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 مقدمه

آمیـز  زمینـه آغـاز همزیسـتي مسـالمت     مشارکت سیاسي رکن مهم دموکراسي و پیش

یابـي. رفتـار   اقوام در یک نرام اجتماعي اسـت کـه در رفتارهـاي انتخابـاحي حجلـي مـي      

ام سیاسـي  در نرـ  عنوان یکـي از معیارهـاي سـنجش حوسـعه سیاسـي      انتخاباحي اقوام به

شاخ   در زمینه شود. ساختار قومي در جهان حاکي از این است کهناهمگون حليي مي

کشـور داراي نـاهمگوني قـومي پـایین      28کشـور دنیـا،    897 ناهمگوني قـومي از بـین  

. هستني (3/7شاخ  باالي باال )کشور داراي ناهمگوني قومي  11( و 8/7شاخ  زیر )

، 1/7اهمگوني قومي، زباني و مذهبي به حرحی  با شـاخ   در زمینه ن رانیا در این میان،

بـا حوجـه   (. 811: 2773و همکاران،  8جزء کشورهاي ناهمگون است )آلسینا 8/7و  7/7

جامعـه همبسـتگي    جامعه ایراني، رفتار انتخاباحي مردم شباهت زیـادي بـا   به حنوع قومي

فردیناني حـونیس دارد؛ بـه    3جامعه فزلشافتي ( و8319دورکیم )حرجمه پرهام، 0ارفانیکي

ساختار حنوع قومي، در حال فـذار از یـک سـاختار     برحس این معني که جامعه ایراني 

 1هانتینگتون زعم بهسیاسي ـ اجتماعي مکانیکي به فونه ارفانیکي با بافتي منسجم است.  

ي حوسعه سیاسي؛ حابع دو عامـل نگـرش و   اصل اریمع مثابه بهمشارکت سیاسي  3و نِلسون

و نهادهاي اجتماعي واسـطه در   ها انجمنها و هاي نخبگان سیاسي و وضع فروهلویتاو

اجتماعي از طریق دو عامل حقرک اجتمـاعي و   ـفرایني حوسعه اقتصادي    جامعه است و

: 8373دهي )رضـایي،  مشارکت سیاسي و اجتماعي رخ مي مشارکت فعال در چارچور

با رشي اقتصادي از طبيه متوسط بـاالحري   کشورهایي که همراه 1(. به نرر لیپست31-31

 کمتـر اسـت   آنهـا حر از کشـورهایي هسـتني کـه ایـن زمینـه در      برخوردارني، دموکراحیک

در  بنـيي حـرین فـروه   اقوام، بزرگ، جهینت در(. 287: 8319)غفاري هشچین و همکاران، 

امنیـت   امنیت ملي، حفظ ازجملهنرام سیاسي ایران هستني که اهمیت آن در مسائل ملي 

است. وجـود ایـن    مشاهيه  قابلعمومي، همگرایي با ساختار سیاسي، حفظ هویت ملي 

                                                      

1. Alesina       2. organic solidarity       3. Gesellschaft 

4. Huntington     5. Nelson               6. Lipest 



  011 ... جمهوري ایران رفتار انتخاباتي اقوام در انتخابات دوره یازدهم ریاست

 

، باعـث  جوار همحنوع قومي در ایران، موقعیت جررافیایي اقوام و ارحباط آن با کشورهاي 

کننـيه   و حيویـت  فـردد  يماهمیت یافتن رفتار انتخاباحي اقوام در سط  مشارکت سیاسي 

سعه سیاسـي کشـور اسـت. انتخابـات ریاسـت جمهـوري در       همبستگي ملي و عامل حو

ایران، فرافیرحرین انتخاباحي است که عملکرد ملـي اقـوام و آحـاد مـردم را بـه نمـایش       

ي قـوم  چنـي هـاي  اسـتان ازجملـه  . استان سیستان و بلوچستان و استان فلستان فذارد يم

تمرکزنـي. اسـتان   بلوچ و حرکمن در ایـن دو اسـتان م   اقوام بیشترین شوني ومقسور مي

سیستان و بلوچستان، به دلیل انزواي جررافیایي و دورافتادفي از مرکز سیاسـي اهمیـت   

، سـاکنان عمـيه ایـن    مـذه   عهیشهاي  مذه  و زابلي هاي سني  ي دارد؛ بلوچحوجه قابل

هـا در کشـورهاي همسـایه نیـز      آنکه دنباله جمعیتي و قومي بلـوچ  ژهیو بهاستان هستني. 

ست و با حوجه به مسـائل امنیتـي کشـورهاي مزبـور و حضـور نیروهـاي       فسترده شيه ا

 ازفـذارد.   ثباحي سیاسي در منطيه بر این استان قـومي حـأثیر مـي   بي هرفونهي، ا فرامنطيه

سوي دیگر، کمبود بنیادهاي زیستي و مشکالت معیشتي و اقتصـادي، فيـر مـزمن را در    

کشورهاي آسـیاي مرکـزي، هرفونـه    استان موج  شيه است. با حوجه به مسائل امنیتي 

فذارد. نقوه و میزان مشـارکت سیاسـي و رفتـار    ثباحي سیاسي بر این قوم نیز حأثیر مي بي

یافتگي سیاسـي و مشـارکت آنـان در امـور     حوسعه سیاسي، برکنشانتخاباحي این دو قوم 

 ملي، حأثیر مهمي دارد. بررسي آمار انتخابـاحي ریاسـت جمهـوري در اسـتان سیسـتان و     

هـاي  ها در ميایسه بـا اسـتان  حاکي از این است که این استان بلوچستان و استان فلستان

 مرکزي کشور، میزان مشارکت کمتري داشتني؛ اما میزان مشارکت مردمي این دو اسـتان 

حيریج افزایش چشمگیري داشته اسـت. بـر ایـن اسـاس هـيف       با فذشت زمان به قومي

ابـاحي اقـوام در انتخابـات دوره یـازدهم ریاسـت      اصلي پژوهش فعلي بررسي رفتار انتخ

