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ت. في غيرآزمايشگاهي از نوع تحليل ثانويه اسمطالعه توصي اين روش
هاي هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه اصلي تحقيق از مجموعه دادهداده

 و 2008تا  2005ي هاسا پيمايش ج و، مWVSها پيمايش جهاني ارزش
ها در ايران در شده است. پيمايش ارزش گرفتهمعاونت فرهنگي وزارت كشور 

مونه آماري به انجام رسيده است. در اين پژوهش ن 2667با  2007سا  

نفر بودند، حذف  40ها زير هايي كه تعداد نمونه آنها در مجموعه دادهاستان
هاي ايران بوده و با در استان از مجموع استان 21شدند. پس تحليل مبتني بر 

هاي آنها در استان هاي خراسان جنوبي و شمالي كه دادهنظر گرفتن استان
مانده استان باقي 19ها مبتني بر اند در مجموع تحليلسان رضوي ادغام شدهخرا

 خواهد بود.
هاي گوناگون سرمايه اجتماعي بر نتايج حاكي از تاثير متفاوت شاخص

هاي رهاينده يا نوع دموكراتيک فرهنگ سياسي است. بعضي از خلق ارزش
اثير تويلي( از هاي نئوتوكعتماد و مشاركت )شاخصاهاي آن مانند شاخص

نان اطمي مثبت بر فرهنگ سياسي دموكراتيک برخوردار بوده و بالعكس، شاخص
 ها بوده و شاخص درستكاريبه نهادها داراي تاثير منفي در بروز اين ارزش

 د. ر نبوبر خلق فرهنگ سياسي دموكراتيک از تاثير معناداري برخورداز مدني ني

تيک، گ سياسي دموكرافرهنگ سياسي، فرهن: هاي كليديواژه

 دموكراسي، سرمايه اجتماعي، اعتماد، مشاركت

 

 مقدمه
هاي هاي اجتماعي در تعيين سرنوشت خود از اصلي ترين دغدغهمشاركت افراد و گروه

اين فالسفه سياسي مدرن و نظريه پردازان حوزه دموكراسي بوده است. براي آنها همواره

و هرج و  ي جامعه را در مقابل بي نظميپرسش بنيادي مطرح بوده است كه چه چيز

رو، دلمشغولي اصلي  مرج و هنگام هجمه استبداد محافظت خواهد كرد. از اين
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اي قوي همراه با هابز تا روسو نحوه تشكيل جامعهپردازان قرارداد اجتماعي ازنظريه

هاي ها و ناهنجاري( كه نابساماني118:1378خودجوش بوده است )مديسون،  نظمي

در اين راستا، . حوزه سياسي ياراي سركو  و به آشو  كشانيدن آن را نداشته باشد

دموكراسي يا مردم ساالري، گرچه نهايت آما  توسعه يافتگي سياسي نبوده و نيست، اما 

 اي از حاكميت سياسي كه مشروعيت بسياري در ميان مردمانامروزه به عنوان گونه

هاي . برجستگي و اهميت شهروندان در نظاماست، يكه تاز است بدست آمدهجهان 

دموكراتيک، به ويژه سبب تمايل بيشتر به سوي اين وجه از حاكميت سياسي بوده 

است. بر اين اساس است كه در دوره معاصر، فهم علت گذار بعضي از كشورها به 

اي ديگر، براي محققان موضوعي مهم و درخور توجه بوده دموكراسي و عدم گذار پاره

 اندهاي متفاوتي را براي اين گذار مطرح كردهمحققان گوناگون پيش زمينه و

(Vanhanen, 2003: 15 در همين زمينه، آلكسي دوتوكويل جامعه شناس فرانسوي، به .)

از اهميت مشاركت شهروندان در امور سياسي و اجتماعي و نقش آنها در  ويژهطور 

(. اما به نظر 265: 1387)آرون،  ايجاد و محافظت از دموكراسي سخن رانده است

شناسي، انتشار مقاله سيمور مارتين جامعه رسد نقطه آغاز چنين مباحثي در حوزهمي

 ,Vanhanenبوده است )( 1959) «پيش نيازهاي اجتماعي دموكراسي»ليپست يعني 

2003: 16 .) 

فرهنگ ي اخير، از ميان پيش نيازهاي مهم موثر بر گذار به دموكراسي، هاسا در 

 (Putnam, 2002: 3)ت. يافته اس ايويژهمهم برجستگي  ايهسياسي به عنوان مولف

ها و الگوي نگرش»پردازان اين حوزه، فرهنگ سياسي را گابريل آلموند از اولين نظريه

تعريف « هاي فردي نسبت به سياست در ميان اعضاي يک نظامسمت گيري

 از ايهفرهنگ سياسي مجموعكه تقد است مع 1پايلوسين (. 8: 1381 ف،)شري كندمي

                                                 
1. L. Pay 



  

 

 

 
 247 موكراتيك فرهنگ ...    سرمايه اجتماعي و گونه د

دهد و اصو  و بازخوردها، اعتقادات و احساساتي است كه به روند سياسي سامان مي

 (.22: 1370)پاي،  كندقواعد تعيين كننده حاكم بر رفتار نظام سياسي را مشخص مي

ه كلمتش وباورها و اعتقادات و اموري از اين دست كه به عنوان عوامل زيربنايي 

  تصادي اشكافرهنگي و اق -تأثير عوامل اجتماعي زيرشوند، فرهنگ سياسي معرفي مي

گيرند. از اين منظر، فرهنگ سياسي جوامع و حتي و وجوه گوناگوني به خود مي

هاي تصادي به گونهفرهنگي و اق -مبتني بر عناصر اجتماعي ،هاي گوناگونگروه

 اند.     گوناگوني تفكيک شده

ي تماعاصر مهم موثر بر گونه شناسي فرهنگ سياسي، پديده سرمايه اجيكي از عن

رايي گوله سرمايه اجتماعي كه به تئوري اجتماع اجتماعي، مق -است. در تئوري سياسي

ه حوزه بولت يا دد يا راه سوم اشتهار پيدا كرده است، مركز توجهات را از تمركز بر فر

ر پر خالف دو مكتب بتز سرمايه اجتماعي نمايد. در مدني در ميان اين دو معطوف مي

د تاكي ها بر آنگونه كه ليبرا  نفوذ ديگر، نقطه شروع نه فرد و شهروند ذيحق آن

ا هدموكراتها و سوسيا  ن كه سوسياليستساكنند و نه دولت برابري خواه بدانمي

ه باور ب در حقيقت .(Arneil, 2006: 1ت )انديشند، بلكه حوزه مدني يا اجتماع اسمي

ر شما بسياري از محققان، سرمايه اجتماعي نسخه جامعه شناختي تز جامعه مدني به

اي قابل اش پديدهلسفي و سياسيفهاي رقيب و نسخه ايدئولوژي آيد و برخالفمي

 ثابهسنجش است. نخستن بار رابرت پاتنام بود كه به سنجش سرمايه اجتماعي به م

 (.Ibid:2د )همت گماراثرگذار در حوزه سياسي مفهومي

به باور پاتنام و ساير محققان سرمايه اجتماعي، حجم وافري از سرمايه اجتماعي 

به تشكيل جامعه مدني فشرده خواهد انجاميد كه همگان آن را شر  الزم براي 

(. پس، چنين نتيجه گرفته 178: 1389اند )تاجبخش، دموكراسي ليبرا  مدرن فرض كرده

اجتماعي باال چه در سط  نگرشي و ارزشي و چه در سط  عيني شد كه وجود سرمايه 

نظري و  نزديكيريزد كه بيشترين اي را پي ميو ساختاري، اساس و بنيادهاي جامعه

گسترش هرچه »عملي را با دموكراسي و قواعد اجتماعي و فرهنگي آن دارد. در واقع، 
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هاي مرتبط و هنجارها و شبكههاي غيردولتي بيشتر سرمايه اجتماعي و نهادها و سازمان

در حقيقت پرورش شيوه زيست يا خلق و خويي دموكراتيک است كه هگل از  ،با آن

د كناز فرهنگ يا حيات اجتماعي ياد مي ايويژهيا شكل  1ندگاني اخالقين زآن به عنوا

  .(25: 1378)مديسون، 

يعني  گذارله اثرنوشتار در پي بررسي چنين تناظر و انطباقي ميان اين دو مقواين 

اين سرمايه اجتماعي و فرهنگ سياسي، در كشور ايران است و در پي پاسخگويي به

تبط با اندازه توان توليد فرهنگ سياسي مرپرسش است كه پديده سرمايه اجتماعي تا چه

 دموكراسي را دارد.

 هاي اصلي اين تحقيق به قرار زير هستند:بر اين اساس پرسش

ي هاارزشهاي ايران بر اجتماعي موجود در هريک از استانآيا ميزان سرمايه  -

 ها اثر دارند؟رهاينده به عنوان گونه دموكراتيک فرهنگ سياسي آن استان

ي هاارزشهاي سرمايه اجتماعي، بيش از سايرين بر كدام يک از شاخص  -

يک به توسط هر هاارزشها اثرگذار است و ميزان تبيين كنندگي واريانس رهاينده استان

 چه ميزان است؟

 

 ادبيا  تحقيق

 سرمايه اجتماعي 

 از سوي ليدا جادسون 1920ي دهه هاسا مفهوم سرمايه اجتماعي براي اولين بار در 

توسط  1960نيز در دهه  پس از آن( و 1920« )مركز اجتماع»عنوان  باهانيفن در كتابي 

« اشهرهاي بزرگ امريك مرگ و زندگي در»جين جاكوبز در كتا  تاثيرگذارش به نام 

به بعد، به طور جدي  1980( به حوزه علوم اجتماعي معرفي شد. اما از دهه 1961)

توسط رابرت پاتنام، پير بورديو، جيمز كلمن، فوكوياما و انديشمندان ديگر وارد مباحث 

                                                 
1. Sittlichkeit 
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 متفكراني تر نيز،جامعه شناسي، اقتصاد، علوم سياسي، مديريت و... شده است. پيش

يمل از منافع اجتماعي عضويت در تشكالت ز و ميل، دوركهايم وكويل،تن دوچو

، مشاركت شهروندان در جامعه محلي و از نظر آنها. بسيار سخن رانده بودندداوطلبانه، 

را  اجتماعي و منافع ناشي از پيوندهايهاي داوطلبانه، رفتارهاي اجتماعي انجام فعاليت

 عتماد، رابطه متقابل، يكپارچگي و همكاري. ا مانندآموزد: رفتارهايي به مردم مي

هايي ، در بررسيياد شدههاي مايه ي اخير بيشتر موضوعات و درونهاسا در 

نظران گوناگون تعاريف در همين راستا، صاحب اند.درباره سرمايه اجتماعي يافت شده

اين  اند كهداده متفاوت، البته با محتوا و مضامين تقريباً مشترک از سرمايه اجتماعي ارائه

كه آنها سرمايه اجتماعي را  ها بيشتر به حوزه مورد بررسي اين انديشمندان و اينتفاوت

گردد. كاستليونه در اند، برميبه عنوان علت يا معلو  در آن حوزه مورد بررسي قرار داده

 دهد:كتا  راهنماي سرمايه اجتماعي تعريفي جامع و مختصر از اين مفهوم ارائه مي

ارتبا  با ديگران به دست  ارزش تمام منابع و منافعي كه فرد از طريق جايگاهش در»

در كتا  . رابرت پاتنام (Castiglione et al, 2008: 18)« گيردآورده و يا در كنتر  مي

ها و ها، كنشعبارت از ويژگياجتماعي را  سرمايه «هاي مدنيدموكراسي و سنت»

كه ند دامي هااعتماد، هنجارها و شبكه :اجتماعي مانندگوناگون سازمان ساختارهاي 

: 1380تسهيل اقدامات هماهنگ، كارايي جامعه را بهبود بخشند )پاتنام،  توانند بامي

 از قبيلبه اجزاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي  هم(. در اين تعريف پاتنام 285

نتايج و كاركردهاي آن را  همكند و هاي اجتماعي اشاره مياعتماد، هنجارها و شبكه

بر اساس  د.ونشبهبود كارايي جامعه ميمنجر به  مدنظر قرار داده است كه از نظر وي

كند و در هاي اجتماعي، سرمايه اجتماعي را ايجاد ميگيرينظر پاتنام چنين جهت

هاي داوطلبانه و در اعتمادشان به شهروندان منعكس هاي مردم در انجمنفعاليت

شود كه ز نگاه او سرمايه اجتماعي به شكل يک پديده فرهنگي تعريف ميشود. امي

ميزان تمايل به فعاليت مدني در اعضاي جامعه، وجود هنجارهاي اجتماعي اشاعه دهنده 

(. 395:1387گيرد )شجاعي، را دربر مي كنش جمعي و ميزان اعتماد به نهادهاي عمومي
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اين مفهوم پرداخته و آن را داراي  اسي بهشناسي سييعقو  احمدي نيز از منظر جامعه

