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Abstract
Despite the fact that political capital is very important in countries that are based
on democracy, Currently due to the lack of attention to political capital, the
political trust of citizens in government officials has decreased. Low political
capital leads to a decrease in citizen participation and political awareness and a
decrease in trust in government officials. Therefore, it is necessary to design the
prerequisites of political capital and prioritize these factors, the necessary
investment to realize and promote political capital to increase the citizens' trust
and conscious participation in those in charge. The existence of a democratic
state requires the conscious participation of citizens, which leads to the
realization of political capital. The aim of the present study is to analyze,
prioritize and present the model of political capital prerequisites. This study
from the perspective of goal is practical, and of nature and the method is
applied-descriptive and is among mixed studies. In the qualitative section, 11
professors of management and political science through semi-structured
interviews, and in the quantitative section, 21 political experts and government
officials through paired comparison questionnaires have participated in this
study. For coding data Atlas.ti software and prioritizing answers fuzzy Delphi
method has been used. The findings of the study show that the domination of
interactive culture over the society, decreasing of power distance, increasing of
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citizen’s social freedom, and political transparency are the most important
factors in creating political capital. The results of the study inform officials and
political decision-makers about the importance of political capital and provide
the basis for increasing the political trust of citizens by strengthening the
incentives of political capital.
Keywords: democracy, political participation, political capital, fuzzy Delphi
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چکیده
علیرغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بناا شاه اناه اهمیات
بسیار زیادی دارد اما در حال حاضر به دلیل عهمتوجه به سرمایه سیاسی اعتماد سیاسی
شهرونهان نسبت به متصهیان دولتی کاهش یافته است .پایین بودن سرمایه سیاسی منجر
به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شاهرونهان و کااهش اعتمااد نسابت باه متصاهیان
دولتی میشود .بنابراین ضروری است با طراحی الگاوی پیشااینههای سارمایه سیاسای و
اولویت بنهی این عوامل سرمایهگذاری الزم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسای انجاام
شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهرونهان نسبت به متصهیان افزایش یابه .الزمه وجود
دولتی مردمساالر مشارکت آگاهانه شهرونهان است که منجر به تحقاق سارمایه سیاسای
میشود .ههف پژوهش حاضر واکاوی اولویت بنهی و ارائه الگاوی پیشااینههای سارمایه
سیاسی است .این پژوهش ازنظر ههف کاربردی و ازحیاث ماهیات و روش توصایفی اا
پیمایشی و در زمر پژوهشهای آمیخته است .در بخش کیفی  11نفار از اسااتیه رشاته
مهیریت و علوم سیاسی با استفاد از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی  11نفار
از خبرگان سیاسی و صاحبمنصبان دولتای باا اساتفاد از پرساشناماه مقایساه زوجای
مشارکت داشتنه .برای کهگذاری داد ها از نرم افزار  Atlas.tiو برای اولویتبنهی پاسخهاا
از فن دلفیفازی استفاد شه است .یافته های پژوهش نشان داد که فرهنا

تعامال جّاو

حاکم بر جامعه کاهش نابرابری قهرت افزایش استقالل اجتمااعی شاهرونهان و افازایش
شفافیت سیاسی مهمترین عوامل به وجودآورنه سرمایه سیاسی هستنه .نتایج پاژوهش
تاد تجگت مجگوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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صاحبمنصبان و تصمیمگیرنهگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگا کرد و زمینه
افزایش اعتماد سیاسی شهرونهان را با استفاد از تقویات پیشارانهاای سارمایه سیاسای
فراهم میکنه.

واژ های کلیهی :مردمساالری مشارکت سیاسی سرمایه سیاسی دلفیفازی
تاریخ دریافت44/40/32 :

تاریخ بازبینی44/45/91 :

تاریخ پذیرش44/46/34 :

فصلنامه راهبرد ،دوره  ،24شماره  ،11تابستان  ،9044صص 312-366

مقدمه
نظام های سیاسی برپایه راره رهرهم ا رمادهاه مدهاری رسهاارا هوهاقت ا رواهترا ا
رسادررا آنها ب رشااکت ا هخالتهای ررهم اربوا رست .ها جارره رهتا  ،ریه

رشااکت ها والب رحزرب سیاسی ا نهاههای رجادامی نداه رییابت ا هتریت ری-

شاه)(Wessels, 2018

رشااکت ررهم ها رراا رجادامی ا سیاسی رز رباحث رهدهی

رست ک ررراز بایت رااه تاج ورراگیره .رشااکت ،فرریقتی یکپااچ  ،چقتبعهتی
ا رجادامی رست ک با هتف جلب شههرانتر به ریاهای ن هر ها هده رررحه
تاسههع کشههاا رنمههام رههیگیههره

)2018

 . (Boulianne,ررههراز رشههااکت سیاسههی

شهرانتر یکی رز رنکااناپذیرتری ضرااتهای نظام سیاسی ها ور بیوهتایه
رست .رشااکت سیاسی ا نهاهیق کره آ جزا رصلیتری شهاخ

ههای تاسهع -

یافاگی سیاسهی ها جارره رسهت ) (Kitschelt & Rehm, 2017رشهااکت سیاسهی،
فعالیت هراطلبان رمضای جارع ها رناخاب اهبرر ا شرکت روا یم ا غیرروها یم
ها سیاستگذرای مداری رست .رز رهمتری ماررلی که رهیتارنقهت ها رشهااکت
سیاسی ا رجادامی شهرانتر  ،تاثیر واب رالحظ ری هرشا باشهقت ،فرهقه
حاکم بر جارع رست

)2018

 .(Kim,جارع ری ک هراری فرهق

سیاسهی

سیاسهی رشهااکای

باشت ،شهرانتر ب صاات گواره ها روائ رجادامی ا سیاسی حضاا رییابقهت.
هاج آگاهی رجادامی ا سیاسی شهرانتر با کیایهت ا ریهزر جریها رطالمهات،
سهالت هسارسی ب رطالمات ا رماداه مداری ب رقب رطالمهات ،اربطه رببهت ا
روا یدی هراه .حکارت ها تدام مرصه ههای رجادهامی ،سیاسهی ا رواصهاهی به
پیرزریق های آگاهی بواگی هراه ) .(Goren, 2012م ایت ا هایت سیاسی رفهرره ها
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رمدال سیاسی آنها ن ر تعیهی کققهت ری هرانهت .هدنقهی بایهت رنگیهز بزم بهرری
رشااکت ها شهرانتر ت ایت شاه تا آزرهرن باارنقت ها تصدیمگیریهای رجادامی
ا سیاسی شرکت کققت) . (Bertrand, 2020رشااکت ررهری رقاسبتری ا رؤثرتری
پشاارن برری ح ا فص بحرر ها ا رعضالت سیاسی ه رجادامی ا ررقیای رسهت.
هر هالای ک باارنت ریزر هدتلی ا هدکاای تاه های ررهری ار ها ربعهاه رخاله
رجادامی ،سیاسی ا رواصهاهی ا هفهاا رز حکارهت ا کشهاا ها ر ابه تهتیهترت
هرخلی ا خااجی ،رفزریر ههت ،ریتارنت ها جارع بی رلدللی رز رمابهاا ا راوعیهت
بابیی برخااهرا شاه

)2018

 .(Kim,ررهمسهابای برآیقهت رشهرامیت ا رشهااکت

ررهری ،رباقی بر وارنی ا ب صاات کارال کقارلشت ا تحت نظاات رررج وانانی
ا هابرهرانت تقامات سیاسی رست

)2007

 .(Siegel,با ری حال ررهمسهابای ف ه

رزطریق رشااکت ررهری تح ق ندییابت؛ پیرشرطهایی جهت تح ق ررهمسهابای
اجاه هراه ک فررتر رز رشااکت مدام شهرانتر رست که نیازرقهت هیهت رببهت ا
آزرهرن شهرانتر ها بیا ا رظهاا م ایت سیاسی رست

