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Introduction: One of the distinguishing aspects of different societies is the difference in the 
values, attitudes and behaviors of their people in relation to politics and the political system, 
which is manifested in the form of political culture and in components such as consciousness, 
beliefs, values, norms and political symbols. These components are formed in the context of 
history and social life and change as societies develop. One of the dimensions of development 
that includes almost all other dimensions of development and influences the political culture of 
societies as one of the basic indicators of political development is social development. A look 
at the index of social progress in 2020 and its adjustment to the index of democracy in 
different countries shows that social development influences the political culture of different 
societies. Accordingly, this article intends to provide a theoretical approach to the analysis of 
political culture by highlighting the role of social development in political culture and 
reviewing the theoretical and experimental literature with reference to the valid indicators of 
social development and political culture of countries while answering the question: How does 
social development change political culture? 
Method: The present article uses a comparative method with a descriptive-analytical approach. 
The study unit is different countries in 2020, which have been selected by purposive sampling 
method. Data collection tools include library and documentary studies, including reports from 
recognized international organizations, books, and professional articles. 
Findings: The comparison of the situation of different countries in terms of the two indicators of 
social progress and democracy in 2020 shows that all countries with high social development are 
considered fully democratic societies and their political culture has a high value. Even in the 
countries ranked second and third in social development, their political culture has declined in 
proportion to the decline in social development, and their political system tends to be imperfect 
democracy. In addition, the countries in the fourth and fifth rank of social development with 
relatively low social progress scores have relatively low political culture scores, and they have 
subsequent political culture relative to the relatively low level of social development and belong to 
the hybrid regimes based on the democracy index in 2020. Finally, the countries in the sixth rank of 
social development all have undemocratic political culture and authoritarian political regimes. 
Conclusion: Findings show that in the process of social development of a society, the 
indicators of social development influence the dimensions and components of political culture 
of citizens. The study of the theories of thinkers such as Almond and Verba, Inglehart, Wellsel 
and Putnam confirms this assertion. In addition, the study of the state of countries in terms of 
social development and democracy confirms the relationship between social development and 
political culture. The correspondence between countries’ political culture and their state of 
social development based on indicators of social progress and democracy clearly shows this. It 
can be concluded that in the relationship between the different dimensions of development, the 
social dimension comes first and plays a fundamental and decisive role. Thus, social 
development takes precedence over political culture. This approach is a theoretical approach 
called the “social approach” in the analysis of political culture. Unlike previous and common 
approaches that emphasize the role of cultural, political, and economic factors in analyzing 
political culture, it considers the role of social dimensions of development to be crucial in 
analyzing and explaining political culture. 
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 ها:   کلیدواژه

 توسعة اجتماعی، پیشرفت

 سیاسی، توسعة اجتماعی،

 اجتماعی، رویکرد دموکراسی،

 .سیاسی فرهنگ

کند.  ئه میدرک و تحلیل تحوالت فرهنگ سیاسی در جوامع مختلف ارا منظور بهاین مقاله رویکردی اجتماعی مقدمه: 

در سبال  کشور منتخب  جابان    81در تغییرات فرهنگ سیاسی توسعة اجتماعی در  یها مؤلفهمنظور نقش ابعاد و  بدین
 کند را بررسی می 8181

 کشبورهای  مطالعبه  مبورد  واحبد . کند می استفاده تحلیلی - توصیفی رویکرد باای  مقایسه مقاله حاضر از روش رو :

 . اند شده انتخاب هدفمند گیری نمونه باروش هک است 8181 سال در مختلف

ها حاکی از آن است که فرهنگ سیاسی تحت تأثیر فراینبد توسبعة اجتمباعی د بار تغییبر و دگرگبونی        یافتهها:  یافته

و بروز  یگروهبب ها، انسبجام درون مدنی، انجمن های یتتوسعة اجتماعی نظیر فعالهای نقش متغیر که طوری ؛ بهشود یم
هبببا، نیازهبای اساسبی     یبت اقلسبیتی، ادابام   عمومی، رشد روزافزون باورها در خصوص برابببری جن اجتماعی یةسرما

سبمت یب     ببه جوامع مختلبف  فرهنگ سیاسی شاروندان  یها یریگ جات در ها، زیستن و فرصت های به انسانی، بنیان
 .مؤثر استو دموکراتی   فرهنگ سیاسی مشارکتی

سیاسی، فرهنگی  یها جنبهفراتر از دیگر ابعاد توسعه است و دهند که توسعة اجتماعی  ن میها نشا یافته گیری: نتیجه

جزئی از روند توسعة سیاسی ی   عنوان بهفرهنگ سیاسی شاروندان  ترتی  . بدینآن هستندو اقتصادی زیرمجموعة 
فرهنگ سیاسی است. این رویکرد، توسعة اجتماعی مقدم بر  ؛ بنابراینشود یمجامعه در فرایند توسعة اجتماعی متحول 

در تحلیل فرهنگ سیاسی است که برخالف رویکردهای قبلی و رایج « رویکرد اجتماعی»رویکردی نظری تحت عنوان 
کردند، نقش ابعاد اجتماعی توسعه  یمکه بر نقش عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در تحلیل فرهنگ سیاسی تأکید 

 .داند یمکننده  یینتعسی را در تحلیل و تبیین فرهنگ سیا

(. توسعة اجتماعی و فرهنبگ سیاسبی: رویکبردی اجتمباعی در تحلیبل فرهنبگ       1411پور، جواد ) مظفری، فاروق و علی زاده، محمد، امین میارانج، خالید؛ عباس: : استناد

  DOI:https://doi.org/10.22059/jisr.2022.326885.1225 .1161-1152(:: 4)11 ،فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانسیاسی. 
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 مقدمه و بیان مسئله

و رفتارهای مردم آنان در رابطه با سیاست و نظبام سیاسبی اسبت کبه در      ها نگرش، ها ارزشیکی از وجوه تمایز جوامع مختلف، تفاوت در 
 هبا  مؤلفه. این دهد یمنمادهای سیاسی خود را نشان ، هنجارها و ها ارزشیی  ون آگاهی، عقاید، ها مؤلفهو در قال   1شکل فرهنگ سیاسی

یابند. یکی از ابعاد توسبعه کبه تقریبباع اعب  از      یمو در فرایند توسعة جوامع، تغییر و تحول گیرند  در بستر تاریخ و زندگی اجتماعی شکل می
توسبعة  ، دهبد  یمب قبرار   یرتحت تأثسیاسی ی اساسی توسعة ها شاخصیکی از  عنوان بهسایر ابعاد توسعه است و فرهنگ سیاسی جوامع را 

که طی آن، جامعه از حالت سنتی یا اولیه ببه   کردند یماجتماعی را فرایندی تلقی  توسعةاواخر قرن نوزده ،  شناسان جامعهاست.  8اجتماعی
را  یتوسبعة اجتمباع  ، 6کانو آسبو  4فارلنبد  مب  ، 5گونبراسباس، یبا   ینبرا(. 5: 1522میجلی، ) یابد یمرن و متمدن تکامل سطح پیشرفته، مد

 ،یدگیب چیپ ،یور بابره  ت،یب فیک ،یکارآمبد  ،ییتوانبا  یبه سطوح باال نییو رو به کمال جامعه از سطوح پا عملی-ینظرة جانب همه متیعز
دهبد،   یمب توسعة اجتماعی انجام  آنچهی طورکل به. (86: 1521و همکاران،  یاگونبر) اند گرفتهدرنظر  لذت و فضیلتت، مااریت، درک، خالق

: 8116گیبرد )آدراشبکین،    یمب ایجاد تحرک و تغییر در جامعه است. پویایی اجتماعی که براساس اعتماد، آزادی، خالقیت و مشارکت شکل 
ة مثابب  ببه  توان گفت که توسعة اجتمباعی  یمکند؛ بنابراین  یم(، در فرایند توسعة اجتماعی رخ داده و زمینة تغییرات در جامعه را فراه  826
مبرتب  ببا سیاسبت و نظبام سیاسبی را       نبو   یها ارزش تعریف مجدد اهبداف مبتنبی ببرکانه و  یها ارزشسازی رهاکپار ه، زمینة کلی ی
را فبراه   اجتمباعی  -رواب  بین مردم و ناادهای سیاسبی و باورهای افراد، زمینة توسعة  ها ارزشکند، از طریق ایجاد تغییرات در  یمفراه  
فراینبدی از   عنوان بهترتی  توسعة اجتماعی  کند. بدین یم، مسیر مشارکت سیاسی را هموار رفیت ناادهای اجتماعیافزایش ظسازد و با  می

 .دهد یمقرار  یرتحت تأثدر جامعه، فرهنگ سیاسی را  جانبه همهتغییرات کلی و 

کشورهای گونباگون، ایبن فبرا را ببه      یساالر مردم شاخصو انطباق آن با  8181اعی در سال پیشرفت اجتم شاخصنگاهی به 
که اکثر کشبورهای ردۀ اول و   اجتماعی بر فرهنگ سیاسی جوامع مختلف تأثیرگذار است؛  نان توسعةکه احتماالع  سازد یمذهن متبادر 

