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Introduction 

It has been a little more than half a century since the study of political culture in 
Western societies and the origin of modern sociologists; it seems that the 

tendency to study this issue in Iran and the belief in its role in political 

developments has increased in the last decade. The development of political 

culture is a prerequisite for political development, and the political development 

of societies is always assessed by political culture. 

As one of the earliest theorists in this field, Gabriel Almond defines political 

culture as a model of individual attitudes and orientations toward politics among 

members of a system (Sharif, 2002:27). Political culture itself can be divided 

into two mass political culture and the elites. Elite political culture deals with the 

attitudes, feelings, and behavioral patterns of those who have achieved active 

roles within the political system through the political employment workflow and 
have a direct impact on system outputs (Lucien Pai, 161: 2000). In Iran, likewise, 

there are two different perspectives on the elite political culture; as some 

researches such as Emami (2000) and Vardizadeh (2005) show that inappropriate 

political culture of elites is considered as one of the reasons of inaccessibility to 

political development. Saravani (2004) and Ebrahimabadi (2005) also in separate 

studies pointed to the revolution of elite political culture and believed in the 

revolution of the political culture of these political actors in society. Therefore, 

both groups consider political culture as a prerequisite to achieve the social 

development and prosperity. Such beliefs, attitudes, and affairs, on the other 

hand, represented as the underlying factors and constituents of political culture 

are influenced by various forms and aspects of socio-cultural and economic 

factors.  
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It seems that one of the factors that can play a significant role in 

institutionalizing the political culture of the elite in society is social capital. 

Lynch and Kapalan have introduced social capital as a kind of capital 

accumulation and networks creating social solidarity, social commitment and 

finally a kind of individual self-esteem (Lynch and Kaplan, 1997: 307). 

Social capital has three dimensions in recent studies: intra-group, extra-group 

and communication, with the concentrating on the extra-group dimension in the 
present study. 

The components of extra-group social capital include generalized trust, formal 

and informal participation, and the amount of voluntary cooperation and extra-

group communication networks with others. Extra-group social capital in Iran, 

due to its traditional context, has usually been inconspicuous because in societies 

where the traditional and cultural contexts are ethnic and tribal-based, people 

trust more in their own group and race and usually differentiates between 

themselves and the other, so the social capital within the group will be increased 

(Moeineddini et al., 2013). The erosion of social capital is mentioned as one of 

the crises and harms of Iranian society in lots of studies and the researchers 

believe that the restoration of social capital, especially the interrelation between 
the state and the nation, is an essential agent (Afshani & Jafari, 2016). 

Khuzestan province, as one of the provinces rich in underground resources in 

Iran, has encountered many cultural, economic and social problems. According 

to Bastani and Razmi (2014), Khuzestan province is ranked 16th in terms of the 

social capital in the country. It is assumed that the extra-group social capital in 

Khuzestan province is at the extremely low level due to its tribal and ethnic 

structure, so that many people in their social and political relationships rely more 

on intra-group relations and place a boundary between themselves and the other, 

which, in addition to increasing social solidarity and unity among the people, has 

dominated this intra-group culture at high levels of elites political culture and 

power in the province. Therefore, according to the present article, we have 

sought to investigate the relationship between extra-group social capital and 
political culture of the elites in Khuzestan. The selected theoretical framework in 

this study can also be drawn as follows: 

Table (1). Summarized theoretical framework 

Variable  Dimensions/theorist 
Components 
& theorists  

Variable  Dimensions/theorist 

Social 
capital  

Intra-group 
Patnam  

Trust 
Coleman, 
Bourdieu, 
Patnam Political 

culture  

Limited  

Tesler  
Coherence 
Durkheim  

Indifferent  

Extra-group 
Patnam  

Actor  
Participation 
Durkheim  

Democrat  

Methodology 

The present study was applied a quantitative approach and a survey method. All 

the ruling political elites (governor, governor deputies, parliamentarians, general 

managers and their deputies, heads of departments, general  governors, mayors 
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and their deputies, and the sheriffs of different townships in Khuzestan province) 

in Khuzestan province  are selected as statistical population (N=448). A sample 

of 214 people was selected based on Krejcie and Morgan table using available 

sampling method (voluntarily). The required data were collected using a 

questionnaire. Face validity was evaluated. Cronbach's alpha coefficient was 

used to verify the reliability of the spectra in the questionnaire. 

Results & Discussion 

The results showed the moderate level of extra-group social capital (61.78) and 

the middle average of political culture (19.64). The results also showed that there 

is a positive and significant relationship between dimensions of social capital 

(trust, cohesion and extra-group participation) and political culture (r=./514). In 

general, it can be said that extra-group social capital can bring some changes in 

the political culture of the society. The following correlation matrix table 

examines the relationship between variable dimensions of social capital and 

political culture. 

Table (2). Matrix Zero order correlation between dimensions of 

independent variable and political culture 

VARIABLE EXTRAGROUP 
COHESION 

EXTRA-GROUP 
TRUST 

OUT-OF-
GROUP 

PARTNERSHIP 

TOTAL INDEX OF 
EXTRA-GROUP 

SOCIAL CAPITAL 
EXTRA-GROUP 

TRUST 
**0/435    

OUT-OF-GROUP 
PARTNERSHIP 

**0/406 **0/412   

TOTAL INDEX OF 
EXTRA-GROUP 

SOCIAL CAPITAL 

**0/398 *0/438 **0/363  

ELITE POLITICAL 
CULTURE 

**0/328 **0/488 **0/363 *0/514  

The results of table 1 show that there is a significant relationship between extra-
group trust and elite political culture, so that as the extra-group trust increases, 

the amount of elite political culture will increase. As the significance level of this 

variable is below 0.5, there is a significant relationship between extra-group 

participation and political culture. In another words, with the increase of extra-

group participation, the level of elite political culture will be increased. The 

results of the hypothesis regarding the relationship between extra-group social 

capital and elite political culture show that there is a positive and significant 

relationship between these two variables because the significance level of this 

hypothesis is below 0.5, so the above hypothesis is confirmed. 

Conclusion 

Political culture entered the political literature in the 1980s. Many theorists, 

considering their cultural and social context, sought to justify and interpret this 

phenomenon in the historical context of society. Extra-group social capital is one 

of the factors that can profoundly affect political culture. Social capital generally 

refers to the quantity and quality of social relationships that an individual 

establishes with other members of society. This paper empirically investigated 
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the relationship between social capital and political culture among Khuzestan 

political elites. 

The results of descriptive research showed that out of 214 participants, 193 

(2.90%) were male and only 21 (8.9%) were women. Also, out of 214 members, 

127 (3.59%) had a master degree, 49 (9.22%) were undergraduate and only 

8.17% had Ph.D. degrees. The results also showed that out of 214 participants, 

156 (9.72%) had a third-level job position including governors, mayors and their 
deputies, heads of departments. 54 (2.25%) of the sample were placed at the 

second level of  job position including the general managers of executive 

agencies and their deputies. Finally, only 4 (1.9%) of the sample were in the first 

level of job position including governors, governor deputies, and 

parliamentarians. 

The findings regarding research hypotheses showed that there is a significant 

relationship between all aspects of social capital (trust, cohesion and 

participation) and political culture, so that as trust, cohesion and participation of 

elites increase, the level of political culture will be increased.  

There is a significant relationship between extra-group cohesion and political 

culture among the ruling political elites in Khuzestan province. Accordingly, 
whenever elites at the macro level of management have sufficient coherence in 

their decision-making and actions, the indicators of political culture among them 

will be improved. The more cohesion is among individuals in a political group, 

the more democratic and active the elites and members of that group will be. 

According to Putnam, social capital plays an important role in participatory and 

democratic political culture, and also points to the significant role of resources 

such as norms, networks and trust in the improvement of civil society which in 

turn, promotes cooperation, cohesion, security and participation. 

The findings of this study are consistent with the theory of Granovetter weak 

ties. Granovetter believed that coherent relationships among members of a group 

lead to poor relations with members of external groups and reduce social capital; 

and in contrast, weak intra-group ties create relationships with individuals and 
external groups and lead to the creation of social capital (Cybert, 2001). 

The results of this study are in line with the findings of Bandois (2011), Ahmadi 

Namaki (2013), Rahbar Ghazi et al. (2016), Jutter and Hindles (2012). As there 

is a significant relationship between extra-group trust and political culture among 

political elites in Khuzestan province, it can be concluded that trust is an 

essential factor in political elites at macro-level management. When political 

elites have full confidence in each other, they can perform their duties properly, 

are more obligated to the rules of the political game, extremely observe the 

cultural patterns of society, behave more democratically in political behaviors 

and decision-making, become more tolerant and finally, become more sensitive 

to the political destiny of their community. 
Regarding the significant relationship between extra-group participation and 

political culture of the ruling elites in Khuzestan province, if political forces and 

elites participate in society and responsibilities and interfere in political decision-

making, they feel more unified with the goals and desires of their political 

community. Greater participation of individuals in their responsibilities paves the 
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way for their social and political development and their further adherence to the 

patterns of predetermined political culture. Such individuals will generally be 

more democratic and active in their approaches and ultimately have less political 

indifference towards those who do not interfere in social affairs. It can also be 

said that the more social capital increases among citizens in a society, the more 

they try to make more distance from a limited and subsequent political culture 

and move towards a participatory political culture. Society, along with economic 

development and progress, requires the promotion of social capital within the 
group into extra-group social capital; in other words, the trust and solidarity that 

exists among friends, families, and tribes should be promoted to the society. 