(Son, Kocabasoglu-hillmer,

) .& Roden, 2016تح ق هالای ررهمسابا ا هراکررتی

نیازرقت رشهااکت آگاهانه

ا سازرا یافا شهرانتر رست .رشااکت ا آگاهی شهرانتر نشها ههقهت راههام
سررای سیاسی رست ) .(Booth & Richard, 2012سررای سیاسی ها نظریه سیاسهی
ب رقظاا راهامسازی رنباشت وتات رزطریق رماداه ،اارب رقاسهب ا حوه نیهت،
نااه بی سیاسادترار ا رحزرب ا ذیناعا ریماه ریشاه

)2013

سیاسی ب رقظاا تح ق رهترف سیاسی رااه رساااه وررا ریگیهره

 .(Kjaer,سهررای
(Schugurensky,

) ،2000هدنقی غالبا ب راهام سررای گذرای شهرانتر ها رراا هالاهی ا سیاسهی
رست ).(Lopez, 2002
باتاج ب پژاهشی ک تاس سبکاگی ایزی ا هدکهاار ها سهال  1931بهر
اضایت ا رشااکت سیاسی رجادامی شهرانتر کرج رنمام شت رست ،بتی نایم
اسیت رنت ک رشااکت سیاسی ه رجادامی شهرانتر ها سطح رااس اا ب پهایی
وررا هراه 74/9 .هاصت رز رفرره رشااکت رااس ا  51/9هاصت رز رفهرره رشهااکت
پاییقی هرانت (.سبکاگی ایهزی ااهقهت بوهاطی

& جعاهری )1931هدنقهی
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نظری ا هدکاار ها سال  1935ب براسی تاثیر رشااکت سیاسی بر تاسع سیاسهی
پرهرخا رنت ا  77هاصت رز پاسخگایا بیا کره رنت ک ب اسان های جدعی رمادهاه
رااس ب پاییقی هرانت .هدنقی 99هاصت رز پاسخههقتگا بیا کهره رنهت که به

رفرره سیاسی رماداه کداری هرانت (نظری بشیری گیای & جقای .)1935

بقابرری برطبق پژاهرهای راعتهی ک هازریق رشااکت ا آگهاهی سیاسهی،
هدنقی رماداهمداری رنمام شت رست ،ناایج حاکی رز پایی باه ریزر رشهااکت
سیاسی ا آگاهی سیاسی شهرانتر ا رماداه نوبت ب راصتیا هالای ا اسان های
جدعی رست .ناآاای پژاهر حاضر ها ری رست ک رتیرر ا تصهدیمگیرنهتگا
کلیتی هالت ار رز رهدیت رفزریر آگاهیهای مداری ا سیاسهی شههرانتر آگها
کره ا هالادرهر ا راصتیا حکارای ار هاارساای رفزریر سررای سیاسهی یهاای
ریاسانت .رتیرر ا تصدیمگیرنتگا کلیتی هالای بایوای با رارئ رطالمات شااف
ا آزرهرن ب شهرانتر  ،سبب رفزریر رنگیز شهرانتر ها رشااکت سیاسهی شهانت
ک راجب رفزریر رماداه مداری نوبت ب هالت ا راصتیا هالای ا فعالیتهای
سیاسی ا رشااکت سیاسی شهرانتر ها رراا سیاسی هالای ریشاه ا بتی طریهق
سررای سیاسی هالت ار رات ا بخشقت .هدنقی باتاج ب ریه نکاه که پهژاهر
وابه رالحظه ری ها براسههی رالایههتبقههتی پیشههرر هههای سههررای سیاسههی رنمههام
نشت رست ،ریتار با رالایتبقتیکره پیشهایقتهای سهررای سیاسهی ،رههمتهری
مارر شقاسایی ا بیشاری سررای گذرای ار بررساس رالایتبقتی رمدهال کهره تها
سررای سیاسی ت ایت شاه .باتاج به ریه رهاراه ،ههتف پهژاهر ،شقاسهایی ا
رالایتبقتی پیشایقتهای سررای سیاسی با رساااه رز اایکره هلایفازی رست.
 .9پیشینه پژوهش
راهام سررای سیاسهی بهرری رالهی بهاا ها سهال  1391تاسه هرنشهدقت سیاسهی
آرریکایی «رهااراه سیبانایلت» ها کااب «نااذ سیاسی» بیا شت رسهت

(Banfield,

) .1961بااهیا ها سال  1331ها کااب خاه «زبا ا وهتات ندهاهی » نظریه ههای
سررای سیاسی ار ب مقار رحبابتری نظری  ،مقار کره رسهت .برطبهق هیهتگا
بااهیا سررای سیاسی ،وتات ا نااذ سیاسی ریباشت ،وتاتی ک رز رماداه گراهی
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رز پیرار ب سیاسادترار نشأت گرفا رست ) .(Ocasio, Pozner, & Milner, 2020با
کههاهر یهها رفههزریر رمادههاه ،سههررای سیاسههی سیاسههادترار نیههز ت ییههر رههییابههت
) .(Schugurensky, 2000بقابرری سررای سیاسی هری

رز سیاسادترار بوهاگی به

رماداه ا حدایت طرفترار ا پیرار شا هراه ).(Benit-Gbaffou & Katsaura, 2014
سررای سیاسی حاص تالوی س هراریی رساسی رست :نخوت سهررای رجادهامی،1
هام سررای فکری 2ا سام سررای اار شقاخای رست .ری گان رز مارر ریتارنقهت
رشااکت شهرانتر ار بهباه بخشیت ا هاری ارساا هرنر سیاسی شههرانتر رات ها
خارهت

یافت(Ocasio, Pozner, & Milner, 2020) .

سررای سیاسی ها س سطح فرهی ،سازرانی ا رجادامی رطهر رهیباشهت :ها
سههطح فههرهی ،سههررای سیاسههی ف ه راعلههق ب ه صههاحبرقصههبا هالاههی رسههت
) .(Blumentritt & Rehbein, 2007بااهیا ( ،)5222سررای سیاسی ار رعاهل وهتات
سیاسی هرنوا ا بیا کره رست ،وتاتی ک رز رماداه پیرار ب سیاسادترار ناشی
ریشاه ا بویاای رز تحلی گرر ریخارهقت ری ناا رز وتات سیاسی ار به مقهار
رحبابیت اهبرر ا سیاسادترار رهتنظر ورراههقهت

)2000

 .(Schugurensky,سهطح

فرهی رز سررای سیاسی شار ها بعهت سهررای ندایقهتگی ا سهررای خها نهاری
رست .ها سطح سازرانی ،سررای سیاسی به تارنهایی سهازرا ها تهاثیرگهذرای بهر
سیاستهای هالای ا رتیریت تعارالت خاه رزطریق فعالیتهای سیاسی با هالهت
رشاا هراه(Shaffer & Hillman, 2000) .ها سطح رجادامی ،سهررای سیاسهی شهار
تدام شهرانتر جارع رهیشهاه .ها ریه سهطح رشهااکت سیاسهی سهازرا یافاه
شهرانتر ها مرص های سیاسی رتنظر باه ا رقمر ب بهیق سهازی رهرهمسهابای
ریشاه ا شهرانتر ار ب نظام سیاسی پیانت

ریههت(Sorensen & Torfing, 2003) .