داند كه در اين زمينه، كاركرد مثبت آن، پيامدهاي ثبت و منفي( ميه )متبعات دوگان

اي به بار خواهد آورد. از نظر او، روابط ميان كنشگران اجتماعي و انديشيده و آگاهانه

اي با هنجارها، شبكهتاثير و تاثرات آنها بر يكديگر، محيط اطراف آنها را به صورت 

اعتماد و مشاركت تبديل نموده و بدين سان موجب توانايي  :و قواعدي مانند هاارزش

 (. 1385گردد )احمدي، ايجاد تغيير در وضعيت سياسي مي

 

 تعاريف سرمايه اجتماعي از ديدگاه صاحبنظران گوناگون -1 جدول

 تعاريف انديشمندان

 .: پناهندگان و مهاجران در كنار هم در يک محلههمبستگي از روي اجبار كارل ماركس

 .اي آندهند، قواعدوهنجارهدادوستدهايي كه افراد در زندگي اجتماعي صورت مي زيمل

 و هنجارهاي اجتماعي است. هاارزشتعهداتي كه مبناي آنها  اميل دوركيم

 اند.كه به اعتماد معطوف مفاهيمي ماكس وبر

ه شده هادينناي ماندگار از روابط كم و بيش يا واقعي كه حاصل شبكه منابع بالقوه پير بورديو

 .هستند آشنايي و شناخت متقابل

 كند.ها را تسهيل ميها و اجتماعات كه كنشروابط ميان اشخاص، گروه جيمز كلمن

 رها واي از خصايص و مفاهيم از سازمان اجتماعي مانند اعتماد، هنجامجموعه رابر  پاتنام

 توانند كارايي سازمان را تسهيل كنند.كه مي شبكه

ر دكه اعضاي گروهي كه  ي غيررسميهاارزشمجموعه معيني از هنجارها يا  فوكوياما

 شان تعاون و همكاري است در آن سهيم هستند.ميان

راهم هاي متقابل افراد كه موجبات موفقيت و كنش را فها و كنشمجموعه شبكه لين

 آورد.مي
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راي بز طريق ارتباطات اجتماعي(، ا )اهتفاوت در ميزان برخورداري از فرصت وريگلن ل

 هاي نژادي.جوانان وابسته يا غير وابسته به اقليت

 گيرند.اجتماعي ميويژه را از ساختارهاي  منبعي كه كنشگران آن بيكر

 رويد.وطلبانه ميهاي داهاي گسترده سازمانفرهنگ اعتماد و مدارا كه در آن شبكه اينگلهار 

 د.نارگذاي از عناصر ساختار اجتماعي كه بر روابط ميان مردم اثر ميمجموعه شيف

 1385 منبع: احمدي،

 

اده درار وي تعاريف سرمايه اجتماعي از نگاه صاحب نظران گوناگون را مورد بررسي ق

ود رسي خاين مفهوم تعميم داده و در براست، با اين تفاوت كه او نگاه خود را به

اند، در دايره اين قضيه پرداختهصاحبنظران كالسيک را نيز كه به صورت ضمني به

 شمو  سرمايه اجتماعي وارد كرده است.
 

 فرهنگ سياسي
اند كه كارگزاري و بقاء نهادهاي از همان آغاز، پژوهشگران فرهنگ سياسي ادعا كرده

ردي ارتبا  بسياري دارند. هاي ارزشي سط  فگيريدموكراتيک در سط  نظام با جهت

هاي سياسي و جهت از اين ديدگاه، سرنوشت نظام سياسي عمدتاً به وسيلة نگرش

توان عنوان نمود اين ايده كه شود. بر اين اساس، ميهاي ارزشي مردم تعيين ميگيري

يعني فرهنگ سياسي را  ،ي رايج مردمشهاارزشنظام سياسي هر جامعه باورها و 

سا  پيش از ميالد در كتا   350( 1962و )اي دارد. ارسط، سنت ديرينهكنندمنعكس مي

 نكند كه دموكراسي در اجتماعات طبقه متوسط كه بيشتريچهارم سياست عنوان مي

گردد و طلبانه هستند، محقق ميشهروندانش داراي جهت گيري مشاركتي مساوات

ز نوع نظام سياسي كه در هر اند كه پرسش ابسياري از نظريه پردازان بعدي ادعا كرده

گيري متداو  شهروندان آن نظام مبتني است. در اين راستا، كشوري رايج است بر جهت
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( بر آن بود كه قوانيني كه جامعه از طريق آن اداره 106 [ :1748]1989و )مونتسكي

كه اجتماعي به  شود، منعكس كننده نگرش و طرز تفكر مردم آن جامعه است: اينمي

شود، به ترتيب ناشي از رواج تبدادي، مونارشي يا دموكراسي اداره ميشكل اس

ل هاي مدني است. در همين رابطه، آلكسي دوتوكويگيرياضطرا ، وفاداري يا جهت

كند كه اين ايده را عنوان مي «دموكراسي در امريكا»( در كتا  29 [ :1835]1994)

هاي ليبرا  و مشاركتي گيريجهتشكوفايي دموكراسي در اياالت متحده منعكس كننده 

 (.245-243: 1389مردم امريكا است )اينگلهارت، 

ترين شرح از اين حقيقت كه نظام سياسي نيازمند در دوره معاصر، برجسته

د دموكراسي در آلمان وايمار بوهاي متناسب از سوي مردم است، ناكاميگيريجهت

(Inglehart and Welzel, 2009ناكامي .)سي در آلمان چنان پيامدهاي دموكرا

ها دانشمندان اجتماعي، روانشناسان و محققان افكار باري داشت كه براي دههمصيبت

اين نتيجه رسيدند كه علت آن فاجعه وجود را متحير نمود. نهايتاً محققان بهعمومي

  هارولد السو [(. در همين زمينه،1955]1971بود )براچر « دموكراسي بدون دموكراتها»

هاي دموكراتيک عمدتاً مبتني ( ادعا كرد كه ظهور و بقاء رژيم502، 484، 473: 1951)

طور مشابهي، سيمور مارتين ليپست هنگام تحليل علت تأثير بر باورهاي توده است. به

ر يهاي مردم را تغياي نگرشنوسازي بر دموكراسي عنوان كرد كه نوسازي به شيوه

تكثرگرايي سياسي و  :ه حاميان اصو  دموكراتيكي ماننددهد كه افراد جامعه را بمي

( يادآور شده 69: 1991هانتينگتون )سازد. ساموئل بر قدرت مبد  ميكنتر  عمومي 

كند كه علت است كه رشد تمايالت توده نسبت به آزادي، مكانيسم واسطي ايجاد مي

اخير به واسطه هاي هاي دموكراسي خواه در كشورهاي گوناگون در دههرشد جنبش

 كند.نوسازي را تبيين مي
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نخستين پيمايش تجربي تطبيقي درباره ارتبا   1در اين زمينه، آلموند و وربا

ها را آغاز نمودند. آنها نتيجه گرفتند هاي توده با تثبيت و كارگزاري دموكراسينگرش

 شمهسرچ «هاي مشاركتيگيريجهت»و  «هاي ذهنيگيريجهت»كه تركيب مناسب ميان 

نمايد. مطالعات تجربي ها كمک مياست كه به شكوفايي دموكراسي «فرهنگ مدني»

ي سط  فردي در نگهداشت نهادهاي هاارزشها و تطبيقي بعدي بر اهميت نگرش

(. گابريل آلموند و سيدني Diamond 2003: 28دموكراتيک در سط  نظام تأكيد كردند )

را با اين ادعا « انطباق»( اصطالح 1: 1966)( و پس از آنها اكستين 498: 1963وربا )

هاي سياسي تنها تا زماني ثبات دارند كه الگوهاي اقتدارشان با معرفي كردند كه رژيم

كند عقايد مردم در مورد نوع اقتدار سياسي آن جامعه منطبق باشد. اكستين اضافه مي

اي تز انطباق، كند. بر مبناين قضيه صرف نظر از نوع رژيم آن جامعه صدق ميكه

هاي هاي اقتدارگرا تا زماني باثبات خواهند بود كه مردم به مشروعيت قدرترژيم

هاي دموكراتيک تا زماني باثبات ديكتاتوري باور داشته باشند، دقيقاً به همين منوا  رژيم

 اقتدار سياسي باور داشته باشند.هستند كه مردم به كنتر  عمومي

« دموكراسي در حا  توسعه: به سوي تحكيم»ا عنوان ر كتابش بد 2الري دياموند

ي تكاملي مالحظه شود، زيرا نه در اين ادموكراسي بايست به عنوان پديده»د كه گويمي

 ها به مثابهملت -زمان و نه در هيچ دوره ديگري دموكراسي در جهان مدرن دولت

ني را دارا بوده و كه در آن همه شهروندان تقريباً منابع سياسي يكسا ايدموكراسي

« حاكميت به طور كامل يا تقريباً كامل نماينده تمام شهروندان باشد، كامل نبوده است

(Diamond 1998:18 دياموند فرآيندهاي تحكيم دموكراسي در كشورهايي كه پس از .)

دموكراتيزاسيون جهاني باالتر از آستانه دموكراسي انتخاباتي قرار داشتند را « موج سوم»

سياسي و جامعه مدني متمركز بود، اگرچه به  -ن نمود. توجه او بر عوامل فرهنگيآزمو

                                                 
1. Almond and Verba 

2. L. Diamond 
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هانتينگتون نيز عامل ناكامي  كند.ساختارهاي اقتصادي و عملكرد اقتصادي نيز اشاره مي

منبع اين ناكامي، "كند كه داند. او عنوان ميدموكراسي در جوامع مسلمان را فرهنگ مي

نسبت به مفاهيم عت نامساعد اجتماع و فرهنگ اسالمي دست كم در بخشي از طبي

 (. Huntington 1991: 114) "ليبرا  غر  نهفته است

ها را با اين ( اين پيش فرض221: 1389رونالد اينگلهارت و كريستين ولز  )

ط  سهاي سياسي براي بقاء بايست دموكراسي را در اند كه رژيمپيشنهاد گسترش داده

دن، يک شه كنند. اينگلهارت و ولز  برآنند كه در فرايند دموكراتتقاضاي مردم عرض

رشد  ون موجبد. از نظر آنها رشد منابع گوناگنكنباورهاي توده نقش محوري ايفاء مي

منشأ  هاارزشكنند و اين شود كه بر ابراز وجود تأكيد مياي ميي رهايندههاارزش

توده  باورهاي رهاينده»د. نشور ميراتيک شدن منجهاي جمعي هستند كه به دموككنش

« ، تحكيم و تعميق دموكراسي استدستيابيمهمترين عامل فرهنگي در كمک به 

 (.123: 1389)اينگلهارت و ولز ، 

 

 سرمايه اجتماعي و گونه دموكراتيك فرهنگ سياسي
يي كـه شـهروندان را بـه زنـدگي     هاارزشرهيافت سرمايه اجتماعي )اجتماع گرايان( بر 

كنـد،  شان بـه اجتمـاع را تقويـت مـي    ه پيوند داده و پيوندهاي اجتماعي و وفاداريروزان

آمريكايي بـه   (. اين ديدگاه برآمده از يک مكتب قديميBell, 1993: 82-85تأكيد دارد )

گيـرد. آنهـا   ست كه از آلكسي دوتوكويل تا آلموند و وربا را در بر ميا «1تفكر مدني»نام 

گيرنـد.  ن بخش حياتي دموكراسي نيرومند آمريكايي در نظـر مـي  جامعه مدني را به عنوا

است كـه شـهروندان را در يـک قلمـرو      2"فرهنگ مدني"سرچشمه »اجتماع از نظر آنها 

 ,Arneil)« كنـد متعارض با دولت ليبـرا  دور هـم متحـد مـي     بعضاًمشخص، متمايز و 

                                                 
1. Civic Thought 

2. Civic Culture 
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را بـه مثابـه ابزارهـايي     هاي داوطلبانـه توكويل، آلموند و وربا همگي انجمن. »(4 :2006

ـ نگريستند كه سرانجام دموكراسي آمريكايي را بيمـه خواه مي  . تقريبـاً (Ibid:5)« د كـرد ن

از تـاثير   بـا تمام نظريه پردازان بعدي سرمايه اجتماعي و بويژه رابرت پاتنـام بـه نـوعي    

 اند.مبادرت به خلق و توسعه مفهوم سرمايه اجتماعي نموده "تفكر مدني"مكتب 

طبيقـي  رت پاتنام از نظريه پردازان اصلي اين رهيافت، در پژوهشي به بررسـي ت راب

هاي محلـي ايتاليـا پرداختـه اسـت. وي ايـن فرضـيه را مطـرح        عملكرد نهادي حكومت

