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Extended Abstract
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 extragroup 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

Social
capital

Intra-group
Patnam
Extra-group
Patnam

Components
& theorists
Trust
Coleman,
Bourdieu,
Patnam
Coherence
Durkheim
Participation
Durkheim

Variable

Dimensions/theorist
Limited

Political
culture

Indifferent
Actor

Tesler

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
TOTAL INDEX OF
EXTRA-GROUP
SOCIAL CAPITAL

*0/514

OUT-OFGROUP
PARTNERSHIP

EXTRA-GROUP
TRUST

EXTRAGROUP
COHESION

VARIABLE

**0/435

EXTRA-GROUP
TRUST
OUT-OF-GROUP
PARTNERSHIP
TOTAL INDEX OF
EXTRA-GROUP
SOCIAL CAPITAL
ELITE POLITICAL
CULTURE

**0/412

**0/406

0/363**

*0/438

**0/398

0/363**

**0/488

**0/328

The results of table 1 show that there is a significant relationship between extragroup 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 extragroup 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 decisionmaking, 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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نوع مقاله :پژوهش

واژگان کلیدی:

فرهنگ سیاسی،
سرمایۀ اجتماعی
برونگروهی ،اعتماد،
مشارکت ،انسجام

تجربۀ بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعههیافته ،حعاک از ایعا اسعه کعه ان عا
سیاس حاکم در فرایند تصمیمگیری برای امعور و ادار کشعور  ،تعر یر گشعم یری بعر
فرایند توسهه داراد .توسههیافت از پیامدهای ات در جامهه اسه که ایا امعر وعود،
متر ر از فرهنگ سیاس ان ا سیاس تصمیمگیراده اسه ،درایابیا ،عوامل زیعادی
در تهییا فرهنگ سیاس تر یرگذاراد که سرمایۀ اجتماع برو گروه  ،از مهمتریا ایا
عوامل بهشمار م آیند .ایا پژوهش با رویکرد کم و بهصورت پیمایشع  ،رابۀعۀ بعیا
سرمایۀ اجتماع برو گروه و فرهنگ سیاس ان عا سیاسع اسعتا ووزسعتا را
بررس کرده اسه .برای امواهگیری از روش امواهگیری دردسترس (داوطل ااه) استفاده
شده اسه؛ بهایاترتیب که  214افر از ان ا سیاس استا ووزستا براساس جدول
مورگا  ،بهعنوا امواه ااتناب شداد و برای سنجش متغیرها (فرهنگ سیاس و سرمایۀ
اجتماع برو گروه ) از پرسشاامۀ پژوهش رساوته استفاده شد .یافتعههای پعژوهش
اشعا م دهعد کعه میع ا سعرمایۀ اجتمعاع برو گروهع درحدمتوسعع( ( )61/78و
میاا یا فرهنگ سیاس ا دیکبهمتوس( ( )64/19بود .همچنیا ،اتایج اشا م دهعد
که بیا ابهاد سرمایۀ اجتماع (اعتماد ،ااسجام ،و مشعارکه برو گروهع ) بعا فرهنعگ
سیاس  ،رابۀۀ مث ه و مهناداری وجود دارد ( .)r=0/514بعهطورکل م تعوا گفعه،
سرمایۀ اجتماع برو گروه م توااد باعث ایجاد تغییرات در فرهنگ سیاس جامهعه
شود.

 نویسنده مسئول:
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مقدمه
از شروع مۀالهۀ فرهنگ سیاس در جوامع غرب و واست اه جامههشناسا مدر  ،کمع بعیش از اعیم
قر م گذرد؛ بهاظرم رسد ،در دهۀ اویر ،گرایش به مۀالهۀ ایا مقوله در ایرا و اعتقاد به اقشآفرینع
آ در تحوالت سیاس  ،سیر صهودی داشته اسه؛ درحال که توسعههیافت

فرهنعگ سیاسع  ،شعر

الزم توسهۀ سیاس اسه و توسهۀ سیاس جوامع ،همواره با فرهنگ سیاس سنجیده م شود.
اظریه پردازا منتلف ،تهابیر متفعاوت دربعار مقولعۀ فرهنعگ سیاسع مۀعر کردهااعد؛

بهعنوا امواه ،گابریل آلموند ،1بهعنوا یک از انسعتیا اظریعهپعردازا درایعازمینعه ،فرهنعگ
سیاس را مدل از ا رشها و جههگیریهای فردی به سیاسعه در میعا اعضعای یعک اظعام

تهریف کرده اسه (شریف .)27 :1381 ،لوسین پای 2ای بر ایا اظر اسه که فرهنگ سیاس ،

مجموعهای از بازووردها ،باورها ،و عواطف اسه که رواد سیاس را تنظیم ،و اصعول و قواععد
تهییاکنندهای را مشنص م کند که بر رفتار اظام سیاسع حعاکم اسعه (پعای.)22 :1370 ،
فرهنگ سیاس  ،وود م توااد به دو فرهنگ سیاس توده و ان ا تقسیم شود .فرهنگ سیاس
ان ا با ایستارها ،احساسات ،و ال وهای رفتاری کساا سروکار دارد که درو اظام سیاس ،
از طریق گردش کار ویژ استندام سیاس  ،به اقشهای فهال دسه یافتهااد و بر برو دادهای
اظام تر یر مستقیم داراد (لوسیا پای و همکارا .)161 :1380 ،
ایا اوع فرهنگ با توجه به بستر و فضای اجتماع و فرهن

جوامع ،متفاوت اسه .در جامهعۀ

ایرا ای دو اوع دیدگاه متفاوت دربار فرهنگ سیاس ان عا وجعود دارد؛ بهگواعهای کعه بروع از
پژوهشها مااند امامی ( )1379و وردیزاده ( )1384بر ایعا اظراعد کعه فرهنعگ سیاسع اامناسعب
ان ا  ،یک از عوامل عدم دستیاب به توسعهۀ سیاسع اسعه .بروع دی عر از پژوهشهعا ،ماانعد
سراوانی ( )1383و ابراهیمآبادی ( )1384ای به تحول فرهنگ سیاس ان ا اشاره کرده و قائعل بعه
تحول فرهنگ سیاس ایا گروه از کنش را سیاسع جامهعه هسعتند؛ بنعابرایا ،هعردو گعروه ،مقولعۀ
فرهنگ سیاس را از پیششر های رسید به توسهه و رفعاه جامهعه بهشعمار م آوراعد .اف و بعرایا،
برو باورها و مالحظات ،بهعنوا عناصر و مؤلفههای زیربنای فرهنگ سیاس  ،تحه تعر یر عوامعل
اجتماع عفرهن

و اقتصادی ،شکلها و ظواهر گوااگوا به وود م گیراد.

بهاظر م رسد ،یک از عوامل که م توااد در اهادینه شد فرهنعگ سیاسع ان عا در
1. Gabriel Almond
2. Lucien Pie
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جامهه اقش بس ای داشته باشد ،سرمایۀ اجتماع باشد .لینچ و کاپالن ،1سعرمایۀ اجتمعاع را
اوع اا اشه سرمایه و ش کههای مهرف کردهااد که هم ست

اجتماع  ،تههعد اجتمعاع  ،و

دراتیجه ،اوع ع ت افس را در افراد بعهوجعود م آوراعد (لیعن و کعاپال  .)307 :1997 ،در
اظریۀ سیاس عاجتماع  ،مقولۀ سرمایۀ اجتماع  ،که به اظریۀ سوسیالیست یا راه سوم مهعروف
اسه ،بهجای تمرک بر فرد یا دوله ،به فضای مدا بیا ایعا دو مؤلفعه ،توجعه م کنعد .اقۀعۀ
شروع در ایا اظریه ععآ گواه که لی رالها ترکید م کنندعع فرد و شهرواد شایسته یعا آ گواعه کعه
سوسیالیسهها و سوسیال دموکراتها فکر م کنند ،دوله برابریطلعب ایسعه ،بلکعه فضعای
مدا اسعه (آرایعل .)2006 ،درواقعع ،بسعیاری از پژوهشع را بعر ایعا اظراعد کعه سعرمایۀ
اجتماع  ،اسنۀ جامههشناوت دیدگاه جامهۀ مدا اسه و بروالف ایدئولوژیهعای رقیعب و
اسنۀ فلسف و سیاس آ  ،پدیدهای قابلاادازهگیری اسه کعه پاتن ام سعه کعرد آ را بعهعنوا
مفهوم تر یرگذار در قلمرو سیاس اادازهگیری کند (آرایل.)2006 ،
در پژوهشهای جدید ،سرمایۀ اجتمعاع بعه سعه بهعد درو گروهع  ،بعرو گروهع  ،و
ارت اط تقسیم شده اسه که در ایا پژوهش ،بهد برو گروه آ مداظر اسه.
مؤلفههای سرمایۀ اجتماع برو گروه  ،دربرداراد اعتماد تهمیمیافتعه ،مشعارکه رسعم  ،و
غیررسم  ،و می ا همکاریهای داوطل ااه و ش کههای ارت اط برو گروهع بعا دی عرا اسعه .در
ً
جامهۀ ایرا ای با توجه به بافه سنت آ  ،مهموال سرمایۀ اجتماع برو گروهع پعاییا بعوده اسعه؛
قوم و ق یلهای ،اعتمعاد افعراد بعه گعروه و قومشعا

