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 چكيده

اداري داشته و تحوالت آن  – سياسي هويت و کارکرد با فضا سياسي ساختار توجه به اهميتي که در عنصر پايتخت با

 پرکاربردترين و ترينمهم از يکي ي اجتماعي بهسرمايه حاضر حال تيک کشور و منطقه دارد. دربديلي در ژئوپلينقا بي

 سرمايه که دهدمي نشان اخير شناسيجامعه و اقتصادي تحقيقات. است گشته مبدل اجتماعي مطالعات حوزه در مفاهيم

 دربردارنده ي اجتماعي کهسرمايه. است اثرگذار اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز اساسي متغيرهاي روي اجتماعي بر

 براي را افراد بين تعامل و همکاري باشدمي  اعتماد و  هانرم، هاشبکه مثل اجتماعي هايسازمان اساسي هايويژگي

اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از  سرمايه ي حاضر به بررسي رابطهمطالعه. دهدمي افزايا مشترک منافع به رسيدن

)در بررسي رابطه بين ناياجتماعي پاتنام و مدل تحقيقي  ين پرداخته است. اين تحقيق بر مبناي نظريه سرمايهمسئول

ي اصلي که در اين تحقيق به دنبال بررسي اعتماد و ميزان انتظارات مردم از مسئولين در آمريکا( انجام شده است. مسئله

اجتماعي آنان دارد. فرضيه ي سئولين چه تأثيري بر ميزان سرمايهآن هستيم اين است که افزايا انتظارات مردم از م

اندازه ميزان انتظارات مردم از مسئولين  اصلي که در اين تحقيق به دنبال آزمون آن هستيم اين است که در شهر تهران هر

ي ترين بخا سرمايهمها به مسؤلين که به تعبيري مهچنين اعتماد آني اجتماعي و همکند، سرمايهافزايا پيدا مي

نامه انجام شده است. کند. اين تحقيق با روش پيمايا و با ابزار پرسادهد کاها پيدا مياجتماعي را تشکيل مي

بندي متناسب گيري تصادفي با طبقهنمونهسال است که از طريق  20ي آماري تحقيق شامل تمامي شهروندان باالي جامعه

 .است هشداندازه انتخاب با 

 .، انتظارات سياسي و انتظارات اقتصادي، هنجارمشارکتسرمايه اجتماعي،  کليدي: هايهواژ 
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 مقدمه .1

شود. تا آنجا که اگر داري محسوب مياي در امر حکومتاعتماد يکي از مفاهيم اساسي و پايه

هاي مثبت حکومت اين عنصر در ميان مردم نسبت به حکومت وجود نداشته باشد ديگر مؤلفه

اجتماعي از  تواند به حيات سياسي خود ادامه دهد. سرمايهيز اثرگذار نبوده و نظام سياسي نمين

ر شود. مفهومي که عالوه بتر و نسخه بروز شده اعتماد محسوب ميسوي ديگر مقوله پيشرفته

)مشارکت( و هنجار نيز به آن اضافه شده است. عناصري که اعتماد عناصر ديگري مانند شبکه

شود. حال هاي سياسي حياتي قلمداد ميها به صورت جداگانه نيز براي تداوم نظامم از آنهرکدا

اند اهميت و ارزش آن که تمامي اين عناصر در مفهومي به نام سرمايه اجتماعي ترکيب شده

 نظر کنند. توانند از رصد اين مقوله حياتي صرفدوچندان شده است، به طوري که حکمرانان نمي

د و بيشترين توجه وشاين مفهوم سرمايه بيشتر به سرمايه اقتصادي و انساني محدود ميپيا از 

مفهوم متمرکز شده بود. اما در چند دهه گذشته انديشمندان با بررسي جوامع مختلف  بر اين دو

متوجه شدند که ابعاد سرمايه در حکمراني متکثرتر از دو مقوله سرمايه انساني و اقتصاديِ صرف 

هاي بيشتر مشخص شد که ر اين زمان مفهوم سرمايه اجتماعي مطرح شد که با بررسياست. د

ارزش اين نوع سرمايه از موارد قبلي حتي بيشتر نيز است. به اين معني که شايد حکومتي بتواند 

جتماعي تداوم حيات بدون وجود سرمايه اقتصادي دوام بياورد اما به احتمال زياد بدون سرمايه ا

دهنده سرمايه اجتماعي براي ريباً غيرممکن خواهد بود. چرا که عناصر تشکيلمت تقسياسي حکو

 شوند. حکمراني ضروري و حياتي محسوب مي

هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح شده بود و اخيراً مفهوم سرمايه اجتماعي پيا از اين در حوزه

از رهگذر ارتباط مردم با نيز در علوم سياسي مطرح شده است. اين مفهوم که با گذر زمان و 

تر( شکل )و البته در سطحي مهمتعامل مردم با حکومت از سوي ديگرسو و يکديگر از يک

برد اهداف سياسي حکومت از يک سو و تداوم نظام سياسي از سوي گيرد نقا مهمي در پيشمي

ت داشته و ديگر دارد. به اين معني که وجود سرمايه اجتماعي از يک سو اثر کارکردي بر حکوم

هاي هاي مختلف ميشود و از سوي ديگر از آنجا که با پايهباعث تحقق اهداف حاکمان در حوزه

 آورد. اساسي حکمراني مرتبط است مقدمات و ملزومات تداوم حاکميت سياسي را  فراهم مي
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ه شد در آمريکا منتشر شد بکار گرفت 1916سرمايه اجتماعي براي اولين بار در کتابي که در سال 

( Lada Hanifan)اين کتاب که به قلم ليدي هانيفانکرد. که درباره همکاري همسايگان بحث مي

شود که عموم مردم کرد که سرمايه اجتماعي به سرمايه ملموسي گفته مينگاشته شده بود بيان مي

معاشرتي، صحبتي، خوشنيتي، رفاقت، هموکار دارند: خوشدر زندگي روزمره خود با آن سر

هاي شوند. اين واژه در سالارتباطات و اعتماد منتج از ارتباطات گروهي از اين موارد محسوب مي

اخير شموليت زيادي پيدا کرد و توجه نويسندگان زيادي را به خود جلب کرد. به طور مثال در 

ره هايي مانند بولينگ يک نفدر کتاب (Putnam)ه سرمايه اجتماعي در آثار پاتنامواژ 2000سال 

(Bowling  Alone) چه  دهد که در آمريکا اگرمطرح شد. پاتنام در اين کتاب توضيح مي

هاي اقتصادي در حال شکوفايي و ارتقا است اما برداشت و احساس جامعه آمريکا شاخصه

 برعکس بوده و اعتماد و سرمايه اجتماعي در حال تنزل و کاها است. وي معتقد است هر

کنند، فرصت در اداره، سرکار و تماشاي تلوزيون به تنهايي صرف ميچقدر مردم وقت خود را 

هاي جمعي و اختياري و همچنين ارتباطات اجتماعي با همسايگان خود را براي پيوستن به گروه

دهند که اين موارد نشان از تنزل شاخص سرمايه اجتماعي و دوستان و اقوام خود از دست مي

اي همراه با سرمايه اجتماعي ارائه ميدهد عبارت است از:شبکه از OECDها دارد. تعريفي که آن

ها هاي افراد را درون يا بين گروهها و فهم و درک مشترک که همکاريها، هنجارها، ارزشرمنُ

به عنوان پيوندهاي دنياي واقعي بين  افراد يا  (Network)ها کند. در اين تعريف شبکهتسهيل مي

 .شوند ها شناخته ميگروه

ي اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از مسئولين در اين تحقيق ما به دنبال بررسي رابطه بين سرمايه

 کارايي به نسبت بيشتري سرعت يا و نباشد همراه کارايي افزايا با اگر انتظارات افزايا هستيم.

 که دارد اهميت آنجا تا تأثير اين .خواهد داشت دربر کشور براي منفي را تبعات باشد داشته

 است معتقد و کرده اشاره انتظارات افزايا به فرانسه انقالب وقوع مورد در دوتوکويل آلکسي

 ولي بود همراه رفاه نسبي افزايا با که هرچند فرانسه مردم اندازه از بيا انتظارات افزايا که

. شد شورانقالب در اين ک بروز به منجر داشت، درجامعه رفاه رشد از بيا سرعتي که آنجا از

 مشروعيت تواندمي که آنجا تا را در بر دارد بدي بسيار تبعات جامعه در انتظارات رويهبي افزايا
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 اتفاقي چنين وقوع صورت در .کند دارخدشه را مسئولين به مردم اعتماد و برده سؤال زير را نظام

 بويژه ديگر ايهبحران ايجاد زمينه و آمد نخواهد مردم چشم به مسئولين مثبت کارهاي حتي

چنين بيشتر ناظر بر بعد رواني و ايجاد خواهد شد. انتظارات هم جامعه در مشروعيت بحران

تواند به صورت غيرمستقيم داراي ها است که بر آن اثر مستقيم دارد و پس از آن ميذهني انسان

     تبعات عيني و عملي در جامعه نيز باشد. 