 و حرکمن است. جمهوري ایران در بین اقوام بلوچ

 پيشينه پژوهش

 به سـه بعـي   ي رااجتماع هیسرما(، در پژوهش خود 8398زاده و همکاران ) جمعه امام
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به دو  ي رااسیو مشارکت س ياجتماع يهاو شبکه ياجتماع يهنجارها ،ياعتماد اجتماع

حيسـیم کردنـي.   ( يرسـم ریو غ يمشـارکت )رسـم   وهیو شـ  ينگرش ـشناختي   نبعي روا

و  ياجتمـاع  هیسـرما  انیـ م يمعنـادار  يهمبسـتگ هاي پژوهش حاکي از آن بود که  یافته

 .وجود دارد انیپاسخگو ياسیمشارکت س زانیم

حاکي از آن « حأثیر رسانه بر رفتار انتخاباحي»با عنوان  نتایج پژوهش( 8311عیوضي )

هـاي   ویـژه نسـل   که با حوجه به نيش حأثیرفذار رسانه بر حمامي اعضاي جامعه و بهاست 

هاي فرافیر، فسترده و در دسترس همگان  عنوان یکي از دستگاه ها به کنوني، نيش رسانه

فیـري رفتارهـاي سیاسـي و     هاي انتخاباحي و در چگـونگي شـکل   در انتيال مقتواي پیام

ست. میزان و سط  ایـن حأثیرفـذاري بـر رفتـار عمـومي،      کننيه ا انتخاباحي مؤثر و حعیین

 بستگي به سیاستگذاري حاکم از سوي ميیریت رسانه دارد.

کـه اسـتفاده از    (، در پژوهش خود به این نتیجه رسـیيني 8392رضایي و همکاران )

وسایل ارحباط جمعي با میزان مشارکت سیاسـي انتخابـاحي رابطـه مسـتيیم و معنـاداري      

میـزان اسـتفاده از وسـایل ارحبـاط جمعـي داخلـي،        باال رفتنصورت که با به این  ؛دارد

یابي و با افزایش میزان اسـتفاده از وسـایل ارحبـاط    مشارکت سیاسي انتخاباحي افزایش مي

 .پذیردکاهش مي مشارکت سیاسيمیزان  ،جمعي خارجي

ها  ه فروهکننيفاني ک مباحثه»( در پژوهشي با عنوان 2789) 2و فیليهاوس 8فاالنيیني

دهنـيفان در   و مشـارکت رأي  ياسـ یس يبقـث و ففتگـو   يهـا  شبکه کنني: را بسیج مي

هاي بقث سیاسي درون قـومي بـر روي رفتـار سیاسـي شـهرونيان       ، حأثیر شبکه«بریتانیا

پوسـت و   هـاي سفیيپوسـت، سـیاه    انتخاباحي در میـان بریتانیـایي   حأثیر مشارکتازجمله 

هاي پژوهش بیانگر آن  نیا و سایر اقوام را بررسي کردني. یافتهحبار بریتا   شهرونيان آسیایي

شـود، در   قومي که از آن با عنوان ارزش بسیج یـاد مـي   هاي سیاسي درون است که بقث

 فذارد. هاي قومي حأثیر مثبت مي رفتار انتخاباحي فروه

 ياسـ یدر مشارکت س ياجتماع هینيش سرما»(، در پژوهشي با عنوان 2788) 3رودین

                                                      

1. Galandini        2. Fieldhouse        3. Ruedin 
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نيش سـرمایه اجتمـاعي بـر مشـارکت سیاسـي مهـاجران را بررسـي کـرده و         « اجرانمه

 هاي حقيیق، مبیّن اهمیت سرمایه اجتماعي در مشارکت سیاسي مهاجران است. یافته
هاي خود حـأثیر سـرمایه اجتمـاعي     (، در پژوهش2779و  2777) 2پنياکور و 8بولنير

ها بر مشارکت انتخاباحي اقلیت (گرانیدو حعامل با  يمين ياعتماد به دولت، حعلق، آفاه)
یافته )مـورد  دهي که در کشورهاي حوسعه ها نشان مياني، یافتهو مهاجران را بررسي کرده

ـ ، مقـل حولـي و د  ي)منشـأ قـوم  مطالعات کانادا( حأثیر عامل قومیت  و مهـاجرت در   (نی
ان مشارکت انتخاباحي کمرنگ است و عـواملي هماننـي سـن، سـط  حقصـیالت و میـز      

 فذارد.مشارکت ميني بر احتمال رأي دادن، در سط  فيرال و ایالتي حأثیر مي

در مشـارکت   هیـ مهـاجران اول بیانگر آن است کـه   هاي پژوهش (، یافته2771نخعي )
ـ ز ؛انـي، حفـاوت نيارنـي   که در کانادا متولي شيه يخود با کسان ياسیس انـواع   از آنهـا  رای

ـ کننـي. مهـاجران اول  يکمک م ياسیس جیبه بسکه  برخوردارني ياجتماع يهاهیسرما و  هی
حفـاوت   ياسـ یس شارکتم ای ياجتماع هیاز نرر سرما ،انيکه در کانادا متولي شيه يافراد
حرین یافته این پژوهش، ظرفیتي اسـت کـه سـرمایه اجتمـاعي      با هم نيارني. مهم يچنيان

 آورد. براي مشارکت سیاسي فراهم مي

 چارچوب نظري پژوهش

شناسـي،   هاي نرـري رفتـار انتخابـاحي در قالـ  سـه پـارادایم کلـي جامعـه        رویکرد
 اني. شيه  اي بررسي جررافیایي و رسانه