است  15/28تا  22/28ها از  شاخص پیشرفت اجتماعی آناپن( که نمرۀ )کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، نیوزیلند، استرالیا و ژ دوم
 61/1اجتماعی، دارای نمرۀ باالیی در شاخص فرهنبگ سیاسبی )از    توسعة(، متناس  با سطح باالی 8181شاخص پیشرفت اجتماعی، )
، یسباالر  مردم)شاخص  شوند یمجزو کشورهای دارای نظام دموکراسی کامل محسوب  یساالر مردم( هستند و براساس شاخص 11تا 

درصد مردم کشورهای آمریکای التین که االباع در ردۀ سوم شاخص پیشبرفت اجتمباعی    5/58(. همچنین طبق ی  نظرسنجی، 8181
 (.8112، 5ببارومتر  ینالت یها داده) کنند یماجتماعی برخوردارند، از دموکراسی حمایت  توسعةقرار دارند و از سطح متوس  به باالیی در 

(، اوراسیا )داویشبا،  1525، نیا یکرامت، روسیه )کرمی و (1528احمدی، ) یاسالمعالوه بر آن، تطبیق وضعیت فرهنگ سیاسی در جوامع 
مفبروا   ؛ بنبابراین کنبد  یماجتماعی آنان ادعای فوق را تأیید  توسعة(، با وضعیت 8181کالو، )( و آفریقا 8181لو، )(، شرق آسیا 8111

 شود. یمیکی از وجوه بعد سیاسی توسعه در فرایند توسعة اجتماعی د ار تغییر و دگرگونی  عنوان بهی است که فرهنگ سیاس
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  

1. political culture 

2. social development 

3. Yagonber 

4. Mcfarland 

5. Asokan 

6. Latinbarometro 



 

 

 

 

 

 1411، زمستان 4، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   1148 

  

 

نوآوری و وجه تمبایز  ی  مسئلة جدی مطرح است.  عنوان بهبا این وصف،  گونگی رابطة میان توسعة اجتماعی و فرهنگ سیاسی 
 مختلبف  فراینبد دموکراسبی در کشورهای در آننقش ارزیابی  و باطدر بررسی  گونگی این ارت تحقیقات پیشین نیزبا  حاضر پژوهش
بر این مبنا، این مقاله با تأکید بر نقش توسعة اجتمباعی   .شود ببه آن پرداخته رویکردی اجتماعیشده براسباس  است که تالشجاان 

اجتمباعی و فرهنبگ سیاسبی     توسبعة ببر  معت یهبا  شاخصدر فرهنگ سیاسی، قصد دارد با مرور ادبیات نظری و تجربی و با ارجاع به 
، ی  رویکرد نظری برای تحلیل کند یمی به این سؤال که توسعة اجتماعی  گونه فرهنگ سیاسی را متحول ده پاسخ، ضمن کشورها

 دهد.فرهنگ سیاسی ارائه 

 مروری بر ادبیات تجربی
از نظبر سیاسبی نیبز     ترنبد،  یافتبه  اجتمباعی توسبعه  -لحاظ اقتصبادی  مردم در کشورهایی که به نشان داد پژوهشیدر ( 8118س )کیربی
شباروندان و  ، نتایج تحقیبق وی  براساس .مشارکت کمتری در سیاست دارندایردموکراتی  دارند،  های یشافرادی که گرا ترند و فعال

از لحاظ  و ری دارندفرهنگ سیاسی محدودت تری قرار دارند، یینپااز نظر توسعة اجتماعی در سطح  که اکمونیستپس زنان در کشورهای
 کنند. یکمتر مشارکت م یندهای سیاسیااند و در مقایسه با همتاهای اربی خود در فر کمتر فعال سیاسی

های او  بررسی کرد. نتایج یافتهوضعیت فرهنگ سیاسی کشورهای برزیل و کلمبیا را در آمریکای التین  ( در پژوهشی8112)کاستا 

 عالقگی به سیاست در فرایند توسعة اجتماعی آنان است. یبدر مشارکت سیاسی و  نشانة سطح نسبتاع پایین شاروندان

ببر فرهنبگ سیاسبی     اجتمباعی،  توسعة یها مؤلفهیکی از  عنوان به( به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی 8181مسعودی و همکاران )

ة اجتماعی و فرهنبگ سیاسبی معلمبان وجبود دارد و ببا      آنان نشان داد رابطة معناداری بین سرمای های . یافتهپرداختند آباد خرممعلمان 

 .یابد یمسرمایة اجتماعی، نگرش و نقش سیاسی معلمان نیز تغییر  ةگان سهافزایش ابعاد 

آمریکایی و  ینی مقایسه کبرد.  -( در پژوهشی تطبیقی، برابری اجتماعی را در دو فرهنگ سیاسی لیبرال انگلیسی8181یانگ )

اجتمباعی ایبن کشبورها     توسعةکه برابری اجتماعی و برابری در آموزش در هردو فرهنگ سیاسی در فرایند او به این نتیجه رسید 

 رشد و بس  یافته است.

نشبان داد فرهنبگ سیاسبی     «رهانیده یها ارزشفرهنگ سیاسی جوامع اسالمی: با تأکید بر وضعیت »( در مطالعة 1528احمدی )

و مردم کشورهای نروژ، ژاپن و استرالیا بیشتر از مردم کشبورهای ترکیبه، ایبران، مبراکش،      انسانی است توسعةجوامع مختلف متأثر از 

او حاکی  های یافتهرهانیده یا دموکراتی  هستند.  یها ارزشنیز بیشتر از مردم کشورهای مصر و مالی حامی  ها آنمالزی و اندونزی و 

 حبال  در اجتمباعی -اقتصبادی  توسبعة  و هماهنگ با بینی یشپ ت قابلفرهنگ سیاسی جوامع در جا ها و عقاید و ارزشاز آن است که 

 است. تغییر

( تأثیر توسعة اجتماعی بر فرهنگ سیاسبی شباروندان رشبتی را در  بار وب نظریبة تحبول       1522مظلوم خداشاری و همکاران )

. نتبایج پبژوهش   کردنبد ( مطالعه ISSی توسعة اجتماعی )ها شاخصی نظریة فرهنگ سیاسی آلموند و برمبنا، 1یچو لفتتاریخی آدریان 

کمتبر از میبزان    هبا  آناجتمباعی   یبافتگی  توسعهفرهنگ سیاسی مردم شار رشت از نوع تبعی یا اطاعتی است و میزان  دادآنان نشان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Adrian Leftwich 
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ی کبه  افبراد یافتگی اجتماعی دارند، بیشتر ببه فرهنبگ سیاسبی مشبارکتی نزدیب  و       توسعهس  است. افرادی که بیشترین میزان متو

 یافتگی اجتماعی دارند، بیشتر به فرهنگ سیاسی محدود گرایش دارند. توسعهترین میزان کم

 مروری بر ادبیات نظری
مفاوم فرهنگ سیاسی، اصطالح نسبتاع جدیدی برای عناوینی  ون فرهنگ، روح، خصیصبة ملبی، مبنش ملبی و     فرهنگ سیاسی: 

های سیاسبی   یدهپدشترک میان افراد ی  ملت نسبت به سیاست و های ذهنی م یریگ جاتحافظة جمعی است که در گذشته حاکی از 
 «فرهنبگ سیاسبی  »حال، اصطالح  ینباا .اند داشتهتلویحاع به فرهنگ سیاسی توجه  5و روسو 8، دوتوکویل1بود. در دوران مدرن منتسکیو

ی، شناسب  انسبان ی مفابومی رایبج در   ها  وب اربرده شد و امکان استفاده از  کار بهتوس  گابریل آلموند  1265برای اولین بار در سال 
 (.61: 1521)عل ،  ساخت فراه ی را شناس روانی و شناس جامعه

 یبنبد  دسبته دو سنت وببری و مارکسبی،    براساسدر حوزۀ فرهنگ سیاسی، مطالعات در این حوزه را  گرفته صورتاال  تحقیقات 
ن نظریات گوناگون دربارۀ فرهنبگ سیاسبی را در دو رویکبرد فرهنگبی و     توا یماساس  ینبرا .(1522نیا،  یفاطم؛ 1516قوام، ) اند دهکر

اسبت، توسبعة اقتصبادی وابسبته ببه تغییبر و تحبوالت         4های وبر یشهاند ریتحت تأثفرهنگی که  کردیرودر  کرد. یبند طبقهاقتصادی 
ر و تحبول فرهنبگ سیاسبی وابسبته ببه      تغیی، گیرد یمنشئت  6شود. در رویکرد اقتصادی که از افکار مارکس یمفرهنگی درنظر گرفته 
 .توسعة اقتصادی است
وسبیع و عمیبق، فرهنبگ سیاسبی      طبور  به، پنج ملت یانم یو دموکراس یاسیس یها : نگرشیفرهنگ مدن کتابآلموند و وربا در 

هبون نظریبات   مر درواقبع به معنبا و مفابوم جدیبد،    « فرهنگ سیاسی»کشورهای اروپایی را با نگاهی فرهنگی مطالعه کردند. مفاوم 
های افراد نسبت به سیاست و نظام سیاسی را  یریگ جات(. آلموند، مواضع ذهنی و 11-1: 8115گابریل آلموند بود )دسیلوا و همکاران، 

