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چكيده
پايتخت با توجه به اهميتي که در عنصر ساختار سياسي فضا با کارکرد و هويت سياسي – اداري داشته و تحوالت آن
نقا بيبديلي در ژئوپليتيک کشور و منطقه دارد .در حال حاضر سرمايهي اجتماعي به يکي از مهمترين و پرکاربردترين
مفاهيم در حوزه مطالعات اجتماعي مبدل گشته است .تحقيقات اقتصادي و جامعهشناسي اخير نشان ميدهد که سرمايه
اجتماعي بر روي متغيرهاي اساسي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي نيز اثرگذار است .سرمايهي اجتماعي که دربردارنده
ويژگيهاي اساسي سازمانهاي اجتماعي مثل شبکهها ،نرمها و اعتماد ميباشد همکاري و تعامل بين افراد را براي
رسيدن به منافع مشترک افزايا ميدهد .مطالعهي حاضر به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از
مسئولين پرداخته است .اين تحقيق بر مبناي نظريه سرمايه اجتماعي پاتنام و مدل تحقيقي ناي(در بررسي رابطه بين
اعتماد و ميزان انتظارات مردم از مسئولين در آمريکا) انجام شده است .مسئلهي اصلي که در اين تحقيق به دنبال بررسي
آن هستيم اين است که افزايا انتظارات مردم از مسئولين چه تأثيري بر ميزان سرمايهي اجتماعي آنان دارد .فرضيه
اصلي که در اين تحقيق به دنبال آزمون آن هستيم اين است که در شهر تهران هر اندازه ميزان انتظارات مردم از مسئولين
افزايا پيدا ميکند ،سرمايهي اجتماعي و همچنين اعتماد آنها به مسؤلين که به تعبيري مهمترين بخا سرمايهي
اجتماعي را تشکيل ميدهد کاها پيدا ميکند .اين تحقيق با روش پيمايا و با ابزار پرسانامه انجام شده است.
جامعهي آماري تحقيق شامل تمامي شهروندان باالي  20سال است که از طريق نمونهگيري تصادفي با طبقهبندي متناسب
با اندازه انتخاب شده است.
واژههاي کليدي :سرمايه اجتماعي ،مشارکت ،هنجار ،انتظارات سياسي و انتظارات اقتصادي.
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 .1مقدمه
اعتماد يکي از مفاهيم اساسي و پايهاي در امر حکومتداري محسوب ميشود .تا آنجا که اگر
اين عنصر در ميان مردم نسبت به حکومت وجود نداشته باشد ديگر مؤلفههاي مثبت حکومت
نيز اثرگذار نبوده و نظام سياسي نميتواند به حيات سياسي خود ادامه دهد .سرمايه اجتماعي از
سوي ديگر مقوله پيشرفتهتر و نسخه بروز شده اعتماد محسوب ميشود .مفهومي که عالوه بر
اعتماد عناصر ديگري مانند شبکه (مشارکت) و هنجار نيز به آن اضافه شده است .عناصري که
هرکدام از آنها به صورت جداگانه نيز براي تداوم نظامهاي سياسي حياتي قلمداد ميشود .حال
که تمامي اين عناصر در مفهومي به نام سرمايه اجتماعي ترکيب شدهاند اهميت و ارزش آن
دوچندان شده است ،به طوري که حکمرانان نميتوانند از رصد اين مقوله حياتي صرفنظر کنند.
پيا از اين مفهوم سرمايه بيشتر به سرمايه اقتصادي و انساني محدود ميشود و بيشترين توجه
بر اين دو مفهوم متمرکز شده بود .اما در چند دهه گذشته انديشمندان با بررسي جوامع مختلف
متوجه شدند که ابعاد سرمايه در حکمراني متکثرتر از دو مقوله سرمايه انساني و اقتصاديِ صرف
است .در اين زمان مفهوم سرمايه اجتماعي مطرح شد که با بررسيهاي بيشتر مشخص شد که
ارزش اين نوع سرمايه از موارد قبلي حتي بيشتر نيز است .به اين معني که شايد حکومتي بتواند
بدون وجود سرمايه اقتصادي دوام بياورد اما به احتمال زياد بدون سرمايه اجتماعي تداوم حيات
سياسي حکومت تقريباً غيرممکن خواهد بود .چرا که عناصر تشکيلدهنده سرمايه اجتماعي براي
حکمراني ضروري و حياتي محسوب ميشوند.
مفهوم سرمايه اجتماعي پيا از اين در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي مطرح شده بود و اخيراً
نيز در علوم سياسي مطرح شده است .اين مفهوم که با گذر زمان و از رهگذر ارتباط مردم با
يکديگر از يکسو و تعامل مردم با حکومت از سوي ديگر(و البته در سطحي مهمتر) شکل
ميگيرد نقا مهمي در پيشبرد اهداف سياسي حکومت از يک سو و تداوم نظام سياسي از سوي
ديگر دارد .به اين معني که وجود سرمايه اجتماعي از يک سو اثر کارکردي بر حکومت داشته و
باعث تحقق اهداف حاکمان در حوزههاي مختلف ميشود و از سوي ديگر از آنجا که با پايههاي
اساسي حکمراني مرتبط است مقدمات و ملزومات تداوم حاکميت سياسي را فراهم ميآورد.
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سرمايه اجتماعي براي اولين بار در کتابي که در سال  1916در آمريکا منتشر شد بکار گرفته شد
که درباره همکاري همسايگان بحث ميکرد .اين کتاب که به قلم ليدي هانيفان()Lada Hanifan

نگاشته شده بود بيان ميکرد که سرمايه اجتماعي به سرمايه ملموسي گفته ميشود که عموم مردم
در زندگي روزمره خود با آن سروکار دارند :خوشنيتي ،رفاقت ،همصحبتي ،خوشمعاشرتي،
ارتباطات و اعتماد منتج از ارتباطات گروهي از اين موارد محسوب ميشوند .اين واژه در سالهاي
اخير شموليت زيادي پيدا کرد و توجه نويسندگان زيادي را به خود جلب کرد .به طور مثال در
سال  2000واژه سرمايه اجتماعي در آثار پاتنام( )Putnamدر کتابهايي مانند بولينگ يک نفره
( )Bowling Aloneمطرح شد .پاتنام در اين کتاب توضيح ميدهد که در آمريکا اگر چه
شاخصه هاي اقتصادي در حال شکوفايي و ارتقا است اما برداشت و احساس جامعه آمريکا
برعکس بوده و اعتماد و سرمايه اجتماعي در حال تنزل و کاها است .وي معتقد است هر
چقدر مردم وقت خود را در اداره ،سرکار و تماشاي تلوزيون به تنهايي صرف ميکنند ،فرصت
خود را براي پيوستن به گروههاي جمعي و اختياري و همچنين ارتباطات اجتماعي با همسايگان
و دوستان و اقوام خود از دست مي دهند که اين موارد نشان از تنزل شاخص سرمايه اجتماعي
آنها دارد .تعريفي که  OECDاز سرمايه اجتماعي ارائه ميدهد عبارت است از:شبکهاي همراه با
نُرمها ،هنجارها ،ارزشها و فهم و درک مشترک که همکاريهاي افراد را درون يا بين گروهها
تسهيل ميکند .در اين تعريف شبکهها ( )Networkبه عنوان پيوندهاي دنياي واقعي بين افراد يا
گروهها شناخته مي شوند.
در اين تحقيق ما به دنبال بررسي رابطه بين سرمايهي اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از مسئولين
هستيم .افزايا انتظارات اگر با افزايا کارايي همراه نباشد و يا سرعت بيشتري نسبت به کارايي
داشته باشد تبعات منفي را براي کشور دربر خواهد داشت .اين تأثير تا آنجا اهميت دارد که
آلکسي دوتوکويل در مورد وقوع انقالب فرانسه به افزايا انتظارات اشاره کرده و معتقد است
که افزايا انتظارات بيا از اندازه مردم فرانسه هرچند که با افزايا نسبي رفاه همراه بود ولي
از آنجا که سرعتي بيا از رشد رفاه درجامعه داشت ،منجر به بروز انقالب در اين کشور شد.
افزايا بيرويه انتظارات در جامعه تبعات بسيار بدي را در بر دارد تا آنجا که ميتواند مشروعيت
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نظام را زير سؤال برده و اعتماد مردم به مسئولين را خدشهدار کند .در صورت وقوع چنين اتفاقي
حتي کارهاي مثبت مسئولين به چشم مردم نخواهد آمد و زمينه ايجاد بحرانهاي ديگر بويژه
بحران مشروعيت در جامعه ايجاد خواهد شد .انتظارات هم چنين بيشتر ناظر بر بعد رواني و
ذهني انسانها است که بر آن اثر مستقيم دارد و پس از آن ميتواند به صورت غيرمستقيم داراي
تبعات عيني و عملي در جامعه نيز باشد.
در صورتي که وجود اين رابطه بين دو عنصر مذکور پذيرفته شود ميتوان يکي از علل کاها
سرمايهي اجتماعي را افزايا انتظارات دانست .اثبات اين رابطه(سرمايه اجتماعي و انتظارات
مردم از مسئولين) از نگاه سياستگذاري نيز داراي اهميت بسيار است چرا که تالش براي عدم
افزايا انتظارات به مراتب راحتتر از موارد ديگري نظير رفع عملکرد بد دولت ،تالش براي
افزايا کارايي و يا تغيير نگرش منفي مردم نسبت به حکومت است و با تدابير روانشناسي و
دقت در نوع سخن گفتن مسئولين با مردم و نحوه وعدهدهي آنها قابل حصول است .همچنين
انتخاب شهر تهران به عنوان جامعه آماري به دليل اهميت و اثرگذاري است که پايتخت يک
کشور ميتواند داشته باشد .اين تأثير به صورت مستقيم در سطح داخل و به صورت غيرمستقيم
در سطح منطقه و ژئوپليتيک ديده ميشود .شکي نيست که پايتخت يک کشور هر شهري
نميتواند باشد .اين شهر رهبري و مديريت تمامي شهرهاي کشور را بر عهده دارد .مهمترين
مسائل اداري ،سياسي ،تجاري ،صنعتي و علمي در اين شهر به چشم ميخورد ،بعالوه
تصميمات اصلي در اين شهر گرفته ميشود يا اينکه اين شهر به نحو قابل توجهي در فرآيند
تصميمگيريها تأثير ميگذارد( .)tankut,1990:9, as cited in Ahmadipour et al,2009:24