شناسيجامعهميپاراداال (

و بررسـي   قـرار مـورد بقـث   « ياجتماعمبادله و سرمایه »در این پارادایم دو دیيفاه 
 است. فرفته

 :رفتار فردي و کنش متيابـل را   و ي کردزیر هیپا نرریه مبادله را 3هومنز ديدگاهمبادله

هـا و  عالقه او متوجه الگوهـاي حرغیـ  و سـابيه پـاداش     .داد قرارشناسي  در کانون جامعه
                                                      

1. Bevelander        2. Pendakur        3. Homans 
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، انجـام دهنـي. مطـابق ایـن     کني يیباحا آنچه را که  دارني يم واهایي بود که مردم را  خسارت

آورد، انگیـزه او بـراي    دیيفاه سودي که فرد انترار دارد از روابـط و در مبادلـه بـه دسـت    

خواهي منفعتي را به دست آورد و از سـوي دیگـر   سو مي درواقع انسان از یک مبادله است.

 (.12: 8311خواهي به دست آوردن این منفعت با کمترین هزینه صورت فیرد )دارابي، مي

 :هـا و  ، سـرمایه اجتمـاعي، حوانـایي   3از دیـيفاه کلمـن  ديدگاهسرمايهاجتمـاعي
هنجارها بـه   اي است که در بطن روابط اجتماعي میان افراد وجود دارد وباليوهامکانات 

 حـيریج از بـین   روابط اجتماعي حفظ نشود، هنجارها بـه  و افرارحباط منرم بستگي دارد 
شوني )حرجمه خاکبـاز و  رفته و انترارات و حعهيات با فذشت زمان ضعیف و ناپيیي مي

 ياجتماع هیاز سرما يحوجهقابل مکه سه يادر جامعهداوطلبانه  يهمکار(.8377پویان، 
 هیحـر اسـت. سـرما    آسـان  اسـت،  يحعامل مـين  يهامتيابل و شبکه يصورت هنجارها به

)پیونـيهاي   هـا مانني اعتماد، هنجارها و شـبکه  يسازمان اجتماع يهايژفیبه و ياجتماع
ایي جامعـه را بهبـود   هماهنـگ، کـار   ياماتاق لیحواني با حسهيم و اشاره دارد اجتماعي(
سرمایه اجتماعي در سه وجه بـر مشـارکت   (. 113: 8993و  817: 8993، 2)پاحنام بخشي

فذارد. نخست، هنجارهاي عمل متيابل، سرمایه اجتماعي جوامع را بـاال  سیاسي حأثیر مي
در خيمت منافع مشترک جامعـه اسـت، ممکـن اسـت      ادیکه مشارکت ز آنجا ازبرد. مي

ـ فوا يادآوریـ  يبرا ياجتماع هیماشهرونيان از سر یـا از سـرمایه    يریـ فأيمشـترک ر  يی
ـ حهي اجتماعي بـراي وادار کـردن بـه همکـاري از طریـق فشـار بـه همسـاالن و         بـه   يی

اطالعـات   انیـ جر شیبـا افـزا   ياجتماع هیسرما دوم، استفاده کنني. ياجتماع يها میحقر
بـه   ياجتمـاع  يونـيها یپ .دهـي  شیرا افـزا  سیاسي حواني مشارکتيم در جامعه، ياسیس

را به اشتراک بگذارني و در موضوعات  ياسیدهي حا اطالعات سيجامعه اجازه م ياعضا
شـود و   ياسیعالقه س شیافزا موج  ،جامعه مشارکت جهینت مشارکت کنني. در ياسیس

 ياجتمـاع  هیسـرما  با آفاهي عمل نماینـي و سـوم،   يانتخابات آح درشود افراد ميباعث 
ـ ، ما نشان دادن منافع جمـع بـراي شـهرونيان   بحواني يم دهنـيفان را   مشـارکت رأي  زانی

نگرنـي   و افرادي که فراحر از منافع خود به منافع جمع مـي  دوست نوعافراد  دهي. شیافزا

                                                      

1. Coleman       2. Putnam 
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ـ ز  احتمـال  بهکنني، دهي را درک ميو منافع اجتماعي رأي مشـارکت سیاسـي بـاالیي     ادی
(. نهادهـاي مـيني )غیرسیاسـي( و مشـارکت     18-12: 2782، 2و فولر 8دارني )احکینسون

( و عملکـرد  8993و  2777دهني )پاحنـام،  ، مشارکت و حکمراني مؤثر را ارحيا مي3ميني
از مشـارکت شـهرونيان در جامعـه حـأثیر      شـيت  بـه دولت و دیگر نهادهـاي اجتمـاعي   

عتمـاد در  مهم سرمایه اجتماعي است، با حيویـت ا  مؤلفه(. اعتماد 8993پذیرد )پاحنام،  مي
فـردد و لـذا بـر    جامعه، اعتماد به حاکمان و رهبران سیاسي و اعتماد سیاسي حيویت مي

 (.2773، 1و ریچي 3ایکيا و 2787، 1لي فذارد )رِيمشارکت سیاسي حأثیر مي

ب(پارادايممحيطي

 جررافیایي به حقلیل رفتار انتخابي پرداخته است. يفاهیدپارادایم مقیطي،  در

 هـاي جررافیـایي انتخابـات،    جررافیـاي انتخابـات بـه جنبـه     يـايي:ديدگاهجغراف

(.233: 8379پـردازد )مـویر، حرجمـه میرحیـير،      مي  نهاآي و نتایج ده سازمانپرسي،  همه
حأثیر زمینه جررافیایي بر روي آرا، حصمیمات، احزار، راهبردهـا و عملکـرد    دیيفاهاین 

فیـاي انسـاني و علـوم سیاسـي را بررسـي      هاي انتخاباحي و اشکال ارحباط بین جررانرام

(. جررافیيانان؛ حوزیع نتـایج انتخابـات و پیامـيهاي    8 :2771، 1و جانستون 7)پَتي کني يم