بااهیا ضد رشاا ب راهام سررای سیاسی هاکقاا سررای ندهاهی ها فضهای
رجادامی بیا کره رست ک کقشگرر سیاسی ب اسیل ارهبرهههای سیاسهی به هنبهال
کوب راوعیت های فررهست هوهاقت .آنهها ها تالشهقت تها ربزراههای رشهراا جههت
1. Social capital
2. Intellectual capital
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هستکاای جارع رجادامی ار ها هست خاه گرفا ا ها رنحصاا خاه هرشا باشهقت.
ها سال  1344ب تدایز سررای سیاسهی بها سهررای رجادهامی پرهرخاه شهت رسهت
)2000

 .(Magno,بااجاه ریقک سررای رجادامی ا سیاسی با هم شباهتههایی هرانهت

ررا رز لحاظ راهام رااااتقت؛ سررای رجادامی شبک ری رز اارب رجادهامی روهاحکم
رباقی بهر رمادهاه ا کهااگراهی ا روهترم رسهت ) ،(Peng, Tu, & Wei, 2018هدنقهی

نظری سررای رجادامی شبک های اارب رباقی بر رماداه رابی کااکقا ار نشا رهی-
ههت ا افااا رشااکای ا تعهاانی ار توههی رهیکقهت ) (Sun, Hu, & Hillman, 2016ا

پیارت سررای رجادامی ،رماداه ریباشت

)2013

 .(Xu,هاحالی ک سررای سیاسی شار

افاااها ا نگر های شهرانتر باه ک هالهت ،سیوهام سیاسهی ،صهاحبرقصهبا
هالای ا شهرانتر ار تحتتهاثیر وهررا رهیهههت ) (Tedeschi, 2017ا پیارهت سهررای
سیاسی ،رشرامیت رست .برخالف سایر سررای هها که کهابیی خصاصهی هوهاقت،
سررای رجادامی ،کابیی مداری رست ).(Birner & Wittmer, 2000
ها تئاایهای سیاسی ،اا های رخالای برری رنترز گیهری سهررای سیاسهی
ب مقار ارهی برری تمزی ا تحلیه ا کشه

تهاثیر آ بهر سیاسهتههای رحلهی،

رقط ری ،ریالای ،رلی ا بی رلدللی بیا شت رسهت

)2008

گا رز لحاظ میقیسازی ا ب کاابره رشکال رشهخ

 .(Casey,سهررای سیاسهی

ها راههام رنازرمهی تئهاایز

ریشاه .برخی نظری پهرهرزر رهاراهی هدنها تعهتره آار ،شههرانتر حاضهر ها
گرههداییها ا ارهپیداییها ا نظرسقمی رفکاا مدهاری ار به مقهار مقاصهر وابه
رنترز گیری سررای سیاسی رعرفی کهره

رنهت2011) .

 (French,بروهررای راتبهاط بها

هالت ا فعالیتهای سیاسی ،نگر های رببای هاجههت ت ایهت سهررای سیاسهی
ریماه ریکقت ) .(Booth & Richard, 2012بهرطبهق هیهتگا آنکهر رسهدیت،)1331(1
وتات رز تصدیم شهرانتر ناشی ریشاه ا رجاز رهیهههت که ریه وهتات بهی
ندایقتگا ا شهرانتر ت ویم شاه ،وتات سیاسی ی

پتیت شب طبیعهی رسهت ا

هیچکترم رز طرفی (شهرانتر ا صاحبرقصبا ) ندهیتارنقهت رهمهایی هاوبهال ریه
وتات ا سررای سیاسی هرشا باشقت ،سررای سیاسی پتیت ری رست ک اارب بهی
1. Smith
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رفرره ار رشخ

کره ا واب ر ایوه رهیباشهت ) .(French, 2011سهررای سیاسهی

رحتاه باه ا ب هلی ریقک رحصال وضاات رابی شهرانتر ا بازیگرر سیاسی
رست ،نارشهاه ریباشت ا ذرتا ناپایترا رست ) .(Bourdieu, 1981تدرکهز بهر سهررای
سیاسی ،اشا ری رز پاسخگایی ار شک ریههت ا هدا گانه که راابیقهاتی آ ار
وتات نرم وضاات ناریت رست ).(Urbinati, 2008
سررای سیاسی ب صاات روا یم بر خ رشیهای راجاه تهاثیر رهیگهذراه ا
شار رقابعی رست ک کقشگر ریتارنت آنها ار کقارل ا رسهاااه کقهت تها بهر فرریقهت
خ رشی تاثیر گذرشا ا رقمر ب خراجیهایی شاه که هاجههت رقهاف کقشهگر

هواقت (مباهی پیرر نژره & ولی پاا  .)1939رقاب ریتئالاژیکی ،سهاره سیاسهی
ا ح اق رهتنی ا سیاسهی رزجدله ریه رقهاب هوهاقت ).(Geetha & Indira, 2010
برطبق هیتگا ساانوه ا تاافیقه

( ،)5229سهررای سیاسهی که بها تارنهایی ا

رهاات سیاسی کقشگرر برری رشااکتکره ها تصدیمگیری ها راتباط رهیباشهت
شار س جزء رست ک مبااتقت رز:

• ریزر هسارسی ب فرریقت ا چگانگی تصدیمگیریها

• ریزر تارنایی ا وابلیتهای رفرره ک باارنقت ها ری فرریقتها تااات ریماه کققت

• بیهههقر رفهههرره بههه مقهههار کقشهههگرر سیاسهههی (هایهههت سیاسهههی)
)(Sorensen & Torfing, 2003

نگر

شهرانتر بر سهررای سیاسهی رهاثر بهاه ا ریه نگهر

نوهبت به

سیاستها ا خ رشیهای سیوام سیاسی ا صاحبرقصبا هالای رست ک تبیهی -
کققت ریزر رماداه سیاسی شهرانتر ب صاحبرقصبا ا خ رشیهای تعیی شت
رست

)2013

 .(Kjaer,خ رشیهای رجادامی ا سیاسی به رنهترز خه رشهیههای

رواصاهی رهم هواقت ا بایت هاکقاا روائ رواصهاهی ،به نیهاز شههرانتر ها وبهال
شاافیت سیاسی ،رشااکت سیاسهی ا پاسهخگابهاه صهاحبرقصهبا نوهبت به
روئالیتهای خاه ،تاج شاه ) .(Keele, 2007ها ریه ریها کااآرهتی سیاسهی ا
مالو سیاسی جزا ماررلی رست ک رهیتارنهت رنگیهز
سیاسی ار رفزریر هره یا ران رز آ شاه

)2005

شههرانتر ها رشهااکت

 .(Sandovic,شهرانتر زرهانی که
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رحواس کققت ،ریتارنقت روائ سیاسی ا خ رشیهای سیاسی ار هاک ا ها ررهاا
سیاسی رشااکت کققت ا ریتارنقت رراا هالای ا خ رشیهای هالای ار تحتتهاثیر
وررا ههقت ،رنگیز ریگیرنت تا رطالمات سیاسهی خهاه ار رفهزریر ههقهت

(Pantoja,

) .2001رشااکت بیشار شهرانتر ها فعالیتهای رتنی رقمر ریشهاه ،آنها بهااا
هرشا باشقت ک ریتارنقت بر فرریقتهای سیاسی تاثیر گذرشها ا آنهها ار کقاهرل کققهت
)2020

 .(Smrek,هار اب  ،رشااکت پایی شهرانتر رقمر ریشاه ،رحوهاس کققهت

ک فاوت نااذ سیاسی هواقت ا وتاتی ها ربررز نظهررت ا به چهالرکشهیت ررهاا
سیاسی نترانهت ) .(Bertrand, Bombardini, Fisman, & Trebbi, 2020جارعه پهذیری
سیاسی ا هراکررتی

شهرانتر یکی هیگر رز ماررلی رست ک بر سهررای سیاسهی

تاثیر ریگذراه .جارع پذیری سیاسهی شهار یهاهگیری هارهااه ااربه رجادهامی،
وتات اارب ها جارع رست ک چهااچابی بهرری هاک ایشه ههای جههتگیهری
سیاسی رارئ ریههت (طابای & راسهای شهاائی  .)1937هدنقهی رشهااکت ا
مضایت ها گرا ها ا شبک های سازرانی سبب رفزریر رهااتهای رشااکای شت
ا ریتارنت آنها ار به ررهاا سیاسهی ترغیهب کقهت ا به اسهیل بحهث ا گااگها ا
رشااتهای سیاسی ها هرخ گرا هها ،سهررای سیاسهی تحهتتهاثیر وهررا گیهره
)& Katsaura, 2014

 .(Benit-Gbaffouاسههان ههها ا اسههای راتبههاط جدعههی نیههز

هاری ارساا ن ر تعیی کققت ری برمهت هرانت ا ب اسهیل رفهزریر هرنهر ا آگهاهی
شهرانتر ریتارنقت بامث رفزریر رشااکت سیاسی شهرانتر شانت (رحدهتی فهر

& کاظدی .)1933

ناایج پژاهرهای صااتگرفا هاخصاص سررای سیاسی ب شهر جهتال
 1رست:
جدول  .0پیشینه پژوهش
ردیف