 

Keywords: Political Culture, Extra-Group Social Capital, Trust, Participation, 

Cohesion. 
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  3احمدعلی حسابی 2عبدالرضا هاشمی  1فرد بابلی علی حسن

 اه آزاد اسالمی، شوشتر، ایرانشناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگ ی گروه جامعهادانشجوی دکتر. 1

 شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایران استادیار گروه جامعه. 2

 شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایران استادیار گروه جامعه. 3

 iD  iD  iD 

گروهی بر فرهنگ شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی برونبررسی جامعه
 اسی؛ مطالعۀ موردی نخبگان سیاسی استان خوزستانسی

یافته، حعاک  از ایعا اسعه کعه ان  عا  تجربۀ بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعهه
گیری برای امعور و ادار  کشعور ، تعر یر گشعم یری بعر سیاس  حاکم در فرایند تصمیم

که ایا امعر وعود، یافت   از پیامدهای   ات در جامهه اسه فرایند توسهه داراد. توسهه
بیا، عوامل زیعادی گیراده اسه، درایامتر ر از فرهنگ سیاس  ان  ا  سیاس  تصمیم

تریا ایا گروه ، از مهمدر تهییا فرهنگ سیاس  تر یرگذاراد که سرمایۀ اجتماع  برو 
صورت پیمایشع ، رابۀعۀ بعیا آیند. ایا پژوهش با رویکرد کم  و بهشمار م به عوامل

گروه  و فرهنگ سیاس  ان  عا  سیاسع  اسعتا  ووزسعتا  را تماع  برو سرمایۀ اج
گیری دردسترس )داوطل ااه( استفاده گیری از روش امواهبررس  کرده اسه. برای امواه

افر از ان  ا  سیاس  استا  ووزستا  براساس جدول  214ترتیب که ایاشده اسه؛ به
سنجش متغیرها )فرهنگ سیاس  و سرمایۀ عنوا  امواه ااتناب شداد و برای مورگا ، به

های پعژوهش اامۀ پژوهش رساوته استفاده شد. یافتعهگروه ( از پرسشاجتماع  برو 
( و 78/61متوسعع) )گروهع  درحددهعد کعه میع ا  سعرمایۀ اجتمعاع  برو اشعا  م 

دهعد ( بود. همچنیا، اتایج اشا  م 19/64متوس) )بهمیاا یا فرهنگ سیاس  ا دیک
گروهع ( بعا فرهنعگ ا ابهاد سرمایۀ اجتماع  )اعتماد، ااسجام، و مشعارکه برو که بی

تعوا  گفعه، کل  م طور(. بعه=514/0rسیاس ، رابۀۀ مث ه و مهناداری وجود دارد )
توااد باعث ایجاد تغییرات  در فرهنگ سیاس  جامهعه گروه  م سرمایۀ اجتماع  برو 

 شود.
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 41-70، صص 65پی ، پیا1، شماره 1400 زمستان

 مقدمه

شناسا  مدر ، کمع  بعیش از اعیم  از شروع مۀالهۀ فرهنگ سیاس  در جوامع غرب  و واست اه جامهه
آفرینع   رسد، در دهۀ اویر، گرایش به مۀالهۀ ایا مقوله در ایرا  و اعتقاد به اقش م  اظر به  گذرد؛ قر  م 

فرهنعگ سیاسع ، شعر  یافت    که توسعهه  آ  در تحوالت سیاس ، سیر صهودی داشته اسه؛ درحال 
 شود. الزم توسهۀ سیاس  اسه و توسهۀ سیاس  جوامع، همواره با فرهنگ سیاس  سنجیده م 

ااعد؛  پردازا  منتلف، تهابیر متفعاوت  دربعار  مقولعۀ فرهنعگ سیاسع  مۀعر  کرده اظریه
هنعگ فر ،نعهیزم ایعپعردازا  درا هیعاظر اانسعتیاز   کی عنوا  به، 1گابریل آلموندعنوا  امواه،  به
اظعام  کیع یاعضعا ا یعدر م اسعهیبه س یفرد های یریگ ها و جهه از ا رش  را مدل  اسیس

 س ،ایس فرهنگ اسه که بر ایا اظرای   2لوسین پای(. 27: 1381)شریف، ه اسه کرد فیتهر
و اصعول و قواععد  ،میتنظ را  اسیاسه که رواد س  و عواطف، از بازووردها، باورها یا مجموعه

. (22: 1370)پعای،  حعاکم اسعه  اسعیکند که بر رفتار اظام س م  مشنصرا  یا کننده اییته
هنگ سیاس  ان  ا  تقسیم شود. فر توااد به دو فرهنگ سیاس  توده و وود م  ،سیاس  فرهنگ
  ،سیاس اظام درو  که دارد سروکار کساا  یرفتار یال وها و ،احساسات ها،رایستا با ان  ا 

 یها داد بر برو  و ااد یافته دسه فهال  های اقش به سیاس ، نداماست  ویژ کار گردش طریق از
 .(161: 1380  ،اهمکار و یپا لوسیا) داراد  میمستق تر یر اظام

ایا اوع فرهنگ با توجه به بستر و فضای اجتماع  و فرهن   جوامع، متفاوت اسه. در جامهعۀ 
کعه بروع  از  ای  گواعه ا  وجعود دارد؛ بهایرا  ای  دو اوع دیدگاه متفاوت دربار  فرهنگ سیاس  ان  ع

( بر ایعا اظراعد کعه فرهنعگ سیاسع  اامناسعب 1384) زاده وردی  ( و1379) امامیها مااند  پژوهش
هعا، ماانعد  ان  ا ، یک  از عوامل عدم دستیاب  به توسعهۀ سیاسع  اسعه. بروع  دی عر از پژوهش

نگ سیاس  ان  ا  اشاره کرده و قائعل بعه ( ای  به تحول فره1384) آبادی ابراهیم( و 1383) سراوانی
تحول فرهنگ سیاس  ایا گروه از کنش را  سیاسع  جامهعه هسعتند؛ بنعابرایا، هعردو گعروه، مقولعۀ 

 ،بعرایا آوراعد. اف و  شعمار م  های رسید  به توسهه و رفعاه جامهعه به شر  فرهنگ سیاس  را از پیش
عوامعل  ریتعر  تحه  ،اسیفرهنگ س ی ربنایزای ه مؤلفهو  عناصر عنوا  به، باورها و مالحظاتبرو  
 .رادیگ به وود م   ها و ظواهر گوااگوا شکلی، و اقتصاد  فرهن  ع  اجتماع

ان  عا  در   نه شد  فرهنعگ سیاسعیتوااد در اهاد م  از عوامل  که  یک، رسد  اظر م به
                                                             

1. Gabriel Almond 

2. Lucien Pie 
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اجتمعاع  را  ۀمایسعر ،1کاپالنو  لینچباشد.   اجتماع ۀسرمای ،جامهه اقش بس ای  داشته باشد
و  ،تههعد اجتمعاع  ت   اجتماع ،سااد که هم  مهرف  کرده  های و ش که اوع  اا اشه سرمایه

در (. 307: 1997د )لیعن  و کعاپال ، اعآور وجعود م  افراد بعه را در اوع  ع ت افس ،دراتیجه
 فووم مهعرراه س ای  تیسالیسوس ۀیاظر به که،  اجتماع ۀیسرما ۀمقول ، اجتماع ع  اسیس یۀاظر

 ۀ. اقۀعکنعد مؤلفعه، توجعه م دو   ایعا ایب  مدا یبه فضا ،دوله ای فردجای تمرک  بر  بهاسه، 
کعه  گواعه آ  ایع ستهیشهرواد شا فرد و عع کنند م  دیها ترک  رالیگواه که ل آ  عع هیاظر ایدر ا شروع

 یکعه فضعابل سعه،یطلعب ا یبرابر کنند، دوله م  فکرها  دموکرات السیو سوها  سهیالیسسو
 ۀیسعرما کعه اظراعد ایعبعر ا پژوهشع را از ری ایواقعع، بسعر(. د2006 ل،یعاسعه )آرا ا مد

و  بیعرقی هعا یدئولوژیاسه و بروالف ا  مدا ۀجامه   دیدگاهشناوت جامههۀ اسن  ،اجتماع
 عنوا  بعهرا  کعرد آ   سعه ماپاتن  اسه کعه یریگ اادازه قابل یا دهیآ ، پد  اسیو س  فلسف ۀاسن

 (.2006 ل،یآرا) کند یریگ اادازه  اسیدر قلمرو س رگذاریر ت  مفهوم
و  ،گروهع  گروهع ، بعرو  اجتمعاع  بعه سعه بهعد درو  ۀجدید، سرمای های پژوهشدر 

 .اسهآ  مداظر   گروه برو  بهد پژوهش، ایا ارت اط  تقسیم شده اسه که در
فتعه، مشعارکه رسعم ، و یا گروه ، دربرداراد  اعتماد تهمیم های سرمایۀ اجتماع  برو  مؤلفه

گروهع  بعا دی عرا  اسعه. در  های ارت اط  برو  های داوطل ااه و ش که غیررسم ، و می ا  همکاری
گروهع  پعاییا بعوده اسعه؛  جامهۀ ایرا  ای  با توجه به بافه سنت  آ ، مهمواًل سرمایۀ اجتماع  برو 

ی، اعتمعاد افعراد بعه گعروه و قومشعا  ا زیرا، در جوامع دارای بافه سنت  و بستر فرهن   قوم  و ق یله
شواد و همعیا امعر، زمینعۀ افع ایش سعرمایۀ  بیشتر اسه و مهمواًل تمای ی بیا وود و دی ری قائل م 

(. بسعیاری از پژوهشع را  1392الدین  و همکعارا ،  مهیاکند ) گروه  را فراهم م  اجتماع  درو 
شعمار  های جامهۀ ایعرا  به ها و آسیب بحرا هایشا ، فرسایش سرمایۀ اجتماع  را یک  از  در پژوهش

ویژه ارت ا  متقابل بیا دولعه و ملعه، وعرورت  آورده و بر ایا اظراد که ترمیم سرمایۀ اجتماع ، به
 (.1395اساس  دارد )افشاا  و جهفری، 

برای استقرار اهادهعای دموکراتیعک در   های فراواا تالش ،سال اویر در صداساس،  برایا
دسعه ایامعد و  موفقیعه گنعداا  بعه ،ایا اهادها حفظ و تداوم در  ، وله اسهدکشور ااجام ش

ایعا  ی یر سعاوتارهای سیاسع  و اقتصعادرتع بربیشتر  ،باره ایدرا شده فراوا  ااجامهای  پژوهش

                                                             

1. Lynch and Kapalan 
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ر ایعا جریعا  بععوامل دی ری ایع   ،رسد اظر م  به ایا درحال  اسه کهااد.  پدیده متمرک  شده
جامهعه و ارت عا    توا  به زمینه فرهن   و فرهنگ سیاسع م ها  ازجملۀ آ ه ک ااد بودهتر یرگذار 

  را بعه  اپرداز توجه کنشع را  سیاسع  و اظریعه پیش از اجتماع  اشاره کرد که امروز بیش ۀسرمای
  اجتمعاع ۀسعرمای ۀمقولع توجعه بعه ترووعر ،ایعا عوامعل رو، ازایعا وود جلب کرده اسعه؛

 گ سیاس  را دوگندا  کرده اسه.و اقش آ  در فرهن  گروه برو 
منعابع  دلیل های ایعرا  )بعه تریا اسعتا   از غن ک یعنوا   به ،ووزستا  استا  برایا، اف و 

براسعاس بعوده اسعه.  رو روبعه  و اجتمعاع ی،فرهن  ، اقتصاد فراوا  ( با مشکالت زیرزمین
 ۀنعیدر زمها  اسعتا  یبنعد لحاظ رت ه به( استا  ووزستا  1393) رزمیو  باستانی پژوهشاتایج 
 ۀسعرمای ایعا اسعه کعه میع ا  فعر  بعر. ه اسعهکعرد  را کسب 16جای اه  ،اجتماع  ۀسرمای

؛ شدت پعاییا اسعه هب   آ ،ای و قوم ساوتار طایفه دلیل استا  بهایا در   گروه اجتماع  برو 
گروهع   ابع) درو ور بیشتر بر ،وود از افراد در رواب) اجتماع  و سیاس  یکه بسیار ای گواه به

بعر افع ایش  افع و  ،امعر شعواد کعه همعیا کنند و مرزی بعیا وعود و دی عری قائعل م  تکیه م 
قعدرت  یبعاال کعه در سعۀو اسعه شعده  س بمردم،  اجتماع  و ی اا   بیا های هم ست  

