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Introduction 

Political capital is the resources that social activists use in line with political 

goals (electoral and non-electoral). Participation and competition of social and 

political groups in political life is the goal of political development. One of the 

most important components of political capital is political trust. Political trust 

refers to the relationship between the people and the government. Governments 
need the people to legitimize their government for their survival  .Distrust shakes 

the foundations of the political system and undermines the legitimacy and 

acceptability of the system. In Iran, the issue of political capital is important and 

vital. Politics means managing and governing people; is to manage and solve. 

According to the concept of science, it is the management of a city, community 

or society in which, according to a collective contract, the people made a 

promise to have socio-political demands (security, freedom, citizenship rights) 

from one or several people according to the law. Political capital is also related 

to the concept of power, efficiency, authority and effectiveness of the political 

system. Political apathy reduces political capital. 

For the purpose, different studies have been conducted on the issue of political 

capital due to the importance of finding the issue of political capital and its 

growing trend in Iran since the past decades; however; studies around a common 

question often have inconsistent results. So; the purpose of this research is to 

combine the findings of qualitative and quantitative research on the factors 

affecting political capital in Iran in order to obtain a coherent result from their 

research findings. Political capital is the main field of political science and in 
relation to political leaders, governance, power system and political system. 

Political capital is a strong support for political governance and an introduction 
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to political legitimacy, which consists of the components of trust, participation, 

culture, and political cohesion. In Iran, the issue of political capital is important 

and vital. Politics means managing and governing people; resolving the 

problems; managing a city, community or society based on the collective 

agreement; and promising people to have socio-political demands such as 

security, freedom, citizenship rights based on the law. Furthermore; political 

capital is related to the concept of power, efficiency, authority and effectiveness 

of the political system. With the disruption and crisis of political capital, people 

gradually become disheartened by politics and abandon their political role and do 

not participate in elections and macro-social policy-making or suffer political 
indifference. The main cause of political apathy is the reduction of political 

capital. Political capital is one of the various factors investigated in this research. 

Considering the above topics and the importance of political capital in Iranian 

society; the main goal of this research is to study the factors affecting the 

political capital of Iranians by meta-syntheses method in the period 2007-2021. 

The theoretical model of the current research is drawn as follows, relying on 

theoretical foundations and empirical studies (background). 

 

Figure 1: Theoretical Model of Political Capital 

Methodology: The main method in this research is the meta-synthesis method, 

which is based on a systematic review of library studies for a deep understanding 

of the studied phenomenon. Met synthesis is a qualitative method whose data 

collection tool is library studies and research background checks. The present 

meta-synthesis is of integrative type, in which it is tried to categorize previous 

studies based on the variables and place them in conceptual categories. The 

analysis is based on data from 2007 to 2021 with the purpose of synthesis 

(overview of research results and their aggregation). The sample size of the study 

includes the number of 35 research documents, using the deliberate-non-
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probability method. The ideal model of research is the model of political capital. 

According to this; In the course of the study and the first stage, the keywords 

"political capital, political trust, political participation, political culture, political 

cohesion" were generally searched from the database of Noor specialized 

magazine, Iranian publications and magazines, the scientific database of 

academic jihad and the research institute of information science and technology. 

To complete the search process, libraries and research centers were used. After 

reading the research documents and determining the relationship with the topic 
and objectives of the current research (76 total documents), 35 final documents 

were selected. The analyzed documents are based on the five folling main 

categories, i.e. 1. General characteristics; 2. Research goals and questions; 3. 

Research methodology; 4. The investigated variables and 5. Findings and results 

of the research were analyzed. 

In sum, the purpose of this study is to combine the factors affecting political 

capital with a review of previous research (quantitative and qualitative method in 

the form of scientific research). The research method is a combination of 

quantitative and qualitative studies in the period of 2007-2017 with the 

possibility of intentional non-probability method that the sample size is equal to 

35 research documents. These documents were selected based on the validity and 

validity of the research, the quality of the research and the criterion of scientific 

research and the relationship with political capital. 

Result and Discussion 

The research findings are presented in two descriptive and analytical sections. 

Based on the descriptive-research findings, political capital as a dependent 

variable in 35 researches; 57.1 percent with the dimension of political trust (20 

cases); 28.5 percent with the dimension of political participation (10 cases); 

8.5% with the dimension of political capital (3 cases) and 5.7% with the 

dimension of political culture (2 cases) have been of interest to researchers.  

Inferential-research findings show that five important social indicators (social 

satisfaction, social participation, social trust, social cohesion); cultural (media 

literacy, moral commitment, national media performance, political culture); 

economic (improving quality of life index, improving welfare-material issues); 

and political (social policy-making, good governance, socio-political efficiency); 

has been effective in increasing and decreasing the political capital of citizens in 

the above period.  

Social Index: The most important social indicators affecting political capital are: 

Social satisfaction: the political capital increases by increasing in the social 

satisfaction of the citizens in the political system. On the contrary, the amount of 

political capital decreases with the reduction of social satisfaction. 
Social participation: Social participation means participation of citizens in social 

and political affairs. The amount of political capital increases by increasing the 

amount of social participation as an important component of social capital in the 

society. The decrease in social participation also causes a decrease in political 

capital at the macro and micro level. 

Social trust: Trust means belief, certainty, faith and hope in truthfulness, behavior 

and performance of the political system and citizens towards each other. High 
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social trust is associated with high political capital. 

Social solidarity: Social cohesion refers to the stable communication and 

interaction of society (structure-activity) and is associated with the reduction of 

tension, conflict and social conflict at the level of the political system. Order, 

social solidarity, unity and integration of society, social stability are the 

consequences of social cohesion that lead to increase and improvement of the 

quality of political capital. 

Cultural Index: Cultural indicators affecting political capital are: 
Media literacy: There is a direct relationship between media literacy and political capital  

Moral obligation: Moral obligation is a kind of moral belief of citizens towards 

each other. The political capital of society improves and becomes more stable 

with the moral commitment of rulers, managers and statesmen. 

Performance of national media: National social media is an important reference 

in conveying messages and interacting with citizens in political and social issues. 

The favorable performance of the media is effective in producing political 

capital. Decreasing trust in the national media and not being satisfied also causes 

a gap between the society and the political system. 

Political culture: Culture means principles; behavior, mood, manners, manner of 

speaking. Political culture means having political knowledge, or knowing the 

rules of politics. Political capital is strengthened by people's awareness of their 

duties and responsibilities, increasing people's awareness of citizenship rights, 

feeling responsible for the collective destiny, gaining people's awareness of the 

functioning of governance. 
Economic index: The most important economic indicators affecting political 

culture are: 

The quality of life improvement: People participate into political, social and 

cultural affairs in the political system by improving the quality of life of citizens 

including occupational, food, lifestyle and increasing economic satisfaction. 

Accordingly, the political capital also increases by increasing in the quality of 

life of the citizens. 

Removal of material-welfare obstacles: People will be more willing to participate 

politically By removing economic barriers (material-welfare). Removing relative 

deprivation and solving failures reduces political conflict and increases political 

capital. 

Political index: The most important political indicators affecting political culture 

are: 

Social policy: Social policy means planning, organizing and presenting a 

political-social policy in line with the social welfare of citizens. The more these 

policies are related to people's social life, the more people will be inclined 

towards the political system and will support it. 

Good governance: Favorable and good governance means the political 
development of the system in line with the realization of people's social rights in 

the social, political and economic fields. Justice is established in the society; all 

ethnic groups and citizens grow without discrimination in the political and social 

system, take over a job and have the dignity of citizenship. A better quality of 

governance leads to an increase in the political participation of people in the 
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society. The political system will gain political legitimacy and the political 

capital will come out of the state of fragility and become a solid and 

strengthening element of the political system.  

Socio-political efficiency: Efficiency means being effective, useful, and fruitful as 

a result of actions, programs, and social policies regarding citizens' affairs. 

Increasing the efficiency of the political system will increase the efficiency of the 

civil system and attract the satisfaction of the citizens. It will have a long-term 

life and a rich and stable political capital. 

Conclusion  

Politics is the technique of governance, the principles of government and the 

strategy of managing society with different classes and groups. Politics is 

accompanied by power, which seeks order, security, and political, social, and 

economic development. Politics has been co-born with society since the 

beginning of human history (the birth of Adam and Eve) and has been expressed 

in an excellent form since the Greek era in the teachings of Socrates and 

Aristotle. In Iran, the works of Khwaja Nizam-ul-Molk, Qaboos-nameh of the 

elemental-ma'ali, reflect the politics in the religion of the Iranian society. From 

the middle ages to the 21st century, the world has seen a transition from 

absolute, autocratic and monopolistic policies to democracy and democracy 

(political capital). Along with the evolution of knowledge and technology, the 

development of political culture and social transformation; the world view of the 

changed politicians and competing parties and groups has been effective in 
developing the political personality of the rulers and reforming their political 

attitude. With the passage of the political history of societies, policies have also 

changed. The difference between today and the past is the possibility of citizens 

controlling the ruler and politicians in the form of governance-civil society, and 

in this sense, the importance of political capital has been shown as a main tool of 

citizens and elites. Political modernization is a state in which traditional 

governments, monarchies and autocracies give way to temporary, electoral and 

legal governments. The reason for that is the increase in people's political 

awareness and people's demands. In this system, people have the right to protest, 

to choose and not to choose. People easily get their rights from the statesmen. 

Governments do not have the right to misbehave with citizens; because the 

government's power depends on popular support. 

Keywords: Social Satisfaction, Politics, Media Literacy, Quality of Life, 

Political Culture. 
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2طاها عشایری 1اکبر ذوالفقاری
 4مسلم سوری 3پرور طاهره جهان 

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم توسعه،ـ  سیاسی علوم استادیار. 1

 رانای ل،اردبی ،یلدانشگاه محقق اردبی ،دانشکده علوم اجتماعی ،شناسی هو جامع خگروه تاری ،شناسی جامعه اراستادی. 2

 ، ایرانتهران ،یارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم اجتماع ،یفرهنگ یشناس جامعه ایدکتر  یدانشجو  .3
 ، ایرانهران شمال، تهرانواحد ت یدانشگاه آزاد اسالم ران،یا یمسائل اجتماع یشناس جامعه یدکترا یدانشجو . 4
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 ایرانیان: یۀ سیاسیمطالعۀ عوامل مؤثر بر سرما
 1400تا  1386بازۀ زمانی  های فراترکیب پژوهش

های  دهته از آن در ااتۀان  رشت  به رو رونت  و اهمیت  اتان م ضوعتور اتۀضااا ایاات  به توجه با
هتتای  اضتتا بیرتت ۀ وهوه  شتت ا ااتت   انجتتا  ضوعتتور ااتتم دربتتار  هتتاا  گذشتت ه  وهوه 

ان   بنتابۀاام  هت    داشت ه ناهمستوا  ن تاا  ضرت ۀ،  ات  وۀات  در چتارچو  ش ا انجا 
شت ا دربتار  اواضتؤ ضتبرۀ بتۀ  انجا  کیفت  و کمت  هتای های وهوه  اان ه تۀکیب وهوه   اام

هاات    های وهوهرت  آن ای ضنستج  از اان ته ن یجته کستب ضنظور اۀضااا ایاا  در ااۀان بته
 1386-1400 روش وهوه  حاعۀ از نتور نۀاتۀکیتب ضلااتتام کمت  و کیفت  در بتازا زضتان 

اتتن  وهوهرتت  بتتودا  35روش تتمتت ی ریۀاح متتاا  ااتت  و حجتت  نمونتتا ضوردبۀراتت    بتته
وهوهر   ت اا   اام ااتناد  بۀوااتا اا رتار و رواات  وتهوه   کیفیت  وتهوه   ضتیتار ا م 

 5ان   ن تاا  وتهوه  حاعتۀ نرتان داد کته  بودن  و ارتراط بتا اتۀضااا ایاات  ان  تا  شت ا
 عتتاا  اج متتاا   ضرتتارک  اج متتاا   اا متتاد اج متتاا  ر) شتتا م ض تت  اج متتاا 
ی  تت ت  ا قیت   ام دتۀد راتانا ض ت   نۀهنت  ا راتانهاواد ) انسجا  اج ماا (  نۀهنگ 

ضادی( و ایاات   ت ارتقای شا م کیفیت  زنت گ   ب رتود ضستافؤ رناه ) ایاا (  ای صادی
ا ( در انتتیاا  و ایا ت گذاری اج متتاا   حدمۀانتت  ضل تتو   کتتاراا  اج ماا  ایااتت )

های  انت   هۀچته شتا م کاه  اۀضااا ایاا  شت ۀون ان در بتاز  زضتان  اادشت ا ضتبرۀ بودا
 انستتجا  ایااتت  ) ایااتت  اادشتت ا در حتت  نۀضتتاا  یتتۀار گیۀنتت   بتته همتتان انتت ازا  اتتۀضااا

