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مي كردند نهادهاي يک جامعه« ،فضيلتهاي» اصي را منعکس

مقدمه و بیان مسأله

هسیتند .توكويیل (1994

در سالهاي ا ير ،اهميت نقش ارزشهاي توده در سياسیت و

ميكنند كه در ميیان شیهروندان رايیج

گذار به دموكراسي و جايگیاه امیر فرهنگیي در تبيیين مسیائل

( ))1837در مطالعهاش از دموكراسي اوليیۀ امريکیايي بیه نتيجیۀ

سياسییي بییا وجییود تغييییرات گسییترده از انتیابییات وايمییار

مشابهي رسيد؛ بدينصورت كه كاركرد نهادها در ايالت متحیده،

(اينگلهارت و ولزل )7919 ،تا فروپاشیي ديیوار بیرلين برجسیتگي

«روح مدني» مردم اين كشور را منعکس میيكنید .هیرودتس و

اصي يافتیه اسیت .فرهنیگ سياسیي يکیي از مفیاهيم میورد

توسيدوس اين عقيده را بسيار تبلتر در بحثشان از تفاوتهیاي

مناتشیییه در علیییوم اجتمیییاعي و سياسیییي معاصیییر اسیییت.

فرهنگي ميان مردم ايران و يونان و ميان میردم اسیرارت و آتین

نظريه پیردازان ،تصیوير متقاعدكننیدهاي از نقیش تعيیينكننید

ثابت كردند .آنها بيان كردند فضيلتهاي متفاوتي كه اين جوامع

فرهنگ سياسي ارائه ندادهاند و البته همزمیان ،تحليیلگیران از

بر آن تأكيد ميكنند ،براي تمايز ويژگيهاي سياسیت آنهیا مهیم

كنارگذاشتن اين مفهوم در تبيين پيامیدهاي تجربیي نيیز ناكیام

است؛ بنابراين ،اين بينش كه نظامهاي سياسي ،ارزشهاي رايیج

بوده اند .فرهنگ سياسي به بهترين وجه و برحسب چیارچوبي

مردم آن كشور را منعکس ميكند ،از زمان آغاز تحليیل سياسیي

درک مي شود كه براي رفتار سياسي فیردي و گروهیي فیراهم

تصديق شده است.

ميكند .فرهنگ سياسي شايد با افکار ،نگرشهیا ،تصیورات و

اگرچیییه ديرينیییهشناسیییي مفهیییومي حکايیییت از تأكيییید

ارزشهاي سياسي افراد و گروهها و همچنين طيفي از اتدامات

انديشییمنداني ماننیید ارسییطو و افالطییون بییر اهميییت نقییش

پذيرفتني فهميیده میيشیود كیه از نهنيیتهیاي فیون نشی ت

ارزشهاي شهروندان در سياست دارد ،توجهات در دهیههیاي

ميگيیرد .فرهنیگ سياسیي بیهنیدرت عامیل تعيیين رفتیار در

ا ير و بهطور اص با مطالعۀ «فرهنگ مدني» آلمونید و وربیا

موتيعتها يا در پاسخ به موضوعات سياسي است .درعیو،،

بيش از پيش به اينسو رهنمون شد .براسیاس ايین مطالعیات،

اثییر و نفییون فرهنییگ سياسییي در توانییاييش بییراي اعمییال

رفتارها و كنشهاي اجتماعي افراد در بستر فرهنگي جامعه بیه

محدوديت هاي ثابت بر رفتیار سياسیي و تعيیين مسیير كینش

وتوع ميپيوندد و هنگامي كه اين رفتارها به تدرت و سياست

سياسي در نظام هاي سياسي اص ترار دارد .مفهیوم فرهنیگ

مربوط ميشود ،از فرهنگ سياسي آن جامعه تأثير ميپیذيرد و

سياسي از ترنهیا عموميیتيیافتن وجیوه متفیاوت تیدرت در

باعث به وجود آمدن رفتارهاي سياسي اصي براي آن جامعه

موتعيییتهییا و مکییانهییاي میتلییت اسییتیرا شیید« .طبییايع»

مییيشییود .اصییطالح فرهنییگ سياسییي تییا تبییل از  1956در

افالطییون« ،روح تییوانين» منتسییکيو« ،7ا التيییات» ژان ژاک

چارچوب نظري و ت وريک آن به كار گرفته نشیده اسیت؛ امیا

روسو« ،2معيارهاي» ديويید هيیوم« ،9عیادات تلبیي و درونیي»

پس از بهكارگيري ايین واژه در مقالیهاي از آلمونید بیا عنیوان

الکس دوتوكويل « ،وجدان جمعي» اميل دوركيم 1و «نظامهاي

«نظامهاي تطبيقي سياسیي» كیه بیهمثابیۀ ابیزاري كیاربردي در

اتتدار» ماكس وبر ،6همگي جزء موارد پيشينه تبارشناسانۀ ايین

مقايسه و تطبيق فرهنگ سياسي كشورها بود ،كیاربرد فراوانیي

مفهوم هسیتند .فرضیيۀ اصیلي رهيافیت فرهنیگ سياسیي بیه

يافیت

 )Almondو مفهیومي كليیدي در

منتسکيو ( ))1748( 1989و ارسطو باز ميشود .هر دو آنها بيان

مقايسه و مطالعات تطبيقي و فرهنگي ميیان كشیورهاي جهیان

(& Verba, 1963:396

شد و نقش برجستهاي در تبيين رفتار سياسي داشت .فرهنیگ
1

Baron de Montesquieu
Jean-Jacques Rousseau
3
David Hume
4
Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville
5
Émile Durkheim
6
Max Weber
2

سياسیي بیه دنبیال روشینترشیدن و تنظیيم بییش زيییادي از
دانستهها دربار مفاهيم جاافتیادهاي مثیل ايیدئولوژي سياسیي،
منش ملي ،روانشناسي ملتهیا و ارزشهیاي بنيیادين بیه كیار
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گرفتیه و محصیول تیاريیي جمعیي نظیام سياسیي محسییوب

تأكيد كردهاند (سیيونگ يیو7917 ،؛ رزاتیي7911 ،؛ سیريع القلیم 7919؛

ميشود (عيوضیي .) 1 :7911 ،فرهنیگ سياسیي ،بیشیي از كیل

1971

 )Zonis,و بر ییی بیییدون آنکیییه دربیییار ميیییزان

فرهنگ است كه نوع نگاه فرد به سياست ،سیا تار سياسیي و

دموكراتيکبودن فرهنگسياس در ايیران گیزارهاى بيیان كننید

ميزان نحو نقشآفريني او در فرايند سياسي را تعيين ميكنید.

مدعياند علل سا تارى براى تبيين دموكراس در ايران كیاف

در تالییب فرهنییگ سياسییي اسییت كییه رونیید توسییعۀ سياسییي

نيست و بايید بیه علیل ارادى توجیه ويیژهاى داشیت .از ايین

پيشبيني ميشود .فرهنگ سياسي ،مجموعیهاي از نگیرشهیا،

ديدگاه ،ميزان اراده و انسجام حامالن دموكراس در استفاده از

ايستارها و جهتگيريهاي يک ملت نسبت به نظیام سياسیي،

فرصتها يا ميزان آمادگ میالفان دموكراسی بیراى پیذيرش

نیبگان و تدرت سياسي است كه ازنظر تاريیي و در ارتبیاط

سازوكارهاى دموكراتيک  -كه هر دو متأثر از فرهنگ سياسی

با رويدادهاي درون جامعه شکل ميگيرد و جايگاه نوع رابطیه

هستند  -نقش تعيينكنندهاى در تحکیيم دموكراسی در ايیران

مردم با سياست را تعيين ميكند .فرهنگ سياسیي دموكراتيیک

دارند (جالييپور9 0-91 :7917 ،؛ جالييپور.)91 :7919 ،

به دليل «تیأثيرش بیر نیوع محاسیبات و كینشهیاي نیبگیان»

عییالوه بییر آن ،ايییران از جوامییع چنییدفرهنگییي اسییت كییه

« ،)Weingast,كاستن از شدت تعارضات اجتمیاعي

شکافهاي مبتني بر توميیت دارد .اگرچیه در تیاريخ طیو ني

و ايجاد روحيۀ دموكراتيک» و تأثيراتي كه بر عملکیرد نهادهیا

ايرانزمين ،نشانههاي بسياري از هیمزيسیتي اتیوام و میذاهب

برجا ميگذارد در «كانون توجیه تحليلگیران دموكراتيزاسیيون

يافییت مییيشییود ،بییا تغييییر زاويییۀ ديیید ،ايیین تییاريخ مملییو از

بوده است» (فاضیلي ،كالنتیري)1 -701 :7997 ،؛ بیه عنیوان مثیال،

كينهتوزيهاي تومي و تصفيههاي مذهبي از سلطان محمود بیا

كريستوفر كالگ و همکاران ( )91 -96 :2007براسیاس مطالعیۀ

عنوان شيخكشي تا كريم ان زند در حملیه بیه كرمیان ،اسیت

تجربي تأكيد ميكنند «احتمال ظهور دموكراسیي در دوره پیس

(احمدي)229-216 :7990 ،؛ ازاين رو ،تدوام چالشهیا در روابیط

از جنگ ،بهشدت متأثر از صوصیيات هیر كشیور اسیت كیه

تومي در ايران معاصر و فعل و انفعا ت سياسي دهۀ ا يیر در

منعکسكنند ميراث نهادي و فرهنگي آن كشور است».