کننـي حـا الگوهـاي     هاي انتخاباحي را در جوامع دموکراحیـک بررسـي مـي   جررافیایي نرام

 تنتاج نماینـي فیـري را اسـ  هاي جررافیایي در رفتـار رأي  اساسي و علل و حأثیرات حفاوت

هـاي مهـم جررافیـاي انتخابـات، موضـوع حــأثیر      یکـي از فـزاره  . (827: 2771، 9)وارف

همسایگي است که بر حأثیرفذاري عوامل جررافیایي و مکاني بر رفتارهـاي انتخابـاحي و   

اثر همسایگي در میان همـه جوامـع اعـم از سـنتي و     دهي ساکنان مقل حأکیي دارد. رأي

فیري آن متفاوت است با این حفاوت که روني حأثیرفذاري و جهتشود؛  صنعتي دیيه مي

 (.3: 8317راد و ویسي، )کاویاني

                                                      

1. Atkinson       2. Fowler        3. civic engagement 

4. Rie Lee        5. Ikeda         6. Richey 

7. Pattie          8. Johnston      9. Warf 
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ايج(پارادايمرسانه

 .شود يمشامل  اي، سه دیيفاه مهم را پارادایم رسانه

 های جمعی. گروه نظری رسانه1جدول 

 چگونگی اثرگذاري بر رفتار جامعه گروه نظري
 گروه اول 
 ازينظريه متقاعدس

سازی مگاطبان را بررسخ   فرایند تغییر نگرش و مجاب
 کند.م 

 گروه دوم
 نظريه آثار وسايل جمعی

پردازد و تأثیر های عمیم  م به تبیین دامنه تأثیر رسانه
مگاطبخان قطعخ    « دسخصکاری اذهخان  »ها را بخر  رسانه
جمعخ     ارتباطوسایل  1از دیدگاه نظریه تزریق  داند. م 

هخا رشخد   و بانفیذ هسصند و هر جا رسخانه بسیار قدرتمند 
تیانند بر افکار    هست که م فراوانکنند  دارای قدرت 

را  آنهخا ها و رفصارهای مگاطبان تأثیر بگذارنخد و  اندیشه
جمعخ  تغییخر    کنندگان وسایل ارتباطمطابق میل کنصرل

 (.111: 1384  هزادپناه  و عاو دهند )

 گروه سوم
 سازي برجستهنظريه  

دسخصکاری  »ها را برای رسانه اسصفاده میردگردها و فنین ش
دهنخد.  قرار م  بح  میرد« تعمدی اذهان و رفصار مگاطبان

ها در سخاخت فرهنگخ     سازی  رسانهمطابق نظریه برجسصه
)وینخدال و همکخاران     کننخد جامعه نق  غاوب را بازی مخ  

 (.362: 1387ترجمه دهقان  

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 

 
 



                                                      

1. hypodermic 
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 هاي پژوهش فرضيه

 پذیرد. نوع قومیت حفاوت مي برحس  رسي سرمایه اجتماعي پاسخگویانبه نرر مي 

 پذیرد. نوع قومیت حفاوت مي برحس  رسي سرمایه فرهنگي پاسخگویانبه نرر مي 

 پیوني اجتماعي( و رفتار  اعتماد اجتماعي و) ياجتماعرسي بین سرمایه به نرر مي

 معناداري وجود دارد.انتخاباحي اقوام رابطه 

 عیني و ذهني( و رفتار انتخاباحي اقوام رابطه ) يفرهنگرسي بین سرمایه به نرر مي

 معناداري وجود دارد.

 داري هاي صياوسیما و رفتار انتخاباحي اقوام رابطه معنـا  رسي بین برنامهبه نرر مي

 وجود دارد.

 پژوهش  شناسی روش

از حیـث ماهیـت حوصـیفي ـ     هـيف، کـاربردي و    لقـاظ  ازپـژوهش حاضـر   
قانوني بـراي رأي   از سنسال که  81افراد باالي در این پژوهش، پیمایشي است. 

دهنـي. ابـزار فـردآوري اطالعـات     برخوردارني، واحي مشاهيه را حشکیل ميدادن 
سـال   81سـال )  81جامعه آماري حمام افراد بـاالي  ساخته است.  پرسشنامه مقيق

قوم حرکمن )شهرسـتان   ( ونفر 17371هرستان خاش=حمام( در میان قوم بلوچ )ش
، ابتـيا  مطالعـه  موردپس از انتخار افراد جامعه آماري  نفر( است. 71133قال= آق

آوري شي و سپس با استفاده از فرمـول کـوکران    حعياد جمع نرر ازاطالعات الزم 
فیـري  فیري، حرکیبي از نمونـه روش نمونه فیري صورت فرفته است.عمل نمونه

اي و حصادفي ساده است که به دلیل وسیع بودن جامعه آماري و پراکنيفي وشهخ
هـاي شـهر   صورت میيان ها بهآن، ابتيا بر روي نيشه، مناطق مختلف در شهرستان

صـورت حصـادفي، چنـي     عنوان خوشه در نرر فرفته شي. سـپس بـه   مشخ  و به
 حکمیل پرسشنامه انتخار فردیي. خوشه جهت حوزیع و
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 اي پژوهشهيافته

ال (توصيفي

در درصي  27، متأهل درصي 73درصي پاسخگویان مرد،  38 ها یافتهبر اساس 
درصي از اقوام  31از اقوام بلوچ و  صيرد 1/37ي، دانشگاه شیپدیپلم و  سط 

درصي از اقوام  2/32ي و ردولتیغو شاغل بخش  دار خانهحرکمن به حرحی  از قشر 
 که درآمي مالي پاییني دارني. اني داشتهکمن اظهار درصي از اقوام حر 3/17و بلوچ 