ی ها کنشها نسبت به  یریگ جاتکند. از دیدگاه وی، هر نظام سیاسی دربرگیرندۀ ی  الگوی خاص از این  یمفرهنگ سیاسی قلمداد 
یافته در باب سیاست وجود دارد که به جامعه، ترکی  ناادها و اتکای  سازمانیعنی در هر نظام سیاسی، ی  قلمرو ذهنی سیاسی است؛ 

یانبه، فرهنبگ سیاسبی را عببارت از نظبام      گرا فرهنگ(. وربا نیز با دیدگاهی 152: 1221آلموند، )دهد  یماجتماع بر افعال فردی معنی 
(. او ببا تعریبف   658: 1255داند که معرف کیفیت انجام اقدام سیاسی هستند )آلموند و وربا،  یمیی ها ارزشدار و  یمعنتجربی، نمادهای 
و  کنبد  یم، فرهنگ سیاسی را از فرهنگ عمومی در سطح تحلیل جدا «نظام کنترل مرتب  با اعتقادات افراد» عنوان بهفرهنگ سیاسی 

سیاسبی دارنبد ) یلکبوت،    اساسی افراد نقش مامی در ساختن فرهنگ  یاه ارزشمعتقد است که باورهای تجربی، نمادهای عاطفی و 
های ذهنی نسبت به سیاست و تأثیر آن بر نحوۀ مشبارکت شباروندان یب  جامعبه در      یریگ جاتهمین  براساس ها آن(. 541: 1511

 (.545-546: 1511 یلکوت، تقسی  کردند ) 2و مشارکتی 1، تبعی5نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی را به سه نوع فرهنگ سیاسی محدود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Montesquieu 

2. Alexis de Tocqueville 

3. Jean-Jacques Rousseau 

4. Weber 

5. Marx 

6. parochial political culture 

7. subject political culture 

8. participant political culture 
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فاب    نیز در  ار وب رویکرد فرهنگی،  گونگی تأثیر فرهنگ سیاسی بر توسعة سیاسبی را بررسبی کبرد و معتقبد ببود کبه       1پای
سیاسی و تجبارب فرهنگبی    یریپذ جامعهت. او تکامل تاریخی،  گونگی تغییر و توسعة سیاسی مستلزم توجه به بعد فرهنگی جامعه اس

، اعتقبادات و احساسباتی   هبا  نگبرش ی از ا عنوان مجموعبه  بهدانست و فرهنگ سیاسی را فرهنگ سیاسی مؤثر  یریگ شکلافراد را در 
پای، )کند  یمکنندۀ حاک  بر رفتار و نظام سیاسی را مشخص  یینتعدهد و اصول و قواعد  یمتعریف کرد که به روند سیاسی نظ  و معنا 

ی توجبه ببه توسبعة تباریخی     پاسیاسی برای رسیدن به توسعة سیاسی و اجتماعی است.  ثباتی یثبات و ب مسئلة اصلی او،(. 11: 1511
فرهنبگ   های یشهدر محدود فرهنگ حضور دارند، با کشف ر تجربة زندگی افرادی را که معموالع عنوان ی  مجموعه و نظام سیاسی به

 (.188: 1522)سجادی و مقصودی،  داند ضروری می یا سیاسی در هر جامعه
اسبت. از   8االزار توان در  ار وب رویکرد فرهنگی بررسبی کبرد   یمفرهنگ سیاسی که نظریات وی را  نظران صاح یکی دیگر از 

: 1255یری به کنش سیاسی است که در هر نظام سیاسی ناادینه شبده اسبت )االزار،   گ جاتای از  یژهودید او، فرهنگ سیاسی الگوی 
ی مبذهبی و قبومی در   هبا  ارزشد به نظام سیاسی،  گونگی عملکرد دولبت و مقامبات حکبومتی و    یری افراگ جات(. از نظر االزار، 12

: فرهنبگ سیاسبی   یری فرهنگ سیاسی شاروندان مؤثر است. به نظر او، در آمریکا سه نوع فرهنگ سیاسی شکل گرفته اسبت گ شکل
 (.54: 8111)زوئلی ،  6گرا سنتو  4، فردگرا5گرا اخالق

را فرهنگ سیاسبی  است. او  تسلررویکرد فرهنگی مطالعه کرد   ار وبدر  توان یمکه نظریات او را  یپرداز هینظرسرانجام آخرین 
(. ببه نظبر او، جنببة شبناختی     852: 1525داند )قادرزاده و همکاران،  ی میعادهای شناختی و رفتاری شاروندان و مردمان  شامل جنبه

، 2«اعتمباد سیاسبی  »است؛ جنببة رفتباری نیبز شبامل متغیرهبای       1«مدارای سیاسی»و  5«اعتقاد به برابری جنسیتی»شامل دو متغیر 
و  18«یبی سیاسبی  تکثرگرا»شود. او متغیرهای شناختی را ببا عنبوان    یم 11«دانش سیاسی»و  11«عالیق سیاسی»، 2«مشارکت مدنی»

(. از نظر تسبلر، فرهنبگ سیاسبی    811 :8111کند )تسلر،  یمی بند مقوله 15«درگیری عملی در سیاست»متغیرهای رفتاری را با عنوان 
های مخالف، وجود  یدگاهددموکراتی  نیاز به حمایت گستردۀ عموم مردم ی  جامعه از برابری جنسیتی، بردباری و شکیبایی نسبت به 

ی رفتبار  شبناختی و  دن معیارهبای کبر  لحباظ  ببا  تسبلر  اعتماد میان شاروندان، مشارکت مدنی، عالقة سیاسی و دانبش سیاسبی دارد.  
 1محدود و 15گرا عمل ،16اعتنا یب، 14فرهنگ سیاسی در جوامع را به  اار نوع دموکراتی  فوق، یها مؤلفهی و با توجه به عادشاروندان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Lucian Pye 

2. Daniel Elazar 

3. moralistic 

4. individualistic 

5. traditionalistic 

6. support for gender equality 

7. political tolerance 

8. political trust 

9. civic participation 

10. political interest 

11. political knowledge 

12. political pluralism 

13. practical involvement in politics 

14. democratic political culture 

15. indifferent political culture 

16. activist political culture 
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مانعی ببرای   تناا نهی هستند را کلو  شمول جاانی ها ارزشیی مانند اسالم که دارای اصول و ها فرهنگکند. تسلر  یتقسی  م 1محدود
 (.61-88: 1221تسلر و آلتینگلو، داند ) یمیانه مستعد دموکراسی گرا کلو  شمول جاانیل همین دیدگاه دل بهداند، بلکه  ینمدموکراسی 

نه در  ار وب رویکرد فرهنگی، بلکبه در  بار وب رویکبرد     نظریات او را توان یمفرهنگ سیاسی که  نظران صاح یکی دیگر از 
گسترش استقالل و انتخاب انسانی تلقی و آزادی  عنوان بهصادگرایانه، توسعه را با نگاهی اقتاقتصادی بررسی کرد، اینگلاارت است. او 

(. از نظبر اینگلابارت، فرهنبگ    14: 1522کند )اینگلابارت و ولبزل،    یمو دموکراسی را پیامد توسعة اقتصادی و تغییر فرهنگی قلمداد 
رۀ نظام سیاسی کشور که افراد بر پایبة آن، ببه ارزیبابی و    ی سیاسی درباها دانشو  ها نگرش، ها ارزشسیاسی عبارت است از نظامی از 
 (.16: 1522کننبد )پنباهی و کبردی،     یمب های سیاسی خود را براساس آن معنا  یتفعالپردازند و  یمداوری دربارۀ امور سیاسی خویش 

هبای اببراز    او ارزش اسبت.  5«هرهاینبد  یهبا  ارزش»یا  8«وجود ی ابرازها ارزش»سیاسی،  فرهنگ با رابطه در اینگلاارت اصلی موضوع
هبای اسبتقالل،    شباخص شامل  ها ارزشاین گیرد.  ای از فرهنگ سیاسی که مستعد دموکراسی است درنظر می وجود یا رهاینده را گونه

نبه ببر   گرایا های ابراز وجود، دربردارندۀ تأکید فرامبادی  گرایانه، نگرش به برابری جنسیتی و دموکراسی است. ارزش های فرامادی ارزش
های معترضانة شاروندان، تساهل نسبت به آزادی دیگران و تأکید بر رفاه ذهنی هستند کبه در زنبدگی    آزادی فردی و سیاسی، فعالیت

ای ببرای گبذار تبدریجی از     اجتماعی را زمینبه -(. اینگلاارت در کل، توسعة اقتصادی158: 1522 شود )اینگلاارت و ولزل، منعکس می
دانند و معتقد است که توسعة اقتصادی تغییرات تدریجی فرهنگبی را   های معطوف به ابراز وجود می قا به ارزشهای معطوف به ب ارزش

ند و از دموکراسی حمایت بیشبتری کننبد   شوای خواهان ناادهای دموکراتی   طور فزاینده تودۀ مردم به شود می سب شود و  موج  می
 .شبود  د است که فرهنگ سیاسی طیفی از اقتبدارگرا تبا دموکراتیب  را شبامل مبی     (. بر همین اساس وی معتق26: 8111)اینگلاارت، 