 بر ساوتار قدرت و فرهنگ سیاسع  ان  عا  ایع ،  گروه ایا اوع فرهنگ درو  ،استا   سیاس
  اجتمععاع ۀبعیا سعرمای ۀبررسع  رابۀع در پع  ۀ پعیش رو،در مقالع بنعابرایا، ؛تر یرگعذار باشعد

 م.یا دهوان  ا  ووزستا  ب  و فرهنگ سیاس  گروه برو 

 پژوهش ۀنیشیپ. 1

 و اجتمعاع ۀ سعرمایۀ رابۀع بررسع »بعا عنعوا    پژوهش( با ااجام 1398و همکارا  ) یسیادر
و   اجتماع یۀسرمابیا  ۀرابۀ «سمنا  دموکراتیک در بیا شهروادا  شهرستا  فرهنگ به ا رش

 پعژوهش یهعا یافتعه. ااد بررس  کرده  وادا  سمناارشه ایبدر ا ر کیا رش به فرهنگ دموکرات
 بعها عرش  ،یع گرا و جهعا  ی،ا سواد رسااه ، اجتماع ۀیسرما شیکه با اف ا دهد م ها اشا   آ 

 عکس.رشود و ب  تر م رفتهیپذ ،کیفرهنگ دموکرات
و ا عرش بعه   اجتمعاع یۀسعرما ۀرابۀع  بررسع» عنعوا بعا پژوهشع  ( در 1397) زاده یحاج

 یدر اهادهعا کهمشار ا ،یدااشجو اوع اعتماد ایباشا  داده اسه که «  ایدااشجو ایدر ب  دموکراس
 وجود دارد. یمهنادار ۀرابۀ  ،و ا رش به دموکراس ،ها و اعتماد متقابلرهنجا ۀش ک ، مدا

بعر   اجتماع ۀیسرما ریتر   بررس» عنوا  با  ( در پژوهش1395و همکارا  ) یقاض رهبر
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کننعدگا  و  شعرکه  شعناوت  اجتمعاع ۀیسعرما ایکه بااد  اشا  داده « مشارکت  اسیفرهنگ س
 هعا پعژوهش آ  جیاتعا ،تر بیا  روشعا وجود دارد. بعه ریمهنادا ۀرابۀ  ،مشارکت  اسیفرهنگ س

 ز و ااعدا گذار اسهریتر   مشارکت  اسیهنگ سبر فر  شناوت  اجتماع ۀیکه سرما دهد  اشا  م
 .دهد  م شیرا اف ا  مشارکت  اسیفرهنگ س

 کیعو اعوع دموکرات  اجتمعاع ۀیسعرما» عنعوا  بعا پژوهش ( در 1392) ینمکو  یاحمد
ماانعد   ،اجتمعاع ۀیسعرما یهعا از شعاوص  که بروع ادا هدیرس جهیات ایا به « اسیفرهنگ س

 داشه و برعکس، شاوص اعتماد کیدموکرات  اسیبر فرهنگ سه  مث ریتر  ،اعتماد و مشارکه
 یمهنعادار ریتر   ،مدا هیو شاوص تمامه ها داشت ارزش ایا شیبر اف ا ای  منف ریبه اهادها تر 

 .ه اسهاداشت التیتشک کی یریگ بر شکل
اجتماع   ۀبیا سرمای ۀبررس  رابۀ»با عنوا    ( در پژوهش1390و همکارا  ) فر یمحمد

 ایبعااد کعه  به ایا اتیجه رسیده« مۀالهه موردی دااش اه اصفها  ؛گ سیاس  دااشجویا و فرهن
  اسعیو فرهنعگ س  ااسعجام اجتمعاع ریعمتغ بعا هیعو  ااو ، محدود، مشعارکت  اسیفرهنگ س

 د.ردا وجود یمهنادار ۀرابۀ ، اجتماع هیامن ریو متغ  و مشارکت هیمحدود،  ااو
فرهنعگ سیاسع  دموکراسع  در قعاره »با عنوا  وود  ۀهدر مۀال( 2017) 1و همکارا  کوهن

 هیعبعر حما ،متحعده االتیعدر ا ساالری و دموکراسع    مردمندیکه آ ادا هدیرس جهیات ایبه ا« آمریکا
  زمعاا سعاالری، معردمدارد.  دیعترک کیعدموکرات یوادرجعامع شعه هیعآ  و ماه یاز اهادها  جمه

، دشعمنااش ایبعدتر اوجوداظعام را بع ،د که شهروادا کن جادیا گشم یری  ات پایداری و توااد   م
 شیفرسعا  های فرهن ع هیعپا ایعا کعه هن ام حعال،  ایبداانعد. بعاا حمعلت مشروع و قابل  طورکل به

 .سهیگندا  روشا ا  سراوشه دموکراس ابد،ی م 
  اسععیو فرهنععگ س  اسععیه سکمشععار»عنععوا   بععا پژوهشعع  رد (2013) 2یشربکیعع

 ۀیعع، براسععاس اظر«سععابق یوگسععالویو   ،شععرق یاروپععا ، غربعع یدر اروپععا یععکدموکراتریغ
 ،یاقتصعاد ع  اجتماعاز اظعر  تر افتهی توسهه یکشورها رکه مردم د کند  استدالل م ،نگلهارتیا

لحاظ  به  یاها  در آ  کیدموکراتریغ یها شیگرا و هستند تر  تر و ااساا فهال ای   اسیس لحاظ به
 ،دهعد  اشعا  مع شده های ااجام کند که اتایج پژوهش د م وی ترکی .اسهکمتر فهال  ، اسیس

 ا یعاس ه بعه همتا یتردمحدو  اسیبا فرهنگ س  ستیپساکموا یشهروادا  و زاا  در کشورها
                                                             

1. Chohen, Mollie, J., et.al. 

2. Kirbish 
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 .شواد م   اسیس یندهایافر ریکمتر فهال هستند و کمتر درگ ، اسیلحاظ س به ،وود  غرب
ان  عا  بعر فرهنعگ سیاسع  و  سیاسع  ریتعر »با عنوا    پژوهش ر( د2011) 1دیسیبنو

 ،«ا و وا وئالیکلم  ای مقایسه ۀمۀاله ؛سیاس  بر تحکیم دموکراس  در آمریکای التیا یاهادها
عمعل   که ممکا اسه بیشتر از اهادهای سیاسع عع را سیاس  ان  ا  می ا  تغییرات در فرهنگ

دو کشور کلم یعا و ) تیادموکراس  در آمریکای ال تحکیم ت ییا یک رویکرد برایعنوا   به عع کند
ااعد.  بعرعکس عمعل کرده  ،دموکراس لحاظ به ،ایا دو کشور ،زیرا بررس  کرده اسه؛ (وا وئال

 بیشعتری توااعای  و فرصه ها آ  زیرا ؛اسه مهم بسیار سیاس  ان  ا  اقش گارگوب، ایا در
 تعر یر معهحکو اعوع بعر و داراد سیاس  عملکرد اهادهای کلیدی و ساوتار به داد  شکل برای
هن عام  کعه دهعد م  اشعا پعژوهش  ایعا(؛ اتعایج دارد وجعود آاچعه بروالف ال ته) گذاراد م 

 یهاردر کشعو دموکراتیعک ۀمند به مۀاله هال وهای اویا فرهنگ سیاس  عالق ر دربااادیشید  
 به ا رش ان  ا  داشته باشیم.ای  ویژهباید توجه  ،افتهی توسهه

و   سنجش مشارکه اجتماع» با عنوا  پژوهش در ( 2011) 2ساریس و ،نایکوروم ،گیلن
 اریاگرگعه بسع ، اسیمفهوم مشارکه س که ادا هدیرس جهیات ایبه ا «جامهه در آ ۀ یسرما  اهیجا

 ایعا یها افتعهیدارد. ی وجعود ادیعز های ابهام هنوز ،آ  یریگ زهاو ااد فیتهردر مهم اسه، اما 
 با ،ایوجود دارد. همچنهای   فاوتت ،یعمود و  افق مشارکه ایدهد که ب م  اشا  سندگا یاو

مااند اعتمعاد  ، اجتماع ۀیسرمادی ر و عناصر  یمشارکه عمود ایب ۀرابۀ ها، افتهی ایتوجه به ا
 اسه. فیکم و وه ، اسیو اعتماد س  اجتماع

ااجعام شعده   اجتمعاع ۀیو سعرما  اسیس هنگرف بار در فراواا  های درمجموع، پژوهش
  اجتمعاع یۀسعرما یها مؤلفعه عنوا  بعه ،و مشارکه  ،هماهن  تماد،از اع ها آ بیشتر اسه که 

 دارد.  اسیفرهنگ س با  مهم ۀرابۀ  ،اجتماع یۀسرما ،ایااد و همچن استفاده کرده

 شده مطرح های همروری بر نظری. 2

 یفرهنگ سیاس. 1-2

بار،  نسعتیاا ال تعه ؛اسعه شعده  مۀعر   جهعاا دوم جنگ از پس « اسیس فرهنگ» اصۀال 
بر ایا  ،لوسین پای (.17: 1373، پای) گرفه کار به سیاسه علم در ، ایا واژه راآلموند گابریل

                                                             

1. Benavides 

2. Gillen, Coromina and Saris 
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و احساسات اسه کعه اصعول و  ،ها، باورها از ا رش یا مجموعه  ،اسیفرهنگ ساسه که  اظر
ل) مسع  اسعیو بر رفتعار اظعام س بنشد اظم م را   اسیکه رواد س کند م  اییته های  را اعدهق

 (.7: 1965)پای،  اسه
عوامعل  ۀرابۀع  توااد در بررسع م   اسیمفهوم فرهنگ سا اظر اسه که یا بر یپا لوسیا

 یععلتحل و هیععبععا تج  اسععتمدارا یباشععد. س تر یرگععذار  اسععیبععا کععنش س  و اجتمععاع یاقتصععاد
 گواعاگو  یها بنش یبرا ازیموردا یگذار هیسرما  ا یتوااند م م منتلف،   اسیس های فرهنگ

 لعع ،م یها اسععهیس داظر را دررمععو راتییععتغ ،هیععکننععد و دراها  ابیععرا بهتععر ارز  اجتمععاع
 (.1399مظلوم وداشهری و همکارا ،  :اقل از به ؛40: 1370)پای،  کنند ی یر براامه

سعوی  گیعری بعه از جهعه ویعژه ییعک ال عووعاما  ای  اظعام سیاسع ، هرآلموادر اظ به
سیاسه اسعه   دربار منظمیک قلمرو ذهن   یدارا تر، شابیا  رو   اسه، یا بههای سیاس کنش

: 1956 ،)آلمواعدبنشد  م  افهال فردی مهنا و اتکای اجتماع  بر ،اهادها که به جامهه، ترتیب
بایعد  گهار وابۀه را مفرو ، ۀجامه سۀح فرهنگ سیاس  یک  در ارزیاب از دیدگاه او، (.34

ها  و مااند ایا ،، تاریخ، قااو  اساس  ام سیاساظ مله،  دربار فرد انسه اینکهدراظر گرفه: 
و  گواععاگو هععای ان  ععا  سیاسعع   و اقش ها سععاوه دوم اینکععه دربععار دارد؟ گععه دااشعع  

