این که است بیشتر

 است. سیاسی

 گرایی اصول های گرایش بر اجتماعی سرمایة تأثیر کهشود  می روشن 1 جدول نتایج گرفتن نظر در با

 بررسی برای دیگر، سوی از .است تأیید مورددرصد  37 داری معنا سطح در طلبی اصالح و گرایی اعتدالو 

 مقادیر دهد می نشان نتایج .شد استفاده 0افزونگی یا حشو اعتبار بررسی شاخص از مدل اعتبار یا کیفیت

 توان می نتیجه در .است صفر از تر بزرگ و مثبت وابسته و مستقل متغیرهای به مربوط حشو اعتبار  شاخص

 است. برخوردار خوبی اعتبار از بررسی مورد مدل گفت

 
 سیاسی های گرایش ابعاد بر اجتماعی سرمایة رتأثی ساختاری معادالت مدل .3نمودار

 سیاسی ایه گرایش ابعاد با اجتماعی سرمایة ارتباط مدل .6 جدول

Latent 

variable 
 گرایی اصول گرایش گرایی اعتدال گرایش طلبی اصالح گرایش 

 اجتماعی سرمایة

Path coefficients 1.971 1.211- 1.011- 

T Statistics 29.132 0.211 3.310 

P-value 11,1 291,1 11,1 

F 101,1 100,1 1.111 

R square 021,1 119,1 1.191 

                                                                                                                            
1. Redundancy 
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 اجتماعی سرمایة و سیاسی های گرایش اصلی متغیر دو بینی پیشخالصة  .7 جدول

 RMSE MAE Q2-PREDICT متغیر نام
 113,1 277,1 992,1 سیاسی های رایشگ

 311,1 111,1 021,1 اجتماعی سرمایة

 

 است. رگرسیون و کاوی داده در خطا نوع یک (RMSE) 0خطا مربعات مجموع میانگین

 نشان Pls- Predict دستور از استفاده با مدل خروجی و 1 نمودار بینی پیشخالصة  بنابراین

 اجتماعی سرمایة و (992/1) مطالعه مورد سیاسی طیف سه حسب بر سیاسی های گرایش دهد می

 این در DEM تولید پس دارند. را فاصله کمترین (021/1) هنجاری و ای شبکه بعد دو حسب بر

 است شده استفاده( MAE) 2خطا مطلق مقدار ،همچنین است. گرفته صورت مناسبی دقت با متغیر

 و سیاسی های گرایش متغیر دو به مربوط های شاخص بینی پیش خطاهای و تعداد روابط این در که

 شکل به Q2-PREDICT دستورالعمل با مطابق 311/1و  113/1 برابر ترتیب به اجتماعی سرمایة

 است. مناسب

 نتیجه

 احتماالً است. برخوردار نسبی برابری از مختلف سنی های گروه در سیاسی های گرایش میزان *

 کلنسر های یافته سو با هم است. سیاسی های فعالیت سطح بودن شناور اساس بر موضوع این

 شده بیان موضوع این برای که دالیلی از .دارد ارتباط سیاسی های گرایش سطح با سن (2113)

 میزان همچنین .کرد اشاره سیاسی های فعالیت در شهروندان سیاسی پذیری تحرک به توان می

 ،زمینه این در .است مردان از بیش زنان نبی گرایی اعتدال و طلبی اصالح سیاسی های گرایش

فعالیت بیشتری  سیاسی روز لئمسا در مردان به نسبت زنان داد نشان مذکور تحقیق های یافته

 حسب بر 0931 سال در جمهوری ریاست انتخابات نتایج تحلیلاساس  بر آن، علت احتماالً دارند.