در واقع ،پايتخت مهمترين عنصر ساختار سياسي فضا با کارکرد و هويت سياسي  -اداري و نيز
کارکردهاي اقتصادي  -تجاري  -فرهنگي ميباشد .اين واحد فضايي  -سياسي صرفنظر از
فلسفه وجودي ،ماهيت و کارکردهاي سياسي  -اداري و نيز اقتصادي  -تجاري  -فرهنگي آن ،با
توجه به اينکه کانون اقتدار و حاکميت سياسي حکومت و نيز تکيهگاه اصلي دولت مرکزي به
حساب ميآيد و نسبت به ساير عناصر سازمان سياسي فضا از موقعيت ترجيهي برخوردار
است ،مورد توجه خاص جغرافياي سياسي است( ValiGholizadeh,2008:33, as cited in
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 .)MottaghiDastnaei et al,2014:138بديهي است که وجود يک پايتخت براي هر کشوري به
عنوان گرانيگاه نيروي محرکه هستي بخا آن الزامي است.
.2روش تحقيق
براي انجام اين تحقيق از روش پيمايا و ابزار پرسانامه استفاده شده است و دادههاي مورد
نياز براي تحليل و آزمون فرضيهها از طريق نتايج استخراج شده از پرسانامههاي توزيعي بدست
آمده که در مرحله بعد از طريق نرم افزار  spssمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
جمعيت نمونه :جمعيت آماري پژوها را تمام افراد باالي  20سال ساکن شهر تهران تشکيل
ميدهند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  384نفر برآورد شده است .براي انجام
نمونهگيري از روش نمونهگيري طبقهاي با تخصيص مساوي استفاده شده است .در اين تحقيق
شهر تهران به  5ناحيه جغرافيايي شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسيم شده است .دليل
انجام اين کار اين بود که ضمن پوشا تمام نواحي تهران ،بتوان نمونهاي مکفي از هر ناحيه به
دست آورد .پس از اين تقسيمبندي در هر ناحيه دو منطقه بهصورت تصادفي انتخاب و
نمونهگيري در آنها انجام شد.
از ميان پاسخدهندگان به پرسانامه  %50/7زن و  % 49/3مرد و همچنين تمام پاسخگويان
ساکن شهر تهران بودهاند.از ميان پاسخدهندگان به پرسا نامه  4درصد  20سال40،درصد بين
20تا30سال 17،درصد بين  31تا  40سال 18 ،درصد بين  41تا  50سال 15 ،درصد بين  51تا
 60سال و  6درصد نيز سني باالي  60سال بوده اند .همچنين از اين ميان  29/8درصد مدرک
زيرديپلم 41 ،درصد ديپلم و فوقديپلم23 ،درصد ليسانس و 6/3درصد نيز فوقليسانس يا مدرک
باالتر از فوقليسانس داشتهاند .از سوي ديگر  %97.3مسلمان شيعه %1.9 ،مسلمان سني%0.5 ،
زرتشتي ،و  %3بدون دين خاص و صفر درصد نيز کليمي ،مسيحي و ساير اديان بودهاند.
درادامه به نمونهاي از سؤاالت مطرح شده در پرسانامه اشاره ميشود 1.قابل ذکر است که با
توجه به محدوديت حجم مقاله از سوي فصلنامه در اين قسمت به ذکر نمونه از از سؤاالت
. 1جهت انجام هرچه بهتر طرح ،کارهاي مربوط به جمعآوري اطالعات و غيره به اي سپا (مرکز افکارسنجي جهاد دان شگاهي)
واگذار شد .اين نظرسنجي در سال  91انجام شد.
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پرسا نامه بسنده شده و همچنين از ذکر جزئيات نحوه انجام و جمعآوري داده و همچنين
آزمونهاي مورد استفاده و ديگر موارد خودداري ميشود.
سوال و فرضيه اصلي تحقيق