مطالعات انجام
شده

عنوان پژوهش

نتایج

1

)(Smrek, 2020

دسترسی به سرمایه
سیاسی باتوجه به
جنسیت افراد
(درسهایی ات

هدف پژوهش ملایسه میزان دسترسی به الیجه و قانونگذاری در میان
نمایندگان تن و مرد بود که با استفاده ات یم مجموعه داده اصلی با
کلیه نمایندگان پارلمان چم طی سالهای  1991تا  7112انجام شده
بود ،به بررسی و تجلیل پرداختند و دریافتند که قانونگذاران تن نسبت
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پارلمان چم)

7

& (Ocasio, Pozner,
)Milner, 2020

انواع سرمایه
سیاسی و قدرت در
ساتمانها

3

(Gratton, Holden,
)& Lee, 2019

سرمایه سیاسی

4

(Alcantara-sacz,
)2017

مسیرشغلی سیاسی
و سرمایه سیاسی

5

)(Xu, 2013

منابع اخالقی،
سرمایه سیاسی و
توسعه اجتماعی

1

(Booth & Richard,
)2012

سرمایه سیاسی و
اجتماعی در
دموکراسیهای
مریکای التی

2

)(French, 2011

سرمایه سیاسی

8

)(Casey, 2008

تعاریف سرمایه
سیاسی :باتناری در
تئوری قابلیت
تبدیلپذیری بوردیو

به قانون گذاران مرد ات دسترسی مجدودتری به امور قانونی و ارتشی که
بهعنوان وسیله ای برای ایجاد سرمایه سیاسی باال موردنیات است ،روبرو
هستند.
باتوجه به مفهوم سرمایه که بوردیو مورد بررسی قرار داده و شروع به
ارائه مطالب مفیدی درمورد سرمایه اقتصادی ،فرهنای ،اجتماعی و
نمادی کرده است اما ای تجلیلات ناکافی است بنابرای اوکاسیو دید
بوردیو را مورد اصالح و گسترش قرار داده است که دانش ،اعتبار و
سرمایه نهادی را به عنوان انواع متمایز در سرمایه سیاسی مطرح کرده
است .سرمایه و قدرت سیاسی اتطریق دیدگاه و نارش افراد به صاحب-
منصبان شکل گرفته و باعث مشروعیتبخشی به صاحبمنصبان و
قدرت نها در ساتمانها و جامعه میشود.
رهبران ساتمان ها متناسب با ساختار و فرهنگ حاکم بر ن دارای
سبمهای متفاوتی هستند .سبمهای رهبران بر میزان قدرت و سرمایه
سیاسی تاثیر قابلمالحظهای داشته است .سبم رهبری رهبران
ساتمانها دید کارکنان و ذی نفعان ساتمانی را نسبت به ساتمان و
صاحبمنصبان تغییر میدهد .همچنی اطالعرسانی و گاهی بیشتر
سبب افزایش قدرت سیاسی میشود.
باتوجه به اینکه سرمایه سیاسی توسط سیاستمداران ایجاد میشود و
براساس دیدگاه افراد ،قدرت سیاسی سیاستمداران شکل میگیرد
بنابرای سیاستمداران اتطریق فرا یندهای انتخابی و توسط افراد انتخاب
میشوند .سیاستمداران دارای حرفههای سیاسی بوده و باید مسیر
سیاسی موجود را درک کنند و اتطریق حرفه و مسیر سیاسی منجر به
افزایش سرمایه سیاسی شوند.
سرمایه سیاسی نوعی ات سرمایه است که میتواند وضعیت ،داشتهها و
دسترسی افر اد به سیستم سیاسی موجود را ارتلا بخشد .سرمایه سیاسی
دو نوع است :سرمایه سیاسی منصوب و سرمایه سیاسی کسب شده .در
سرمایه سیاسی منصوب شده ،سرمایه سیاسی به مثابه قدرت اتطریق
وراثت به فرد یا گروهی ات افراد انتلال مییابد اما در سرمایه سیاسی
کسب شده به وضعیت سیاسی پیچیدهتری گفته میشود که افراد یا
ساتمانها با تالش و سختکوشی بهدست می ورند .موفلیت موسسات
و ساتمانها در بهدست وردن سرمایه سیاسی لزوماً به توسعه حرفهای
کمم نمیکند بلکه درای راستا باید بر ارتشهای اصلی کار اجتماعی
به عنوان منبع اخالقی تاکید شود.
با استفاده ات داده های نظرسنجی ات هشت کشور مریکای التی بیان
کرده اند که مشارکت شهروندان در سال  7114بر متغیرهای سرمایه
سیاسی تاثیر گذاشته که بهنو به خود تاثیرات مثبت تیادی بر اقدامات
دموکراسی در سال  7111داشته است .سرمایه سیاسی بهعنوان یم
متغیر مداخله گر بی سرمایه اجتماعی و دموکراتیمساتی ایفای نلش
می کند .سرمایه اجتماعی بر سرمایه سیاسی تاثیر میگذارد .شهروندان و
مشارکتکنندگان جامعه مدنی را به سرمایه سیاسی پیوند میتنند.
سرمایه سیاسی مفهومی ات قدرت سیاسی باتیاران و صاحبمنصبان
دولتی است که توسط قضاوتها و نارش شهروندان شکل میگیرد ،در
ای راستا رسانهها نلش ویژه ای داشته و به سیاستمداران و نمایندگان در
جذب قدرت سیاسی بیشتر کمم میکنند .در جوامع دموکراتیم وجود
سرمایه سیاسی ات اهمیت باالیی برخوردار است .سرمایه سیاسی
بهطورعمده توسط نظریههای سیاسی مورد توجه قرار نارفته است.
سرمایه سیاسی با ذخیره دارایی های نامشهود ایجاد شده و منجر به
افزایش مشروعیت صاحبان قدرت میشود.
مفهوم سرمایه سیاسی ( )pcو تمینههای موجود در سیاستهای مریکا
مورد بررسی قرارگرفته و بیان کردهاند که سرمایه سیاسی کمتر مورد
توجه پژوهشاران قرار گرفته است و درک مبادالت سیاسی و روابط
سیاسی بسیار مهم می باشد .انواع سرمایه در اشکال اقتصادی ،اجتماعی
و نمادی با یکدیار تعامل دارند .هرکدام ات اشکال سرمایه اساساً
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9

& (Harvey
)Novicevic, 2004

بررسی اهمیت
مهارت و سرمایه
سیاسی رهبران
جهان

11

& (Sorensen
)Torfing, 2003

بررسی تاثیر تغییر
جهت ات دموکراسی
نمایندگی به
سیاستهای شبکه-
ای بر میزان
دموکراسی و
سرمایه سیاسی

11

(Schugurensky,
)2000

بررسی تاثیر
موتش شهروندان
بر توتیع مجدد
قدرت تصمیمگیری
تجلق دموکراسی

به طورخالص وجود ندارند و هر نوع سرمایهای حاوی عناصری ات سایر
عناصر می باشد .همچنی بیان شده است که بوردیو در تجلیلات خود
چهار نوع ات انواع سرمایه را مورد تایید قرار داده و بیان کرده است:
سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنای ،سرمایه اجتماعی و نهایتاً سرمایه
نمادی (مشروعیت) میباشد که در حلیلت بیانکننده سرمایه سیاسی
است.
در پژوهش خود ضم اشاره به توانایی استفاده ات قدرت در به دست
وردن حمایت اعضا و انتخابکنندگان که منجر به مشروعیتبخشی
میشود ،ای قدرت سبب افزایش سرمایه سیاسی رهبران جهان میشود.
همچنی هاروی و نویسویم در پژوهش خود سرمایه سیاسی را به دو
نوع سرمایه خوشنامی و نمایندگی تلسیم کردهاند .حمایت افراد منجر
به شکل گیری قدرت و سرمایه سیاسی رهبران جهان میشود.
توانایی افراد در عمل سیاسی که اتطریق مشارکت در فر یندهای
سیاسی و تعاملی بهدست می ید و جامعه مدرن را به سیستم سیاسی
قدرتمند تبدیل میکند ،اشاره داشته و بیان کرده است توانمندی ،منابع و
هویت سیاسی بهعنوان ابعاد سرمایه سیاسی مطرح هستند .میزان
دسترسی و مشارکت افراد در تصمیمگیریها و توانایی ایجاد تفاوت در
فرایندهای سیاسی می تواند منجر به افزایش سرمایه سیاسی شود .قدرت
و سرمایه سیاسی ات حمایت و مشارکت افراد بهدست می ید .بنابرای
التم است تمینه مشارکت و حمایت فراهم شود و با استفاده ات حکمرانی
شبکهای می توان سرمایه سیاسی را ارتلا بخشید.
وجود اطال عات جامع در مورد شیوه کار جوامع دموکرات ،حلو و
وظایف شهروندان ،چاونای ساتماندهی انتخابات و استفاده ات رسانه ها
می تواند منجر به افزایش دانش و اطالعات شهروندان ات سیاست های
حاکم بر جامعه شود ،همچنی فاصله کم میان شهروندان و صاحبان
قدرت میتواند منجر به ت ادی بیشتر شهروندان در مشارکت و حمایت ات
نظام سیاسی حاکم شود .براساس شناخت و باور به عملکرد درست افراد
می توان به ای افراد اعتبار باالیی اعطا کرد و بدی طریق براساس ن
عامالن به یم فرد قدرت بیشتری اعطا میکنند.