زیرا ،در جوامع دارای بافه سنت و بستر فرهن
ً
بیشتر اسه و مهموال تمای ی بیا وود و دی ری قائل م شواد و همعیا امعر ،زمینعۀ افع ایش سعرمایۀ
اجتماع درو گروه را فراهم م کند (مهیاالدین و همکعارا  .)1392 ،بسعیاری از پژوهشع را
در پژوهشهایشا  ،فرسایش سرمایۀ اجتماع را یک از بحرا ها و آسیبهای جامهۀ ایعرا بهشعمار
آورده و بر ایا اظراد که ترمیم سرمایۀ اجتماع  ،بهویژه ارت ا متقابل بیا دولعه و ملعه ،وعرورت
اساس دارد (افشاا و جهفری.)1395 ،
برایااساس ،در صد سال اویر ،تالشهای فراواا برای استقرار اهادهعای دموکراتیعک در
کشور ااجام شده اسه ،ول در حفظ و تداوم ایا اهادها ،موفقیعه گنعداا بعهدسعه ایامعد و
پژوهشهای فراوا ااجامشده درایاباره ،بیشتر بر تعر یر سعاوتارهای سیاسع و اقتصعادی ایعا
1. Lynch and Kapalan
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پدیده متمرک شدهااد .ایا درحال اسه که بهاظر م رسد ،عوامل دی ری ایع بعر ایعا جریعا
تر یرگذار بودهااد که ازجملۀ آ ها م توا به زمینه فرهن

و فرهنگ سیاسع جامهعه و ارت عا

سرمایۀ اجتماع اشاره کرد که امروز بیشازپیش توجه کنشع را سیاسع و اظریعهپردازا را بعه
وود جلب کرده اسعه؛ ازایعارو ،ایعا عوامعل ،وعرورت توجعه بعه مقولعۀ سعرمایۀ اجتمعاع
برو گروه و اقش آ در فرهنگ سیاس را دوگندا کرده اسه.
اف و برایا ،استا ووزستا  ،بهعنوا یک از غن تریا اسعتا های ایعرا (بعهدلیل منعابع
زیرزمین ) با مشکالت فراوا فرهن  ،اقتصادی ،و اجتمعاع روبعهرو بعوده اسعه .براسعاس
اتایج پژوهش باستانی و رزمی ( )1393استا ووزستا بهلحاظ رت هبنعدی اسعتا ها در زمینعۀ
سرمایۀ اجتماع  ،جای اه  16را کسب کعرده اسعه .فعر

بعر ایعا اسعه کعه میع ا سعرمایۀ

اجتماع برو گروه در ایا استا بهدلیل ساوتار طایفهای و قوم آ  ،بهشدت پعاییا اسعه؛
بهگواهای که بسیاری از افراد در رواب( اجتماع و سیاس وود ،بیشتر بر روابع( درو گروهع
تکیه م کنند و مرزی بعیا وعود و دی عری قائعل م شعواد کعه همعیا امعر ،افع و بعر افع ایش
هم ست

های اجتماع و ی اا

بیا مردم ،س ب شعده اسعه کعه در سعۀو بعاالی قعدرت

سیاس استا  ،ایا اوع فرهنگ درو گروه  ،بر ساوتار قدرت و فرهنگ سیاسع ان عا ایع
تر یرگعذار باشعد؛ بنعابرایا ،در مقالعۀ پعیش رو ،در پع بررسع رابۀعۀ بعیا سعرمایۀ اجتمععاع
برو گروه و فرهنگ سیاس ان ا ووزستا بودهایم.
 .1پیشینۀ پژوهش
ادریسی و همکارا ( )1398با ااجام پژوهش بعا عنعوا «بررسع رابۀعۀ سعرمایۀ اجتمعاع و
ا رش به فرهنگ دموکراتیک در بیا شهروادا شهرستا سمنا » رابۀۀ بیا سرمایۀ اجتماع و
ا رش به فرهنگ دموکراتیک را در بیا شهروادا سمناا بررس کردهااد .یافتعههعای پعژوهش
آ ها اشا م دهد که با اف ایش سرمایۀ اجتماع  ،سواد رسااهای ،و جهعا گرایع  ،ا عرش بعه
فرهنگ دموکراتیک ،پذیرفتهتر م شود و برعکس.
حاجیزاده ( )1397در پژوهشع بعا عنعوا «بررسع رابۀعۀ سعرمایۀ اجتمعاع و ا عرش بعه
دموکراس در بیا دااشجو یا » اشا داده اسه که بیا اوع اعتماد دااشجو یا  ،مشارکه در اهادهعای
مدا  ،ش کۀ هنجارها و اعتماد متقابل ،و ا رش به دموکراس  ،رابۀۀ مهناداری وجود دارد.
رهبر قاضی و همکارا ( )1395در پژوهش با عنوا «بررس تر یر سرمایۀ اجتماع بعر
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فرهنگ سیاس مشارکت » اشا دادهااد که بیا سعرمایۀ اجتمعاع شعناوت شعرکهکننعدگا و
فرهنگ سیاس مشارکت  ،رابۀۀ مهناداری وجود دارد .بعهبیا روشعاتر ،اتعایج پعژوهش آ هعا
اشا م دهد که سرمایۀ اجتماع شناوت بر فرهنگ سیاس مشارکت تر یرگذار اسه و ااعداز
فرهنگ سیاس مشارکت را اف ایش م دهد.
احمدی و نمکی ( )1392در پژوهش بعا عنعوا «سعرمایۀ اجتمعاع و اعوع دموکراتیعک
فرهنگ سیاس » به ایا اتیجه رسیدهااد که بروع از شعاوصهعای سعرمایۀ اجتمعاع  ،ماانعد
اعتماد و مشارکه ،تر یر مث ه بر فرهنگ سیاس دموکراتیک داشه و برعکس ،شاوص اعتماد
به اهادها تر یر منف ای بر اف ایش ایا ارزشها داشته و شاوص تمامیه مدا  ،تر یر مهنعاداری
بر شکلگیری یک تشکیالت اداشته اسه.
محمدیفر و همکارا ( )1390در پژوهش با عنوا «بررس رابۀۀ بیا سرمایۀ اجتماع
و فرهنگ سیاس دااشجویا ؛ مۀالهه موردی دااش اه اصفها » به ایا اتیجه رسیدهااد کعه بعیا
فرهنگ سیاس محدود ،مشعارکت  ،و ااو یعه بعا متغیعر ااسعجام اجتمعاع و فرهنعگ سیاسع
محدود ،ااو یه و مشارکت و متغیر امنیه اجتماع  ،رابۀۀ مهناداری وجود دارد.

کوهن و همکارا  )2017( 1در مۀالهۀ وود با عنوا «فرهنعگ سیاسع دموکراسع در قعاره

آمریکا» به ایا اتیجه رسیدهااد که آیند مردمساالری و دموکراسع در ایعاالت متحعده ،بعر حمایعه
جمه از اهادهای آ و ماهیعه جعامع شعهروادی دموکراتیعک ترکیعد دارد .معردمسعاالری ،زمعاا
م توااد پایداری و ات گشم یری ایجاد کند که شهروادا  ،اظعام را بعاوجود بعدتریا دشعمنااش،
بهطورکل مشروع و قابلتحمعل بداانعد .بعاایاحعال ،هن ام کعه ایعا پایعههای فرهن ع فرسعایش
م یابد ،سراوشه دموکراس گندا روشا ایسه.