منطقۀ اورميانه و تالشها در منطقیۀ شیمال كردسیتان بیراي

(1997:256

همچنين ،فرهنگ سياسي و تنوعات آن متیأثر از عوامیل و

تشکيل كشیوري مسیتقل و تحیو ت كردهیاي سیوريه و نيیز

عناصر بسياري در جامعیه هسیتند كیه مجموعیهاي از عناصیر

تحركات احزاب كرد در كشور تركيه و پيوستگيهاي تیاريیي

رد ،ميانه و كالن ،سا تاري ،عامليتي و فرهنگي ،اجتمیاعي و

و فرهنگي غرب ايران با مناطق كردنشیين كشیورهاي مجیاور،

اتتصادي را در بر ميگيرد .از اين منظر ،عموماً عنوان ميشیود

استان كردستان را به واحدي نمونه تبديل كرده است كه بیراي

گرچییه سییا تارهاي فرهنگییي ،اجتمییاعي و حتییي سياسییي از

كنکاش در زمينههیاي تحركیات سياسیي و در رشس شینا ت

فرهنگ سياسي تأثير گرفته اند ،محدوديت و چارچوب اصي

فرهنگ سياسي حیاكم بیر انديشیه انهیان میردم ،بیا اولويیت

بر فرهنگ سياسي جوامع میتلت اعمال و ايجاد ميكنند.

تراردادن نیبگان فکري استان بیهعنیوان پيشیگامان تحركیات

در ايران نيز موضوع فرهنگ سياسیي در سیالهیاي ا يیر

سياسي اهميت فراواني دارد .با توجه به تفاصيل فون ،مطالعیۀ

شايان توجه متفکران حوزه هاي میتلت علوم اجتمیاعي تیرار

حاضر در پي گونهشناسي فرهنگ سياسي دانشجويان (نیبگان

گرفته است و تحليلگران بر نبود فرهنگ سياسیي دموكراتيیک

فکري  -نه الزاماً سياسیي -جامعیه) و نحیو تیأثير متغيرهیاي

به عنوان يکي از علل مهم تحکيم بیشيدن دموكراسي در ايیران

اجتماعيفرهنگي بر آن در ميان دانشجويان است و درواتع بیه

تأكيد كرده اند .بر یي بیر وجیود انگیارههیاي غيردموكراتيیک

دنبال واكاوي اين موضیوع اسیت كیه دانشیجويان بیه عنیوان

(بدبيني سياسي ،بي تفیاوتي و بیياعتمیادي) در ميیان ايرانيیان

پيشگامان و تا حدودي عامالن تغييرات سياسياجتماعي تا چه
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انییدازه ظرفيییت پییذيرش ارزشهییاي دموكرتيییک را دارنیید.

سنخشناسيهاي رايج از مفهیوم فرهنیگسياسیي ،دسیتهبنیدي

بهعبارتي ،باورها و ارزشهاي سياسیي آنهیا بیه كیدام جهیت

چهارگانهاي از انواع فرهنگ سياسیي براسیاس ابعیاد آن ارائیه

تمايل دارد و نيز متغرهاي اجتمیاعيفرهنگیي چیه تیأثيري بیر

كرده است :بيتفاوتي ،انقياد ،اصالحي و انقالبیي چهیار گونیه

تنوع فرهنگ سياسي دانشجويان دارند.

فرهنگسياسي هستند كه كُردي بیا محوريیت ديیدگاه رونالید
7

اينگلهارت طراحي و تنظيم كرده و فرضیيههیاي پیژوهش در
پیشینة تجربی تحقیق

تالب ارتباط بين عوامل اجتماعي (توميت ،مذهب ،تحصيالت،

بهمني طراز و د وري ( ،)7999در پیژوهش پيمايشیي «طبقیۀ

احساس امنيت جامعهاي و  )...با فرهنگسياسي تیدوين شیده

متوسط جديد و فرهنگ مردمسا ري در ايران :بررسي موردي

است .برجستهتیرين گونیه فرهنیگسياسیي ،نیوع اصیالحي و

شییهر همییدان» بییر مبنییاي نظريییات تسییلر ،ميییزان گییرايش

سرس انقياد بوده است .همچنين كردي بر آن بیوده اسیت كیه

مردمسا رانه در ميان اساتيد دانشگاه و معلمیان دور متوسیطۀ

ميزان تحصيالت ،امنيت جامعهاي ،جنسیيت ،طبقیۀ اجتمیاعي،

شهر همدان را بررسي كرده است .بیر مبنیاي نتیايج پیژوهش،

مذهب ،سرمايۀ اجتماعي و ميزان استفاده از رسانههاي جمعیي

گرايش به ابعاد هنجاري مردمسیا ري در ميیان ايین دو تشیر

در تبيين تفاوتهاي فرهنگ سياسي پاسخگويان نقش اساسیي

درمجمییوع ،كمییي بییيش از حیید متوسییط ،در حییدود  % 60و

داشتهاند.

گرايش به ابعاد رفتاري ،بسيار كم و در حدود  % 22است .بیه

«پايداري فرهنگ سياسي سنتي در برابر توسعۀ سياسیي در
2

اين ترتيیب ،تنهیا حیدود  % 99از ايین دو گیروه بیه مجمیوع

كره و ايیران» رسیالۀ دكتیراي دالسیيونگيیو اسیت .توسیعۀ

ارزشهاي مردمسا رانه (اعم از هنجاري و رفتیاري) گیرايش

سياسي در اين پژوهش به معناي دموكراسیي بیه شیيوه غربیي

دارند .یانيکي و سرشیار ( )7997در پیژوهش پيمايشیي بیه

مدنظر است .به اعتقاد سیيونگيیو ،فرهنیگ سياسیي جامعیه،

بررسییي فرهنییگ سياسییي دانشییجويان دانشییگاه كردسییتان

بیشییي از فرهنییگ عمییومي اسییت و بر ییي از رويکردهییا و

پردا تهاند .برمبناي نتايج پژوهش ،دانشجويان ،ايین بیازيگران

گرايشهاي فرهنگ عمومي ،شالود فرهنگ سياسي و نگیرش

سياسي ،احساس افتییار و غیرور پیاييني دارنید و ارزيیابي و
تضاوتي منفي از عرصۀ سياسي جامعۀ ود دارند .همچنين بیا
با رفتن مقطع تحصيلي و افزايش تجربه زيسیتۀ دانشیجويان،
الگوي فرهنگ سياسي آنیان بیهسیوي الگیوي مشیاركتي سیير
ميكند و جامعهپذيري سياسي دموكراتيک در انواده ،مدرسه
و گروه همسا ن ،فرهنگ سياسي مشاركتي را تقويت ميكنید.
احمدي ( )7990در مطالعۀ رويکردهاي تومي و گونیهشناسیي
فرهنگ سياسي شهر سنند  ،مبتنیي بیر مطالعیۀ اينگلهیارت و
ولزل به اين نتيجه رسيده اسیت كیه فرهنیگ سياسیي مسیتعد
دموكراسي در ميان مردم ساكن سینند وجیود داشیته اسیت.
همچنين نتايج نشان از اثر مثبت انتییاب رويکیرد متسیاهالنه
تومي در ابعاد سياسي ،فرهنگي و اجتماعي بر نوع دموكراتيک
فرهنییگ سياسییي داشییته اسییت .كییردي ( )7997بییا توجییه بییه

9

به مسائل را ميسازند (سيونگيیو .)7917 ،میاروين زونیيس در
كتاب روانشناسي نیبگان سياسیي ايیران چنید ويژگیي بیراي
نیبگان سياسي ايران برميشمرد كه ايین ويژگیيهیا بیه نیوع
سا تار سياسي و دستگاه حکومتي محمدرضا شیاه در ارتبیاط
است .درواتع ،سا ت تدرت مطلقۀ شاه ،چنیين ويژگیيهیا و
رفتارهاي را در مردم و نیبگیان سياسیي ايجیاد كیرده اسیت؛
بهعنوان مثال يکي از ويژگیيهیا بیياعتمیادي اسیت .زونیيس
امکاننداشتن تحرک اجتمیاعي را بیا ايین احسیاس بیدبيني و
بياعتمادي در ارتبیاط میيدانید .درمجمیوع ،زونیيس وجیود
فرهنگ سياسي تملیق ،چاپلوسیي ،درو و چندشیصیيتي در
بين ايرانيان را از حضیور سیا تار سياسیي و نظیام حکیومتي
ناشي ميداند كه شاه ،افکار ،تمايالت ،سياستها و منافع او را
1