نۀهنتت  ایااتت   اا متتاد ایااتت   و ضرتتارک  ایااتت ( در جاضتتته در وعتتتی  ضل تتو  و 
ان  ابتام )گذاری اج متاا   ۀن  و ضیتیان ضرتارک  ایاات  در ایاات ب  ۀی یۀار  واه  گ

ضح  ( انتتیاا   واهتت  اانتت   ضرتتۀوای  ایااتت  نیتتی ضنتتوط بتته ضییانتت  از اتتۀضااا  ت ض  
 ش ا اا   ایاا  اا  که در اام وهوه  بۀرا  
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 مقدمه

ه کت آانت  شتمار ض  بهج تان   ادوا   نظا  ایاا  و یانون و ان  ابام  از ضفاهی  ج ا  جاضت
ایاات   ااار ته در اونتان باات ان  ورت وان  ضتنا و ضف و  بیر ۀی اان   از انقق  صنت   وس

 ضوردتوجه بودا اا    ها آن  اتن  اهمی  ش ۀون ی و حقوق ایاا   ایاا اای اۀضااضتن به
 حماات  ضۀدضت  و ایمینتان انظا  ایاات  از ورت وان  ابۀ ورداری  ضتادل   ایاا ااۀضاا

 در بیم ش ۀون ان اا   از همرس گ  و انسجا  و اا ماد ایاا   ایۀ آن
 در رااتت ای اهتت ا  ایااتت  هتتا آناز  اا اج متت ضنتتابت  ااتت  کتته کنرتتگۀان   ایااتت ااتتۀضاا

 را در رااتت ای تحقتتا ویاضتت های گذاری ایااتت انتت  اتتتا نۀ ۀنتت یگ  ب تتۀا ضتتان  ابتتات  و ریۀان  ابتتات ( )
 هتتای ضرتتارک  و ریابتت  گۀوا(  1: 1391نتتهاد و ارتتادی   )ویۀان  نض تتررۀ اتتاز جاضتتتهنفتت   ضل تتو  بتته

 یاجتتیا قتتا  ی  تحستتض   تتود کتته   ااتت اتتایا اهتت   تواتتت   اج متتاا  و ایااتت  در زنتت گ  ایااتت
در ریابتت   ضرتتارک  بتتۀای هتتا آنهتتا و نیۀوهتتای اج متتاا   آزادی  گۀوا ااب    ازجم تته اتتازضانایااتت  اتواتتت

از زنتت گ   زداا   رتتون و   ن ادضنتت  در اتتا  ار ایااتت  اهای حتتؤ ضنازاتت اتتازوکارایااتت   وجتتود 
ن تتادی و  یهتتا چارچو  ضرتتۀوای   یااتت تقواتت  ررتتام ا رااتت ایاز ایااتت  در  زدااتت  کی ایااتت  و 

تتتۀام  (  ادتت  از ض  29: 1393ااتت  )راد و ن حتت    ااۀ آنیتتانون  بتتۀای ریابتت  و اتتازش ایااتت  و نظتت
 اشتتاراضتۀد  و حاکمیت   روابت  بتیم بته اا متاد ایاات  های اتۀضااا ایاات   اا متاد ایاات  اات   ضبافته

: 1386)ونتتاه  و شتتااگان   ه ضتتۀد  نیتتاز داردضرتتۀوای  حدوضتت  بتت و و بقتتای  تتود دواتت  بتتۀای دوا  دارد 
ضرتتۀوای  و  وکنتت   ض  استت نظتتا  ایااتت  را  های وااتته ی اا متتاد  داتتوار بتت(  173: 1389  شتتااگان  73

جواضت   ارترتاط  از انتوار ارترتاط و تتاضتؤ در  دتا ( 1400بتۀد )وواافقتاری   ض نظتا  را زاتۀ اتبال  ضقروای 
اضنیت  و  میبتۀای تترض واها بتهرنت  نیازهتای  تود   اات   ضتۀد  بتۀای انسجا  ایاات ()حاکمی  بیم ضۀد  و 

کتته بتتا ترکیتت  بتتۀ نقتت  روابتت   دارنتت نیتتاز بتته ارترتتاط بتتا حاکمیتت    و ضرتتارک  در اضتتور جاضتتته آاتتاا 
هتتا را در  و اامتتال ایااتت  آن هتتا کن اج متتاا   در وتت  بستتی  شتت ۀون ان بیگانتته از ایااتت  ااتت  تتتا 

: 1393وور  یااتتم   یصتتاب  و یتتاهۀی     اتت ا 166: 1387جتفتتۀی  )تاجیتت  و   جاضتتته تستت یؤ کنتت
ضتنای ضتت اۀا  و  در ااتتۀان  ضستتس ا اتتۀضااا ایااتت   اضتتۀی ض تت  و حیتتات  ااتت   ایااتت  بتته ( 191

ضف و  ا ت  ادار  ات  شت ۀ  جاضتته اتا اج متاا  اات  کته  و بته کتۀدن و چتارا کتۀدنادارا  حدوض  بۀ ضۀد  
ای  ضلتتابا یتتانون   ان  کتته از اتت  نفتتۀ اتتا اتت ا اتت  یتتۀارداد ا تت  بستت هدر آن  جمتتت  از ضتتۀد  بۀااتتا  

 حقتتوق شتت ۀون ی( داشتت ه باشتتن   اتتۀضااا ایااتت  نیتتی بتتا اضنیتت   آزادی ) ایاا  ت ضلاارتتات  اج ماا 
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کتته اتتۀضااا ایااتت   ضف تتو  یتت رم  کتتاراا   ای تت ار  و ارۀب رتت  نظتتا  ایااتت  در ارترتتاط ااتت   هنگاض 
ضۀور ضتتۀد  از ایااتت  داتتیدا شتت ا و نقتت  ایااتت   ۀان  و چنتت وارگ  شتتود  بتتهجاضتتته دچتتار ا تت قل  بحتت

کننتت  اتتا دچتتار  گذاری کتتقن اج متتاا  ضرتتارک  نم   تتود را کنتتار گذاشتت ه و در ان  ابتتام و ایااتت 
تفتتاوت  ایااتت   کتتاه  اتتۀضااا ایااتت  ااتت  و اتتۀضااا  شتتون   دایتتؤ اصتت   ب  تفتتاوت  ایااتت  ض  ب 

ااتا  و بتا توجته بته  ان   بۀاام گونتاگون  اات  کته در ااتم وتهوه  بۀرات  شت ا ایاا  نیی تابت  از اواضؤ
 اتۀضااا بتۀ ضتبرۀ اواضتؤ اهمیت  اتۀضااا ایاات  در جاضتتا ااتۀان  هت   اصت   وتهوه  حاعتۀ  ضلااتتا

 به روش نۀاتۀکیب اا   1400تا  1386ااۀانیان در باز  زضان   ایاا 

 چارچوب نظری پژوهش .1

 :بتۀای ااجتاد درآضت  اتا ضنتاب   توان   ض  رۀوت  اا  ضوا   درآض  اا ضنرت  که ش م 1اۀضااه سرمایه
ای تتۀات   انوان کتار حجتی  اتا انراشت ه   اتۀضااه بتهمارکس  در ای صاد ایاا  بۀد کار اعان  داگۀ به

اات    شت ا  گۀن تهکار  و بۀای انراشت  بیرت ۀ اتۀضااه بته ش ا جاداا که در ضناارام اج ماا  شود  ض
روابت  اج متاا   انگۀیتب  اۀضااه  چییی بی  از وول نیس   اۀضااه ضاننت  وتول  2نظۀ کارل ضارکس به

و درن یجته  ارترایتام  دشتو  ضو ات ار  ها انستانصورم رواب  اشیاء با  ضر ص  ضیان انۀاد اا  که به
  اتۀضااه  (148: 1390  3شتود )ضتیاروش ی اج ماا  ظاهۀ ضت ها صورم واهگ  اج ماا  ضتین  به

و بته  شتود  ضتضتیم جاضته اا  که در اشتیاء بیتان  نظا   بهنیس   ب ده ضناارام توای ی ض ت ا  ء ش
کتار »نیتی اتۀضااه را  4پیر بورریورر(  263: 1368)یرتۀی   ب رت   ضتاام ش ء  صت   اج متاا  

شتدؤ وتوا  و ریۀوتوا  و همننتیم   توانت   ضتاۀضااه  ضنر  ااض  اا  کته   کن   ضتتۀا  « انراش ه
نظۀ بورداتو  اتۀضااه هتۀ ضنرتت  اات  کته بتۀ اۀصتا  بنابۀاام  به   ود بگیۀد به ۀض مو یرض مو  و 

 اص  ارۀ بگذارد و به نۀد اضدتان دهت  کته اتود  اصت  را از یۀاتا ضرتارک  در ریابت  بتۀ اتۀ آن 
(  اتۀضااه  ضف تتوض  ض متتاای از رتۀوم اتتا درآضت  ااتت   درآضتت  14: 1389دات  آورد )اتتتادت    به

دات   ی او بههتا  بت هی نتۀد وتس از کت  کتۀدن ها ا دارابا حقوق ااایانه و رۀوم با ضحاارا  ضتمولا 
اضتا   هتا را ضحااتره کتۀد آن تتوان  ضترابت  دارنت   اتنت   نسر اا آا   ه  درآض  و ه  داراا   حاا    ض 

                                                                    

1. Capital 

2. Karl Marx 

3. Meszaros 
4. Pierre Bourdieu 
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آن را انراشت   از اضدانتات  دانست  کته  تود  ضنجتۀ بته اضدانتام  تتوان  ضتوواا دارد و اۀضااه  حاا   
: 1399ه   اص   از داش م اتۀضااه  کستب اتۀضااا بیرت ۀ اات  )گۀنفتؤ   اصولا شود   داگۀی ض 

در آرتار  تود بته  کرار بمرارکس  و اسرورار بمیر   آیامباسریی ای چون  ان ارمن ان بۀجس ه ( 336
  وایتی  اام اا  که روادۀد همتا ااتم انتۀاد بته اتۀضااه  روادتۀدی ان  داداای نران  هااۀضااه توجه وا

ضتنای انراش  ضقت اری وتول اات  کته بته  ای صادی  ضف و  اۀضااه در اب  ا به در اندارای صادی بودا و 
  (19: 1386)نی     شود  ضگذاری  اهاۀضااضی  بازده  اودآوری در آان ا  

و   هتا ارزش  هتا نگۀش از یا ضجمواته بته ایاات  ر ا  تتۀا  ک    اتۀضاااد سرمایۀ سیاسی: ◦
: 2008) 1تتریۀ کیست  بته  کنت  حفت  را جاضتته ایاات  بنیتاد توان   ض که شود  ض گف ه ا ها یرن اوا
  تۀ  و  اتازن   ضت دارنت   درا  یتار را آن ایاات  بتازاگۀان کته ضوجودی اا  ایاا   (  اۀضااا2
 و کالهتا) نۀهنگت   (داراات  و وتول) ای صتادی اوایتا اۀضااا نور (  اه242: 1986بورداو ) کنن   ض

و بتا اشتارا بته    را تصت ااها( شترده و ها ا )آشنااج ماا   و( آضوزش  ض ار، شاضؤ نۀهنگ    ضام
 در اۀصتا نمتادام اتۀضااا ایاات   اتۀضااا  کنت   ضتاۀضااا ایاا  در کنار اۀضااا نمادام تصۀاح 

(  وی 778: 2003  2)کتوو  کننت   ضت ریابت  آن اۀ بۀ اۀصه اام در د یؤ اواضؤ هک اا  ایاا 
  2  کنت   ضتای کته نتۀد کستب   ااتیا  اۀضااا 1اۀضااا ایاا  تفدی  یافؤ ش ا اا :  دو نوربیم 

آات   اتۀضااا ایاات  نتۀدی  ن یجتا انراشت  اتا  دات  ض  ای که از یۀاا نماانت گ  به اۀضااا ایاا 
کته    درحاا رود  ضتیت رم  از بتیم  رأ ن ادی اا  که با نابودی شت م در   یضویت  کن  در ا

: 1981)بورداتو    اتآ  ضت دات  بته ن تاد  ی اگذار هااۀضابۀ نماان گ  از یۀاا  اۀضااا ایاا  ضر ن 
  تواا اتۀضااه  اشتدال کته همتا کنت  (  ترکی  ض 1990(  بورداو )445: 1390نقؤ از: باباا      به18