کیععربیش )2013( 2در پژوهشعع بععا عنععوا «مشععارکه سیاسعع و فرهنععگ سیاسعع

غیردموکراتیععک در اروپععای غرب ع  ،اروپععای شععرق  ،و یوگسععالوی سععابق» ،براسععاس اظری عۀ
اینگلهارت ،استدالل م کند که مردم در کشورهای توسههیافتهتر از اظعر اجتماع عاقتصعادی،
بهلحاظ سیاس ای فهالتر و ااساا تر هستند و گرایشهای غیردموکراتیک در آ ها ای بهلحاظ
سیاس  ،کمتر فهال اسه .وی ترکید م کند که اتایج پژوهشهای ااجامشده اشعا مع دهعد،
شهروادا و زاا در کشورهای پساکموایست با فرهنگ سیاس محدودتری اس ه بعه همتایعا
1. Chohen, Mollie, J., et.al.
2. Kirbish
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غرب وود ،بهلحاظ سیاس  ،کمتر فهال هستند و کمتر درگیر فرایندهای سیاس م شواد.

بنو یدیس )2011( 1در پژوهش با عنوا «تعر یر سیاسع ان عا بعر فرهنعگ سیاسع و

اهادهای سیاس بر تحکیم دموکراس در آمریکای التیا؛ مۀالهۀ مقایسهای کلم یا و وا وئال»،
می ا تغییرات در فرهنگ سیاس ان ا را ععکه ممکا اسه بیشتر از اهادهای سیاسع عمعل
کندعع بهعنوا یک رویکرد برای ت ییا تحکیم دموکراس در آمریکای التیا (دو کشور کلم یعا و
وا وئال) بررس کرده اسه؛ زیرا ،ایا دو کشور ،بهلحاظ دموکراس  ،بعرعکس عمعل کردهااعد.
در ایا گارگوب ،اقش ان ا سیاس بسیار مهم اسه؛ زیرا آ ها فرصه و توااعای بیشعتری
برای شکل داد به ساوتار و عملکرد اهادهای کلیدی سیاس داراد و بعر اعوع حکومعه تعر یر
م گذاراد (ال ته بروالف آاچعه وجعود دارد)؛ اتعایج ایعا پعژوهش اشعا م دهعد کعه هن عام
اادیشید دربار ال وهای اویا فرهنگ سیاس عالقهمند به مۀالهۀ دموکراتیعک در کشعورهای
توسههیافته ،باید توجه ویژهای به ا رش ان ا داشته باشیم.

گیلن ،کورومینا ،و ساریس )2011( 2در پژوهش با عنوا «سنجش مشارکه اجتماع و

جای اه سرمایۀ جامهه در آ » به ایا اتیجه رسیدهااد که مفهوم مشارکه سیاس  ،اگرگعه بسعیار
مهم اسه ،اما در تهریف و اادازهگیری آ  ،هنوز ابهامهای زیعادی وجعود دارد .یافتعههای ایعا
او یسندگا اشا م دهد که بیا مشارکه افق و عمودی ،تفاوتهای وجود دارد .همچنیا ،با
توجه به ایا یافتهها ،رابۀۀ بیا مشارکه عمودی و عناصر دی ر سرمایۀ اجتماع  ،مااند اعتمعاد
اجتماع و اعتماد سیاس  ،کم و وهیف اسه.
درمجموع ،پژوهشهای فراواا دربار فرهنگ سیاس و سعرمایۀ اجتمعاع ااجعام شعده
اسه که بیشتر آ ها از اعتماد ،هماهن  ،و مشارکه ،بعهعنوا مؤلفعههای سعرمایۀ اجتمعاع
استفاده کردهااد و همچنیا ،سرمایۀ اجتماع  ،رابۀۀ مهم با فرهنگ سیاس دارد.
 .2مروری بر نظریههای مطرحشده
 .2-1فرهنگ سیاسی

اصۀال «فرهنگ سیاس » پس از جنگ دوم جهعاا مۀعر شعده اسعه؛ ال تعه انسعتیابار،
گابریل آلموند ،ایا واژه را در علم سیاسه بهکار گرفه (پای .)17 :1373 ،لوسین پای ،بر ایا
1. Benavides
2. Gillen, Coromina and Saris
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اظر اسه که فرهنگ سیاس  ،مجموعهای از ا رشها ،باورها ،و احساسات اسه کعه اصعول و
قاعدههای را تهییا م کند که رواد سیاس را اظم م بنشد و بر رفتعار اظعام سیاسع مسعل(
اسه (پای.)7 :1965 ،
لوسیا پای بر ایا اظر اسه که مفهوم فرهنگ سیاس م توااد در بررسع رابۀعۀ عوامعل
اقتصععادی و اجتمععاع بععا کععنش سیاس ع تر یرگععذار باشععد .سیاسععتمدارا بععا تج ی عهوتحلیععل
فرهنگهای سیاس منتلف ،م توااند می ا سرمایهگذاری موردایاز برای بنشهای گواعاگو
اجتمععاع را بهتععر ارزی عاب کننععد و دراهای عه ،تغیی عرات مععورداظر را در سیاسععههای مل ع ،
براامهری ی کنند (پای40 :1370 ،؛ بهاقل از :مظلوم وداشهری و همکارا .)1399 ،
بهاظر آلمواد ،هر اظعام سیاسع ای وعاما یعک ال عوی ویعژه از جهعهگیعری بعهسعوی
کنشهای سیاس اسه ،یا بهبیا روشاتر ،دارای یک قلمرو ذهن منظم دربار سیاسه اسعه
که به جامهه ،ترتیب اهادها ،و اتکای اجتماع بر افهال فردی مهنا م بنشد (آلمواعد:1956 ،
 .)34از دیدگاه او ،در ارزیاب سۀح فرهنگ سیاس یک جامهۀ مفرو  ،گهار وابۀه را بایعد
دراظر گرفه :انسه اینکه فرد دربار مله ،اظام سیاس  ،تاریخ ،قااو اساس  ،و مااند ایاها
گععه دااشعع دارد؟ دوم اینکععه دربععار سععاوهها و اقشهععای ان ععا سیاسعع گواععاگو و
و(مش های سیاس پیشنهادی ،گه م دااعد و احساسعاتش درایابعاره گیسعه؟ سعوم اینکعه
شنص گه اظر و قضعاوت دربعار اجعرای وع(مشع در سعۀح پعاییا ،سعاوهها ،افعراد ،و
تصمیمات درگیر در ایا فراینعد عععصرفاظر از دااعش و احساسععع دارد؟ گهعارم اینکعه فعرد،
وودش را بهعنوا عضوی از اظام سیاس گ واه تصور م کند و دربار توااای هعایش گ واعه
فکر م کند؟ و گه هنجارهای از مشارکه را م شناسد (پالمر و همکارا .)101 :1367 ،
بهبیا سادهتر م توا گفه ،بهاظر آلمواد و وربعا ،فرهنعگ سیاسع  ،سعه بهعد یعا مؤلفعۀ
بنیادیا دارد .1 :بهد شناوت ؛  .2بهد احساس ؛  .3بهد ارزشگذارااه .بهد انسه ،مهلومعات
و باورهای مردم و ان ا  ،بهد دوم ،مووعگیریهای عاطف و احساسع آاعا  ،و بهعد سعوم،
شععیو داوری و قضععاوت آا عا در وصععو