 يکي از علل کاها تواندو عنصر مذکور پذيرفته شود ميصورتي که وجود اين رابطه بين  در

)سرمايه اجتماعي و انتظارات اثبات اين رابطه. دانست انتظارات افزايا ي اجتماعي راسرمايه

 عدم براي ي نيز داراي اهميت بسيار است چرا که تالشارگذمردم از مسئولين( از نگاه سياست

 براي تالش ،دولت بد عملکرد رفع وارد ديگري نظيراز م ترراحت مراتب به انتظارات افزايا

 و شناسيروان تدابير با و است حکومت به نسبت مردم منفي نگرش تغيير و يا کارايي افزايا

چنين هم .است حصول قابل هاآن دهيوعده نحوه و مردم با مسئولين گفتن سخن نوع در دقت

اهميت و اثرگذاري است که پايتخت يک انتخاب شهر تهران به عنوان جامعه آماري به دليل 

تواند داشته باشد. اين تأثير به صورت مستقيم در سطح داخل و به صورت غيرمستقيم کشور مي

 شهري هر کشور يک پايتخت که نيست شود. شکيدر سطح منطقه و ژئوپليتيک ديده مي

 ترينمهم دارد. هعهد بر را کشور شهرهاي تمامي مديريت و شهر رهبري باشد. اين تواندنمي

 بعالوه خورد،مي چشم به شهر اين در علمي و تجاري، صنعتي سياسي، اداري، مسائل

 يندآفر در توجهي قابل نحو به شهر اين اينکه شود يامي گرفته شهر اين در اصلي تصميمات

  .( tankut,1990:9, as cited in Ahmadipour et al,2009:24)گذاردمي تأثير هاگيريتصميم

نيز  و اداري - سياسي هويت و کارکرد با فضا سياسي ساختار عنصر ترينمهم پايتخت واقع، در

 از نظرصرف سياسي - فضايي واحد باشد. اينمي فرهنگي - تجاري - اقتصادي کارکردهاي

 با آن، فرهنگي - تجاري - اقتصادي نيز و اداري - سياسي کارکردهاي و ماهيت فلسفه وجودي،

 به مرکزي دولت اصلي گاهتکيه نيز و حکومت سياسي حاکميت و اقتدار کانون ينکهبه ا توجه

 برخوردار ترجيهي موقعيت از فضا سياسي سازمان عناصر ساير به نسبت آيد ومي حساب

 ValiGholizadeh,2008:33, as cited in)است سياسي خاص جغرافياي توجه مورد است،
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MottaghiDastnaei et al,2014:138.) به  کشوري هر براي پايتخت يک وجود که است بديهي

 .است الزامي هستي بخا آن محرکه نيروي گرانيگاه عنوان

 روش تحقيق.2

هاي مورد نامه استفاده شده است و دادهبراي انجام اين تحقيق از روش پيمايا و ابزار پرسا

وزيعي بدست تهاي نامهپرساها از طريق نتايج استخراج شده از نياز براي تحليل و آزمون فرضيه

 ت. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اس spssآمده که در مرحله بعد از طريق نرم افزار 

کيل سال ساکن شهر تهران تش 20جمعيت آماري پژوها را تمام افراد باالي  جمعيت نمونه:

 انجامنفر برآورد شده است. براي  384دهند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مي

اي با تخصيص مساوي استفاده شده است. در اين تحقيق گيري طبقهگيري از روش نمونهنمونه

ليل ناحيه جغرافيايي شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسيم شده است. د 5شهر تهران به 

 اي مکفي از هر ناحيه بهانجام اين کار اين بود که ضمن پوشا تمام نواحي تهران، بتوان نمونه

صورت تصادفي انتخاب و بندي در هر ناحيه دو منطقه بهست آورد. پس از اين تقسيمد

 ها انجام شد.گيري در آننمونه

چنين تمام پاسخگويان % مرد  و هم 3/49زن و  %7/50نامه  دهندگان به پرسااز ميان پاسخ

درصد بين 40سال، 20درصد  4دهندگان به پرسا نامه اند.از ميان پاسخساکن شهر تهران بوده

تا  51درصد بين  15سال،  50تا  41درصد بين  18سال،  40تا  31درصد بين  17سال،30تا20

درصد مدرک  8/29همچنين از اين ميان  سال بوده اند. 60درصد نيز سني باالي  6سال و  60

درک ليسانس يا مدرصد نيز فوق3/6درصد ليسانس و 23ديپلم، درصد ديپلم و فوق 41زيرديپلم، 

 %0.5مسلمان سني،  %1.9مسلمان شيعه،  %97.3اند. از سوي ديگر ليسانس داشتهباالتر از فوق

 اند. صفر درصد نيز کليمي، مسيحي و ساير اديان بوده بدون دين خاص و %3زرتشتي، و 

 . قابل ذکر است که با1شودنامه اشاره مياي از سؤاالت مطرح شده در پرسادرادامه به نمونه

حجم مقاله از سوي فصلنامه در اين قسمت به ذکر نمونه از از سؤاالت  ه به محدوديتتوج

                                                           

شگاهي(    جهت انجام هرچه بهتر طرح، کارهاي مربوط به جمع. 1 سپا )مرکز افکارسنجي جهاد دان آوري اطالعات و غيره به اي
 انجام شد.  91واگذار شد. اين نظرسنجي در سال 
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چنين آوري داده و همنامه بسنده شده و همچنين از ذکر جزئيات نحوه انجام و جمعپرسا

 شود.هاي مورد استفاده و ديگر موارد خودداري ميآزمون

 فرضيه اصلي تحقيق و سوال 

 مردم از مسئولين انتظارات ميزان ي اجتماعي وسرمايه بين ايبطهرا چه :تحقيق اصلي سؤال

 ؟دارد وجود

ي مايهسر کاها اصلي علل از يکي ايران در مردم انتظارات يهفزايند روند :تحقيق فرضيه

ي اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از مسئولين به عبارتي بين سرمايه .است بوده ايران اجتماعي در

 .و معنادار وجود داردرابطه منفي 

 چارچوب نظري .3 

در حالي که انديشمنداني مانند بورديو  1عاريف در حوزه سرمايه اجتماعي متکثر و متنوع است، ت

کنند، ها متمرکز ميي اجتماعي در سطح افراد و خانوادهو کلمن رويکردهاي خود را بر سرمايه

پردازد. به طور مثال بورديو تأکيد قياس کالن ميپاتنام به بررسي اين مفهوم به عنوان دارايي در م

هاي لفعلي است که به مالکيت و دارايياي از منابع بالقوه يا باکند که سرمايه اجتماعي مجموعهمي

هاي دوطرفه و ها و آگاهيآشنايياز  ايشده شبکه پايدار همراه با  روابط کم و بيا نهادينه

ديگر سرمايه اجتماعي از تعهدات اجتماعي و ارتباطات درميان خورد. به عبارت متقابل پيوند مي

 گيرد.اعضاي يک گروه شکل مي

شود. از سوي ديگر کلمن معتقد است که سرمايه اجتماعي بيشتر با کاربردهاي آن شناخته مي

چنين باشد اما در تعريف کلمن دو مشخصه مشترک به صورت  البته نه به اين معني که تماماً اين

هاي يک ساختار اجتماعي تأکيد دارند و ها بر برخي از جنبهجود دارد: اول اينکه همه آنکلي و

هايي درون ساختار هستند. کلمن کننده اعمال مشخصي از شخصيتها تسهيلدوم اينکه آن

کند بر اينکه سرمايه اجتماعي دربرگيرنده منابع بالقوه و بالفعل بدست آمده از چنان تأکيد ميهم

                                                           

سرماي  .1 ست که با   مطالب پيرامون  سترده ا شده     ه اجتماعي گ صل آن خودداري  توجه به محدوديت حجم مقاله از ارائه مف
شود به منابعي نظير: فوکوياما )     شتر رجوع  ست. براي مطالعه بي شار 1386(؛ عبدالمجيد و همکاران)1942ا (؛ 1383پور )ع(؛ 

جب 1373پور)رفيع تاجبخا ) 1382زاده )(؛ر جاجرمي )   1382(؛  ماني  نام )   1380(؛ اي پات (؛ بورديو 2001،2000،1993(؛ 
 (.1988،1990(؛ کلمن )1986)
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ها در اين مبحث بخشي از ها و همچنين ارزشها و هنجارها، اعتماد، حريمرماست. نُ روابط

شود. سرمايه اجتماعي در اين تعريف ارتباط عميقي دارد با آنچه سرمايه اجتماعي محسوب مي

شود. پاتنام معتقد است که سرمايه اجتماعي به اين حقيقت توجه که تقواي مدني خوانده مي

اي مدني زماني قدرتمند است که در يک شبکه روابط اجتماعي متقابل قرار گيرد. کند که تقومي

کند که يک جامعه پاکدامن و متقي ولي در عين حال با اين انديشمندِ مسائل اجتماعي تأکيد مي

شود. اگرچه همه تعاريف هاي منزوي، از لحاظ سرمايه اجتماعي ضعيف محسوب ميشخصيت

کنند اما آنها ، اين مفهوم را به عنوان مفهومي از پيا متفاوت تعريف ميقبلي از سرمايه اجتماعي