هايپژوهشتوزيعپراکندگيشاخص

ط متوسـ  طـور  بـه  کـه  دارد آن بـر  داللتشاخ  سرمایه فرهنگي  حجربي هايداده

 قـرار  سـنجش  مـورد فویه  2سرمایه فرهنگي در بعي ذهني که با  لقاظ ازپاسخگویان 

که شاهي اختالف بین حي زیـاد    طوري بهاست، در وضعیت مطلوبي قرار دارني؛  فرفته

، همـین  مطالعـه  مـورد کم هستیم. در هر دو قـوم   هاي کم و خیليزیاد با طیف و خیلي

هـا  اسـت و فویـه   فرفته قرار سنجش موردفویه  1وضعیت برقرار است. بعي عیني با 

اي هزیاد با طیف که بین حي زیاد و خیلي طوري  دهني؛ بهوضعیت مطلوبي را نشان مي

همـین وضـعیت    مطالعه موردشود. در هر دو قوم  کم اختالف مشاهيه مي کم و خیلي

 طـور  بـه  که دارد آن بر داللتشاخ  سرمایه اجتماعي  حجربي هايدادهبرقرار است. 

سرمایه اجتماعي در بعي پیونـيهاي اجتمـاعي و اعتمـاد     لقاظ ازمیانگین پاسخگویان 

اسـت، در وضـعیت نسـبت     فرفتـه  قـرار  شسـنج  موردفویه  89و  1اجتماعي که با 

هـاي  زیاد با طیف که شاهي اختالف بین حي زیاد و خیلي  طوري مطلوبي قرار دارني؛ به

همـین وضـعیت برقـرار اسـت. در      مطالعه موردکم هستیم. در هر دو قوم  کم و خیلي

، حوزیع درصي فراواني نسبي شاخ  سرمایه فرهنگي )بعي ذهني و عیني( و 2 جيول

 یه اجتماعي )پیونيهاي اجتماعي و اعتماد( آورده شيه است.سرما
 



  091 ... جمهوري ایران رفتار انتخاباتي اقوام در انتخابات دوره یازدهم ریاست

 

 اقوام شاخص سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی . توصیف درصد فراوانی6جدول 
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2/56 8/ 5/6 1/11 5/26 

 1/5 2/9 5/31 5/41 1/15 اعتماد 6/15 9/41 1/31 2/7 1/6

 

، مجمـوع  دردهنيه آن است که  هاي صياوسیما نشان  برنامههاي حجربي شاخداده

ـ ن مـورد هـاي  هاي صياوسیما که شامل پخش شين برنامه برنامه بیشتر پاسخگویان با  ازی

براي استان و جامعه مقلـي از صياوسـیماي اسـتاني، حـأمین نیازهـاي مـردم در مـورد        

هـاي   رفـي در برنامـه  طجمهوري از طریق صياوسیما و رعایت اصل بي انتخابات ریاست

 اني. جمهوري است، موافق صياوسیما براي نامزدهاي ریاست
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ب(استنباطي

دهي. بـا حوجـه بـه رابطـه     را نشان مي Tهاي حجربي حاصل از آزمون یافته 3جيول 
بـراي سـرمایه فرهنگـي(     71/7براي سرمایه اجتماعي و  379/7)آميه   دست بهمعناداري 

قومیت و سرمایه اجتماعي و فرهنگي در میان پاسـخگویان   حوان نتیجه فرفت که بینمي
دهنـيه  نشـان  بـاهم  آنهـا ها و ميایسـه  حفاوحي وجود نيارد. هرچني میانگین مطالعه مورد

آمـاري   لقـاظ  ازها در دو قوم بلوچ و حرکمن است، ایـن حفـاوت   حفاوت انيک میانگین
میـت بـا سـرمایه اجتمـاعي و     معنادار نیست؛ نتیجه آنکه، ادعاي مبتني بر حفاوت بـین قو 

 قـرار شود. در ادامه هر یک از ابعاد متریرهاي مستيل نیز مورد آزمون فرهنگي حأییي نمي
است؛ اما با حوجه به اینکه رابطه معنـاداري در ابعـاد سـرمایه اجتمـاعي بـاالحر از       فرفته
جـود  بین ابعاد متریرهاي سرمایه اجتمـاعي بـا قومیـت حفـاوحي و     جهینت دراست،  73/7

.خورد يمنيارد؛ اما بین ابعاد سرمایه فرهنگي و قومیت حفاوت معناداري به چشم 

 . مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در بین اقوام۸جدول 

 متغير اقوام ميانگين داري سطح معنا

519/1 
 بلیچ 95/53

 سرمایه اجصماع 
 ترکمن 51/54

16/1 
 بلیچ 85/23

  سرمایه فرهنگ
 ترکمن 57/24

 ی سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی اقوامها مؤلفهمقایسه میانگین  .4جدول 

 متغير مؤلفه اقوام ميانگين انحراف استاندارد داري سطح معنا

848/1 
پییندهای  بلیچ 147/8 25/2

 اجصماع 
 سرمایه اجصماع 

 ترکمن 854/8 31/2

131/1 
 بلیچ 8/45 71/8

 اعصماد
 ترکمن 7/45 15/8

129/1 
 بلیچ 68/5 52/2

 ذهن 
 سرمایه فرهنگ 

 ترکمن 117/6 38/2

14/1 
 بلیچ 175/18 48/5

 عین 
 ترکمن 55/18 81/4
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 چندگانه پژوهش ونيرگرس

( ضری  همبسـتگي متریـر   3دهي )جيول نتایج حاصل از حقلیل رفرسیون نشان مي

 آمـيه   دسـت  بهاست و رابطه معناداري  317/7ر با اعتماد اجتماعي با رفتار انتخاباحي براب

کنـي. همچنـین نسـبتي از     نیز ارحباط بین اعتماد اجتماعي و رفتار انتخاباحي را حأییـي مـي  