باتاج ب رطالعات رنمامشت سررای سیاسی رزجدل رهمتری مقاصر برری تح هق
ررهمسابای ا رشااکت سیاسی شهرانتر رست ا سررای سیاسی راجبات تح هق

رماداه سیاسی ار فررهم ریآااه .ها جاررعی ک برپای هراکررسی پای گذرای شت -

رنت ،ررهمسابای ها سای رماداه ،رشااکت ا سررای سیاسی تح ق رهییابهت .هیهت
رببت شهرانتر  ،رفهزریر آگهاهی شههرانتر رزطریهق شهاافیتسهازی ا رزطریهق
اسان ها ا مضایت ها شبک های سیاسی تح ق رییابت .بتی ترتیب تح ق سهررای
سیاسی ها جارر هراکررتی

بزم ا ضراای رسهت .هاخصهاص نایمه گیهری رز

پیشیق پژاهر نیز بایت خاطرنشا کره ک ری اایکره کدار رااهتاج وررا گرفا
رست ا خأل پژاهشی واب رالحظ ری ها ری حاز رشهاهت رهیشهاه .رز ریه اا،
پژاهر حاضر تال
وررا ههت.

ریکقت پیشرر های تح ق سهررای سیاسهی ار رهااه رطالعه
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 .3روش پژوهش
پژاهر حاضر برپای پژاهر آریخا ا ب صهاات کدهی ا کیاهی ا ها اهیافهت
ویاسی رسا رریی رست که رز نظهر ههتف ،کهاابرهی ا رز حیهث راهیهت ا اا ،
تاصیای ه پیدایشی رست .رز آنما ک پژاهر حاضر ی
ری اا ،بایت اا شقاسی پژاهر ب تاکی

پژاهر آریخا رسهت ،رز

کیای ا کدی رارئ شاه .جارع آراای

پژاهر ها بخر کیای راشک رز رساتیت اشا های رتیریت ا ملامسیاسی هوهاقت
ک با رساااه رز اا

ندان گیری هتفدقت 11 ،نار رز آنا ب مقار رمضهای ندانه

رناخاب شت رنت .تعیی حمم ندان با رساااه رز رص رشباا نظهری صهاات گرفاه
رست ب نحای ک پس رز رنمام رصاحب با ناررت هشام ا نهم هیگر مار جتیتی
شقاسایی نشت ا فرریقت رصاحب با ناهر یهازههم به پایها اسهیت .ربهزرا گهرهآاای
رطالمات ها بخر کیای پژاهر ،رصاحب نیده سهاخااایافا رسهت که ااریهی ا
پایایی آ ب ترتیب با رساااه رز ضریب  CVRا آزرا کاپای ه کهاه تأییهت شهت
ک رطالمات ررباط ب آ ها جتال  5رارئ شت رست .جارع آرهاای پهژاهر ها
بخر کدی ،سیاستگذرار ا خبرگا سیاسی ا صاحبرقصبا هالای هوهاقت که
با رساااه رز اا

ندان گیری غیررحادالی هاهسارس حمم ندانه  51ناهر تعیهی

شت رست .شایا ذکر رست هاری ارساا رهارک صاحبرقصبا رز هیتگا شهرانتر
نوبت ب رمدال ا فعالیتهای آنها رااه سقمر وررا ریگیره ،رز آ جایی ک خاه
صاحب رقصبا جزئهی رز شههرانتر ها جارعه بهاه ا هیهتگا بهاهری رز رهارک
شهرانتر نوبت ب روائ رجادامی ا فضای حهاکم هرانهت ،رهااه سهقمر وهررا
گرفاقت .هدنقی ربزرا گرهآاای رطالمهات ها بخهر کدهی ،پرسهرناره ر ایوه
زاجی رست ک ااریی ا پایایی آ ب ترتیب با رساااه رز ااریهی رحاهار ا آزرها
رمته تأییت شت .شایا ذکر رست ها اا

هلایفازی پرسرنار ها ها باا ا ها ها

ر ط زرانی راااات تازی ا جده آاای رهیشهاه .رز ریه اا ،رهیتهار رز نهر
ناسازگاای ا رخاالف ریانگی فازیزهریی ها ررحل برری سقمر ا براسی پایایی

رساااه کره .بتی صاات ک ها ری اایکره با براسهی رخهاالف ریهانگی فهازی-
زهریی ا نر ناسازگاای ،رگر ری ریزر رز  2/1کدار باشت ،ریتار بیا هرشت که
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پرسرنار رز پایایی بزم برخااهرا رست ا رز آنمها که ها پهژاهر حاضهر نهر
ناسازگاای ا رخاالف ریانگی فازیزهریی ها ها ررحل برری پرسرنار  2/1کدار
رست ،ریتار نایم گرفت ک پرسرنار نخوت پایایی بزم هراه .ها بخر کیای
پژاهر ،هره های ب هستآرت رز رصاحب با رسهاااه رز نهرمرفهزرا  Atlas.tiا اا
کتگذرای تحلی ا پیشرر های سررای سیاسی شقاسایی شتنت .هدنقی ها بخهر
کدی پژاهر ،با رساااه رز اایکره هلایفازی تعیی رالایت پیشرر ههای سهررای
سیاسی رنمام پذیرفت ا رهمتری مارر راثر بر سررای سیاسی رشخ

شهت .ها

جتال  5ر ترا ااریی ا پایایی پژاهر ها بخر کیای نشا هره شت رست.
جدول  .3روایی و پایایی پژوهش در بخش کیفی
روایی
ابزار مورد استفاده
ضریب CVR

ملدار
1/481

پایایی
ابزار مورد استفاده
کاپای  -کوه

ملدار
1/21

 .2یافتههای پژوهش
ها جتال  9ا  7یافا های ررباط ب جدعیتشقاخای ندان رارئ شت رست.
جدول  .0ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه در بخش کیفی
مرد
تن

دانشیار
3
1

استادیار
4
1

استاد
7
1

جدول  .0ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه در بخش کمّی
ردیف

جنسیت

تعداد

1

مرد

19

7

تن

7

سن
کمتر ات 45
سال
باالتر ات 45
سال

تعداد

تحصیالت

تعداد

5

کارشناسیارشد

3

11

دکتری

18

 .9-2شناسایی پیشرانهای موثر بر سرمایه سیاسی

ها پژاهر حاضر پیشرر های سهررای سیاسهی رزطریهق تمزیه اتحلیه رحاهاری
رصاحب با خبرگا هرنشگاهی ب اا

کیای شقاسایی شت .تحلی رحاهاری کیاهی
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تح ی ی برری تاویر ذهقی رحااریی هره های راقی رز طریق فرریقتهای طب -

بقتی نظامرقت ،کتبقتی ا تمسازی یا طررحی رلگاهای شقاخا شت به شهداا رهی-
اانت .ها ری اایکره برخهالف اایکهره تحلیه رحاهاری کدهی که ر اله هها ا
راضامات بر رساس راوام ا رمتره ا ب اسیل اا ههای آرهاای گانهاگا تالیهت
ریشانت ،ر ال ها ا راضامات بررساس تاصی