دهند: تأثير متقابل بين اعضا که امکان توليد و نگهداري به هرحال يک تعريف مشترک را ارائه مي

آورند. پاتنام معتقد است سرمايه اجتماعي مربوط است به اين سرمايه اجتماعي را به وجود مي

 ها. هاي متقابل آنافراد، شبکه اجتماعي و همچنين نرمارتباطات ميان 

پردازي طور که در ابتدا  مطرح شد انديشمندان مختلفي پيرامون سرمايه اجتماعي ايده همان

تئوريک انتخاب  اند. در اين مقاله نظريه پاتنام در مورد سرمايه اجتماعي به عنوان چهارچوبکرده

ناصر گردد که همه عمعيت و شموليت نظريه پاتنام برميشده است. دليل اين امر نيز به جا

االيي سازي ببق و شاخصاقابليت تط دهنده سرمايه اجتماعي را به وضوح مطرح کرده وتشکيل

لي پاتنام گيري اين مفهوم در ميان جوامع مختلف دارد. همچنين کارهاي عمبراي سنجا و اندازه

طبيق آن در تهاي عيني براي کاربست نظريه و ا نمونهدر برخي از جوامع مانند ايتاليا و آمريک

 دهد. عمل به محقق ارائه مي

هايي از سازمان اجتماعي، همانند اعتماد، هنجارها و بخا»ي اجتماعي را به عنوان پاتنام سرمايه

هاي هماهنگ، کارآمدي جامعه را افزايا توانند با تسهيل کناکند که ميها تعريف ميشبکه

به « فعال کردن دموکراسي»ي اجتماعي با نام العه اصلي و بنيادين او در باب سرمايهدهد. مط

 .1(,2008:40Shojaei Baghini)پردازدبررسي تطبيقي کارآمدي دولت در ايتاليا مي

                                                           

شتر رجوع         .1 ست. براي مطالعه بي شده ا شگاهي نيز کارهاي متفاوتي انجام  سرمايه اجتماعي در جامعه  علمي و دان در زمينه 
ــود به: گالبي ) ــلطاني و همکاران )1389(؛ صــالحي )1390(؛ عمادي )1383ش ــليماني 1386(؛ س فر و (؛ خوش1387)(؛ س

(؛ احمدي و همکاران   1383(؛ احمدي ) 1383(، اکبري )1384(؛ اونق )1386(؛ باباجاني )   1385(؛ جفعري )1386همکاران ) 
(1386). 
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هاي سازمان اجتماعي است که هماهنگي و ي اجتماعي آن دسته از ويژگياز نظر پاتنام سرمايه

ها، از: شبکهها از نظر پاتنام عبارتندويژگي کند. اينمتقابل تسهيل مي همکاري را براي منفعت

 هنجارهاي تعامالت متقابل و اعتماد اجتماعي.

 ها الف( شبكه

 اين هرچه. اندي اجتماعيسرمايه ضروري اشکال از مدني هاي مشارکتشبکه پاتنام نظر از  

 جهت در بتوانند شهروندان که ددار وجود ريبيشت احتمال باشند تراي متراکمجامعه در ها شبکه

 نهادي موفقيت، باشد ترافقي سازماني ساختار چه هر پاتنام نظر از .کنند همکاري متقابل منافع

 و عتمادا برقراري توان فاقد را مراتبي سلسله يا عمودي شبکه او .است بيشتر اجتماع در آن

 مراتب به فقيا روابط در اجتماعي همکاري و اعتماد که است معتقد و داندمي اجتماعي همکاري

 افقي هايجريان از ترموثقغير اغلب عمودي هايجريان. جريان دارد عمودي روابط از بيشتر

 هرچه. دارند جمعي مشکالت حل در خاصي نقا نيز خويشاوندي پيوندهاي. هستند اطالعات

 تروسيع تماعاج در را نهادي وفقيتم بيشتر بايد قاعدتاً آن، باشد ترافقي سازمان يک ساختار

. دارد خوب حکومت با يمثبت ارتباط، افقي نظم از هاي برخوردارگروه در عضويت. نمايد تقويت

 با منفي هايرابطه دباي مراتبي سلسله نظم از هاي برخوردارسازمان در عضويت ديگر طرف از

 (.Putnam,2001:289-300)باشد داشته حکومت

 متقابل مالتتعا ب(هنجارهاي

 در. شوندب ميمحسو ي اجتماعيسرمايه اجزاء مولدترين از يکي متقابل تعامالت هنجارهاي

 هزينه کاها، اعتماد تقويت هاآن سودمندي ترينمهم که هستند هنجارهايي هاي اجتماعيگروه

ي يهسرما اجزاي مولدترين از را تعامله هنجارهاي پاتنام. است همکاري تسهيل و تعامالت

 .داندمي اجتماعي

 مؤثري شکل به، کنندمي پيروي آن از و است حاکم آن بر هنجارها اين که جوامعي و ها گروه 

 .((Alvani and Shirvani,2006:27آيندمي فائق گروهي کار مشکالت و طلبيفرصت بر
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 اجتماعي ج (.اعتماد

 مدني هاي مشارکتشبکه و متقابل روابط هنجارهاي دو منبع از ناشي را اجتماعي اعتماد پاتنام

 احتمال، باشد اي باالترجامعه در اعتماد سطح چه هر کند ومي تسهيل را همکاري اعتماد. داندمي

ي سرمايه هرچه ترتيب اين به. کندمي ايجاد را اعتماد نيز همکاري. بود خواهد بيشتر هم همکاري

 افزايا بيشتر، فيزيکي سرمايه برخالف، اکاه و استهالک جاي به، شود استفاده بيشتر اجتماعي

 يبارهدر بيشتري اطالعات هاآن، باشد بيشتر افراد ميان تعامل هرچه پاتنام نظر از. يافت خواهد

 کنند.مي پيدا اعتماد براي بيشتري هايانگيزه و آورندمي دست به يکديگر

دنبال شناخت اثرات آن بر از سوي ديگر انتظارات، متغير مستقلي است که در اين پژوها به 

ي اجتماعي هستيم. انتظارات، بيشتر به عنوان يک عامل رواني، نمايانگر ميزان ميزان سرمايه

تواند تا حدود زيادي نيز ناشي از درک و برداشت کلي مردم از توقعات مردم است و مي

 يت لزوماً بر واقعيتگونه که از اين تعبير پيداست، درک از واقعهاي جامعه باشد. همانواقعيت

 منطبق نخواهد بود.

دهد که افزايا ( در کتاب فرسايا قدرت نرم به خوبي توضيح مي2010)ناي و همکاران

انتظارات در جامعه آمريکا سبب شده تا اعتماد مردم به مسئولين کاها پيدا کند. وي  يکي از 

داند که مسئولين بويژه در آستانه ياي مهاي بلندپروازانهعلل افزايا انتظارات را ناشي از وعده

از اين کنا  که احتماالً کلينتون پرزيدنت و هادموکرات 1996 سال دهند. درانتخابات به مردم مي

و واکنا آگاه شده بودند تالش کردند با دوري از اين شعارهاي به اصطالح کهکشاني و تمسک 

 کردند همراه کنند. به همين خاطر تالشهاي معقول و منطقي نظر مثبت مردم را با خود به وعده

را با  کنگره براي خود کار يبرنامه هاآن .دهند کاها انتظارات مردم را ، کمتر هايوعده دادن با

 حساب به يافتنيدست و پروازانه بلند چندان نه شعاري که کردند مطرح «هاخانواده اول» شعار

 داوطلبان از نويسينام :جمله از .بود کوچک نسبتاً هايبرنامه از فهرستي کلينتون هايوعده .آمدمي

، خشن جرائم در شرکت به محکوم افراد توسط سالح مالکيت منع، کودکان براي خواندن آموزش

 براي حقوق بدون هايمرخصي اعطاي در هاشرکت الزام، کشيدن سيگار از کودکان دادن پرهيز

 زير افراد براي شغل يافتن به کمک و ربيانم و اوليا هايهمايا در شرکت چونهم مواردي
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 بسيار هايوعده طرح با کرد تالش خواهانجمهوري نماينده دال باب ديگر سوي از. بيمه پوشا

 براي هاماليات درصدي 15 کاها برنامه اعالم، آن ينمونه که ببرد باال را انتظاراها، پروازانه بلند

 و بخشد رونق دال انتخاباتي مبارزات به نتوانست هرگز پيشنهادي هايبرنامه اين اما. بود همه

توجه به اينکه جامعه آماري  با (.Nye,2010:216-217)خورد شکست انتخابات در نيز نهايت در