ـ  متكند كه تفاوت در عملكرد اين حكومي وجـود تشـكيالت و ترتيبـات نهـادي      اهـا ب

يـن  ادر بافـت و زمينـه اجتمـاعي     يكسان، ناشي از متغير فرهنگ سياسي متفاوت نهفتـه 

هـاي منـاطق شـمالي    (. پاتنام موفقيـت حكومـت  36:  1385 باشد )باگناسكو،مناطق مي

دهـد كـه موجـب    هاي مـدني نسـبت مـي   نسبت به جنو  اين كشور را به وجود سنت

مشاركت شـهروندان ايـن منـاطق در مسـائل عمـومي، پيـروي از قـوانين و نيـز ايجـاد          

اند. از نظر وي اين عوامل به همراه درسـتكاري  سياسي افقي شده هاي اجتماعي وشبكه

اند كـه از سسـتي، ناكارآمـدي و    و دموكراتيكي ايجاد كرده« جوامع مدني»و همبستگي، 

 م،پاتنا) هستندبرند، به دور فساد حاكم در مناطق جنوبي كه از فقدان اين عوامل رنج مي

ردار از امـل كليـدي كـه جوامـع برخـو     كنـد كـه ع  (. در نهايت وي تأكيـد مـي  39:1379

كنـد، فضـيلت مـدني اسـت     حاكميت مطلو  را از آنهايي كه فاقد آن هستند متمايز مي

كـه اشـاره شـد، شـامل اقـدامات و       گونـه  (. اين فضيلت همـان 344: 1389)تاجبخش، 

مكـاري، تعهـد بـه    مشاركت سياسي و اجتماعي، اطاعت از قـانون، ه  :هايي مانندفعاليت

هـاي  شـبكه  ومه و... است. از ديدگاه پاتنام سرمايه اجتماعي نهفته در هنجارهـا  منافع عا

مشاركت مدني پيش شر  توسعه اقتصادي، گسترش فرهنگ سياسـي دموكراتيـک و در   

 نهايت حاكميت كارآمد و دموكراتيک است.

رسد كه ارتبا  و نحوه اثرگذاري سرمايه اجتماعي بر به هر روي، چنين به نظر مي

هاي دروني معرف سرمايه اجتماعي متفاوت بوده و از گ سياسي مبتني بر شاخصفرهن

هاي متفاوت نوشتار اثر سرمايه اجتماعي بر قرهنگ سياسي را در اليهاين اين منظر نيز 
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توان سرمايه اجتماعي را چنان كه كند. از اين منظر ميسرمايه اجتماعي واكاوي مي

ساختاري و نگرشي تفكيک نموده و اثرات هر يک از دارد به دو حوزه آپهوف عنوان مي

 آنها را مورد واكاوي قرار داد. 

 

  وزه ساختاريف. حال

 1گرايانوجه ساختاري سرمايه اجتماعي مورد تاكيد يكي از مكاتب از اجتماع

اجتماعي ذاتاً خير بوده )شجاعي باغيني،  باشد. از نگاه آنها سرمايهها( مي)نئوتوكويلي

( و وجود سطوح باالتري از آن بر رفاه، كارآمدي نهادي و روند دموكراسي 93: 1387

ها و انجمن :هاي محلي مانندتاثير مثبت دارد. در اين ديدگاه، سرمايه اجتماعي با سازمان

 (. 94همان: د )شوهاي مدني برابر انگاشته ميتشكل

هاي داوطلبانه و جمنكه تعداد اين ان از نظر طرفداران تز اجتماع گرايي، هنگامي

ي اخالقي و اجتماعي از هاارزششان در جامعه زياد باشد، آنها به انتشار تعداد اعضاي

ي مدني يا فرهنگ هاارزشها به همراه جمله اعتماد كمک خواهند نمود. اين انجمن

دهند، عامل كليدي در عملكرد دموكراسي هستند. در سياسي كه در جامعه انتشار مي

ها و افكار نو سريعتر امكان انتشار و ها و نهادها ايدهي عضويت در تشكلسطوح باال

تر به چالش كشيده توزيع در ميان جمعيت را يافته و افكار راديكا  و افراطي نيز آسان

ت براي بقا و گسترش بدون فيلتر در سط  جامعه خواهند داش شده و شانس كمي

(Paxton, 1999همچنين، مهارت .)هاي جارهاي ابتكار، توجه، اعتماد، ظرفيتها و هن

ها كه در زندگي هاي برابري خواهانه و نيز تساهل در برابر غريبهسازماندهي، نگرش

شوند، در جامعه بزرگتر انتشار يافته و به جزئي از انجمني كسب شده و تقويت مي

 يست دهد كه تجربه زشوند. اين امر بدان دليل روي ميفرهنگ سياسي تبديل مي

هاي مدني افراد را در برابر احساس ضعف و بي قدرتي از يک سو و در انجمن

                                                 
1. Communitarians 
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شود، ايمن خواهد انتظارات نوكرمسلكانه كه منجر به دولت اقتدارگرا و پدرساالر مي

 (.Offe, 2002: 20د )كر

دارند كه افرادي بيان مي «فرهنگ مدني»نيز در كتا  مشهور خود  آلموند و وربا

هاي داوطلبانه هستند، نسبت به افرادي كه عضو هيچ نهادي نيستند، كه عضو نهاد

احساس شهروندي بيشتري داشته و در مسائل سياسي نيز هم آگاهي و هم مشاركت 

تري درگير خواهند بيشتري خواهند داشت. چنين شهرونداني در جهان اجتماعي وسيع

 ,Hooghe)  آن خواهند بود تاثير رژيم سياسي و كنتر زيرشد و در همان حا  نيز كمتر 

هاي افراد و كاناليزه كردن و ها و پتانسيل. در واقع نهادها از طريق تجميع توانايي(2008

از حوزه عمومي، قدرت و توانايي ايجاد  ايويژهمعطوف نمودن آن به مورد يا موارد 

(. Malloney, 2008د )تغييرات در اين حوزه توسط شهروندان را افزايش خواهند دا

شود. همين امر سبب توانمندسازي شهروندان و احساس مفيد و موثر بودن در آنها مي

هم در درون خود و هم به سبب  گفتگوهمچنين نهادهاي داوطلبانه از طريق ايجاد بستر 

سبب تقويت فرهنگ گفتگو، تساهل و بده بستان  ،رقابت بين گروهي با نهادهاي ديگر

ق تمايالت خودخواهانه افراد و فردگرايي لجام گسيخته خواهند شد. آنها از همين طري

د بخشنهاي مدني آنها را بهبود ميها و مهارتشهروندان را نيز مهار و توانايي

(Hooghe, 2008.) 

 

 نگرشي ب. حوزه

 . اعتماد تعميم يافته 1

 ،«2قدرت پيوندهاي ضعيف»عنوان  با 1ميالدي با انتشار اثر گرانووتر 70در دهه 

. منظور گرانووتر از قرار گرفتاطات برون گروهي بيش از پيش مورد توجه ارتب

                                                 
1. M.Granovetter 

2. The Strength of Weak Ties 
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هاي گوناگون ها و گروهپيوندهاي ضعيف، روابط و ارتباطاتي است كه افراد درون شبكه

كنند. گرانووتر پيوندهاي ضعيف را به مثابه بنيان جامعه با بيرون از گروه خود برقرار مي

جاد همبستگي اجتماعي در جامعه مدرن در نظر محكم و استواري براي حفظ و اي

گيرد. اين نوع ارتبا  كه مبتني بر نوعي اعتماد ضعيف در ميان افراد يک اجتماع مي

است، هم شامل نوعي رابطه و هم نوعي نگرش است و با همبستگي ارگانيكي  ويژه

در شافتي تونيس ارتبا  نزديكي دارد.  مطرح شده توسط دوركيم و يا روابط گز 

تري را در جوامع مدرن به ، آزادتر و نامنظم"ثانويه"حقيقت اين نوع اعتماد، روابط 

نسبت روابط اوليه در جوامع پيشامدرن با همبستگي مكانيكي و گمينشافتي كه مبتني بر 

. اين نوع از ارتباطات (Newton, 97)آورد اعتماد شديد درون گروهي است، فرآهم مي

، از قدرت و شدت روابط درون گروهي برخوردار نيستند، تندهسجوامع مدرن  ويژهكه 

هاي گوناگون اجتماعي مبتني بر دين، نژاد، قوميت، طبقه اما توانايي در نورديدن شكاف

هستند. اعتماد ضعيف فرآهم آورنده و ايجاد كننده بستري براي نوعي ا و جنسيت را دار

هاي داوطلبانه ه بر پايه آن سازمانهاي متقابل رو در روست كه شهروندان جامعاز كنش

كنند. اين امر افراد را قادر به حركت و ديگر نمودهاي كنش جمعي را سازماندهي مي

 آيندمي ها كرده و از اين راه به صورت حامالن افكار و اطالعات تازه دربين گروه

 (. 174 :1389 )تاجبخش،

جتماعي در تاكيد بر اعتماد هاي موجود در تئوري سرمايه اتقريباً تمام ديدگاه

تعميم يافته يا اعتماد ضعيف به عنوان عامل بنيادي سرمايه اجتماعي اشتراک ديدگاه 

كند كه هرچه بيشتر با ديگران پيوند داشته نظريه سرمايه اجتماعي فرض مي»دارند. 

. (Putnam, 1995, 665) « باشيم، نشانگر اعتماد بيشتر ما به آنها و برعكس خواهد بود

شود كه تطور و بقاي دموكراسي در ادبيات فرهنگ سياسي نيز بر اين نكته تاكيد مي

هاي حمايتي در ميان عامه مردم نياز به وجود برخي از رسوم و گرايش ،مبتني بر توده

ينگلهارت به )اها احساس اعتماد بين فردي است دارد. يكي از اساسي ترين اين گرايش

از فرهنگ سياسي است را اولين فرضيه كه اعتماد عنصر مهمي(. اين 32 ،نقل از زتومكا
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به بعد در نظريه سرمايه  1990( مطرح كردند كه بعدها از دهه 1963بار آلموند و وربا )

هاي خود به وجود رابطه اجتماعي هرچه بيشتر مورد توجه قرار گرفت. آنها در پژوهش

گيري در برابر رفتارها و بر آسانمثبت ميان اعتماد و تساهل اجتماعي و شواهدي دا  

هاي متفاوت از سوي كساني كه اعتماد بيشتري نسبت به ديگران از خود بروز گروه

اي تبديل . امروزه، اين امر به باور پذيرفته شده(Lane, 2008د )دادند دست يافتنمي

شده است كه اعتماد جزئي از يک دموكراسي سالم است؛ چرا كه دموكراسي مستلزم 

قرار « 1دستان مردم»جود افرادي است كه تمايل داشته باشند سرنوشت خود را در و

. زتومكا نيز از اعتماد به عنوان پيش شرطي براي دموكراسي (Wuthnow, 2002)دهند 

كند، بلكه كند. از نگاه او فرهنگ اعتماد نه تنها به پايداري دموكراسي كمک ميياد مي

هاي بنيادي دموكراسي عمالً غير ممكن وليه، اجراي رويهبدون وجود ميزاني از اعتماد ا

 ( . 263:  1386زتومكا، ت )سا

كه اعتماد درون گروهي شديد اما روابط و اعتماد برون برعكس، هنگامي درست

است، تاثير آن بر روند دموكراسي به شدت مخر  خواهد بود.  پايينيگروهي در سط  

هاي گوناگون ممكن است راه خود را از ي، گروهبدون وجود اين نوع از پيوندهاي افق

اي، اي درآيند كه فقط در جهت منافع فرقههاي بستهجامعه جدا كرده و به صورت شبكه

(. سرمايه اجتماعي موجود در يک 169 :1390، كنند )تيليو محلي خود عمل ميقومي

ن است گروه، هرچند ممكن است براي اعضاي آن گروه مثبت عمل كند، اما ممك

هاي موجود در آن شود. فروپاشي موجب ايجاد شكاف اجتماعي يا تشديد شكاف

هاي متعدد، يوگسالوي سابق و كشتارهاي فاجعه آميز و تقسيم اين كشور به دولت

هاي اجتماعي درون گروهي و فقدان روابط برون گروهي نمونه بارز تجميع سرمايه

هاي اعتماد به همديگر و منضم با  شبكه(. در واقع تنها با ارتPaxton, 2002ت )اس

ست كه فرهنگ سياسي دموكراتيک توانايي شكوفا شدن ا به سياست عمومي هانآشدن 

تفاوتي هاي بسته سبب انفعا  و يا بي(. عالوه بر آن گروه169: 1390تيلي، د )دار
                                                 

1. Hands of the People 
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 شان در برابر حواد  جامعه و در كل خارج شدن تعدادي از شهروندان جامعهاعضاي