ا تاویر رز راضاا رااه رطالع

رارئ ریشانت ک رقمر ب حاظ رصالت ب گان ذهقی رست که ها والهب ر هابت
فرمی ا رصلی رارئ ریشاه .برری ری رقظاا راا رصاحب ها بارساااه رز نرمرفهزرا
 Atlas.tiا با اا

کتگذرای زنت  1تمزی اتحلیه شهتنت .اا

کتگهذرای زنهت

گان ری رز کتگذرای رست ک ها راا اا شقاخای ب رسمهای رخالای هدنها
«کتگذرای تحترلاظی»« ،کتگذرای کلد ب کلد »« ،کتگذرای هاانی» ا «کتگذرای
طبیعی» خارنت ریشاه .کتگذرای زنت ب کلد یا مبهااتی کاتها که ها کلدهات
راجاه ها را هره های رصاحب اجاه هراه ،رشاا ریکقت .هاح ی هت ،کتگهذرای
زنت رز تمدی رصطالحاتی ک خاه رشااکتکققتگا رساااه کره رنت ،ر اله هها ا
رالا ها ب هست ریآیهت ) .(Saldana, 2015رصهاحب ههای رنمهامشهت بها خبرگها
هرنشگاهی رشاد بر شر سارل رصلی باه ک پهس رز رارئه تاضهیحات ر هتراتی
تاس رح ق ب صاات رناررهی با هر رصاحب شانت رنمام شت .جتال  1ندانه ری
رز رصاحب های رنمام شت ا کتهای رساخررج شت ار نشا ریههت.
جدول  .2نمونه متن مصاحبهها و کدهای مستخرج
کدهای اولیه
مت مصاحبه
در گذشته فرهنگ سیاسی حاکم ،فرهنگ استبدادی بوده که منجر به ایجاد
جّو استبدادی
فاصله میان دولت و ملت بود .همیشه ای شکاف سیاسی وجود داشت و تمانی
فاصله دولت و ملت
که دولت ممک بود براساس مصلجت مردم تصمیم بایرد ،مردم در برابر ای
شکاف سیاسی
تصمیمات موضع میگرفتند و فکر می کردند به ضررشان است تیرا فرهنگ
استبدادی عاملی درجهت عدماعتماد مردم به نظام میشد.
استلالل احزاب
درجه تادی و استلالل احزاب هرچه بیشتر باشد قطعاً شبکهها و کانالهایی
شبکه و کانالهای سیاسی
ایجاد می شود که عموم مردم بتوانند اطالعات و گاهیهای سیاسی خود را ارتلا
گاهی اتطریق مشارکت
بخشند و با حضور در ای کانالها بتوانند ات اطالعات احزاب و صاحبمنصبان
( NGOساتمان های مردم
استفاده کنندNGO .ها میتوانند اتطریق برگزارکردن دورههای موتشی مشارکت
نهاد)
و گاهی افراد را ارتلا بخشند.

کد نهایی
نابرابری قدرت

ائتالفات
سیاسی

1. Live coding
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مارر ا کتهای شقاساییشت ها رصاحب با خبرگا با رساااه رز تحلیه رحاهاری
کیای ها جتال  9بیا شت رست.
جدول  .6کدگذاری پیشایندهای سرمایه سیاسی
کدهای نهایی (پیشایندها)
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت و
متصدیان دولتی
نابرابری قدرت

افزایش استلالل اجتماعی

ائتالفات سیاسی

افزایش شفافیت سیاسی

ارتباطات اثربخش

پاسخاویی سیاسی

خودتعیی گری شهروندان

احساس اثربخشی سیاسی

جامعهپذیری دموکراتیم

کدهای محوری
جّو همکاریگرایانه
اعتلاد به تعامالت اجتماعی
تعاون و همیاری
ارتشهای مبتنی بر مشارکت
دید مردم نسبت به دولتمردان
نااه افراد به عملکرد دولت
نظر افراد درباره متصدیان
جّو استبدادی
فاصله دولت و ملت
شکاف سیاسی
تللیل فاصله مابی دولت و ملت
تادی اندیشه
تادی بیان
تسهیم ایدههای شخصی بدون ترس
تادی مطبوعات و رسانهها
احزاب سیاسی
شبکهها و کانالهای سیاسی
استلالل احزاب
گاهی اتطریق مشارکت در گروهها
NGOها
اطالعرسانی شفاف
شفافیت در رویهها و مسیرها
شفافیت نظام تصمیمگیریهای سیاسی
عدم تعارض و تضاد
کانالهای ارتباطی موثر
ایجاد درک مشترک
به نتیجه رسیدن تعامالت
نظارت بر عملکرد
تعهد به انجام مسئولیتهای سیاسی
جواباوبودن دربرابر مسئولیتها
پایبندی به ارتشها و انتظارات سیاسی
خودمجوری افراد
ترجیجات افراد
برتر پنداشت خود ات دیاران
احساس توانایی انجام فعالیتهای سیاسی
توانایی افراد در انجام کنشهای سیاسی
خودکار مدی شخصی
حس مشارکت موثر در فعالیتهای سیاسی
مشارکت حداکثری مردم در صجنههای سیاسی
هنجارهای مردمساالرانه
مردمساالری مشارکتی

کدها
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11
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باتاج ب آنن گاا شت ها شک  1پیشایقتهای سررای سیاسهی نشها هره شهت
رست:

شکل  .0مدل پیشایندهای سرمایه سیاسی

 .3-2اولویتبندی عوامل با استفاده از رویکرد دلفیفازی

اا هلای ب رقزل ی

ربزرا کاار بهرری تعیهی راضهامات رههم ا رالایهتبقهتی

تاصیای ری مارر ها تصدیمهای رتیریای ،رتنظر وررا رهیگیهره .ریه اا

بها

هتف تاسع ااشی برری کوب رتااقنظر بی راخصصا رنمام ریشهاه .ها سهال
 1391ها پی یکپااچ سازی اا

هلای سقای ا نظری فازی برآرتنهت .ریشهیکاار ا

هدکاار نیهز کهاابره نظریه فهازی ار ها اا

هلاهی تاسهع هرهنهت ا رلگهاایام

یکپااچ سازی ار رعرفی کرهنت .پس رز آنها ،سا ا یان
پاشر هره ب آاری راخصصا ا ریماه اا
پژاهر نیز رز اا

مته فازی ربلبهی ار بهرری

هلای فازی به کهاا برهنهت .ها ریه

هلای فازی رساااه شت رست.

 .9-3-2تعریف متغیرهای زبانی

بعت رز رنمام رصاحب با خبرگا هرنشگاهی ا شقاسایی پیشرر های سررای سیاسی،
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رالا های رتنظر ها والب پرسرنار طررحی شتنت تا ب نظر خبرگا هاریه ارسهاا
هست یابیم .خبرگا سیاسی ا صاحبرقصبا ب اسهیل را یرههای کالرهی خیلهی
زیاه ،زیاه ،رااس  ،کم ا خیلیکم نظر خاه ار ها رااه رارف ت با رالا های بیها
شت رمالم کرهنت .ب سبب ریقک هری

رز رفرره هراری خصاصیات رااااتی هواقت

ا تعابیر ذهقی رااااتی نوبت ب را یرهای کیای هرانت فلذر با تعری
ها تال

هررقه رالاه

شت ذهقیت رفرره ار نوبت ب ساربت یکوا کهره .را یرههای زبهانی ها

شک  5ب صاات رمتره فازی ربلبی بیا شت رنت.

شکل  .3تعاریف مولفههای زبانی

نحا تبتی رالا های کالری ب رمتره فازی ربلبهی ا مهته فهازی وطعهی شهت ها
جتال  4بیا شت رست.
جدول  .7جدول اعداد فازی مثلثی
متغیرهای کالمی
خیلی تیاد
تیاد
متوسط
کم
خیلیکم

عدد فازی مثلثی
()1/25 ،1،1
()1/5 ،1/25 ،1
()1/75 ،1/5 ،1/25
()1 ،1/75 ،1/5
()1 ،1 ،1/75

عدد فازی قطعی شده
1/25
1/5175
1/3175
1/1175
1/1175

شایا ذکر رست ک رمتره فازی وطعیشهت ها جهتال فهاق بها رسهاااه رز اربطه
ریقکااسی ب شک زیر رحاسب شتنت .ها ری اربط

حت بابی فهازی ربلبهی،
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حت پایی مته فازی ربلبی ار نشا ریههت.