گزارش حاضر شهر تهران است، در ادامه به مطالبي در خصوص چرايي انتخاب اين شهر و 

تواند داشته باشد، اي کشور ميمنطقههمچنين تأثيري که پايتخت در آينده سياسي داخلي و 

 براي مکاني و سرزمين، کنترل چيزي مرکز هر از قبل شود. پايتختپرداخته مي

 Taylor,1989:147, as)رودشمار مي به دولت يک نمادين مرکز و سياسي هايگيريتصميم

cited in Ahmadipour et al.2009:126.) خورداربر متفاوت ذاتي کارکرد اين مکان از دو 

 ها،جريان ها،انسان يعني و پراکنشي؛ دفعي ب( کارکرد کششي؛ و جذبي الف( کارکرد :است

 عمليات ها،ها، دستورالعملها، فرمانپديده و کندمي جذب خود سوي به را هاشبکه و مواد

 حوضه به را فضا و کندمي مربوط پخا فضاي سطح در را غيره و توليدات نظارتي، و کنترلي

بايد،  پايتخت يک (.(Hafiznia,2002:282 کندمي تبديل خود سياسي اراده اعمال قلمرو و ذنفو

کشور  بقيه با سستي ارتباط از که هاييقسمت يا افتادهدور هايبخا کنترل جهت در هم

 اقتدار و قدرت منشأ خارجي نامطلوب نفوذهاي برابر در دولت از دفاع براي نيز و برخوردارند

 .(Glassner,2004:103, as cited in Ahmadipour et al,2009:127)ددولت باش

 انتقال و ارضي گسترش با زمان هم ديگر، شهر به شهري از پايتخت انتقال ايران، تاريخ طول در

 سلسلۀ جغرافيايي مرکز در هاپايتخت گاهي بين، اين در. است بوده متداول و امري عادي قدرت،

 بالقوة مدعي که ديگري اقوام با رويارويي در هاآن از پشتيباني برخورداري منظور به و حاکم

 به نزديکي منظور به پايتخت تغيير مکان نيز موارد ساير در. دوشمي گزينيمکان بودند حکومت

تهاجم نظامي دشمن  از ناشي خطرهاي از دوري يا خارجي دشمن با مقابله يبرا جبهه مقدم خط

 (. Mirhaidar,2002:144, as cited in Mottaghidastnaei et al,139)بوده است

 سزايي به نقا هاحکومت اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، اداري، سياسي، مرکز عنوان به پايتخت

 تعريف الگويي اساس بر بايد آن مکان انتخاب و است داشته ايران اداري و جغرافياي سياسي در
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 معرض در رواين از و باشد هاحکومت بالندگي و اقتدار تواند نمادمي پايتخت. شود انجام شده

 جمعيت، رشد امنيتي، و اقتصادي حکومتي، کنترل دقيق نظارت کالبدي، يتوسعه ساز، و ساخت

 .گيردمي قرار فرهنگي علمي، نهادهاي يتوسعه

 نيز و - اداري سياسي هويت و کارکرد با فضا سياسي ساختار ترين عنصرمهم پايتخت واقع، در 

 فلسفه از نظر صرف سياسي - فضايي اين واحد. است فرهنگي و تجاري اقتصادي، ردهايکارک

 اينکه به با توجه فرهنگي، تجاري، اقتصادي، اداري، سياسي، کارکردهاي و ماهيت وجودي،

 و آيدمي حساب به مرکزي دولت اصلي گاهتکيه نيز و حکومت سياسي حاکميت و اقتدار کانون

 خاص توجه مورد است، برخوردار ويژه موقعيت از فضا سياسي سازمان عناصر به ساير نسبت

مطالب مذکور مؤيد نقا و جايگاه  (.Ahmadipour et al.,2009:124)است سياسي جغرافياي

 اي پايتخت است. پايتخت در مناسبات سياسي و اقتصادي داخلي و منطقه

 هادولت از مردم منديرضايت ميزان در افزايش انتظارت تأثير

واقعي « اي از انتظارها و عملکردمجموعه»به اعتقاد پاتنام رضايت عمومي از دولت به معناي 

اي نه چندان دقيق به عنوان نسبت عملکرد واقعي دولت به است که ممکن است به شيوه

گر ضعف عملکرد دولت انتظارهاي شهروندان از آن ياد کرد. کاها رضايت ممکن است نمايان

 که نيست ترديدي چنينهم (.Nye,2010:190)اي از هر دو باشدتظارها يا آميزهيا افزايا ان

( Nye,2010:292)کندمي دشوارتر شهروندان رضايت تأمين را در دولت کار، انتظارات افزايا

 ميان نسبت به بلکه شودنمي ناشي دولت عملکرد از مستقيم طور به رضايت که رسدمي نظر به

از سوي ديگر کوهن نيز تأثير انتظارات را بر  .(Nye,2010:288)دارد ستگيب انتظارها به عملکرد

 قابل بخا کمدست مردم که کند  و معتقد است، ماداميها بررسي ميها و شورشبروز قيام

 ولي .است بعيد کنند قيام اينکه احتمال آورند دست به دارند انتظار که را آنچه از ايمالحظه

 ارضاي توقع مورد ميزان حال عين در و کند پيدا نزولي سير نيازها ضايار واقعي ميزان چنانچه

 گسترش به شروع وسيعي شکاف، دو اين بين صورتاين در، بماند صعودي چنانهم نيازها

، شود تحمل قابل غير آورندمي دست به آنجه و خواهندمي مردم آنچه ميان شکاف وقتي. کندمي
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 قيام به دست است گرفته قرار هايشانخواسته راه بر سر نچههرآ برداشتن ميان از براي آنان

 .(Cohen and prusak,2001:268)زد خواهند

 هاي جمعي پرداخته و معتقد است که خشونتگر نيز به بررسي تأثير انتظارات بر شورشتدرابرت

 فبرطر شاننارضايتي که شود اميد داده اين ناراضي مردم به که است محتمل هنگامي جمعي

، محروم هايگروه ميان در ارزشي هايتوانايي ايحاشيه افزايا .(Gar,1998:181)شد خواهد

هاي انسان بهبود وعده ديگر عبارت به .شودمي گروه آن ارزشي انتظارات اهميت افزايا باعث

اگر اين امر  و شود بهتر مي شانهاي گذشتهمحروميت که اين به را نسبت هاآن اميد، محروم

چنين فالز هم .(Gar,1998:178)آمد خواهد بار به وخيمي نتايج شوند خورده سر اق نيفتد واتف

ها زياد شده و مردم امروز انتظارات از دولت دهد که در جامعهبا ذکر مثالي به خوبي توضيح مي

 وارد لاشتغا انتظار با افراد از زيادي گويد تعدادکنند. وي ميها را مسئول رفاه خود تلقي ميآن

 و هاديپلمه .نيست هاآن انتظارات برآوردن به قادر شغلي نظام اما شوندمي کار بازار

 نارضايتي احساس اين و شوندمي ناراضي، ندارند مناسب اشتغال که هادانشگاه التحصيالنفارغ

 پيشرفت و رفاه مسئول مستقيماً جديد هايدولت در هاحکومت که است حقيقت اين از ناشي

هاي خود گر عبارتي را در يکي از نوشتهتدرابرت .(Gar,1998:153)شوندمي شناخته خود دممر

يک بار با يک »کند که به خوبي تأثير انتظارات را نشان ميدهد: به نقل از جرج ارول مطرح مي

ي کردم. از او پرسيدم که براي اولين بار چه زماني کمبود مسکن در منطقهمعدنچي صحبت مي

بدين معنا که تا همين  .حاد شد. وي پاسخ داد هنگامي که با ما در اين باره صحبت کردندآنها 

اواخر معيارهاي مردم چنان پايين بود که تقريبا هر ميزان از تراکم جمعيت در واحدهاي مسکوني 

 .(Gar,1998, as cited in Orwell.149 «دانستندرا عادي مي

اساس درک و  اساس حقيقت که بر ظارات مردم نه لزوماً برتوان گفت اوالً انتاين اساس مي بر

ها وظايف گيرد. چه بسا حقيقت آن باشد که دولتها شکل ميبرداشت از آن و به تعبيري واقعيت

دهند اما مردم چنين برداشتي را نداشته باشند و در نهايت اين برداشت خود را به خوبي انجام مي

کند نه لزوماً حقايق موجود. نکته قابل ها را تعيين ميتو درک مردم است که سرنوشت حکوم

مندي توجه ديگر اين است که ميزان انتظارات مردم تأثير مستقيم و قابل توجهي در ميزان رضايت
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آنان از حکومت دارد. به اين معني که در صورتي که انتظارات آنان از مسئولين خود باال باشد 

اعتمادي آنان نخواهند شد و بي حتي در صورت عملکرد خوب و مثبت حکومت، مردم راضي

مردان در ميزان روز به روز بيشتر خواهد شد. نکته قابل ذکر ديگر نيز اين است که عملکرد دولت

هاي کند. به اين معني که مسئولين گاه با وعدهانتظارات مردم از مسئولين نيز نقا مستقيمي ايفا مي

رسانند که بهترين جايي ميه را باال برده و کار را ب غيرواقعي بويژه در ايام انتخابات انتظارات مردم

هاي بعد به توضيح بيشتر تواند پاسخگوي انتظارات آنان باشد. در قسمتعملکردها نيز نمي

نفري  384موارد مذکور پرداخته و همچنين متغيرهاي مستقل و وابسته مقاله نيز در حجم نمونه 