سؤال اصلي تحقيق :چه رابطهاي بين سرمايهي اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از مسئولين
وجود دارد؟
فرضيه تحقيق :روند فزايندهي انتظارات مردم در ايران يکي از علل اصلي کاها سرمايهي
اجتماعي در ايران بوده است .به عبارتي بين سرمايهي اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از مسئولين
رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
 .3چارچوب نظري
تعاريف در حوزه سرمايه اجتماعي متکثر و متنوع است1 ،در حالي که انديشمنداني مانند بورديو
و کلمن رويکردهاي خود را بر سرمايهي اجتماعي در سطح افراد و خانوادهها متمرکز ميکنند،
پاتنام به بررسي اين مفهوم به عنوان دارايي در مقياس کالن ميپردازد .به طور مثال بورديو تأکيد
ميکند که سرمايه اجتماعي مجموعهاي از منابع بالقوه يا بالفعلي است که به مالکيت و داراييهاي
شبکه پايدار همراه با روابط کم و بيا نهادينه شدهاي از آشناييها و آگاهيهاي دوطرفه و
متقابل پيوند ميخورد .به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي از تعهدات اجتماعي و ارتباطات درميان
اعضاي يک گروه شکل ميگيرد.
از سوي ديگر کلمن معتقد است که سرمايه اجتماعي بيشتر با کاربردهاي آن شناخته ميشود.
البته نه به اين معني که تماماً اين چنين باشد اما در تعريف کلمن دو مشخصه مشترک به صورت
کلي وجود دارد :اول اينکه همه آنها بر برخي از جنبههاي يک ساختار اجتماعي تأکيد دارند و
دوم اينکه آنها تسهيلکننده اعمال مشخصي از شخصيتهايي درون ساختار هستند .کلمن
همچنان تأکيد مي کند بر اينکه سرمايه اجتماعي دربرگيرنده منابع بالقوه و بالفعل بدست آمده از
 .1مطالب پيرامون سرمايه اجتماعي گ سترده ا ست که با توجه به محدوديت حجم مقاله از ارائه مف صل آن خودداري شده
ا ست .براي مطالعه بي شتر رجوع شود به منابعي نظير :فوکوياما ()1942؛ عبدالمجيد و همکاران()1386؛ شارعپور ()1383؛
رفيعپور()1373؛ر جبزاده ()1382؛ تاجبخا ()1382؛ اي ماني جاجرمي ()1380؛ پات نام ()2001،2000،1993؛ بورديو
()1986؛ کلمن (.)1988،1990
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روابط است .نُرمها و هنجارها ،اعتماد ،حريمها و همچنين ارزشها در اين مبحث بخشي از
سرمايه اجتماعي محسوب مي شود .سرمايه اجتماعي در اين تعريف ارتباط عميقي دارد با آنچه
که تقواي مدني خوانده ميشود .پاتنام معتقد است که سرمايه اجتماعي به اين حقيقت توجه
ميکند که تقواي مدني زماني قدرتمند است که در يک شبکه روابط اجتماعي متقابل قرار گيرد.
اين انديشمندِ مسائل اجتماعي تأکيد ميکند که يک جامعه پاکدامن و متقي ولي در عين حال با
شخصيتهاي منزوي ،از لحاظ سرمايه اجتماعي ضعيف محسوب ميشود .اگرچه همه تعاريف
قبلي از سرمايه اجتماعي ،اين مفهوم را به عنوان مفهومي از پيا متفاوت تعريف ميکنند اما آنها
به هرحال يک تعريف مشترک را ارائه ميدهند :تأثير متقابل بين اعضا که امکان توليد و نگهداري
اين سرمايه اجتماعي را به وجود مي آورند .پاتنام معتقد است سرمايه اجتماعي مربوط است به
ارتباطات ميان افراد ،شبکه اجتماعي و همچنين نرمهاي متقابل آنها.
همان طور که در ابتدا مطرح شد انديشمندان مختلفي پيرامون سرمايه اجتماعي ايدهپردازي
کردهاند .در اين مقاله نظريه پاتنام در مورد سرمايه اجتماعي به عنوان چهارچوب تئوريک انتخاب
شده است .دليل اين امر نيز به جامعيت و شموليت نظريه پاتنام برميگردد که همه عناصر
تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي را به وضوح مطرح کرده و قابليت تطابق و شاخصسازي بااليي
براي سنجا و اندازهگيري اين مفهوم در ميان جوامع مختلف دارد .همچنين کارهاي عملي پاتنام
در برخي از جوامع مانند ايتاليا و آمريکا نمونههاي عيني براي کاربست نظريه و تطبيق آن در
عمل به محقق ارائه ميدهد.
پاتنام سرمايهي اجتماعي را به عنوان «بخاهايي از سازمان اجتماعي ،همانند اعتماد ،هنجارها و
شبکهها تعريف ميکند که ميتوانند با تسهيل کناهاي هماهنگ ،کارآمدي جامعه را افزايا
دهد .مطالعه اصلي و بنيادين او در باب سرمايهي اجتماعي با نام «فعال کردن دموکراسي» به
1

بررسي تطبيقي کارآمدي دولت در ايتاليا ميپردازد(.)Shojaei Baghini,2008:40

 .1در زمينه سرمايه اجتماعي در جامعه علمي و دان شگاهي نيز کارهاي متفاوتي انجام شده ا ست .براي مطالعه بي شتر رجوع
شــود به :گالبي ()1383؛ عمادي ()1390؛ صــالحي ()1389؛ ســلطاني و همکاران ()1386؛ ســليماني ()1387؛ خوشفر و
همکاران ()1386؛ جفعري ()1385؛ باباجاني ()1386؛ اونق ( ،)1384اکبري ()1383؛ احمدي ()1383؛ احمدي و همکاران
(.)1386
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از نظر پاتنام سرمايهي اجتماعي آن دسته از ويژگيهاي سازمان اجتماعي است که هماهنگي و
همکاري را براي منفعت متقابل تسهيل ميکند .اين ويژگيها از نظر پاتنام عبارتنداز :شبکهها،
هنجارهاي تعامالت متقابل و اعتماد اجتماعي.
الف) شبكهها

از نظر پاتنام شبکههاي مشارکت مدني از اشکال ضروري سرمايهي اجتماعياند .هرچه اين
شبکهها در جامعهاي متراکمتر باشند احتمال بيشتري وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت
منافع متقابل همکاري کنند .از نظر پاتنام هر چه ساختار سازماني افقيتر باشد ،موفقيت نهادي
آن در اجتماع بيشتر است .او شبکه عمودي يا سلسله مراتبي را فاقد توان برقراري اعتماد و
همکاري اجتماعي ميداند و معتقد است که اعتماد و همکاري اجتماعي در روابط افقي به مراتب
بيشتر از روابط عمودي جريان دارد .جريانهاي عمودي اغلب غيرموثقتر از جريانهاي افقي
اطالعات هستند .پيوندهاي خويشاوندي نيز نقا خاصي در حل مشکالت جمعي دارند .هرچه
ساختار يک سازمان افقيتر باشد ،قاعدتاً آن بايد بيشتر موفقيت نهادي را در اجتماع وسيعتر
تقويت نمايد .عضويت در گروههاي برخوردار از نظم افقي ،ارتباط مثبتي با حکومت خوب دارد.
از طرف ديگر عضويت در سازمانهاي برخوردار از نظم سلسله مراتبي بايد رابطههاي منفي با
حکومت داشته باشد(.)Putnam,2001:289-300

ب)هنجارهاي تعامالت متقابل

هنجارهاي تعامالت متقابل يکي از مولدترين اجزاء سرمايهي اجتماعي محسوب ميشوند .در
گروههاي اجتماعي هنجارهايي هستند که مهمترين سودمندي آنها تقويت اعتماد ،کاها هزينه
تعامالت و تسهيل همکاري است .پاتنام هنجارهاي تعامله را از مولدترين اجزاي سرمايهي
اجتماعي ميداند.
گروهها و جوامعي که اين هنجارها بر آن حاکم است و از آن پيروي ميکنند ،به شکل مؤثري
بر فرصتطلبي و مشکالت کار گروهي فائق ميآيند).)Alvani and Shirvani,2006:27
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ج ).اعتماد اجتماعي