 مردان از تر طلبانه اصالح کلی طور به زنان ایران در که است این ،کنندگان مشارکت جنسیتی تفکیک

 ،زمینه این در هستند. گرایانه اعتدال سیاسی گرایش بیشترین دارای باال درآمد با شهروندان .هستند

                                                                                                                            
1. Root mean square error 

2. Mean absolute error 
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 باالتری اقتصادی جایگاه از که شهروندانی دهند می نشان (2000) کانوی و (1993) وربا

 قضایای مطابق با راستا همین در دارند. را یاستس بر گذاریتأثیر منظور به الزم پول برخوردارند

 و SES شاخص بین عمومیحوزة  و سیاسینظریة توسعة  رهیافت از مستخرج مفهومی

 دارد. وجود ارتباط سیاسی های فعالیت

 گرایی اصول و گرایی اعتدال گرایش ابعاد در دهد می نشان پژوهش نتایج دیگر، سوی از

 مستخرج مفهومی قضایای .ندا زمینه این در سیاسی گرایش یزانم بیشترین دارای عرب شهروندان

 دهد. می نشان را سیاسی های گرایش با قومیت بین ارتباط نیز عمومی های انگیزش رهیافت از

 سکونت محل دهد می نشان تحقیق های یافته طلبی اصالح سیاسی های گرایش بعد در همچنین

 تأثیر طلبی اصالح و گرایی اعتدال سیاسی های طیف هب آنان گرایش در خوزستان استان شهروندان

 را تأثیر بیشترین سیاسی طیف دو این در اهواز شهرستان شهروندان که ای گونه به ؛دارد معنادار

 استان مرکز در جمعیت تراکم که است آن گویایموضوع  این .دندار تر بزرگ شهرهای به نسبت

 تأثیر سیاسی های گرایش این به تعلقات نوع در مطالعه مورد شهرهای سایر جمعیت به نسبت

 تعلقات است ممکن سکونت محل گفت توان می (2112) اسمیت دیدگاه مطابق دارد. غالب

 .کند زیاد و کم را سیاسی

 مثبترابطة  طلبی اصالح سیاسی طیف به گرایش و اجتماعی سرمایة ای شبکه تراکم ابعادهمة  بین *

وضعیت  این .سوست هم (0313) بوردیو و (2112) پوتنام های یافته باوضوع م این دارد. وجود دارامعن و

 بخشند. تسهیل را جمعی های فعالیت دنتوان می راحتی به نهاد مردم های انجمن که است دلیل این به احتماالً

 د.نده شکل خاص سیاسی طیف یک سمت به متحد جریان یک ندنتوا می اجتماعی های شبکه همچنین

 بر ای قوی بسیار تأثیر مدنی و اجتماعی ارتباطات تعداد کند می بیان (2111) گربر ،مینهز این در

 .گذارد می دهنده رأی جمعیت سیاسی های گرایش

 به دارد. وجود دارامعن و منفیرابطة  گرایی اعتدال به گرایش و نهاد مردم های شبکه بعد بین *

 سرمایة ای شبکه ابعاد. ستسو هم (2111) بارت های یافته با پژوهش این های یافته رسد می نظر

 گفت توان می ف،یتعر نیا با .است سیاسی پذیری تعلق تعویض باعث که است ای مقوله اجتماعی
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 سیاسی طیف به گرایش در و است یررسمیغ هنجار محصول نهادها و ها انجمن در شرکت

 است.مؤثر  گرایی اعتدال

 سیاسی طیف به گرایش با مدنی و اجتماعی رتباطاتا و نهاد مردم های شبکه ابعاد بین *

 همخوانی (0310) وربا های یافته باموضوع  این دارد. وجود دارامعن و منفیرابطة  گرایی اصول

 روابط نقش اهمیت به که افتی دست یاسیس های گرایش بهتر فهم به توان می یصورت در .دارد

 اجتماعی سرمایة ای شبکه ابعاد رسد می نظر به راینبناب .شود برده یپ زین مختلف مسائل در رودررو

 است آنوضعیت  این علت کند. می فراهم سیاسی های گرایش بر گذاریتأثیر برای را الزمانگیزة 