 آن ذکر خواهد شد.از شهروندان تهراني آزمايا شده و نتايج 

 علل افزايش انتظارات

پردازيم که منجر به افزايا ميزان انتظارات مردم در اين قسمت به بررسي اجمالي عواملي مي

ادعاهايي  و هادهد، قولترين عواملي که انتظارات مردم را افزايا ميشود. يکي از اصليمي

 سياسي کنند. به همين دليل معموالً رهبرانمي مطرح هايشانبرنامه درباره دولتي هايمقام که است

 شهروندان هايداشتچشم آن بواسطه که معمول از خارج و بزرگ بسيار هايقول دادن بخاطر

  .هستند بدنام برندمي را باال

ي علل افزايا انتظارات دارند که در زير به چند نمونه از هاي مختلفي دربارهنظران ايدهصاحب

 اقتصادي توسعه از مستقيم طور به فزاينده انتظارات معتقد است که اينگلهارت :کنيمآن اشاره مي

متحده  ايالت و اروپا سراسر در دوم جنگ جهاني از پس دوره که شرايطي در .شودمي ناشي

 به، کشورها اين شهروندان، گذاشت کاها به رو فيزيکي امنيت با مرتبط هاينگراني، آمريکا

 تدريج به مردم که اتر از امنيت و آسايا مادي را مطرح کردند. زمانيهايي فرتدريج خواسته

 گرسنگي، غذا طلب در حتي يا، مرد نخواهند گرسنگي از فرزندانشان و خود که يافتند اطمينان

 مطرح، خود پيرامون اجتماعي و مادي محيط از فراتر هاييخواسته، کشيد نخواهند

 (.Inglehart, as cited in Nye,2010:288)کردند

 داندنمي مرتبط سرد جنگ پايان با را آمريکا در افزايا حال در انتظارهاي، ساموئلسون روبرت

 را دوم جهاني جنگ از پس رفاه و وفور عاديغير دوره يک زمينه در هاآمريکايي تجربه بلکه
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 اياافز از فضايي، جنگ از پس هايدهه، وي نوشته به .است گرفته نظر در پديده اين عامل

 آمريکا تاريخ در سابقهبي هاييموقعيت و مزايا با هادهه اين .زد رقم را هاآمريکايي انتظارهاي

 باال نجومي شکل به، مزايا و رفاه هايقله، طوالني نسل يک در که بود ترتيب بدين .بود همراه

 اين .شد اهدخو بهتر پيوسته طور به اوضاع که بود همراه اشتباه باور اين با وضع و اين رفت

کرد  پيدا برجستگي اندازه از هاي بيادادن وعده سياست با، بينانهواقعغير انتظارهاي

(Samuelson,1998, as cited in, Nye,2010:288-289).  در همين رابطه در مورد کشورهاي

 با غربيانغير آشنايي اوليه مراحل در انتظارات افزايا اصلي منبع معتقد است غيرغربي، کول

 غربي سبک به پرورش و آموزش و سواد که شودمي تأکيد اغلب .بود ميسيونرها فعاليت و غرب

 .(Gar,1998:153)هستند فزاينده انتظارات عمده منابع

 هاانسان نزد در ارزشي انتظارات اهميت يا سطح در افزايشي گر نيز معتقد است هرگونهتدرابرت

 افزايا را هاآن نسبي محروميت ،نباشد ارزشي هايتوانايي در مشابهي افزايا با همراه که

 در .گذاشت خواهد جاي بر مشابهي تأثير نيز ارزشي هايتوانايي در کاهشي هرگونه .داد خواهد

 اجتماعي الگوهاي و فرايندها نتيجه در را نسبي محروميت در احتمالي افزايشي توانمي نتيجه

کرد.  استنتاج، ارتباطند در کاهندههاي توانايي يا دهفزاين انتظارات با يا مندنظام طور به که

 زندگي پايين سطح با درآن مردمي کند کهمي تعريف ينديآفر عنوان به را يندآفر اين بالنکستون

 انقالب» عنوان به را آشنايي اينهاي پيامد لرنز .شوندمي آشنا زندگي باالتر سطح مزاياي با

 که اي استفزاينده پروازيبلند آن منبع است معتقد و ند کمي توصيف «فزايندهاي سرخوردگي

جديد هاي گر معتقد است ايدئولوژيچنين رابرتهم .(Gar,1998:152)پذيردنمي تحقق

 نيز همراه فقر از آگاهي و نسبي فقر يک با بايد البته .هستنتد انتظارات يتشديدکننده

 . (Gar,1998:162)باشد

 هاي تحقيقيافته .4

شود. قابل ذکر پرداخته مي هاهمراه نتايج دادهه نامه بامه به بيان برخي از سؤاالت پرسادر اد

است که با توجه به محدوديت حجم مقاله از ذکر جزئيات سؤاالت و همچنين بيان ريز مسائل 

 .نظر شده و در صورت نياز در قالب پيوست ارائه خواهد شدآماري و غيره صرف
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 ت پرسشنامه به تفكيک درصد هر گزينه  بررسي سواال (:1)جدول

ره
ما

ش
 

 گزينه پنج گزينه چهار گزينه سه گزينه دو گزينه يک توضيحات سواالت
مقدار آزمون 

 خي دو

نتيجه آزمون 

 خي دو

1 

به نظر شما دولت در 

زمينه مسکن تا چه 

حد بايد به مردم 

 تسهيالت ارائه کند؟

 گزينه ها
 يافهيدولت وظ

 ندارد

 نهيهز 20%

خت سا

 مسکن

 نهيهز 40%

ساخت 

 مسکن

 نهيهز 60%

ساخت 

 مسکن

 %80از  ايب

ساخت  نهيهز

 مسکن
95/214 

 

 متفاوت

 160 121 73 15 8 تعداد 

 42/4 32/1 19/4 4 1/2 درصد

 

2 

 

به نظر شما دولت و 

 جاديا نهيمردم در زم

 زانياشتغال به چه م

 دارند؟ تيمسئول

 گزينه ها
، مردم %80دولت 

20% 

، %70لت دو

 %30مردم 

، %60دولت 

 %40مردم 

، %50دولت 

 %50مردم 

، %40دولت

 %60مردم 
 متفاوت 14/103

 29 88 54 67 144 تعداد

 7/6 23 14/1 17/5 37/7 درصد

3 

به نظر شما دولت در 

ازدواج تا چه  نهيزم

به جوانان  ديحد با

 کمک کند؟

 گزينه ها

 فهيدولت وظ

بر  يميمستق

 عهده ندارد

وام  ياعطا

به صورت 

 يکاف يفعل

 است

 ديبا

 التيتسه

را  يپرداخت

دوبرابر 

 تيوضع

 کند يفعل

 ديبا

 التيتسه

را  يپرداخت

سه برابر 

 تيوضع

 کند يفعل

 التيتسه ديبا

را  يپرداخت

چهار برابر 

 يفعل تيوضع

 کند
 متفاوت 03/197

 167 81 93 28 11 تعداد

 43/9 21/3 24/5 7/4 2/9 درصد

4 

بدون انتظار  ديدم بامر

از کمک دولت، 

خود  ياقتصاد يزندگ

 را سامان بخشند.

 کامالً موافقم موافقم تاحدودي مخالفم کامالً مخالفم گزينه ها

 13 42 36 123 166 تعداد متفاوت 75/211

 3/4 11/1 9/5 32/4 43/7 درصد

5 

 فهيوظ نيشتريدولت ب

را در ارائه خدمات 

و خدمات  يعموم

 يهانهي)هز ييربنايز

آب، برق، گاز و تلفن 

و گسترش آنها( به 

 عهده دارد.

 کامالً موافقم موافقم تاحدودي مخالفم کامالً مخالفم گزينه ها

 متفاوت 22/85

 92 139 56 52 42 تعداد

 24/1 36/5 14/7 13/6 11 درصد
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6 

تا چه انداره  دولت

به احزاب و  ديبا

 ياسيس يهاگروه

 بدهد؟ يوآزاد راياخت

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 57 102 123 58 34 تعداد متفاوت 06/63

 15/2 27/3 32/9 15/5 9/1 درصد

7 

مسئول نظارت  دولت

بر اخالق، رفتار و 

 يعموم يهنجارها

 است.