پاتنام اعتماد اجتماعي را ناشي از دو منبع هنجارهاي روابط متقابل و شبکههاي مشارکت مدني
ميداند .اعتماد همکاري را تسهيل ميکند و هر چه سطح اعتماد در جامعهاي باالتر باشد ،احتمال
همکاري هم بيشتر خواهد بود .همکاري نيز اعتماد را ايجاد ميکند .به اين ترتيب هرچه سرمايهي
اجتماعي بيشتر استفاده شود ،به جاي استهالک و کاها ،برخالف سرمايه فيزيکي ،بيشتر افزايا
خواهد يافت .از نظر پاتنام هرچه تعامل ميان افراد بيشتر باشد ،آنها اطالعات بيشتري دربارهي
يکديگر به دست ميآورند و انگيزههاي بيشتري براي اعتماد پيدا ميکنند.
از سوي ديگر انتظارات ،متغير مستقلي است که در اين پژوها به دنبال شناخت اثرات آن بر
ميزان سرمايه ي اجتماعي هستيم .انتظارات ،بيشتر به عنوان يک عامل رواني ،نمايانگر ميزان
توقعات مردم است و مي تواند تا حدود زيادي نيز ناشي از درک و برداشت کلي مردم از
واقعيتهاي جامعه باشد .همان گونه که از اين تعبير پيداست ،درک از واقعيت لزوماً بر واقعيت
منطبق نخواهد بود.
ناي و همکاران( )2010در کتاب فرسايا قدرت نرم به خوبي توضيح ميدهد که افزايا
انتظارات در جامعه آمريکا سبب شده تا اعتماد مردم به مسئولين کاها پيدا کند .وي يکي از
علل افزايا انتظارات را ناشي از وعدههاي بلندپروازانهاي ميداند که مسئولين بويژه در آستانه
انتخابات به مردم ميدهند .در سال  1996دموکراتها و پرزيدنت کلينتون که احتماالً از اين کنا
و واکنا آگاه شده بودند تالش کردند با دوري از اين شعارهاي به اصطالح کهکشاني و تمسک
به وعدههاي معقول و منطقي نظر مثبت مردم را با خود همراه کنند .به همين خاطر تالش کردند
با دادن وعدههاي کمتر ،انتظارات مردم را کاها دهند .آنها برنامهي کار خود براي کنگره را با
شعار «اول خانوادهها» مطرح کردند که شعاري نه چندان بلند پروازانه و دستيافتني به حساب
ميآمد .وعدههاي کلينتون فهرستي از برنامههاي نسبتاً کوچک بود .از جمله :نامنويسي از داوطلبان
آموزش خواندن براي کودکان ،منع مالکيت سالح توسط افراد محکوم به شرکت در جرائم خشن،
پرهيز دادن کودکان از سيگار کشيدن ،الزام شرکتها در اعطاي مرخصيهاي بدون حقوق براي
مواردي همچون شرکت در هماياهاي اوليا و مربيان و کمک به يافتن شغل براي افراد زير
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پوشا بيمه .از سوي ديگر باب دال نماينده جمهوريخواهان تالش کرد با طرح وعدههاي بسيار
بلند پروازانه ،انتظاراها را باال ببرد که نمونهي آن ،اعالم برنامه کاها  15درصدي مالياتها براي
همه بود .اما اين برنامههاي پيشنهادي هرگز نتوانست به مبارزات انتخاباتي دال رونق بخشد و
در نهايت نيز در انتخابات شکست خورد( .)Nye,2010:216-217با توجه به اينکه جامعه آماري
گزارش حاضر شهر تهران است ،در ادامه به مطالبي در خصوص چرايي انتخاب اين شهر و
همچنين تأثيري که پايتخت در آينده سياسي داخلي و منطقهاي کشور ميتواند داشته باشد،
پرداخته ميشود .پايتخت قبل از هر چيزي مرکز کنترل سرزمين ،و مکاني براي
تصميمگيريهاي سياسي و مرکز نمادين يک دولت به شمار ميرود( Taylor,1989:147, as

 .)cited in Ahmadipour et al.2009:126اين مکان از دو کارکرد ذاتي متفاوت برخوردار
است :الف) کارکرد جذبي و کششي؛ ب) کارکرد دفعي و پراکنشي؛ يعني انسانها ،جريانها،
مواد و شبکهها را به سوي خود جذب ميکند و پديدهها ،فرمانها ،دستورالعملها ،عمليات
کنترلي و نظارتي ،توليدات و غيره را در سطح فضاي مربوط پخا ميکند و فضا را به حوضه
نفوذ و قلمرو اعمال اراده سياسي خود تبديل ميکند) .) Hafiznia,2002:282يک پايتخت بايد،
هم در جهت کنترل بخاهاي دورافتاده يا قسمتهايي که از ارتباط سستي با بقيه کشور
برخوردارند و نيز براي دفاع از دولت در برابر نفوذهاي نامطلوب خارجي منشأ قدرت و اقتدار
دولت باشد(.)Glassner,2004:103, as cited in Ahmadipour et al,2009:127
در طول تاريخ ايران ،انتقال پايتخت از شهري به شهر ديگر ،هم زمان با گسترش ارضي و انتقال
قدرت ،امري عادي و متداول بوده است .در اين بين ،گاهي پايتختها در مرکز جغرافيايي سلسلۀ
حاکم و به منظور برخورداري از پشتيباني آنها در رويارويي با اقوام ديگري که مدعي بالقوة
حکومت بودند مکانگزيني ميشود .در ساير موارد نيز تغيير مکان پايتخت به منظور نزديکي به
خط مقدم جبهه براي مقابله با دشمن خارجي يا دوري از خطرهاي ناشي از تهاجم نظامي دشمن
بوده است(.)Mirhaidar,2002:144, as cited in Mottaghidastnaei et al,139

پايتخت به عنوان مرکز سياسي ،اداري ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي حکومتها نقا به سزايي
در جغرافياي سياسي و اداري ايران داشته است و انتخاب مکان آن بايد بر اساس الگويي تعريف
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شده انجام شود .پايتخت ميتواند نماد اقتدار و بالندگي حکومتها باشد و از اينرو در معرض
ساخت و ساز ،توسعهي کالبدي ،نظارت دقيق حکومتي ،کنترل اقتصادي و امنيتي ،رشد جمعيت،
توسعهي نهادهاي علمي ،فرهنگي قرار ميگيرد.
در واقع ،پايتخت مهمترين عنصر ساختار سياسي فضا با کارکرد و هويت سياسي اداري  -و نيز
کارکردهاي اقتصادي ،تجاري و فرهنگي است .اين واحد فضايي  -سياسي صرف نظر از فلسفه
وجودي ،ماهيت و کارکردهاي سياسي ،اداري ،اقتصادي ،تجاري ،فرهنگي ،با توجه به اينکه
کانون اقتدار و حاکميت سياسي حکومت و نيز تکيهگاه اصلي دولت مرکزي به حساب ميآيد و
نسبت به ساير عناصر سازمان سياسي فضا از موقعيت ويژه برخوردار است ،مورد توجه خاص
جغرافياي سياسي است( .)Ahmadipour et al.,2009:124مطالب مذکور مؤيد نقا و جايگاه
پايتخت در مناسبات سياسي و اقتصادي داخلي و منطقهاي پايتخت است.
تأثير افزايش انتظارت در ميزان رضايتمندي مردم از دولتها

به اعتقاد پاتنام رضايت عمومي از دولت به معناي «مجموعهاي از انتظارها و عملکرد» واقعي
است که ممکن است به شيوه اي نه چندان دقيق به عنوان نسبت عملکرد واقعي دولت به
انتظارهاي شهروندان از آن ياد کرد .کاها رضايت ممکن است نمايانگر ضعف عملکرد دولت
يا افزايا انتظارها يا آميزهاي از هر دو باشد( .)Nye,2010:190همچنين ترديدي نيست که
افزايا انتظارات ،کار دولت را در تأمين رضايت شهروندان دشوارتر ميکند()Nye,2010:292

به نظر ميرسد که رضايت به طور مستقيم از عملکرد دولت ناشي نميشود بلکه به نسبت ميان
عملکرد به انتظارها بستگي دارد( .)Nye,2010:288از سوي ديگر کوهن نيز تأثير انتظارات را بر
بروز قيامها و شورشها بررسي ميکند و معتقد است ،مادامي که مردم دستکم بخا قابل
مالحظهاي از آنچه را که انتظار دارند به دست آورند احتمال اينکه قيام کنند بعيد است .ولي
چنانچه ميزان واقعي ارضاي نيازها سير نزولي پيدا کند و در عين حال ميزان مورد توقع ارضاي
نيازها همچنان صعودي بماند ،در اينصورت بين اين دو ،شکاف وسيعي شروع به گسترش
ميکند .وقتي شکاف ميان آنچه مردم ميخواهند و آنجه به دست ميآورند غير قابل تحمل شود،
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آنان براي از ميان برداشتن هرآنچه بر سر راه خواستههايشان قرار گرفته است دست به قيام
خواهند زد(.)Cohen and prusak,2001:268