واریانس متریر رفتار انتخاباحي که از طریق متریر اعتماد اجتماعي خانوارها حبیـین شـيه،   

متریر اعتماد اجتماعي وارد شـود،   هاي پژوهش افراست. بر اساس یافته 831/7انيازه  به

ها داللت بر آن دارني که به ازاي یـک واحـي افـزایش در میـزان اعتمـاد اجتمـاعي       یافته

 خواهیم داشت. مطالعه موردحرییر مثبت در رفتار انتخاباحي اقوام  833/7انيازه  به

 چندگانه پژوهش ونیرگرس. 5جدول 

R  (R متغير مستقل
2
) F Sig Beta1 

 367/1 111/1 923/121 134/1 367/1 اجتماعیاعتماد 

پيوندهاي 

 اجتماعی
153/1 12/1 143/19 111/1 153/1 

 بعد عينی 

 سرمايه فرهنگی
258/1 17/1 478/56 111/1 258/1 

 بعد ذهنی 

 سرمايه فرهنگی
198/1 14/1 414/32 111/1 198/1 

 هاي برنامه

 صداوسيما
142/1 12/1 144/16 111/1 142/1 

( کـه ضـری  همبسـتگي    3دهي )جـيول  حاصل از حقلیل رفرسیون نشان مينتایج 

اسـت.   833/7برابـر بـا    مطالعـه  مـورد متریر پیونيهاي اجتماعي با رفتار انتخاباحي اقوام 

بنابراین نسبتي از واریانس متریر میزان مصـرف کاالهـاي فرهنگـي کـه از طریـق متریـر       

هـاي  است. بـر اسـاس یافتـه    72/7انيازه  سرمایه اجتماعي خانوارها حبیین شيه است، به

ها داللت بر آن دارنـي کـه بـه     حقيیق افر متریر پیونيهاي اجتماعي اقوام وارد شود، یافته
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حرییـر   231/7انـيازه   ازاي یک واحي افزایش در میزان پیونيهاي اجتماعي خانوارهـا، بـه  

 مثبت در رفتار انتخاباحي خواهیم داشت.

( کـه ضـری  همبسـتگي    3دهي )جـيول  یون نشان مينتایج حاصل از حقلیل رفرس

اسـت. بنـابراین نسـبتي از واریـانس      231/7متریر سرمایه فرهنگي در بعي عیني برابر با 

متریر رفتار انتخاباحي که از طریق متریر سرمایه فرهنگي عیني اقـوام حبیـین شـيه اسـت،     

بین این دو متریر را به حأییي  نیز ارحباط آميه  دست بهاست و رابطه معنادار  77/7انيازه  به

هاي پژوهش افر متریر سرمایه فرهنگي در بعي عینـي وارد شـود،   . بر اساس یافتهکني يم

ها داللت بر آن دارني که به ازاي یک واحي افزایش در میـزان سـرمایه فرهنگـي در     یافته

 حرییر مثبت در رفتار انتخاباحي خواهیم داشت. 871/7انيازه  بعي عیني، به

( کـه ضـری  همبسـتگي    3دهي )جـيول  نتایج حاصل از حقلیل رفرسیون نشان مي

اسـت. بنـابراین نسـبتي از واریـانس      891/7 متریر سرمایه فرهنگي در بعي ذهني برابر با

متریر رفتار انتخاباحي که از طریق متریر سرمایه فرهنگي در بعي ذهني حبیین شـيه اسـت،   

هاي پژوهش افر متریر سرمایه فرهنگي در بعي ذهني اساس یافته بر است. 71/7انيازه  به

ها داللت بر آن دارني که به ازاي یک واحي افزایش در سرمایه فرهنگـي  وارد شود، یافته

 حرییر مثبت در رفتار انتخاباحي اقوام خواهیم داشت. 211/7انيازه  بعي ذهني، به

ی  همبسـتگي  ( کـه ضـر  3دهي )جـيول  نتایج حاصل از حقلیل رفرسیون نشان مي

 مـورد هاي صياوسیما و رابطه و حأثیرفذاري آن بـر رفتـار انتخابـاحي اقـوام     متریر برنامه

بنابراین نسبتي از واریـانس متریـر رفتـار انتخابـاحي کـه از       .است 812/7برابر با  مطالعه

هـاي  اسـاس یافتـه   بر است. 72/7انيازه  هاي صياوسیما حبیین شيه، بهطریق متریر برنامه

ها داللت بـر آن دارنـي کـه بـه      هاي صياوسیما وارد شود، یافته ش افر متریر برنامهپژوه

هـاي  هاي مرحبط صياوسیما در زمینـه مشـارکت  ازاي یک واحي افزایش در میزان برنامه

 حرییر مثبت در رفتار انتخاباحي خواهیم داشت. 22/7انيازه  سیاسي، به
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 رمایه اجتماعی و فرهنگیتحلیل مسیر اثر مستقیم متغیرهای س .۱جدول 

 بر رفتار انتخاباتی 

 ضريب مسير مؤلفه شاخص

 سرمایه اجصماع 
 1/1 پییندهای اجصماع 

 33/1 اعصماد

 سرمایه فرهنگ 
 14/1 ذهن 

 12/1 عین 

 -12/1 - های صداوسیما برنامه

 گيريبحث و نتيجه

صياوسـیما در   هـاي پژوهش حاضر نيش سرمایه اجتماعي، سرمایه فرهنگي و برنامه

رفتار انتخاباحي انتخابات ریاست جمهوري ایران )دوره یازدهم( در قوم حرکمن و بلـوچ  

هاي پژوهش مبیّن آن است که ابعاد متفاوحي که انيیشـمنيان  را بررسي کرده است. یافته

اني، منجـر بـه افـزایش و حـأثیر      مختلف در بار سرمایه فرهنگي و اجتماعي مطر  کرده

طـور مسـتيل    هاي صياوسیما بهشود. حتي برنامهارهاي انتخاباحي دو قوم ميمثبت بر رفت

بـین  ، ففـت کـه   حـوان  يمـ فذارد. بر ایـن اسـاس    بر رفتار انتخاباحي اقوام حأثیر مثبت مي

هـاي پـژوهش در   داري وجود داشت. یافتهسرمایه اجتماعي و رفتار انتخاباحي رابطه معنا

هـاي دیگـر    بر رفتار انتخاباحي، ارحباط نزدیک با یافتـه مورد حأثیر مثبت سرمایه اجتماعي 

 پنــياکور وبولنــير (، 8398زاده و همکـاران ) جمعــه هـاي امــام یافتــه پژوهشـگران دارد. 