  تر اؤ اا  یابؤ داگۀی به اد  اقیه  ب  اا ضن  اقیه

شت ۀون ان )وواافقتاری و  و ایاات  ن ادهای ضیان ویوا گ  و انسجا  ضف و  به ایاا   اۀضااا
نتهاد و ارتادی   آن اات  )ویۀانی تب  ودضوکۀاا  وایت  اا  ار بازنمای (  1397آبادی   جتفۀی ا  

 «اتۀضااه»تفااتیۀ ویرتیم  از یا گست ۀدا ییت  بتا  باات و توانت   ضتایاا   (  ازآنجاکه اۀضااا1391
و ضرتارک  ایاات   ضت ن   نضتی   شت ۀون ی    ینضتا  ضاننت  ها ضبافهباش   دربۀدارن    ضۀتر 

 ن  از:ارارتی اۀضااا ایاا  ها ضبافه ماتۀ ض  ااا    اامبۀ(  1990اا  )وۀی و ضیسۀ  

                                                                    

1. Casey 

2. Kauppi 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
131 

 117-151، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

کبر ذوالفقاری  ...ایرانیان مطالعۀ عوامل مؤثر بر سرمایۀ سیاسی و همکاران/ ا

 زنت گ  ایاات  اات  و شت ۀون   ضرتارک   وااتا اصت    از نگتاا اراتلو  :1سیاسی مشارکت
بار از حت ود  کس  اا  که از حا ضرارک  در اضۀ ایاا  بۀ وردار اا   ااتم ضف تو  بتۀای ن ست یم

  2000)تۀنتۀ   اانت در جواضت  بتا  ۀی روا   ی تن تا بتۀای ضتۀدانرأاال وی   از یۀاا حتا  200
اان ه اتا  ضونا  اتازضاناتا نتا (  ضرتارک  ایاات   هتۀ امتؤ داوی رانتا ضونتا68: 1386ای اضاض   

رهرتۀان  گتذاری بتۀ ان  تا ترریۀبتۀای  ی ضرۀور اا ناضرۀورها روشی اا ضس مۀ به ا دورا  اازضان ب ون
گیتۀد )ضی رۀاتته   اتا ض ت  را دربتۀ ض  و ادار  اموض  در هتۀ اتلح  از حدوضت  ضح ت  ها اا یاو 

اشت ۀاان و اضیتۀزادا  ضرتارک  ایاات   ضنرت  ض ت  حیتام ایاات  ض ت  و حاکمتان ) ( 42: 1981
های ش ۀون ان آزاد اا  و هت   آن  ترریۀگتذاری بتۀ ان  تا  کارضنت ان و  ضتنای نتاای  ( و به1392

(  ااتم نتور 1396کننت  )ااتور و راد   هتا ان  تا  ض  هاا  اا  که آن ضر  ض اۀان حدوض   و نیی   
ای ضست قی  و  گونته  گاهانته و بهصتورم آ ضتنای ضرارک  ضۀدض  در اا  ار نظا  ایاا  به ضرارک   به

گیتۀی  و راهییمتاا  امتوض  ضتنتا  ریۀضس قی  اات  کته در اتلح ج تان  در یااتب ان  ابتام  رأی
هتۀ نتور ایت ا  داوی رانته  ضونتا اتا نتاضونا   ارتارم از ضرتارک  ایاات تۀ   بیان روشتم بته ااب   ض 

 یها اات یان  تا  ا ریۀگتذاری بتۀکته بتۀای تراات   ی مۀست  ضقلت  اا ضاازضان ب اا  ان ها اازضان
رهرۀان ایاات  در اتلوم ض   ت  حدوضت  ضح ت  اتا ض ت    اضور اموض  اا گیان   اموض   ادار

 نقتؤ از وتای و همدتاران    بته1398)نیتازی و داگتۀان   ۀدیگ ض کار  یانون  اا ریۀیانون  را به یها روش
ایاات  نیازضنت  اات  و  یهتا  بته ایقاتام و آگتاه اتو   اتاز ایاا   ضرارک   (247: 1384

اتالر  ضۀد الح  که رواب  و جااگاا شت ۀون ی در ات  نظتا   در 2از دان  ایاا  انۀاد بۀ ورداری
 گتذارترریۀ در ضحتی  ایاات  هتا واکن هتا و  ی انگیی  انجتا  کن ۀیگ شدؤبۀ  توان     ضکن   ضای ضا 

 هتا یگذار اات یادر  ااجتاد تتوازن ه   ابی ایاا   ها  ضر   گذاری انۀاد را بۀ ترریۀباش  و زضینا 
  (117-118: 1393و داگتتۀان   زادا جمتتته )اضا   و رن ارهتتای ضتت اۀان ضحتتی  ایااتت  نتتۀاه  کنتت

بتۀ گتذاری بتۀای ترریۀ شت ۀون ان ریۀدوا ت  یها ضرتارک  ایاات  را کوشت   3نلسررنو  هانوینگورن
ن تاا  حدتوض   ارتۀ  کته بتۀ دانت   ضت آن را رن تاری 4میلب اث آورن  و شمار ض  به اموض  یها اا یا

 اضتتوا   ورورراو  آلیرنرر  نظۀ (  بتته20: 1375بتتۀ آن را دارد )ضصتتفا   یگتتذارگذاشتت ه اتتا یصتت  ترریۀ
                                                                    

1. Political Participation 
2. Political Knowledge 
3. Huntington & Nelson 

4. Milberath 
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  دهت   را انتیاا  ضت  ایاات ضرتارک    اج ماا یها و انجمم  ها ها  گۀوا انۀاد در اازضان اران داوی
باشتن   اامتال دوات  باات  تتا حت   ۀ و ضرتۀورهای ایاا  ب واهن  بای  بماننت   باات  ضتبر نظا  اگۀ

 حفت  کنت   ررتام  ضت م  در یتولن زاادی ش ۀون ان را راع  نگه دارد تا ب وان  ضوجودات   تود را
)آامونت  و  ضست قیم  بتا ریابت  و ضرتارک  ایاات  دارد او ضرۀوای  نظا  ایاا   رابل  ضبرۀ بودن

 اهای تواتت شتا م ماتتۀ از ض    ادت ایاا  راضرارک     هان ینگ ون و ن سون (217: 2015وربا  
هتا و ن ادهتای  ن رگتان ایاات  و وعتتی  گۀوا یهتا  او اواو هتا تتاب  دو ااضتؤ نگۀش وایاا  

 ایاات  از یۀاتا دو نۀاانت  ضرتارک  نت  کتهنظۀو بتۀ ااتم  شمار آوردا بهدر جاضته  ضیانج اج ماا  
  اج متاا  بتال یهتا ضنیا  کته کستب اضتن ماا به :ضجۀای تحۀ، اج ماا  (: اا ۀدیگ  ضجۀا شدؤ ض

های ن ادهتای امتوض   یاتاز در تصمی   ضتلتو  بته ارۀب رت یها تواناا  و نگۀش در نۀد احسا 
   کننت  و نتاایت  اج متاا  را نتۀاه  ض  ضرتارک  ایاات انتیزض   اواضتؤ وهنت و ااتم کن   ااجاد ض
 ضرتوق ضرتارک    ضثابته ض ییتۀ ضیتان به   بال و احسا  ارۀب رت  ایاات  اج ماا ضنیا  دروای  

 بتۀ کته داننت  ض  ای  ضنیا ت را ض ییتۀ مقتحصتی  نگ ون و ن ستونیهتان   شتود  ض  ایاا  و اج ماا
هتا  نتتال در گۀوا اتن  اضتوا  و ضرتارک   ضجۀای اازضان  (   ترریۀگذار اا   ضرارک  ایاا 

اج متاا  و ایاات  را ی هتا  ینتاا اح مال ضرتارک  در   اج ماا  و ایاا یها و ن ادها و اازضان
 ( 53: 2013ده  )هان ینگ ون و ن سون   انیاا  ض 

 هتا  گۀوا بتیم کنرتگۀان و و ااگوی رابلا ض قابتؤ انسجا  ایاا   ناظۀ بۀ ضییان سیاسی: انسجام
ضصت ر بتودا و در ایتت   « د-م-و»اات   وحتت م از رارتا  هتای ایاات  تماایاان ته نۀهن  و  ۀدا

گتۀد آضت ن »  «اضتۀ واحت »  اگانه ش ن دو اا چن  چیی در وتذاۀش «اگانه بودن و اد  بودن»ضتنای  به
اات   وحتت م در ا تت  ایااتت   اتت  ضف تتو  « یتتو  و اتحتتاد همرستت گ »و   «بتۀای هتت ن  ضتتتیم

ای نیتتی آن را  کتتارکۀد احتتیا  ااتت  و اتت ا ضتنای اگتتانگ  و همرستت گ  در اج متتاا  و بتته تتت ایااتت 
وحت م  در ضراحت  ایاات   انت   رأا  و همرست گ  چنت  گتۀوا و حتی  تتۀات  کۀدا صورم ه  به

و  کار رن ه اات  کته همتان  اگتانگ  درونت  انسجا  ایاا ( به ا  ضتنا به) 1ایاا  و اتحاد ایاا 
حت م در ضف تو  ااجتاب   همرس گ  بیۀون  در اۀصا زاس  جمتت  جواضت  اات   درضجمتور  و

 ( 49: 1392ضتنای ات   تفتۀق اات  )وتورنۀد   ضتنای ادیارچگ  و ویوا گ  و در ضف و  ا ر   به به
: 1390دانت  )رهرتۀ و حیتت ری    لز  ض یا   انستجا  و همرست گ  را بتتۀای هتۀ جاضتتهامیر بیورکری 

                                                                    

1. Political Unity 
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 یهتا تودا ایرتان آن نیتیاا حدا  جاضته اات  و ض  ض    ااضؤ ادیارچگ  یضتنا به  انسجا  ( 220
(  انستجا  ایاات  بتته 1394اصتتؤ   هست ن  )کۀبقا دوا ت   یها و داتت گاا  ن نظتا ضستسول ض ت  

 ویوا گ   همرس گ   اتحاد و تتاضؤ حسنه و واا ار بیم اا  ار و ااض ی  اشارا دارد 
 اات  دوضت  تتاضقم و رواب  اج ماا  در رواب  بیم ضتۀد  و حبنیان  اا ماد  :اعتماد سیاسی

از  ادت  کته وتۀدازد ض ضتۀد  و دوات  روابت  ایاا  به  اا ماد ( 1391زارچ    )ج انگیۀی و ابوتۀاب 
ااتت  و تترضیم نیازهتای ضتۀد    رت ۀیب ااضتور کرتور  رشت  و تواتتادار  ب  تۀ  یبتۀا یعتۀور ؤاواضت

اات  کته  یاا متاد اا ماد ایاا  بیتانگۀ اتلح و ضیتیان(  1397آبادی   )وواافقاری و جتفۀی ا  
 اا متاد ( 1396گیۀی و ضت اۀان ایاات  حدوضت  دارنت  )ااتور و راد   به ن ادهای تصتمی  ش ۀون ان

 ایاات  ایاات  بته ضاهیت  و رن تار نظتا  اا  جاضتت ان  نگۀش ش ۀون اناوهن  و بۀی اضۀ   ایاا
   اا متاد ایاات انتیاا  ( 1394)اات ی و رعتوی   نظتا  اات  ایاات   آانت   بین  یجاضته و و

  آن   کتاه ضقابتؤ در شتود و ض ضوجب تتاضؤ بیرت ۀ و ب  تۀ بتیم ضتۀد  و ضرتارک  ایاات  ضتۀد  
از  حماا  ات  ضقتۀرام   ضتۀد  از ضستسولن  ات   رااات  یتوانیم و  و ورت یران حماا  ا  ضوجب 

بته ن ادهتا و  اا متادی ب اتۀاا   دوا   کاه  ضرارک  ایاا   نۀار از وۀدا   ضاایام  های بۀناضه
 دایتؤ  اا متاد همتیم   بتهشتود ض ضرۀوای   دوا   و در ضوارد  ی   حاد  ضوجب بحۀان های ضانااز

اتت  در انتیاا  آن  گونتاگون  هتای روش ضسسولن بودا و بته اتجۀب های کانونهمیره اد  از   ایاا
 اا متادی اواضتؤ اتا  اری ضتبرۀ بتۀ اا متاد اتا ب   زترمکرا ( 1393بیم و اضتاض    ان  )ج تان داش ه

 :کن  ض  تقسی  ااضؤ به ون  را بیم ش ۀون ان در ایاا 

  هنجاری )آنوض ( وضۀ  هۀ اا ض ضاد آن   ی همرس گ  هنجار( اا 
  ماداینظ   اا ض ضاد آن  تیییۀ بن ی اراوا ( 
  اازضان  گس ۀد یاا ض ضاد آن  رازدار  اازضان اج ماا   یشفان  (
ن  کته ضتۀد  در آن دات  بته کتدن با ضحیل  و آشناا   اا ض ضاد آن  بیگانه بو انس د(