اظععام سیاس ع و مقععررات ،اقشهععا ،و ورودی و

وروج ها را بیا م کند (قوام .)1373 ،بهایعاترتیعب ،فرهنعگ سیاسع  ،جهعهگیری ذهنع
ملهها ،گروههای اجتماع یا افراد در مورد سیاسه و تاحدی ال وهای رفتار سیاس را شعکل
م دهد .اظام باورهای مذه  ،امادهای بیاا  ،ارزشهای اجتماع  ،ادراک ذهن از تعاریخ و
سیاسه ،ارزشهای بنیادی و مهرفه که محصول تجربۀ وا
53
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و گارگوب بازووردی و رفتاری که اظام سیاس در آ جای گرفته اسعه را م تعوا در مفهعوم
ً
اس تا گسترد فرهنگ سیاس جای داد (بشیریه.)9 :1370 ،
بهطورکل م توا دو اوع آرماا از فرهنگ سیاس ارائه داد )1 :فرهنگ سیاس تعابهیت ؛
و  )2فرهنگ سیاسع مشعارکت  .بروع ویژگ هعای فرهنعگ سیاسع تعابهیت ع ارتنعد از)1 :
پشتوااۀ رابۀۀ عمودی قدرت اسه؛  )2مردم ااتظار داراد که وود حکومه تمام امعور را ااجعام
دهد و در مقابل ،توقع ان ا سیاس ای ایا اسه که تمام معردم از آ هعا اطاععه کننعد؛ )3
مردم به وعدهها و مداولۀ سیاس ب اعتماد و بدگما هستند و ان ا حعاکم ایع مشعارکه و
رقابه در سیاسه را جدی ام گیراد؛  )4گو تقاواهای سیاس و اجتماع  ،اجازه و امکعا
تشکل و تجمع ام یابند ،بهصورت ایدئولوژی پنها درم آیند؛  )5ان ا سیاسع  ،جای عاه
برجسته و حرمه داراد و از قدرت زیادی بروورداراد و تنها عامل محدودکنند آ ها ،معذهب
و سنه اسه؛  )6رفتارهای سیاس ترکی از فرصعهطل ع  ،اافهعال و کنعارهگیعری ،اعتعرا
سرپوشیده ،و ترس اسه (بشیریه.)159 :1380 ،
در مقابل ،در فرهنگ سیاس مشارکت  ،اعضای اظام سیاس بعه همعۀ وجعوه فرهنعگ سیاسع
توجه داراد و برای وویش در فرایند تصمیمگیری اقش فهال قائلند .در ایعا اعوع فرهنعگ ،ازآاجاکعه
ان ا و حت تودههای مردم ،اوع کنترل بر اقشها ،رویهها ،و سازوکارهای اظام سیاسع داراعد،
اعتماد ،دامنههای گستردهای از ذهنیه و روا فرد و جامهه را زیر پوشش م گیعرد (وعاایک :1381 ،
 .)166همچنیا ،م توا فرهنگ سیاس را به فرهنگ سیاس وفاقگرا و فرهنعگ سیاسع منازععهگرا
ً
تقسیم کرد .در اوع انسه ،مهموال شهروادا و ان ا  ،دربار شعیوههای مناسعب تصعمیمگیری و
اینکه مسائل اصل جامهه گیسه و گ واه باید آ ها را حل کرد ،هماظراد؛ درحال کعه در فرهنعگ
اوع دوم ،اظرات که دربار مشروعیه اظعام سیاسع و راههعای مشعکالت اصعل آ وجعود داراعد،
بهشدت دگار گنددست

هستند (آلمواد.)77 :1376 ،

 .2-2سرمایۀ اجتماعی

بهاظر بوردیو ،سرمایۀ اجتماع  ،مجموع منابع بالقوه و واقه ای اسه که اعضای یعک گعروه را
متحد و هر عضو را برای دروواسه سرمایۀ اجتمعاع مشعترک ،آمعاده مع کنعد .ارت اطعات یعا
ش کههای اجتماع  ،قوی هسعتند (بوردیعو .)1986 ،وی بعر ایعا اظعر اسعه کعه ارزشهعای
ارت اط یک فرد یا حجم سرمایۀ اجتماع یعک عامعل ،بعه تهعداد تماسهعای فهعال و حجعم
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دارد که اشا دهند تهامل بیا ارت اطات و سعرمایۀ معال و

اسه .سرمایۀ اجتماع (ارت ا  ،پذیرش ،و اقدام) اعتماد و اطمینعا مشعتریا سعۀح

باال را بهدسه م آورد.
فوکو یاما بر ایا اظر اسه که قدرت و کارای سرمایۀ اجتماع در یک جامهعه ،بعه میع ا
پای ندی اعضای جامهه به هنجارها و ارزشهای مشترک و توااعای آ هعا در دسعه کشعید از
منافع شنص وود برای منافع عموم بست

دارد .بهگفتۀ او ،سرمایۀ اجتمعاع  ،مجموععهای

از ارزشها و هنجارهای غیررسم مشترک بیا اعضای یک گعروه اسعه کعه در آ  ،همکعاری
مجاز اسه .اعتماد ،ارزشها ،و هنجارهای موردتر کیعد فوکو یامعا ،عوامعل مهمع در سعاوه
سرمایۀ اجتماع وواهند بود (کتاب و همکارا .)1383 ،
بهاظر پاتنام ،سرمایۀ اجتمعاع  ،دربرداراعد دو اعوع سعرمایه اسعه :سعرمایۀ اجتمعاع
درو گروهعع  ،و سععرمایۀ اجتمععاع بععرو گروهعع  .سععرمایۀ اجتمععاع درو گروهعع  ،بععه
موقهیههای اشاره دارد که افراد با دی را  ،ارت ا ا دیک داراد و رواب( میا آ ها از اوع رابۀۀ
بسته اسه؛ زیرا ،دی را ام توااند در رابۀۀ میا دو یا گند افر که بعا یکعدی ر رابۀعۀ ا دیکع
داراد ،سهیم شواد؛ بنابرایا ،سرمایۀ اجتماع درو گروه به رواب( میا گروههای متجعااس،
مااند اعضای وااواده ،دوستا ا دیک ،و بعهطعورکل کسعاا اشعاره دارد کعه شع اهه فکعری
بیشتری با هم داراد و پاتنام ایا اوع سرمایۀ اجتماع را منحصعربفرد قلمعداد م کنعد (پاتنعام،
 .)115 :2000ایا اوع سرمایه ،زماا بهوجود م آیعد کعه افعراد هماانعد وعااواده یعا دوسعتا
ا دیک ،حمایههای احساس و هیجاا ای را برای یکعدی ر فعراهم کننعد .سعرمایۀ اجتمعاع
درو گروه  ،دارای تنوع در زمینهها و دارای ارت اطات شنص قعوی اسعه .ایعا سعرمایه ،بعا

براا ینتا احساسات افراد ،قابلیه واص برای بسیج افراد دارد (استو و جودی.)2011 ،1

پاتنام بر ایا اظر اسه که سرمایۀ اجتماع برو گروه م توااد زمینۀ مناس را بعرای دسعتیاب
به ااواع دی ر سرمایۀ ااساا و مال فراهم کند .ایا سعرمایه م توااعد بعا تقویعه تهعامالت اجتمعاع
وارج از فضای بستۀ دوستا و آشنایا و دراتیجه ،اف ایش اعتماد و کاهش فرصهطل  ،زمینعه را بعرای
اف ایش بهرهمندی افراد از تحصیالت و سرمایۀ اجتماع شا فراهم کنعد و همچنعیا ،م توااعد ععامل
برای رشد و شکوفای سرمایۀ ااساا یک جامهه باشد (رحماا و همکارا .)1386 ،
1. Stone and Jody
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پورتینگا ،1سرمایۀ اجتماع را به دو بهد شناوت و سعاوتاری تقسعیم مع کنعد .سعرمایۀ
اجتماع ساوتاری ،دربرداراد مؤلفههای رفتاری و شدت و می ا ارت ا بعیا معردم و امکعا
اهادینه شد رواب( اسه .ایا اوع سرمایۀ اجتماع  ،تشکل و عملکعرد سعازما های رسعم و
غیررسم محل را ای دربر م گیرد که بهعنوا اب اری برای توسهۀ اجتمعاع وعدمه م کننعد.
سرمایۀ اجتماع سعاوتاری ،از طریعق سعازما های افقع و شع کههعای اجتمعاع ای شعکل
م گیرد که فرایند تصمیمگیری شفاف و جمه  ،ره را پاسخگو ،و تجارب عملع ای از اقعدام
جمه و مسئولیه متقابل داراعد (پورتین عا .)55 :2006 ،هعارپر ،2دربعار عوامعل معؤ ر بعر

شکلگیری سرمایۀ اجتماع  ،بر ایا اظر اسه که هم ن در گروهها که با کشعید وع( قرمع
بیا وودیها و دی را مشنص م شود ،در ایجاد سرمایۀ اجتمعاع بعرو گروهع تر یرگعذار

اسه؛ ازسویدی ر ،ووی سیو 3ادعا م کند که گذشتۀ توتالیتر جوامع شرق و کشعورهای دارای
گذشتۀ کموایست  ،منابع موجود ،محدودیه دسترس به منابع و فرصههای بهوجودآمعده ،بعر
ایجاد ایا اوع سرمایۀ اجتماع مؤ ر بوده اسه (ووی سیو.)2011 ،
 .3چارچوب نظری پژوهش