د؛ از همين روي است كه گفته نشواز تاثيرگذاري بر روندهاي سياسي و اجتماعي مي

هاي متقابل برون گروهي( بيشترين و كليساها به عنوان نماد كنش) هاشود كارخانهمي

نماد سرمايه اجتماعي و اعتماد شديد درون گروهي( كمترين فرصت را براي به عنوان )

 (. Newoton, 97د )آورنميهاي مدني فرآهم تمرين مهارت

هاي اعتماد ميان هندوها و ( در پژوهشي بر نقش تعامل شبكه2000) 1وارشني

دهد كند. وي نشان ميتاكيد مي هاي قوميمسلمانان در هندوستان در ايجاد يا رفع تنش

دارند، وجود تعارض پنهان جمعي،  كه در شهرهايي كه هندوها و مسلمانان تعامل كمي

آميز را محدود كرده و اين وضعيت دائماً منجر به بازتوليد هاي مسالمتراه حل

ها شود؛ در عوض در شهرهايي كه عضويت در انجمنخشونت در سط  جامعه مي

همپوشاني داشته و تعامالت روزمره رواج زيادي دارد، تعارضات به راحتي پيش بيني و 

عدم نفوذ  (Worms, 2002ز )(. جان ور222: 1389)تاجبخش، د شوبرطرف مي

هاي همياري و هاي سنتي جامعه فرانسه در ميان مهاجران و تشكيل شبكهانجمن

هاي مهاجران و همكاري در درون خود مهاجران را به عدم اعتماد فراگير ميان شبكه

هاي اجتماعي دو داند. همين عدم پيوستگي سرمايهفرانسوي مرتبط مي جمعيت بومي

ناميده، در ميان هر دو گروه شده  2«احساس ناامن»او كه آنچه سبب برانگيختن  ،طرف

است كه لزوماً نيز مبتني بر واقعيت يا ناشي از خطر بالقوه يک گروه براي گروه ديگر 

 تقويت تمايالت نژادپرستانه در ميان جامعه :نيست. چنين وضعيتي، سبب عواقبي مانند

ميان جوانان عمدتاً بيكار مناطق اصلي از يک سو و اعتراضاتي در قالب شورش در 

 اند، شده است. حومه شهري كه بيشتر از مهاجران عر  تشكيل شده

                                                 
1. Varshney 

2. Feeling of Insecurity 
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تقويت كننده و از  ،پس رشد اعتماد درون گروهي و ضعف اعتماد تعميم يافته

. باشدمينامند، مي 1عوامل اصلي ايجاد كننده آنچه آلموند و وربا فرهنگ سياسي تبعي

ست كه، افراد در آن نه شهروندان مشاركت جو، فعا  و موثر، ا ياشاره آنها به فرهنگ

بلكه اتباع نظام حاكم به شمار آمده و روابط و مناسبات افراد عمودي و اقتدارگرايانه 

مردم قابل اعتماد »اين اعتقاد كه شود. پاي و وربا نيز فرهنگي را كه برپايه تنظيم مي

را در دسته شكل گرفته است « خطرناک هستند نيستند، بلكه بيگانه، غريبه و احتماالً

 (. Pye &Verba: 1965د )دهنهاي سياسي غيردموكراتيک قرار ميفرهنگ

هاي موجود در تئوري مام ديدگاهت توان عنوان كرد كه تقريباًبر اين اساس مي

 زء اصليجوان سرمايه اجتماعي در تاكيد بر اعتماد )تعميم يافته يا برون گروهي( به عن

. به ارنددسرمايه اجتماعي كه بر فرهنگ سياسي دموكراتيک موثر است، اشتراک ديدگاه 

اويت ، مارگارت ت(2002 &1999) ، پاكستون(2009) عنوان مثا ، اينگلهارت و ولز 

(Tavits, 2009) هاي خود در رابطه ها و پيمايشدر سنجش (2011) و پياليي وهمكاران

ي جزء اصل اتيک، اعتماد تعميم يافته را به عنواني دموكرهاارزشبا دموكراسي يا 

 . اندر گرفتهسرمايه اجتماعي در نظ
 

 و اعتماد سياسي. اطمينان به نهادهاي عمومي2

هاي اجتماعي ضامن اجراي خود هستند و در يک جامعه مدرن نهادها همچون سنت

(. از 241: 1389 توانند به عنوان واسطه و تعميم دهنده اعتماد عمل كنند )تاجبخش،مي

ظهور  نگاه محققان تئوري فرهنگ سياسي، پوپوليسم يا توده گرايي زماني به منصه

رسد كه اطمينان به نهادها و به ويژه نهادهاي حوزه سياسي رو به كاستي نهد. در مي

حقيقت توده گرايي نوعي سياست است كه در آن اعتبار نهادي در جايگاه بسيار پاييني 

هاي هاي بي شكل و پراكنده با دور زدن نهادهاي جامعه مدني و گروهتوده قرار گرفته و

                                                 
1. Subject Political Culture 
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كاريزما( را ص )ساختاري آن اعم از طبقه، منطقه، مذهب و... حمايت از يک فرد خا

گزينند. بدين ترتيب سياست توده گرايانه ميان بري فرانهادي به سوي اعتماد برمي

(. همچنين، 258: 1389 تاجبخش،د )آيسياسي و شخصي كردن اين اعتماد به شمار مي

مانند، بيشتر معامالت ماهيتي كه نهادها از جذ  اعتماد مردم ناتوان مي هنگامي

اي روي و سرمايه گذاري كالن در هيچ حوزه يافتهموضعي، محدود و كوتاه مدت 

هاي نخواهد داد. نبود اعتماد و اطمينان به نهادها همچنين سبب تقويت مكانيسم

خودداري از راي دادن و عدم  :شود كه از نظر سياسي شامل اقداماتي مانندمي 1خروج

ها و از نظر اقتصادي شامل مهاجرت، پس انداز ارزي و ها و تشكلمشاركت در انجمن

هاي ريچارد رز در مطالعه (. يافته261: 1389 تاجبخش،ترجي  كاالي خارجي است )

ايه اجتماعي روسيه و پناه بردن مردم به سرمايه اجتماعي روسيه حاكي از ضعف سرم

اي هاي زيرزميني جهت انجام امور خود است. به زعم وي اين امر ناشي از پديدهشبكه

نام نهاده است. اشاره وي به وضعيتي است كه « شكست سازماني»است كه وي آن را 

كم بوده و در  ها زياد، اما قابليت انجام امور و كارآيي آنها بسياردر آن تعداد سازمان

شوند. در چنين شرايطي، نتيجه از سوي شهروندان فاقد اعتبار تشخيص داده مي

هاي شخصي، رشوه، اعما  فشار، پارتي بازي و... از ابزارهاي انجام امور هستند. تماس

ضد »جامعه روسيه را در يک وضعيت  ،همين عدم تعهد به قانون و هنجارهاي مدني

يت قانون را با ترديد جدي مواجه كرده است )تاجبخش، قرار داده و حاكم« مدرن

1389 :265  . ) 

كنند كه سطوح باالتر سرمايه اجتماعي را ( نيز، استدال  مي1997ن )برهم و راه

نه فقط بر اساس سطوح باالتر اعتماد تعميم يافته اجتماعي و مشاركت در امور مدني، 

گيري كرد. استدال  آنها اندازهبايد دولت  بلكه همچنين بر مبناي سطوح باالتر اعتماد به

دارد كه به بهترين شكلي در مطالعه آلموند و  1950ريشه در نظريه دموكراتيک دهه 

                                                 
1. Exit Mechanism 
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تجلي يافته و هنوز هم از مقبوليت زيادي برخوردار است. « فرهنگ مدني»عنوان  باوربا 

هاي دموكراسيحاميهاي از نظر آنها اعتماد به دولت و نهادهاي دولتي، يكي از مولفه

(. از نظر 392 :1389، پايدار و در نتيجه فرهنگ مدني تلقي شده است )تاجبخش

اطمينان به نهادها كه او از آن به عنوان اعتماد انتزاعي ياد  (Paxton, 99ن )پاكستو

كند، فقط دربرگيرنده نهادهاي دولتي نيست، بلكه نهادهاي حوزه عمومي، مي

گيرد. او قضاوت جامعه در مورد ها واصناف را نيز در بر ميهاي مدني و گروهانجمن

رعايت تعهدات اخالقي پزشكان، درستكاري معلمان و اعتماد به نهادهاي خيريه و 

گيرد. حقوق بشري را بازتابي از اعتماد كلي و تعميم يافته در جامعه در نظر مي

دموكراتيک دو نوع از  در سنجش اطمينان به نهادها بر فرهنگ سياسي اينگلهارت نيز

دهد: اطمينان به نهادهاي دولتي و اطمينان اطمينان به نهادها را مورد سنجش قرار مي

 . دريگرا در بر مي كلي به نهادها كه همه نهادهاي دولتي و عمومي

 

  1درستكاري مدني يا ذهنيت مدني. 3

سرمايه در سنجش ( Hall: 2002  )هاهاي مورد استفاده پيتريكي از شاخص

براي سنجش ميزان پيوستگي فرد به « 2انسجام اجتماعي»اجتماعي بريتانيا، شاخص 

« متعهد بودن به ديگران»و « متعهد بودن به خود»جامعه است. او از اين شاخص ميزان 

ها   دهد.و درک نقش و وظايفش نسبت به شهروندان ديگر را مورد سنجش قرار مي

ي دموكراتيک بر اهميت درستكاري مدني هاارزشي و در بررسي رابطه سرمايه اجتماع

-تأكيد كرده و آن را به عنوان پيش شرطي اساسي براي رشد فرهنگ سياسي تلقي مي

نمايد. معتقدان به مبحث درستكاري مدني بر سازگاري شهروندان با قانون و 

به عنوان منابع نامند، مي« قابليت اعتماد»شان به قواعد حسن اخالق يا آنچه آنها وفاداري

                                                 
1. Civic Minddedness 

2. Social Integration 
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(. از 326: 1389 )اينگلهارت،د ننكاخالقي حافظ و تقويت كننده دموكراسي تاكيد مي

ي دموكراتيک و دموكراسي بدون وجود سطحي از تعهد و علقه در هاارزشنگاه آنان، 

بين شهروندان، نخواهد توانست نيروهاي گريز از مركزي را كه منافع متعارض و بعضا 

 مهار كند.  رامتضاد دارند، 

؛ 2000؛ لوي و استوكر، 1957 از نظر بعضي از محققان )كروزيه و اتانوكي،

ها توانايي سركو  كنندگي را تنها ها بر خالف ديكتاتوري( دموكراسي2000 روستين،

 كنند. پس دموكراسي بيش از هر نظام حكومتي ديگر بربه تحميل قانون محدود مي

. آنها نامند، مبتني استنچه آنها متابعت هنجاري مياطاعت داوطلبانه شهروندان يا آ

نده هاي ارزشي حافظ و تقويت كنقابليت اعتماد و درستكاري مدني را مهمترين پايه

 سي نظامي( از ديدگاه آنها، دموكرا326 :1389 اينگلهارت،د )دانندموكراسي مي

اد اعتم نشگراني كهها است؛ بنابراين تنها كتر از ساير نظامپذيرتر و مشرو آسيب

، يليتد )كر دادهاي سياست دموكراتيک دارند با نظام همكاري خواهندبه برون ايويژه

معه راد جا(. تا آنجا كه به تئوري فرهنگ سياسي مربو  است، متعهد بودن اف90: 1390

ري در همكا و پيروي از قوانين عرفي و مدني نشان از تمايل افراد براي به خير عمومي

 وو  كنش جمعي و اعتماد به همشهريان و برعكس؛ تخطي گسترده از قانون چارچ

 واعدقهنجارهاي مدني سبب رواج اپورتونيسم سياسي و تمايل افراد براي دور زدن 

  .(Jones: 2008) داردبازي دموكراتيک 

 

 جمع بندي: چارچوب نظري 
كه در هاي مهم در گذار به دموكراسي است فرهنگ سياسي از جمله مولفه

پوشي از آن ناممكن شده است. مطالعات مرتبط با فرهنگ سياسي اخير چشم هايسا 

يافت.  ايويژهبا آثار متفكراني چون آلموند و وربا و لوسين پاي و ديگران برجستگي 

بر ارائه و ارزيابي  ايويژهي اخير، رونالد اينگلهارت و همكاران توجه هاسا در 
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اند. بحث اصلي آنها در ايط معاصر از فرهنگ سياسي نمودهشاخصي نو و متناسب با شر

شاخص فرهنگ سياسي، اهميت آن براي توانمندسازي انساني است كه در چارچو  

( 1389د )ي ابراز وجوهاارزششود. شاخص اصلي آنها نظريه توسعه انساني مطرح مي

 سيتي تأكيد دارد. ( بر ابعاد استقال ، مشاركت، تساهل و برابري جن2009يا رهاينده )

 ي يا بههاي اثرگذار بر فرهنگ سياسي، سرمايه اجتماععالوه بر آن، از جمله مولفه

 بحث :هاي سرمايه اجتماعي است. از اين منظر مباحثي مانندتر شاخصعبارتي دقيق

ا ورب (؛ توانمندسازي نهادي شهروندان آلموند و1995م )تناافضيلت مدني رابرت پ

كا و (؛ اعمتاد تعميم يافته زتوم1970ر )وندهاي ضعيف گرانووتقدرت پي؛ (1963)

( و 1389هاي اجتماعي ريچارد رز )(؛ شبكه2002؛ 1386ن )اعتماد انتزاعي پاستو

ستاي ( از جمله مباحث نظري درخور توجه در را2002  )هادرستكاري مدني پيتر

العه مطاين . باشندمي ها و ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سياسيپيوند و اثر شاخص

هاي ولهه مقشناسي اينگلهارت و همكاران از فرهنگ سياسي و با توجه ببا تأكيد بر نوع

 رهنگسرمايه اجمتاعي مطرح شده در نظريات سرمايه اجتماعي در راستاي مطالعه ف

 سياسي گام برداشته است.