  گروه آن پذیرش مورد معیارهای اساس بر افراد توسط سیاسی احزاب و ها گروه انتخاب که

 گیرد. می صورت اجتماعی

 و مثبترابطة  طلبی اصالح سیاسی طیف به گرایش و سرشماری به پاسخگویی بعد بین *

 ها آن .ستسو هم ،(2111) شهمکاران و گربر های پژوهش نتایج با یافته این دارد. وجود دارامعن

 تأثیر این .گذارد می سیاسی های فعالیت بر زیادی بسیار تأثیر اجتماعی هنجارهای کنند می استدالل

 سیاسی رفتارهای که است اجتماعی امور در شرکت قبیل از ماعیاجت هنجارهایبه دلیل  مهم

 دهد. می سوق خاص جهت یک در را دانشهرون

 و مثبترابطة  گرایی اعتدال سیاسی طیف به گرایش و سرشماری به پاسخگویی بعد بین *

 سوست. هم (2117) ساچمس و (2113) فیلدهاوس های یافته باموضوع  این .دارد وجود دار معنا

 میزان و سرشماری به پاسخگویی میزان خصوص در زیادی ارتباطاتباور دارند ها  آن رازی

 پذیری مسئولیت بعد تقویت بنابراین .وجود دارد اجتماعی سرمایة تقویت با انتخابات در مشارکت

 است. گذارتأثیر گرایی اعتدال سیاسی طیف به گرایش در

 گرایی اصول سیاسی طیف به گرایش با سیسیا مشارکت و سرشماری به پاسخگویی بعد بین *

 مطابقت (0331) کلمن و (2113) گربر های یافته باموضوع  این .دارد وجود دارامعن و منفی ةرابط

 دهنده رأی جمعیت سیاسی گرایش بر اجتماعی هنجارهای تأثیر بررسی به دو هر زیرا دارد.

 جامعه در اجتماعی سرمایة هنجاری بعد که هنگامی دهد می نشان ها آن تحقیقات اند. پرداخته



455     ،8931، زمستان 4، شمارة 6دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 حفظ ثابتی سطح در را خود سیاسی های گرایش شوند می تشویق کنندگان مشارکت شود می تر قوی

 باشد. گرایی اصول سیاسی طیف همان تواند می سیاسی گرایش ثابت سطح تعریف این در .کنند

رابطة  طلبی اصالح سیاسی گرایش با اجتماعی سرمایةآلتوسویی  و ای شبکه تراکم ابعاد بین *

 معیار و ای شبکه تراکم معیار میانگین افزایش با دهد می نشان ها یافته دارد. وجود دارامعن و مثبت

 و گلین تحقیقات با ها یافته این نتایج رود. می باالتر طلبی اصالح به گرایش میزان یآلتوسوی

 سرمایة میزان با جوامع در که یافتند دست نتیجه این به چون سوست. هم (2113) شهمکاران

 معیارهای تأثیر اصلی علت احتماالً شد. خواهد تقویت رفرمیستی گرایش متعاقباً باال اجتماعی

 که است این غالب تأثیر عنوان به طلبی اصالح سیاسی های گرایش بر اجتماعی سرمایة هنجاری

 های گرایش شیوه بدین و کنند رفتار جامعه اکثریت با هماهنگ ای گونه به کنند می تالش افراد

 کنند. انتخاب را خود سیاسی

رابطة  گرایی اعتدال سیاسی گرایش با اجتماعی سرمایةآلتوسویی  و ای شبکه تراکم ابعاد بین *

 باشد.  سو هم (2101) شهمکاران و جها های یافته بایافته  این رسد می نظر به ندارد. وجود معنادار

 که شود هایی ارزش خلق باعث تواند می باال اجتماعی سرمایة با رستانشه یک کند می استدالل جها

 خود مشکالت حل به باشند وابسته دولت به سیاسی های گرایش نوع حسب بر آنکه جای به افراد