حت اس مته فازی ربلبی ا

 .3-3-2نظرسنجی مرحله نخست

ها ررحل نخوت رالا ههایی که هاخهالل رصهاحب شقاسهایی شهتنت ،ها والهب

پرسرنار ری جهت رالایتبقتی مارره هارخایهاا خبرگها سیاسهی ا صهاحب-
رقصبا هالای ورراهره شت ا باتاج ب راراه رطر شت برری ب هستآااه نایمه
حاص رز براسی پاسخ های خبرگا ها پرسرنار ها روهترم به رحاسهب ریهانگی
فازی رزطریق اارب زیر شت.
Ai= (a1(i),a2(i),a3(i)), i=1,2,3,…,n
)(i

)

3

∑

)(i
2 ,

)(i

∑ ,

1

∑ ( =)Aave= (m1 ,m2 ,m3

ها اربط فاق  Aiک نشا ههقت نظر خبر iرم ا  Aaveنشانگر ریانگی هیتگا های
خبرگا رست .پس رز ریقک خبرگا ب پرسرنار ها پاسخ هرهنت ،پرسرنار ها
جد آاای ا رااه شداا

وررا گرفاقت ک ها جتال  9ناایج شداا

پاسخهای

هره شت ب نظرسقمی ررحل رال رارئ شت رست.

جدول  .8پیشرانهای سرمایه سیاسی
متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت و متصدیان دولتی
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

خیلی زیاد
18
11
12
11
15
12
11
11
11
15
14

زیاد
7
3
3
4
4
3
7
3
7
3
4

متوسط
1
7
1
1
1
1
7
7
7
7
3

کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خیلی کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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پس رز ریقک تعتره پاسخهای هره شت ب هری

رز مارر رشهخ

شهت ا بعهت رز

رحاسب ریانگی فازی ربلبی برری مارره رز فررهال ریقکااسهکی ا رمهتره فهازی
وطعیشت برری رحاسب هر مار رساااه ریشاه ک ها جتال  3ناهایج حاصه رز
ریانگی فازی ا فازیزهریی رالا ها نشا هره شت رست.
جدول  .9میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول
فازیزدایی شده
1/111
1/131
1/154
1/147
1/112
1/154
1/112
1/131
1/112
1/595
1/595

میانگین فازی مثلثی ()m,a,B
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/111 ،1/911 ،1/921
()1/191 ،1/941 ،1/988
()1/128 ،1/978 ،1/988
()1/147 ،1/897 ،1/914
()1/191 ،1/941 ،1/988
()1/147 ،1/897 ،1/957
()1/111 ،1/911 ،1/921
()1/147 ،1/897 ،1/957
()1/131 ،1/881 ،1/957
()1/131 ،1/881 ،1/914

متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات کار مد
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

با پایا نظرسقمی ها ررحل رال بزم رست ک ررحل هام نیز رنمام شاه ،تا ناهایج
ب هستآرت رز هر ها ررحل با هم ر ایو ا نایم رشخ

شاه.

 .2-3-2نظرسنجی مرحله دوم

ها جتال  ،12ناایج نظرسقمی ررحله هام پاسهخههای هره شهت به پرسهرناره
پژاهر نشا هره شت رست .پس رز ررحل رال نظرسهقمی بهرری رالایهتبقهتی
مارر  ،ررحل هام نظرسقمی رجرر ریشاه تا پایایی پرسرناره رزطریهق رحاسهب
رخاالف ریانگی فازیزهریی ررحل رال ا هام تاییت شاه.
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جدول  .03پیشرانهای سرمایه سیاسی
متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

خیلی زیاد
19
12
18
19
12
18
12
18
11
15
11

زیاد
1
3
7
1
7
7
3
7
3
7
7

متوسط
1
1
1
1
7
1
1
1
7
3
7

کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خیلی کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

بعت رز آنک تعتره پاسخهای هره شت ب مارر ها ررحل هام رشخ

شت ا بعهت

رز رحاسب کره ریانگی فازی ربلبی برری مارر  ،رز فررال ریقکااسهکی ا رمهتره
فازی ربلبی برری هر رالا روترم شت که ناهایج به هسهتآرهت ها ررحله هام ها
جتال  11نشا هره شت رست.
جدول  .00میانگین دیدگاههای خبرگان در مرحله دوم
فازیزدایی شده
1/128
1/147
1/111
1/128
1/147
1/111
1/154
1/111
1/131
1/583
1/112

میانگین فازی مثلثی ()m,a,B
()1/214 ،1/914 ،1/988
()1/128 ،1/978 ،1/921
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/214 ،1/914 ،1/988
()1/128 ،1/978 ،1/921
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/191 ،1/941 ،1/988
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/111 ،1/911 ،1/921
()1/119 ،1/819 ،1/941
()1/147 ،1/897 ،1/957

متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

 .0-3-2اختالف میانگین فازیزداییشده در دو مرحله

با رنمام نظرسقمی ها هر ها ررحل ؛ بزم رست ک رخاالف ریها ریهانگی فهازی-
زهرییشت (ر ترا کریوپ) پیشرر های سررای سیاسی رااه تحلی وهررا گیهره .ها
جتال  15براسی رخاالف ریانگی فازیزهرییشت پیشرر های سررای سیاسهی ها
ررحل رال ا هام نشا هره شت رست.
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جدول  .03میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول و دوم
اختالف مقدار فازیزدایی شده
مرحله اول و دوم
1/11
1/11
1/11
1/13
1/13
1/11
1/14
1/13
1/17
1/11
1/11

مقدار فازیزدایی
شده مرحله دوم
1/128
1/147
1/111
1/128
1/147
1/111
1/154
1/111
1/131
1/583
1/112

مقدار فازیزدایی
شده مرحله اول
1/111
1/131
1/154
1/147
1/112
1/154
1/112
1/131
1/112
1/595
1/595

متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

باتاج ب ریانگی ناایج هیتگا های رارئ شهت ها ررحله رال ا هام ،شهایا ذکهر
رست هاصااتی ک رخاالف ریانگی فازیزهریهیشهت ها ها ررحله رز  2/1کداهر
باشت ،فرآیقت نظرسقمی رااو

ریشاه .هدا گان ک رالحظ رهیشهاه رخهاالف

ریانگی فازیزهرییشت برطبق نظررت خبرگا ها ها ررحله کداهر رز  2/1رسهت،
بقابرری خبرگا هارااه پیشرر های سررای سیاسی ب رتااق نظهر اسهیت رنهت ا ها
ری ررحل نظرسقمی رااو

ریشاه .هاح ی هت خبرگها هارهااه پیشهرر ههای

سررای سیاسی نگا یکوانی هرشا رنت .باتاج ب رطالب پیرگاا  ،رالایهت تدهاری
مارر ها والب نداهرا  1نشا هره شت رست.
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بحث و نتیجهگیری
سررای سیاسی ب راهام سررای گذرای شهرانتر ها رراا هالای ا سیاسهی رسهت
ک با نگر