 

 روش پژوهش

  الف: روش تجزيه و تحليل و نرم افزار

ين پژوهش مبتني بر تحليل ثانويه است. بـه منظـور آزمـون پايـايي     روش تحقيق ا

ي ابـراز وجـود( و تاييـد مـد      هاارزشهاي اصلي تحقيق )مد  فرهنگ سياسي يا مد 

نظري، از مد  سازي معادله ساختاري استفاده شده است. جمعيت آماري اين پـژوهش،  

ه مقبوليـت مـد  بـه لحـاظ     ك هاي آن است. پس از آنايران و واحد تحليل، استان تمام

هـاي سـرمايه   پايايي و اعتبار مشخص گرديد، فرضيه اصلي يعني ميـزان تـاثير شـاخص   
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هاي دموكراتيـک در سـط  اسـتاني بـا اسـتفاده از رگرسـيون مـورد        اجتماعي بر نگرش

 سنجش قرار گرفته است.  

 هاب:داده

هاي داده هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه اصلي تحقيق از مجموعهداده

شده  گرفته 2008تا  2005ي هاسا پيمايش ج و، مWVS هاارزشپيمايش جهاني 

. 1نمونه آماري به انجام رسيده است 2667با  2007است. اين پيمايش در ايران در سا  

ها استان محل سكونت پاسخگو، در يكي از متغيرهاي آن ثبت در اين مجموعه داده

رهايي بخش پاسخگويان به تفكيک  يهاارزشان شده است، پس امكان مقايسه ميز

هايي كه تعداد نمونه آنها در مجموعه استاني مهيا شده است. در اين پژوهش استان

استان از مجموع  21نفر بودند، حذف شدند. پس تحليل ما مبتني بر  40ها زير داده

مالي كه هاي خراسان جنوبي و شهاي ايران بوده و با در نظر گرفتن استاناستان

 19ها مبتني بر اند در مجموع تحليلهاي آنها در استان خراسان رضوي ادغام شدهداده

هاي مربو  به سرمايه اجتماعي استان باقي مانده خواهد بود. همچنين براي تكميل داده

هاي گردآوري شده توسط هاي غيردولتي از دادهها در شاخص تعداد سازماناستان

توزيع نمونه  2تي و فرهنگي وزارت كشور بهره برده شده اسمعاونت امور اجتماع

                                                 

كه نهادي غيردولتي و متشكل از  (World Values Survey)ها سازمان جهاني پيمايش ارزش -1

ها و هاي تغيير در ارزشبه منظور رصد روند و سويه 1980متخصصان و دانشمندان علوم اجتماعي است، از سا  

اي نموده است. اين سازمان تاكنون توانسته است پنج موج هاي گستردهم به پيمايشهاي جهانيان اقدانگرش

درصد مردم جهان را زير پوشش اين 90كشور و تقريبا بيش از  97پيمايش به انجام رسانده و در آخرين آن 

مندان يان و عالقههاي گردآوري شده توسط اين نهاد جهت استفاده استادان، دانشجوها قرار دهد. تمام دادهپيمايش

 باشد.در دسترس مي  /http://www.worldvaluessurvey.orgاين حوزه در آدرس اينترنتي آن به نشاني 

ا سا  ) تقريباً همزمان ب 1383ها مربو  به تنها سرشماري از نهادهاي غير دولتي در ايران در سا  اين داده -2

ها( بوده و در آن به تفكيک نوع فعاليت و استان محل فعاليت، تقريباً تمام نهادهاي پيمايش جهاني ارزش

 اند.گرفته غيردولتي فعا  مورد سرشماري قرار

http://www.worldvaluessurvey.org/
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 2در جدو   ،مورد مطالعه بر حسب جنس، سن، مذهب، قوميت و استان محل سكونت

 گزارش شده است.

 



 توزيع نمونه مورد بررسي بر اساس سن، جنس، زبان و مذهب -2جدول 

ف
ردي
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ست
ا

 

    

 جنسيت مذهب زبان سن
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49-
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98-
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ص 
شخ

نام
 

1 
آذربايجان 

 شرقي

فراوان

 ي

145 77 50 18 12 132 1 0 0 0 0 0 141 3 0 0 1 69 74 2 

 1.4 51 47.6 0.7 0 0 2.1 97.2 0 0 0 0 0 0.7 91 8.3 12.4 34.5 53.1 6.2 درصد

2 
آذربايجان 

 غربي

اوانفر

 ي

110 62 38 10 27 52 30 0 0 0 0 1 71 36 0 0 3 54 55 1 

 0.9 50 49.1 2.8 0 0 32.7 64.5 0.9 0 0 0 0 27.3 47.3 24.5 9.1 34.5 56.4 4.7 درصد

 اردبيل 3

فراوان

 ي

50 34 14 2 2 48 0 0 0 0 0 0 49 1 0 0 0 23 26 1 

 2 52 46 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 96 4 4 28 68 2.1 درصد

 اصفهان 4

فراوان

 ي

181 91 69 21 181 0 0 0 0 0 0 0 175 5 0 0 0 91 90 0 

 0 49.7 50.3 0 0 0 2.8 96.7 0 0 0 0 0 0 0 100 11.6 38.1 50.3 7.7 درصد

 تهران 5
فراوان

 ي

540 236 214 90 466 50 4 3 12 0 0 5 522 7 3 2 1 268 265 7 
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 1.3 49.1 49.6 0.2 0.4 0.6 1.3 96.7 0.92 0 0 2.2 0.6 0.7 9.2 86.3 16.7 39.6 43.7 23 درصد

 خراسان 6

فراوان

 ي

267 118 112 29 231 21 1 6 1 1 1 5 255 10 0 0  130 133 4 

 1.5 49.8 48.7  0 0 3.7 95.5 1.9 0.4 0.4 0.4 2.2 0.4 7.9 86.5 10.9 41.9 44.2 11.4 درصد

7 
 

خوزستا

 ن

فراوان

 ي

129 58 59 12 56 1 9 0 4 58 0 1 112 14 1 1 1 65 63 1 

 0.8 48.8 50.4 0.8 0.8 0.8 10.9 86.8 0.8 0 45 3.1 0 7 0.8 43.4 9.3 45.7 45 5.5 درصد

8 

 

  و سيستان

بلوچستا

 ن

فراوان

 ي

70 36 29 5 35 1 0 0 0 0 34  26 44  0 0 38 32 0 

 0 45.7 54.3 0 0 0 62.9 37.1  48.6 0 0 0 0 1.4 50 7.1 41.4 51.4 3 درصد

 فارس 9

فراوان

 ي

150 83 61 6 132 11 2 0 3 0 0 2 145 0 0 0 5 73 77 0 

 0 51.3 48.7 3.3 0 0 0 96.7 1.3 0 0 2 0 1.3 7.3 88 4 40.7 55.3 6.4 درصد

 قم 10

فراوان

 ي

44 24 19 1 39 4 1 0 0 0 0 0 42 0 0 0 2 21 23 0 

 0 52.3 47.7 4.5 0 0 0 95.5 0 0 0 0 0 2.3 9.1 88.6 2.3 43.2 54.5 1.9 درصد

11 

 
 قزوين

فراوان

 ي

44 19 21 4 28 4 2 1 6 0 0 3 42 2 0 0 0 17 22 5 
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 11.4 50 43.6 0 0 0 4.5 95.5 6.8 0 0 13.6 2.3 4.5 9.1 63.6 9.1 47.7 43.2 1.9 درصد

 كرمان 12

فراوان

 ي

89 33 40 16 86 0 0 0 0 0 0 3 88 0 0 0 1 46 43 0 

 0 48.3 51.7 1.1 0 0 0 98.9 3.4 0 0 0 0 0 0 96.6 18 44.9 37.1 3.8 درصد

 گلستان 13

فراوان

 ي

60 33 26 1 42 16 0 1 0 0 0 1 58 2 0 0 0 31 29 0 

 0 48.3 51.7 0 0 0 3.3 96.7 1.7 0 0 0 1.7 0 26.7 70 1.7 43.3 55 2.6 درصد

 گيالن 14

فراوان

 ي

100 42 57 1 29 8 0 63 0 0 0 0 97 2 0 0 0 48 50 2 

 2 50 48 0 0 0 2 97 0 0 0 0 63 0 8 29 1 57 42 4.3 درصد

 لرستان 15

فراوان

 ي

70 52 15 3 9 0 1 0 59 0 0 1 68 1 0 0 1 35 35 0 

 0 50 50 1.4 0 0 1.4 97.1 1.4 0 0 84.3 0 1.4 0 12.9 4.3 74.3 21.4 3 درصد

 مازندران 16

فراوان

 ي

120 70 36 14 116 1 0 2 0 0 0 1 114 3 0 0 0 59 60 1 

 0.8 50 49.2 0 0 0 2.5 95 0.8 0 0 0 1.7 0 0.8 96.7 11.7 30 58.3 5.1 درصد

 مركزي 17
فراوان

 ي

60 31 17 12 54 5 0  1 0 0 0 60 0 0 0 0 29 29 2 
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 3.3 48.3 48.3 0 0 0 0 100 0 0 0 1.7 0 0 8.3 90 20 28.3 51.7 2.6 درصد

 هرمزگان 18

فراوان

 ي

45 13 18 14 44 0 0 0 0 0 0 1 35 10 0 0 0 24 21 0 

 0 46.7 53.3 0 0 0 22.2 77.8 2.2 0 0 0 0 0 0 97.8 31.1 40 28.9 1.9 درصد

 همدان 19

فراوان

 ي

69 40 27 2 31 37 0 1  0 0 0 64 2 0 2 1 34 35 0 

 0 50.7 49.3 1.4 2.9 0 2.9 92.8 0 0 0 0 1.4  53.6 44.9 2.9 39.1 58 2.9 درصد

 كردستان 20

فراوان

 ي

49 23 21 5 2 0 47 0 0 0 0 0 3 45 0 0 1 27 22 0 

 0 44.9 55.1 2 0 0 91.8 6.1 0 0 0 0 0 95.9 0 4.1 10.2 42.9 46.9 2.1 درصد

 كرمانشاه 21

 

فراوان

 ي

70 42 21 7 44 0 26 0 0 0 0 0 53 15 0 1 0 40 29 1 

 1.4 41.4 57.1 0 1.4  21.4 75.7 0 0 0 0 0 37.1 0 62.9 10 30 60 3 درصد

 زنجان 22

فراوان

 ي

40 10 17 13 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 20 20 0 

 0 50 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 32.5 42.5 25 1.7 درصد

 26 1162 1155 16 5 4 142 2164 25 35 59 86 77 50 417 1594 261 922 1152 2343فراوان كل
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 ي

 1.1 49.6 49.3 0.7 0.2 0.2 6.1 92.4 0.1 1.5 2.5 3.7 3.3 2.1 18.2 68 11.2 39.4 49.3 100 درصد