  تت ا به جاضته( )حس زنن  ض 
ه بتا کت یۀاوذ  یضستسواو ات    یو ض ضاد آن   وداۀ  به ضۀد  و ن ادها  گوا وااخ( ه

 ( 1398)ارایا و ااا    اا  ش ا ادارعاا  از اوعار ایاا  از آن  انوان
ی ضثر  دربتار  ها نگۀشی از ا جمواهض  1داوا  اا ون نظۀ ااا   اا ماد ایاا  به اام بۀ

                                                                    

1. David Stone 



ژپوهشناهم علوم سیاسی     

 

134 

 117-151، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

کبر ذوالفقاری  ...یرانیانا مطالعۀ عوامل مؤثر بر سرمایۀ سیاسی و همکاران/ ا

اتم  ض صت اان ای ت ار در  ام  رژات  ایاات  و هت  به های ایاا  اا  که ه  به ضوعور
بته وتن  شتا م ض ت   اتنت   اا متاد ایاات  نیی در تتۀات  1س  نورااب ا  ضجاضته ج   

 حماا  از کرور در زضتان جنت (  حماات  از) رکرو حماا  از اج مار ایاا  ضانن  ض   
  و     حماات  از ن ادهتای دضوکۀااضانن   یانون اااا  کرور  حماا  از اضور اجۀاا  رژا 

رژا  ضانن  حدوض   ضج س  یو  یضافیه  و یس  بوروکۀاا   احیا  ایاات   و     حماات  
نیتی اا متاد  2نظۀ بۀا تیر اات   بته کۀدا  اشارااز کارگیاران ایاا  و رؤاای ایاا  و اجۀاا   

   اا ماد بته ن ادهتای ایاات   و اا متاد بته اایا نظا   بهۀدارن   اه بت  اا ماد ایاا  درب
اا ماد ایاا  در  هااو بهدر توجیه نیاز به انصۀ اا ماد و  3کنرگۀان ایاا  اا   کقو  اونه

ی جا بتهرا  و حفت  آن ی ضوجود اا   نتال کۀدنا جاضتهجاضته و با نۀض اانده اا ماد در هۀ 
 ن یب  ضنۀدی را بۀای واا اری و یوا  اا ماد  نایم  یها یایانگوی   دان   ض تۀ حیصحااجاد آن  

 انوان بته ( یورک  بته) هتا گۀوا: ن س   توجه بته ده   ضویرن اد  حؤ رااو بۀای تدمیؤ آن دو 
جاضتته کته بۀااتا   دو   ن ادهتای ی ضرت ۀ، و احستا  تت تا نتۀد وها  اهو ضنر  تقوا 

)ضتۀادی  کواکریتان  و  دهنت جاضتته گست ۀش  اا متاد را در اتلح ننت توا  ضتتوانمن ی  تود 
 ( 1396ویره   نقح 
 رن تار   اات   کته  در  ایاات   نظتا   نۀهن  ایاا  ضتتحصول تتتاراخ :یسیاس فرهنگ

ها بته  دارد  و ضلااته آن  نۀاان  ترت اؤ تقاعتاها و  واات ه  راره  ش ص   های اموض  و تجۀبه
ایاات  ااضتؤ     بنابۀاام  تح یؤ نتتۀهن  ده  ض   ها را نران ا و ایاا ه تصمیمام  اا ۀاتهی

هاا   و ارزااب  دییا ضییان ضرۀوای   و ارزش  از رابله ای  ار ایاا   وایت   تۀای  تصواۀی
  نظا  ایاا  ی م اد ض  شود

 پژوهش ۀشینیپ. 2

 دردر وهوه  حاعتۀ  یب کانجا  نۀاتۀ ضنظور به   ایاا ااۀضاا  دربار ش ا انجا  یها ه ووه
  ان  ش ا ارافه (1شمارا )ج ول 

 

                                                                    

1. Norris 

2. Bretzer 

3. Claus Offe 
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 تجربی پژوهش پیشینۀ (.1شماره ) لجدو 
 انکم گیری روش نمونه نمونه جامعه آماری تاریخ نشرو نویسندگان 

 تهران تصادفی 630 شهروندان (1386) پناهی و شایگان
 تهران تصادفی ساده 380 دانشجویان (1387ی )جعفرو ک تاجی

 تهران تصادفی 441 شهروندان  (1387) نگایشا
 تهران ای متناسب طبقه 380 دانشجویان (1387) ارانکهمو  یطالب

 تهران ای سهمیه 270 دانشجویان (1388ی )سرایی و صفیر
 مشهد و سبزوار تصادفی 1197 شهروندان (1388) ارانکهمسردارنیا و 

 تهران تناسبی ما  طبقه 1643 شهروندان (1388) ارانکهاشمی و هم
 تهران تصادفی 441 شهروندان (1389) گانیشا

 تهران تصادفی 384 شهروندان (1390ی )خانباش
 تهران تصادفی 405 شهروندان (1390ی )خانباشزاهدی و 

 شیراز بندی تصادفی طبقه 430 دانشجویان (1391) زارچی و ابوترابی جهانگیری
 ایران صادفیت 384 شهروندان (1391) ارانکهمو  خانباشی

 تهران ای خوشه 300 دانشجویان (1391)سیدامامی و منتظری 

 تهران تصادفی ساده 384 شهروندان (1392) امیرزاده و اشتریان

 تهران تصادفی 405 معلمان (1392) اصغری و اسدی
 تهران ای خوشه 300 شهروندان (1391) نژاد و عبادی پیران

 ایران تصادفی 100 هاساتید دانشگا (1392)ساعی و روشن 
 ایران برفی گلوله  اساتید (1393) ارانکعبادی و هم

 ایران تصادفی  تحلیل ثانویه (1393) راد و فتحی
 اصفهان تصادفی 384 دانشجویان (1393)اران کهمو  زاده جمعه امام

 تبریز ای چندمرحله ای خوشه 600 جوانان (1393) ارانکهمپور و  عدلی
 ایران تصادفی  شهروندان (1394) و رضوی اسدی

 رمانک تصادفی 400 شهروندان (1394) ارانکهمی و کمل کنی
 تهران تصادفی 384 شهروندان (1392) ارانکو هم نرگسیان

 شورکل ک هدفمند - تحلیل ثانویه (1392) فر یاعتماد
 قم ای و تصادفی خوشه 383 شهروندان (1395) پور و موسوی خورشیدی حبیب

 سبزوار بندی تصادفی طبقه 390 معلمان (1396) یکوشک
 گرگان ای تصادفی طبقه 400 شهروندان (1397) ارانکجعفرآبادی و هم

 ایران تصادفی - پژوهش (1397) سروی و فرهادی خواجه
 اردبیل هدفمند 400 دانشجویان (1397) موالیی

 گرگان ای تصادفی طبقه 407 شهروندان (1398)اران کفر و هم خوش
 کردستان ای تصادفی سهمیه 490 شهروندان (1398دی و دالوری )مرا

 اردبیلی تصادفی ساده 200 دانشجویان (1399) خانه برق و همکاران آقایی
 شهر ینشاه ای خوشه 373 شهروندان (1399اسدپور و مرادی )
 شیراز بندی تصادفی طبقه 300 شهروندان (1399) دامغانیان و کشاورز

 وهوه  های ضنر : اان ه
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 پژوهش ینوآور .3

  در ضرحتت  تازگ بتته  بستتیار ض تت  و نتتوام در ادبیتتام وهوهرتت  ااتت   در ااتتۀان  ضف تتوضاتتۀضااا ایااتت   
هتتاا  انجتتا  شتت ا ااتت  و ااتتم ضقواتته   های حدمۀانتت   وهوه  هضبافتتادتت  از  انوان بتتهاتتۀضااا ایااتت  

  تدتتوام نیان تته و  وب بتته  هتتای تجۀبتت ی اصتت   آن در وهوه ها شتتا مهمننتتان ضوعتتوا  نووتتا بتتودا و 
ی نرت ا اات   ااتم وتهوه  بتا توجته بته اهمیت  ضستس ا اتۀضااا ایاات  و نیتاز نظتا  ایاات  بته ااز  بوض
ضنازاتتام  )ازجم تته  ج تتاندایؤ حسااتتی   اورضیانتته و نظتتا   به ی در ااتتم اۀصتتا ض تت  تتتتگذار ااتت یا

شت ا  هتای انجا  تتا وهوه شت   ت بتۀ آن ض  ( ت اج متاا   تتتارض یتوض  و تتتارض دوا  مد رکیوض   
ی ها شتتا مشتت ا(   )آ تتۀام وتتهوه  انجا  1399تتتا  1386انجتتا  ن ستت یم وتتهوه ( )  زضتتاندر ناصتت ا 

ی و تح یتؤ بن  دات هرا  بتۀ آن ضتبرۀو اواضتؤ  شنااتاا  کتۀدا  بیتتۀکانۀبتا اات فادا از روش اۀضااا ایاا  را 
 بتۀ  یتترکاض  و نۀاگیتۀ دربتار  اتۀضااا ایاات  بتا ن ست یم تحقیقتام جت  ااا   ااتم وتهوه   از اام کن   بۀ
 آا   شمار ض  ایاا  به ضرارک ا نۀهن  ایاا   اا ماد  انسجا   و ضبافچ ار 

 پژوهش یالگوی نظر. 4

 زاتۀ شتدؤ رینه(  بهیو)  تجۀبیه بۀ ضران  نظۀی و ضلااتام دااگوی نظۀی وهوه  حاعۀ با ت
 تۀای  ش ا اا  

 سیاسی ۀی سرمایالگوی نظر  (.1شماره )ل کش

 
 های وهوه  ضنر : اان ه

 عوامل چندگانه
 )فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی(

 سرمایۀ سیاسی

 سیاسی فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی انسجام اعتماد سیاسی
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 . روش پژوهش5

اا فادا شت ا اات  کته رارته در ااتم ضفۀوعته دارد کته  1یبروش نۀاتۀک حاعۀ از وهوه  انجا  بۀای
توانت  از یۀاتتا   ض اضتۀی انراشت   و تۀاکمت  اات  و گست ۀش دانت  در ضتورد ات  ضوعتور  دانت 

 (  ااتم1986  3هتان ۀ  اشتمی   و جدستون) آات  ات د به« ویرتیم شواه  2اازی و ت فیا ادیارچه»
 و ات   دربتار  ژر  شتنا    بتۀای هتای ااتنادی وهوه  ضن  نظا  ضۀور بۀ روش  کیف  و ضر ن  روش 

شت ا  کننت ا اات  کته در آن تتقش یب در وتهوه  حاعتۀ  از نتور ادیارچهکۀ  نۀاتاا  ضوردضلااته
تح یتؤ ی ضف توض  یتۀار گیۀنت   ها ضقواتهی و در بن  دا هض ییۀهااران  بۀحسبویریم  ضلااتاماا  
هتا و تجمیت   ضتۀوری بتۀ ن تاا  وهوه )یتب نۀاتۀک هت   بتا 1400 تتا 1386های اال  بۀ دادا ضر ن 

 درات   و نادرات  زضتان  رابت  بتا کن تۀل   در ات  بتاز ها اان هاا   ه   اام روش  ضلااته  (ها آن
بته روش  بتودا کتهاتن   35  ضلااتتهضورد ونتاحجت  نم واحت های تح یتؤ )اا رتار و رواات ( اات  

از ااتم  و اات  اتۀضااا ایاات   ااگتوی وهوه آرضان   ااگوی  ان  ان  ا  ش ا ریۀاح ماا  ت تتم ی
بتۀ اتۀضااا  ضتبرۀاواضتؤ وایتیت  اج متاا  )  و تح یؤ تجۀبت  شناا انخ انوان ضرناا  بۀای نظۀاه به

های  انتت  ضلااتتته در ضۀح تتا ن ستت   ک یتت واژاااتتا   در نۀا بۀاام شتت ا ااتت    ااتت فادا ایااتت (
  «یااتت ااتتۀضااا ایااتت   اا متتاد ایااتت   ضرتتارک  ایااتت   نۀهنتت  ایااتت   و انستتجا  »

ی ااۀانتت   وااگتتاا ا متت  ج تتاد ها  تتهجضها و    از وااگتتاا ضج تتا ت صصتت  نتتور  نرتتۀاهیورک  بتته
  از جوو جست ؤ نۀاانت  بتۀای تدمیت ووجو  دانرگاه   و وهوهرگاا ا و  و نناوری ایقاام  جست 