 شوند. تشویق جناحی لئمسا گرفتن نظر در بدون

رابطة  گرایی اصول سیاسی گرایش با اجتماعی سرمایةآلتوسویی  و ای شبکه تراکم ابعاد بین *

 چون سوست. هم (2112) پوتنام تحقیقات با ها افتهی این نتایج همچنین دارد. وجود دار معنا و منفی

 جامعه در بودن مفید برای را الزم های مهارت سیاسی های فعالیت و اجتماعی های شبکه  میانرابطة 

 احزاب و کاندیدا انتخاب زیرا دهد. می نشان سیاسی های گرایش نوع دادن نشان در خصوص هب

 گیرد. می صورت آنان قبول مورد و مشترک های ارزش اساس بر شهروندان توسط سیاسی

 توان می بنابراین .گذارد می دارامعن تأثیر طلبانه اصالح سیاسی گرایش بر اجتماعی سرمایة *

 را طلبی اصالح طیف به سیاسی های گرایش تغییر امکان احتماالً باال اجتماعی سرمایة وجود گفت

 های ویژگی (0337) فوکویاما و (2112) کلمن بیرتع با سو هم دیگر عبارت به .کند می جا هجاب
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 برای ای شبکهجامعة  ایجاد و اجتماعی هنجارهای ارتباطات، مانند اجتماعی سرمایة اصلی

 است. ثیرگذارأت سیاسی امور گیری شکل

 این رسد می نظر به د.نندار دار امعن ةرابط یانهگرا اعتدال سیاسی گرایشو  اجتماعی سرمایة *

زمینة  در مدنی و اجتماعی ارتباطات افزایشچون  است. تضاد در (2111) کلمنیافتة  بایافته 

 دهد. می افزایش را خاصه های پذیری تعلق امکان اجتماعی های سرمایه تقویت

 ،بنابراین .دندار معکوس و دارامعنرابطة  گرایانه اصول سیاسی گرایشو  اجتماعی سرمایة *

 طیف به سیاسی های گرایش و علقه تغییر امکان احتماالً باال اجتماعی سرمایة وجود گفت توان می

 سرمایة های همؤلف بین منفیرابطة  دیگر، عبارت به بالعکس. ومیکند  جا هجاب را گرایی اصول

 گرایی اصول سیاسی های گرایش کاهش یا افزایش به سیاسی های گرایش مختلف ابعاد با اجتماعی

 هیندلز و ژوتر تحقیقات با پژوهش این نتایج شد. خواهد منجر جامعه سیاسی های فعالیت در افراد

 سوست. هم (2102)

 انتخاباتدورة  سه طی سیاسی، های طیف به ها گرایش کل بر اجتماعی سرمایة *

 گرانوتر دیدگاه با سو هم .تگذاشته اس تأثیر 0932 و 0911و  0931 های سال جمهوری ریاست

 پذیری تعلق دارند دسترسی گسترده اجتماعی های سرمایه به که افرادی رود می انتظار ،(2117)

 بدین و دهد می پیوند همدیگر به را مردم اجتماعی سرمایة چون باشند. داشته خاصی سیاسی

 توان می مجموع در شد. خواهد معنادار خاص سمت یک به سیاسی های گرایش احتماالً ترتیب

 انتخاب مکتب در است. سیاسی های فعالیت به تهییجمهم  عوامل از یکی اجتماعی سرمایة گفت

 را او اهداف که است بازیگر فردی تصمیم حاصل سیاسی رفتار گونه هر نیز داونز آنتونی عقالنی

 سیاسی گرایش و انتخابات در شرکت با حکومت کارایی از مردم تصوربین  همچنین .کند می تأمین

 (.Jottier & Heyndels 2012) دارد وجود مثبترابطة  احزاب به

 سنجی گرایش نمای قطب مطابق سیاسی های گرایش به بخشی ویتاول بر اجتماعی سرمایة *

گذاشته  تأثیر، 0932 و 0911و  0931 های سال جمهوری ریاست انتخابات دوره سه طی سیاسی،