سعوم اینکعه  گیسعه؟ بعاره درایا شدااعد و احساسعات های سیاس  پیشنهادی، گه م  مش  و)
و  ،افعراد ها، مشع  در سعۀح پعاییا، سعاوه اجعرای وع)  گه اظر و قضعاوت  دربعار شنص

 دارد؟ گهعارم اینکعه فعرد، ععع دااعش و احساس اظر از صرف ععع ینعداتصمیمات درگیر در ایا فر
گ واعه  هعایش توااای  ر کند و دربا تصور م گ واه از اظام سیاس   یعضوعنوا   به را شوود

 (.101: 1367شناسد )پالمر و همکارا ،  هنجارهای  از مشارکه را م  گهو کند؟  فکر م 
 ۀسعه بهعد یعا مؤلفع  ،سیاسع فرهنعگ بعا،رو و اظر آلمواد بهتوا  گفه،  تر م  سادهیا  ب به
مهلومعات ، انسهااه. بهد رگذا بهد ارزش .3  ؛بهد احساس .2 ؛ بهد شناوت .1: دارد بنیادیا

 ،و بهعد سعوما ، عاطف  و احساسع  آاعهای  گیری مووعبهد دوم،  ،مردم و ان  ا  یهارو باو
و ورودی و هععا،  اظععام سیاسعع  و مقععررات، اقش ا  در وصععو ت آاععو قضععاو یداور شععیو 

گیری ذهنع   فرهنعگ سیاسع ، جهعه ،ترتیعب ایعا (. به1373)قوام،  کند بیا  م ها را  وروج 
های رفتار سیاس  را شعکل  تاحدی ال و و سیاسه در مورداجتماع  یا افراد های  گروه ها، مله

از تعاریخ و   ادراک ذهن اجتماع ،های  ا ، ارزشبیای باورهای مذه  ، امادها دهد. اظام م 
هاسعه  ها و گروه وا  تارین  مله ۀهای بنیادی و مهرفه که محصول تجرب ، ارزشهسیاس
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تعوا  در مفهعوم  و رفتاری که اظام سیاس  در آ  جای گرفته اسعه را م  یو گارگوب بازوورد
 (.9: 1370فرهنگ سیاس  جای داد )بشیریه،   اس تًا گسترد

 ؛فرهنگ سیاس  تعابهیت  (1 توا  دو اوع آرماا  از فرهنگ سیاس  ارائه داد: م  کل  طور به
 (1: هعای فرهنعگ سیاسع  تعابهیت  ع ارتنعد از ویژگ  مشعارکت . بروع  فرهنگ سیاسع  (2و 

ااجعام  را رمردم ااتظار داراد که وود حکومه تمام امعو (2؛ عمودی قدرت اسه ۀرابۀ ۀپشتواا
 (3؛ هعا اطاععه کننعد اسه که تمام معردم از آ  ایاسیاس  ای   توقع ان  ا دهد و در مقابل، 

و ان  ا  حعاکم ایع  مشعارکه و  و بدگما  هستند اعتماد سیاس  ب  ۀها و مداول مردم به وعده
اجازه و امکعا    ،سیاس  و اجتماع یگو  تقاواها (4؛ داگیر رقابه در سیاسه را جدی ام 

جای عاه  سع ،سیا ان  ا  (5 ؛آیند  درم صورت ایدئولوژی پنها  ند، بهبیا تشکل و تجمع ام 
معذهب  ،ها آ   محدودکنند زیادی بروورداراد و تنها عامل و از قدرت داراد برجسته و حرمه

 را تعاع ،یریعگ و کنعاره لطل ع ، اافهعا رفتارهای سیاس  ترکی   از فرصعه (6؛ و سنه اسه
 (.159 :1380ریه، یو ترس اسه )بش ،سرپوشیده

در فرهنگ سیاس  مشارکت ، اعضای اظام سیاس  بعه همعۀ وجعوه فرهنعگ سیاسع   ،در مقابل
گیری اقش فهال  قائلند. در ایعا اعوع فرهنعگ، ازآاجاکعه  توجه داراد و برای وویش در فرایند تصمیم

ها، و سازوکارهای اظام سیاسع  داراعد،  ها، رویه های مردم، اوع  کنترل بر اقش ان  ا  و حت  توده
: 1381گیعرد )وعاایک ،  ای از ذهنیه و روا  فرد و جامهه را زیر پوشش م  های گسترده عتماد، دامنها

گرا  گرا و فرهنعگ سیاسع  منازععه توا  فرهنگ سیاس  را به فرهنگ سیاس  وفاق همچنیا، م (. 166
یری و گ های مناسعب تصعمیم تقسیم کرد. در اوع انسه، مهمواًل شهروادا  و ان  ا ، دربار  شعیوه

کعه در فرهنعگ  اظراد؛ درحال  ها را حل کرد، هم اینکه مسائل اصل  جامهه گیسه و گ واه باید آ 
هعای مشعکالت اصعل  آ  وجعود داراعد،  اوع دوم، اظرات  که دربار  مشروعیه اظعام سیاسع  و راه

 (.77: 1376شدت دگار گنددست   هستند )آلمواد،  به

 اجتماعی ۀسرمای. 2-2

را  گعروه کیع یاسه که اعضا ای  مجموع منابع بالقوه و واقه  ،اجتماع ۀیسرما ،ویبورداظر  به
 ایع ارت اطعات کنعد. مع  آمعاده ،مشعترک  اجتمعاع ۀیدروواسه سرمای و هر عضو را برا متحد
هعای  کعه ارزش ی بعر ایعا اظعر اسعه(. و1986 و،یعهسعتند )بوردی قو  ،اجتماع یها ش که
فهعال و حجعم  یهعا تماس بعه تهعداد ل،عامع کیع  اعاجتم یۀماحجم سر ایفرد  کی  ارت اط
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و   معال یۀارت اطات و سعرما ایتهامل ب  دهند دارد که اشا   بست  یو اقتصاد  فرهن  یۀسرما
سعۀح  ا یمشعتر نعا یاعتماد و اطم و اقدام( ،رشی)ارت ا ، پذ  اجتماع ۀیاسه. سرما  فرهن 

 آورد. م  دسه باال را به
  ا یعبعه م ،جامهعه کیدر   اجتماع ۀیسرما  یت و کاراره قدک اسه بر ایا اظر امایفوکو

از  د یهعا در دسعه کشع  آ  ی مشترک و توااعا یها جامهه به هنجارها و ارزش یاعضا ی ندیپا
 یا مجموععه ، اجتمعاع ۀیسرما ،او ۀگفت دارد. به   بست  منافع عموم یوود برا  منافع شنص

 یهمکعار ،گعروه اسعه کعه در آ  کی یاعضا ایب مشترک  ررسمیغ یها و هنجارها از ارزش
در سعاوه  مع مه عوامعل ،امعایفوکو دیعکرموردت یو هنجارها ،ها مجاز اسه. اعتماد، ارزش

 (.1383)کتاب  و همکارا ،  وواهند بود  اجتماع ۀیسرما
اجتمعاع   ۀ: سعرمایاسعه اعوع سعرمایه دودربرداراعد   ع ،اجتمعایۀ سرما پاتنام، اظر به

گروهعع ، بععه  و رد  اجتمععاع ۀسععرمای گروهعع . بععرو   اجتمععاع ۀایو سععرم  ،گروهعع درو 
 ۀها از اوع رابۀ داراد و رواب) میا  آ   ارت ا  ا دیک، با دی را  اشاره دارد که افراد های  موقهیه

  ا دیکع ۀگند افر که بعا یکعدی ر رابۀع میا  دو یا ۀتوااند در رابۀ دی را  ام  زیرا، ؛اسه بسته
 ،متجعااس یها میا  گروه به رواب)  گروه و راجتماع  د ۀسرماینابرایا، ؛ بداراد، سهیم شواد

کعه شع اهه فکعری  اشعاره دارد  کل  کسعاارطعو و بعه ،وااواده، دوستا  ا دیک یمااند اعضا
)پاتنعام،  کنعد م قلمعداد  اجتماع  را منحصعربفرد ۀبا هم داراد و پاتنام ایا اوع سرمای یتریشب

آیعد کعه افعراد هماانعد وعااواده یعا دوسعتا   وجود م  زماا  به، هسرمایاوع ایا  .(115: 2000
  اجتمعاع یۀسعرما .برای یکعدی ر فعراهم کننعدرا  ای  های احساس  و هیجاا حمایه ،ا دیک

ارت اطات شنص  قعوی اسعه. ایعا سعرمایه، بعا  دارای و ها تنوع در زمینه ، دارای گروه و رد
 (.2011، 1ای بسیج افراد دارد )استو  و جودیبر  واص قابلیه ،براا ینتا احساسات افراد

توااد زمینۀ مناس   را بعرای دسعتیاب   گروه  م  پاتنام بر ایا اظر اسه که سرمایۀ اجتماع  برو 
توااعد بعا تقویعه تهعامالت اجتمعاع   به ااواع دی ر سرمایۀ ااساا  و مال  فراهم کند. ایا سعرمایه م 

طل  ، زمینعه را بعرای  و دراتیجه، اف ایش اعتماد و کاهش فرصه وارج از فضای بستۀ دوستا  و آشنایا 
توااعد ععامل   شا  فراهم کنعد و همچنعیا، م   مندی افراد از تحصیالت و سرمایۀ اجتماع  اف ایش بهره

 (.1386برای رشد و شکوفای  سرمایۀ ااساا  یک جامهه باشد )رحماا  و همکارا ، 

                                                             

1. Stone and Jody 
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 ۀکنعد. سعرمای مع  بهد شناوت  و سعاوتاری تقسعیم اجتماع  را به دو ۀسرمای ،1اگپورتین
معردم و امکعا   رفتاری و شدت و می ا  ارت ا  بعیا یها مؤلفه دربرداراد  ری،اجتماع  ساوتا

رسعم  و  یها و عملکعرد سعازما  تشکل  ،اجتماعۀ سرمایایا اوع اهادینه شد  رواب) اسه. 
کننعد.  اجتمعاع وعدمه م  ۀتوسه برای یاب ارعنوا   بهکه  گیرد دربر م ای  را غیررسم  محل  

شعکل  ای اجتمعاع  یهعا های افقع  و شع که ، از طریعق سعازما یاجتماع  سعاوتارۀ سرمای
ای از اقعدام  و تجارب عملع ، گو شفاف و جمه ، ره را  پاسخ یگیر یند تصمیماگیرد که فر م 

معؤ ر بعر  عوامعلر  بعارد، 2(. هعارپر55: 2006داراعد )پورتین عا،  جمه  و مسئولیه متقابل
وع) قرمع   ها که با کشعید  اسه که هم ن  در گروه بر ایا اظراجتماع ،  ۀسرمای یگیر شکل

ر گروهع  تر یرگعذا اجتمعاع  بعرو  ۀشود، در ایجاد سرمای ها و دی را  مشنص م  وودی بیا
 دارای یهارتر جوامع شرق  و کشعولیتوتا ۀتشگذ که کند ادعا م  3سیوی وو، دی ر سوی از ؛اسه
بعر  ،وجودآمعده های به ، منابع موجود، محدودیه دسترس  به منابع و فرصه تیسکموا ۀگذشت