Inglehart Ronald
Dal Seung Yu
3
Marvin Zonis
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 .)Tesslerليرسیییت ( )1959در

در رشس تمام امور تیرار میيدهید؛ درنتيجیه ،وجیود افکیار و

(and Altinoglu, 1997:2-51

نهنيت بياعتمادي و ضديت با نظام حکومتي در اين سیا تار،

مطالعۀ معروف و اثر ود به نیام «دموكراسیي و اتتیدارگرايي

امري طبيعي جلوه ميكند (زونيس.)7911 ،

طبقۀ كارگر» بر نقش عوامل سا تاري بیر اتتیدارگرايي تأكيید

دو پژوهشگر آمريکايي ،آلموند و وربا ،)1963( 7بر مبنیاي

كرد .ليريست اتتدارگرايي را در سطح نگرشیي در یور توجیه

تحليل شکلهاي میتلت رفتارهیاي سياسیي بیه مقايسیه پینج

تیرار داد و پايگیاه اجتمییاعياتتصیادي را كليییديتیرين متغيییر

كشور ايا ت متحده امريکا ،انگلستان ،آلمان ،ايتاليا و مکزيیک

اثرگذار بر اتتدارگرايي معرفي كرد .ازنظر ليرسیت و همکیاران

پردا تند .كیار آنیان بیه نیوعي سینخشناسیي از فرهنیگهیا و

( ،)7919افراد متعلق به طبقۀ كارگر در نگرشهیاي اجتمیاعي

سا تهايسياسي است .به فرهنگ «ناحيیهاي» كیه بیر منیافع

ود ،اتتدارگراتر از افراد متعلق به پايگاههیاي بیا تر هسیتند.

محلي متمركز است ،يک سا ت سياسي سنتي و غير متمركیز

علت اين مس له از نگاه او تحصيالت پايين ،مشاركت پايين در

مربوط ميشود .فرهنگ «بنیدگي» كیه بیيارادگیي را در افیراد

نهادهاي سياسي و اجتماعي ،مطالعه اندک ،مشاغل سطح پايين

حفظ ميكند ،با سا تي مبتني بر ودكامگي در ارتباط است و

و حاشيهاي ،ناامني اتتصادي والگوي یانوادگي اتتدارگرايانیه

سرانجام با فرهنگ «مشاركت» با سا ت مبتني بیر دموكراسیي

اسیت

 .)Lipset,هندرسیون ( )2007بییا تأكيید بییر

تناسب دارد .هرگونه فرهنگ سياسي عيني ،حالتي آميیته دارد.

اهميییت مرزهییاي ايییالتي و تییومي بییر فرهنییگ سياسییي ،بییه

اين سه نمونه فرهنگ ،در همزيستي با يکديگر به سر ميبرند؛

گونهشناسي فرهنگ سياسي و نوع وابستگي تومي -ايیالتي در

اما تناسب كموبيش زياد نمونۀ فرهنگي غالب و سا ت ،طیرز

كانادا پردا ته است .به گمان او ،مرزهاي محلي درون جوامع،

كموبيش رضايتبیش نظام سياسي بهويژه نهادهاي مبتنیي بیر

بهتر از بافت كلیي جامعیه ،باورهیاي سياسیي افیراد را تبيیين

دموكراسي را نشان ميدهد .آنهیا بیا يیک نمونیۀ  1000نفیري

ميكنند .كريستوفر كالگ و همکاران ( )91 -96 :2007براسیاس

نشان دادنید توسیعۀ حکومیت دموكراتيیک پايیدار ،باثبیات و

مطالعه تجربيشان تأكيد ميكنند «احتمال ظهور دموكراسي در

كارآمد به جهتگيريهايي وابسته است كیه میردم نسیبت بیه

دوره پس از جنگ ،به شدت از صوصيات هیر كشیور متیأثر

فرايند سياسي دارند ( .)Almon & Verba, 1963:362ازنظر آنهیا

است كه منعکس كنند ميراث نهادي و فرهنگي آن كشیورند».

مؤلفههاي فرهنگ سياسي دموكراتيک ،زيادبودن ميزان آگیاهي

تأثير استعمار بريتانيا و ميزان نسبتاً پايين فروپاشیي يیا تجزيیۀ

سياسي ،حس توي كفايت و صالحيت مدني ،مهیارت فیراوان

تومي ،موجباتي براي دموكراسي بودهاند؛ درحیالي كیه ميیراث

در همکاري مدني همراه با مشاركت عقالني در حيیات میدني

اسالمي اثر منفي بر احتمیال ايجیاد دموكراسیي داشیته اسیت.

(1994:489

1

و سياسي اسیت (ليريسیت .)7001 :7919 ،تسیلر 2و آلتينگلیو 9در

گوران هايدن ( )2002به تکثرگرايي فرهنگي توجه ميكند .او

پیییژوهش پيمايشیییي ،فرهنیییگ سياسیییي كشیییور تركيیییه و

تأكيد مي كند در آفريقا توميیت ،بسیيار بيشیتر از سیاير نقیاط

جهتگيريهاي شهروندان به دموكراسي ،نظاميگرايي و اسیالم

جهان با دموكراسي سازگار بوده است.

را سنجش و بررسي كردند .آنها رابطۀ بين پايگیاه شیصیي و
جهییتگيییريهییاي مییذهبي بییا دموكراسییي (در ابعییاد احتییرام

مبانی نظری پژوهش

تائل شدن براي رتابت و تساهل) را بررسي كردهانید .يافتیههیا

با توجه بیه پيچيیدگي و چندبعیديبیودن مقولیۀ دموكراسیي،

نشان دادند جهتگيريهاي سياسي شهروندان تركيیه متیأثر از

ديدگاهها و نظريههاي متفاوتي دربار پيدايش ،تکامل ،توسیعه

جنسییيت ،سیین ،پايگییاه اجتمییاعي و منفعییت شیصییي اسییت

و نهادينهشدن دموكراسیي مطیرح شیده انید و هريیک از ايین

1
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(2003:28

 .)Diamond,ري دياموند در كتابش با عنوان

نظريهها در چارچوب حوز مطالعاتي ود ،تبيينهاي متفاوتي

كردند

نيییز ارائییه كییردهانیید .گونییههییايي از رويکردهییا در حییوز

دموكراسي در حال توسعه :به سوي تحکيم عنوان مي كند كیه

جامعهشناسي سياسي ،تبيين تحول و توسعۀ دموكراتيیک را از

«دموكراسي ميبايد پديد تکاملي لحات شود؛ زيرا نیه در ايین

دو چشمانداز «سا تاري» و «فرهنگي» مدنظر ترار دادهانید .در

زمان و نه در هيچ دورهاي ،دموكراسیي كیاملي شیکل نگرفتیه

رويکییرد سییا تاري ،پديیید دموكراسییي بییه لحییات ماهيییت

است كه در آن همه شهروندان تقريباً منیابع سياسیي يکسیاني

سییا تارهاي سياسییي ،توسییعۀ اتتصییادي و نهادهییا و تییوانين

داشته باشند و حاكميت ،به طور كامل يا تقريباً كامیل ،نماينید

دموكراتيک نگريسیته شیده اسیت .درواتیع ،وجیود پارلمیان،

همیییه شیییهروندان باشییید»