ش  و وس از بۀرا  ااتناد وتهوه  و تتیتیم ارترتاط بتا ضوعتور و  اا فاداها و ضۀاکی وهوهر   انهب ک ا
 5ن تاا  ان  تا  شت ن   ااتناد ضوردتح یتؤ بۀوااتا  ان  35ان  ک  (   76حاعۀ )اه ا  وهوه  

  شناات روش (3ی وتهوه   ها وۀات ( اهت ا  و 2امتوض    ضر صتام (1ضقواا اصت   اتنت : 
 ان   تح یؤ ش ا ها و ن اا  وهوه   اان ه (5   ضوردبۀرا( ض ییۀهای 4وهوه   

 ی پژوهشها افتهی .6

 وه  در دو ب   توصیف  و تح ی   ارافه ش ا اا  هی وها ان ها
 

                                                                    

1. Meta-Synthesis 

2. Integration 

3. Hunter, Schmid&Jackson 
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 پژوهش ی توصیفیها افتهی. 1-6

 و   (درصتت 8/22درصتت (  دانرتتجواان ) 60شت ۀون ان )هتتای ضوردبۀراتت    بۀااتا  دادا
  بودا اا  وهوهرگۀاندرص (  ضحور ضلااته  7/5های آضاری با ) و ضت مان و دادا  اداناا

 را بتته  تتود  درصتت ( 4/31)بتتالتۀام درصتت    ت تتۀان  ضیتتان ی مۀوهتتای وتتهوه  در
 ان   در ضۀترا بت ی یۀار گۀن ه( درص  7/5و  ۀااان رعوی و ی  )ا  صاص دادا 

 51   درص  بته روش تصتادن   20  ضورد( 18) دن  اادابه روش تصا ها وهوه درص
 3) درصت  بته روش ه نمنت  9  ضتورد( 5) ای درص  بته روش  وشته 14  د(رضو 7) ای یرقه

  ان  انجا  ش اضورد(  2) یا روش ا میه هدرص  ب 6ضورد( و 
 بتت  اا متاد  دردرصت   1/57 وتهوه   35انوان ض ییتۀ وابست ه در  به  ایاا ااۀضاا

بتت   دردرصت   5/8  ضتورد( 10)  ااتیا  کبت  ضرار دردرص   5/28  ضورد( 20)  اایا
 وتهوه توجته ضوردضتورد(  2)  اایابت  نۀهن   دردرص   7/5ضورد( و  3)  اایا ااۀضاا

  ان  بودا
 20  های  درصتت  در ااتت ان 32  تواتتته حتتال درهای  در ااتت ان هتتا وهوه درصتت  از

  ان  اان ه اجۀا ش ا تواتههای  درص  در اا ان 48و   اان ه تواته م ۀک
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 پژوهش تحلیلیهای  . یافته2-6

 سیاسی ۀسرمای بر مؤثرعوامل  (.2شماره )جدول 
 خذأم مفاهیم خرد مقوله عام شاخص

 اجتماعی

یت رضا .1
 اجتماعی

تالش برای رضایت از عملکرد دولت، وسایل رفاهی و آزادی مردم، رضایت از زندگی، 
 به آینده، امید اجتماعی، تأمین رفاه اجتماعی شهروندان نیبی کسب رضایت مردم، خوش

(، شایگان 1388(، سرایی و صفیری )1386(، پناهی و شایگان )1398مرادی و دالوری )
(، جهانگیری و ابوترابی 1399برق و همکاران ) خانه  (، آقایی1392(، اصغری و اسدی )1389)

 (1395فر ) (، اعتمادی1392(، اشتریان و امیرزاده )1391)

مشارکت  .2
 اجتماعی

های سیاسی، فرصت مشارکت نخبگان در سیاست، فرصت تعامل و  عضویت در انجمن
، عضویت و فعالیت در یسیاسـ  عضویت در گروه فرهنگی  مشارکت مردمی در نظام سیاسی،

سیاسی،  های محلی، عضویت در گروهـ  مشارکت در انتخابات ملی های داوطلبانه، سازمان
غیررسمی، مشارکت واقعی شهروندان در انتخابات،  مشارکت اجتماعی راری ارتباط سیاسی،برق

عضویت در سازمان و نهاد بسیج، فعالیت حزبی، همکاری در  های اجتماعی، شبکه گیری شکل
 انجمن دانشگاهی و غیردانشگاهی، فعالیت و عضویت در همایش و نشست

(، شایگان 1386(، پناهی و شایگان )1398وری )(، مرادی و دال1394ملکی و همکاران ) نیک
 (،1392(، عبادی و همکاران )1393پور و همکاران ) (، عدلی1398فر و همکاران ) (، خوش1389)

(، 1399(، اسدپور و مرادی )1393(، راد و فتحی )1397، موالیی )(1393زاده و همکاران ) جمعه امام
 (،1388(، هاشمی و همکاران )1391ی و منتظری )(، سیدامام1399برق و همکاران ) آقایی خانه

 (1395فر ) (، اعتمادی1395پور و موسوی خورشیدی ) حبیب (،1387تاجیک و جعفری )

 اعتماد .3
 اجتماعی

های دولتی، اعتماد به نهادهای سیاسی، تقویت  اعتماد عمومی به دولت، اعتماد به سازمان
دیگر، احترام متقابل اجتماعی، اعتماد اعتماد متقابل به یک های خویشاوندی، شبکه

اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسی، اعتماد به عملکرد 
 دولت و نهادهای سیاسی، باور به میزان صداقت سیاسی، ایمان به کنشگران دولتی

(، شایگان 1386(، پناهی و شایگان )1398(، مرادی و دالوری )1394ملکی و همکاران ) نیک
فر و  (، خوش1392(، اصغری و اسدی )1387(، شایگان )1391(، خانباشی و همکاران )1389)

(، عبادی و همکاران 1393پور و همکاران ) (، عدلی1394(، نرگسیان و همکاران )1398همکاران )
(، 1399اران )برق و همک (، آقایی خانه1393، راد و فتحی )(1393زاده و همکاران ) جمعه امام (،1392)

اشتریان و  (،1387تاجیک و جعفری ) (،1390(، زاهدی و خانباشی )1391سیدامامی و منتظری )
 (1395فر ) (، اعتمادی1395پور و موسوی خورشیدی ) (، حبیب1392امیرزاده )

انسجام  .4
 اجتماعی:

ط اجتماعی، برقراری ارتبا انسجام مدنی، جانبه بین دولت، بازار و جامعه، ارتباط سالم سه
دموکراتیزه کردن و  وگوی مؤثر دوطرفه بین ملت و دولت، پیوندهای اجتماعی، افزایش گفت

همبستگی اجتماعی، افزایش تعامل اجتماعی، کاهش موانع توسعۀ  وگوی عمومی، افزایش گفت
 وگوی آزادانه سیاسی سرمایه اجتماعی، بهبود بسترهای تعامل مدنی، امکان گفت

(، خانباشی و همکاران 1389(، شایگان )1386(، پناهی و شایگان )1398)مرادی و دالوری 
(، عبادی 1394(، نرگسیان و همکاران )1398فر و همکاران ) (، خوش1387(، شایگان )1391)

(، 1393(، راد و فتحی )1397) ، موالیی(1393و همکاران ) زاده جمعه امام (،1392و همکاران )
(، جعفرآبادی و همکاران 1391(، سیدامامی و منتظری )1399برق و همکاران ) آقایی خانه

پور و موسوی  (، حبیب1388و همکاران ) سردارنیا (،1387تاجیک و جعفری ) (،1397)
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 (1395فر ) (، اعتمادی1395خورشیدی )

 فرهنگی

 سواد .1
 ای رسانه

 ر موردد توانایی تفکر انتقادی، ای مردم آگاهی و دانش رسانه  سواد شهروندان،  سطح
ها، توانایی تحلیل و ارزیابی  های رسانه پیام درک محتوای ها، توانایی محتوای رسانه

و آگاهی مردم، استفاده از فناوری نوین ارتباطی و  پیشرفت فناوری ها، های رسانه پیام
زبان، ارتباط  ای فارسی های ماهواره اطالعاتی برای مشارکت سیاسی مردم، شبکه

ا ن تنگاتنگ دسترسی و استفاده از های مختلف،  ظام آموزشی، استفاده از رسانهرسانه ب
 سیاسی، ابعاد دانش و مهارت سیاسی از اینترنت بر سرمایه میزان استفادهتأثیر  ها، رسانه

(، 1392نژاد و عبادی ) (، پیران1391(، خانباشی و همکاران )1394ملکی و همکاران ) نیک
(، عبادی 1393پور و همکاران ) (، عدلی1394همکاران ) (، نرگسیان و1387طالبی و همکاران )

(، 1396(، کوشکی )1399(، دامغانیان و کشاورز )1399(، اسدپور و مرادی )1392و همکاران )
 (1394(، اسدی و رضوی )1391جهانگیری و ابوترابی )

تعهد  .2
 اخالقی

هیز از اتالف عمومی بر منافع شخصی، پر تـرجیح منـافعتعهدات اخالقی مسئوالن، 
گرایی،  به امور دینی، جمع ن جامعهالتزام مسئوال وظیفه و تعهد، المال، احساس بیت

 مسئولیت اخالقی

(، 1393پور و همکاران ) (، عدلی1387(، طالبی و همکاران )1398مرادی و دالوری )
(، 1397(، جعفرآبادی و همکاران )1391و منتظری ) ی(، سیدامام1391جهانگیری و ابوترابی )

 (1388هاشمی و همکاران )

 عملکرد .3
 رسانه ملی

هدایت و کنترل فرهنگ  برایها  تالش رسانه تلویزیون،ومیزان اعتماد به اخبار رادیو
رسانه ملی، نحوه مواجهه رسانه ملی با  موقعیت انحصاریکاهش ، سیاسی افراد جامعه

رهنگ سیاسی رسانه خارجی، نرم بـا پیامـدها و الگوهای تبلیغی ف مقابلهرسانه رقیب، 
های  های داخلی، میزان استفاده از رسانه خارجی، اعتماد به رسانه میزان استفاده از رسانه

های  ، شبکهها مورداستفاده در جامعه و خانواده، اثربخشی رسانه های ملی، نوع رسانه
 های سیاسی زبان و ارتباط تنگاتنگ با نظام ای فارسی ماهواره

(، اصغری و 1387(، طالبی و همکاران )1391(، خانباشی و همکاران )1398ی )مرادی و دالور
(، اسدپور و مرادی 1392(، عبادی و همکاران )1394(، نرگسیان و همکاران )1392اسدی )

 (1394) (، اسدی و رضوی1396(، کوشکی )1399)

فرهنگ  .4
 سیاسی

ابت سیاسی، کاهش فضای ایجاد فضای رق، یساالر تقویت مردم ،ملی یها تقویت ارزش
گسترش فضاهای عمومی،  سیاسی،ـ  گرای غیردموکراتیک، آزادی اجتماعی ایدئولوژیک و سنت

گرایی، عبور از باورهای  یلهبفرهنگ ق تضعیفسیاسی،  ۀتقویت خانواد سیاسی، افزایش فرهنگ
جامعه، کاهش تقدیرگرایی، کاهش تعصب  گرایی در سنت رنگ شدن ای، کم طایفه

عام، هنجارهای سیاسی، افزایش  های دارای ارزش ۀتـاز سیاسی، جذب نیروهایـ  یاجتماع
توانایی سخن  بهبود سطح بینش سیاسی عمومی، جامعه مدنی توانمند، های سیاسی، شبکه

باز بودن بیشتر دولت،  تکثر مراکز و مراجع قدرت اجتماعی، شفافیت سیاسی،گفتن با مردم، 
 رقابت بین نهادها سیاسینیت سیاسی در جامعه، سطح امتوسعه سرمایه سیاسی، 

(، شایگان 1386(، پناهی و شایگان )1398(، مرادی و دالوری )1394ملکی و همکاران ) نیک
نژاد و  (، پیران1387(، شایگان )1388(، سرایی و صفیری )1391(، خانباشی و همکاران )1389)

(، نرگسیان و همکاران 1398ان )فر و همکار (، خوش1392(، اصغری و اسدی )1392عبادی )
زاده و همکاران  جمعه امام (،1392(، عبادی و همکاران )1393پور و همکاران ) (، عدلی1394)

(، 1399برق و همکاران ) (، آقایی خانه1399(، اسدپور و مرادی )1397، موالیی )(1393)
 (1392(، اشتریان و امیرزاده )1388هاشمی و همکاران )

(، خانباشی و همکاران 1389(، شایگان )1386(، پناهی و شایگان )1398مرادی و دالوری )زندگی  های زندگی شخصی و رفاهی، ایجاد تعادل و تناسب بین شاخص بهبود وضعیتتقای ار .1 اقتصادی
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شاخص کیفیت 
 زندگی