تدرابرتگر نيز به بررسي تأثير انتظارات بر شورشهاي جمعي پرداخته و معتقد است که خشونت
جمعي هنگامي محتمل است که به مردم ناراضي اين اميد داده شود که نارضايتيشان برطرف
خواهد شد( .)Gar,1998:181افزايا حاشيهاي تواناييهاي ارزشي در ميان گروههاي محروم،
باعث افزايا اهميت انتظارات ارزشي آن گروه ميشود .به عبارت ديگر وعده بهبود انسانهاي
محروم ،اميد آنها را نسبت به اين که محروميتهاي گذشتهشان بهتر ميشود و اگر اين امر
اتفاق نيفتد و سر خورده شوند نتايج وخيمي به بار خواهد آمد( .)Gar,1998:178همچنين فالز
با ذکر مثالي به خوبي توضيح ميدهد که در جامعه امروز انتظارات از دولتها زياد شده و مردم
آنها را مسئول رفاه خود تلقي ميکنند .وي ميگويد تعداد زيادي از افراد با انتظار اشتغال وارد
بازار کار ميشوند اما نظام شغلي قادر به برآوردن انتظارات آنها نيست .ديپلمهها و
فارغالتحصيالن دانشگاهها که اشتغال مناسب ندارند ،ناراضي ميشوند و اين احساس نارضايتي
ناشي از اين حقيقت است که حکومتها در دولتهاي جديد مستقيماً مسئول رفاه و پيشرفت
مردم خود شناخته ميشوند( .)Gar,1998:153تدرابرتگر عبارتي را در يکي از نوشتههاي خود
به نقل از جرج ارول مطرح مي کند که به خوبي تأثير انتظارات را نشان ميدهد« :يک بار با يک
معدنچي صحبت ميکردم .از او پرسيدم که براي اولين بار چه زماني کمبود مسکن در منطقهي
آنها حاد شد .وي پاسخ داد هنگامي که با ما در اين باره صحبت کردند .بدين معنا که تا همين
اواخر معيارهاي مردم چنان پايين بود که تقريبا هر ميزان از تراکم جمعيت در واحدهاي مسکوني
را عادي ميدانستند» .)Gar,1998, as cited in Orwell.149
بر اين اساس ميتوان گفت اوالً انتظارات مردم نه لزوماً بر اساس حقيقت که بر اساس درک و
برداشت از آن و به تعبيري واقعيتها شکل ميگيرد .چه بسا حقيقت آن باشد که دولتها وظايف
خود را به خوبي انجام مي دهند اما مردم چنين برداشتي را نداشته باشند و در نهايت اين برداشت
و درک مردم است که سرنوشت حکومتها را تعيين ميکند نه لزوماً حقايق موجود .نکته قابل
توجه ديگر اين است که ميزان انتظارات مردم تأثير مستقيم و قابل توجهي در ميزان رضايتمندي
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آنان از حکومت دارد .به اين معني که در صورتي که انتظارات آنان از مسئولين خود باال باشد
حتي در صورت عملکرد خوب و مثبت حکومت ،مردم راضي نخواهند شد و بياعتمادي آنان
روز به روز بيشتر خواهد شد .نکته قابل ذکر ديگر نيز اين است که عملکرد دولتمردان در ميزان
انتظارات مردم از مسئولين نيز نقا مستقيمي ايفا ميکند .به اين معني که مسئولين گاه با وعدههاي
غيرواقعي بويژه در ايام انتخابات انتظارات مردم را باال برده و کار را به جايي ميرسانند که بهترين
عملکردها نيز نميتواند پاسخگوي انتظارات آنان باشد .در قسمتهاي بعد به توضيح بيشتر
موارد مذکور پرداخته و همچنين متغيرهاي مستقل و وابسته مقاله نيز در حجم نمونه  384نفري
از شهروندان تهراني آزمايا شده و نتايج آن ذکر خواهد شد.
علل افزايش انتظارات

در اين قسمت به بررسي اجمالي عواملي ميپردازيم که منجر به افزايا ميزان انتظارات مردم
ميشود .يکي از اصليترين عواملي که انتظارات مردم را افزايا ميدهد ،قولها و ادعاهايي
است که مقامهاي دولتي درباره برنامههايشان مطرح ميکنند .به همين دليل معموالً رهبران سياسي
بخاطر دادن قولهاي بسيار بزرگ و خارج از معمول که بواسطه آن چشمداشتهاي شهروندان
را باال ميبرند بدنام هستند.
صاحبنظران ايدههاي مختلفي دربارهي علل افزايا انتظارات دارند که در زير به چند نمونه از
آن اشاره ميکنيم :اينگلهارت معتقد است که انتظارات فزاينده به طور مستقيم از توسعه اقتصادي
ناشي ميشود .در شرايطي که دوره پس از جنگ جهاني دوم در سراسر اروپا و ايالت متحده
آمريکا ،نگرانيهاي مرتبط با امنيت فيزيکي رو به کاها گذاشت ،شهروندان اين کشورها ،به
تدريج خواستههايي فراتر از امنيت و آسايا مادي را مطرح کردند .زماني که مردم به تدريج
اطمينان يافتند که خود و فرزندانشان از گرسنگي نخواهند مرد ،يا حتي در طلب غذا ،گرسنگي
نخواهند کشيد ،خواستههايي فراتر از محيط مادي و اجتماعي پيرامون خود ،مطرح
کردند(.)Inglehart, as cited in Nye,2010:288

روبرت ساموئلسون ،انتظارهاي در حال افزايا در آمريکا را با پايان جنگ سرد مرتبط نميداند
بلکه تجربه آمريکاييها در زمينه يک دوره غيرعادي وفور و رفاه پس از جنگ جهاني دوم را
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عامل اين پديده در نظر گرفته است .به نوشته وي ،دهههاي پس از جنگ ،فضايي از افزايا
انتظارهاي آمريکاييها را رقم زد .اين دههها با مزايا و موقعيتهايي بيسابقه در تاريخ آمريکا
همراه بود .بدين ترتيب بود که در يک نسل طوالني ،قلههاي رفاه و مزايا ،به شکل نجومي باال
رفت و اين وضع با اين باور اشتباه همراه بود که اوضاع به طور پيوسته بهتر خواهد شد .اين
انتظارهاي غيرواقعبينانه ،با سياست وعده دادنهاي بيا از اندازه برجستگي پيدا کرد
( .)Samuelson,1998, as cited in, Nye,2010:288-289در همين رابطه در مورد کشورهاي
غيرغربي ،کول معتقد است منبع اصلي افزايا انتظارات در مراحل اوليه آشنايي غيرغربيان با
غرب و فعاليت ميسيونرها بود .اغلب تأکيد ميشود که سواد و آموزش و پرورش به سبک غربي
منابع عمده انتظارات فزاينده هستند(.)Gar,1998:153

تدرابرتگر نيز معتقد است هرگونه افزايشي در سطح يا اهميت انتظارات ارزشي در نزد انسانها
که همراه با افزايا مشابهي در تواناييهاي ارزشي نباشد ،محروميت نسبي آنها را افزايا
خواهد داد .هرگونه کاهشي در تواناييهاي ارزشي نيز تأثير مشابهي بر جاي خواهد گذاشت .در
نتيجه ميتوان افزايشي احتمالي در محروميت نسبي را در نتيجه فرايندها و الگوهاي اجتماعي
که به طور نظاممند يا با انتظارات فزاينده يا تواناييهاي کاهنده در ارتباطند ،استنتاج کرد.
بالنکستون اين فرآيند را به عنوان فرآيندي تعريف ميکند که درآن مردمي با سطح پايين زندگي
با مزاياي سطح باالتر زندگي آشنا ميشوند .لرنز پيامدهاي اين آشنايي را به عنوان «انقالب
سرخوردگيهاي فزايند» توصيف ميکند و معتقد است منبع آن بلندپروازي فزايندهاي است که
تحقق نميپذيرد( .)Gar,1998:152همچنين رابرتگر معتقد است ايدئولوژيهاي جديد
تشديدکنندهي انتظارات هستنتد .البته بايد با يک فقر نسبي و آگاهي از فقر نيز همراه
باشد(.)Gar,1998:162

 .4يافتههاي تحقيق
در ادامه به بيان برخي از سؤاالت پرسانامه به همراه نتايج دادهها پرداخته ميشود .قابل ذکر
است که با توجه به محدوديت حجم مقاله از ذکر جزئيات سؤاالت و همچنين بيان ريز مسائل
آماري و غيره صرفنظر شده و در صورت نياز در قالب پيوست ارائه خواهد شد.
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جدول( :)1بررسي سواالت پرسشنامه به تفكيک درصد هر گزينه
شماره
1