 (.2011مؤ ر بوده اسه )ووی سیو،   اجتماع ۀایجاد ایا اوع سرمای

 پژوهش یچارچوب نظر. 3

های اجتمعاع ، یعا افعراد دربعار  سیاسعه اسعه و  ها، گروه گیری ذهن  مله فرهنگ سیاس ، جهه
(. برپایعۀ اظعر اادیشعمندا  در تعاریخ 1370دهد )بشعیریه،  فتار سیاس  را شکل م تاحدی ال وی ر

ااعد، بیشعتر،  ای که ان  عا  عصعر قاجعار و پعس از قاجعار از آ  تعر یر پذیرفته ایرا ، فرهنگ سیاس 
ها و موااع توسعهۀ  گرا بوده اسه. درواقع، بسیاری از گالش ای از اوع تابهیت  و منازعه فرهنگ سیاس 

س ، متر ر از شنصیه و فرهنگ ودتوسهۀ سرآمدا  سیاس  بوده اسعه اعه تنصعص و علعم و سیا
رغم تحعوالت گسعترده در ایعرا  و تغییعرات  (. بعه92: 1389ایا و اسعکندری،  هعا )شعهرام تجربۀ آ 

ععع  و ازجملعه ان  عا  سیاس  های سیاس  در گند قر  اویر، فرهنگ سیاس  ایراایا  عع پرشمار اظام
ای وصعمااه تلقع  شعده و در آ ، بهتعریا  اا  پیدا اکرده اسه. اغلب، سیاسعه، مشعغلهتغییر گند

حعال، در  شعمار رفتعه اسعه. درعیا راهکار برای ترمیا منافع هر طرف، ادامۀ منازعه و عدم سازش به
ای که معدع  افع  اصعول حعاکم بعر سیاسعه شعود،  فرهنگ سیاس  ان  ا  ایراا ، هرگواه منازعه

                                                             

1. Poortinga 

2. Harper 
3. Wow Save 
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گیری از اموال عموم ، فقدا  روحیۀ کعار جمهع   (. بدبهره1380رفته اسه )بشیریه،  شمار ااپسند به
و فروپاش  اح اب سیاس ، روحیۀ اقتدارگرای  و ااتقادااپذیری، اداشتا سهۀ صدر و تحمل، وشعم و 

ااعد  بعیش از سعوی ان  عا  سیاسع  ایعرا  مهاصعر بعروز یافته و وشواه، رفتارهای  هسعتند کعه کم
در پژوهش وویش دربار  روااشناس  ان  ا  سیاس  ایعرا   ماروین زونیس(. 58 :1372)بازرگا ، 

در دورا  پهلوی، به ایا اتیجه رسیده اسه که گهار اصل ا رش  در میا  ان  ا  جعاری اسعه کعه 
( 4( عدم امنیعه آشعکار؛ 3اعتمادی شنص ؛  ( ب 2( بدبین  سیاس ؛ 1شود:  مااع توسهۀ کشور م 

دهعد کعه فرهنعگ  ای  اشعا  م  1(. پژوهش مشابه گاستیل20 :1387دی )زوایس، فر کش  میا  بهره
بعرایا، وی بعر  کنعد. اف و  سیاس  ایرا ، زمینۀ مساعدی را برای مشارکه و رقابه سیاس  ایجعاد ام 

تغییر و  گی  درحعال طل نعد، همعه ایا اظعر بعود کعه ایراایعا  مهتقداعد، آدمیعا  ط هعًا شعرور و قدرت
اعتماد باشد و حکومعه، دشعما معردم اسعه  د اسه،آدم باید به اطرافیااش بدبیا و ب اعتما غیرقابل

رسد، ایا اوع فرهنگ سیاس  در جامهۀ ایرا ، در بافعه سعنت  و  اظر م  (. به325: 1958)گاستیل، 
اشسه ذهن  ان  ا  سیاس  وجود دارد. ان  عا   شده در ته صورت اهادینه قوم  آ  ریشه دارد که به

بیا   ر ایرا  ترکید داراد که باید منازعۀ سیاسع  را از طریعق منازععۀ سیاسع  از بعیا بعرد. بعهسیاس  د
در بعرد  رق عا و منالفعا  دیعده   به مهنای گ وا   از میدا   ها، سیاسه بیشتر به تر، در میا  آ  روشا

هعه مهنای گ وا   جلب همکعاری و ایجعاد آشعت  و سعازش بعرای ادار  امعور جام شده اسه تا به
ای  ای و عشعیره (. مجموعۀ ایا رفتارهای ان  ا  سیاس  در ایعرا ، در فرهنعگ ق یلعه1380)بشیریه، 

جوی ، و بقعا و  های آ ، وویشاوادگرای ، روحیعۀ جن عاوری، و سعتی ه تریا ویژگ  ریشه دارد که مهم
 (.8: 1389 القلم، بس) عشیره از طریق تهاجم و غارت بوده اسه )سریع

جامهعه   اسعیو س  در تحعوالت اجتمعاع یدیکل یرهایاز متغ  کیکه   اجتماع یۀسرما
 اهفتعه  اجتمعاع ۀیسرما پاتنام،اظر  بهالشهاع قرار دهد.  را تحه  اسیس توااد فرهنگ م  اسه،

  اسعیفرهنعگ س ۀتوسعه ،یاقتصعاد ۀتوسعه ازیا شیپ  ،مشارکه مدا یها در هنجارها و ش که
 ۀکه سعرمای گواه گفه ایا توا  م  اسه. کیو دموکرات کارآمد  ه حکمراایو دراها ،کیدموکرات
های اولیه  ه وود و اعتقاد به گروهروهای دروا  گ گروه  با ترکید بر حفظ ارزش درو   اجتماع
 وعا  به جریعا  و محدود  گروه درو  ،شود که فرهنگ سیاس  ان  ا  باعث م   ،و دوست

کعه ان  عا   ترتیب ایا هبع؛ اسه یا عشیرهو ر پرو ان  ا  ای  حام   سوود شود و فرهنگ سیا

                                                             

1. Gastil 
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 اولویعه ای )وعودی( را در و طایفعه  ،قوم عوامل گروه ، ،وود یها رییگ میسیاس  در تصم
محعور وواهعد  فرهنگ سیاس  رابۀعه اوع سرمایه باعث ایجاد یک ایا ،جهیدراتو دهند  م  قرار

پیشعرفته و  یدر کشعورها د.کنع منعد مع  قعدرت بهعرهع وعودی را از منعاف یها گروه تنهاشد که 
ایعا اعوع  ،زیعرا ؛شعود گروهع  دی عر گنعدا  توجعه ام  اجتماع  درو  ۀسرمای به ،یافته توسهه

بعه  تنهعاارت اطات وود را  ،ادرشود و اف کش  اجتماع  بیا وود و دی ری م  و) س ب ،سرمایه
ی  قعرار گروهع  در سعۀح بعاال بعرو   اجتماع ۀسرمای  ول ؛وواهند کردمحدود ک یا د افراد
دهعد و  بیا افراد و سایر اعضای جامهعه را افع ایش م بل اعتماد متقا ،سرمایه اوع زیرا ایا ؛دارد
 کند. رشد فرهنگ سیاس  را فراهم م  ۀزمین

 سعۀو در   اجتماع ۀیسرماهن ام طر  موووع  نکهیبحث ا»اجتماع :  ۀسۀو  سرمای
 ای  اجتمعاع ۀیسعرمااعوع بعه گعه  دیعاب  اجتماعۀ یکال  در مۀالهات سرما ای، متوس) ،یفرد

 پژوهشع را از   کعه بروع  شده اسه. درحال منجر  موووعات منتلف شیدایاشاره کرد، به پ
 دیعکعه با بر ایا اظراد  رید  ورب سه،یا ر یدر سۀح فرد دیرا با  اجتماع ۀیسرما ،دامهتقد

 یایعپو  ژگعیود ومهتقعد بعه وجع  یسوم اۀ و دست توجه شودبه آ    و اجتماع  در سۀح جمه
را در سعۀو  منتلعف   اجتمعاع ۀیسعرما ی و توااا استهداد ،گروه ایاسه. ا  اجتماع ۀیسرما

حرفعه،  ه،وعااواده، جامهعدر  ق  کعهلتهس احسا. دااند م  شیاف ا قابل،  کال و، متوس) ،یفرد
 رشعود. د مع  یدر سۀح ورد و فعرد  اجتماع ۀیسرما شیباعث اف ا ،وجود دارد رهیو غ ،کشور

را   اجتمعاع ۀیوجود دارد که سرما  اجماع کلایا  ، اجتماع ۀیسرما  دربار ریاو های پژوهش
سعه سعۀح  ایبع معلتها  کرد و مهتقداد که اوع  ابیتا سۀح جامهه ارز یاز سۀح فرد توا   م

 .(58: 1390)غفاری، « دارد وجود کال  و، ورد، متوس)
 .دکرشکل زیر ترسیم  را به توا  گارگوب اظری ایا پژوهش م  والصه طور به

  (. چارچوب نظری پژوهش1شکل شماره )

 پرداز ابعاد/نظریه متغیر
ها و  مؤلفه
 پردازان نظریه

  پرداز ابعاد/نظریه متغیر

سرمایه 
 اجتماعی

 گروهی درون
 پاتنام

 اعتماد
 کلمن، بوردیو و پاتنام

 فرهنگ سیاسی

 محدود

 انسجام 
 دورکیم

 تفاوت بی

 روهیگ برون
 پاتنام

 مشارکت
 دورکیم

 گرا عمل
 دموکرات

 تسلر
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 پژوهش های هفرضی. 4

  ژوهشپفرضیه اصلی 
گروهع  بعر فرهنعگ سیاسع  ان  عا  در ووزسعتا   اجتمعاع  بعرو  ۀسعرمایرسد  م  اظر بهع 
  یرگذار اسه.رت

 ژوهشپفرعی  های هفرضی 
باععث تقویعه  ،گروهع  متغیعر سعرمایه اجتمعاع  اف ایش بهد ااسجام بعرو  ،رسد اظر م  به ع

 شود. فرهنگ سیاس  ان  ا  ووزستا  م 
باععث تقویعه  ،اجتمعاع  ۀسعرمای گروهع  متغیعر اف ایش بهد اعتمعاد بعرو  ،رسد اظر م  بهع 

 شود. فرهنگ سیاس  ان  ا  ووزستا  م 
باععث تقویعه  ،اجتمعاع  ۀگروه  متغیعر سعرمای اف ایش بهد مشارکه برو  ،رسد اظر م  بهع 

 شود. فرهنگ سیاس  ان  ا  ووزستا  م 

 پژوهشروش . 5

دربرداراعد  همعۀ پژوهش حاور با رویکرد کم  و شیو  پیمایش  اجرا شده اسعه. جامهعۀ آمعاری، 
سیاسع  حعاکم )اسعتاادار، مهاواعا  حععوز  اسعتاادار، اماینعدگا  مجلعس، معدیرا  کععل و  ان  عا  