 .)Diamond,ديامونییید

توانين دموكراتيک ،سطح اتتصادي توسیعهيافتیه ،سیا تارهاي

فرآيندهاي تحکيم دموكراتيک را در كشورهايي آزمون كرد كه

تفکيییکشییده و تیصصییي و غيییره پییيششییرطهییايي تلمییداد

پس از «مو سوم» دموكراتيزاسیيون جهیاني بیا تر از آسیتانه

مي شوند كیه بیراي شیکلگيیري و نهادينیهشیدن دموكراسیي

دموكراسي انتیاباتي ترار داشتند .توجه او بر عوامل فرهنگي و

ضرورت دارند .درمقابل ،چشمانداز فرهنگي استد ل میيكنید

سياسي و جامعۀ مدني متمركز بود .دياموند بر اين بیاور اسیت

دموكراسي و نهادهاي دموكراتيک ،مستلزم ارزشها و باورها و

كه دورنماهاي مو چهارم دموكراتيزاسيون مبهم و تيرهوتارند؛

بهطور كلي بسترهاي فرهنگي دموكراتيک است و تا زماني كیه

زيرا تقريباً همه كشورهايي كیه شیرايط فرهنگیي ،اجتمیاعي و

زمينییه و شییرايط فرهنگییي جامعییه پتانسییيل تغييییر و تحییول

اتتصادي مناسیبي بیراي دموكراتيیکشیدن داشیتهانید ،پيشیتر

دموكراتيک را نداشته باشد ،شکلگيري ،تداوم ،ثبات و كارايي

دموكراتيک شدهاند .هیانتينگتون عامیل ناكیامي دموكراسیي در

دموكراسي امکانپذير نیواهد بود .در اين چارچوب ،فرهنیگ

جوامع مسلمان را فرهنگ میيدانید .او میي گويید منبیع ايین

بهمثابۀ سرشت توسعۀ سياسي ،علت ثبات و يا بيثبیاتي نظیام

ناكامي ،دسیتكیم در بیشیي از طبيعیت نامسیاعد اجتمیاع و

سياسییي دموكراتيییک و كییارايي سياسییي آن در نظییر گرفتییه

فرهنگ اسالمي نسبت به مفیاهيم ليبیرال غیرب نهفتیه اسیت

ميشود؛ بنابراين در رهيافیت سیا تاري ،توسیعۀ سیا تارهاي

(1996:114

 .)Huntington,دانيییل ا زار ،2در كتییاب فدراليسییم

اجتماعي ،اتتصادي و سياسي و در رهيافت فرهنگي ،توسیعۀ

آمريکا :نمیايي از ايالیتهیا ،بیه بررسیي فرهنیگ سياسیي در

فرهنگ سياسي ،مالک و معيار تحليل است.

ايالتهاي میتلت آمريکا پردا ته است .از ديد ا زار ،فرهنگ

(1999:18

فرضيۀ اصلي رهيافت فرهنگ سياسي به منتسکيو و ارسطو

سياسي الگوي ويژهاي از جهتگيري به كنش سياسي است كه

برمي گردد .هر دو آنها عنوان مي كردنید نهادهیاي هیر جامعیه

در هر نظیام سياسیي نهادينیه شیده اسیت

.)Elazar,

«فضيلتهیاي» یاص رايیج در ميیان شیهروندان را مینعکس

ا زار جهتگيري افراد به نظیام سياسیي ،چگیونگي عملکیرد

ميكنند .آلموند و وربا 7نیستين پيمايش تجربي تطبيقي دربار

دولت و مقامات حکومتي و ارزشهاي مذهبي و تیومي را در

ارتباط نگرشهاي توده با تثبيت و عملکرد دموكراسي را آغیاز

شکلگيري فرهنگ سياسیي میؤثرر میيدانید .در گونیهشناسیي

كردند .آنها نتيجه گرفتند تركيب مناسب ميان «جهتگيريهاي

ا زار ،فرهنییگسياسییي بییه سییه دسییتۀ اصییلي ا ییالنگرايییي،

نهني» و «جهتگيريهاي مشیاركتي» منشیأ «فرهنیگ میدني»

فردگرايي و سنتگرايي تقسيم ميشود (.)Zoellick, 2000:34

(1966:34

9

است كه به شکوفايي دموكراسيها كمیک میيكنید .مطالعیات

رونالد اينگلهیارت ازجملیه انديشیمنداني اسیت كیه در

تجربي تطبيقي بعدي بر اهميت نگرشها و ارزشهیاي سیطح

چارچوب رهيافت توسعۀ انساني به فرهنگ سياسیي نگريسیته

فردي در نگهداشت نهادهاي دموكراتيک در سطح نظام تأكيید
Almond & Verba
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و مطالعات متعیدد را در ايین بیاره انجیام داده اسیت .رونالید

ويژگيهاي استقالل و ودمیتاري فیردي تأكيید كیردهانید و

اينگلهارت عنوان ميكند فرهنیگ نسیبت بیه ادبيیات دو دهیه

رويکرد متساهالنهاي در بر ورد با «غيیر» دارنید

(اينگلهیارت و

گذشته نقش بسيار حياتيتیري در دموكراسیي دارد .براسیاس

ولزل.)792 :7919 ،

بحث او «به نظر ميرسد توسعۀ اتتصیادي تغييیرات تیدريجي

مارکتسلر ازجمله متفکران حوز نوسیازي اسیت كیه بیا

فرهنگي را موجب ميشود كه تود میردم را احتمیا ً بیهطیور

جمع بندي نظريات و مطالعات پيشين و بیا تأسیي از نظريیات

فزآيندهاي واهیان نهادهیاي دموكراتيیک میيكنید و آنهیا از

آلموند و وربا و اينگلهارت فرهنگ سياسي ،جنبههاي شنا تي

دموكراسي در جايي حمايت بيشتري واهند كیرد كیه وجیود

و رفتاري شهروندان و مردمان عادي را شامل ميشود .به بیاور

7

او ،جنبۀ شنا تي فرهنگ سياسي ،دو متغيّر «اعتقاد بیه برابیري

شکل دگرگونشدهاي از نظريۀ نوسازي است كه رشد انتیاب

جنسيتي» و «تساهل يا مداراي سياسي» را شامل مي شود .جنبۀ

انساني را موضوع زيربنايي توسیعۀ اجتمیاعياتتصیادي ،رشید

رفتییاري فرهنییگ سياسییي نيییز متغيّرهییاي «اعتمییاد سياسییي»،

ارزشهاي ابراز وجود و تقويت نهادهاي دموكراتيک مالحظیه

«مشاركت مدني»« ،عاليق سياسي» و «دانش سياسي» را شیامل

ميكند .آنها تأكيد ميكنند «ما با سن )1999( 2و آناند 9و سین

ميشود .او متغيّرهاي شنا تي را با عنوان «تکثررگرايي سياسي»

( )2000موافقيم كه تأكيد كردند گسترش انتیاب انساني ،نات

و متغيّرهاي رفتاري را با عنوان «درگيري عملیي در سياسیت»

توسعۀ اجتماعي است؛ اما مفهوم سن از توسیعۀ انسیاني را بیه

مقولهبندي ميكند

 .)Tessler,تسلر ،با لحیاتكیردن

حيطۀ فرهنگ گسیترش داديیم كیه پيوسیتگي ضیروري ميیان

معيارهاي شنا تي و رفتاري شهروندان عیادّي و بیا توجّیه بیه

ميكند» (اينگلهارت،

عناصر مداراي سياسي ،حمايیت از برابیري جنسیيتي ،عالئیق

ولزل .)911 :7919 ،اينگلهارت و ولزل بیا بررسیي تیأثير توسیعۀ

سياسي ،دانش سياسي ،مشاركت میدني و اعتمیاد بیينفیردي،

اجتماعياتتصادي بر رشد ارزشهاي ابراز وجود بيان ميكننید

فرهنگ سياسي در جوامیع اسیالمي را بیه چهیار نیوع تقسیيم

سنتهاي فرهنگي بهطور چشمگيري پايدار بیودهانید و رفتیار

ميكند -7 :فرهنگ سياسي دموكراتيک :در اين نوع از فرهنگ

اتتصادي وسياسي امروز جوامع را شکل ميدهنید و از سیوي

سياسي ،افراد عقايد سياسي متنوع را تحمل ميكنند ،از برابري

ديگر ،ظهور جامعۀ صنعتي با تغيير فرهنگیي يکسیان در نظیام

جنسيتي ،حمايت و نسبت به سياست عالته و شنا ت دارنید،

ارزشهاي سنتي مرتبط است (اينگلهارت ،ولیزل .) :7919 ،آنهیا

در زندگي مدني و جمعي مشاركت ميكننید و بیه شیهروندان

برآنند نوع فرهنگ سياسي مناسب دموكراسي ،واه رسمي يیا

اعتماد دارند؛  -2فرهنگ سياسي بیيتفیاوت :در ايین نیوع از

كارآمد ،در بردارند مقولههاي سندروم انساني يیا ارزشهیاي

فرهنگ سياسیي ،افیراد عقايید سياسیي متنیوع را تحمیل و از

ابراز وجود يا بیه عبیارت ديگیر ،رهانيیده اسیت .مقولیههیاي

برابري جنسيتي حمايت ميكنند؛ اما نسبت به سياست عالته و

شا ص ارزشهاي ابراز وجیود ،ارزشهیاي فرامیاديگرايیي،

شنا ت ندارند .در زندگي مدني و جمعي مشاركت نميكننید

برابري جنسيتي ،شا ص استقالل و تساهل نسبت به ديگیران

و به شهروندان اعتماد ندارند .اين افیراد بیه امیور سياسیي يیا

را شامل ميشوند .بر اين اساس ،افراد داراي نیوع دموكراتيیک

رفتار ديگران اهميّتي نميدهند؛  -9فرهنگ سياسي عملگرا :در

فرهنگ سياسي از ارزشهاي فرامادي بر وردار بوده و نگرش

اين نوع از فرهنگ سياسي ،افراد عقايد سياسي متنوع را تحمل

مثبتییي نسییبت بییه برابییري جنسییيتي داشییتهانیید؛ همچنییين بییر

نميكنند و از برابري جنسيتي حمايت نميكنند؛ اما نسیبت بیه

دارد»