 اتيكگيري و اعتبار سازه فرهنگ سياسي دموكرهاي اندازهج. متغيرها، مدل

 هاي گوناگوني به كار رفته است؛ ي دموكراتيک شاخصهاارزشگيري براي اندازه

كه در فاصله  (Pilai.V & et al, 2011)ن مثا  ويجيان پيالي و همكاران به عنوا

در پيمايشي در چهار كشور آمريكاي التين به سنجش رابطه  2005-2006ي هاسا 

هاي دموكراتيک را با ند، ارزشاههاي دموكراتيک پرداختسرمايه اجتماعي و نگرش

نگرش به آزادي  -2ن محلي ميزان دموكراتيک بودن قواني -1چهار سوا  درباره 

نگرش به آزادي مذهب مورد سنجش قرار  -4و نگرش به آزادي بيان  -3 شهياند

 ند. اهداد

ه ه برگرفتي دموكراتيک در اين مطالعهاارزشمد  اندازه گيري براي سازه اصلي 

( Inglehart and Welzel, 2009  )وجود اينگلهارت و ولز زرابي اهاارزشاز مد  

هاي مشابه تعداد پيچيده است، اما نسبت به مد  ند اين مد  كمياست. هرچ

گيرد. مد  مشتمل بر پنج متغير پنهان هاي دموكراتيک را در برميبيشتري از ارزش

هاي ابراز وجود(، است كه عالوه بر سازه اصلي فرهنگ سياسي )ارزش

م هوكراتيک را هاي دمارزش و گرايي، متغيرهاي استقال ، برابري جنسيتيفرامادي

 گيرد.در بر مي

ناظر به تغيير نگرش افراد از تاكيد بر بقا و امنيت  1ي فرامادي گرايانههاارزش

هايي كه هرچه هاي ماترياليستي( به نگرشنگرش) فيزيكي و نيز تامين نيازهاي معيشتي

 ،تبيشتر بر انتخا  انساني، اخالق، محيط زيست، تساهل و آزادي بيان و انديشه اس

 .(Ibid) باشدمي

                                                 
1. Post Material Values 
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اتريا  ي مادي گرا يا مهاارزشاينگلهارت شش اولويت و شاخص اصلي را براي 

 ،حفظ نظم ،فظ ثبات اقتصاديحگسترش رشد اقتصادي،  ،كند: مبارزه با تورممعين مي

هاي نظامي. شش مورد و حفظ و تقويت نيرو ،و جنايت ،مبارزه با افزايش جرم

 ،يانزادي بآ ،تريا  نيز عبارتند از : نقد بيشتر حكومتي فرامادي يا پست ماهاارزش

تاكيد بر رشد  ،گيها و محيط زندزيبايي شهر ،سخن بيشتر در مورد مكان كار

ها بيشتر به حسا  اي كه در آن ايدهانساني و جامعه انساني، و جامعه هايويژگي

 انتخا  كنند، نشانه هاي او  راآيند. از نظر وي در صورتي كه پاسخ دهندگان گزينهمي

ي فرامادي يا هاارزشهاي دوم گوياي ي مادي يا ماتريا  و گزينههاارزشتاكيد آنها بر 

 (.1387 سليمي،ت )پست ماتريا  اس

 وگري اينگلهارت و ولز  از تساهل در رابطه با دگرباشان جنسي، طالق، روسپي

گيرند كه در هره ميي رهايي بخش بهاارزشهاي سقط جنين به عنوان يكي از شاخص

 جموعهشاخص نگرش به دموكراسي جايگزين شده است. از آنجا كه در ما اين تحقيق ب

 ده است، درشنمره نهايي متغيرهاي فرامادي گرايي و استقال  محاسبه  WVSهاي داده

د  ماينجا نيز به عنوان يک متغير، يعني به صورت يک متغير مشاهده شده در 

ست. همچنين متغيرهاي برابري جنسيتي و نگرش به تحقيق استفاده شده ا

هايت . در نندابه لحاظ پايايي مورد ارزيابي قرار گرفتهه هر كدام جداگان دموكراسي

ي د  سازم ن باآمد  نهايي عالوه بر ارزيابي با آلفاي كرونباخ و مقدار ويژه، اعتبار 

وه بر . اين كار عالنيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت (Amos)معادله ساختاري 

هاي فرهنگ سنجش برازش مد ، بارهاي عاملي هريک از متغيرها و شاخص

 يرهايسياسي را براي ما آشكار خواهد كرد. در كل سازه فرهنگ سياسي شامل متغ

 زير خواهد بود:
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 سازه فرهنگ سياسي و متغيرهاي آن -3جدول 
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 ييگراهاي فراماديارزش
Post materialism 

Values 

ترجي  اظهار نظر و مشاركت در حاكميت بر 

 نظم و ثبات آمرانه

 بر نظم و ثبات آمرانه بيانترجي  آزادي 

ترجي  دخالت و مشاركت مردم درامور محلي 

 بر مبارزه و مقابله 

 شديد با جرائم

 

 شاخص استقالل
Independence 

 تاكيد بر مستقل بودن 

 تاكيد بر پشتكار و كوشا بودن

 عدم تاكيد بر مطيع و فرمانبردار بودن

 عدم تاكيد بر ايمان مذهبي

 

 نگرش به برابري جنسيتي
Gender Equality 

ن مخالفت با در اولويت قرار گرفت

نسبت به زنان در هنگام مردها 

 با بيكاري مواجهه

V44 

كه مردان رهبران  با اينمخالفت 

 سياسي بهتري هستند

V61 

كه تحصيالت براي  مخالفت با اين

 پسران مهم تر است

V62 

كه مردان نسبت به  مخالفت با اين

 زنان مديران تجاري بهتري هستند 

V63 

 نگرش به دموكراسي
Attitude to 

democracy 

مخالفت با گويه داشتن رهبر 

 قدرتمند

V148 

ت با گويه داشتن حكومت مخالف

 نظامي

V150 

موافقت با داشتن يک رژيم سياسي 

 دموكراتيک

V151 

 V162 اهميت دموكراسي نزد فرد
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، پس از تجميع در سط  استاني و باالبراي متغيرهاي  WVSدادهاي  تمام

 . اندهاستاندارد( به مد  فرهنگ سياسي وارد شد Zحاسبه نمرات )ماستانداردسازي 

 

 
 مدل اندازه گيري فرهنگ سياسي به همراه بارهاي عاملي آن -1شكل 

 

كه  در مد  باال، متغيرهايي كه يا داراي بارهاي عاملي كم بوده و يا آن

اند. يري حذف شدهگاند، از مد  اندازههاي برازش آنها در حد قابل قبو  نبودهشاخص

د. نباشبناي نظري موجود ميحاصل پااليش آماري م ،در مجموع متغيرهاي باقي مانده

هاي رگرسيوني داراي بارهاي عاملي مثبت و در وزن تمامشود ه مييدكه د گونه همان
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اي منطقي و قابل قبو  را از صحت مباني د كه همين امر نتيجهنباشحد مناسبي باال مي

 گذارد.نظري به نمايش مي

ي بودن مقدار كا كوچک ،هاي معادله ساختارييكي از فاكتورهاي برازش مد 

جه اسكوئر و نزديک شدن آن به كاي اسكوئر مد  اشباع و همزمان نزديک شدن در

و  (. وجود كاي اسكوئر كوچک199:1389 ،قاسميت )آزادي آن به مد  استقال  اس

نشانه  (،26 )در مد  تدوين شده با درجه آزادي نسبتا باال (P=0.388ر )غير معنادا

نيز  4كه در جدو   گونه آيد. همچنين همانسا  ميمطلوبي از برازش مد  به ح

باشد، در مد  مي 5 تا 1كه دامنه مطلو  براي آن  CMIN/DFت مشخص است، نسب

 است. 053/1تدوين شده برابر 

 

 كاي اسكوئر و درجه آزادي مدل تدوين شده -4جدول 

 

 مد 

پارامترهاي 

 آزاد

NPAR 

كاي اسكوئر 

CMIN 

درجه 

 آزادي

DF 

سط  

معني 

 ريدا
P 

نسبت كاي اسكوئر به 

 CMIN/DF درجه آزادي

 مد  تدوين شده

Default model 
26 532/30 29 388/0 053/1 

 مد  اشباع شده

Saturated model 
55 0/0 0   

 مد  استقال 

Independence 

model 

10 325/177 45 0/0 
941/3 

 

 

ي ابـراز  هـا ارزشنتايج ديگر اعتبار مد  اندازه گيري فرهنـگ سياسـي )   5جدو  

 دهد:وجود( را نشان مي
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 هاي برازش مدل فرهنگ سياسيشاخص -5جدول 

 نوع

 شاخص

 مد  تدوين شده هاشاخص

عالمت 

 اختصاري
 معاد  فارسي

 دامنه

 قابل قبو 
 مد 

 تطبيقي
CFI 988/0 90/0 – 1 شاخص برازش تطبيقي 

TLI 982/0 90/0 – 1 لويس-شاخص توكر 

 مقتصد

PNFI 

هنجارشده شاخص برازش 

 مقتصد
1 – 50/0 533/0 

PCFI 637/0 50/0 – 1 شاخص برازش تطبيقي مقتصد 

RMSEA 

ريشه ميانگين مربعات خطاي 

 برآورد
08/0- 0 050/0 

 مطلق

GFI 781/0 95/0 – 1 شاخص نيكويي برازش 

AGFI 

شاخص نيكويي برازش اصال ح 

 شده
1 – 95/0 585/0 

 
هاي تطبيقي و مقتصد در دامنه قابل شاخص امتمدهد كه نشان مي 5نتايج جدو  

رباره وت دها نيز، معيارهاي اصلي براي قضاد. از آنجا كه همين شاخصنقبو  قرار دار

توان در مجموع مي، (1390اسمي، قآيند، )احمدي و برازش كلي مد  به حسا  مي

 گفت كه مد  از برازش قابل قبولي برخوردار است. 
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 عيي اندازه گيري و اعتبار سازه سرمايه اجتماهاد. متغيرها، مدل
ها و متغيرهاي سرمايه اجتماعي، بايد به دو نكته از ارائه و سنجش شاخصپيش 

او  آنكه سرمايه  :، اشاره شوداندشدهنظر گرفته    درمدن بنيادي كه در طراحي اي

غيرهاي مركب از متغيرهاي نرم و متو  ),Stone 200) 1عديچندبُ اجتماعي مفهومي

هنجارها و  :سخت است. به بيان ديگر، سرمايه اجتماعي شامل ابعاد متفاوتي مانند

از يک سو و نيز روابط ساختاري درون جامعه )تركيبات نهادي جامعه و  هاارزش

. همچنين محققان باشدها و بين آنها( از سوي ديگر ميپيوندهاي افراد در درون شبكه

هاي گوناگوني شاخص ،هاي تحقيق متفاوتبا استراتژي گوناگون، با اهداف متفاوت و

هاي نيز استفاده از شاخص از اين مفهوم پيچيده را مورد تاكيد قرار داده و بعضاً

متناقضي به بار آورده است.  گوناگون براي سنجش اين مفهوم، نتايج متعارض و بعضاً

اگر غيرممكن نباشد، كاري  ،2دسازه پنهان واح»اين عوامل به يک تقليل همه پس قاعدتاً

هاي تحقيق خواهد بود. به عنوان بس دشوار و پيچيده و مستلزم تركيب انواع روش

كند و و كيفي را پيشنهاد ميهاي كميتركيبي از روش (arpham, 2003م )هارفام مثا ،

ي استون عالوه بر آنها، مدارک و مستندات تاريخي را نيز در تبيين پديده سرمايه اجتماع

هاي پيمايش به همراه تركيبي از تكنيک (Roche, 2004: 108)داند. روشه نيز الزم مي

راي سنجش ميزان سرمايه  هاي عميق گروهي راهاي كيفي به عنوان مثا ، مصاحبهروش

كند. در مجموع، تقليل كل مد  سرمايه اجتماعي يک جامعه خاص پيشنهاد مي

و نه به لحاظ روش شناختي فاقد توجيه بوده  اجتماعي به يک عامل نه به لحاظ نظري

هاي گوناگون سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سياسي و در اين تحقيق نيز اثر شاخص

 .  ه استدموكراتيک به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفت

                                                 
1. Multidimentional Concept 

2. Single Latent Construct 
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 هاي سرمايه اجتماعينمودار شاخص -1نمودار 

 

ي پژوهش، از پنج شاخص براي تدوين مد  سرمايه با توجه به مباني نظر

 هايد در سازمانمشاركت افرا -1اجتماعي بهره برده شده است كه عبارتند از: 

هادهاي ناطمينان به  -3غيردولتي فعا  به جمعيت  هاينسبت سازمان -2 غيردولتي

 رست كاري مدني.  د -5عتماد تعميم يافته و ا -4ها و گروه عمومي

 -( ذهني) ها در دو حوزه نگرشي( اين شاخص1999ي از آپهوف )به پيرو

اند. ديدگاه آپهوف به ما اين امكان را خواهد عيني( قرار گرفته و تركيب شده) ساختاري

قرار دارد را از سرمايه  هاارزشها و داد كه سرمايه اجتماعي كه در حوزه نگرش

ي جامعه قرار دارد تفكيک نموده و اجتماعي ساختاري كه در بطن روابط و مناسبات عين

ها همچنين از خرد به كالن نيز به سنجش هريک به طور جداگانه بپردازيم. اين شاخص

 كالن خرد

ساخت

 ار

 نگرشي

اطمينان به 

 نهادهاي عمومي

 هاو گروه 

 در مشارکت افراد

 هايمانساز

 غير دولتي 

نسبت 
 هاي سازمان

غيردولتي  
فعال به 
 جمعيت

 

اعتماد تعميم 

 يافته و

 درست کاري مدني 
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اند. سطوح مياني كه بيشتر بر اعتمادهاي درون گروهي و روابط نزديک قابل تقسيم