ابراز وجود است و فرهنگ سیاسبی اقتبدارگرا دارای دو    های ارزشعقالنی و  های فرهنگ سیاسی دموکراتی  دارای دو شاخص ارزش
 ست.ا بقا های ارزشسنتی و  های ارزششاخص 

ای از آگاهی، عقاید،  مجموعه» به شرح زیر تعریف کرد: توان مذکور، فرهنگ سیاسی را میتعاریف  و ها درناایت، با توجه به ویژگی
ها، هنجارها، نمادها و رفتارهای گروهی از افراد که در بستر تاریخ و زندگی اجتماعی آنان شکل گرفته و معطوف ببه سیاسبت و    ارزش

 «.نظام سیاسی است

، هبا  گردد که در نظبر آن  برمیاواخر قرن نوزده   شناسان به جامعه« ة اجتماعیتوسع»پیشینة کاربرد اصطالح : توسعۀ اجتماعی

ضبمنی یبا    طبور  ببه . آنبان  یافت میتکامل  تر متمدنفرایندی بود که طی آن، جامعه از حالت سنتی یا اولیه به سطح پیشرفته، مدرن و 
توسب    5و گزلشبافت  6، یبا گمینشبافت  4توسب  دورکبی   سنتی و مدرن  ةتقسی  جوامع به دو گون .اند به این موضوع توجه کردهصریح 
، ایبن اصبطالح را در کتبابش ببا عنبوان      2بود. سپس هابااوس 12اجتماعی در اواخر قرن  توسعةتلویحی به مفاوم  ای ، اشاره1تونیس
د )میجلبی،  شب تکمیبل  اجتمباعی   ریبزی  برنامهمعتقد به  شناسان رواج داد. بعدها رویکرد او توس  جامعه 1284در سال  یاجتماع ةتوسع
اولین سند ما  سبازمان ملبل    1264منتشر شد. دو سال بعد، در سال  1268اولین گزارش وضعیت اجتماعی جاان در سال  (.6: 8115
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در  زندگی نامیده شده بود، منتشبر شبد.   های سطحکه در آن زمان  المللی در خصوص توسعة اجتماعی توس  گروهی از کارشناسان بین
د که امور اقتصادی و اجتماعی توسعه ببا هب  تلفیبق    کرپیشنااد  1«ای اقتصبادی و اجتمباعی سبازمان ملبل متحبدشور» 1258سال 
تأسیس شد. در  نین فضایی، برای اولبین ببار در   « مؤسسبة تحقیقبات توسعة اجتماعی سازمان ملل متحد»نیز  1255در سال  .شوند
در مجبامع جابانی   « کنفرانس توسعة اجتماعی کپنااگ در دانمبارک »از توسعه، در عنوان بعدی  مفاوم توسعة اجتماعی به 1226سال 
گبرا و   تبوان در  بار وب دو رویکبرد عبام     طورکلی نظریات مربوط به توسعة اجتماعی را می (. به2: 1525ران، همکاد )ازکیا و شمطرح 
 بندی کرد: گرا طبقه خاص

دند که نظریة توسعه باید نظریة نحوۀ پیشرفت جامعه بشبری در بسبتر مکبان و    گرا، معتق جاکوبز و کلولند در  ار وب رویکرد عام
هبای انسبانی    ها و فعالیت دهی انرژی فرایند سازمان»اند:  ها با  نین دیدگاه وسیعی توسعة اجتماعی را  نین تعریف کرده زمان باشد. آن

یش استفاده از نیروهای بالقوۀ انسبانی اسبت. توسبعة اجتمباعی     تبر؛ توسعه، افزا جات دسبتیابی ببه نتبایج ببزرگدردر باالترین سطح 
های باتری را ببرای   ها، جامعه راه (. از نظر آن8: 1222)جاکوبز و کلولند، « کارگیری یادگیری و به :پیوسته است ه  ببه ۀدارای دو حبوز
کنبد. رونبد    اجتماعی و اقتصادی خود ایجاد می کند و سازوکارهای سازمانی را برای دستیابی به اهداف های خود کشف می تحقق آرمان

دهبی   کارگیری، سبازمان  شود و در روند به گسترش آگاهی انسان و بس  یادگیری وی می موج  های جامعه کشف مسیر تحقق آرمان
ات اسبت کبه   های اجتماعی و اطالع های جسمی، سیست  دهی ماارت دهد. نتیجة این فرایند یادگیری، سازمان اجتماعی را افزایش می

افبراد   ،ای اسبت کبه در آن   گیرد. این ی  فرایند  رخه های انسانی مورد استفاده قرار می سپس برای بابود کارایی و اثربخشی فعالیت
گیرند. درناایت، جامعه در پاسبخ ببه    کار می های جدید به آموزند و سپس این یادگیری را در فعالیت طور مداوم از تجربیات گذشته می به

 یابد. ها توسعه می ها و محی  مادی، اجتماعی و فکری آن و تعامل بین انسان تماس
عملبی و رو ببه   -جانببة نظبری   فارلند و آسوکان، در  ار وب همین رویکرد، توسعة اجتماعی را عزیمت همه همچنین یاگونبر، م 

یچیدگی، درک، خالقیت، ماارت، لبذت و فضبیلت   وری، پ کمال جامعه از سطوح پایین به سطوح باالی توانایی، کارآمدی، کیفیت، باره
انسبان و   یبه توانمنبد  یده جامعه در سازمان ییتوانا یامدهایاز پ یکیآنان، توسعه  ید(. از د86: 1521، همکاراناند )یاگونبر و  دانسته

ر بر پیشرفت در ابعاد اقتصادی، ای پیچیده و  ندوجای است که ناظ ست. توسعه پدیدها ها ها و  الش مواجاه با فرصت یمنابع مولد برا
رود  کار مبی  ای از شرای  به دربارۀ حوزۀ گسترده گذارد؛ میهای اجتماعی اثر  سیاسی، اجتماعی و فناورانه است و بر همة روندها و جریان

 گذرد. و در مسیر پیشرفتش از مراحل مختلفی می
دانند که به باببود کیفیبت زنبدگی مبردم، توزیبع       را فرایندی میگرا، توسعة اجتماعی  عالوه، پاندی و جونز، با رویکردی عام به
جریبان   سبوی  ببه را قادر به حرکت  ها آنو  شود منجر میو اجتماعات  ای حاشیه های گروهبرای  ای ویژهمنابع و اقدامات  تر عادالنه
شبود کبه    شده تعریف می ریزی ندی برنامهیاعنوان فر در دیدگاه آنان، توسعة اجتماعی به (.55: 1221، و جونز )پاندی کند میتوسعه 
شبود و مسبتلزم مداخلبة اجتمباعی از طریبق       ایجاد تناسب  باتبر ببین نیازهبا و آرزوهبای انسبانی مبی        برایتغییر ناادی  موج 
ز در گرایانه دارند، بر اهمیت بخش ایردولتی و اجتماعات محلی نی با اینکه رویکردی دولت ها ریزی است. آن گذاری و برنامه سیاست

 کنند. فرایند توسعة اجتماعی پافشاری می
استس است. استس در  ار وب رویکرد مذکور، با تأکیبد ببر دو بعبد اقتصباد و     اجتماعی،  توسعة گرای خاص پردازان نظریهیکی از 

ماعی مبردم در همبة   جوی بابود رفاه مادی و اجتو داند که در جست بخشی می ای و میان رشته ای میان آزادی، توسعة اجتماعی را حوزه
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1. United Nations Economic and Social Council 
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زع  وی، اهداف توسعة اجتماعی از طریق مشارکت مردم تا باالترین حد ممکن در تعیین اهداف و نتایج توسبعه   سطوح جامعه است. به
کنندۀ دو نکته است: اول، تأمین رضایت مبردم   طور ضمنی بیان (. این تعریف به24-61: 1522شود )فیروزآبادی و همکاران،  تعقی  می

تواننبد داشبته    هایی کبه مبردم مبی    ها و دوم، افزایش سطح آزادی که با رشته انتخاب ح حداقل نیازهای اساسی از راه تأمین آندر سط
دادن به دو عامل اقتصادی و آزادی فردی بر برخی از تغییرات که در فرایند توسبعة   شود. نظریة استس، با اهمیت گیری می باشند، اندازه

گبرا   رویکبرد وی خباص   ،به همین دلیبل  .به سایر ابعاد توسعه توجه نکرده است نشان داده، امادهند، توجه  یاجتماعی ی  جامعه رخ م
 شود. تلقی می

استیگلیتز نیز در  ار وب همین رویکبرد، توسبعة اجتمباعی را توانبایی هبر       نظر برجستة اقتصادی، جوزف عالوه بر استس، صاح 
و ببر سبرمایة اجتمباعی و    امنابع و عالیق مشترک، به هنگام اختالف منافع دانسبته اسبت.    آمیز تضادها و پیوند جامعه برای حل صلح

(. از نظبر اسبتیگلیتز،   128-168: 8118عنوان عناصر ما  توسعة اجتماعی تأکیبد دارد )اسبتیگلیتز،    اعتماد در تسایل معاملة متقابل به
مرحلبه و در طبول زمبان و     ببه  ابود وضعیت کلی آن اسبت کبه مرحلبه   توسعة اجتماعی مترادف با بروز تغییرات در جامعه در راستای ب