 استان در طیفی تعلقات و علقه بیشترین شد معین سیاسی های گرایش نمای قطب اساس بر .است

 طیف به مربوط استان در سیاسی تعلقات کمترین و طلب اصالح طیف به مربوط خوزستان

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Bruno+Heyndels%22
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 اولویت ترتیب به اجتماعی سرمایة افزایش با فوق های یافته مطابق یعنی گراست. اعتدال

 و تعیین گرایی اعتدال و گرایی اصولو  طلبی اصالح های گرایش حسب بر سیاسی های گرایش

. سوست هم (0933) عالم و (0911) ابوالحسنی دیدگاه با بخش این نتایج بنابراین .شود می انتخاب

 این در است.مؤثر  سیاسی های گرایش نوع در سیاسی های دغدغه و اقتصادی های نابرابری چون

 را تأثیر بیشترین خوزستان استان در اجتماعی سرمایة سیاسی سنجی گرایش نمای قطب مطابقزمینه 

 است. داشته طلب اصالح فکری طیف به گرایش بر
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 منابع
 و یاجتمـاع  ةیسـرما ـ   یاجتمـاع  ةیسـرما  یاسـ یس یکارکردهـا »(. 0932) میرحـ  دیسـ  ،یابوالحسن .0

 .11ـ  13 صص ،2 ش ،1 د ،یجهان استیس ،«استیس

محافظـه  ایـ  یطلبـ )اصـالح  مـردم  یاسـ یس یهاشیگرا و نگرش»(. 0911) ــــــــــــــــــــــ .2

 .21ـ  0 صص ،13 ش ،یاسیس علوم و حقوقدانشکدة  مجلة، («یکار

 ،یاجتمـاع  علوم ،«یشهروند فرهنگ و یاجتماع ةیسرما»(. 0933) یمراد ساالر و عقوبی ،یاحمد .9
 .023ـ  010 صص ،01 ش، 23 د

 .ین تهران، ،یکارمحافظه و سمیبرالیل(. 0931) نیحس ه،یریبش .1

 تهـران،  ها،یمرد یمرتض ترجمة ،یعقالن انتخاب و یعمل لیدال کنش، ةینظر(. 0910) رییپ و،یبورد .7

 .ین

 مشـارکت  بـر  یاجتمـاع  ةیسـرما  ریتـأث  یبررس»(. 0931فر ) خوش رضاغالم و نیمحمدحس ،یاهپن .1

 .12ـ  10 صص ،0 ش ،2 د ،جوانان یشناس جامعه پژوهشنامة ،«گلستان استان یاسیس

 دفتـر  تهـران، فـروز،   دل یمحمـدتق  ترجمـة  ،یمـدن  یها سنت و یدموکراس(. 0911) رابرت پوتنام، .3

 .کشور وزارت یاسیس قاتیتحق و مطالعات

 یاسـ یس شیگرا بر نترنتیا یبررس»(. 0939) انیمراد کمال زاده؛ یموال الهه ن؛یحسیعل زاده،نیحس .1

 .12ـ  12 صص ،3 ش، 2 د ،یاجتماع توسعة ،«اهواز چمران دیشه انیدانشجو

 یاسـ یس مشـارکت  بـر  یاجتمـاع  ةیسرما ریتأث یبررس»(. 0931) یدریح مرجان و یمهد ،یخلفخان .3

 .31ـ  11 صص ،3 ش، 0 د ،یشناخت جامعه یها پژوهش ،«شهرکرد نور امیپ دانشگاه نایدانشجو

 یاجتماع یفضا در تهران جوانان گاهیجا ریتأث یبررس»(. 0911) یفعل جواد و ابوالفضل ،یذوالفقار .01

ـ   033 صـص  ،7 ش ،2 د ،یاجتمـاع  پـژوهش  ،«کیـ دموکرات یهـا ارزش به شیگرا زانیم یرو بر

210. 