(2000:6-95

 .)Inglehart,پییژوهش اينگلهییارت و ولییزل

توسعۀ اتتصادي و آزادي دموكراتيک ايجاد

(2011:270

سياسییت ،عالتییهمنیید و از دانییش كییافي نسییبت بییه سياس یت
1

Wlzel christian
Sen Amartya
3
Anand Sudhir
2
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به شهروندان اعتماد دارند .اين افراد ود را با زندگي سياسیي

نوعي درصیدد برتیراي پيونید ميیان مؤلفیههیاي اجتمیاعي و

و اجتماعي وفق ميدهند؛ اما بیا افکیار آلترنیاتيو ،مزيّیتهیا و

اتتصادي و دموكراسي و تأكيد بر توسعۀ انساني بیراي شیروع

سبک زندگي آنان ميانیۀ یوبي ندارنید؛  -فرهنیگ سياسیي

اين فرايند ،به ويژه در راستاي تغيير ارزشهیاي تسیهيلكننید

محدود :در اين نوع از فرهنگ سياسیي ،افیراد عقايید سياسیي

دموكراسي برآمده است .ماكس هوركهايمر معتقد است از ميان

متنوع و میالت را تحمل نميكنند ،از برابري جنسيتي حمايت

تمام نهادهاي اجتماعي كه فرد را براي تبول اتتدار (حکومتي)

نميكنند ،شنا ت و عالتهاي نسیبت بیه سياسیت ندارنید ،در

آماده ميكند ،در مقام اول ،یانواده تیرار دارد .افیراد ازطريیق

زندگي مدني و جمعي مشیاركت نمیيكننید و بیه شیهروندان

انواده ،تابليت تبول رفتارهاي اتتداري را كسب میيكننید .از
طرف ديگر ،او معتقید اسیت یانواده گذشیته از آنکیه روابیط

اعتماد ندارند (.)Tessler & Gao, 197-207
عالوه بیر آن ،بسیياري از متفکیران بیا توجیه بیه اهميیت

اتتداري را بیه افیراد میيآمیوزد ،تنهیا مکیاني اسیت كیه افیراد

فرهنگ سياسي بیهعنیوان مقولیهاي مهیم در فراينید تغييیرات

مشکالت ود را بهراحتي بيان ميكنند و «نه بهعنیوان كیاركرد،

سياسي نظامها ،بر عناصر و مؤلفههاي میؤثر بیر تنیوع و تکثیر

بلکه بهعنوان انسان موثرنید» (هوركهیايمر .) 1 :7919 ،هوركهیايمر

فرهنگسياسي توجه كردهاند .در اين راستا ،ليرسیت در پاسیخ

به صوص بر تیأثير روابیط اتتیداري درون یانواده بیر ايجیاد

به علت و منشأ دموكراسي بودن نوسازي عنوان كیرد نوسیازي

شیصيت آينده كودكان تأكيد داشت .كیودک ازطريیق یانواده،

منشأ دموكراسي است؛ ازآنرو كه نوسازي به ايجیاد باورهیا و

اطاعییت و سییر فییرود آوردن در برابییر اتتییدار را فییرا مییيگيییرد

(ونهیانن،

(هوركهايمر ،90-19 :7911 ،بیه نقیل از اعیزازي .)92-11 :7916 ،تحليیل

) 2 :7991؛ بنابراين ،ليرست دريافت شرايط اجتماعي عينیي بیر

روبرت پاتنام از سنتهاي مدني در ايتاليا در سال  7999يکي از

تغييرات سياسي مانند دموكراتيک شدن اثر میيگذارنید و ايین

دتيقترين پژوهش ها دربار ارتباط فرهنگ سياسي و دموكراسي

اثییرات را بییا گییرايش بییه ايجییاد نگییرشهییاي نهنییي برجییاي

است .پاتنام و همکارانش با سنجش دتيیق عملکیرد دموكراسیي

مي گذارند كه درصدد ايجاد اين تغييرات سياسي هستند .دانيل

در بيست منطقیه شیمال و جنیوب ايتاليیا و سیرس بیا آزمیودن

لرنییر )7919( 7در كتییاب گییذار جامعییۀ سیینتي ،مییدرنشییدن

همبستگيهاي آماري ميان عواملي ازتبيل سیطح درآمید ،ميیزان

اورميانه بحث مشیابهي دربیار اثیرات نوسیازي بیر توسیعۀ

صنعتيشدن ،ميزان شهرنشيني ،مقدار منابع موجود و نظاير اينهیا

سياسي ارائیه كیرده اسیت .بیر اسیاس نظريیه او ،فرآينیدهاي

در اين دو منطقه ،متوجه شیدند مهیمتیرين متغييیر بیراي تبيیين

نوسییازي در كشییورهاي میتلییت الگییوي مشییابهي را دنبییال

موفقيتهیاي دموكراتيیک ،ميیزان توسیعۀ جامعیه میدني اسیت

ميكنند .اين الگو از شهرنشيني ،آغاز و با افیزايش باسیوادي و

(ليريست .)7006 :7919 ،همچنين پاتنام ،دستهبندي از نگیرشهیا و

رشد مشاركت دنبیال میي شیود .رابیرت دال عنیوان میيكنید

رفتارهاي مدني شهروندان مطرح كرده است؛ به اين ترتيیب كیه

پوليارشي 2كه در نظر او نوعي نظام متکثر و پوياي مدرن است

آنها را در چهار مقوله طبقهبندي ميكند :مشاركت مدني؛ برابري

داراي صوصياتي ماننید سیطح نسیبتاً زيیاد درآمید و ثیروت

سياسي؛ همبسیتگي ،اعتمیاد ،تسیاهل ،انجمینهیا؛ سیا تارهاي

سرانه ،رشد درآمد سرانۀ جاري ،سطح زياد شهرنشیيني ،تنیوع

اجتماعي همکاري يا تمايل به تشکيل انجمنها و سیازمانهیاي

شغلي زياد ،باسیوادي گسیترده ،تعیداد زيیاد دانشیجويان و ...

مدني و سياسي (پاتنام.)719-711 :7910 ،

ارزشهايي گرايش دارد كیه مناسیب دموكراسیي انید

مرتبط است

(1998:251

 .)Dahl,بر اين اساس ،رابیرت دال بیه

مروري بر ادبيات نظري و تجربي مرتبط با فرهنگ سياسي
نشان ميدهد عوامیل میرتبط بیا فرهنیگ سياسیي متعددنید و

Lerner
Poly archy

1
2

هريییک از انديشییمندان يییک يییا مجموعییهاي از عوامییل را در
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گونهشناسي فرهنگ سياسي دانشجويان استان كردستان برپايۀ متغيرهاي اجتماعي  -فرهنگي

تکوين فرهنگ سياسي مؤثرر ميدانند .در اين مطالعیه ،در گیام

به نظر ميرسد بين جامعیهپیذيريسياسیي و فرهنیگ سياسیي

نیست از پژوهش اينگلهارت و ولزل (ارزشهاي ابراز وجود

دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.

در مقابیییل ارزشهیییاي سییینتي سیییکو ر) و میییارک تسیییلر
(گونهشناسي دموكراتيک ،بيتفاوت ،فعال و محدودنگر) براي
سنجش و تحليیل و همچنیين گونیهشناسیي فرهنیگ سياسیي
دانشجويان استفاده واهید شید .در گیام بعید ،بیا توجیه بیه
نظريییههییاي اينگلهییارت و همکییاران (پيونیید مؤلفییههییاي
اجتماعياتتصیادي بیا فرهنیگ سياسیي) ،پاتنیام (اثیر سیرمايۀ
اجتماعي بر سا ت سياسي) ،دانيل ا زار (اهميت مقولیههیاي
اجتمییاعي بییراي فرهنییگ سياسییي) ،مییاكس هوركهییايمر (اثییر
ییانواده بییر تنوعییات فرهنییگ سياسییي) و ليرسییت و بیییش
عمدهاي از نظريهپیردازان حیوز نوسیازي اوليیه (اثیر عوامیل

به نظر ميرسد بين پايگیاه اجتمیاعياتتصیادي و فرهنیگ
سياسي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر میيرسید بیين اتتیدارگرايي شیصیيتي و فرهنیگ
سياسي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر ميرسد بين ارتباطات انوادگي و فرهنگ سياسیي
دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر ميرسد بين جهتگيري مذهب و فرهنیگ سياسیي
دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر ميرسد بين متغيرهاي زمينهاي و فرهنیگ سياسیي
دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد.