کیفیت زندگی کاری(، میزان رضایت از اوضاع اقتصادی، پایگاه  کاری )افزایش
شغلی خوب، منـافع و پـاداش اجتماعی،  وضعیتاجتماعی شهروندان، درآمد، ـ  اقتصادی

 گذاری، بهبود وضعت شغلی ادی جامعه، امنیت سرمایهامید به آینده اقتص

 (1387شایگان ) (،1391)

. بهبود 2
مسائل 

 مادیـ  رفاهی

افزایش توان رفاهی مردم در برابر بحران و تحریم، توزیع رفع مشکالت معیشتی، 
شغلی،  های شغلی، افزایش فرصتنیت ام ه ثروت و رفاه، کاهش تبعیض اقتصادی،عادالن

مادی، ثبات اقتصادی  امنیت اقتصادی )تأمین خوراک، پوشاک و مسکن(، تأمین نیازهای
 در جامعه، حل بحران تورم اقتصادی، کنترل قیمت کاال و اقالم خوراکی

سروی و  (، خواجه1390نباشی )(، خا1392(، اصغری و اسدی )1387طالبی و همکاران )
 (1395فر ) (، اعتمادی1397فرهادی )

 سیاسی

1. 
گذاری  سیاست

 اجتماعی

تخصص در نقش، مهارت و تجارب در مسئولیت اجتماعی، تدبیر و عقالنیت در حل 
ریزی برای حل مشکالت اقتصادی، استفاده درست و بهینه از  شهروندان، برنامه نیازهای

سازی،  اده عملی و غیرشـعاری از مشارکت مردمی در تصمیماستف امکانات موجود،
، خالقیت و نوآوری در اداره کشور، ریزی، اجرا و نظارت بر اداره امور کشور برنامه

 جامعه در مدیریت گرایی جوان

(، 1391(، خانباشی و همکاران )1389(، شایگان )1386(، پناهی و شایگان )1398مرادی و دالوری )
(، 1398فر و همکاران ) (، خوش1392(، اصغری و اسدی )1387(، شایگان )1392عبادی )نژاد و  پیران

، موالیی (1393زاده و همکاران ) جمعه امام(، 1392(، عبادی و همکاران )1394نرگسیان و همکاران )
(، کوشکی 1399(، دامغانیان و کشاورز )1399(، اسدپور و مرادی )1393(، راد و فتحی )1397)
(، سیدامامی و 1390(، خانباشی )1391(، جهانگیری و ابوترابی )1392ساعی و روشن )(، 1396)

 (،1387تاجیک و جعفری ) (،1388(، هاشمی و همکاران )1390(، زاهدی و خانباشی )1391) منتظری
پور و  (، حبیب1394(، اسدی و رضوی )1397سروی و فرهادی ) (، خواجه1388و همکاران ) سردارنیا

 (1395فر ) (، اعتمادی1395) یدیموسوی خورش

 یحکمران.2
 متعالیـ  مطلوب 

 ـ  نگرش مردم نسبت به تالش دولت در ایجاد رفاه اجتماعی نفع شخصی مسئوالن، عدم
ن با مردم، دلسوز بودن ادق بودن مسئوال، صحاکمیتبودن  گو و کارآمد پاسخ اقتصادی،

المال و از مقام و  ن از بیتمسئوال مردم، باور به عدم سوءاستفاده در مورددولتمردان 
ن ها، باور به عدم فریب مردم از سوی مسئوال ن به وعدهپایبندی مسئوال موقعیت، باور به

در  ن سیاسی و احزاب سیاسیها و احزاب سیاسی، اعتقاد به راستگو بودن مسئوال گروه
سی توسط حل منازعات سیامبارزه با فساد، تقویت آزادی سیاسـی، مشروعیت سیاسی، 

عدم استفاده از مسئوالن،  درستبازی در ادارات و گزینش  پارتی حاکمان، حذف
حوزه سیاسـی،  ۀامنیت مدنی، تقویت امنیت جانی، توسع تقویتبار،  خشونت های شیوه

 ،پخش مسئولیت اجتماعینهادهای کنترلی و نهادهای مربوط بـه زنـدگی روزمره، 
شـهروندان و توجه به نظرات  ه نزدیک و تنگاتنگ بابرقراری رابط عملکرد درست نهادها،

 ،طور عادالنه و منصفانه ها و طبقات جامعه به آنان، توجه به منافع همـه افـراد و گروه
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کمک  زمینه انجام امور جاری مردم، ویژه در عملی به مبانی شـفافیت اداری به پایبندی
 جامعه پذیر به اقشار ضعیف و آسیب

کارایی  .3
-ماعیاجت

 سیاسی

قدرتی سیاسی، کاهش  احسـاس کارآمـدی و اثربخشی سیاسی، کاهش احساس بی
گشایی  مشروعیت نظام سیاسی، مشکل سیاسی، افزایش آگاهی سیاسی، بیگانگی

خـاطر بـه مـردم و  ـانیناطم محوری و سازگاری )اطمینان(، القای شهروندان، عدالت
سازی، توجیـه و اقنـاع  امات دولت از طریق شفافها و اقد جلـب اعتمـاد آنـان بـه برنامه

ها و باورهای مـردم  ها، خواسته منطقی، توجه به ارزش وسیله استدالل افکـار عمـومی به
 های آنان، خالقیت و نوآوری و اعتمـاد متقابـل دولـت بـه ظرفیت

(، شایگان 1386(، پناهی و شایگان )1398(، مرادی و دالوری )1394ملکی و همکاران ) نیک
نژاد و  (، پیران1387(، شایگان )1388(، سرایی و صفیری )1391(، خانباشی و همکاران )1389)

فر و همکاران  (، خوش1392(، اصغری و اسدی )1387(، طالبی و همکاران )1392عبادی )
(، عبادی و همکاران 1393پور و همکاران ) (، عدلی1394(، نرگسیان و همکاران )1398)

(، اسدپور و 1393(، راد و فتحی )1397، موالیی )(1393زاده و همکاران ) جمعه ماما (،1392)
(، کوشکی 1399(، دامغانیان و کشاورز )1399برق و همکاران ) (، آقایی خانه1399مرادی )

(، سیدامامی 1390(، خانباشی )1391(، جهانگیری و ابوترابی )1392(، ساعی و روشن )1396)
(، هاشمی و 1397(، جعفرآبادی و همکاران )1390دی و خانباشی )(، زاه1391و منتظری )

و  یسرو (، خواجه1388) و همکاران سردارنیا (،1387جعفری ) تاجیک و(، 1388همکاران )
پور و موسوی  بی(، حب1392رزاده )ی(، اشتریان و ام1394(، اسدی و رضوی )1397فرهادی )

 (1395فر ) ی(، اعتماد1395خورشیدی )

 جمعیتیـ  ای زمینه یتیجمع
زبـان  ساختار جغرافیایی، ساختار قومی، محل زندگی، محل تولـد، سکونت، جغرافیای

نوع مشـاغل، پایگاه ، سطح تحصیالت قومیت،تأهل، وضعیت سن،  جنسیت، ،مـادری
 خانواده، هویت شغلی افراد اجتماعی، تعداد اعضایـ  اقتصادی

(، سرایی و صفیری 1389(، شایگان )1386) (، پناهی و شایگان1398مرادی و دالوری )
(، 1388و همکاران ) (، سردارنیا1399برق و همکاران ) (، آقایی خانه1387(، شایگان )1388)

(، 1391(، خانباشی و همکاران )1391(، جهانگیری و ابوترابی )1388هاشمی و همکاران )
 (1397آبادی و همکاران )(، جعفر1394(، نرگسیان و همکاران )1392اشتریان و امیرزاده )
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ایاات  در  اضبرۀ بۀ اۀضاا اگان ون های  ضبافه هف  ( ایب )ضۀح کنۀاتۀ گا  ن اا اۀانجا   در 
 ارافه ش ا اا   (2شمارا )ؤ ددر ش دا  آض  که به 1386-1399 زضان   باز

 سرمایه سیاسی عوامل مؤثر بر (.2شماره )ل کش

 
 های وهوه  ضنر : اان ه

 یریگ جهینت

هتای  ها و گۀوا جاضتته بتا یرقته  ادار راهرتۀدو  داری  وضت دمۀان   اصتول حدنم ح  ایاا 
اج متاا  و  ت ایاا  او تواتت  در وت  نظت   اضنیت  ویت رم  همۀاا    ایاا ض     اا 

 رام  از یور همیاد بودا و بهبا جاضته از آراز تاراخ برۀی )توا  آد  و حوا(  که ای صادی اا 
شت ا اات   در ااتۀان نیتی آرتار   ااا  بیتان ای گونه های اقۀاط و ارالو به ر آضوزادوران اونان د
ااۀانت   اایاات  در آاتیم جاضتت  دهن  انصۀاامتاا   بازتا  اناض یابو  و الیلکبخراجهبنظام

و   های ضل قته  اات ر ادی از ایاات  شتاه  ارتور  21تتا یتۀن  اواتل  اا   ج ان از یتۀون
اا    بوداایاا (  ااۀضاا) االری ۀاا  و ضۀد کبه آایم دضو  نیدا و ۀگونهدثض  هبنوازی   ت
  بین ج تان  نۀهنت  ایاات  و تحتول اج متاا  ادانت  و ننتاوری  تواتت دگۀگون ا ب ضۀور هب

متان و کوام ش صتی  ایاات  حادهای رییب  در ت و احیا  و گۀوا کۀدا ایاا م اران تیییۀ
ها نیتی تیییتۀ  تاراخ ایاا  جواض   ایاات    با گذر ان ها ضبرۀ بودا نگۀش ایاا  آن اصقم

  و ایاا م اران از اوی ش ۀون ان در کن ۀل حاک انداضۀوز با گذش ه  اض تفاوماار ه  ان   کۀدا
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بتۀای  یانوان ابیار ایاا  بها اۀضاا اام ضتنا  اهمی  در ض ن  اا  و  اجاضت ت مۀان دح یااب
انتیاا  بتا آن  ه درکتاات     حتاا   ایااتی نوااز اا   و ن رگان نمااان ش ا ش ۀون ان

گاه  جتای  تود را بته  ی ر اداتا و   وادشاه های ان     او  دگۀی ضۀد  و ضلااره ایاا  آ
ان  ا    اا ۀاض حا   ضۀد چنیم شۀاال  در  دهن  ض  و یانون    های ضوی   ان  ابات دوا 

ن ارنت  بتا ها حا  دوا و گیۀن    ۀدان ض از دوا محقوق  ود را  راح   به  ا   ان  ا  دارن  اا
 به حماا  ضۀد  اا   ی رم دوا   وابس ه زاۀا    داش ه باشن  د ناضناارر وۀبش ۀون ان  

ایاا  در جم وری ااقض  ااۀان بۀ آن ش  تتا  اعۀورم اۀضاا ا توجهب وهوه  حاعۀ 
قن کتو ا ت  جتاض  و   واکتاویایاا  را ا   اۀضااش ا انجا  های وهوه   ان ا ضۀاجته به با

اصت   نۀهنگتت    اضبافت 4اتن  تحقیقت   در یااتتب  35یتتب از کروش نۀاتۀ هضتبرۀ بتۀ آن را بت
ن تاا  ااتم  ماتتۀ ض    ااتا     بتۀاامکنتشنااتاا  و تح یتؤ    و ایاا  اج ماا   ای صادی

 :شۀم زاۀ اا  به وهوه 
 :اضیتیان اتۀضااۀ بتضتبرۀ  های اج متاا  تۀام شا م ض   ازبۀ    شاخص اجتماعی 

 ایاا  ارارتن  از:
هۀچه الح رعاا  اج متاا  شت ۀون ان از نظتا  انتیاا  اابت    رعاا  اج ماا : ◦

اه  رعتاا  اج متاا   از ضیتیان و شت م کس با دااب  و بۀا  ضایاا  نیی انیاا   ااۀضاا
  شود  ض اا هک یینایاا   ااۀضاا

  شت ن شت ۀون ان در اضتور ضتنتای ات ی بته    اج متاا ک  اج ماا : ضرارکضرار ◦
 ااتۀضاا ض ت  اانوان ضبافت بته     اج متااکبا انیاا  ضییان ضرتار  ا ااج ماا  و ایاا  

  اج متاا   بتا کاه  ضرتارک  ااب  انیاا  ض نیی در جاضته   ایاا اضییان اۀضاا اج ماا  
  قن و  ۀد همۀاا اا کایاا  در الح  او رون  نیوا  اۀضاا اه ک

ا   رن تار و گو راات بته  و اضیت   باور  اقیم  اامان ضتنای اا : اا ماد بهاا ماد اج م ◦
هۀچته ضیتیان اا متاد اج متاا    اگۀ اات ادت و ش ۀون ان نستر  بته  یاا ا ۀد نظا دام 
ایاا  در جاضته وعتی  ب  ۀی را تجۀبه  اضییان اۀضاا به همان باش   تۀ اان ه ی تتمو  تۀ یاام