ـ ام ،خالـد  رستگار .00  یشـهروند  بـا  یاجتمـاع  ةیسـرما  رابطـة  یبررسـ »(. 0930) یمـ یعظ هـاجر  و ری

 ــ  13 صـص  ،73 ش ،یاجتمـاع  علـوم  ،«تهـران  دانشـگاه  انیدانشجو: یمورد مطالعة) کیدموکرات

0922. 
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ـ  محسـن  ترجمـة  معاصر، دوران در یشناس جامعه یها هینظر(. 0911) جورج ترز،یر .02  تهـران،  ،یثالث

 .یعلم

 دانـش  ،«تهـران  دانشـگاه  انیدانشـجو  یاسـ یس شیگـرا  یقـ یتطب لیتحل»(. 0939) دریح ،یاریشهر .09
 .010ـ  19 صص ،21 ش، 2 د ،یاسیس

ـ پا ،«تهـران  ذکـور  جوانـان  یمـذهب ـ   یاسیس نگرش یبررس»(. 0939) اصغریعل پور،صباغ .01  نامـة انی
 .مدرس تیترب دانشگاه ،یشناس جامعه ارشدیکارشناس

 .شبتاب تهران، ،هاسازمان یاسشن جامعه(. 0910) منوچهر ،یصبور .07

 علـوم  و حقـوق دانشـکدة   مجلـة  ،«یاسـ یس یهـا  شیگرا فیط ینیبازب»(. 0933) عبدالرحمن عالم، .01

 .077ـ  007 صص ،11 ش ،یاسیس

ـ  هیراض ؛یمهد ،یسرمد یعباس .03  ریتـأث  یبررسـ »(. 0939) یرهبرقاضـ  محمودرضـا  ؛یکوشـک یمهراب

 .11 ـ 10 صص ،2 ش ،7 د ران،یا یاجتماع ئلمسا ،«انتخابات در مشارکت بر یاجتماع ةیسرما

 ةیسـرما  شـة یاند میتعمـ : یاشـبکه  اسـت یس کـرد یرو»(. 0930) یابوالحسـن  میرحـ  و دیسـع  عطار، .01

 .2 ش. رانیا یاجتماع توسعة مطالعات ،«دولت لیتحل عرصة به یاجتماع

 بـر  آن ریتـأث  و جوان تیجمع و یزندگ سبک رابطة یشناخت جامعه مطالعة»(. 0937) وسفی ،یفتح .03

ـ   010 صص ،1 ش ،2 د ،یزندگ سبک یشناس جامعه ،«ثیحد و قرآن بر دیتأک با یاجتماع ةیسرما

099. 

محافظـه  نـو  انیـ جر راثیم و قدرت ،یدموکراس: تقاطع سر بر کایامر(. 0917) سیفرانس اما،یفوکو .21

 .ین تهران، د،یوح یریام یمجتب ترجمة ،کایامر در یکار

 .رانیا جامعة تهران، ،یتوسل عباسغالم ترجمة ،نظم انیپا(. 0933) سیفرانس اما،یفوکو .20

 رابطة لیتحل»(. 0939) یحاتم عباس ج؛یهرس نیحسزاده؛  جمعه امام جواد دیس محمود؛ رهبر،یقاض .22

 یصـنعت  اصفهان، یها دانشگاه انیدانشجو: یمورد مطالعة) یاسیس مشارکت و یاجتماع ةیسرما نیب

 یدکتـر  نامـة  انیپا ،( 0939ـ   0932 یلیتحص سال در اصفهان یزشکپ علوم و اصفهان هنر اصفهان،
 .یاسیس علوم گروه یادار علوم دانشکدة اصفهان، دانشگاه ،یاسیس علوم رشتة

 .ین تهران، ،یصبور منوچهر ترجمة ،یاجتماع ةینظر یادهایبن(. 0933) مزیج کلمن، .29
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