فرهنگ سیاس  ،جههگیری ذهن ملهها ،گروههای اجتمعاع  ،یعا افعراد دربعار سیاسعه اسعه و
تاحدی ال وی رفتار سیاس را شکل م دهد (بشعیریه .)1370 ،برپایعۀ اظعر اادیشعمندا در تعاریخ
ایرا  ،فرهنگ سیاس ای که ان عا عصعر قاجعار و پعس از قاجعار از آ تعر یر پذیرفتهااعد ،بیشعتر،
فرهنگ سیاس ای از اوع تابهیت و منازعهگرا بوده اسه .درواقع ،بسیاری از گالشها و موااع توسعهۀ
سیاس  ،متر ر از شنصیه و فرهنگ ودتوسهۀ سرآمدا سیاس بوده اسعه اعه تنصعص و علعم و
تجربۀ آ هعا (شعهرامایا و اسعکندری .)92 :1389 ،بعهرغم تحعوالت گسعترده در ایعرا و تغییعرات
پرشمار اظامهای سیاس در گند قر اویر ،فرهنگ سیاس ایراایا ععو ازجملعه ان عا سیاس ععع
تغییر گنداا پیدا اکرده اسه .اغلب ،سیاسعه ،مشعغلهای وصعمااه تلقع شعده و در آ  ،بهتعریا
راهکار برای ترمیا منافع هر طرف ،ادامۀ منازعه و عدم سازش بهشعمار رفتعه اسعه .درعیاحعال ،در
فرهنگ سیاس ان ا ایراا  ،هرگواه منازعهای که معدع افع اصعول حعاکم بعر سیاسعه شعود،
1. Poortinga
2. Harper
3. Wow Save
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ااپسند بهشمار رفته اسه (بشیریه .)1380 ،بدبهرهگیری از اموال عموم  ،فقدا روحیۀ کعار جمهع
و فروپاش اح اب سیاس  ،روحیۀ اقتدارگرای و ااتقادااپذیری ،اداشتا سهۀ صدر و تحمل ،وشعم و
وشواه ،رفتارهای هسعتند کعه کموبعیش از سعوی ان عا سیاسع ایعرا مهاصعر بعروز یافتهااعد
(بازرگا  .)58 :1372 ،ماروین زونیس در پژوهش وویش دربار روااشناس ان ا سیاس ایعرا
در دورا پهلوی ،به ایا اتیجه رسیده اسه که گهار اصل ا رش در میا ان ا جعاری اسعه کعه
مااع توسهۀ کشور م شود )1 :بدبین سیاس ؛  )2ب اعتمادی شنص ؛  )3عدم امنیعه آشعکار؛ )4

بهرهکش میا فردی (زوایس .)20 :1387 ،پژوهش مشابه گاستیل 1ای اشعا م دهعد کعه فرهنعگ

سیاس ایرا  ،زمینۀ مساعدی را برای مشارکه و رقابه سیاس ایجعاد ام کنعد .اف و بعرایا ،وی بعر
ً
ایا اظعر بعود کعه ایراایعا مهتقداعد ،آدمیعا ط هعا شعرور و قدرتطل نعد ،همعهگی درحعالتغییر و
غیرقابلاعتماد اسه،آدم باید به اطرافیااش بدبیا و ب اعتماد باشد و حکومعه ،دشعما معردم اسعه
(گاستیل .)325 :1958 ،بهاظر م رسد ،ایا اوع فرهنگ سیاس در جامهۀ ایرا  ،در بافعه سعنت و
قوم آ ریشه دارد که بهصورت اهادینهشده در تهاشسه ذهن ان ا سیاس وجود دارد .ان عا
سیاس در ایرا ترکید داراد که باید منازعۀ سیاسع را از طریعق منازععۀ سیاسع از بعیا بعرد .بعهبیا
روشاتر ،در میا آ ها ،سیاسه بیشتر بهمهنای گ وا
شده اسه تا بهمهنای گ وا

از میدا بهدر بعرد رق عا و منالفعا دیعده

جلب همکعاری و ایجعاد آشعت و سعازش بعرای ادار امعور جامهعه

(بشیریه .)1380 ،مجموعۀ ایا رفتارهای ان ا سیاس در ایعرا  ،در فرهنعگ ق یلعهای و عشعیرهای
ریشه دارد که مهمتریا ویژگ های آ  ،وویشاوادگرای  ،روحیعۀ جن عاوری ،و سعتی هجوی  ،و بقعا و
بس( عشیره از طریق تهاجم و غارت بوده اسه (سریعالقلم.)8 :1389 ،
سرمایۀ اجتماع که یک از متغیرهای کلیدی در تحعوالت اجتمعاع و سیاسع جامهعه
اسه ،م توااد فرهنگ سیاس را تحهالشهاع قرار دهد .بهاظر پاتنام ،سرمایۀ اجتمعاع اهفتعه
در هنجارها و ش کههای مشارکه مدا  ،پیشایاز توسعهۀ اقتصعادی ،توسعهۀ فرهنعگ سیاسع
دموکراتیک ،و دراهایه حکمراا کارآمد و دموکراتیک اسه .م توا ایاگواه گفه که سعرمایۀ
اجتماع درو گروه با ترکید بر حفظ ارزشهای دروا گروه وود و اعتقاد به گروههای اولیه
و دوست  ،باعث م شود که فرهنگ سیاس ان ا  ،درو گروه و محدود به جریعا وعا
وود شود و فرهنگ سیاس ان ا ای حام پرور و عشیرهای اسه؛ بعهایاترتیب کعه ان عا
1. Gastil
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سیاس در تصمیمگیریهای وود ،عوامل گروه  ،قوم  ،و طایفعهای (وعودی) را در اولویعه
قرار م دهند و دراتیجه ،ایا اوع سرمایه باعث ایجاد یک فرهنگ سیاس رابۀعهمحعور وواهعد
شد که تنها گروههای وعودی را از منعافع قعدرت بهعرهمنعد مع کنعد .در کشعورهای پیشعرفته و
توسههیافته ،به سرمایۀ اجتماع درو گروهع دی عر گنعدا توجعه ام شعود؛ زیعرا ،ایعا اعوع
سرمایه ،س ب و(کش اجتماع بیا وود و دی ری م شود و افراد ،ارت اطات وود را تنهعا بعه
افراد ا دیک محدود وواهند کرد؛ ول سرمایۀ اجتماع بعرو گروهع در سعۀح بعاالی قعرار
دارد؛ زیرا ایا اوع سرمایه ،اعتماد متقابل بیا افراد و سایر اعضای جامهعه را افع ایش م دهعد و
زمینۀ رشد فرهنگ سیاس را فراهم م کند.
سۀو سرمایۀ اجتماع « :بحث اینکه هن ام طر موووع سرمایۀ اجتماع در سعۀو
فردی ،متوس( ،یا کال در مۀالهات سرمایۀ اجتماع بایعد بعه گعه اعوع سعرمایۀ اجتمعاع ای
اشاره کرد ،به پیدایش موووعات منتلف منجر شده اسه .درحال کعه بروع از پژوهشع را
مهتقداد ،سرمایۀ اجتماع را باید در سۀح فردی ا ریسه ،برو دی ر بر ایا اظراد کعه بایعد
در سۀح جمه و اجتماع به آ توجه شود و دستۀ سوم ای مهتقعد بعه وجعود و یژگع پو یعای
سرمایۀ اجتماع اسه .ایا گروه ،استهداد و توااای سعرمایۀ اجتمعاع را در سعۀو منتلعف
فردی ،متوس( ،و کال  ،قابلاف ایش م دااند .احساس تهلق کعه در وعااواده ،جامهعه ،حرفعه،
کشور ،و غیره وجود دارد ،باعث اف ایش سرمایۀ اجتماع در سۀح ورد و فعردی مع شعود .در
پژوهشهای اویر دربار سرمایۀ اجتماع  ،ایا اجماع کل وجود دارد که سرمایۀ اجتمعاع را
م توا از سۀح فردی تا سۀح جامهه ارزیاب کرد و مهتقداد که اوع تهامعل بعیا سعه سعۀح
ورد ،متوس( ،و کال وجود دارد» (غفاری.)58 :1390 ،
بهطور والصه م توا گارگوب اظری ایا پژوهش را بهشکل زیر ترسیم کرد.
شکل شماره ( .)1چارچوب نظری پژوهش
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شکل شماره ( .)2الگوی پژوهش

انسجام برونگروهی

اعتماد برونگروهی

سرمایه
اجتماعی

فرهنگ
سیاسی

مشارکت برونگروهی

 .4فرضیههای پژوهش
 فرضیه اصلی پژوهش

ع بهاظر م رسد سعرمایۀ اجتمعاع بعرو گروهع بعر فرهنعگ سیاسع ان عا در ووزسعتا
تر یرگذار اسه.
 فرضیههای فرعی پژوهش