اسعتا   های ها، فرماادارا  و شهردارا  و مهاواااشا ، و بنشدارا  شهرسعتا  مهاواااشا ، رؤسای اداره
حجم امواه بر اساس جعدول کرجسع  و مورگعا ، (. N=448ووزستا ( در استا  ووزستا  اسه )

دایعاز هعای مور دادهگیری دردسترس )داوطل ااه(، ااتناب شعداد.  و با استفاده از روش امواهافر  214

فرهنگ 
 سیاسی

 گروهیانسجام برون

 گروهیاعتماد برون

 گروهیمشارکت برون

سرمایه 
 اجتماعی
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ارزیاب  شعد؛  2اب ار سنجش، از اوع صوری 1اامه گردآوری شد. روای  در ایا مۀالهه به کمک پرسش
اامه دراوتیععار تهععدادی از  شععده در پرسععش کارگرفته هععای به هععا و طیععف  در روایعع  صععوری، گویععه

برای اطمینعا  شناسا  و کارشناسا  قرار گرفه و از آاا  وواسته شد تا اظر وود را اعالم کنند.  جامهه
 اامه ای  از وریب آلفای کروا اخ استفاده شد. های موجود در پرسش طیف 3از پایای 

 های هر متغیر کرونباخ متغیرها و تعداد گویهی ضریب آلفا (.1)جدول شماره 
 آلفای کرونباخ ها تعداد گویه متغیر

 78/0 25 فرهنگ سیاسی
 76/0 21 گروهی سرمایۀ اجتماعی برون

 73/0 6 گروهی برونانسجام 

 75/0 9 یگروه  ونراعتماد ب

 79/0 6 هیگرو مشارکت برون

دهعد کعه  مع  اشا  (1)شماره  لجدو های داده .دهد را اشا  م  پژوهشپایای   ،آلفای کروا اخ
ت   درواع  سهم   دهند  که اشا اسه  07/0باالتر از  پژوهش یکروا اخ متغیرها یمقدار آلفا

 .اسه پژوهشهای  باال بیا گویه

 متغیرها یتعاریف نظری و عملیات. 6

 و  سیاس اظامدر مورد  افرادی ایستارها و، ها  ارزیاب ها، گیری ههج  دربرگیراد :یفرهنگ سیاس
 در وعود اقعشاز  هعا  برداشه طرز و ها گرایشدر برابر  گیری جهه ای  و آ  منتلف یها  بنش

 ۀاامع کعرد  ایعا متغیعر از پرسعش  عملیعات ی(. بعرا13 :1963، لمواد و ورباآ) سها سیاسه
قالب طیف لیکرت )کاماًل موافق تا  ها در تسلر استفاده شد. گویه ساوته براساس اظرپژوهش ر

 شد. یگذار امره 5تا  1کاماًل منالف( 
موجعب  کعهتر  عمق کم و وهیف یها پیواد با سرمایه ا اوعیا :هیگرو  برون یاجتماع ۀسرمای

قعوم  هعای  گروه یعا ،هعای تجعاری، دوسعت  ماانعد همکاری)شعود   مع گروه  بیا پیوادهای
سعه بهعد شعامل  بعه متغیعر ایعا .(35-36 :1398 و دی را ، ی)ایاز شود م  شناوته (منتلف

. دشع ریگعذا ف لیکعرت امرهیعو در قالعب ط گروه  تقسیم و مشارکه برو ، ااسجام، اعتماد
 د.شساوته استفاده پژوهش ر ۀاام کرد  ایا متغیر از پرسش  عملیات یبرا ،همچنیا

                                                             

1. Validity  

2. Face Validity  

3. Reliability  
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 پژوهشهای  یافته. 7

 های توصیفی یافته. 1-7

 جنسیت و تحصیالت و سن حسببر  ها اوانی آزمودنیر ف (.2ل شماره )جدو 
 فراوانی درصد فراوانی 
 2/90 193 مرد
 8/9 21 زن
 100 214 جمع

 9/22 49 کارشناسی
 3/59 127 کارشناسی ارشد

 8/17 38 دکتری
 100 214 جمع

 9/22 49 سال 40تا  30
 5/56 121 50تا  41
 6/20 44 به باال 50

 100 214 جمع

 افعر 193، در پعژوهش کننعده شعرکه فعرا 214 عاز مجمعو( 2های جدول شعماره ) برپایۀ داده
معدرک  یاردرصعد( دا 3/59) افعر 127 ،ز  درصعد( 8/9)ر افع 21درصد( مرد و تنها  2/90)

دارای صد( رد 8/17افر ) 38تنها  س ومدرک لیساا دارایدرصد(  9/22) افر 49، لیسااس فوق
امواعه بعیا  یاعضعا درصد( از 5/56افر ) 121 لحاظ محدود  سن  ای  به. ااد مدرک دکترا بوده

درصد( باالتر  6/20) افر 44تنها  و سال 40 تا 30 درصد( بیا 9/22افر ) 49 ،سال 50تا  41
 اد.ا هسال سا داشت 50از 

شعود، در متغیعر فرهنعگ سیاسع ، میعاا یا و  ( مشاهده م 3که در جدول شماره ) گواه هما 
، 85/3و  99/18ترتیب  گروهع  بعه ، در مؤلفۀ ااسجام برو 16/10و  19/64ترتیب  ااحراف مهیار، به

ترتیب،  گروهع  بعه ، در مؤلفۀ مشعارکه برو 89/3و  29/26ترتیب  گروه ، به  در مؤلفۀ اعتماد برو 
گروه  که از ترکیعب سعه  ، و سرااجام، در متغیر شاوص کل  سرمایۀ اجتماع  برو 71/3و  50/16

 دسه آمد. به 78/8و  78/61ترتیب  آید، میاا یا و ااحراف مهیار به دسه م  بهد به

 مربوط به متغیرهای پژوهشی توصیف یها یافته (.3ل شماره )جدو 
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر

 116 25 16/10 19/64 سیاسیفرهنگ 
 30 6 85/3 99/18 گروهی  انسجام برون
 37 9 89/3 29/26 گروهی اعتماد برون

 30 6 71/3 50/16 گروهی  مشارکت برون

 91 21 78/8 78/61 گروهی  اجتماعی برون ۀشاخص سرمای
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 آمار استنباطی تحقیق. 2-7

را بررسع  اجتماع  با فرهنگ سیاس   ۀسرمای ابهاد متغیر بیا ۀرابۀ، جدول ماتریس هم ست  
 های هاظری برپایۀای باشد،  فاصله ،ریدو متغ سۀح سنجش هر که هن ام  ،اسهگفتن   کند. م 

 شود. استفاده م  از آزمو  پیرسو  ،آمار

 فرهنگ سیاسیبا متغیر مستقل  ابعاد نیصفر ب ۀمرتب یس همبستگیماتر  (.4جدول شماره )
 ۀکل سرمای شاخص یگروه مشارکت برون گروهی اعتماد برون هیگرو انسجام برون متغیر

 گروهی اجتماعی برون
    435/0** گروهی اعتماد برون

   412/0** 406/0** گروهی مشارکت برون
 ۀشاخص کل سرمای

 یگروه اجتماعی برون
**398/0 *438 /0 **363/0  

 514/0* 363/0** 0/ 488** 328/0** فرهنگ سیاسی نخبگان

گروهع  بعا فرهنعگ سیاسع   اعتمعاد بعرو  دهعد کعه بعیا اشا  م  (4)جدول شماره  های هداد
میع ا    ،گروهع افع ایش اعتمعاد بعرو  که بعا ترتیب ایا هب ؛دارد داری وجودامهن ۀرابۀ ،ان  ا 
شعود. بعیا بهعد  فعوق ترییعد م  ۀفروعی بنعابرایا، ؛شعود م  سیاس  ان  ا  ای  بیشعتر فرهنگ

ایعا  یدارامهنع سۀح زیرا ؛وجود دارد یدارامهن ۀرابۀ ،ا فرهنگ سیاس گروه  ب مشارکه برو 
 شعکل ایا هب هعا ایعا دادهتفسعیر  شعود. یید م رسوم ای  ت ۀفروی بنابرایا، اسه؛ 5/0زیر  ،متغیر

شعود.  بیشعتر م  ان  عا  ایع   می ا  فرهنگ سیاسع  ،گروه با اف ایش مشارکه برو  اسه که
ۀ فروعی یجاتعا آیعد. مع  دسعه بهد بعه 3از ترکیب   ،گروه برو   اجتماع ۀشاوص کل سرمای

کعه دهد  م  فرهنگ سیاس  ان  ا  اشا  گروه  با برو   اجتماعۀ سرمای بیاۀ رابۀ به، گهارم
زیعر  ،داری ایا فرویه اسۀح مهن زیرا، ؛داری وجود دارد امهن بیا ایا دو متغیر ای  رابۀه مث ه و

 شود. یید م رتفوق ای   ۀفروی بنابرایا، اسه؛ 5/0

 رگرسیون. 3-7

های  مااند وۀ  بود  رابۀۀ متغیعر مسعتقل و وابسعته، ارمعال بعود   فر  برای ااجام رگرسیو ، پیش
منظور  ها و ارمعال بعود  توزیعع متغیعر وابسعته الزم اسعه. بعه ها، استقالل مقادیر مااعده توزیع مااده

م اسعتفاده شعده اسعه؛ در ایعا روش، گا بعه بررس  تعر یر متغیرهعای مسعتقل از روش رگرسعیو  گام
شواد؛ با ایا تفعاوت کعه هربعار، پعس از ورود یعک  ترتیب اهمیه، وارد مدل م  متغیرهای مستقل به

داریشعا  کعاهش  شواد و اگر سعۀح مهنا ااد، دوباره بررس  م  متغیر، متغیرهای  که تاکنو  وارد شده
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 (.200: 1387غیا واد، مااند ) شواد، و گراه باق  م  یافه، از مدل وارج م 
 ،رگرسعیو  یعلتحل در واتسعو  ع بیاردو اسعتفاده از آزمعو  با وۀاها لاستقالررس  بدر 

هعا  داده تغییر ممکا اسهشواد،  م مۀالهه  ،زماا ۀ یک فاصل طول در که متغیرها  زماا ویژه هب
ا واتسعو  آزمعو  دوربعی نیص ایا ال و ازشت یبرا .کند یپیرو  واصی در طول زما  از ال و

 ۀجعیبعر ات یری رت ،مشاهده یک ۀجیات هکاسه  اا مهنیبه ا ،بود  مفهوم مستقل .شود استفاده م 
  متغیعر وابسعته در یعک بعاز که رفتار هن ام  بیشتر  ر اداشته باشد. در رگرسیو ،یمشاهدات د

اعوع ایعا  به رو شویم. روبه اوۀاه مستقل ا ود  ممکا اسه با مشکل شود، م زماا  مۀالهه 
 ،در وۀاهعا  ت سعوودهم  درصعورت وجعود .گوینعد مع   ت سعوودهم  ،ها ارت ا  در داده