 دهد. صورت گزینشی رخ می به
کنبد   شده تعریف مبی  ریزی توسعة اجتماعی را فرایند تغییر اجتماعی برنامه، گرا پردازان خاص عنوان یکی از نظریه میجلی به سرانجام

(. میجلبی، توسبعة   84: 1522ی  نبدوجای و پویبا در نظبر دارد )میجلبی،     عنوان ی  کلیت در درون فرایند که ارتقای رفاه مردم را به
د. شو پیشرفت می موج  و استاین تغییرات رو به رشد  .برد داند که جامعه را در راستای تغییر پیش می طوالنی می یاجتماعی را روند

هبای   هبا و سیاسبت   هبا، برنامبه   ها، پبروژه  ی طرحتدوین و اجرابا طور طبیعی و خودجوش، بلکه از طریق اقدام و  همچنین جامعه نه به
هبای   گبذاری  یاببد. عبالوه ببر آن، سبرمایه     محیطی و فرهنگی توسعه می آگاهانه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست

از نظر میجلی، توسبعة   نفع در حوزۀ اقتصادی است. های ذی اجتماعی دارای کارکرد مثبت و سوددهی برای تمام افراد، خانوارها و گروه
هبای   های خاصی سروکار داشته باشد، با تمام جمعیت و مشارکت همة مردم در ارتباط است، اما برنامبه  اجتماعی بیشتر از آنکه با گروه
 های قومی، کارگران و زنان است. پذیر مانند روستاییان، اقلیت های فقیر و اقشار آسی  توسعه در درازمدت، به نفع گروه

نظران فرهنبگ سیاسبی، در  بار وب دو     ، اال  صاح شدطور که ذکر  همان: ط توسعۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسیارتبا

با خأل  یاجتماع توسعةبه همین دلیل بررسی فرهنگ سیاسی از حیث  .اند رویکرد فرهنگی و اقتصادی، فرهنگ سیاسی را بررسی کرده
توان تأثیر برخی از ابعاد اجتماعی توسعه بر فرهنگ سیاسبی   بررسی نظریاتش مییکی از اندیشمندانی که از خالل  .است رو روبهنظری 

فرهنبگ سیاسبی، نقبش عوامبل      توسعةمدنی و سرمایة اجتماعی در  های کردن نقش سنت با برجسته وااست.  1را استخراج کرد، پاتنام
و را در  بار وب رویکبرد   اببا قطعیبت نظریبة     تبوان  به همین دلیل نمی .ر فرهنگ سیاسی بررسی کرده استاجتماعی و فرهنگی را د

اینکه عوامل فرهنگی و اجتماعی را با ه  در تبیین و تحلیل فرهنگ سیاسبی ماب     دلیل بهاجتماعی به فرهنگ سیاسی قرار داد، بلکه 
 .کرد تحلیل «فرهنگی-اجتماعی»در  ار وب رویکرد  توان میرا  اوفرا کرده، نظریة 

وکراسی در مناطق مختلف ایتالیا متوجه شد که جامعة مدنی که در خالل توسعة اجتماعی یب  جامعبه   پاتنام با بررسی عملکرد دم
هبای   هبای سیاسبی ببرای درک پدیبده     ها و نگبرش  و لزوم توجه به ارزشادموکراسی است.  توسعةعامل در  ترین ما ، یابد توسعه می
دهد عناصری مانند اعتماد که برای فرهنبگ   داده است. پاتنام نشان می گیری دموکراسی پایدار را مورد تأکید قرار ویژه شکل سیاسی به

 (.115: 1525محمدی،  تبیین کنند )گل یخوب توانند پایداری یا ناپایداری دموکراسی را به مدنی آلموند و وربا اهمیت زیادی داشتند، می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Putnam 
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کند کبه  برا ببا وجبود      دهد و این پرسش را مطرح می ، ایتالیا را مصداق مطالعاتش قرار مییمدن یها و سنت یدموکراسدر  پاتنام
تبر و از حاکمبان پاسبخگوتری     مشابه بر مناطق شمال و جنبوب ایبن کشبور، منباطق شبمالی آن پیشبرفته       یقانونبودن ساختار  حاک 

تیبات ناادی یکسبان،  ها با وجود تشکیالت و تر کند که تفاوت در عملکرد این حکومت برخوردارند. او درناایت، این نظریه را مطرح می
(. پاتنبام موفقیبت   55 :1526 ناشی از متغیر فرهنگ سیاسی متفاوت نافته در بافت و زمینة اجتمباعی ایبن منباطق اسبت )باگناسبکو،     

دهد که موج  مشارکت شاروندان ایبن   های مدنی نسبت می های مناطق شمالی نسبت به جنوب این کشور را به وجود سنت حکومت
سباختن   مرتب  باکه  کند و بیان میااند.  های اجتماعی و سیاسی افقی شده مومی، پیروی از قوانین و نیز ایجاد شبکهمناطق در مسائل ع

توان به وجبود حکبومتی    های داوطلبانه در دستیابی به مشارکت سیاسی می های مدنی و سازمان تفکرات اجتماعی با تفکر لزوم انجمن
 اودانبد.   گیری فرهنگ سیاسی مؤثر مبی  های مدنی و زمینة اجتماعی را در شکل سنت پاتنام(. 62 :1512 کارآمد اطمینان داشت )پاتنام،

هبا را از   دلیل ایجاد ارتباطات افقی در انجمبن  گیری اعتماد متقابل میان آنان به های انجمنی میان شاروندان و شکل وجود انواع ارتباط
 .دهد میقرار  تحت تأثیرفرهنگ سیاسی شاروندان را  گیری شکل داند که نحوۀ های اجتماعی می جمله مصادیق سرمایه

های اجتمباعی و   های مدنی و سیاسی، ایجاد شبکه سازمان، ها انجمناجتماعی مانند تشکیل  های درناایت پاتنام، عوامل و شاخص
اجتماعی ی   توسعةکه در فرایند  ار سرمایة اجتماعی های مؤلفه عنوان بهشاروندان و حکومت  انیماعتماد  گیری سیاسی افقی و شکل

استدالل کبرد کبه از    توان می اساس براین. داند های سیاسی شاروندان مؤثر می نگرشو  ها ارزش گیری شکلدر  شوند میجامعه ایجاد 
سبی،  د و ببا تسبایل مسبیر توسبعة سیا    نب ک مبی ابعاد اجتماعی توسعة فرهنگ سیاسی را متحبول   نظر پاتنام، در کنار عوامل فرهنگی،

 .دساز میگسترش و تداوم دموکراسی را مایا  های زمینه

 تحقیق شناسی روش
ای،  روش پبژوهش مقایسبه   .گیبرد  تحلیلی باره مبی  -با رویکرد توصیفی 1یا سهیمقالة حاضر با توجه به موضوع پژوهش، از روش مقا

(. ایبن  115: 1522، 8رود )ریگبین  کبار مبی   به« ها وتها و تفا برای مطالعة تنوع؛ یعنی الگوهای شباهت»یکی از منابع معرفتی است که 
های بزرگ اسبت و   دادن به پرسش دنبال پاسخ نگر است که به های علوم اجتماعی کالن ترین و پرکاربردترین روش روش، یکی از ما 

این نظر ما  است کبه  مطالعات تطبیقی از  دهد. واحدهای مشاهده و سطح تحلیل خود را مورد بحث قرار می ،در سطح میانی و کالن
تحلیبل روش تطبیقبی، عبالوه ببر توصبیف و تبیبین        (.8115ریااکس، ) داند میپوچ  درواقعمنفرد بدون مقایسه را  های پدیدهمطالعة 
. دکنب  ها، جوامع و کشورها را مطالعه می مقیاس همچون ملت ها، شرای  و پیامدها واحدهای اجتماعی کالن و بزرگ ها و تفاوت مشابات

اسبت کبه ببا روش     8181کشورهای مختلف جابان در محبدودۀ زمبانی مطالعبه سبال       ةواحد مطالع، در پژوهش حاضر، اساس نبرای
المللبی   ببین  های سازمان های ای و اسنادی شامل گزارش ابزار گردآوری اطالعات، مطالعة کتابخانه. اند گیری هدفمند انتخاب شده نمونه

، از معتبر هستند المللی بینو مؤسسات  ها دلیل اینکه متعلق به منابع موثق و سازمان ها به داده ها و مقاالت تخصصی است. معتبر، کتاب
 .ندروایی و اعتبار برخوردار

 تحقیقهای  یافته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. comparative method 

2. Ragin 
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توان ببه آن رجبوع کبرد و ابعباد مختلفبی از       ترین ناادهای تخصصی که در ارتباط با بررسی وضعیت توسعة اجتماعی می یکی از ما 
هبای توسبعة    است که هر پنج سال گزارشی با عنوان شاخص 1مطالعات اجتماعی یالملل نیب ةد، مؤسسیعة اجتماعی را سنجمفاوم توس

شباخص   وسیلة شش بهها و منابع اطالعاتی متنوع، سازۀ توسعة اجتماعی  گیری از داده ها، با باره کند. در این گزارش اجتماعی ارائه می
( 1ها و اداام اقلیت 5، برابری جنسیتی6شخصی ، اعتماد و امنیت میان4گروهی ، انسبجام درون5ها و انجمنها  ، باشگاه8کلی )فعالیت مدنی
 صورت زیر است: های مذکور، به (. تعریف شاخصISS, 2016د )شو خالصه و ارائه می

هبای   مشارکت در فعالیت ها و ابزارهای مدنی، مشارکت در رسانه یها این شاخص دربرگیرندۀ دسترسی به انجمن فعالیت مدنی:

 .استآمیز یا دادخواست  تظاهرات مسالمت نظیرمدنی 

هبا و   زندگی انجمنی در داخل شارها، محله دکند که تا  ه ح گیری می : این شاخص اندازهها ها و انجمن عضویت در  اشگاه

 کنند. اجتماعی تضمین می  نین پیوندهایی امنیت و رفاه افراد را از طریق ی  سیست  رواب  .روستاها وجود دارد

کند تا  به انبدازه انسبجام اجتمباعی      گیری و مشخص می و تبعیض را اندازه یا های قومی و فرقه تنشگروهی:  انسجام درون

گروهبی اسبتحاله پیبدا     های مدنی یا خشونت درون به ناآرامی آنکه بدونشدۀ مذهبی، قومی و زبانی وجود دارد،  های تعریف میان گروه
 کند.