ع بهاظر م رسد ،اف ایش بهد ااسجام بعرو گروهع متغیعر سعرمایه اجتمعاع  ،باععث تقویعه
فرهنگ سیاس ان ا ووزستا م شود.
ع بهاظر م رسد ،اف ایش بهد اعتمعاد بعرو گروهع متغیعر سعرمایۀ اجتمعاع  ،باععث تقویعه
فرهنگ سیاس ان ا ووزستا م شود.
ع بهاظر م رسد ،اف ایش بهد مشارکه برو گروه متغیعر سعرمایۀ اجتمعاع  ،باععث تقویعه
فرهنگ سیاس ان ا ووزستا م شود.
 .5روش پژوهش
پژوهش حاور با رویکرد کم و شیو پیمایش اجرا شده اسعه .جامهعۀ آمعاری ،دربرداراعد همعۀ
ان عا سیاسع حعاکم (اسعتاادار ،مهاواعا حععوز اسعتاادار ،اماینعدگا مجلعس ،معدیرا کععل و
مهاواااشا  ،رؤسای ادارهها ،فرماادارا و شهردارا و مهاواااشا  ،و بنشدارا شهرسعتا های اسعتا
ووزستا ) در استا ووزستا اسه ( .)N=448حجم امواه بر اساس جعدول کرجسع و مورگعا ،
 214افر و با استفاده از روش امواهگیری دردسترس (داوطل ااه) ،ااتناب شعداد .دادههعای موردایعاز
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در ایا مۀالهه به کمک پرسشاامه گردآوری شد .روای  1اب ار سنجش ،از اوع صوری 2ارزیاب شعد؛
در روای ع صععوری ،گویععههععا و طیععفهععای بهکارگرفتهشععده در پرسععشاامه دراوتیععار تهععدادی از
جامههشناسا و کارشناسا قرار گرفه و از آاا وواسته شد تا اظر وود را اعالم کنند .برای اطمینعا

از پایای  3طیفهای موجود در پرسشاامه ای از وریب آلفای کروا اخ استفاده شد.
جدول شماره ( .)1ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و تعداد گویههای هر متغیر

متغیر
فرهنگ سیاسی
سرمایۀ اجتماعی برونگروهی
انسجام برونگروهی

تعداد گویهها
25
21
6

آلفای کرونباخ
0/78
0/76
0/73

اعتماد برونگروهی
مشارکت برونگروهی

9
6

0/75
0/79

آلفای کروا اخ ،پایای پژوهش را اشا م دهد .دادههای جدول شماره ( )1اشا مع دهعد کعه
مقدار آلفای کروا اخ متغیرهای پژوهش باالتر از  0/07اسه که اشا دهند هم ست

درواع

باال بیا گویههای پژوهش اسه.
 .6تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فرهنگ سیاسی :دربرگیراد جههگیریها ،ارزیاب ها ،و ایستارهای افراد در مورد اظام سیاس و
بنشهای منتلف آ و ای جههگیری در برابر گرایشها و طرز برداشههعا از اقعش وعود در
سیاسه اسه (آ لمواد و وربا .)13 :1963 ،بعرای عملیعات کعرد ایعا متغیعر از پرسعشاامعۀ
ً
پژوهش رساوته براساس اظر تسلر استفاده شد .گویهها در قالب طیف لیکرت (کامال موافق تا
ً
کامال منالف)  1تا  5امرهگذاری شد.
سرمایۀ اجتماعی برونگروهی :ایا اوع سرمایه با پیوادهای وهیف و کمعمقتر کعه موجعب
پیوادهای بیاگروه مع شعود (ماانعد همکاریهعای تجعاری ،دوسعت  ،یعا گروههعای قعوم
منتلف) شناوته م شود (ایازی و دی را  .)35-36 :1398 ،ایعا متغیعر بعه سعه بهعد شعامل
ااسجام ،اعتماد ،و مشارکه برو گروه تقسیم و در قالعب طیعف لیکعرت امرهگعذاری شعد.
همچنیا ،برای عملیات کرد ایا متغیر از پرسشاامۀ پژوهش رساوته استفاده شد.
1. Validity
2. Face Validity
3. Reliability
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 .7یافتههای پژوهش
 .7-1یافتههای توصیفی
جدول شماره ( .)2فراوانی آزمودنیها برحسب جنسیت و تحصیالت و سن

فراوانی
193
21
214
49
127
38
214
49
121
44
214

مرد
زن
جمع
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
جمع
 30تا  40سال
 41تا 50
 50به باال
جمع

درصد فراوانی
90/2
9 /8
100
22/9
59/3
17/8
100
22/9
56/5
20/6
100

برپایۀ دادههای جدول شعماره ( )2از مجمعوع  214افعر شعرکهکننعده در پعژوهش 193 ،افعر
( 90/2درصد) مرد و تنها  21افعر ( 9/8درصعد) ز  127 ،افعر ( 59/3درصعد) دارای معدرک
فوقلیسااس 49 ،افر ( 22/9درصد) دارای مدرک لیسااس و تنها  38افر ( 17/8درصد) دارای
مدرک دکترا بودهااد .بهلحاظ محدود سن ای  121افر ( 56/5درصد) از اعضعای امواعه بعیا
 41تا  50سال 49 ،افر ( 22/9درصد) بیا  30تا  40سال و تنها  44افر ( 20/6درصد) باالتر
از  50سال سا داشتهااد.
هما گواه که در جدول شماره ( )3مشاهده م شعود ،در متغیعر فرهنعگ سیاسع  ،میعاا یا و
ااحراف مهیار ،بهترتیب  64/19و  ،10/16در مؤلفۀ ااسجام برو گروهع بعهترتیب  18/99و ،3/85
در مؤلفۀ اعتماد برو گروه  ،بهترتیب  26/29و  ،3/89در مؤلفۀ مشعارکه برو گروهع بعهترتیب،
 16/50و  ،3/71و سرااجام ،در متغیر شاوص کل سرمایۀ اجتماع برو گروه که از ترکیعب سعه
بهد بهدسه م آید ،میاا یا و ااحراف مهیار بهترتیب  61/78و  8/78بهدسه آمد.
جدول شماره ( .)3یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

متغیر
فرهنگ سیاسی
انسجام برونگروهی
اعتماد برونگروهی
مشارکت برونگروهی
شاخص سرمایۀ اجتماعی برونگروهی

61

میانگین
64/19
18/99
26/29
16/50
61/78

انحراف معیار
10/16
3/85
3/89
3/71
8/78

کمترین
25
6
9
6
21

بیشترین
116
30
37
30
91
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 .7-2آمار استنباطی تحقیق

جدول ماتریس هم ست  ،رابۀۀ بیا ابهاد متغیر سرمایۀ اجتماع با فرهنگ سیاس را بررسع
م کند .گفتن اسه ،هن ام که سۀح سنجش هر دو متغیر ،فاصلهای باشد ،برپایۀ اظریههای
آمار ،از آزمو پیرسو استفاده م شود.
جدول شماره ( .)4ماتریس همبستگی مرتبۀ صفر بین ابعاد متغیر مستقل با فرهنگ سیاسی

مشارکت برونگروهی

متغیر

انسجام برونگروهی

اعتماد برونگروهی

اعتماد برونگروهی
مشارکت برونگروهی
شاخص کل سرمایۀ
اجتماعی برونگروهی
فرهنگ سیاسی نخبگان

**0/435
**0/406
**0/398

**0/412
*0 /438

**0/363

**0/328

**0 /488

**0/363

شاخص کل سرمایۀ
اجتماعی برونگروهی

*0/514

دادههای جدول شماره ( )4اشا م دهعد کعه بعیا اعتمعاد بعرو گروهع بعا فرهنعگ سیاسع
ان ا  ،رابۀۀ مهناداری وجود دارد؛ بهایاترتیب که بعا افع ایش اعتمعاد بعرو گروهع  ،میع ا
فرهنگ سیاس ان ا ای بیشعتر م شعود؛ بنعابرایا ،فروعیۀ فعوق ترییعد م شعود .بعیا بهعد
مشارکه برو گروه با فرهنگ سیاس  ،رابۀۀ مهناداری وجود دارد؛ زیرا سۀح مهنعاداری ایعا
متغیر ،زیر  0/5اسه؛ بنابرایا ،فرویۀ سوم ای تریید م شعود .تفسعیر ایعا دادههعا بهایاشعکل
اسه که با اف ایش مشارکه برو گروه  ،می ا فرهنگ سیاسع ان عا ایع بیشعتر م شعود.
شاوص کل سرمایۀ اجتماع برو گروه  ،از ترکیب  3بهد بعهدسعه مع آیعد .اتعایج فروعیۀ
گهارم ،به رابۀۀ بیا سرمایۀ اجتماع برو گروه با فرهنگ سیاس ان ا اشا م دهد کعه
بیا ایا دو متغیر ای رابۀه مث ه و مهناداری وجود دارد؛ زیرا ،سۀح مهناداری ایا فرویه ،زیعر
 0/5اسه؛ بنابرایا ،فرویۀ فوق ای تریید م شود.
 .7-3رگرسیون