  هاي دموكراتيک، از مدتاكيد دارند با توجه به مباني نظري و عدم تاثير بر نگرش

ه سرمايه اجتماعي موثر بهاي مربو  ها و گويهتمام شاخص 6حذف گرديدند. جدو  

 دهد. بر فرهنگ سياسي در اين تحقيق را نشان مي

 

 ابعاد سرمايه اجتماعي -6جدول 

عي
ما
جت
ه ا
ماي
سر

 S
o

ci
a

l 
C

a
p

it
a

l
 

 

 

 

 

 

 

 

 -نگرشي

 ذهني

Attitude- 

Subjective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطمينان به 

 هاگروه و نهادها

Confidence 

to 

Institutions 

& Groups 

 V131 اطمينان به نهادهاي مذهبي

 V132 اطمينان به نيروهاي نظامي

 V133 هااطمينان به رسانه

 V134 اطمينان به تلويزيون

 V135 هاي كارگرياطمينان به اتحاديه

 V136 اطمينان به نيروي انتظامي

 V137 هاطمينان به قوه قضايي

 V138 اطمينان به دولت

 V139 اطمينان به احزا  سياسي

 V140 اطمينان به مجلس

اطمينان به نهادهاي ارائه دهنده خدمات 

 اجتماعي

V141 

 V142 اطمينان به شركتهاي بزرگ

 V143 اطمينان به سازمان حفظ محيط زيست

 V144 اطمينان به جنبش زنان

 V145 ان به نهادهاي خيريه و حقوق بشرياطمين

 اعتماد تعميم يافته

Generalized 

Trust 

  بيشتر مردم قابل اعتمادند

V23  
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درست كاري 

 مدني
Civil 

Honesty 

 هاي دولتيقابل قبو  بودن دريافت كمک

 بدون داشتن استحقاق

V198 

قابل قبو  بودن پرداخت نكردن هزينه 

 حمل و نقل شهري

V199 

 V200 قابل قبو  بودن تقلب در ماليات

 V201 قابل قبو  بودن پذيرش رشوه

 

 

 

 -ساختاري

 عيني
Structural- 

Objective 

نسبت 

هاي سازمان

غيردولتي به 

 جمعيت استان
Ratio of 

NGOs per 

10,000 

هاي آموزشي، اجتماعي، شامل: سازمان

ولي و قرض ، پادبي، بهداشت و درمان

، توانبخشي، حمايتي، آسيب الحسنه

و پژوهشي، ديدگان اجتماعي، علمي

عمران و آباداني، فرهنگي، گردشگري، 

محيط زيست، مذهبي، خيريه و 

 بشردوستانه، ورزشي، هنري و ساير

 

مشاركت افراد 

هاي سازمان در

 غيردولتي
Participation 

in NGOs 

 V24 هاي مذهبيعضويت در سازمان

هاي ورزشي و اهعضويت در باشگ

 تفريحي

V25 

هاي هنري، موسيقي عضويت در انجمن

 و آموزشي

V26 

 V27 هاي كارگريعضويت در اتحاديه

 V28 عضويت در احزا  سياسي

 V29 هاي محيط زيستيعضويت در سازمان

 V30 هاي تخصصيعضويت در سازمان

هاي حقوق بشري و عضويت در سازمان

 خيريه

V31 

مدافع حقوق هاي سازمان عضويت در

 مصرف كننده

V32 
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هاي سرمايه اجتماعي به تفكيک گزارش شده نتايج اعتبار شاخص 7در جدو  

اي مقادير آلف ومقادير ويژه بزرگتر از يک  تمامشود، ه مييدكه د گونه است. همان

ها به خصيک از شاكرونباخ نيز در دامنه قابل قبو  قرار داشته و امكان تبديل هر 

به  هم شده است. از آنجا كه اعتماد با يک شاخص تک متغيري بودهايک عامل فر

 شود. همچنين مجموع نهادهاي غير دولتيهمان صورت در محاسبات وارد مي

(NGOs)  ر ديا داوطلبانه هر استان نيز به ازاي هر صد هزار جمعيت آن استان

ورد مشافي اي كرونباخ و نيز تحليل عاملي اكتبا آلف ومحاسبات رگرسيوني وارد شده 

 . اندهبررسي قرار گرفت

 

 هاي سرمايه اجتماعينتايج آلفاي كرونباخ و مقدار ويژه براي شاخص -7جدول 

 

 

 

 

 متغير پنهان يا شاخص
خ آلفاي كرونبا

Cronbach's 

Alpha 

 مقدار ويژه

Eigenvalue 

 هاوگروه اطمينان به نهادها

Confidence to Institutions & Groups 
0.951 9.145 

 درست كاري مدني

Civil Honesty 
0.815 2.660 

 هاي غيردولتيمشاركت افراد درسازمان

Participation in NGOs 
0.922 5.784 
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 ي تحقيقهايافته
هاي گوناگون فرهنگ سياسي و سرمايه ها بر حسب نمره شاخصبندي استانرتبه

 اجتماعي:

ها از شود بر اساس نمره عاملي هريک از استانگزارش مي 8جدو  بندي كه در رتبه

هاي بندي استان، در اين رتبهشودميه يدكه د گونه است. همان ياد شدهشاخص 

ار ه دموكراتيک فرهنگ سياسي قرگروكردستان، كرمانشاه و تهران در صدر جدو  

جدو   ترتيب در انتهايهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و زنجان به داشته و استان

هاي ها در شاخصهاي قريب به اتفاق هر يک از استاناند. همچنين، رتبهقرار گرفته

 مربو  به فرهنگ سياسي از هماهنگي نسبي برخوردار است و اين خود حاكي از

رهنگ فها براي ارزيابي مورد استفاده و مكمل بودن اين شاخص مناسب بودن سنجه

ها با سه ست. همچنين ميان رتبه عاملي فرهنگ سياسي استانسياسي دموكراتيک ا

تي و هاي غيردولشاخص سرمايه اجتماعي يعني اعتماد تعميم يافته، مشاركت در سازمان

هاي غيردولتي به جمعيت همخواني وجود دارد. اين هماهنگي نسبت تعداد سازمان

 وكردستان بلوچستان،  فهان، خراسان، سيستان وهايي مانند اصها براي استانرتبه

د. به شويمكرمانشاه چشمگيرتر است. اين نسبت براي اعتماد به نهادها تقريباً عكس 

مينان بندي اطعنوان مثا  كردستان كه در رتبه يک فرهنگ سياسي قرار دارد، در رتبه

نند هاي ديگري ماگيرد. اين تفاوت براي استانبه نهادها در انتهاي جدو  قرار مي

اهده بل مشو بلوچستان، كرمان، كرمانشاه و هرمزگان نيز قا ل، تهران، سيستاناردبي

 است.  
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 اجتماعي هاي فرهنگ سياسي و سرمايهها بر اساس شاخصهاي استانرتبه -8جدول 

ف
ردي

ان 
ست
ا

 

 سرمايه اجتماعي فرهنگ سياسي

ص
اخ
 ش
تبه
ر

 
ش
رز
ا

 يها
دي
اما
فر

انه
راي
گ

 

تبه
ر

 
الل
ستق
ص ا
اخ
ش

 

اخ
 ش
تبه
ر

تي
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ي 
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 بر
ص

 

ش
گر
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اخ
 ش
تبه
ر

 به 
ي
اس
كر
مو
د

 

سي
سيا
گ 
رهن
ه ف
رتب

 

ماد
اعت
ه 
رتب

  
فته
 يا
يم
عم
ت

 

تبه
ر

  
ان
مين
اط

  به 
ها
هاد
ن

 

ر 
ت د
رك
شا
ه م
رتب

ان
زم
سا

ها
تي
دول
غير
ي 

 

ت 
سب
ه ن
رتب

ان
زم
سا

ها
ت
معي
 ج
 به
تي
دول
غير
ي 

 

تبه
ر

 
ري
كا
ست
در

  
ني
مد

 

1 
آذربايجان 
 شرقي

13 13 12 5 13 11 15 3 12 10 

2 
بايجان آذر

 غربي
10 12 5 6 5 12 16 2 13 19 

 7 3 15 2 18 14 3 16 15 9 اردبيل 3
 11 11 7 11 10 10 9 10 11 12 اصفهان 4
 9 14 16 18 8 3 8 4 3 8 تهران 5
 13 16 12 6 6 16 14 15 14 16 خراسان 6
 15 18 6 17 5 7 18 13 2 5 خوزستان 7
 5 6 18 8 16 19 12 19 19 19 زنجان 8

9 
 سيستان و
 بلوچستان

17 18 14 15 17 14 4 14 19 17 

 14 4 9 9 7 12 16 6 9 15 فارس 10
 3 2 8 19 1 1 1 1 1 1 كردستان 11
 18 17 17 3 13 11 19 9 4 6 كرمان 12
 6 9 5 12 4 2 2 3 8 2 كرمانشاه 13
 16 15 11 13 15 6 4 11 6 7 گيالن 14
 8 10 4 14 3 9 10 7 7 14 لرستان 15
 2 8 1 10 17 4 11 2 10 4 مازندران 16
 4 1 10 7 9 8 13 17 5 3 مركزي 17
 1 5 19 1 2 18 7 18 17 18 هرمزگان 18
 12 7 13 5 19 15 17 8 16 11 همدان 19
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هاي سرمايه ها، در اين بخش ميزان تاثير شاخصپس از تاييد اعتبار شاخص

ابتدا  گيرد. در اين مرحلهقرار مي ي دموكراتيک مورد محاسبههاارزشاجتماعي بر بروز 

ي دموكراتيک هاارزشجتماعي و نيز هاي سرمايه امجموع متغيرهاي هركدام از شاخص

 وابسته تغيربه يک عامل تقليل يافته و سپس محاسبه تاثير رگرسيوني متغير مستقل بر م

ر استان بر هاي سرمايه اجتماعي هپذيرد، تا ميزان تاثير تبيين كنندگي شاخصانجام مي

 تبيين فرهنگ سياسي دموكراتيک آن استان مشخص شود. 

 

 تحليل چند متغيره
مـدني   كه روابط ميان حوزه نگرشي سرمايه اجتماعي و مولفه درستكاري با توجه به آن

هـاي مـردم نهـاد از عناصـر حـوزه سـاختاري سـرمايه        و همچنين رابطه تعداد سـازمان 

توان عنوان نمود كه گونـه  ياسي معنادار نبود، مياجتماعي و گونه دموكراتيک فرهنگ س

سـاختاري، سـط     سـرمايه اجتمـاعي   هاي ايران بـا دموكراتيک فرهنگ سياسي در استان

كـه   وداعتماد تعميم يافته و ميزان مشاركت فردي رابطـه دارد. اگرچـه بايـد عنـوان نمـ     

ام بـراي انجـ   رو از اينارتبا  آن با ميزان اعتماد به نهادها معنادار و معكوس بوده است. 

 مـام تسـهم  م تحليل دقيق تر، با استفاده از روش رگرسيون چند گانه باروش گام بـه گـا  

رهنـگ  فمسلم( پژوهش در تبيين واريانس گونه دموكراتيک ) اي و اصليمتغيرهاي زمينه

 ، متغيرهـايي كـه  9سياسي مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت و بـه ترتيـب جـدو     

 داشتند، وارد مد  شدند. يري با فرهنگ سياسرابطه معنادا

 

 سهم متغيرهاي مورد مطالعه در روش رگرسيون گام به گام -9جدول 

 2r f sig متغيرهاي مستقل

 002/0 11.628 371. اطمينان به نهادها

 001/0 9.299 480. اطمينان به نهادها، اعتماد تعميم يافته

 000/0 9.812 575. ي، مشاركت فرداطمينان به نهادها، اعتماد تعميم يافته
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و  ، متغيرهاي اعتماد تعميم يافته، مشاركت فردي9بر اساس اطالعات جدو  

ي ابراز وجود هاارزشدرصد از واريانس  5/57ا حالت معكوس متغير اطمينان به نهاده

(. به منظور 2r=575/0و  r =804/0كنند )يا گونه دموكراتيک فرهنگ سياسي را تبيين مي

رائه ا 10ايسه ضريب تبيين و پيش بيني هر يک از متغيرهاي مورد مطالعه جدو  مق

 شود. مي

 

 ضرايب تبيين وپيش بيني متغير وابسته -10جدول 

ضرايب  اجزا جدول

 غيراستاندارد

ضرايب 

 استاندارد شده
t معناداري 

 مقدار

F 

سطح 

 معناداري
B 

انحراف 

 معيار
Beta 

Constant  
  001/0 2/3 - 376/0 12/3 )ثابت(

 

105/9 

 

 