  ۀدک واه  
 جاضتتتته انستتتجا  اج متتتاا   بتتته ارترتتتاط و تتاضتتتؤ وااتتت ار اا :انستتتجا  اج متتت ◦

و تضتاد اج متاا  در اتلح نظتا   د  مکرتاه  تن   ک با ( اشارا دارد وکارگیار ت اا  ار)
 ررتتامو جاضتتته    یتارچگدهمرستت گ  اج متاا   وحتت م و ا نظتت  ایاات  همتتۀاا اات   
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 ایفیت  اتۀضااکو ب رتود  ه ضنجتۀ بته انتیاا کتاج ماا  از ویاض های انسجا  اج ماا  اا  
  شود  ض یاا ا
 :ان  از: اۀضااه ایاا  ارارم های نۀهنگ  ضبرۀ بۀ شا م شاخص فرهنگی 

هۀچه   م  وجود داردی قسضا رابل  ایاا  اای و اۀضاا اواد راانه می: بیا راانه اواد ◦
را   انیاارترونت     ایاات اش ۀون ان انیاا  ااب   به همان ضییان اتۀضاا یا راانه اواد الح

گاه  ایاا  ش ۀون ان از اوعار ایاا  ش ا  انیاا  ضوجب ی ا راانه ن   اوادک تجۀبه ض  آ
  ن ک ض  ی تر اؤایاا  نتال و هوشمن  اننرگۀبه کها را  و آن

 ضتنای بتهو  ۀگا ادتبته    نوا  بتاور ا قیت  شت ۀون ان : تت   ا قی تت   ا قی ◦
بتته هنجارهتتا و  یواارنت و   ی و ضستتسوای  ضتت ن ارکتوجتت ان دواتت     نور هت  حتتس داشت م
و   متتان  ضتت اۀانکدر اتتلح حا ه از تت تت  ا قیت کتتای  نۀهنگتت  ااتت   جاضتتهی هتا ارزش
  همۀاا دارد را به یفی  و واا اریکبا  ایاا ادان بۀ وردار باش   اۀضااۀدوا م

و تتاضتؤ بتا ان قال ویتا   ض   ج اضۀاد  از    ض   اج مااا راان : ض ا د راانم دۀا ◦
در  تۀی ۀد ضنااتبدتهۀچته ااتم راتانه ام   یاات  و اج متاا  اات ادر ضسافؤ  ش ۀون ان

نتار آن  اویتام کو ب وانت  در  داشت ه باشت وایتی  اج ماا   اینانب وای  اارافو    تح یؤ  ارزااب
اه  کت   واهت  داشت  تۀیضتبرۀایاا  نقت   ا  در توای  اۀضاان ک وۀش ۀون ان را  نۀار 

ا  بتیم جاضتته و نظتا  ایاات  نیتی دشت اترب  از آن ن اش م ض   و رعاا  اراان به داا ما
 رو روبتهایاات  و ضرتۀوای  ایاات   اایاا  با بحۀان اتۀضاا نظا   حاا  اام شود  در  ض

   واه  ش 
اتنت  ضجمواته از باورهتا و رن ارهتای گۀوهتای انستان   و   نۀهنت  نۀهن  ایاا : ◦

مواه ای از باورها و رن ارهتای ایاات  گۀوهتای انستان  تتۀات  نۀهن  ایاا  به ضتنای ضج
گاهانته ایت ا  بته  هکت ای  گونته  بته  (175  ص 1387صتابۀان   ش ا اات )وواافقاری و شاتار آ

   ایاات نۀهنت   کتۀدا و بۀااتا  آن ایت ا  کننت وضت  دو ح  ایاات   ان  ابتامارزااب  
ن  کت از حت  تاچهضۀد    نظا  ایاا  اا     بهو گۀاا  ضۀد  نور اقیه  باور ضییان و ضتنای به

مۀانت  بته چته ضیتیان دایاات  ح یهتاررن او ان  ابام  نور دوات    ؟آورن  ایاا  اۀدرض 
بۀااران ض ت   ح  های دوا  تاچه نور تصمی  دارن ؟ ای ایاا  اااق چه ؟بۀااران ض   اا 

 تود را   جاضتتهضتۀد  ات  ۀ وحقوی  یافؤ هس ن ؟ اگت  ود حا ۀایدوا  ب آاا در بۀابۀ ؟اا 
  و فتتدوات  ب اننت  و جۀ بۀابتۀ در یشت ۀون  و  ی  ایاات صتش  یگۀ  ض ت   دارا ضلاارته
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نۀهنت  از   داشت ه باشتن هم ا  ایاا  ابۀاز و   ایاا گۀی هضلاار لز  را بۀای نفس اا مادبه
گتاه) جاضتتته هۀچتته نۀهنت  ایاات   یروا  بۀ وردارنت    یابتؤایاات و  وظیفتته ازضتۀد    آ

گاه  ضۀد  از حقوق ش ۀون یران  اضسسوای  رااات  را هتا  ه دوا  باا  آنکاا حقوی   نیاا  آ
ۀد دتاز ام ایقاتام ستب   کجاضتته  جمتت اۀنوش   ن   ااجاد احسا  ضسسوای  دربارک

 ربۀ توردا تتۀی  ایاا  حقیقا از اۀضاا   جاضتهتقوا  شود ان ان قاد از آن( دمۀان  و اضدح
  واه  بود 

 ای صادی ضبرۀ بۀ نۀهن  ایاا  ارارتن  از: های شا م تۀام ض   اخص اقتصادی:ش 
شتی    رتذاا   ) یفیت  زنت گ  شت ۀون انکیفی  زن گ : با ب رود کارتقای شا م  ◦

همگۀاات  بتا نظتا  ایاات  و حتس  هها بت رعاا  ای صادی(  تمااؤ آن زن گ  و انیاا   ار
بتا   ااتا  ااتم بتۀ   واهن  داش  تۀی   نتالکبام  ضرارو در ان  ا انیاا  اان ه  انسجا  با آن

  ااب  ایاا  نیی انیاا  ض  ازن گ  ش ۀون ان  اۀضاا یفی کانیاا  
و  شتودبۀیۀ   رناه ( ش ۀون ان ت ضادی) یای صاد ضوان اگۀ  : رناه ت یضاد ضوان  رن  ◦

 ینگۀ حتس آانت ا و   ایمینتان  اضیت درن یجتا  ضۀد  انیاا  ااب اضی  و ررام وهن  در جاضته 
  ایاا   واهن  داشت   رنت  کضرار هرناه   ررر  بیر ۀی ب ت تحولم ضادی در ضوردضثر  

اه  تضاد ایاات  و انتیاا  ک اربها   اض کاج ماا  و ای صادی و حؤ نا  نسر ضحۀوضی 
   واه  ش  کارگیار ت ایاا  بیم اا  ار ااۀضاا
 :ضبرۀ بۀ نۀهن  ایاا  ارارتن  از:ایاا   های تۀام شا م ض   شاخص سیاسی 

یی  ار ضتنتتای بۀناضتته اج متتاا   بتته یگذار : ایااتت گذاری اج متتاا   اتتایا ◦
اگۀ ون ان اا   ۀش   رناا اج ماا یراا ا اج ماا  در ت ضر  ایاا     او اراف  ده  اازضان

هتا  ۀ آنب تۀی و ض مو  باش  و ب وان  ارۀام این   ضۀتر ضۀد    زن گ  اج ماا با ها اام ایاا 
 هها در جاضتت ریگذا و ضتۀد  از ویاضت  و آرتار ایاات   کنترا ااجتاد   و ررام وهنباش  داش ه 

و از آن   واهنت  داشت نظتا  ایاات    ضۀد  گۀاا  بیرت ۀی بته  شون   به همان ان ازا ضن  ب ۀا
 اجاضتته  ناصت  اهت ا  و ون اشت  اایاا  ب اام م ا   ارتراطردرصو  ۀدک واهن   حماا 
  ده  دا  ض  ایاا  را از انا  اۀضاا هب  ض م اور وان   اان ه و نظا  ایاا  انیاا   اج ماا

ایاات  نظتا  در  اتواتت ضتنای بته   تو  مۀانت  ضل تو  ودح ضل تو : مۀان دح ◦
ات اا  در اگتۀ   اا و ای صادی   اج ماا   ایاا  های زضینه حقوق ضۀد  در راا ای احقاق

 ۀداکتدر نظا  ایاا  و اج ماا  رش   ب ون ترتیض ایوا  و ش ۀون ان ا  همشودبۀیۀار  جاضته
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 نتیار یتوض  بتودا و دور از هب جاضته ضنیا  ش ۀون ی باشن   یو دارا کنن شی   را تصاحب  و
  رن تار   ایفی  ض اۀک ضۀد  ازاگۀ   اتن نن  ک ض  زن گ  آضیی اام سض ای گونه هو ایوا  ب ضۀد 

 ضن ی نظا  ایاا  نسر  به  ود رعاا  داش ه و احسا  ض   بودن و در ره   ارااک نگۀش 
بیرت ۀی   ایاات  ک  ضرارتر وراان ه برینن مۀان  دح  ود را در اه ا   ایاا ا یو ضنکنن  

 اۀدا و اتۀضااکتستب کضرتۀوای  ایاات     نیتینظا  ایااتدر اام شۀاا      واهن  داش 
ب   نظتا  ایاات   ا دۀ ضقتو  و اات حانصت  و به اش ا   ر ا  نن گدحاا  ش از  ایاا

  واه  ش  تر اؤ 

 ان یجت  ضتنای ضبرۀ بودن  ضفی  و رمۀب   بتودن به  اراا ک:  ایاا ت  اج مااا  اراک ◦
هۀچته نظتا  ایاات    های اج ماا  در اضتور شت ۀون ان اات  و ایاا  ها  ای اضام  بۀناضه

ج تب بیرت ۀ ا   تایۀ شت ۀون ان را ررۀد نظا  ض ن  انیاا  ده  و رعای ود را در و اراا ک
 تۀی اراتو وا تۀ ایاا  رن  او دارای اۀضاا تۀی  واه  داش  یولن امۀ   ضییان همان    بهکن

   واه  بود 
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 منابع
ایاات  از دات گاا  ااج متاا  دوات  بتۀ تواتت ااتۀضاا تترریۀ(  1398ارایا  باب   ااا   احمت  )

  1-28(  15)29  یانشبسیاسیش ۀون ان ت ۀان   
ضتۀد   )ضتورد ضلااتته:  ای در اا ماد ایاا راانه نق  اواد(  1399اا وور  آایه  ضۀادی  ا یۀعا )

  81-55(  31)120  رسانهش ۀ(   شاهیم ش ۀ
ی  بۀ نقت  ک)با تر ای چن راانه ااا ماد ایاا  در جاضت ( 1394ارا   رعوی  ای ض  ی ) اا ی 

 ( 4)14  هرا بانالر اباسر میبپژوهشااقض (    وریض   در اا ماد ایاا  ش ۀون ان جم اراان
156-139  

ام ان ظارام ایاات  بتۀ اا متاد ضتۀد  ترریۀ (  بۀرا 1392ضحم رعا ) یوضۀث  اضیۀزادا ک ش ۀاان ا
  77-96 ( 2)4  ها بانال اباس میبپژوهشش ۀ ت ۀان(  ی ضورد  ضسسولن )بۀرا نسر  به
گوا  بتۀ اا متاد امتوض  و اا متاد ایاات   وااخ ترریۀ(  1392حۀض   اا ی  ااماایؤ ) اصیۀی 

گراار بمیررمیبیربمر و و بارسرال بمر و و ببمشریبخر های دوا   ااۀان(   )ضورد ضلااته: اازضان
  SID  بازااب  از 75-53(  10-9)4  یولوی(

ۀان دانرجواان در اا  اج ماا ت اا ماد ایاا  اشنااان جاضته  بۀرا ( 1392) ینۀد  ای ض   اا مادی
  27-54(  3)6  فصلنامهبتحالیالا بف هنگیباو انض  (   رانواه چن  ویماا  یه بۀ تح یؤد)با ت

ااب  نق  نۀهن  ایاا  در  (  ض ل1399بۀاس  ای   ) زادیآزادا  راضیم   ا    رۀاب بۀق   انه یاا آ
  68-81 ( 2)4  ف هنگیبمطالعا برهب  اج ماا    ا  و اا ماد ایاا  با ضیانجیگۀی اۀضااکضرار
(  بۀرات  نقت  1393راعتیه  رهرۀیاعت   ضحمودرعتا )   دوشک زادا  ای جواد  ض ۀاب  جمته اضا 