برای ااجام رگرسیو  ،پیشفر های مااند وۀ بود رابۀۀ متغیعر مسعتقل و وابسعته ،ارمعال بعود
توزیع ماادهها ،استقالل مقادیر مااعدهها و ارمعال بعود توزیعع متغیعر وابسعته الزم اسعه .بعهمنظور
بررس تعر یر متغیرهعای مسعتقل از روش رگرسعیو گامبعهگام اسعتفاده شعده اسعه؛ در ایعا روش،
متغیرهای مستقل بهترتیب اهمیه ،وارد مدل م شواد؛ با ایا تفعاوت کعه هربعار ،پعس از ورود یعک
متغیر ،متغیرهای که تاکنو وارد شدهااد ،دوباره بررس م شواد و اگر سعۀح مهناداریشعا کعاهش
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یافه ،از مدل وارج م شواد ،و گراه باق م مااند (غیا واد.)200 :1387 ،
در بررس استقالل وۀاها با اسعتفاده از آزمعو دوربیا عواتسعو در تحلیعل رگرسعیو ،
بهویژه زماا که متغیرها در طول یک فاصلۀ زماا  ،مۀالهه م شواد ،ممکا اسه تغییر دادههعا
در طول زما از ال وی واص پیروی کند .برای تشنیص ایا ال و از آزمعو دوربعیا واتسعو
استفاده م شود .مفهوم مستقل بود  ،به ایا مهنا اسه که اتیجۀ یک مشاهده ،تر یری بعر اتیجعۀ
مشاهدات دی ر اداشته باشد .در رگرسیو  ،بیشتر هن ام که رفتار متغیعر وابسعته در یعک بعاز
زماا مۀالهه م شود ،ممکا اسه با مشکل مستقل ا ود وۀاها روبهرو شویم .به ایعا اعوع
مع گوینعد .درصعورت وجعود وودهم سعت

ارت ا در دادهها ،وودهم سعت

در وۀاهعا،

ام توا از رگرسیو وۀ استفاده کرد؛ ازایارو ،برای بررسع ایعا فعر  ،از آزمعو دوربعیا
واتسو اسعتفاده م شعود .آمعار دوربعیا واتسعو بعیا  0تعا  4اسعه .اگعر بعیا باقیمااعدهها،
هم ست

متوال وجود اداشته باشد ،مقدار ایا آماره باید بعه  2ا دیعک باشعد .اگعر بعه صعفر

ا دیک باشد ،اشا دهند هم ست

مث ه و اگر به  4ا دیعک باشعد ،اشعا دهنعد هم سعت

منف اسه .درمجموع ،اگر ایا آماره بعیا  1/5تعا  2/5باشعد ،ووعهیه ارمعال بعرای تحقیعق
محسوب م شود (ساعتچ  .)1391 ،با توجه به اینکه مقدار آمعار دوربیا عواتسعو در دامنعۀ
 1/5تا  2/5قرار گرفته اسه ،م توا گفه ،پیشفر

استقالل وۀاها رعایه شده اسه.

جدول شماره ( .)5نتایج آزمون دوربینـواتسون برای بررسی استقالل خطاهای متغیرهای پیشبین

مدل
1

همبستگی چندگانه
0/873

ضریب تبیین
0/623

خطای استاندارد برآورد
2/76

مقدار دوربینـواتسون
1/92

وروج جدول شماره ( )6اشا م دهد که ااداز عامل تورم واریعااس بعرای تمعام متغیرهعای
پیشبیا از مقدار  10کمتر اسه .همچنیا ،مقدار وریب تحمل برای تمام متغیرهعا ،از مقعدار
 0/1بیشتر اسه؛ بنابرایا ،پیشفر

عدم هموۀ متغیرهعای پعیشبعیا رعایعه شعده اسعه

(ساعتچ .)1391 ،
جدول شماره ( .)6نتایج آزمون همخطی بررسی وجود همخطی از طریق ضریب تحمل و عامل تورم واریانس

شاخص
فرهنگ سیاسی نخبگان
سرمایه اجتماعی برون گروهی

ضریب تحمل
0/745
0/647

عامل تورم واریانس
1/39
1/45

دادههای جدول شمار ( )7اشا م دهد که در بیا ابهاد متغیر سرمایۀ اجتماع  ،بهعد اعتمعاد
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برو گروه  ،بیشتریا هم ست

را با فرهنگ سیاس دارد؛ بهگواهای کعه ایعا متغیعر ،قعادر بعه

ت ییا بعیش از  0/12از واریعااس فرهنعگ سیاسع اسعه .مقعدار بتعای اعتمعاد بعرو گروهع
( )0/282اشا م دهد که با اوافه شد یک واحد بعه سعۀح اعتمعاد پاسعخگو یعا  ،فرهنعگ
سیاس آ ها به هما می ا اف ایش م یابد .همچنیا ،با ورود بهد مشعارکه بعرو گروهع بعه
مهادله ،مقدار  R2به  0/19درصد رسید؛ بنابرایا ،ایا دو بهد ،قعادر بعه ت یعیا بعیش از  0/19از
واریااس متغیر فرهنگ سیاس هستند .گفتن اسه ،بهد ااسجام برو گروهع از معدل وعارج
شد و اتوااسه فرهنگ سیاس را ت ییا کند.
جدول شماره ( .)7تبیین متغیر فرهنگ سیاسی نخبگان براساس متغیرهای مستقل

متغیر
اعتماد برونگروهی
مشارکت برونگروهی

مرحله
1
2

Beta

B

T

Sig

R

R2

0/257
0/192

0/216
0/160

5/08
4/51

0/000
0/000

0/354
0/263

0/125
0/194

نتیجهگیری
فرهنگ سیاس در دهۀ  1960وارد ادبیات سیاس شد و بسیاری از اظریعهپردازا بعا توجعه بعه
بافه فرهن

و اجتماع وود ،درصدد توجیه و تفسعیر ایعا پدیعده در بسعتر تعارین جامهعه

برآمداد .سرمایۀ اجتماع برو گروه  ،ازجمله عوامل اسه که م توااد بهشدت بعر فرهنعگ
سیاس تر یرگذار باشد .سرمایۀ اجتماع  ،بهطورکل به کمیعه و کیفیعه روابع( اجتمعاع ای
اشاره دارد که فرد با اعضای دی ر اجتماع برقرار م کند .ایا مقاله ،بهصورت تجرب  ،رابۀۀ بیا
سرمایۀ اجتماع و فرهنگ سیاس را در بیا ان ا سیاس ووزستا بررس کرده اسه.
جامهۀ آماری پژوهش ،دربرداراد  214شرکهکننده اسه که  193افر ( 90/2درصد) از
آ ها ،مرد و تنها  21افر ( 9/8درصد) ز  127 ،افر ( 59/3درصد) دارای مدرک فوقلیسعااس،
 49افر ( 22/9درصد) دارای مدرک لیسااس و تنها  38افر ( 17/8درصد) دارای معدرک دکتعرا
بودهااد .همچنیا ،از مجموع  214افر شرکهکننده در پژوهش 156 ،افر ( 72/9درصد) دارای
موقهیه شغل سۀح سه ،شامل فرماادارا  ،شهردارا و مهاواااشا و رؤسای ادارات بودهااعد.
 54افر ( 25/2درصد) از اعضای امواه ،صاحب موقهیه شغل سۀح دو (شامل مدیرا کعل
دست اههای اجرای و مهاواااشا ) و تنها  4افر ( 1/9درصد) از آ ها ،در موقهیعه سعۀح یعک
(شامل استاادار ،مهاواا استاادار ،و امایندگا مجلس) بوداد.
یافتههای پژوهش اشا م دهد که بعیا همعۀ ابهعاد متغیعر سعرمایۀ اجتمعاع (اعتمعاد،
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ااسجام ،و مشارکه) با فرهنگ سیاس  ،رابۀۀ مهناداری وجعود دارد؛ بهگواعهای کعه بعا افع ایش
اعتماد ،ااسجام ،و مشارکه ،می ا فرهنگ سیاس ان ا ای اف ایش م یابد.
بیا ااسجام برو گروه و فرهنگ سیاس ان عا سیاسع حعاکم در اسعتا ووزسعتا
رابۀۀ مهناداری وجود دارد .برایااساس ،هرگاه ان ا در سۀح کال مدیریت  ،دارای ااسعجام
کاف در تصمیمگیریها و اقدامات وود باشند ،بعهمعرور زمینعۀ به عود شعاوصهعای فرهنعگ
سیاس در بیا آ ها فراهم وواهد شد .هرگه ااسجام در بعیا افعراد یعک گعروه سیاسع بیشعتر
باشد ،ان ا و اعضای آ گروه ،دموکراتیکتر و عملگراتر وواهند بعود .برپایعۀ اظعر پاتنعام،
سرمایۀ اجتماع  ،اقش مهم در شکلگیری فرهنگ سیاس مشارکت و دموکراتیعک دارد .وی
اقش منابه مااند هنجارها ،ش کهها ،و اعتماد را ای در تقویه جوامع مدا  ،مهم م دااد کعه
ایا امر باعث ارتقای سۀح همکاری ،ااسجام ،امنیه ،و مشارکه م شود.