گزينه دو

گزينه سه

گزينه چهار

گزينه پنج

سواالت

توضيحات

به نظر شما دولت در

گزينه ها

 %20هزينه

 %40هزينه

 %60هزينه

بيا از %80

ساخت

ساخت

ساخت

هزينه ساخت

مسکن

مسکن

مسکن

مسکن

تعداد

8

15

73

121

160

درصد

2/1

4

19/4

32/1

42/4

دولت  ،%80مردم

دولت ،%70

دولت ،%60

دولت ،%50

دولت،%40

%20

مردم %30

مردم %40

مردم %50

مردم %60

اشتغال به چه ميزان

تعداد

144

67

54

88

29

مسئوليت دارند؟

درصد

37/7

17/5

14/1

23

7/6

زمينه مسکن تا چه
حد بايد به مردم
تسهيالت ارائه کند؟

به نظر شما دولت و
2

گزينه ها

مردم در زمينه ايجاد

گزينه يک

دولت وظيفهاي
ندارد

بايد

بايد

اعطاي وام

تسهيالت

تسهيالت

به صورت

پرداختي را

پرداختي را

فعلي کافي

دوبرابر

سه برابر

است

وضعيت

وضعيت

فعلي کند

فعلي کند

تعداد

11

28

93

81

167

درصد

2/9

7/4

24/5

21/3

43/9

مردم بايد بدون انتظار

گزينه ها

کامالً مخالفم

مخالفم

تاحدودي

موافقم

کامالً موافقم

از کمک دولت،

تعداد

166

123

36

42

13

دولت وظيفه
به نظر شما دولت در
3

گزينه ها

زمينه ازدواج تا چه

مستقيمي بر
عهده ندارد

حد بايد به جوانان
کمک کند؟

4

خي دو

خي دو

214/95

103/14

متفاوت

متفاوت

بايد تسهيالت
پرداختي را
چهار برابر
وضعيت فعلي

197/03

متفاوت

کند

زندگي اقتصادي خود
درصد

43/7

32/4

9/5

11/1

3/4

دولت بيشترين وظيفه

گزينه ها

کامالً مخالفم

مخالفم

تاحدودي

موافقم

کامالً موافقم

را در ارائه خدمات

تعداد

42

52

56

139

92

را سامان بخشند.

مقدار آزمون

نتيجه آزمون

211/75

متفاوت

عمومي و خدمات
5

زيربنايي (هزينههاي
آب ،برق ،گاز و تلفن
و گسترش آنها) به
عهده دارد.

85/22
درصد

11

13/6

14/7

36/5

24/1

متفاوت
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دولت تا چه انداره
6

بايد به احزاب و

دولت مسئول نظارت
بر اخالق ،رفتار و

درصد

9/1

15/5

32/9

27/3

15/2

گزينه ها

کامالً مخالفم

مخالفم

تاحدودي

موافقم

کامالً موافقم

تعداد

23

46

72

143

91

هنجارهاي عمومي
است.
تا چه ميزان موافقيد
که هر فرد

8

تعداد

34

58

123

102

57

گروههاي سياسي
اختيار وآزادي بدهد؟

7

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

درصد

6/1

12/3

19/2

38/1

24/3

گزينه ها

کامالً مخالفم

مخالفم

تاحدودي

موافقم

کامالً موافقم

تعداد

19

41

74

133

109

خواستههاي خود را

111/17

107/51

(سياسي ،اقتصادي و
 )...در هر زمان و هر

63/06

درصد

5/1

10/9

19/7

35/4

متفاوت

متفاوت

متفاوت

29

مکان ابراز دارد؟

13.1

تا چه ميزان به

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

عملکرد بيمارستانها و

تعداد

63

112

97

94

11

درمانگاهها اعتماد
درصد

16/7

29/7

25/7

24/9

2/9

تا چه ميزان به

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

عملکرد بانکهاي

تعداد

66

93

82

112

20

دولتي اعتماد داريد؟

درصد

17/7

24/9

22

30

5/4

تا چه ميزان به

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

عملکرد شهرداريها

تعداد

73

109

87

89

11

داريد؟

13.2

13.3

13.5

14.1

اعتماد داريد؟

درصد

19/8

29/5

23/6

24/1

3

تا چه ميزان به

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

عملکرد پليس اعتماد

تعداد

68

67

88

125

31

داريد؟

درصد

17/9

17/7

23/2

33

8/2

تا چه اندازه در مراسم

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

روضه خواني ،و اعياد

تعداد

44

43

64

139

85

ماه محرم ،ماه رمضان،

درصد

مذهبي ( شامل مراسم

78/86

59/84

72/92

61052

83/50
11/7

11/5

17/1

37/1

متفاوت

متفاوت

متفاوت

متفاوت

متفاوت

22/7

 )...حضور داريد؟
14.2

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

67/33

متفاوت
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تا چه اندازه در نماز

تعداد

117

111

53

46

40

جماعت در مساجد و
حسينيهها و مکانهاي

درصد

31/9

30/2

14/4

12/5

10/9

ديگر حضور داريد؟

14.3

تا چه اندازه در

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

جلسات آموزش ديني

تعداد

122

90

52

64

40

و احکام.ختم اموات
يا قرائت قرآن حضور

60/38
درصد

33/2

24/5

14/1

17/4

متفاوت

10/9

داريد؟

14.4

14.5

14.6

تا چه اندازه در

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

انتخابات حضور

تعداد

68

47

66

107

83

داريد؟

درصد

18/3

12/7

17/8

28/8

22/4

تا چه اندازه در

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

سخنرانيهاي سياسي

تعداد

183

80

39

35

23

حضور داريد؟

درصد

50/8

22/2

10/8

9/7

6/4

تا چه اندازه در

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

طرفداري از يک

تعداد

جناح سياسي خاص
درصد

71/1

12/7

7/6

6/2

2/3

معموال در يک ماه تا

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

چه اندازه به ديد و

تعداد

75

93

94

84

22

حضور داريد؟

15

251

45

27

22

8

بازديد اقوام ،آشنايان
و دوستان خود

31/11

218/47

559/08

45/06
درصد

20/4

25/3

25/5

22/8

متفاوت

متفاوت

متفاوت

متفاوت

6

ميرويد؟
گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

انجمنهاي خيريه

تعداد

93

114

78

73

10

تا چه اندازه با
16.1

16.2

همکاري ميکنيد؟

درصد

25/3

31

21/2

19/8

2/7

تا چه اندازه با

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

اتحاديهها و انجمنهاي

تعداد

219

71

23

28

8

صنفي ،حرفهاي
همکاري ميکنيد؟

16.3

درصد

62/8

20/3

6/6

8

2/3

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

تعداد

219

70

30

21

2

79/12

409/74

425/40

متفاوت

متفاوت

متفاوت
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تا چه اندازه با
انجمنهاي اسالمي

درصد

64

20/5

88

6/1

0/6

همکاري ميکنيد؟

16.4

تا چه اندازه با

گزينه ها

حضور فعال در پايگاه

تعداد

182

68

31

35

17

درصد

54/7

20/4

9/3

10/5

5/1

تا چه اندازه با انجمن

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

اوليا و مربيان

تعداد

208

62

29

43

5

همکاري ميکنيد؟

درصد

59/9

17/9

8/4

12/4

1/4

تا چه اندازه با

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

شوراهاي محلي

تعداد

245

56

19

17

3

همکاري ميکنيد؟

درصد

72/1

16/5

5/6

5

0/9

گزينه ها

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

تعداد

210

58

27

38

18

درصد

59/8

16/5

7/7

10/8

5/1

بسيج همکاري مي-
کنيد؟

16.5

16.6

تا چه اندازه با
16.7

خيلي کم

کم

تاحدودي

زياد

خيلي زياد

انجمنهاي هنري و
ادبي يا علمي
همکاري ميکنيد؟

245

379/54

578/78

358/97

متفاوت

متفاوت

متفاوت

متفاوت
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جدول( :)2بررسي متغيرهاي مختلف
نتايج