اتتصادي بر فرهنگ سياسي) چیارچوب نظیري مطالعیه بیراي
بررسي مؤلفههاي اثرگذار بر فرهنگ سياسي مدوّن شد.
پایگاه اجتماعی-
اقتصادی
دموكرات

تعریف مفاهیم
مفهوم «فرهنگ سياسي» در برگيرند جهتگيريها ،ارزيابيهیا
و ايستارهاي افراد نسبت به نظام سياسي و بیشهاي میتلیت
آن و نيز جهتگيري نسبت به گرايشها و طیرز تلقیيهیا بیه

اقتدارگرائی

نقش ود در سياسیت اسیت (.)Almond & Verbam, 1963:13

شخصیتی

پژوهشگراني كه به بررسي اين مفهوم پردا تهاند تيرولوژيهاي
گوناگوني از فرهنگ سياسي جامعههاي مطالعیهشیده بیه دسیت

فعال

فرهنگ

ارتباطات خانوادگی

(آلموند و وربا)؛ مدني ،غيرديني ،ايدئولوژيک ،همگن ،چنیدپاره

سياسي
بي

7

جهتگیری مذهبی

تفاوت

(والتر روزنبان )؛ تابعيت /آمريیت (حسیين بشیيريه)؛ عشیيرهاي
(محمود سريعالقلم) ،فردگرا ،ا النگیرا ،سینتي (دانيیل ا زار)؛
اسالمگرا ،آزادي واه و جامعهگیرا (سیميح فارسیون 2و مهیرداد

جامعه پذیری
محدود

دادهانید؛ ازجملییه :فرهنیگ سياسییي مشیاركتي ،تییابع و محییدود

سیاسی

نگر
متغیرهای زمینه ای

مشايیي) و ديگر پژوهندگان نيز متناسب بیا مسی له و موضیوع
مورد مطالعهشان گونههاي میتلفي ارائه دادهاند؛ اما در پیژوهش
حاضر ،بررسي فرهنگ سياسي در چهارچوب گونههاي فرهنگ
سياسي مطالعیهشید میارک تسیلر و النیور گیائو( 9دمیوكرات،
بيتفاوت ،فعال ،محدودنگر) طرح شده است كه براي سینجش

نمودار  -1الگوی تحلیلی عوامل مرتبط با فرهنگ سیاسی

فرضیههای پژوهش

Rosenban
Farson

Gaeo

1
2

3
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متغيرهییاي فییون از شییش جهییتگيییري هنجییاري و ارزشییي

حاضر با تأسي پيتركينگ ،میداراي سياسیي در ابعیاد سياسیي،

سا تهشد آنهیا اسیتفاده واهید شید -7 :حمايیت از برابیري

رفتاري و هويتي و در تالب  1گويه در سطح ترتيبي ،عمليیاتي

جنسي؛  -2مدارا؛  -9اعتمیاد؛  -مشیاركت میدني؛  -1عالتیۀ

و سنجش شده است.

سياسي و  -6دانش سياسي.

اعتماد بینفردی :آنتونيگيدنز در تعريت اعتماد به فرهنگ

برابری جنسیتی :ميزان باور افراد به اينکه جنسيت تیأثيري

آكسفورد استناد ميكند و اعتماد را اطمينان يا اتکا و به نیوعي

در ميییزان بر ییورداري از حقییون و امتيییازات سياسییي نییدارد

كيفيت يا صفت و يا اطمينان بیه حقيقیت عبیارت يیا گفتیهاي

 .)Tessler,برابري جنسيتي يعني زن و مرد حقون و

توصيت ميكند .به اعتقاد او ،اعتماد نیوع اصیي از اطمينیان

وظايت يکسان دارند و از فرصتهیاي مسیاوي بیا میردان در

است و چيزي يکسره متفاوت از آن نيسیت (گيیدنز.)91 :791 ،

جامعه بر وردارند؛ همچنين برابري جنسيتي مربوط به عدالت

اعتماد اطمينان به اعتمادپذيري شیص يا نظیام ،بیا توجیه بیه

و تقسيم مس وليتهاست .در پیژوهش حاضیر ،ايین متغيیر در

رشته پيامدها يا رويدادهاي معين اسیت (گيیدنز .) 2 :7910 ،در

تالب  6گويه در ابعاد برابري فرصتهاي آموزشیي ،ورزشیي،

اين پژوهش ،اعتماد در ابعاد تعميميافتیه در تالیب گويیههیاي

سياسییي ،حقییوتي و اشییتغال و در سییطح ترتيبییي عمليییاتي و

درستکارنبودن مردم در كسیبوكیار ،بااعتمیاد دانسیتن آحیاد

سنجش شده است.

جامعه ،اعتماد به غريبهها و اعتماد بیه تیول و ترارهیاي افیراد

(2011:198

تساهل :در فرهنگ آكسفورد به معناي اجازهدادن به وتیوع
يا ادامۀ چيزي ش ذ شده است كه شیص آن را نميپسندد و با
آن موافیق نيسیت)Oxford Dictionary of English, 1998:99( .؛

جامعه ،در تالب گويه و در سیطح ترتيبیي ،مفهیومسیازي و
عملياتي شده است.
مشارکت مددنی :واژ «مشیاركت» بیه معنیاي شیراكت و

ازايیینرو ،بر ییي معتقدنیید نزديییکتییرين معییادل معنییايي

همکاري در كار ،امر يا فعیاليتي و حضیور در جمیع ،گیروه و

»«Toleranceحلم است؛ زيرا حلم يعني تحمّیل امیور نیاگوار

سازماني براي بحث و تصميمگيري ،چه بهصورت فعال و چه

در عين تدرت و توّت .بیه بيیان سیادهتیر ،تسیاهل بیه معنی

بهصورت غيرفعال است .جیوهر اصیلي مشیاركت را بايید در
(علويتبیار:7919 ،

برتافتن (تحمل) هر آن چيزى است كه ازنظیر عقايید ،رفتیار،

فرايند درگيري ،فعاليت و تأثيرپذيري دانست

ا الن يا ديگر مالحظات ناپذيرفتن م نمايد (عباديیان.)7919 ،

 .)71مشییاركت بییه معنییي در چيییزي سییهمييییافتن و از آن

پيتركينگ )1976( 7تساهل را برحسب موضوع ،بیه سیه دسیتۀ

سودبردن و يیا در گروهیي شیركتجسیتن و درنتيجیه ،بیا آن

هويتي ،سياسي و رفتاري تقسيم كرده اسیت .میداراي هیويتي

همکاريداشتن است (بيرو ، :7910،2بیه نقیل از پنیاهي.)211 :7916 ،

يعني اعمال مدارا نسبت به ويژگي هايي كه ا تياري نيسیتند و

در اين پژوهش براي سنجش مشیاركت میدني از  1گويیه در

مدارا نسبت به هويیتهیاي میتلیت ازتبيیل اديیان میتلیت،

سطح ترتيبي و در مقولههاي عضويت ،انجام فعاليت و كمیک

مليت هاي گوناگون و توميت هاي متمیايز را شیامل میيشیود.

مالي در انجمنها ،نهادهاي مدني فعال ،فرا وانهیاي عمیومي

مداراي سياسي كه به تبول حق براي گروههايي ناظر است كیه

و NGOهاي محيطزيسیت در سیطح شیهر سینند و محیيط

تأييدشد فرد نيستند و مداراي رفتاري كه نیاظر بیه سیه نیوع

دانشگاه بهره گرفته شده است.

مدارا است :مدارا در الگوهاي روابط جنسيتي ،مدارا نسبت بیه

عالقة سیاسی :عالتۀ سياسي ميزان گرايش و تمايل افیراد

مجرمیان (سیرا زاده و همکیاران7919 ،؛

به شركت در مباحث و امیور سياسیي اسیت .افیرادي كیه بیه

بشيريه ،7919 ،به نقل از گالبیي ،رضیايي .)16-7992:67 ،در پیژوهش

سياست عالتیهمنید هسیتند ،بيشیتر دنبالیهرو امیور سياسیي و

1

2

جرم و میدارا نسیبت بیه

King

Alain Birou
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مشاركت در فعّاليتهاي مدني هسیتند (

771

Verba et al., 1995 in:

دارد ،عرصههاي مشتركي براي تجلي دينداري وجیود دارنید.