ا یآزمعو  دوربع از ،ا فعر یعا سع برری برا رو، ؛ ازایاردکاستفاده   و  وۀیتوا  از رگرس  ام
 ،ها بعیا باقیمااعده اگعر اسعه. 4تعا  0واتسعو  بعیا  دوربعیا ر . آمعاشعود  م اسعتفاده واتسو  

ا دیعک باشعد. اگعر بعه صعفر  2وجود اداشته باشد، مقدار ایا آماره باید بعه  هم ست   متوال 
ت   سعهم   دهنعد اشعا  ،ا دیعک باشعد 4هم ست   مث ه و اگر به   دهند اشا  ،ا دیک باشد

ووعهیه ارمعال  بعرای تحقیعق  ،باشعد 5/2تعا  5/1اگر ایا آماره بعیا  ،. درمجموعاسه منف 
 ۀواتسعو  در دامنع  ع دوربیا  توجه به اینکه مقدار آمعاربا  (.1391)ساعتچ ،  شود م  محسوب

 .فر  استقالل وۀاها رعایه شده اسه شیپ گفه،توا    مقرار گرفته اسه،  5/2تا  5/1

 بین شیپ یبررسی استقالل خطاهای متغیرها واتسون برایـ  آزمون دوربین نتایج (.5شماره ) ولجد
 واتسونـ  مقدار دوربین برآوردندارد خطای استا ضریب تبیین همبستگی چندگانه مدل

1 873/0 623/0 76/2 92/1 

 هعایمتغیر واریعااس بعرای تمعام عامل تورم ااداز  که دهد اشا  م  (6)جدول شماره وروج  
از مقعدار  ،تمام متغیرهعا مقدار وریب تحمل برای ،همچنیا .کمتر اسه 10 بیا از مقدار پیش

شعده اسعه  هیعبعیا رعا شیپع یوۀ  متغیرهعا هم عدم  فر شیپ بنابرایا، ؛بیشتر اسه 1/0
 (.1391)ساعتچ ، 

 خطی از طریق ضریب تحمل و عامل تورم واریانس هم خطی بررسی وجود آزمون هم نتایج (.6شماره ) لجدو 
 عامل تورم واریانس ضریب تحمل شاخص

 39/1 745/0 فرهنگ سیاسی نخبگان

 45/1 647/0 سرمایه اجتماعی برون گروهی

بهعد اعتمعاد   ،اجتماع ۀسرمای ابهاد متغیر اکه در بی دهد اشا  م ( 7)  شمار ولجدهای  داده



  ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 ...گروهی بر فرهنگ سیاسیشناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی برونبررسی جامعه / و همکاران فرد بابلیعلی حسن 64

 41-70، صص 65پی ، پیا1، شماره 1400 زمستان

 قعادر بعه ،کعه ایعا متغیعر ای گواه به؛ درا هم ست   را با فرهنگ سیاس  دایبیشتر ، وهرگ و رب
  گروهع  اعتمعاد بعروی بتعا رمقعدا .اسعهاز واریعااس فرهنعگ سیاسع   12/0ت ییا بعیش از 

 فرهنعگ، ا یعگو سعۀح اعتمعاد پاسعخ واحد بعه کیوافه شد  دهد که با ا ( اشا  م 282/0)
بعه  هع گرو بعرو  ود بهد مشعارکهرو با ،همچنیا یابد. م  ایش هما  می ا  اف ها به آ  س ایس

از  19/0بعیش از  ت یعیا قعادر بعه ،بهد دو ایا ،بنابرایا ؛سیدردرصد  19/0به  R2مقدار  ه،مهادل
از معدل وعارج   گروهع ااسجام برو  بهد ،اسه گفتن  .هستند سیاس  متغیر فرهنگ واریااس

 سیاس  را ت ییا کند. شد و اتوااسه فرهنگ

 های مستقل تبیین متغیر فرهنگ سیاسی نخبگان براساس متغیر (.7) ل شمارهجدو 
 Beta B T Sig R R2 متغیر مرحله

 125/0 354/0 000/0 08/5 216/0 257/0 یگروه اعتماد برون 1
 194/0 263/0 000/0 51/4 160/0 192/0 یگروه ت برونرکمشا 2

 گیری یجهتن

ه بعه جعتو دازا  بعاپر از اظریعه یبسیار و سیاس  شد د ادبیاتروا 1960 ۀدر ده  فرهنگ سیاس
تر تعارین  جامهعه سعدر ب و تفسعیر ایعا پدیعده توجیه درصدد ،وود  بافه فرهن   و اجتماع

 فرهنعگشدت بعر  بهتوااد  که م  اسه ل ازجمله عوام  ،گروه برو   اجتماع ۀ. سرمایبرآمداد
ای   اجتمعاع روابع) به کمیعه و کیفیعه  طورکل هب  ،اجتماع ۀ. سرمایباشد گذارتر یر  سیاس
 بیا ۀرابۀ  ،تجرب صورت به ،مقاله  اید. اکن م  برقرار اجتماع ی دی ردارد که فرد با اعضا اشاره

 بررس  کرده اسه.  ووزستا  سان  ا  سیا در بیارا اجتماع  و فرهنگ سیاس   ۀسرمای
از  درصد( 2/90افر ) 193 اسه کهکننده  شرکه 214جامهۀ آماری پژوهش، دربرداراد  

 ،سسعاالی فوق کمدر درصد( دارای 3/59افر ) 127 ز ، درصد( 8/9افر ) 21مرد و تنها  ها، آ 
 امعدرک دکتعر ید( دارادرص 8/17افر ) 38تنها  لیسااس و کمدر دارایصد( رد 9/22افر ) 49
درصد( دارای  9/72افر ) 156، در پژوهشکننده  شرکه افر 214 از مجموع، اد. همچنیاا هبود

اعد. ا هبود ادارات یساؤر و اشا اشهردارا  و مهاوا شامل فرماادارا ، موقهیه شغل  سۀح سه،
ا  کعل شامل مدیر)و دسۀح  موقهیه شغل  صاحب ،امواه یاز اعضا  صد(رد 2/25افر ) 54

موقهیعه سعۀح یعک  رد ها، آ  درصد( از 9/1) افر 4تنها  و (اشا امهاوا اجرای  وهای  دست اه
 بوداد. (مجلس امایندگا و  استاادار،  امهاوا شامل استاادار،)

)اعتمعاد،   اجتمعاع یۀمتغیعر سعرما ابهعاد ۀهمع که بعیادهد  م اشا   پژوهش یها یافته
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کعه بعا افع ایش  ای گواعه به ؛وجعود دارد یدارامهن ۀرابۀ  ،فرهنگ سیاس و مشارکه( با ،ااسجام
 یابد. ای  اف ایش م می ا  فرهنگ سیاس  ان  ا   ،و مشارکه ،ااسجام اعتماد،

ان  عا  سیاسع  حعاکم در اسعتا  ووزسعتا    گروه  و فرهنگ سیاس ااسجام برو  بیا
ااسعجام  یدارا  ،مدیریت در سۀح کال  اساس، هرگاه ان  ا  وجود دارد. برایا یدار امهن ۀرابۀ

هعای فرهنعگ  شعاوص به عود ۀنعیزم رورمع ها و اقدامات وود باشند، بعه یگیر کاف  در تصمیم
تر یشعب  وه سیاسعرا افعراد یعک گعیااسجام در بع وواهد شد. هرگه ها فراهم سیاس  در بیا آ 

 م،پاتنعا ظعرا برپایعۀ وواهند بعود. راترگ تر و عمل یکراتوکدم ،باشد، ان  ا  و اعضای آ  گروه
وی  .دردا مشارکت  و دموکراتیعک  فرهنگ سیاسگیری  شکل مهم  در اقش  ،اجتماع ۀسرمای

کعه  دااد م هم م ، مدا معجوا در تقویهرا ای  اعتماد  ها، و هنجارها، ش که مااند  هبمناش اق
 شود. م  کهراشو م ،هیامن اری، ااسجام،کهم حسۀ یقارتا باعث امر ایا

 وتروگرااع .دارد همنعواا  1گرانووتر «یفپیوادهای وه» اظریۀبا  ش،وهپژ ایا یها یافته
وعهیف بعا اعضعای  روابع) سع بگعروه،  کیع یاعضعا میا  جمسمن رواب) که بر ایا اظر بود

ف یوعه ی، پیواعدهالدهعد و درمقابع م  اجتماع  را کاهش ۀو سرمای های وارج  شده گروه
  اجتماع ۀوارج  شده و به ایجاد سرمای یها هو گرو ایجاد رواب) با افراد موجب ، هگرو و رد

 (.2001ااجامد )سای رت،  م 
(، 1392) نمک یی احم د(، 2011) بن دویسهای  یافتعه بعاپژوهش  ایا جیاتا، ایهمچن
 یدار امهنع به توجه با. ی  دارد( همسو2012) ندلزیه  ژوتر و( و 1395) ا راکهم و رهبر قاضی

تعوا   ووزسعتا ، مع  استا  در بیا ان  ا  سیاس   سیاسو فرهنگ   گروه اعتماد برو  ۀرابۀ
ی ر هسعتند. دازمند اعتماد بعه یکعیا ،کال   در سۀو  مدیریت  سیاس گرفه که ان  ا  جهیات

دهند،  ت  ااجام م سدر اد، وظایف وود را بهردا به هم اعتماد کامل  که ان  ا  سیاس  هن ام
اجتمعاع را بیشعتر رعایعه   و ال وهعای فرهن ع ،بیشتری داراد پای ندیسیاسه  یقواعد باز به

 یترشعبی یکنند، معدارا تر رفتار م  کیاترکودم  ،اسیسهای  یریگ یمصمکنند، در رفتارها و ت م 
 یسیاس  اجتماع وود حساسعیه بیشعتر اس ه به سراوشه ،هیدهند و دراها م  از وود بروز

 دهند. اشا  م 
و فرهنعگ سیاسع    گروهع مشعارکه بعرو  میعا  دار امهن ۀبا توجه به رابۀ ،راستا درهمیا

                                                             

1. Granovetter 
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هعا  در جامهعه و مسعئولیه ،ان  ا  سیاس  استا  ووزستا ، هرگاه ایروها و ان  ا  حاکم در
های  سیاس  دواله داده شواد، با اهداف و آرما  یها گیری در تصمیم مشارکه داشته باشند و

 ،هعا تر افعراد در مسعئولیهداراد. مشعارکه بیشع یی اا   بیشتر اجتماع سیاس  وود احساس
هعا از ال وهعای فرهنعگ  هرگعه بیشعتر آ  ها و پیروی آ   رشد اجتماع  و سیاس یزمینه را برا

 تعر و دمعوکرات، رویکردهعای وعود در عمومعاً ، کنعد. گنعیا افعرادی سیاس  مستقر فراهم مع 
کعه  هند داشهووا  کساادر برابر  یسیاس  کمتر  تفاوت  ب سرااجام،بود و  وواهندتر  راگ عمل

شعهروادا   ایدر بع  اجتمعاع یۀسرما شیاف ا با ،توا  گفه م  شواد. امور دواله داده ام  در
  اسعیفرهنعگ س سوی به و وابسته فاصله گرفته و محدود  ، از حالهاسیجامهه، فرهنگ س کی