تعداد

مقدار همبستگي

مقدار خطا

سطح معناداري

نوع رابطه و اعتبار آن

ضريب تعيين

متغير
انتظارات اقتصادي
اعتماد

383

-0/076

0/05

0/139

-----

0/0058

379

-0/246

0/05

0/000

منفي و معنادار

0/0605

383

-0/036

0/05

0/485

-----

0/0013

379

-0/230

0/05

0/000

منفي و معنادار

0/0529

انتظارات سياسي
اعتماد
انتظارات اقتصادي
شبکهها
انتظارات سياسي
شبکهها
انتظارات سياسي

379

-0/271

0/05

0/000

منفي و معنادار

0/0734

سرمايه اجتماعي
انتظارات اقتصادي

383

-0/049

0/05

0/336

-----

0/0024

سرمايه اجتماعي
انتظارات مردم از مسئولين

383

-0/261

0/05

0/000

منفي و معنادار

0/0681

سرمايه اجتماعي

بررسي فرضيههاي فرعي و اصلي تحقيق

در اين قسمت قبل از مطرح کردن فرضيه اصلي به بررسي فرضيههاي فرعي پاياننامه ميپردازيم.
.1بين انتظارات اقتصادي و اعتماد مردم به مسئولين و سياستهاي آنها رابطه منفي و معنادار
وجود دارد.
طبق نتايج پرسانامه اين فرضيه با ميزان همبستگي  -0/180و 0/0324ضريب تعيين ،تأييد
شده است.
.2بين انتظارات اقتصادي و اعتماد مردم به نهادها رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
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بر اساس نتايج پرسا نامه اين فرضيه رد شد و رابطه معناداري بين اين دو متغير مشاهده نشده
است .مقدار همبستگي اين دو متغير  -0/040و حد معناداري  0/05محاسبه شده است.
.3بين انتظارات سياسي و اعتماد مردم به مسئولين و سياستهاي آنها رابطه منفي و معنادار
وجود دارد.
اين فرضيه با  -0/259مقدار همبستگي 0/0671 ،ضريب تعيين و  0/05حد معناداري تاييد شد.
.4بين انتظارات سياسي و اعتماد مردم به نهادها رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
اين فرضيه نيز با  -0/244مقدار همبستگي و 0/05حد معناداري و 0/0595ضريب تعيين ،تاييد
شده است.
.5بين انتظارات اقتصادي با مشارکت رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
اين فرضيه طبق دادههاي تحقيق تاييد نشد .مقدار همبستگي اين دو متغير -0/036و ضريب
تعيين  0/0013محاسبه شده است.
.6بين انتظارات سياسي مردم با مشارکت رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
اين فرضيه با -0/230مقدار همبستگي و  0/0529ضريب تعيين تاييد شده است.
.7بين انتظارات سياسي و سرمايهي اجتماعي رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
اين فرضيه با مقدار -0/271ضريب همبستگي و 0/0734ضريب تعيين تاييد شده است.
.8بين انتظارات اقتصادي و سرمايهي اجتماعي رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
اين فرضيه مورد تأييد قرار نگرفت .مقدار همبستگي -0/049و ضريب تعيين دو متغير 0/0024
محاسبه شده است.
پس از بررسي فرضيه هاي فرعي تحقيق ،در اين مرحله به بررسي فرضيه اصلي تحقيق در
خصوص وجود رابطه بين متغير انتظارات مردم و سرمايه اجتماعي پرداخته شده است.

108فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هفدهم ،شماره سوم ،پاييز  ___________________________ 1400
جدول ( :)3بررسي رابطه بين متغير انتظارت مردم و سرمايه اجتماعي

نتايج

تعداد

مقدار
همبستگي

مقدار خطا

سطح

نوع رابطه و

ضريب

معناداري

اعتبار آن

تعيين

متغير
انتظارات مردم از مسئولين
سرمايه اجتماعي

383

-0/261

0/05

0/000

منفي و معنادار

0/0681

بين انتظارات مردم از مسئولين و سرمايهي اجتماعي رابطه منفي و معنادار وجود داشته و مقدار
همبستگي  -0/261و ضريب تعيين  0/0681برآورد شده است.
بنابراين بر اساس تحليل يافته هاي تحقيق ،فرضيه اصلي تحقيق تاييد شده است .بر اين اساس
ميتوان ادعا کرد که در شهر تهران هر اندازه ميزان انتظارات مردم از مسئولين افزايا پيدا ميکند،
از سوي ديگر سرمايهي اجتماعي و همچنين اعتماد آنها که به تعبيري مهمترين بخا سرمايهي
اجتماعي را تشکيل ميدهد کاها پيدا ميکند
.5نتيجهگيري
در اين تحقيق تالش شد از يک سو با ياري جستن از مباني نظري و از سوي ديگر با تطبيق
مباني احصا شده در عمل با استفاده از روش پيمايا و ابزار پرسانامه به بررسي رابطه بين اين
دو متغير بپردازد .براين اساس در ابتداي مقاله به بررسي نظرات انديشمندان پيرامون سرمايه
اجتماعي ،انتظارات و همچنين ارتباط بين اين دو پرداخته شده است .در اين قسمت تالش شده
تا مباني نظري ارائه شده در حدي باشد که بتواند به طور مستقل فرضيه مطرح شده را مورد
آزمون قرار دهد .اما براي تطبيق و سنجا آن در عمل اين مفاهيم شاخصسازي شده و در شهر
تهران در قالب پرسانامه از حدود  400نفر مورد پرسا قرار گرفت .نتايج بدست آمده از
نظرسنجيها مؤيد تحقيقات نظري مذکور بود و مشخص شد که رابطه منفي و معنادار بين سرمايه
اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از مسئولين وجود دارد .اين فرضيه تأييدشده ارزش
سياستگذاري ويژهاي را براي حکمرانان در بر دارد .چرا که مقوله انتظار به طور مستقيم با
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مفهوم اعتماد و سرمايه اجتماعي در ارتباط است که يکي از شاکلههاي اساسي حکمراني محسوب
ميشود .به عبارتي اگر اعتماد مردم به يک نظام سياسي به هر دليلي رو به تنزل بگذارد پايه هاي
آن حکومت سست شده و زمينه وجود بحران ها و شکاف هاي ديگر نيز فراهم خواهد شد .از
اين رو مسئوالن با شناخت عوامل پياران انتظارات ميتوانند توقعات مردم را در حد مطلوب
نگه دارند و از تبعات آن جلوگيري کنند .همچنين در قسمتي ديگر از مقاله عليرغم آنکه جزء
اصلي موضوع نبود اما به بررسي مواردي پرداخته شد که انتظارات مردم را به صورت فزاينده
افزايا ميدهند .شناخت اين عوامل نيز اثر سياستگذاري خوبي را در عمل ميتواند داشته
باشد .البته شناخت عوامل پيا برنده انتظارات نياز به مجالي مجزا براي تحقيق دارد اما با توجه
به اهميت آن به طور اجمالي به آن اشاره شد.
انتظارات همانگونه که در بدنه مقاله ذکر شد به عنوان متغير مستقلي در نظر گرفته شد که در
اين پژوها به دنبال شناخت تأثير آن بر سرمايهي اجتماعي بوديم .انتظارات ،بيشتر به عنوان
يک عامل رواني ،نمايانگر ميزان توقعات مردم است و ميتواند تا حدود زيادي نيز ناشي از
درک و برداشت کلي مردم از واقعيتهاي جامعه باشد .همانگونه که از اين تعبير پيداست ،درک
از واقعيت نيز لزوماً بر واقعيتها منطبق نيست.
يکي از مهمترين علل افزايا انتظارات مردم از مسئولين به اعتقاد نگارنده وعدههاي مسئولين
است .اين امر بويژه در ايام انتخابات رنگ و لعاب ديگري به خود ميگيرد .در صورتي که افزايا
انتظارات با افزايا کارايي همراه نباشد نتيجه آن کاها اعتماد مردم به مسئولين و در نهايت نيز
کاها سرمايهي اجتماعي خواهد بود .ناي در کتاب فرسايا قدرت نرم بيان ميکند:
«قولها و ادعاهايي که مقامهاي دولت درباره برنامههايشان مطرح ميکنند نيز انتظارات را ايجاد
ميکند .رهبران سياسي به خاطر دادن قولهاي بسيار بزرگ و خارج از معمول که به واسطه آن
چشم داشتهاي شهروندان باال ميرود ،بدنام هستند.
حتي اگر عملکرد رهبران جنبهاي يکنواخت و منظم داشته باشد ،مردم ناخشنود ميشوند و
رضايت عمومي رو به کاها ميرود»( .) Nye,2010:215نکته قابل توجهي که ناي و همکاران
نيز در کتاب خود اشاره مي کنند اين است که در همان زماني که انتظارها در قالب«خواستها»
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رو به فزوني است ،انتظارهاي مبتني بر چشمداشت به موفقيتهاي دولت رو به کاها است .به
اين معني که اگر چه انتظارات مردم از مسئولين افزايا پيدا کرده اما به علت اينکه وعدههاي
مسئولين در بسياري از موارد آنگونه که بايد و شايد عملي نشده مردم به يک يأس و نوميدي
نسبي درباره محقق شدن آنها رسيدهاند .به عبارت ديگر پيشينه درازمدت برداشتهاي منفي از
دولت ،سبب کاها چشمداشت مردم از موفقيتهاي آينده دولت شده است(.)Nye,2010:215