ها وجود دارد.  نین  کند که تا  ه حد انسجام اجتماعی در میان اریبه این شاخص مشخص می شخصی: تماد و امنیت میاناع

 .شود انسجامی از طریق پیوندهای اعتماد، کنش متقابل، و فقدان نیت مجرمانه متجلی می

های تحصیالت و اشتغال،  به در خانبه و    ر زمینهبرابر با مردان د یها یعنی اینکه زنان تا  ه اندازه از فرصت  را ری جنسیتی:

  ه در زندگی سیاسی، برخوردارند.

هبای طبقبات پبایین     مردمان بومی، مااجران، پناهندگان و گبروه  مانند ریپذ  یهای آس : سطح تبعیض علیه گروهها ادغام اقلیت

 (.18-2: 8118گیرد )فوآ و تانر،  جامعه را دربرمی
ماننبد   هبایی  شاخص از نظر او، که طوری به ؛کند بر فرهنگ سیاسی را تأیید می اجتماعی فوق های شاخص نظریة پاتنام، تأثیرگذاری

اعتمباد میبان شباروندان و     گیبری  افقی و شبکل  یهای اجتماعی و سیاس های مدنی و سیاسی، ایجاد شبکه سازمان، ها تشکیل انجمن
سیاسبی   هبای  نگبرش و  هبا  ارزشو  یابنبد  سعة اجتمباعی گسبترش مبی   که از مصادیق سرمایة اجتماعی هستند، در فرایند توحکومت 

 .دهند میقرار  تحت تأثیرشاروندان را 
فرهنبگ سیاسبی را شبامل     او. کنبد  میاجتماعی با فرهنگ سیاسی را تأیید  توسعة های شاخص ارتباطنظریة تسلر نیز تا حدودی، 

توسبعة اجتمباعی، اعتقباد ببه     استدالل کرد کبه   توان بر این مبنا، می .داند رفتاری شاروندان و مردمان عادی می شناختی و های جنبه
 مشبارکت  افبزایش  سبب  دهد و  دهد، اعتماد میان شاروندان را افزایش می برابری جنسیتی و مدارای سیاسی را در شاروندان ارتقا می

، گروهی در فرایند توسعة اجتمباعی  درون و انسجام ها اقلیتاداام  های د. همچنین با تحقق شاخصشو شاروندان در عرصة سیاست می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. ISS: International Institue of Social Studies 

2. civic activism 

3. clubs and associations 

4. intergroup cohesion 

5. interpersonal safety and trust 

6. gender equality 

7. inclusion of minorities 
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و میبان   یتبب   میهای طبقات پایین جامعه، کاهش  مردمان بومی، مااجران، پناهندگان و گروه مانندپذیر  های آسی  تبعیض علیه گروه
در جامعه پذیرفته و عنوان ی  اصل  گرایی سیاسی به آید. درنتیجه کثرت وجود می های مذهبی، قومی و زبانی انسجام اجتماعی به گروه

عملبی در سیاسبت درگیبر     صبورت  ببه شباروندان   ،آن تببع  ببه و  شود میفراه  ها در عرصة سیاست  زمینة مشارکت همة افراد و گروه
 .دشو می. این عوامل سب  ظاور ی  فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتی  در جامعه شوند می

محبور   است که با دیدگاهی اجتماعی و انسان 1شاخص پیشرفت اجتماعی یکی دیگر از ابزارهای سنجش توسعة اجتماعی کشورها،
در آمریکا ثبت شده اسبت و   8118کند. این سازمان ایرانتفاعی در سال  گیری می وضعیت توسعة اجتماعی و پیشرفت کشورها را اندازه
شاخص پیشبرفت اجتمباعی از ترکیب      کشور تدوین و منتشر کرد. 61برای  8115اولین گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی را در سال 

نیازهبای اساسبی    .1اند از:  های شاخص پیشرفت اجتماعی عبارت آید. ابعاد و مؤلفه دست می ( به111سنجه و با امتیازدهی )صفر تا  64
سبتن یبا   زی هبای ببه   بنیبان  .8های پایة پزشکی، آب و باداشت عمومی، سرپناه یبا مسبکن، امنیبت فبردی(؛      )تغذیه و مراقبت 8انسانی

 4هبا  فرصبت  .5زیسبت( و   ای، دسترسی به اطالعات و ارتباطات، سالمت و تندرستی، کیفیت محبی   دسترسی به دانش پایه) 5بازیستی
هریب  از کشبورهای    ۀرتبه، رده و نمر 1. جدول 6)حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب، مدارا و اداام، دسترسی به آموزش عالی(

 .دهد منتخ  را نمایش می

 2222در سال  یاجتماع یشرفتمنتخب جهان از نظر شاخص پ یکشورها ۀ. رده، رتبه و نمر1جدول 

 نمره رتبه رده کشور

15/28 1 اول نروژ  

54/21 4 اول نیوزیلند  

41/21 1 اول کانادا  

14/21 15 اول ژاپن  

65/22 14 دوم لوکزامبورگ  

11/26 82 دوم آمریکا  

58/25 55 دوم اسرائیل  

یکرواس 28/21 52 سوم   

55/21 41 سوم آرژانتین  

42/18 11 سوم پاراگوئه  

54/52 21  اارم  وتان  

81/52 28  اارم ترکیه  

14/51 111 پنج  سنگال  

81/65 112 پنج  تانزانیا  

85/66 185 پنج   نگالد   

11/61 152 شش  شمالیۀ کر  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. social progress index 

2. basic human needs 

3. Foundations of Wellbeing 

4. opportunity 

5. https://www.socialprogress.org:2020 
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 42 148 شش  موزامبیک

62/42 146 شش  اتیوپی  

41/45 164 شش  گینه  

82/48 166 شش  افغانستان  

 https://www.socialprogress.org ؛8181 ی،اجتماع یشرفتشاخص پ :منبع

تبوان از طریبق مقایسبة آن ببا      کشورهای جابان کبه مبی   معتبر برای سنجش دموکراسی و فرهنگ سیاسی  های یکی از شاخص
شباخص   اسبت.  1سباالری  ی را درک کبرد، شباخص مبردم   شاخص پیشرفت اجتماعی، رابطة میان توسعة اجتمباعی و فرهنبگ سیاسب   

کشور جاان است. این شباخص   151در  ساالری مردم نتایج تحقیقات سالیانة واحد اطالعات اکونومیست دربارۀ وضعیت ساالری، مردم
فرهنبگ   ،4، مشارکت سیاسبی 5حکومت عملکرد ،8و تکثرگرایی انتخابات شاخص جزئی در پنج شاخص اصلی شامل شیوۀ 51براساس 
وکراسبی از باتبرین وضبعیت تبا     را براساس وضبعیت دم  کشورها از نمرۀ صفر تا ی  است. این فارست، 5های مدنی آزادیو  6سیاسی
های اسبتبدادی   حکومت های ترکیبی( و ناقص، شرای  بینابینی )حکومت دموکراسی کامل، دموکراسی ترین وضعیت به  اار نوع وخی 

 صبورت  ، به اارگانه های در هر ی  از گروه 8181(. وضعیت تعدادی از کشورها در سال 8181کند )اکونومیست،  )اقتدارگرا( تقسی  می
 ده است.شذکر  8هدفمند انتخاب و در جدول 