 .) Tesslerايین متغيیر در ابعییاد

اين عرصهها عبارتند از :بُعد مناسکي (ازتبيل نماز ،روزه ،دعیا

اهميییت سياسییت در زنییدگي روزمییره ،پيگيییري ا بییار و

و نيايش ،رعايت ا الن اسالمي و شركت در مراسم میذهبي)،

رويدادهاي سياسي ،مشاركت در بحثهاي سياسیي ،تماشیاي

بُعد منطقیي و عقلیي (دانیش میذهبي) ،بُعید تجربیي (ميیزان

برنامههاي تلويزيوني سياسي ،عالتهمندي به مطالعۀ نشريههاي

احساس نزديکي به دا ،باور بیه تعلیق كائنیات و هسیتي بیه

سياسي ،مشاركت در احزاب و جريانهاي سياسي در تالیب 1

دا ،احترام به امیاكن میذهبي و متبركیه ،احسیاس نیدامت از

and Eleanor, 2009:197-207

ارتکاب گناه) ،بُعید ايیدئولوژيک (اعتقیاد بیه زنیدگي پیس از

گويه و در سطح ترتيبي ،عملياتي و سنجش شده است.
دانش سیاسی :آلموند و وربا دانش نسبت به نظام سياسي،

مرگ ،به وجود دا ،به وجود شیيطان و بیه وجیود بهشیت و

نهادها و مس ولين آنها و ورودهیا و روجیيهیاي ايین نظیام

جهیینم) و بُعیید پيامییدي (تائییلشییدن نقییش اجتمییاعي ديیین،

میيداننید (سیريعالقلیم،

معياربودن احکام ديني در زندگي ،و اهميت رعايت و اجیراي

 .)21:7919اين متغير در تالب  1گويه (اطالع افراد از كاركردها

جزئيات دين) (كالک و استارک7961 ،؛ به نقل از آنربايجیاني.)7910 ،

و وظییايت تییواي نظییام ،سییازمانهییاي سياسییي بییينالمللییي،

در اين پژوهش با الهام از پژوهشهاي سرا زاده ( )7919بُعید

انتیابات ،وظايت مجلس برگان و  ) ...و در سیطح ترتيبیي،

منطقي بررسي نشده است .اين متغيیر در سیطح ترتيبیي و در

عملياتي و سنجش شده است.

تالب  72گويه ،عملياتي و سنجش شده است.

سياسي را بُعد شنا تي فرهنگ سياسیي

پایگاه اجتماعیاقتصادی :پايگاهي است كه فیرد در ميیان

ارتباطددات خددانوادگی :نیسییتين تجربییۀ مشییاركت در

گروه دارد .به بيان ديگر ،موتعيتي كه فرد يا انواده بیا ارجیاع

تصميمگيريهاي انواده ،احساس كوک را دربیار صیالحيت

به استانداردهاي ميانگين رايج دربیار ويژگیيهیاي فرهنگیي،

سياسي ويش تقويت ميكند ،مهارتهاي زم بیراي تعامیل

درآمد مؤثر ،دارايیيهیاي میادي و مشیاركت در فعاليیتهیاي

سياسي را در او به وجود ميآورد و در سنين بلو  ،فیرد را بیه

گروهي ی اجتماعي به دست ميآورد (كوئن .)79 : 7916 ،بیراي

مشاركت فعال در نظیام سياسیي تشیويق میيكنید .بیه همیين

عملياتيكردن اين متغير از مقياس بهكاررفته در مطالعه نبوي و

ترتيب ،الگوهاي فرمانبرداري از تصميمات والدين در آينیده،

همکیاران ( )7911بییا تغييراتییي جزئیي اسییتفاده شیید .در ايیین

او را به اطاعت از دستورات سياسي متمايل ميكنید (

مقيییاس از  6آيییتم بییراي ارزيییابي نهنییي فییرد از پايگییاه

 .)1997:7 in: Almond & Powell, 1992در اين پیژوهش ،بیراي

اجتماعياتتصادي در تالب طيت ليکريت پنجگزينهاي اسیتفاده

بررسي كيفيت ارتباطات انوادگي ،در تالب  6گويیه (تیدرت

شده است كه با مقياس ترتيبي اندازهگيیري میيشیود .در ايین

تصميمگيیري در یانواده ،اعتیرا ،بیه تصیميمات یانواده،

پژوهش پايگاه ،به غير از بعد اتتصادي (درآمد و ثروت) ،بعید

مشورت با اعضاي انواده دربار مشکالت ،درک احساسیات

فرهنگي و بعد اجتماعي نيز سنجيده شدهاند.

ازسوي انواده و مهرباني در محیيط انیه) درسیطح ترتيبیي

جهتگیری مدذهبی :مدذاه

دنيیا ،حیامالن ارزشهیاي

Davson,

استفاده شد.

فرهنگي و ا التي هستند كه یواهنیا واه پيامیدهاي سياسیي

اقتددارگرائی شخصدیتی« :شیصیيت اتتیدارگرا در برابییر

دارنیید و بییر مسییائل سياسییي و سياسییتهییاي عمییومي ت یأثير

اشیاص تدرتمند ،تسليم است؛ اما در برابر ضعيفان ،سیتگير.

7

منطق در شیصيتهاي اتتدارگرا جايگاهي ندارد .آنچه اهميت

در همۀ اديان دنيا باوجود تفاوتهايي كه در جزئيیات وجیود

دارد ميزان تدرت میاطب است .شیصيتي كه توي را تکیريم

ميگذارند ( .)Almon & Powell, 1992بهنظر گالک و اسیتارک

Glok & Stark

1

و ضعيت را تحقير ميكند (كاظمي .)791 ،براي عملياتيكیردن

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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اين مقياس 7ازآيتمهاي اين مقياس برگرفته از مقياس معیروف

در كودكان برداشتهیاي عينیيتیري دربیار نهادهیا و روابیط

سنجش اين متغيير يعني مقياس شیصيت  fآدرنیو )1950( 2و

سياسي ايجاد ميكند .مدارس ،ارزشها و ايستارهاي جامعه را

مقياس اتتدارگرايي آلتيمیر )1998( 9كیه بیا توجیه بیه فضیاي

نيز منتقل ميكند .مدارس ،مقوم عالته بیه نظیام سياسیيانید و

فرهنگي جامعۀ ايران گیزينش شیدهانید ،از  1گويیه در سیطح

نمادهاي مشتركي همچون پرچم و سیوگند وفیاداري را بیراي

ترتيبي بهره گرفته شده است.

پاسیگويي نمیادين بیه نظیام در ا تيیار فیرد تیرار میيدهنید

جامعهپذیریسیاسی :به فرايندي اشاره ميكنید كیه بیا آن،
نگرشها و گرايشهاي سياسیي در جامعیه از يیک عامیل بیه
عامل ديگر منتقل ميشوند .همچنين روشي است كه افیراد بیا
آن چيزهايي دربار سياست فرا میيگيرنید و نيیز سیازوكاري
است كه با آن ارزشها و جهتگيیريهیاي سياسیي در ميیان
نسلها پايدار

ميشود (مرلمن ،7912 ،به نقیل از گلچیين و همکیاران،

 .)711-291 :7911نهادها و عوامل گوناگوني اين فرايند انتقال و
فراگيري نگرشها و ارزشها را در جامعه به وجود ميآورنید
كه هركدام در دوران و زمان اصیي بیر افیراد انسیاني تیأثير

( .)Almond & Powell, 1992اين متغير در سیطح ترتيبیي و در
تالب  1گويه (احساس آزادي در هنگام حرفزدن با معلمان و
اسییاتيد ،میالفییت بییا عقايیید معلمییان و اسییاتيد ،اعتییرا ،بییه
رفتارهاي تبعيضآميز و  )...عملياتي و سنجش شده است.
رسانههای جمعی :وسیايل ارتبیاط جمعیي بیه مجموعیه
وسايل غيرشیصي اطالن میيشیود كیه انتقیال پيیام سیمعي،
بصیري و يیا هییر دو را بیهسیوي مردمییي بسیيار و در منییاطق
دوردست موجب ميشوند (سارو اني .) 21 :7910 ،بهنظر بيیرو،
رسانههاي جمعي ،مجموع فنون ،ابزار و وسايلي را ميرسیانند
كه از توانايي انتقال پيامهاي ارتباط حسیي و يیا انديشیهاي در

ميگذارند .اين فراگردهاي جامعهپذير ،در نهادهیايي همچیون

يک زمان به شماري بسیيار از افیراد و میصوصیاً در فواصیل

انواده ،مدرسه ،گیروههیاي همتیا ،رسیانههیاي جمعیي و ...

(بيیرو ،271 :7966 ،بیه نقیل از پنیاهي:7916 ،

صورت ميگيرد.

زياد بر یوردار باشید

 .)770ايیین متغيییر در سییطح ترتيبییي و در تالییب  1گويییه

خانواده :یانواده بیا تیراردادن فیرد در دنيیاي اجتمیاعي

(دنبالكردن موضوعات و رويدادهاي سياسیي در روزنامیههیا،

گسترده ،برتراركردن پيوندهاي تومي ،زباني و مذهبي و تعيين

مجلهها ،تلويزيون ،ماهواره ،كتابها و دنياي مجازي) عملياتي

طبقۀ اجتماعي ،تصیريح ارزشهیا و دسیتاوردهاي فرهنگیي و

و سنجش شده است.