 کامالً موافقم موافقم تاحدودي مخالفم کامالً مخالفم گزينه ها

 91 143 72 46 23 تعداد متفاوت 17/111

 24/3 38/1 19/2 12/3 6/1 درصد

8 

 ديموافق زانيتا چه م

که هر فرد 

خود را  يهاخواسته

و  ياقتصاد ،ياسي)س

...( در هر زمان و هر 

 مکان ابراز دارد؟

 کامالً موافقم موافقم تاحدودي مخالفم کامالً مخالفم گزينه ها

 متفاوت 51/107

 109 133 74 41 19 دتعدا

 29 35/4 19/7 10/9 5/1 درصد

13.1 

تا چه ميزان به 

و  مارستانهايبعملکرد 

اعتماد  هادرمانگاه

 داريد؟

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 11 94 97 112 63 تعداد متفاوت 86/78

 2/9 24/9 25/7 29/7 16/7 درصد

13.2 

به تا چه ميزان 

 يبانکهاعملکرد 

 ي اعتماد داريد؟دولت

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 20 112 82 93 66 تعداد متفاوت 84/59

 5/4 30 22 24/9 17/7 درصد

13.3 

تا چه ميزان به 

 هايشهردارعملکرد 

 اعتماد داريد؟

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 11 89 87 109 73 تعداد اوتمتف 92/72

 3 24/1 23/6 29/5 19/8 درصد

13.5 

تا چه ميزان به 

اعتماد  سيپلعملکرد 

 داريد؟

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 31 125 88 67 68 تعداد متفاوت 61052

 8/2 33 23/2 17/7 17/9 درصد

14.1 

مراسم تا چه اندازه در 

 اديو اع ،يه خوانروض

) شامل مراسم  يمذهب

ماه محرم، ماه رمضان، 

 حضور داريد؟ ...(

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 متفاوت 50/83
 85 139 64 43 44 تعداد

 22/7 37/1 17/1 11/5 11/7 درصد

 متفاوت 33/67 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها 14.2
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نماز تا چه اندازه در 

جماعت در مساجد و 

 يو مکانها هاهينيحس

 حضور داريد؟ گريد

 40 46 53 111 117 تعداد

 10/9 12/5 14/4 30/2 31/9 درصد

14.3 

تا چه اندازه در 

 ينيجلسات آموزش د

و احکام.ختم اموات 

حضور  قرائت قرآن اي

 داريد؟

 زياد خيلي زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 متفاوت 38/60
 40 64 52 90 122 تعداد

 10/9 17/4 14/1 24/5 33/2 درصد

14.4 

تا چه اندازه در 

حضور  انتخابات

 داريد؟

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 83 107 66 47 68 تعداد متفاوت 11/31

 22/4 28/8 17/8 12/7 18/3 درصد

14.5 

 دازه در تا چه ان

ي اسيس يهايسخنران

 حضور داريد؟

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 23 35 39 80 183 تعداد متفاوت 47/218

 6/4 9/7 10/8 22/2 50/8 درصد

14.6 

تا چه اندازه در 

 کياز  يطرفدار

 خاص ياسيجناح س

 حضور داريد؟

 زياد خيلي زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 8 22 27 45 251 تعداد متفاوت 08/559

 2/3 6/2 7/6 12/7 71/1 درصد

15 

ماه تا  کيمعموال در 

و  ديچه اندازه به د

 انياقوام، آشنا ديبازد

و دوستان خود 

 د؟يرويم

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 متفاوت 06/45
 22 84 94 93 75 تعداد

 6 22/8 25/5 25/3 20/4 درصد

16.1 

تا چه اندازه با 

 هيريخ يانجمنها

 کنيد؟همکاري مي

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 10 73 78 114 93 تعداد متفاوت 12/79

 2/7 19/8 21/2 31 25/3 درصد

16.2 

تا چه اندازه با 

 يو انجمنها هاهياتحاد

ي احرفه ،يصنف

 کنيد؟ميهمکاري 

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 8 28 23 71 219 تعداد متفاوت 74/409

 2/3 8 6/6 20/3 62/8 درصد

16.3 
 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 متفاوت 40/425
 2 21 30 70 219 تعداد
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تا چه اندازه با 

ي اسالم يانجمنها

 کنيد؟همکاري مي

 0/6 6/1 88 20/5 64 درصد

16.4 

 

  تا چه اندازه با

 گاهيفعال در پاحضور 

-همکاري مي جيبس

 کنيد؟

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 17 35 31 68 182 تعداد متفاوت 245

 5/1 10/5 9/3 20/4 54/7 درصد

16.5 

انجمن تا چه اندازه با 

 انيو مرب اياول

 کنيد؟کاري ميهم

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 5 43 29 62 208 تعداد متفاوت 54/379

 1/4 12/4 8/4 17/9 59/9 درصد

16.6 

تا چه اندازه با 

ي محل يشوراها

 کنيد؟همکاري مي

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 3 17 19 56 245 تعداد متفاوت 78/578

 0/9 5 5/6 16/5 72/1 درصد

16.7 

تا چه اندازه با 

و  يهنر يهاانجمن

ي علم اي يادب

 کنيد؟همکاري مي

 خيلي زياد زياد تاحدودي کم خيلي کم گزينه ها

 متفاوت 97/358

 18 38 27 58 210 تعداد

 5/1 10/8 7/7 16/5 59/8 درصد
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 بررسي متغيرهاي مختلف(: 2)جدول

 هاي فرعي و اصلي تحقيقبررسي فرضيه

 پردازيم.نامه ميانهاي فرعي پايدر اين قسمت قبل از مطرح کردن فرضيه اصلي به بررسي فرضيه

ها رابطه منفي و معنادار هاي آنبين انتظارات اقتصادي و اعتماد مردم به مسئولين و سياست.1

 وجود دارد.

ضريب تعيين، تأييد 0324/0و   -180/0نامه اين فرضيه با ميزان همبستگي طبق نتايج پرسا

 شده است. 

 رابطه منفي و معنادار وجود دارد.مردم به نهادها  اعتماد و اقتصادي انتظارات بين.2

 

 نتايج     

 

 متغير

 ضريب تعيين نوع رابطه و اعتبار آن سطح معناداري مقدار خطا مقدار همبستگي تعداد

 انتظارات اقتصادي
383 076/0- 05/0 139/0 ----- 0058/0 

 اعتماد

 انتظارات سياسي
 0605/0 منفي و معنادار 000/0 05/0 -246/0 379

 تماداع

 انتظارات اقتصادي

383 036/0- 05/0 485/0 ----- 0013/0 

 ها شبکه

 انتظارات سياسي
 0529/0 منفي و معنادار  000/0 05/0 -230/0 379

 ها شبکه

 انتظارات سياسي
 0734/0 منفي و معنادار  000/0 05/0 -271/0 379

 سرمايه اجتماعي 

 ديانتظارات اقتصا
383 049/0- 05/0 336/0 ----- 0024/0 

 سرمايه اجتماعي

 انتظارات مردم از مسئولين
383 

 
 0681/0 منفي و معنادار  000/0 05/0 -261/0

 سرمايه اجتماعي
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بر اساس نتايج پرسا نامه اين فرضيه رد شد و رابطه معناداري بين اين دو متغير مشاهده نشده 

 محاسبه شده است. 05/0و حد معناداري   -040/0است. مقدار همبستگي اين دو متغير 

منفي و معنادار  رابطه اهآن هايسياست و مسئولين به مردم اعتماد و  سياسي انتظارات بين.3

 دارد. وجود

 داري تاييد شد.حد معنا 05/0ضريب تعيين و  0671/0مقدار همبستگي،  -259/0اين فرضيه با 

 .دارد وجود رابطه منفي و معنادار نهادها به مردم اعتماد و سياسي انتظارات بين.4

ضريب تعيين، تاييد 0595/0حد معناداري و 05/0مقدار همبستگي و  -244/0اين فرضيه نيز با 

 شده است.

 بين انتظارات اقتصادي با مشارکت رابطه منفي و معنادار وجود دارد..5

و ضريب -036/0هاي تحقيق تاييد نشد. مقدار همبستگي اين دو متغير اين فرضيه طبق داده

 محاسبه شده است. 0013/0تعيين 

 .دارد ار وجودرابطه منفي و معناد مشارکت با مردم سياسي انتظارات بين.6

 ضريب تعيين تاييد شده است. 0529/0مقدار همبستگي و -230/0اين فرضيه با 

 .دارد وجود ي اجتماعي رابطه منفي و معنادارسرمايه و سياسي انتظارات بين.7

 ضريب تعيين تاييد شده است.0734/0ضريب همبستگي و -271/0اين فرضيه با مقدار 

 .دارد منفي و معنادار وجود ي اجتماعي رابطههسرماي و اقتصادي انتظارات بين.8

 0024/0و ضريب تعيين دو متغير -049/0اين فرضيه مورد تأييد قرار نگرفت. مقدار همبستگي 

 محاسبه شده است.