که سرمایه اجتماعي و ابعـاد آن   دهي يم( نشان 2771( و نخعي )2788(، رودین )2779)

ایه اجتمـاعي و فرهنگـي از   فـذارد. سـرم   بر میزان مشارکت سیاسي افراد حأثیر مثبت مي

یافتـه برخـوردار اسـت و سـرمایه     قيرت زیادي در بسیج سیاسي اقوام در جوامع حوسعه

 حوسعه سیاسي جوامع است. لگریحسهاجتماعي و سرمایه فرهنگي 

ي وجـود داشـت. بـه ایـن     دار امعنو رفتار انتخاباحي رابطه  مایصياوسهاي بین برنامه

 ي صياوسیما در زمینه مشارکت سیاسي افزایش یابي، به همانهابرنامه انيازه هرمعنا که 
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عیوضـي   هـاي حوان شاهي حرییر رفتار انتخاباحي اقوام در جهت مثبت بود. یافتـه انيازه مي

دهي رفتارهـاي سیاسـي   ها از اهمیت خاصي در جهتمبیّن آن هست که رسانه( 8311)

هـاي  ایج این پـژوهش بـا یافتـه   نت بنابراین مردم و مشارکت سیاسي جامعه برخوردارني.

هاي صياوسـیما بـر   ي پیشین مطابيت دارد. در حقلیل چنيمتریره، حأثیر برنامهها پژوهش

رفتار انتخابي، منفي بود. این امر ممکن است بـه ایـن معنـا باشـي کـه در حـال حاضـر        

هاي صياوسیما بيون در نرر فـرفتن میـزان سـرمایه اجتمـاعي و فرهنگـي اقـوام        برنامه

شود و افر خواهان افزایش و بهبود رفتار انتخاباحي در میان اقـوام باشـي،   ریزي ميامهبرن

هاي آینيه به دیگر عواملي که بر رفتار انتخاباحي حـأثیر دارنـي، حوجـه     ریزيبایي در برنامه

بیشتري نشان دهني. این نتیجه همسو با نرریات کلمن و پاحنام مبنـي بـر وجـود ارحبـاط     

هاي جمعي با سرمایه اجتماعي و ازجمله اعتمـاد اجتمـاعي اسـت.    رسانه بین استفاده از

هـاي  عنوان منابع اطالعاحي و نیز واسـطه  اي بههاي همگاني، نيش ویژهکلمن براي رسانه

ها و فراهم شين امکان ارحباط سـریع و  اعتماد قائل است؛ به این معني که با ظهور رسانه

 مایصياوسـ  یابـي. بر احساس در بین افراد کاهش ميدسترسي به اطالعات، اعتماد مبتني 

وپـرورش و آمـوزش عـالي، یکـي از نهادهـاي       در ميام رسانه جمعي در کنـار آمـوزش  

پذیري سیاسي در جوامع مـيرن   اجتماعي حأثیرفذار بر رفتارهاي اجتماعي افراد و جامعه

معـي حـأثیر   هـاي سیاسـي در ایـن رسـانه ج    بینش نوع انعکاس رفتارها و بنابراین است.

هـاي   عمیيي بر بعي عملي رفتارهاي سیاسي در جامعه خواهي فذاشت. حوجه بـه برنامـه  

حنهـا در رفتـار انتخابـاحي اقـوام حأثیرفـذار       ویژه در زمینه سرمایه اجتماعي و فرهنگي نـه 

حأثیر غیرمستيیم آن را بر همبستگي ملي، ثبات سیاسي و ملي انکار کرد.  حوان ينماست؛ 

فیري مـردم در  انکاري بر حصمیم سازي حأثیر غیرقابلمعي در قال  برجستههاي جرسانه

هـاي  فذارنـي. الزم اسـت در سـاخت برنامـه    عرصـه اجتمـاعي، فرهنگـي، سیاسـي مـي     

اي هاي مربوط به سرمایه اجتماعي و فرهنگي حوجه ویـژه حلویزیوني و رادیویي به برنامه

هاي اجتماعي ن زاویه در حيویت سرمایههاي جمعي از آشود. بوردیو معتيي است؛ رسانه

آورد. فراهم مـي « انتخار عيالني» منرور بهمؤثر است که شرایط و فضا را براي کنشگر، 
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اهمیت مضـاعفي   حائزانتخار عيالني و عيالنیت فزینشي در فضاي عمومي کنشگران 

ـ راد شـود. است و سب  حيویت اعتماد بین شخصي و افزایش مشارکت عمومي مي و  وی

حلویزیــون از فرافیــري درخــوري در هــر دو عرصــه اجتمــاعي و جررافیــایي  ژهیــو بــه

هاي مردمي، از اقشار و طبيات مختلـف و  برخوردارني. در عرصه اجتماعي، حمامي فروه

هاي حلویزیوني و رادیـویي  حوانني از برنامهمي طور یکسان با سط  حقصیالت متفاوت، به

ـ هاي رادیویي و حلویزیوني فسترش شبکه بهره بگیرني. در عرصه جررافیایي، ي در فراوان

هاي جمعي و فروهي ازجمله اینترنت و حتي مطبوعـات دارنـي و   ميایسه با سایر رسانه

مردم با کمترین هزینه و با سهولت فراوان و بيون نیاز به سواد نوشـتاري بـه ایـن منبـع     