یافتههای ایا پژوهش ،با اظریۀ «پیوادهای وهیف» گرانووتر 1همنعواا دارد .گرااعووتر

بر ایا اظر بود که رواب( منسجم میا اعضعای یعک گعروه ،سع ب روابع( وعهیف بعا اعضعای
گروههای وارج شده و سرمایۀ اجتماع را کاهش م دهعد و درمقابعل ،پیواعدهای وعهیف
درو گروه  ،موجب ایجاد رواب( با افراد و گروههای وارج شده و به ایجاد سرمایۀ اجتماع
م ااجامد (سای رت.)2001 ،
همچنیا ،اتایج ایا پژوهش بعا یافتعههای بن دویس ( ،)2011احم دی نمک ی (،)1392
رهبر قاضی و همکارا ( )1395و ژوتر و هیندلز ( )2012همسو ی دارد .با توجه به مهنعاداری
رابۀۀ اعتماد برو گروه و فرهنگ سیاس در بیا ان ا سیاس استا ووزسعتا  ،مع تعوا
اتیجه گرفه که ان ا سیاس در سۀو مدیریت کال  ،ایازمند اعتماد بعه یکعدی ر هسعتند.
هن ام که ان ا سیاس به هم اعتماد کامل داراد ،وظایف وود را بهدرست ااجام م دهند،
به قواعد بازی سیاسه پای ندی بیشتری داراد ،و ال وهعای فرهن ع اجتمعاع را بیشعتر رعایعه
م کنند ،در رفتارها و تصمیمگیریهای سیاس  ،دموکراتیکتر رفتار م کنند ،معدارای بیشعتری
از وود بروز م دهند و دراهایه ،اس ه به سراوشه سیاس اجتماع وود حساسعیه بیشعتری
اشا م دهند.
درهمیاراستا ،با توجه به رابۀۀ مهنادار میعا مشعارکه بعرو گروهع و فرهنعگ سیاسع
1. Granovetter
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ان ا حاکم در استا ووزستا  ،هرگاه ایروها و ان ا سیاس  ،در جامهعه و مسعئولیههعا
مشارکه داشته باشند و در تصمیمگیریهای سیاس دواله داده شواد ،با اهداف و آرما های
اجتماع سیاس وود احساس ی اا

بیشتری داراد .مشعارکه بیشعتر افعراد در مسعئولیههعا،

زمینه را برای رشد اجتماع و سیاس آ ها و پیروی هرگعه بیشعتر آ هعا از ال وهعای فرهنعگ
ً
سیاس مستقر فراهم مع کنعد .گنعیا افعرادی ،عمومعا در رویکردهعای وعود ،دمعوکراتتعر و
عملگراتر وواهند بود و سرااجام ،ب تفاوت سیاس کمتری در برابر کساا وواهند داشه کعه
در امور دواله داده ام شواد .م توا گفه ،با اف ایش سرمایۀ اجتمعاع در بعیا شعهروادا
یک جامهه ،فرهنگ سیاس  ،از حاله محدود و وابسته فاصله گرفته و بهسوی فرهنعگ سیاسع
مشارکت حرکه م کند .جامهه ،همراه با توسهه و پیشرفه اقتصادی ،ایازمند ارتقعای سعرمایۀ
اجتماع درو گروه به سرمایۀ اجتماع برو گروه ای م باشد؛ بهبیا روشاتر ،اعتماد و
هم ست

که در سۀح وااواده ،دوستا  ،و آشنایا و افعراد ق یلعه وجعود دارد ،بایعد بعه سعۀح

جامهه ارتقا یابد .برپایۀ اتایج بهدسهآمده در بنش یافتههای پژوهش و همچنیا ،بعا توجعه بعه
اهداف پژوهش ،بهطور والصه پیشنهادهای زیر را م توا ارائه داد:
ع ترغیب و حمایه اهادهای اجتماع  ،صنف  ،و حرفهای و ترغیب بعه ایجعاد و حمایعه
اهادهای اجتماع  ،ج و راههای بنیادیا برای تقویه سرمایۀ اجتماع اسعه .هویعه مشعترک
افراد در قالب اهادهای اجتماع تقویه م شود و همکاریهای گروهع و اعتمعاد بعیا افعراد
اف ایش م یابد؛
ع به تشکلهای مدا مستقل ،آزادی فهالیه داده شود تا مشارکه عموم اف ایش یابد؛
ع برو شاوصها مااند درسعتکاری ،صعادق بعود  ،شعفاف بعود  ،ااصعاف داشعتا ،و
وفاداری ،ارزشهای قابلاتکای بهشمار م آینعد کعه حضعور آ هعا در شع کههای اجتمعاع ،
زمینهساز ایجاد سرمایۀ اجتماع م شود؛ بنابرایا ،تحقق ایا ارزشها ،که از اهمیعه و یعژهای
برووردار اسه ،امری وروری برای فرهنگ مردم ایرا اسه؛
ع مدیرا م توااند با ایجاد اظامهای مشارکت  ،توجه به امادهای فرهن  ،و ایفعای اقعش
ره ری ،در راستای غن سازی فرهنگ سیاس گام برداراد .در گنیا فضعای  ،احسعاس هو یعه
جمه و سازماا  ،احساس تهلق بعه آینعد مشعترک ،و بسعیاری از مؤلفعههای فرهن ع دی عر
تقویه م شود؛
ع ترمیا امنیه مشارکه داوطل ااۀ شهروادا در اهادهای اجتماع  ،وودداری از تصعرف
علی حسنفرد بابلی و همکاران  /بررسی جامعه شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی برونگروهی بر فرهنگ سیاسی...

66

ژپوهشناهم علوم سیاسی
بنشهای منتلف اقتصادی ،فرهن

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 41-70

و اجتماع کشور ،و واگعذاری فهالیههعای مربعو بعه

اهادهای عموم برای جلب مشارکه آاا و دراتیجه ،فراهم شد زمینه بعرای ایجعاد و تقو یعه
اهادهای اجتماع و ش کههای اعتماد بیا افراد منتلف ،یک از توصیههای کاربردی اسه؛
ع یک از دالیل اصل وهف سرمایۀ برو گروه  ،وهف در اظام آموزش ما در راستای
گسترش ،آموزش ،و تعرویج فهالیههعای گروهع اسعه .شایسعته اسعه کعه ایعا آموزشهعا
بهگواهای پیوسته از مدارس تا دااش اهها ،روشها و فرهنعگ فهالیههعای جمهع را آمعوزش و
گسترش دهند؛
ع فرهنگ سیاس ان ا  ،محی( ذهن و ا رشع ای اسعه کعه اظعام سیاسع  ،درو آ
عمل م کند و ایا محی( ذهن درعمل ،شکلدهند ااتناب مردم در زادگ سیاسع روزمعره
بهشمار م آید؛ اما فرهنگ سیاس ان ا  ،گندا تحه تر یر گرایشهای او یا قعرار ا رفتعه و
متحول اشده اسه؛ بنابرایا ،پیشعنهاد م شعود کعه از ظرفیعه گسعتردهای بعهاعام سعازما ها و
تشکلهای غیرحکومت  ،مااند اح اب ،برای ارتقای سعۀح فرهنعگ سیاسع ان عا اسعتفاده
شود؛
ع پیشعنهاد مع شععود کعه ان ععا سعۀو کععال سیاسع  ،رویکردهععا و سعازوکارهععای
تصمیمگیری م تن بر ااحصار را کنار ب ذاراد و ان ا سۀو پاییاتر را در امر تصمیمگیعری
شرکه دهند؛
در کنار ایا پیشنهادها ،الزم اسه به برو محدودیههای که در فرایند ااجعام ایعا پعژوهش،
مشکالت را برای پژوهش ر پدید آورد ،اشاره شود؛ شرای( کرواای حعاکم بعر کشعور و بعهویژه
سازما های دولت  ،پژوهش ر را در پر کرد پرسشاامههای پژوهش با مشعکل روبعهرو کعرد.
ً
همچنیا ،گفتن اسه که پرسشاامههای استاادارد مهموال با بافه فرهن و اجتماع جامهعه
ما در برو موارد همنواا اداراد و همیا امر باعث م شود که در تهمیم اتعایج پعژوهش ،بعا
احتیا
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