هاي فرعي تحقيق، در اين مرحله به بررسي فرضيه اصلي تحقيق در پس از بررسي فرضيه

 م و سرمايه اجتماعي پرداخته شده است. خصوص وجود رابطه بين متغير انتظارات مرد
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 بررسي رابطه بين متغير انتظارت مردم و سرمايه اجتماعي (:3)جدول 

 

 نتايج

 

 متغير

 تعداد
مقدار 

 همبستگي
 مقدار خطا

سطح 

 معناداري

نوع رابطه و 

 اعتبار آن

ضريب 

 تعيين

 انتظارات مردم از مسئولين
 0681/0 منفي و معنادار 000/0 05/0 -261/0 383

 سرمايه اجتماعي

 

داشته و مقدار  وجود ي اجتماعي رابطه منفي و معنادارسرمايه و مسئولين از مردم انتظارات بين

 برآورد شده است. 0681/0و ضريب تعيين  -261/0همبستگي 

هاي تحقيق، فرضيه اصلي تحقيق تاييد شده است. بر اين اساس بنابراين بر اساس تحليل يافته

کند، اندازه ميزان انتظارات مردم از مسئولين افزايا پيدا مي توان ادعا کرد که در شهر تهران هرمي

ي ترين بخا سرمايهها که به تعبيري مهمي اجتماعي و همچنين اعتماد آناز سوي ديگر سرمايه

 کنددهد کاها پيدا مياجتماعي را تشکيل مي

 گيرينتيجه.5

يک سو با ياري جستن از مباني نظري و از سوي ديگر با تطبيق در اين تحقيق تالش شد از 

نامه به بررسي رابطه بين اين مباني احصا شده در عمل با استفاده از روش پيمايا و ابزار پرسا

دو متغير بپردازد. براين اساس در ابتداي مقاله به بررسي نظرات انديشمندان پيرامون سرمايه 

ارتباط بين اين دو پرداخته شده است. در اين قسمت تالش شده  اجتماعي، انتظارات و همچنين

تا مباني نظري ارائه شده در حدي باشد که بتواند به طور مستقل فرضيه مطرح شده را مورد 

سازي شده و در شهر آزمون قرار دهد. اما براي تطبيق و سنجا آن در عمل اين مفاهيم شاخص

نفر مورد پرسا قرار گرفت. نتايج بدست آمده از  400نامه از حدود تهران در قالب پرسا

ها مؤيد تحقيقات نظري مذکور بود و مشخص شد که رابطه منفي و معنادار بين سرمايه نظرسنجي

اين فرضيه تأييدشده ارزش  اجتماعي و ميزان انتظارات مردم از مسئولين وجود دارد.

ا که مقوله انتظار به طور مستقيم با اي را براي حکمرانان در بر دارد. چرگذاري ويژهسياست
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هاي اساسي حکمراني محسوب مفهوم اعتماد و سرمايه اجتماعي در ارتباط است که يکي از شاکله

شود. به عبارتي اگر اعتماد مردم به يک نظام سياسي به هر دليلي رو به تنزل بگذارد پايه هاي مي

اي ديگر نيز فراهم خواهد شد. از آن حکومت سست شده و زمينه وجود بحران ها و شکاف ه

توانند توقعات مردم را در حد مطلوب ران انتظارات مياين رو مسئوالن با شناخت عوامل پيا

رغم آنکه جزء نگه دارند و از تبعات آن جلوگيري کنند. همچنين در قسمتي ديگر از مقاله علي

ات مردم را به صورت فزاينده اصلي موضوع نبود اما به بررسي مواردي پرداخته شد که انتظار

تواند داشته گذاري خوبي را در عمل ميدهند. شناخت اين عوامل نيز اثر سياستافزايا مي

برنده انتظارات نياز به مجالي مجزا براي تحقيق دارد اما با توجه باشد. البته شناخت عوامل پيا

 به اهميت آن به طور اجمالي به آن اشاره شد. 

 در که در نظر گرفته شد مستقلي متغير گونه که در بدنه مقاله ذکر شد به عنوانانتظارات همان

 عنوان به بيشتر، انتظارات. بوديم اجتماعي يسرمايه بر آن تأثير شناخت دنبال به پژوها اين

 از ناشي نيز زيادي حدود تا تواندمي و است مردم توقعات ميزان گرنمايان، رواني عامل يک

 درک، پيداست تعبير اين از که گونههمان. باشد جامعه هايواقعيت از مردم کلي برداشت و درک

 .نيست منطبق هاواقعيت بر لزوماً نيز واقعيت از

هاي مسئولين ترين علل افزايا انتظارات مردم از مسئولين به اعتقاد نگارنده وعدهيکي از مهم 

گيرد. در صورتي که افزايا ديگري به خود مياست. اين امر بويژه در ايام انتخابات رنگ و لعاب 

انتظارات با افزايا کارايي همراه نباشد نتيجه آن کاها اعتماد مردم به مسئولين و در نهايت نيز 

 کند: ي اجتماعي خواهد بود. ناي در کتاب فرسايا قدرت نرم بيان ميکاها سرمايه

کنند نيز انتظارات را ايجاد هايشان مطرح ميهاي دولت درباره برنامهها و ادعاهايي که مقامقول» 

هاي بسيار بزرگ و خارج از معمول که به واسطه آن کند. رهبران سياسي به خاطر دادن قولمي

 رود، بدنام هستند.هاي شهروندان باال ميچشم داشت

شوند و اي يکنواخت و منظم داشته باشد، مردم ناخشنود ميحتي اگر عملکرد رهبران جنبه

نکته قابل توجهي که ناي و همکاران  (.Nye,2010:215 «)رودرضايت عمومي رو به کاها مي

« هاخواست»کنند اين است که در همان زماني که انتظارها در قالبنيز در کتاب خود اشاره مي
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هاي دولت رو به کاها است. به داشت به موفقيترو به فزوني است، انتظارهاي مبتني بر چشم

هاي که اگر چه انتظارات مردم از مسئولين افزايا پيدا کرده اما به علت اينکه وعده اين معني

مسئولين در بسياري از موارد آنگونه که بايد و شايد عملي نشده مردم به يک يأس و نوميدي 

هاي منفي از مدت برداشتاند. به عبارت ديگر پيشينه درازها رسيدهنسبي درباره محقق شدن آن

 (.Nye,2010:215)هاي آينده دولت شده استداشت مردم از موفقيتب کاها چشمدولت، سب

 بد عملکرد موارد ديگري مانند رفع از ترراحت مراتب به انتظارات افزايا عدم براي تالش

 با و است حکومت به نسبت مردم منفي نگرش تغيير ويا کارايي افزايا براي تالش ،دولت

 قابل مسئولين دهيوعده نحوه و مردم با مسئولين گفتن سخن نوع در دقت و شناختيروان تدابير

ترين عوامل براي کنترل ميزان انتظارات مردم از مسئولين بدون شک يکي از مهم .است تحقق

هاي خود به مردم است. با توجه به بيان اين نکات مراعات و مالحظه مسئولين در بيان وعده

هاي خود در حل منديواقعيات موجود و متناسب با توان فتنمسئولين الزم است تا با در نظر گر

 مسائل به مردم وعده بدهند و از مالحظات حساب نشده خودداري کنند.

توان به گسترش تکنولوژي و سيستم هاي ارتباطي اشاره کرد که باعث شده از سوي ديگر مي 

آيند با جوامع پيشرفته ساب ميويژه جوانان که قشر تأثيرگذاري در جوامع امروزي به حمردم و به

و صنعتي آشنا شده و خواه ناخواه سطح توقعاتشان افزايا پيدا کند. به طور مثال از دانشجوياني 

توان شوند، نميکه به راحتي با وضعيت رفاهي و تحصيلي دانشجويان ديگر کشورها آشنا مي

 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 

شوند و يافته آشنا ميهاي دنياي توسعهآيد. به اين معني که زماني که مردم با پيشرفتبوجود مي

اتشان شنوند بدون اينکه بخواهند، سطح توقعي برخي مسئولين را ميهاي بلندپروازانهيا وعده

هاي گذشته مشاهده ي وضعيت جوامع در سالتوان با مقايسهرود. اين امر را به راحتي ميباال مي

سال گذشته حاضر بودند با حداقل امکانات و حتي در کنار  ي قبل يا چندکرد. جوانان دهه

م خانواده قديمي، زندگي جديد خود را شروع کنند اما در حال حاضر کمتر کسي حاضر به انجا

 شود.اين کار مي
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 خشونت که است معتقد و پرداخته جمعي هايشورش بر انتظارات تأثير بررسي به نيز گرتدرابرت

 برطرف شاننارضايتي که شود داده اميد اين ناراضي مردم به که است محتمل هنگامي جمعي

، محروم يهاگروه ميان در ارزشي هايتوانايي ايحاشيه افزايا. (Gar,1988:181)شد خواهد

 هايانسان بهبود وعده ديگر عبارت به. شودمي گروه آن ارزشي انتظارات اهميت افزايا باعث

 امر اين اگر و  شودمي بهتر شانگذشته هايمحروميت که اين به نسبت را هاآن اميد، محروم

 بعاتت اهميت (Gar,1988:178)آمد خواهد بار به وخيمي نتايج شوند خورده سر و نيفتد اتفاق

 افزايا به فرانسه انقالب وقوع مورد در دوتوکويل آلکسي که است حدي به امر اين از ناشي

 با که هرچند فرانسه مردم اندازه از بيا انتظارات افزايا که است معتقد و کرده اشاره انتظارات

 به رمنج داشت درجامعه رفاه رشد از بيا سرعتي که آنجا از ولي بود همراه رفاه نسبي افزايا

 تواندمي که آنجا تا دارد را بدي بسيار تبعات جامعه در انتظارات رويهبي افزايا. شد انقالب بروز

 وقوع صورت در. کند دارخدشه را مسئولين به مردم اعتماد و برده سؤال زير را نظام مشروعيت