رفتارهاي اجتمـاعي بـر    هاي جمعي، عالوه بررساني دسترسي دارني. رسانه اصلي اطالع

رفتارهاي سیاسي مردم، نیز حأثیرفذار است. مردم از رسانه جمعي فيط سبک زنيفي یـا  

اي کنني، بلکه نوع پوشش خبري و رسـانه حوسعه رفاه، دانش و علم روز را دریافت نمي

هاي مختلف حلویزیوني و رادیـویي بـر رفتـار، درک،    رویيادهاي سیاسي در قال  برنامه

نوع انتخار سیاسي مردم حأثیرمي فذارد. مردم در جامعه امروزي حمایل دارنـي   نگرش و

هـاي انتخابـاحي، از صـفقه حلویزیـون خـود، رویـيادهاي        جاي شرکت در نشسـت  حا به

ــا و      ــراد، راهبرده ــیت اف ــات، شخص ــاحي انتخاب ــوعات حبلیر ــه موض ــاحي ازجمل انتخاب

پیگیـري کننـي. نـوع انعکـاس      هاي مختلـف را هاي افراد نامزد شيه براي سمت سیاست

هاي جمعي در نوع فزینش مردم براي شرکت و یا اخبار و رونيهاي انتخاباحي در رسانه

شرکت کردن در انتخابات مـؤثر اسـت. پوشـش نـيادن صـقی  فراینـيهاي سیاسـي و        

بـر مشـارکت سیاسـي     جـه ینت درشود و  اعتمادي مردم به رسانه مي انتخاباحي، موج  بي

هاي صياوسـیما حأکیـي بـر ابعـاد اعتمـاد و پیونـيهاي       نفي دارد. در برنامهمردم حأثیري م

اجتماعي )سرمایه اجتماعي( و ابعاد ذهني و عینـي سـرمایه فرهنگـي بایـي مطمـ  نرـر       

کارشناسان صياوسیما قرار فیرد. اعتماد و پیوني اجتماعي بـین اقشـار مـردم و حاکمـان     

شود. حا آنجا که به صياوسـیما   اسي ميموج  استقکام بنیادهاي زنيفي اجتماعي و سی

شـود، حوجـه بـه امـوري همچـون: دعـوت مـردم بـراي         )رادیو و حلویزیون( مربوط مي
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هــاي سیاســي و انتخابــاحي، اخبــار و مشــارکت در حبلیرــات انتخابــاحي؛ پخــش حقلیــل

طرفـي در  هـاي انتخابـاحي و رعایـت اصـل بـي     هـا و منـاظره  حفسیرهاي خبـري، برنامـه  

منرور حيویت سرمایه  هایي هستني که صياوسیما بهصياوسیما ازجمله فعالیتهاي  برنامه

هاي حجربـي  حواني به آنها مبادرت ورزد. یافتهاجتماعي و فرهنگي در ميوله انتخابات مي

دهنيه آن است که اعتماد اجتماعي بیشترین حأثیر را بر رفتار انتخاباحي اقـوام مـورد    نشان

سرمایه فرهنگي در بعي عیني، پیونيهاي اجتمـاعي، سـرمایه    مطالعه دارد. در ردیف بعي

هـاي صياوسـیما قـرار دارنـي. در حقلیــل      فرهنگـي در بعـي ذهنـي و در نهایـت برنامـه     

هـاي صياوسـیما    متریره که متریرهاي سرمایه فرهنگي و سرمایه اجتمـاعي و برنامـه   چني

ي اعتماد اجتماعي حأثیر خصو  بع شوني، متریر سرمایه اجتماعي بهباهم وارد حقلیل مي

هاي صياوسیما حأثیر کمتري دهي، در ميابل، برنامهبیشتري را بر رفتار انتخاباحي نشان مي

هـاي  را دارني و حأثیر آن بر رفتار انتخاباحي منفي است. صياوسیما عالوه بر حهیـه برنامـه  

خـا  و   هـاي خـود در موضـوعات   ویژه مربوط به نامزدها براي اعالم نررها و دیيفاه

ها و حبلیرات انتخاباحي، بایي اموري همچون زنيفي در جامعه دموکراحیـک  پخش مناظره

آمیز و اخالقي، پـذیرش  و انتخابي، رأي عمومي، احترام به رأي مردمي، رقابت مسالمت

هاي سیاسي، کارکرد احزار و نهادهاي مـيني در امـر انتخابـات و سـایر امـور       شکست

 هاي خود در نرر داشته باشي.سیاسي را در حهیه برنامه

 منابع

نـژاد، امیـي و مرنـيي، زهـره.     ؛ عیسـي رضا مقمودي، قاض رهبرزاده، جواد؛ جمعه امام

(. بررسي رابطه بین سرمایه اجتمـاعي و مشـارکت سیاسـي در بـین دانشـجویان      8398)

 (.1) 7، علومسياسيدانشگاه اصفهان. 

جمعـي بـر    حأثیر وسـایل ارحبـاط  (. 8311زاده، اسماعیل. )پناهي، مقميحسین و عالي

 .21-29، 82، علوماجتماعي. مشارکت سیاسي شهرونيان حهراني

 حهران: سروش. ،رفتارانتخاباتيدرايران(. 8311دارابي، علي. )
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آمـل:   (.حرجمـه بـاقر پرهـام   ) اجتمـاعيکـارميدربارهتقس (.8319. )دورکیم، امیل

 .کتابسراي بابل

بررسي رابطه بـین  (. 8392عیي و ابراهیمي، قربانعلي. )رضایي، حسین؛ خوشبخت، س

و مشارکت سیاسي انتخاباحي )مطالعه موردي شـهرونيان   يجمع استفاده از وسایل ارحباط

 .1، انتخابات(. هميان
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