تالش براي عدم افزايا انتظارات به مراتب راحتتر از موارد ديگري مانند رفع عملکرد بد
دولت ،تالش براي افزايا کارايي ويا تغيير نگرش منفي مردم نسبت به حکومت است و با
تدابير روانشناختي و دقت در نوع سخن گفتن مسئولين با مردم و نحوه وعدهدهي مسئولين قابل
تحقق است .بدون شک يکي از مهم ترين عوامل براي کنترل ميزان انتظارات مردم از مسئولين
مراعات و مالحظه مسئولين در بيان وعده هاي خود به مردم است .با توجه به بيان اين نکات
مسئولين الزم است تا با در نظر گرفتن واقعيات موجود و متناسب با توانمنديهاي خود در حل
مسائل به مردم وعده بدهند و از مالحظات حساب نشده خودداري کنند.
از سوي ديگر ميتوان به گسترش تکنولوژي و سيستم هاي ارتباطي اشاره کرد که باعث شده
مردم و بهويژه جوانان که قشر تأثيرگذاري در جوامع امروزي به حساب ميآيند با جوامع پيشرفته
و صنعتي آشنا شده و خواه ناخواه سطح توقعاتشان افزايا پيدا کند .به طور مثال از دانشجوياني
که به راحتي با وضعيت رفاهي و تحصيلي دانشجويان ديگر کشورها آشنا ميشوند ،نميتوان
انتظار داشت که سطح توقعاتشان را در حد ابتدايي نگه دارند.
ذکر اين نکته نيز الزم است که در بسياري از موارد اين افزايا انتظارات به صورت ناخودآگاه
بوجود ميآيد .به اين معني که زماني که مردم با پيشرفتهاي دنياي توسعهيافته آشنا ميشوند و
يا وعدههاي بلندپروازانهي برخي مسئولين را ميشنوند بدون اينکه بخواهند ،سطح توقعاتشان
باال ميرود .اين امر را به راحتي ميتوان با مقايسهي وضعيت جوامع در سالهاي گذشته مشاهده
کرد .جوانان دههي قبل يا چند سال گذشته حاضر بودند با حداقل امکانات و حتي در کنار
خانواده قديمي ،زندگي جديد خود را شروع کنند اما در حال حاضر کمتر کسي حاضر به انجام
اين کار ميشود.
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تدرابرتگر نيز به بررسي تأثير انتظارات بر شورشهاي جمعي پرداخته و معتقد است که خشونت
جمعي هنگامي محتمل است که به مردم ناراضي اين اميد داده شود که نارضايتيشان برطرف
خواهد شد( .)Gar,1988:181افزايا حاشيهاي تواناييهاي ارزشي در ميان گروههاي محروم،
باعث افزايا اهميت انتظارات ارزشي آن گروه ميشود .به عبارت ديگر وعده بهبود انسانهاي
محروم ،اميد آنها را نسبت به اين که محروميتهاي گذشتهشان بهتر ميشود و اگر اين امر
اتفاق نيفتد و سر خورده شوند نتايج وخيمي به بار خواهد آمد( )Gar,1988:178اهميت تبعات
ناشي از اين امر به حدي است که آلکسي دوتوکويل در مورد وقوع انقالب فرانسه به افزايا
انتظارات اشاره کرده و معتقد است که افزايا انتظارات بيا از اندازه مردم فرانسه هرچند که با
افزايا نسبي رفاه همراه بود ولي از آنجا که سرعتي بيا از رشد رفاه درجامعه داشت منجر به
بروز انقالب شد .افزايا بيرويه انتظارات در جامعه تبعات بسيار بدي را دارد تا آنجا که ميتواند
مشروعيت نظام را زير سؤال برده و اعتماد مردم به مسئولين را خدشهدار کند .در صورت وقوع
چنين اتفاقي ديگر حتي کارهاي مثبت مسئولين به چشم مردم نخواهد آمد و زمينه ايجاد
بحرانهاي ديگر مخصوصاً بحران مشروعيت در جامعه بوجود ميآيد.
همچنين در اين تحقيق مفاهيم سرمايهي اجتماعي بر اساس نظريهي پاتنام عملياتي شد .بر همين
اساس عناصر سرمايه ي اجتماعي بر اساس نظريه پاتنام از سه عنصر اصلي تشکيل ميشوند:
اعتماد ،شبکهها ،ارزشها و هنجارها.
همانگونه که ذکر آن رفت افزايا انتظارات ميتواند تبعات مختلفي را به دنبال داشته باشد ،که
در تحقيق حاضر به يکي از اين موارد يعني کاها سرمايهي اجتماعي پرداخته شد .شايسته است
با توجه به اهميت بحث انتظارات ،مطالعهاي مستقل با موضوع داليل افزايا انتظارات و تأثير
آن بر ابعاد مختلف زندگي مردم انجام شود .با کنترل اين متغيرِ مستقل ميتوان درصد و احتمال
تنزل اعتماد مردم به مسئولين و همچنين احتمال پياآمد بحران مشروعيت در جامعه را کاها
داد و از سوي ديگر با ارتقاء رضايتمندي مردم از مسئولين ميتوان شاهد کارايي بهتر از يکسو
و افزايا اعتماد مردم به مسئولين از سوي ديگر باشيم .همچنين جامعه آماري در مقاله حاضر
تهران انتخاب شده بود .انتخاب تهران با توجه به اثرگذاري بيبديلي است که پايتخت در
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سرنوشت يک کشور ميتواند داشته باشد .نگاهي به تاريخ ايران در اعصار گذشته و همچنين
ديگر پايتختها ،نشان از آن دارد که پايتخت نه تنها ميتواند تاثيراتي در سطح داخل کشور
داشته باشد ،بلکه ميتواند تغييردهنده مناسبات منطقهاي و ژئوپليتيکي نيز باشد .اين اثرگذاري
نيز تابعي از مولفههاي قدرت است که در پايتخت ميتواند وجود داشته باشد .براين اساس رصد
و ارزيابي مفهوم سرمايه اجتماعي در ايران با محوريت و مرکزيت پايتخت ميتواند شناخت
دقيقتري از آينده کشور را در اختيار پژوهشگران و کارشناسان قرار دهد.
.6قدرداني
برخود الزم ميدانم از تمام کساني که در نگارش اين مقاله مرا ياري کرده اند تشکر و سپاسگزاري
کنم .به طور ويژه از برادرعزيزم جناب آقاي دکتر مجيد بهستاني که در کارهاي علمي و شخصي
همواره مرا از ارشادات مشفقانه خود بهرهمند ميکردند تشکر مينمايم .همچنين از مرکز
افکارسنجي ايسپا نيز جهت انجام کارهاي جمعآوري و تحليل داده قدرداني ميشود.
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