001/0 

 
X1 

اعتماد به 

 نهادها 
295/0- 224/0 274/0- 410/3- 003/0 

X2 

اعتماد 

 تعميم يافته
493/1 504/0 497/0 964/2 000/0 

X3 

مشاركت 

 فردي
584/0 273/0 442/0 137/2 000/0 

 

و  F (105/9)نخست بايد عنوان نمود كه با توجه به مقدار  10بر اساس جدو  

توان بر خطي بودن معادله و رابطه رگرسيوني صحه گذاشت. معناداري اين آماره مي

اجتماعي كه تاثير  هاي گوناگون سرمايهبيني شاخص، همچنين قدرت پيش10جدو  

گذارد. بر اين دار شده است را به نمايش مياي ابراز وجود معنهاارزشآنها بر بروز 

هاي اصلي سرمايه اجتماعي در حوزه نگرشي به ته كه از شاخصيافاساس، اعتماد تعميم
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ي ابراز هاارزش( بر 497/0آيد، داراي بيشترين ميزان ضريب تاثير رگرسيوني )شمار مي

وجود يا گونه دموكراتيک فرهنگ سياسي است. به همين ترتيب، مشاركت افراد در 

اجتماعي عه سرمايههاي زيرمجموها و نهادهاي غيردولتي كه از شاخصسازمان

ي هاارزش( در معادله رگرسيوني 442/0ساختاري است، حاكي از تاثير بسزاي آن )

ها كه در زيرمجموعه ابراز وجود است. اما براي شاخص اطمينان به نهادها و گروه

بندي شده است، برخالف دو شاخص پيشين، سرمايه اجتماعي نگرشي و كالن طبقه

توان ي ابراز وجود هستيم و براين اساس ميهاارزشيزان بروز شاهد تاثير منفي آن در م

ها در جامعه افزايش يابد، به نسبت سهم شاخص گفت هرچه اطمينان به نهادها و گروه

ي ابراز وجود خواهيم بود. همچنين، معادله هاارزش(، شاهد كاهش در ميزان -274/0)

 توان چنين گزارش داد: شده را ميرگرسوني سرمايه اجتماعي مبتني بر ضرايب استاندارن

+)12/3=ک سياسي دموكراتيفرهنگ
x)295/0+)x(493/1+)x(584/0 

روز بتوان ميزان مي (،Betaه )همچنين براساس ضرايب رگرسيوني استاندارد شد

يوه شاجتماعي به  هاي سرمايهبا استفاده از شاخصرا ي ابراز وجود در جامعه هاارزش

 بيني كرد:زير پيش

x = فرهنگسياسي دموكراتيک، ارزشهاي ابرازوجود 
+0/274(x


)+497(x


)0/442 

به تاييد و گذشتن آن از آزمون  باال وابستهبيني معادله صحت قدرت پيش

خطي در همان جدو  رگرسيون گزارش شده است. هاي همخطي است. ستون آمارههم

حاكي از آن است كه چه مقدار از ( قرار داشته و 1( و )0دامنه تغيير تولرانس بين )

اين مقدار به  چه متغير مستقل توسط ديگر متغيرهاي مستقل تبيين نشده است؛ پس هر

تر شود، به همان نسبت احتما  داشتن رابطه خطي متغير مورد نظر با صفر نزديک

(. همچنين 510-509: 1388پور و صفري، حبيبد )متغيرهاي ديگر بيشتر خواهد ش

خطي در نشانگر وجود رابطه هم VIFدرآماره عامل تورم واريانس  2 االتر ازمقادير ب

را  10بين متغيرهاي مستقل است؛ هرچند بعضي ديگر از محققان، مقادير باالتراز 

(. در مد  باال تولرانس 143: 1387منصورفر، د )دانننشانگر وجود اين رابطه مي
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 17/0ديگر متغيرهاي مستقل كمتر از  شاخص اعتماد تعميم يافته حاكي از آن است كه

دهند. اما در دو متغير ديگر اين ميزان افزايش يافته و واريانس اين متغير را پوشش مي

هاي كدام از شاخص هيچ VIFرسد، اما ها ميدرهركدام از شاخص 45/0به حدود 

-ميخطي در مد  را رد اين امر فرض وجود رابطه همرسد كهنمي 2حاضر در مد  به 

كند. جهت اطمينان بيشتر از عدم وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل، جدو  

 خطي زير نيز مورد بررسي قرار گرفت.تشخيص هم

 

 خطيجدول تشخيص هم -11جدول 
Condition Index 
 شاخص وضعيت

Eigen value 
 مقدار ويژه

Dimension 
 بعد

Model 
 مد 

1.000 1.561 1 1 

1.131 1.220 2  

1.291 .936 3  

2.350 .283 4  

 

مقادير ويژه نزديک به صفر حاكي از وجود رابطه خطي و شاخص وضعيت 

خطي هم حاكي از وجود قطعي 30احتما  وجود رابطه خطي و بزرگتر از  15بزرگتر از 

كدام از مقادير گزارش شود، هيچ ديده مي 11كه در جدو   گونه بين متغيرهاست. همان

 د.   نگيرخطي قرار نميهم شده در دامنه خطر

 

 جمع بندي
هاي سياسي نمودند، اقدام به طبقه بندي فرهنگ 60از زماني كه آلموند و وربا در دهه 

هاي وجود و بروز آنچه نظريه پردازان فرهنگ سياسي را به خود مشغو  داشته، ريشه
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استا فرهنگ مدني در بعضي از جوامع و فقدان آن در برخي ديگر است. در اين ر

هاي فرهنگي جوامع تاكنون نظريات گوناگوني از سوي انديشمندان جهت توجيه تفاوت

مطرح شده است. يكي از عوامل موثري كه در اين راستا بر آن تأكيد شده و گاه همسان 

با فرهنگ سياسي تلقي شده است، مبحث سرمايه اجتماعي است. امري كه پاتنام 

ي عملكردي و نهادي در شما  و جنو  ايتاليا ها( پيش تر در بررسي تفاوت1379)

ها را بايد در تمايزات فرهنگي و اين تفاوتبدان دست يافت. او بر اين باور بود كه

ها به ي متفاوت دو منطقه جستجو كرد. از نظر پاتنام، تفاوتهاارزشسنن، هنجارها و 

تاريخي است و  سعههاي طوالني توگردد كه ميرا  دورهاجتماعي برمي ميزان سرمايه

 (. 22: 1387 مدت افزايش داد )باغيني،هاي زماني كوتاهتوان آن را در بازهنمي

نجام اي بايد عنوان كرد كه با توجه به محاسبات اپيش از ارائه هر گونه نتيجه

 مچنانهاي ارائه شده سنجش اثر سرمايه اجتماعي هپذيرفته و همچنين مبتني بر تئوري

ه بامري ناموزون و  ،شاخصي واحد اند به عنوانمحققان تأكيد نمودهكه بسياري از 

دي هاي متفاوت و گاه متضاكه مطابق تعاريف مقوله ناكارآمد است. چه آن لحاظ علمي

طالعه ماند. چنين است كه در اين در تعريف سرمايه اجتماعي مورد استناد قرار گرفته

 ه نشده است.يک شاخص كلي ارائها به عنوان وضعيت سرمايه اجتماعي استان

گونه كه عنوان شد، نتايج توصيفي تحقيق در رابطه با وضعيت  در اين راستا، همان

هاي كردستان، كرمانشاه و تهران ها حكايت از آن دارد كه استانفرهنگ سياسي استان

هاي سيستان باالترين رتبه را در گونه دموكراتيک فرهنگ سياسي كسب نموده و استان

اند. همچنين، بلوچستان، هرمزگان و زنجان به ترتيب در انتهاي جدو  قرار گرفته و

هاي مربو  به فرهنگ سياسي از ها در شاخصهاي قريب به اتفاق هر يک از استانرتبه

ها با هماهنگي نسبي برخوردار است. همچنين ميان رتبه عاملي فرهنگ سياسي استان

هاي تماد تعميم يافته، مشاركت در سازمانسه شاخص سرمايه اجتماعي يعني اع

هاي غيردولتي به جمعيت همخواني وجود دارد. اين غيردولتي و نسبت تعداد سازمان

اصفهان، خراسان، سيستان و بلوچستان،  :هايي مانندها براي استانهماهنگي رتبه
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باً عكس كردستان و كرمانشاه چشمگيرتر است. اين نسبت براي اطمينان به نهادها تقري

بندي شود. به عنوان مثا  كردستان كه در رتبه يک فرهنگ سياسي قرار دارد، در رتبهمي

هاي ديگري گيرد. اين تفاوت براي استاناطمينان به نهادها در انتهاي جدو  قرار مي

و بلوچستان، كرمان، كرمانشاه و هرمزگان نيز قابل مشاهده  مانند اردبيل، تهران، سيستان

 است.  

تايج تحليلي اين مطالعه نيز حاكي از ارتبا  معنادار ميان حوزه ساختاري سرمايه ن

ي ابراز وجود و هاارزشيعني  ،هااجتماعي با گونه دموكراتيک فرهنگ سياسي در استان

عدم ارتبا  حوزه نگرشي با آن دارد. همچنين نتايج حكايت از ارتبا  معنادار و مثبت 

يم يافته و مشاركت فردي و ارتبا  معنادار و منفي ميان هاي اعمتاد تعمميان مولفه

هايي حاكي از تاييد د. چنين يافتهناطمينان به نهادها با فرهنگ سياسي دموكراتيک دار

هاي و نگرش هاارزشنگرش اجتماع گرايان و موثر بودن الگوي نئوتوكويلي در خلق 

هاي خود از كشورهاي اينگلهارت نيز در سنجش كه آن دموكراتيک است. جالب

گوناگون، شواهدي دا  بر موثر بودن اطمينان به نهادها و نيز درستكاري مدني در خلق 

(. از نظر او اطمينان به نهادها 330:1389 هاي دموكراتيک نيافت )اينگلهارت،نگرش

نشانگر وجود اعتماد عمودي و پيوندهاي سلسله مراتبي است كه شدت اعتماد را در 

كنند. چنين اعتمادي كنند، اما همزمان شعاع اجتماعي آن را محدود ميت ميجامعه تقوي

هاي اقتدارگرايانه مرتبط است تا دموكراتيک. برعكس، اعتماد تعميم بيشتر با نگرش

يافته به طور افقي جهت يافته و منعكس كننده اعتماد ميان شهروندان برابر است كه 

است  «ذهن باز»ه و بازتا  فضاي اجتماعي حاكي از مساوات طلبي افراد درون جامع

( نيز عدم اعتماد 1978ت )هار (. همچنين، از نظر ويويان342:1389 )اينگلهارت،

سياسي يا عدم اطمينان به نهادها نه تنها بر روند دموكراسي غير مفيد نيست، بلكه براي 

كند. در واقع يها را از ركود و سستي خارج مبازسازي نهادها و دولت الزم بوده و آن

ترين پاسخ شهروندان به رهبراني است كه آنان را اغفا  عدم اعتماد سياسي مناسب

. زتومكا نيز، الزمه سياست دموكراتيک را انتقادگرايي (Arneil, 2006: 142د )انكرده
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داند. پس، از نظر او بي اعتمادي به مشروع بر مبناي وفاداري و تعهد دموكراتيک مي

 :1384واند براي تحقق يک نظم دموكراتيک پايدار موثر واقع شود )زتومكا، تنهادها مي

251 .) 

ي از تاكيد بسيار با وجودتوان گفت كه در مورد شاخص درستكاري مدني نيز مي

و  هازشاردهي به پردازان حوزه سرمايه اجتماعي بر تاثير اين شاخص در جهتنظريه

عهد يک، ممكن است درستكاري نه نتيجه تهنجارهاي اجتماعي به سوي نظم دموكرات

در  مدني، بلكه ناشي از تعهدي ديني يا ايدئولوژيک باشد. به عبارت ديگر فرد

معه يا هاي مورد سنجش درستكار باشد، اما نه به دليل تعهد در قبا  ديگران، جاحوزه

ن د. همچنياين پايبندي نتيجه تعهد به اصو  ايدئولوژيک يا ديني باشمنافع عمومي، بلكه

اداري تواند منعكس كننده وفاز نظر اينگلهارت درستكاري مدني يا متابعت هنجاري مي

من به تواند بازتا  وفاداري آدلف آيشبه هنجارهاي دموكراتيک باشد، اما همزمان مي

توان (. پس به سختي مي336:1389 اينگلهارت،هاي حز  نازي نيز باشد )دستورالعمل

 تابعتمي دموكراتيک و درستكاري مدني برقرار كرد. در واقع هاارزشارتباطي ميان 

امعه جيانه در ي اقتدارگراهاارزشتواند حاكي از وجود گسترده هنجاري باال همزمان مي

 زيربه ي سرنيز باشد. بدان معنا كه شهروندان به لحاظ تابعيت از قدرت سياسي به نوع

چنين  رسديمكنند. به هر روي به نظر ي ميبوده و از نقد مداوم و جسورانه آن خوددار
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