رببت شهرانتر ب هالت ،سررای ا وهتات سیاسهی سیاسهادترار ا

صاحبرقصبا هالای رفزریر رییابت .سررای سیاسی ب راهام پیاساگی ا رنومام
رابی نهاههای سیاسی ا شهرانتر رست .هالت ا صاحبرقصبا سیاسی رزطریهق
رمطای رسا الل ا آزرهیهای رجادامی ب شههرانتر  ،رطهالااسهانی ا آگها سهازی
شهرانتر رزطریق اسان ها ا شاافسازیهای سیاسی ریتارنقت وهتات ا سهررای
سیاسی خاه ا سایر نهاههای سیاسی ار رات ا بخشقت .هرشها راتباطهات کااآرهت ا
پاسخ گایی نوبت ب روهائ سیاسهی سهبب رفهزریر هیهت شههرانتر نوهبت به
وائمر ارا سیاسی ریشاه .رماداه سیاسی یکی رز رالا های رههم ا رهاثر سهررای
سیاسی رست ک هاصاات رفزریر وتات سیاسی صاحبرقصبا  ،رمادهاه سیاسهی
نیز رفزریر خارهت هرشت .رماداه سیاسی ن ر حائزرهدیای ها ررقیهت رلهی هراه ا
جزا رلزررات بقیاهی نظام سیاسی ا تترام حیات سیاسی ا برری رفزریر رشرامیت
سیاسی ا تاسع سیاسی ه رجادهامی ضهراای رسهت .پهژاهر حاضهر بها ههتف
شقاسایی ا تبیی پیشرر های سررای سیاسی با رساااه رز اا

هلاهیفهازی رنمهام

پذیرفت .بقابرری بررساس ناایج پیشایقتها یا مارر رثرگهذرا بهر سهررای سیاسهی،
فرهق

تعار جهّا حاکم بهر جارعه  ،کهاهر نهابرربری وهتات ،رفهزریر رسها الل

رجادامی شهرانتر  ،تشکی رناالفهات جههت مضهایت رمضها ،رفهزریر شهاافیت
سیاسههی ،بروههررای راتباطههات رثههربخر ،رفههزریر ریههزر پاسههخگههایی سیاسههی،
جارع پذیری هراکررتی  ،رحواس رثربخشی ا کااآرتی سیاسهی ،خهاهتعیی گهری
شهرانتر ا رفزریر نگر

رببت شهرانتر نوبت ب هالهت ا راصهتیا هالاهی

رست .مالا بر ری  ،یافا های پژاهر نشا ریههت ک فرهق

تعار جا ،کهاهر

نابرربری وتات ،رفزریر رسا الل رجادامی ا سیاسی شهرانتر  ،رفهزریر شهاافیت
سیاسی ا رفزریر پاسخگهایی سیاسهی رزجدله رههمتهری پیشهایقتها یها مارره
ب اجاهآاانت سررای سیاسی سیاسادترار ا صاحبرقصبا هالای هواقت .جارر
هراکررتی

ب هلی ررهریباه ا رشااکت شههرانتر ها ررهاا سیاسهی ا هالاهی
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نیازرقت رماداه سیاسی شهرانتر ب هالت ا وائمر ارا هالای رست .هر جارعه ری
هراری فرهق

خاصی رست ک حاکم بر جارع باه ا ها تعیی چگانگی ا ریهزر

رشااکت شهرانتر ها رراا سیاسی راثر رسهت .هاح ی هت هرشها جها سیاسهی
رشااکتجایان ا خارها رشاررکگذرای بابی رطالمات سیاسی ا حاکدیای زریق
رفزریر هدکاای ا هرشا هیت رببت شهرانتر نوبت ب هالت ار فررهم ریسهازه.
رمطای آزرهی مد ا رسا الل ب شهرانتر ا کهاهر نهابرربری وهتات رقمهر به
رشااکت بیشار شهرانتر شت ا شهرانتر ریتارنقت آزرهرن ها روهائ سیاسهی ا
هالای رشااکت هرشا ا هیتگا ا نظررت خاه ار بیا کققت .اسان ها ها آگا سهازی
شهرانتر ن ر بوزریی هرشا ا رزطریق بیها شهااف ررهاا ا پیگیررنه رقمهر به
آشکااسازی ح ایق شت ا آگاهی سیاسی شهرانتر ار رات ا ریبخشهقت .هدنقهی
خههاه شهههرانتر نیههز بایههت خاهرحههاا بههاه ا هراری رحوههاس خاهکااآرههتی ا
صالحیت سیاسی باشقت .هاخصاص اجا رشاررک ا رفاهررق پهژاهر حاضهر بها
هیگر پژاهرهای صااتگرفا بایت مقار کره ک پژاهر حاضر با پژاهرههای
راکاسههیا ( )5213ا گررتهها ا هدکههاار ( )5213رطاب ههت ا هدخههارنی هراه.
بتی شک ک ها پژاهر آنها ماررلی رانقت رطالااسانی ا آگاهیبخشی ا رفزریر
هیترببت شهرانتر نوبت ب رراا سیاسهی ا هالاهی رزجدله مارره رثرگهذرا بهر

سررای سیاسی تل ی ریشانت ا تاثیر بوزریی ها رات ای سررای سیاسهی صهاحب-
رقصبا هالای هرانت .هدنقی با یافا های فرنچ ا هدکاار ( )5211نیز هدخهارنی

هراه .ری پژاهشگرر نیز ها رطالعات خاه رذما هرشاقت ک اسان هها بها شهااف-

سازی ا رفزریر آگاهی شهرانتر رزجدل رهمتری مارره زریقه سهاز سهررای ا
وتات سیاسی هواقت هدنقی بقیتگبافا ا هدکاار ( )5217نیهز رانقهت پهژاهر
حاضر مضایت ها رئاالفات سیاسهی ار مهارلی رههم ها رفهزریر سهررای سیاسهی
رعرفی کره رنت.
پیشنهادات پژوهش
• رالی ارهبرهی ک ریتار بررساس یافا های پژاهر رارئ کره ،حاکمشهت جها
هدکاایگرریان ها جارع رست ،رما اه ب تعارالت رجادامی ت ایت شاه ،تعاا ا
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هدکاای ا راز های رباقی بر رشااکت سرلاح رراا شاه؛

• شهرانتر بایت آزرهیبیا هرشا باشقت ک باارنقت بتا نگررنی بها رنتیشه ری

باز ها رراا سیاسی کشاا فعالیت کققهت که ریه رههم رزطریهق ارگهذرای آزرهی ا
تاایض رخایاا ها برخی رز رراا ب شهرانتر تح ق رییابت؛

• بایت بهی رهتیرر ا صهاحبرقصهبا راتباطهات رثربخشهی بروهررا شهاه ا

صاحبرقصبا رز رشکالت ا رراا شهرانتر آگاهی کار هرشا باشقت تها باارنقهت
آنها ار ح ا فص کققت؛

• روئاب ا صاحبرقصبا بایت ب طااشااف رطالااسانی کققت ا اایه هها ا

رویرهای راجاه ار ب اضا بیا کققت تا هیچگان ربهاری اجاه نترشها باشهت ا
نظام تصدیمگیری سیاسی شاافیت بزم ار هرشا باشت؛

• اسان ها ا رطبامات بایت آزرهی بیا هرشا باشقت تها باارنقهت شهاافسهازی

کققت ا ریزر آگاهی رفرره رز رراا سیاسی ا مداری رات ا یابت ،هاریه ارسهاا ریهزر
آگا سازی ا شاافسازی ا وانا گرریی رفزریر رییابت؛

• مضایت ها گرا ها ا شبک های سیاسی رقمر ب هدگرریی ا رمادهاه بیشهار

شهرانتر ریشاه ،ک با برگزرای هاا های آرازشی سعی کققهت آگهاهی رهرهم ار
رفزریر ههقت ا آنها ار ب رشااکت ها رراا سیاسی ترغیب کققت؛

• مدلکههره هالههت ا هالادههرهر بایههت رثربخشههی بزم ار هرشهها باشههت ا بهها

ب کااگیری راخصصا ا خبرگانی ک نوبت ب تعههترت خهاه روهئال باشهقت ها
پوتهای حواس هالای ری ررر ار توهی کره ،روئالیتپذیرباه صاحبرقصبا
رقمر ب رماداهآفریقی ریشاه؛

• نهایاا ب سیاسادترار ا صاحبرقصبا هالای پیشقهاه ریشهاه باتاجه به

مل ا پیشرر های سررای سیاسی ،سعیکققت پیشایقتهای شقاساییشت ار بهر طبهق
رالایت ا رهدیت تح ق بخشقت ا زریقه رفهزریر شهاافیت ا آگهاهی ا رشهااکت
شهههرانتر ار فههررهم سههازنت تهها ضههد تح ههق سههررای سیاسههی ،رمادههاه سیاسههی
شهرانتر ب هالت ا رراا سیاسی نیز رات ا یابت.
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