 ۀسعرمایی ایازمند ارتقعا اقتصادی، پیشرفه و توسهه با همراه ،جامهه کند. م حرکه   مشارکت
 و اعتمادتر،  بیا  روشا  به ؛باشد ای  م  گروه  برو  اجتماع ۀ سرمای به  گروه و رد  اجتماع

 سعۀح بعه بایعد، دارد وجعود ق یلعه افعراد و آشنایا  و ،دوستا ، وااواده سۀح در که ت   سهم
ه بعا توجعه بع ،پژوهش و همچنیا های آمده در بنش یافته دسه اتایج به پایۀبر یابد. ارتقا جامهه

 د:داتوا  ارائه  را م  زیر هایوالصه پیشنهاد طور اهداف پژوهش، به
 حمایعهو  جعادیبعه ا ترغیبو  یا و حرفه  ،صنف ، اجتماع یاهادها  حمایهو  بیترغ  ع
 مشعترک هویعه اسعه.  اجتماع ۀیسرما تقویه یبرا های بنیادیا راهج و   ،اجتماع یاهادها

اعتمعاد بعیا افعراد  گروهع  وهای  همکاری شود و م  تقویه  اجتماعی در قالب اهادها افراد
 ؛یابد م  اف ایش

 اف ایش یابد؛عموم   هرکمشا شود تا داده فهالیه یآزاد ل،تقسم  مداهای  تشکل به  ع 

 و داشعتا، ااصعاف ،بعود  ، شعفافق بعود داصعدرسعتکاری،  مااند ها شاوصبرو   ع
  ،اجتمعاع یها هعا در شع که آ  رحضعو آینعد کعه شمار م  به ی اتکا قابل یها ارزش داری،وفا
 یا ژهیعو هیعاهم که از ،ها ارزش ایا تحقق بنابرایا، شود؛ م   اجتماع ۀیسرما جادیساز ا نهیزم

 ؛اسه را یفرهنگ مردم ا برای یورور یامر ،اسه رداروورب

 اقعش یفعایا و  ،فرهن  یتوجه به امادها ، مشارکت یها اظام جادیا توااند با م  را یمد ع
 هیعهو احسعاسدر گنیا فضعای ، برداراد.  گام  اسیفرهنگ س یساز  غن راستای در ی، رره

دی عر   فرهن ع یها لفعهؤمبسعیاری از و  ،مشعترک  نعدیبعه آ احساس تهلق ، و سازماا  جمه
 شود؛ تقویه م 

از تصعرف  یووددار ، اجتماع یدر اهادها شهروادا  ۀمشارکه داوطل اا هیامن ایمرت  ع 
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بعه  مربعو  یهعا هیفهال واگعذاریو  ،کشور  و اجتماع  فرهن  ،یاقتصاد فمنتل یها بنش
 هیعو تقو جعادیا بعرای  نهیزمو دراتیجه، فراهم شد   مشارکه آاا  برای جلب  عموم یاهادها
 ؛اسه یکاربردهای  هیاز توص  کی ،افراد منتلف ایاعتماد بهای  و ش که  اجتماع یاهادها

 راستای در ما آموزش  اظام در وهف ، گروه برو ۀ سرمای وهف  اصلدالیل  از  یک ع
 هعا ایعا آموزش ه کعهاسع شایسعته .اسعه گروهع  یهعا فهالیه تعرویج و ،آموزش گسترش،

 و آمعوزش را جمهع  هعای فهالیه فرهنعگ و ها روش ها، دااش اه تا مدارس از پیوسته ای گواه  به
 ؛دهند گسترش

 ، درو  آ  سیاسع اظعام کعه اسعه ای ا رشع  و ذهن  محی) ،ان  ا  سیاس  فرهنگ ع
 روزمعره  سیاسع زادگ  در مردمب ااتنا  دهند شکل ل،درعم  ذهن محی) ایا و کند م  عمل

 و ا رفتعه قعرار ایاو یها گرایش ر یرت تحه گندا  ،ان  ا   سیاس فرهنگ اما آید؛ شمار م  به
 و ها سعازما  اعام بعه ای گسعترده هیعظرف ازکعه  شعود م  پیشعنهاد بنابرایا، اسه؛ اشده متحول
 اسعتفاده ان  عا  سیاسع  فرهنعگ سعۀح یارتقا یبرا ،اح اب مااند  ،غیرحکومت یها تشکل
 شود؛

 یهععا سعازوکار رویکردهععا و  ،سیاسع سعۀو  کععال  ان  ععا کعه د شععو  نهاد مع یشععپ  ع 
گیعری  امر تصمیم تر را در سۀو  پاییا ان  ا  را کنار ب ذاراد و بر ااحصار  گیری م تن تصمیم

 ؛رکه دهندش
 ،ااجعام ایعا پعژوهش فرایندکه در   های محدودیه  الزم اسه به بروها، کنار ایا پیشنهاد در

 ویژه بعه ر کشعور وبع حعاکم  کرواای اشاره شود؛ شرای) ،پدید آورد ی پژوهش ررا برا  مشکالت
 .کعرد رو روبعهبا مشعکل  های پژوهش اامه را در پر کرد  پرسش پژوهش ر  ،دولتهای  سازما 

جامهعه  فرهن   و اجتماع  با بافه د مهموالً راستااداهای  اامه شسپر اسه کهگفتن   ،همچنیا
بعا پعژوهش، اتعایج  یممشود که در ته م  اداراد و همیا امر باعث همنواا  ردما در برو  موا

 .شوادرو  روبه یاحتیا  زیاد
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 منابع
، «دموکراتیعک فرهنعگ سیاسع های  گواهسرمایه اجتماع  و » ،(1391امک ، آزاد ) ؛احمدی، یهقوب

 .59، شماره فصلنامه علوم اجتماعی
 ۀبعیا سعرمای ۀبررسع  رابۀع» ،(1398لفضل )ا، ابویمحمدابراهیم؛ ذوالفقار همت ، ادریس ، افسااه؛

دوفص لنامه ، «معورد مۀالهعه شعهروادا  شهرسعتا  سعمنا  ؛اجتماع  و ا رش به فرهنگ دموکراتیک
 (.15،)2، شماره 7، دوره اسالم شناسی سیاسی جهان جامعه

اجتمعاع  و امیعد بعه آینعده در بعیا  ۀرابۀعه سعرمای» ،(1395زینعب ) جهفعری، ؛سیدعلیروا افشاا ،
 .73، شماره 25  ، دورفصلنامه علوم اجتماعی، «دااشجویا  دااش اه ی د

طالع ات ا، ترجمۀ علیروا طیعب، «پذیری سیاس  و فرهنگ سیاس  جامهه»(. 1376آلمواد، گابریل )
 .114، 113، شماره اقتصادی   سیاسی

ایعرا  برحسعب های  بندی غیرمستقیم استا  رت ه» ،(1393محمدجواد ) سید باستاا ، علیروا؛ رزم ،
 .55، سال گهاردهم، شماره فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، «اجتماع  ۀسرمای
و فرزاد  ،محمد وضری، فرام  تق  لود ۀجم، تراعتماد و سرمایۀ اجتماعی ،(1385آراالدو ) و،کباگناس

 شکده مۀالهات راه ری.هپورسهید، پژو
 گام اور. :، تهرا موانع توسعه سیاسی در ایران ،(1380حسیا ) ،بشیریه

 .6و  5، شماره میزگرد نامه فرهنگ، «توسهه و فرهنگ» ،(1370)ععععععععععععععع 
، شعماره نام ۀ فرهن گترجمۀ مجید محمدی، (، فرهنگ سیاس  و توسهه سیاس ، 1370پای، لوسیا )

 سال دوم. ،6-5
اشعر  :، ترجمعه غالمروعا سعروری، تهعرا ها در توسعه سیاسی ها و توالی بحران ،(1380) ععععععععععع

 مۀالهات راه ری.
 شیرازه توس. :، تهرا سرمایۀ اجتماعی، اعتماد و دموکراسی ،(1385تاج نش، کیا  )

وحید جها  ب رگ  و علیروا طیب،  ۀ، ترجمای های سیاست مقایسه هنظری ،(1378گیلکوت، رواالد )
 سسه ودمات فرهن   رسا.ؤم :تهرا 

نامۀ  پایان، «بررس  رابۀه بیا سرمایه اجتماع  و ا رش به دموکراس » ،(1397زاده، حمدالله ) حاج 
 .کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

 طر  او. :، تهرا قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات ،(1382) یواایک ، هاد
 یر سرمایه اجتمعاع  بعر رشعد ربررس  ت» ،(1386، میثم )یامیر ؛اژاد، حسیا ع اس  رحماا ، تیمور؛

 .2، سال ششم، شماره های اقتصادی فصلنامه پژوهش، «اقتصادی ایرا 
 یر ربررسع  تع» ،(1395سعهیال ) آشعنای ، ؛حسعیا سهید؛ عربیعا ، محمودروا، گشول، ره رقاو ،
، دوره فرهنگی   فص لنامۀ مطالع ات توس عه اجتماعی، «مشعارکت  تماع  بر فرهنگ سیاس سرمایه اج

 .4گهارم، شماره 
 .روز فرزا  :، تهرا فرهنگ سیاسی ایران ،(1389القلم، محمود ) سریع

 روزاه. :، تهرا درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران :انقالب آرام(. 1381محمدروا ) شریف،
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ااکارآمدی ان  ا  سیاس  در کارآمدسعازی رواعد » ،(1389مجید ) مسهود؛ اسکندی،ایا، امیر شهرام
 .77، شماره نشریۀ گنجینه اسناد، «توسهه ایرا  عصر پهلوی

 سمه. :، تهرا ای های مقایسه سیاست ،(1373قوام، ع دالهل  )
تمعاع  دیا، سرمایه اج» ،(1383مهصوم ، روا ) ؛محمود؛ گنج ، محمد؛ احمدی، یهقوب کتاب ،

 .17 ماره، شمجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، «و توسهه اجتماع  فرهن  
اجتمعاع   ۀبیا سرمای ۀبررس  رابۀ» ،(1390مرادی، گلمراد ) ؛حسیا فر، اجات؛ مسهودایا، محمدی

 ل، سعامطالعات فرهنگ و ارتباط ات، «موردی دااش اه اصفها  ۀمۀاله ؛و فرهنگ سیاس  دااشجویا 
  .هم، شماره شاا دهمدازدو

توسهه اجتمعاع  و فرهنعگ سیاسع  در  ۀبررس  رابۀ» ،(1399، مهدی و همکارا  )وداشهری مظلوم
، سعال پعاا دهم، شعماره پژوهشنامه علوم سیاسی، «مۀالهه موردی شهروادا  شهر رشه ؛جامهه ایرا 

 سوم.
سعرمایه اجتمعاع  » ،(1392فعر، مهصعومه ) دادوعواه ؛وعواه، علیروعا العدین ، جعواد؛ صعنهه مهیا
، سال شناسی شهری مطالعات جامعه، « ر بر آ  در بیا شهروادا  شهر کرما ؤگروه  و عوامل م برو 

 سوم، شماره ششم.
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