 
 2222منتخب در سال  یکشورها یساالر . شاخص مردم2جدول 

حکومت نوع  رتبه کشور 
 و انتخا اتۀ شیو

 تکثرگرایی
 عملکرد
 حکومت

 مشارکت
 سیاسی

 فرهنگ
 سیاسی

 های آزادی
 مدنی

 جمع
 امتیاز

 دموکراسی
 کامل

54/2 11 1 نروژ  11 11 41/2  21/2  

25/2 11 4 نیوزیلند  22/2  16/2  41/2  86/2  

62/2 6 کانادا  25/2  22/2  52/2  41/2  84/2  

61/2 11 15 لوکزامبورگ  51/5  16/2  11/2  52/2  

16/2 81 ژاپن  61/2  51/5  15/2  65/2  15/2  

 دموکراسی
 ناقص

11/2 86 آمریکا  12/5  22/2  86/5  65/2  28/1  

11/2 81 اسرائیل  61/1  44/2  61/1  62/6  24/1  

11/2 42 آرژانتین  55/6  51/5  55/6  24/1  26/5  

11/2 62 کرواسی  11/5  11/5  52/4  15/5  61/5  

16/2 51 پاراگوئه  11/6  6 52/4  15/1  12/5  

 های رژیم
 ترکیبی

48/1 15  نگالد   11/5  11/5  55/6  11/4  22/6  

16/2 24  وتان  12/5  55/5  11/6  11/4  11/6  

12/5 25 سنگال  11/6  44/4  86/5  22/6  51/6  

25/4 25 تانزانیا  11/6  11/6  86/5  41/4  11/6  

61/5 114 ترکیه  55/6  65/6  55/6  56/8  42/4  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. democracy index 

2. electoral process and pluralism 

3. functioning of government 

4. political participation 

5. political culture 

6. civil liberties 
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 اقتدارگرا

62/8 188 موزامبیک  45/1  11/6  11/6  65/5  61/5  

48/1 185 اتیوپی  61/5  65/6  11/6  56/8  52/5  

61/5 155 گینه  45/1  44/4  52/4  56/8  12/5  

48/5 152 افغانستان  54/1  22/5  61/8  28/5  62/8  

شمالی کرۀ  151 11/1  61/8  51/1  86/1  11/1  12/1  

 The Economist Intelligence Unit Limited, 2020؛ 8181 ،ستی، اکونومیساالر منبع: شاخص مردم

ها  دهد این شاخص نشان می 8181ساالری در سال  شورهای مختلف در هردو شاخص پیشرفت اجتماعی و مردممقایسة وضعیت ک
جوامبع   و؛ زیرا تمام کشورهایی که دارای توسعة اجتماعی بباالیی هسبتند، جبز   بگذارندفرهنگ سیاسی شاروندان را تأثیر بر توانند  می

نمونبه، کشبورهای نبروژ،     ؛ ببرای در سبطح بباالیی قبرار دارد    ها سیاسی آننمرۀ فرهنگ  شوند و دارای دموکراسی کامل محسوب می
ترتیب    به ها آنو نمرۀ شاخص پیشرفت اجتماعی  شوند میمحسوب  یافته توسعهکشورهای  ونیوزیلند، کانادا، لوکزامبورگ و ژاپن که جز

 و 16/2، 52/2، 16/2، 11 ترتیب   ببه یی و در سبطح بباال   هبا  ، نمرۀ فرهنگ سیاسی آناست 14/21و  65/22، 41/21، 54/21، 15/28
کشبورهای دارای حکومبت    وجبز  درنتیجبه اسبت و   11تبا   2بباال و ببین    ها آن ساالری مردمآن، نمرۀ کل شاخص  تبع به .است 15/2

 .شوند میدموکراسی کامل محسوب 
 28/21، 55/21، 58/25، 11/26های  ا نمرهآمریکا، اسرائیل، آرژانتین، کرواسی و پاراگوئه ب متحدۀ ایاالتهمچنین کشورهایی مانند 

 سباالری  مبردم در شباخص   هبا  اجتماعی قرار دارند، نمبرۀ آن  توسعةدوم و سوم  های ردهدر شاخص پیشرفت اجتماعی که در  42/18و 
د و یآ میپایین اجتماعی  توسعة متناس  با افت نیز ها فرهنگ سیاسی آن تبع آن، است و به 12/5و  61/5، 26/5، 24/1 ،28/1ترتی   به

 .کند میدموکراسی ناقص میل  سوی به ها نظام سیاسی آن
اجتماعی مانند بنگالدش، بوتان، سبنگال، تانزانیبا و ترکیبه ببا نمبرۀ پیشبرفت        توسعةعالوه بر آن، کشورهایی ردۀ  اارم و پنج  

و  86/5، 86/5، 11/6، 55/6 ترتیب   ببه ه کب  هبا  ، نمرۀ فرهنگ سیاسی آن81/52و  81/65، 14/51، 54/52، 85/66 ترتی  بهاجتماعی 
اجتماعی نسبتاع پایین، دارای فرهنگ سیاسی تبعی هسبتند   توسعةاین کشورها متناس  با سطح  درنتیجهاست، نسبتاع پایین است.  55/6

 .گیرند میترکیبی قرار  های رژی  وجز 8181در سال  ساالری مردمو براساس شاخص 
بی ، اتیوپی، گینه، افغانستان و کرۀ شمالی که در ردۀ شش  توسبعة اجتمباعی قبرار دارنبد، همبه      درناایت، کشورهایی مانند موزام

پیشبرفت اجتمباعی و فرهنبگ     هبای  دارای فرهنگ سیاسی ایردموکراتی  و رژی  سیاسی اقتدارگرا هستند. نگاهی به نمبرۀ شباخص  
و  82/48، 41/45، 62/42، 42ترتیب    ایبن کشبورها ببه    نمرۀ شاخص پیشرفت اجتماعی ست.ا سیاسی این کشورها گواهی بر این ادعا

است و متناس  ببا وضبعیت توسبعة اجتمباعی      86/1و  61/8، 52/4، 11/6، 11/6ترتی   است. فرهنگ سیاسی این کشورها به 11/61
 ها در سطح پایینی قرار دارد. آن

 گیری بحث و نتیجه
های فعالیت  ( نشان داد در فرایند توسعة اجتماعی ی  جامعه، شاخص8115المللی مطالعات اجتماعی ) های مؤسسة بین بررسی شاخص
 هبای  مؤلفبه ابعاد و ها،  شخصی، برابری جنسیتی و اداام اقلیت گروهی، اعتماد و امنیت میان ها، انسبجام درون ها و انجمن مدنی، باشگاه

مثابة فرایندی از تغییبرات آگاهانبه    توسعة اجتماعی بهگفت  توان می اساس براین. دهد میقرار  شاروندان را تحت تأثیرفرهنگ سیاسی 
بس  و گسترش آن از حیث اجتمباعی، سیاسبی، اقتصبادی و فرهنگبی،      برایدر راستای بابود وضعیت مردم و افزایش توانایی جامعه 
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معطوف به سیاسبت   یگروه ها، هنجارها، نمادها و رفتارهای ای از آگاهی، عقاید، ارزش عنوان مجموعه فرهنگ سیاسی شاروندان را به
 .دهد و نظام سیاسی، تحت تأثیر قرار می

هبای فرهنبگ سیاسبی سبازگاری و      های فبوق و مؤلفبه   بررسی نظریات اندیشمندان حوزۀ فرهنگ سیاسی نشان داد میان شاخص
تی و احساسبی تلقبی   هبای ارزشبی، شبناخ    گیبری  ( که فرهنگ سیاسی را عبارت از جات1255قرابت وجود دارد. نظریة آلموند و وربا )

عنوان عناصر ما  توسعة اجتمباعی تأکیبد دارد    متقابل به ةنظریة استیگلیتز که بر سرمایة اجتماعی و اعتماد در تسایل معامل ،کنند می
هبا را نمونبة ببارز مشبارکت مبدنی و سبرمایة        ( که مشبارکت در انجمبن  1512(، همسو با نظریة پاتنام )128-168: 8118)استیگلیتز، 

نظریة تسلر که برابری جنسیتی، مدارای سیاسی، اعتمباد سیاسبی، مشبارکت مبدنی،      ،داند عنوان مقوم فرهنگ سیاسی می اعی بهاجتم
( که معتقدند دسترسبی  1522گیرد و نظریة اینگلاارت و ولزل ) عالیق سیاسی و دانش سیاسی را متغیرهای فرهنگ سیاسی درنظر می

گیبری   شبدن نیازهبای فرامبادی و شبکل     مطرح سب و  دهد میداوم، حس کرامت و امنیت را ارتقا صورت م پایدار به منابع و کاالها به
 .کند می، ادعای فوق را تأیید شود فرهنگ سیاسی دموکراتی  نزد شاروندان می

های پیشرفت اجتماعی و  عالوه بر آن، بررسی وضعیت کشورها از نظر توسعة اجتماعی و دموکراسی، براساس شاخص
از  کشورهایی که ،دشه مشاهده ک ، وجود رابطة میان توسعة اجتماعی و فرهنگ سیاسی را تأیید کرد.  نان8181الری در سال سا مردم
های  نظام سیاسی دموکراسی کامل هستند. این با نتایج یافته دارای فرهنگ سیاسی و اجتماعی وضعیت خوبی دارند، توسعةنظر 

-اند مردم در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی ( همسو است که نشان داده1528حمدی )( و ا8118(، کیربیس )8111اینگلاارت )
 تری هستند و مشارکت بیشتری در سیاست دارند. های دموکراتی  ترند، حامی ارزش ترند، از نظر سیاسی نیز فعال یافته اجتماعی توسعه