ضتوردی دانرتجواان  ا  ایاات  )ضلااتتکاج ماا  در ترییم ضرتار اابتاد اا  اری و ارترای  اۀضاا
  153-178 ( 23)70  راهب یدانرگاا اصف ان(  

وذاۀی ایاا  ضۀتر  با ضییان گۀاا  به    اواضؤ اج ماا  جاضته(  بۀرا1396ااور  ههار  راد  نیۀوز )
-41(  10)37  شناسیبمطالعا بجامعههای ش ۀ ض اباد   ۀاا  در بیم دانرجواان بوض  دانرگااکدضو
25   

فصرلنامهبملررمبداری بۀ اا متاد ایاات    (  ارۀ ضییان دام1386ضحم حسیم  شااگان  نۀارا ) وناه  
   73-108 ( 37)14  اجویامی

   29-48 ( 1)2  سیاس بموعالیه(  وح م و همرس گ  ایاا  از ضنظۀ یۀآن  1392وورنۀد  ضستود )
 ترریۀایاا  و  اایاا  و اان ۀن : بۀرا  الح اۀضاا ا(  اۀضاا1391نهاد  ا    ارادی  نیمه ) ویۀان

  1-26(  7)28  ملرمبم و و باو انن  بۀ ابتاد آن  ن ۀاا اا فادا از
  ایاات  کاج متاا  و ضرتار ااتۀضاا ترریۀ(  بۀرا  1387اا ه )   ضحم رعا  جتفۀی  روم تاجی

 ( 26  )ف هنگبان وشههای ت ۀان   بیم دانرجواان دانرگاا
اا متاد  تترریۀشتنا     (  ترییم جاضته1397فاش   ضجی   ص اق   ب ۀن  )کابویااب   جتفۀآبادی 

 ( 10)39  مطالعرا بسیاسری(  1395  ایاا  )ضورد ضلااته: ضۀد  ش ۀ گۀگان کاج ماا  بۀ ضرار
186-159   
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ارترتای  یت رم نتۀ   اضنیت  نتۀ    اح ق  اج ماا  ا(  اۀضاا1393ااظ  ) بیم  نۀزاد  اضاض   ج ان
   49-74 ( 4)10  مطالعا بق ر بن مت  ا  نۀ   

(  تح یتتؤ اواضتتؤ ضتتۀتر  بتتا اا متتاد ایااتت  1391  نایمتته ) زارچ ج تتانگیۀ  ابتتوتۀاب  ج تانگیۀی 
  5-26 ( 8)16  یانشبسیاسیدانرجواان )ویماا  در ضیان دانرجواان دانرگاا شیۀاز(  

  کراج ماا  و ضرتا ابیم اۀضاا ا(  رابل1395 ورشی ی  ای حمی رعا ) ۀ   ضواویکوور   یبرح
  359-391 ( 62)16  فصلنامهبرفاهباجویامیضوردی: ش ۀون ان ی (   اایاا  )ضلاات

-316 ( 4)20  راهبر یاواضؤ ای صادی بتۀ اتلح اا متاد ایاات    ترریۀ(  1390ضحم  )  انراش  
276   

رۀدی ضحیل  (  نق  اواضؤ راه1391ااسادام  ااوان   ای ض  ی ) ضحم   زاه ی  شمس  انراش  
انر ازببچشر های دوا ت (   ی  بۀ ااضؤ ضیانج  اا ماد اموض  به اازضانکاا ماد ایاا  )با تر در ترییم

   77-112(  0)10  م و و بیولوی
های اا متاد ایاات  در جم توری ااتقض   (  ضبافه1397اۀوی  رقضۀعا  نۀهادی  ارا  )  واجه
   53-80 ( 1)1  یباو انشناسیبسیاسبجامعهااۀان  

ضیۀضح تته  نایمتته  ج ودار  ضصتتلف   ضیۀزا تتان   شتت ۀبانو  جن ی  نۀ  رقضۀعتتا  بایۀاتتان  تتوش
  ایاات  شت ۀون ان )ضتورد ضلااتته: شت ۀ کاج متاا  بتا ضرتار ابیم اۀضاا ا(  بۀرا  رابل1398)

   27-52 ( 8)14  شناسیبمعاص بها بجامعهبپژوهشگۀگان(  
بتۀ اا متاد ایاات  بتا  19-ووات کبیماری  ترریۀاوی ک(  وا1399راورز  ضحم  )کحسیم   داضیانیان 

 ( 6)22  پژوهریبیولر های اج ماا    گۀ راانه اج ماا  و نق  تت اؤ اتوجه به نق  ضیانج  اۀضاا
213-177  

ار اموض  ضتۀد  داد ایاا  از ضنظۀ ان(  تح یؤ اواضؤ اج ماا  ضبرۀ بۀ اا م1400رۀ )کوواافقاری  ا
   308-342 ( 1)4  شناسیبسیاسیباو انبفصلنامهبجامعهاید  

 اضثابته اتۀضاا (  تریتیم اا متاد ایاات  ااۀانیتان به1397آبادی  اایفه ) ا   رۀ  جتفۀیکا وواافقاری 
   31-61 ( 1)3  شناسیبسیاسیباو انبجامعههای ضوجود   وهوه  ایاا   نۀاتح یؤ

  ف هنگریبمطالعرا بمیران(  رهرۀی و تواتته نۀهنگت   1387ضحم  ) صابۀان   اکرۀ  شاتار وواافقاری  
7(3  )184-171  
ایاات  در  ااج ماا  با تواتت ااۀضاا اشنا    رابل (  تح یؤ جاضته1393اد  نیۀوز  ن ح   ا   )ر

  43-67 ( 11)43  ف هنگیبرباجویامیتغیی ا ب  1357-1384ااۀان از اال 
گتتذاری   ایااتت  یاج متتاا  بتۀ ارتقتتا ااتتۀضاا تتترریۀ(  1390رهرتۀ  ارااتتت    حیتت ری  نایمته )

   219-253  سا بچهارم  الیل بپژوهشنامهبرواو بوین
وهرت  (  از اا ماد اموض  تتا اا متاد ایاات  )وه1390ااسادام   انراش   ضحم  ) زاه ی  شمس

-96(  15)4  ها بم و و بیرباو انبپژوهشاا ماد اموض  و اا ماد ایاا  در ااۀان(   اویۀاضون رابل
73   

مطالعرا باجویرامیب(  تح یؤ نازی اا ماد ایاا  اا ادان دانرگاا  1392ااا   ا    روشم  تینا )
  59-86 ( 7)22  او ان

دانرتجواان  ا(  بۀرات  اا متاد ایاات  دانرتجواان: ضلااتت1388اۀاا   حسم  صفیۀی  نسۀام )
   71-96 ( 0)4  اجویامیباو انبۀمطالعا بترسعریۀ  کدانرگاا اضیۀ
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 امۀانت   تتو  و اتتۀضاادح تتترریۀ(  1388حستتیم  ااتتق   ا یۀعتا ) ااتته  یت رت   اتۀدارنیا    یؤ
  پژوهشرنامهبملررمبسیاسریضرت   و اتریوار  ضتوردی شت ۀهای  ااج ماا  بۀ اا ماد ایاا : ضلااتت

17(5 ) 166-135   
اجویامی،بهیسر آزار بوبسر م بروانریبیربورینببۀوینبس ماوبۀو رسیبراوط(  1389)  اتادت   ضوا

   ا وزارم ا تو   تحقیقتام و ننتاوریدارشناات  ارشت (  دانرتک اناضت )وااان تب ور بزنانبموأه بشه 
   ا ا و  انسان  و اج ماا  ددانر  دانرگاا ترۀای

ۀد ن ادهای ایاات  در دو ام  (  نق  نۀهن  اا ماد1391ضق    رعا ) اوو   ضن ظۀیکای اضاض   
  پژوهشرنامهبملررمبسیاسریهای ت تۀان   ااجاد اا ماد ایاا : بۀرا  ویماارت  دانرتجواان دانرتگاا

28(7 ) 216-189  
های  ننت اک بینت  ارزاتاب  بۀ ت  از وتی  :  ایاات  دانرتجواانک(  ضرار1386اوو  )ک  ای اضاض 

   59-78 ( 2)6  پژوهشنامهبملرمبسیاسی  ایاا   کضرار
  153-180 ( 4)7  یانشبسیاسیگذار بۀ اا ماد ایاا   ترریۀ(  بۀرا  اواضؤ 1387شااگان  نۀارا )

آن با اا ماد ایاات  در شت ۀ  اای صادی و رابل ت (  نگۀش نسر  به رناا اج ماا 1389  نۀارا )شااگان
   145-178 ( 1)3  رو  برفاهبوبترسعهباجویامیبو نامهت ۀان  

 :ۀ اا متاد ایاات بتضتبرۀ  (  اواضتؤ1387نیتا  اتیاوش )   نایم  یاار   ابوتۀا   حی ری  اتیاض
  179-208 ( 3)12  پژوهشنامهبملرمبسیاسیصنت   شۀا    دانرجواان دانرگاا ویماار  ضیان

  ریۀ کان رارام اضیۀ ااسبضت ۀان:   سیس کشناخ بوبسنجشبمار(  1368یرۀی  احسان )
ایاات    ا(  شناااا  اواضؤ ارۀگتذار بتۀ اتۀضاا1393)  نهاد  ا  وور  آرام  ویۀان نیمه  ی   ارادی 

  29-52 ( 28)88  ون بم و و بوبترسعهاف 
 اداات فادا از شتر تترریۀ(  1393رعوان  یتاهۀی  نقت  )    یاام   وحی   یصاب  حمض  وور ا ا 

 ( 15)60  ارتباطرا بربمطالعرا بف هنگ  ایاات  جوانتان  کبۀ اا متاد و ضرتار ،بو اج ماا  نیس
212-191  

  واۀ کت ۀان: رقضۀعا رفاری و حسیم رضضان   تۀجما   یامیاجوۀبس ماو(  1386نی    جان )
  ف هنرگبپررژوهشۀ ایاات  ااتق   دتهای انستجا  در تف (  شتا م1394اصتؤ  حستیم ) ۀبقا ک

24(8  )30-5  
ا و اا متاد های جمتت  در شت ۀه ضیان ضیتیان اات فادا از راتانه ا(  بۀرا  رابل1396   اضیم )دوشک

(  18)47  مر و و بشره  بوبروسرواوینمونه ضوردی ضت میم ش ۀات ان اتریوار   :ایاا  ش ۀون ی
182-169  

ضحمت  ارت اا    و ضحم ض ت ی اریرت   تۀجمتا   لی  بپی ورریوررکمفاهی ب(  1399ؤ )دگۀنفؤ  ضاا
 ار ج ا  دانت ۀان: 

اا  و شناااا  اواضؤ ضتبرۀ بتۀ آن در (  انج  اا ماد ای1398ضۀادی  االر  دلوری  ابواافضؤ )
   81-110 ( 8)29  ها براهب ی بسیاس بپژوهشۀدا ان  کاا ان 

(  نۀاتح یتؤ ضلااتتام اا متاد 1396اا ه ) ویره  حرتم  ریان  ضصلف   نقح کواکضۀادی  االر  
   105-133 ( 7)24  انال اباس میبۀپژوهشنامایاا  در ااۀان وس از انقق  ااقض   

ضنت ی دانرتجواان بته  بینت  اقیته (  نق  دان  و اا ماد ایاا  در وی 1397ضحم رعا ) ضولا  
   141-162 ( 14)27  یانشبسیاسی  ایاا   کضرار
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کبر ذوالفقاری  ...یرانیانا مطالعۀ عوامل مؤثر بر سرمایۀ سیاسی و همکاران/ ا

 

یارهتای ضت رن اب تترریۀ ا(  ضلااتت1394آیرقر   داراوش ) ارا   دان ار  ااشار  ی ماار  ۀگسیان ن
شت ۀ  6ش ۀون ان ضنلقه  ا  ایاا   اا ماد اموض  و انسجا  ض   )ضلااتکبازارااب  ایاا  بۀ ضرار

   995-1017 ( 14)38  م و و بف هنگبسازمانیت ۀان(  
ای بتۀ  های ضتاهوارا هدشتر تترریۀ(  1394وا  ضحمت  )دض     ضحم   ضجی ی  حستم   تان دض   نی

  95-112 ( 16)62  مطالعا بملییاا   نۀهن  ا
(  بۀرا  اواضؤ اج ماا  و روان  ضتبرۀ 1388اضیم  زانب ) ضجی   نایم  هاشم   عیاء  نولداان 

   199-227 ( 5)17  پژوهشنامهبملرمبسیاسی  ایاا  ضۀد  ش ۀ ت ۀان  کبۀ ضرار
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