 يجادا زمينه و آمد نخواهد مردم چشم به مسئولين مثبت کارهاي حتي ديگر اتفاقي چنين

 .آيدمي بوجود جامعه در مشروعيت بحران مخصوصاً ديگر هايبحران

ي پاتنام عملياتي شد. بر همين ي اجتماعي بر اساس نظريهچنين در اين تحقيق مفاهيم سرمايههم

شوند: ي اجتماعي بر اساس نظريه پاتنام از سه عنصر اصلي تشکيل مياساس عناصر سرمايه

 ا و هنجارها.هها، ارزشاعتماد، شبکه

 که، باشد داشته دنبال به را مختلفي تبعات تواندمي انتظارات افزايا گونه که ذکر آن رفتهمان

شد. شايسته است  ي اجتماعي پرداختهسرمايه کاها يعني موارد اين از يکي به حاضر تحقيق در

نتظارات و تأثير اي مستقل با موضوع داليل افزايا ابا توجه به اهميت بحث انتظارات، مطالعه

توان درصد و احتمال آن بر ابعاد مختلف زندگي مردم انجام شود. با کنترل اين متغيرِ مستقل مي

آمد بحران مشروعيت در جامعه را کاها تنزل اعتماد مردم به مسئولين و همچنين احتمال پيا

سو ارايي بهتر از يکتوان شاهد کمندي مردم از مسئولين ميداد و از سوي ديگر با ارتقاء رضايت

چنين جامعه آماري در مقاله حاضر و افزايا اعتماد مردم به مسئولين از سوي ديگر باشيم. هم

بديلي است که پايتخت در توجه به اثرگذاري بي تهران انتخاب شده بود. انتخاب تهران با
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ه و همچنين تواند داشته باشد. نگاهي به تاريخ ايران در اعصار گذشتسرنوشت يک کشور مي

تواند تاثيراتي در سطح داخل کشور ن از آن دارد که پايتخت نه تنها ميها، نشاديگر پايتخت

اي و ژئوپليتيکي نيز باشد. اين اثرگذاري تواند تغييردهنده مناسبات منطقهداشته باشد، بلکه مي

براين اساس رصد  تواند وجود داشته باشد.هاي قدرت است که در پايتخت مينيز تابعي از مولفه

تواند شناخت و ارزيابي مفهوم سرمايه اجتماعي در ايران با محوريت و مرکزيت پايتخت مي

 .  تري از آينده کشور را در اختيار پژوهشگران و کارشناسان قرار دهددقيق

 .قدرداني6

سپاسگزاري  دانم از تمام کساني که در نگارش اين مقاله مرا ياري کرده اند تشکر وبرخود الزم مي

کنم. به طور ويژه از برادرعزيزم جناب آقاي دکتر مجيد بهستاني که در کارهاي علمي و شخصي 

چنين از مرکز مايم. همنتشکر مي کردندمند ميمرا از ارشادات مشفقانه خود بهرههمواره 

 .شودآوري و تحليل داده قدرداني ميافکارسنجي ايسپا نيز جهت انجام کارهاي جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   113  .......ي اجتماعي و ميزان.تحليل ژئوپليتيكي رابطه بين سرمايه _________________________

        References 

1. Abdul Baqi,A.M; Dalawi,M; Ebrahimi,A.Q (2007). Development of social 

capital in the shadow of trust, Social Capital Conference.[In Persian] 

2. Ahmadi, L (2004). Social capital and its evaluation indicators, Master's 

degree, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.[In 

Persian]         
3. Ahmadi, M, Shapoorabadi, A (2007). Investigating social capital in Iran and 

its role and position in the country's development process, Social Capital 

Conference.[In Persian] 

4. Ahmadipour, Z; valigholizadeh, A (2009). Study and analysis of the main 

factors of relocation of capitals with emphasis on the choice of Ankara as the 

capital of Turkey. Geography, New Era, Seventh Year, No. 22.[In Persian] 

5. Akbari, A (2004). The Role of Social Capital on Participation:Investigating 

the effect of social capital on socio-political participation(Case study of 

Farsing village of Songhar city functions), Master's degree, Faculty of Social 

Sciences, University of Tehran.[In Persian] 

6. Alvani, M, Shirvani, A (2006). Social capital(Concepts, theories and 

applications), Esfahan, Mani Publications.[In Persian] 

7. Babajani, A (2007). Promotion of social capital, the foundation of dynamic 

development of rural areas(Challenges and solutions), Social Capital 

Conference.[In Persian] 

8. Bourdieu, p. (1986). the forms of capital. “In handbook of theory and research 

for the sociology of education”, ed. JG Richardson, pp.241-58.n,New York: 

Greenwood. 

9. Cohen, D.; Prusak. L (2001). In Good Company: How Social Capital Make 

Organizations Work In. 

10. Coleman, J (1988). “social capital in the creation of human capital” American 

jouranal of sociology, 94 ( supplement): s95-s120. 

11. Coleman, J. S. (1990). "Foundations of Social Theory". Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 

12. Emadi, A (2011). Investigating the relationship between the use of social 

networking sites and social capital(Case study: Students of Shahid Beheshti 

University), Master's degree, Faculty of Management and Accounting, Shahid 

Beheshti University.[In Persian] 

13. Fukuyama, F (1942). The end of order, Translator: Ghulam Abbas Tavassoli, 

Tehran, The story of the new pen(2006) .[In Persian] 

14. Gar,T (1998). Why do Humans Rebel, Tehran, Research Institute for Strategic 

Studies.[In Persian] 

15. Golabi, F (2004). The role of social trust in development with emphasis on the 

performance and role of Islamic councils(Case study of East Azerbaijan), 



114 1400 پاييزوم، سدهم، شماره هففصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ___________________________

Masters Degree, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.[In 

Persian] 
16. Imani jajarmi, H (2001). Social capital and urban management, Tehran: 

Journal of Urban Management, number 7.[In Persian] 

17. Jafari, R (2006). Investigating the Relationship between Social Capital and 

Political Participation among University Students in Tehran, Master's degree, 

Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University.[In 

Persian]  
18. Khoshfar, G.R; Salehi, S (2007). Social capital and environmental behaviors 

in Iran, Case Study:Provinces of Gilan, Mazandaran and Golestan, From the 

collection of articles of the Social Capital Conference.[In Persian] 

19. Mottaghi Dastnaei, A; Lotfi, H ; Sadeghi, M (2014). Dimensions of political 

geography, location and transfer of the capital in Iran. Quarterly Journal of 

Planning Logics, forth year, Issue 16.[In Persian] 

20. Nye, J.S; et al (2010). Decline of Soft Power (People, State  and Trust), 

Translate by Mirtorabi.S. Published by Imam Sadegh University Press, 

Tehran.[In Persian] 

21. Ounagh, N (2005). Investigating the relationship between social capital and 

quality of life(A case study of the city of Gonbad Kavous), Master's degree, 

Faculty of Social Sciences, University of Tehran.[In Persian] 

22. Putnam, R (2001). Making Democracy work(Italian experience and lessons 

for countries in transition), Tehran, Salam newspaper.[In Persian] 

23. Putnam, R. D. (1993). “the prosperous community – social capital and public 

life” the American prospective-13:35-42. 

24. Putnam, R.D (2000). Bowling Alone; The collapse and revival of American 

community, Simon and Schuster, New York. 

25. Putnam, R. D (2001). "Social capital: Measurement and consequences", Isuma 

vol.2. 

26. Rafipour, F (1994). Trust and anomie or social turmoil, Research on the 

potential of anomie in Tehran, Quoted from Afsaneh Kamali.[In Persian] 

27. Rajabzadeh, A (2003). Iranian cultural behaviors, Ministry of Culture and 

Islamic Guidance, Office of National Plans.[In Persian] 

28. Salehi, A (2010), Citizens' social capital and good urban governance(Case 

study: Paveh city), Master's degree, Faculty of Social Sciences, University of 

Tehran.[In Persian] 

29. Sharepour, M (2004). Social capital: Definitions, dimensions and 

consequences, Tehran.[In Persian] 

30. Shojaei Baghini, M.M (2008). Conceptual foundations of social capital, 

Tehran, Research Institute for Cultural and Social Studies.[In Persian] 



   115  .......ي اجتماعي و ميزان.تحليل ژئوپليتيكي رابطه بين سرمايه _________________________

31. Soleimani, M (2008). Measuring the effects of social capital on economic 

growth in the Islamic Republic of  Iran, Master's degree, Faculty of 

Economics, Imam Sadegh University.[In Persian] 

32. Soltani,T; Jamali, M (2007). Investigating the Relationship between Social 

Capital and Mental Health: Students of the Faculty of Social Sciences, Shiraz 

University, Presented at the Social Capital Conference.[In Persian] 

33. Tajbakhsh, K (2003). Investigating the role of social capital in the efficiency 

of local councils in Iran, Ministry of Interior, Fars Governorate, Office of 

Social Affairs and Councils.[In Persian] 

34. Vilanova; Josa (2003). Department of Industrial Engineering and 

Management. Tamper University of Technology. 

 