و  آید میاجتماعی آنان پایین  توسعةتناس  با افت م ،که فرهنگ سیاسی کشورهای مختلف استحاکی از آن  ها همچنین بررسی
دموکراسی  سوی بهه نظام سیاسی کشورهای ردۀ دوم و سوم پیشرفت اجتماعی ک ؛  نانکند میآن نظام سیاسی آنان نیز تغییر  تبع به

سی تبعی و نظام نظام سیاسی ترکیبی و فرهنگ سیا سوی بهناقص، نظام سیاسی کشورهای ردۀ  اارم و پنج  پیشرفت اجتماعی 
نوع محدود و  سوی بهنظام سیاسی اقتدارگرا و فرهنگ سیاسی آنان  سوی بهسیاسی کشورهای ردۀ شش  پیشرفت اجتماعی 

شاروندان  ک (، مبنی بر سطح مشارکت سیاسی نسبتاع 8112یراکاستا ) تحقیقات لیگی ونتایج  ها این یافته .کند میایردموکراتی  سیر 
 کند را تأیید می( 1522ران )همکاو  خداشاری توسعه و نتایج پژوهش مظلوم ت به سیاست در کشورهای درحالعالقگی نسب در و بی
 .دهند ی نشان میدارند، به فرهنگ سیاسی محدود گرایش بیشتر را یافتگی اجتماعی اند افرادی که کمترین میزان توسعه دادهکه نشان 

سرانجام بعد اجتماعی مقدم است و  طرح کرد که در رابطة میان ابعاد مختلف توسعه،این ایده را م توان می فوق های براساس یافته
 باشناسی سیاسی، متفاوت  کننده دارد. اهمیت این دیدگاه در این است که با ارائة رویکردی نظری در جامعه نقش بنیادی و تعیین

جوید؛  ع آن توسعة سیاسی را در فرایند توسعة اجتماعی میتب وجودآمده در فرهنگ سیاسی و به رویکردهای قبلی و رایج، تغییرات به
داند و معتقد است با  تغییرات در فرهنگ سیاسی را بدون توجه به فرایند توسعة اجتماعی ناکافی می ةپژوهش حاضر، مطالع بنابراین

سیاسی مردم درک و توصیف  یابد و ه  دالیل وضعیت فرهنگ شناسی سیاسی گسترش می شناخت این فرایند، ه  حوزۀ دانش جامعه
محور، بر فرهنگ سیاسی مؤثر است و  محور، شاروندمحور و مشارکت ای مردم عنوان توسعه زیرا توسعة اجتماعی به شود؛ می

 مانندجامعه ، 1به تعبیر پارسونز .دهد میقرار  عنوان بخشی از کل نظام فرهنگی تحت تأثیر های سیاسی شاروندان را به گیری جات
، ولی شوند است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هرکدام از این اجزا، با داشتن کارکردی خاص از ه  متمایز میسیستمی 
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توسعة اجتماعی با تأثیر بر نظام  ترتی  بدین(. 55: 1526ه  رواب  متقابل دارند )کرای ،  مرات  سیبرنتیکی با در ی  سلسله حال درعین
 عنوان بخشی از نظام فرهنگی تحت تأثیر قرار دهد. ا بهتواند فرهنگ سیاسی ر اجتماعی می

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  های و جنبه استفراتر از دیگر ابعاد توسعه اجتماعی  توسعةکه  شود درناایت، این نتیجه حاصل می
عه در فرایند توسعة عنوان جزئی از روند توسعة سیاسی ی  جام فرهنگ سیاسی شاروندان به ترتی  بدین .آن هستندزیرمجموعة 

رویکرد »توسعة اجتماعی مقدم بر فرهنگ سیاسی است. این رویکرد، رویکردی نظری تحت عنوان  ؛ بنابراینشود اجتماعی متحول می
در تحلیل فرهنگ سیاسی است که برخالف رویکردهای قبلی و رایج که بر نقش عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در « اجتماعی

 .داند کننده می کردند، نقش ابعاد اجتماعی توسعه را در تحلیل و تبیین فرهنگ سیاسی تعیین سی تأکید میتحلیل فرهنگ سیا

 منابع
 115-152 (،1)2، پژوهشنامة علوم سیاسیرهانیده.  های (. فرهنگ سیاسی جوامع اسالمی: با تأکید بر وضعیت ارزش1528احمدی، یعقوب )

https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1392.9.1.6.6 
 ةمجل(. بررسی سطح توسعة اجتماعی در شار تاران. 1525هادی ) ،اهلل، سیدمیرزایی، سیدمحمد و برامدی ازکیا، مصطفی، زنجانی، حبی 

  https://jisds.srbiau.ac.ir/article_6799.html.81-1 (،4)5، مطالعات توسعة اجتماعی ایران
 . ترجمة یعقوب احمدی. تاران: کویر.یدموکراس و یفرهنگ رییتغ ،ینوساز(. 1522اینگلاارت، رونالد و ولزل، کریستین )

ران. تاران: همکا، ترجمة محمد خضری و دوم لد. جشناسی سیاسی راهنمای جامعه در ،یاجتماع یة(. اعتماد و سرما1522باگناسکو، آرنالدو )
 پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

 تاران: وزارت کشور. .ترجمة محمدتقی دلفروز .های مدنی (، دموکراسی و سنت1512پاتنام، رابرت )
 .41-51 ،5-6نگ، نامة فره(. فرهنگ سیاسی و توسعة سیاسی. ترجمة مجید محمدی. 1511پای، لوسین )

 ،61، فصلنامة علوم اجتماعی(. فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعة موردی استان گلستان. 1522پناهی، محمدحسین و کردی، حسین )
1-51https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6817  

 رسا. یخدمات فرهنگ ۀتاران: مؤسسوحید بزرگی و علیرضا طی .  ة. ترجمیا سهیمقا استیس یها هینظر(. 1511 یلکوت، رونالد )
 تاران: آگه.. ترجمة محمد فاضلی. یفیو ک یکم یها روش یفراسو یقیروش تطب(. 1522ریگین،  ارلزسی )

فصلنامة مطالعات و  .های اجتماعی شار سنندج (، تحلیل روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل1522سجادی، اری  و مقصودی، مجتبی )
 https://doi.org/10.22059/jisr.2019.272851.800. 144-111 (،4)2تحقیقات اجتماعی در ایران، 

 .فرجام  یران: نتا .احزاب یداریناپا در رانیا یاسیسا  فرهنگ س .(1521عل ، محمدرضا )
فصلنامة (. صد سال فرهنگ سیاسی در ایران: فراتحلیل آثار پژوهشی مرتب  با دورۀ مشروطة تا انقالب اسالمی. 1522نیا، محمدعلی ) فاطمی

 or/20.1001.1.17350727.1398.22.86.2.0https://dorl.net/d. .51-51 ،4، مطالعات راهبردی
های کشور و رابطة آن  ها و رتبة توسعة اجتماعی در استان (. مطالعة شاخص1522اهلل ) روح ،فیروزآبادی، سید احمد، حسینی، سید رسول و قاسمی

 .24-61 ،51، فصلنامة رفاه اجتماعیبا سرمایة اجتماعی. 
فصلنامة فرهنگ سیاسی معلمان و عوامل مرتب  با آن.  های گیری (. مطالعة پیمایشی جات1525خالید ) ،جقادرزاده، امید، احمدی، یعقوب و میاران
  40Doi:https://doi.org/10.22059/jisr.2017.203912.3. 862-851 (،8)5ایران، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در 

 .55-1،(8)11 نشریة سیاست خارجی،(. فرهنگ سیاسی: پیوند میان تحلیل خرد و کالن. 1516قوام، عبدالعلی )
 .تاران: نشر آگه .عباس مخبر ة. ترجممدرن: از پارسونز تا هابرماس یاجتماع یةنظر(. 1526کرای ، یان )

 .122-166 ،22، فصلنامة آسیای مرکزی و قفقازها، ابعاد و پیامدها.  ریشه(. فرهنگ سیاسی روسیه: 1525نیا، رقیه ) کرمی، جاانگیر و کرامتی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1392.9.1.6.6
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1392.9.1.6.6
https://jisds.srbiau.ac.ir/article_6799.html
https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6817
https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6817
https://doi.org/10.22059/jisr.2019.272851.800
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17350727.1398.22.86.2.0
doi:https://doi.org/10.22059/jisr.2017.203912.340
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فصلنامة پژوهشنامة علوم (. درآمدی بر تبیین فرهنگی سیاست )نگاهی به رهیافت فرهنگ سیاسی در عل  سیاست(. 1525محمدی، احمد ) گل
 .165-151 ،5، سیاسی

 ترجمة سید احمد فیروزآبادی و حمیده دباای. تاران: انتشارات علمی و فرهنگی(. توسعة اجتماعی: نظریه و اقدام، 1522میجلی، جیمز )
شاروندان شار رشت.  :موردی ةمطالع ؛(. بررسی رابطة توسعة اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعة ایران1522) نوری، هادی و دیگران

 811https://doi.org/10.22034/ipsa.2020.411-115 (،5)16، پژوهشنامة علوم سیاسی
پژوهشگاه مطالعات  تاران:، نیا آریاییترجمة مسعود  .اجتماعی توسعةنظریة جامع  (.1521ان ) ،، رابرت و آسوکانفارلن یاگونبر، گری، م 
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