تحصيلي و جهتدادن به چشمداشتهاي حرفهاي و اتتصادي،

گروههای همتا :گروه همسانان شامل حلقههیاي دوسیتان،

Davson,

گروههاي برادري در مدارس ،دانشگاهها و گیروههیاي كیاري

 .)1997:7 in: Almond & Powell, 1992براي عملياتيكردن ايین

كوچک است كه اعضاي آنها موتعيت اجتماعي نسیبتاً برابیر و

مفهوم در سطح سینجش ترتيبیي از گويیه (تشیويق یانواده

پيوندهاي نزديک با هم دارند .ممکن است فردي بیه تأسیي از

به ايسیتارهاي سياسیي آينیده او شیکل میيبیشید (

براي شركت در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي ،بحث دربیار
موضوعات سياسي در انواده ،همکیاري یانواده بیا احیزاب
سياسي و  )...استفاده شده است.
مدرسده و دانشددگاه :میدارس ،جوانییان و نوجوانییان را از
جهان سياست و نقشي كه در آن دارند ،آگاه ميكند .همچنیين

دوستان نزديکش به سياست عالتهمند شود يیا از رويیدادهاي
سياسي پيروي كند .در چنين حالتي ،فیرد عاليیق و رفتارهیاي
ود را تعديل ميكند تا با عاليق و رفتارهاي گروه ،همییوان
شود و از اين راه ازطرف اعضاي آن پذيرفتیه شیود (
in: Almond & Powell, 1992

Davson,

 .)1997:7ايین متغيیر در سیطح

ترتيبي و در تالب  9گويه (بحیث دربیار مسیائل سياسیي بیا
دوسییتان ،همراهییي دوسییتان بییراي حضییور در متينییگهییا،

1

گردهمائيهیا وسیینرانيهیاي سياسیي و تأثيرپیذيري دانیش

به كمک پژوهش پورافکاري و همکاران (.)7997
Theodor Adorno
Altmaier

2
3

سياسي از دوستان) عملياتي و سنجش شده است.
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روش پژوهش

پايايي پژوهش تا حد امکان از گويههاي پژوهشهیاي مشیابه،

در راستاي اهدف توصیيفي و تبيينیي ايین پیژوهش و واحید

استفاده و دو مرحله پري تست انجام شد و درنهايت از آلفیاي

تحليل بودن افراد انساني ،از پژوهش پيمايشیي اسیتفاده شیده

كرونباخ براي تأييد مناسببودن پرسشنامه بیراي انیدازهگيیري

است ،جامعۀ آمیاري پیژوهش حاضیر ،مجموعیه دانشیجويان

متغيرهاي پژوهش و پايابودن آن استفاده شد كه پايیايي بيشیتر

شییاغل بییه تحصییيل در تییرم دو سییال تحصییيلي 19-1

شا صها بيش از % 10سنجش شد.

دانشگاههاي مهم استان كردستان (آزاد اسالمي واحید سینند ،
جدول  -1ضرای

دانشگاه دولتي كردستان و پيامنیور واحید سینند ) هسیتند كیه

پایایی مقیاسهای استفادهشده

براساس آمار رسمي و غيررسمي ،تعداد دانشجويان  21 1نفیر

متغیر

تعداد گویه

پایایی کل شاخص

بوده است كیه در سیه مقطیع كارشناسیي ،كارشناسیي ارشید و

مشاركت مدني

1

0/11

حمايت از برابري جنسيتي

6

0/11

تساهل

1

0/11

عالته به سياسي

1

0/16

دكتري مشغول به تحصیيلانید .حجیم نمونیه براسیاس فرمیول
كوكران  910نفر به دسیت آمید .نحیو نمونیهگيیري بیه روش
سهميهاي بوده است؛ به شکلي ،ابتدا دانشیجويان را بیه تفکيیک

اعتماد تعميميافته

0/61

دانشییگاه و سییرس بییه تفکيییک دانشییکده ،براسییاس سییهم در

دانش سياسي

1

0/16

ماتريسهايي ترار داده شد و در ادامه با تعيين تعداد دانشیجويان

ارتباطات انوادگي

6

0/67

در هر مقطع به تفکيیک زن و میرد ،سیهميۀ متناسیب بیا حجیم

اتتدارگرايي شیصيتي

1

0/62

جهتگيري مذهبي

72

0/11

پايگاه اتتصادياجتماعي

6

0/12

جامعهپذيري سياسي

20

0/16

نمونه به ماتريسها ا تصاص داده شید (دانشیگاه پيیام نیور بیا
 629دانشجو سهمي برابر با  1نمونیه ،دانشیگاه كردسیتان بیا
 9901دانشجو سهمي برابر با  72نمونه و دانشگاه آزاد اسالمي
با  721 1دانشجو سیهمي برابیر بیا  712نمونیه) .7در سینجش
متغيرها ،از پرسیشنامیهاي متشیکل از گويیههیا و سیوا ت در
طيتها و مقياسهاي میتلت استفاده شد.
اعتبار و پایایی ابزار گردآوری دادهها
اعتبددار :بییراي سیینجش اعتبییار پرسشیینامه از دو روش اعتبییار
صییوري (اعتبییار زم ازنظییر كارشناسییان) 2و اعتبییار سییازهاي
(اعتبار مبتني بر تحليل عاملي) استفاده شد .مقادير ويژ بيشیتر
عاملها بزرگتر از يک بود و بارهیاي عیاملي هريیک از ايین
گويهها بيش از  % 10و نزديک به يیک اسیت .بیراي افیزايش

یافتههای توصیفی
نتییايج توصییيفي نشییان مییيدهنیید از تعییداد  917پرسشیینامۀ
توزيییعشییده در بییين دانشییجويان  % 9/9زن و % 10/1مییرد
بودهاند .ميانگين سن دانشجويان مطالعهشده  29/1سال اسیت.
تعییداد دانشییجو مطالعییهشییده در مقطییع كارشناسییي ،% 16/7
دانشجويان كارشناسي ارشد  % 27/1و دانشجويان مقطع دكترا
 % 2/7بوده اند .بيشترين نمونه مطالعهشده  % 11/2ساكن استان
كردستان و  %27/1ساكن سیاير اسیتانهیاي كشیور بیودهانید.
مذهب تسنن با  % 1بيشترين ميزان ،تشیيع بیا  % 71و ديگیر
مذاهب (ساير) با يکدرصد .توزيع نیوع توميیت دانشیجويان؛

7

به علت تعداد كم نمونه در دو دانشکده هنر و معماري و پزشکي در مرحله

تحليل ،دانشکده هنر و معماري در دانشکده ادبيات و دانشکده پزشکي دانشگاه
آزاد در دانشکده علوم پايه ادغام شدند.
2

به شکلي كه پرسشنامه در ا تيار سه تن از اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي واحد

سنند

و فار التحصيالن رشته جامعهشناسي در مقطع ارشد ترار گرفت و

درنهايت ،نظر اساتيد راهنما و مشاور اعمال شد.

توم كرد  ،% 90/9فارس  ،% 6/9ترک  ،% 7/6لک %7و توم لیر
 % 0/1است.
توزيع درصدي و آمارهاي گرايشهاي مركیزي متغيرهیاي
مستقل افراد نمونه نشان ميدهد ارتباطات یانوادگي % 91/1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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با  % 91/7 ،متوسط و  % 2 /پیايين بیودهانید و ميیانگين آن

ود را در پايگاه پايين ارزيابي كرده اند .ميانگين بهدستآمیده

 % 27/07بییوده كییه بيشییتر از حیید متوسییط اسییت .بییه لحییات

براي اين متغير نيیز برابیر بیا  76/70اسیت كیه بيشیتر از حید

اتتدارگرايي شیصيتي % 1/1 ،افیراد نمونیه اتتیدارگرايي بیا ،

متوسط است .همچنين توزيع درصدي و آمارهاي گرايشهاي

 % 6 /6متوسییط و  % 26/2از اتتییدارگرايي پییاييني بر ییوردار

مركزي متغير جامعهپذيري سياسي افراد نمونه نشیان میيدهید

بوده اند .ميانگين اتتدارگرايي شیصيتي افیراد نمونیه % 20/11

 % 71/9بيشتر در روند جامعهپذيري سياسیي تیرار داشیتهانید،

است كه بيشتر از حد متوسط ارزيابي میيشیود .جهیتگيیري

 % 11/1در حد متوسط و درنهايت  % 29/در كمترين حید از

مذهبي  % 60/در حد با  % 99/7 ،متوسیط و  % 6/6پیايين و

روند جامعهپذيري سياسي ترار داشتهاند .ميانگين بهدستآمده

ميانگين آن  % 9/6بوده كه بيشتر از حد متوسط است .نتايج

براي اين متغييیر برابیر بیا  % 1 /21اسیت كیه بيشیتر از حید

نشییان مییيدهن ید  % 21/2از پايگییاه اجتمییاعياتتصییادي بییا

متوسط است.

بر وردار بودهاند % 12/2 ،ود را در پايگاه متوسط و % 71/6
جدول  -2توزیع فراوانی و درصد متغیرهای مستقل پاسخگویان
ابعاد متغیر
ارتباطات انوادگي

اتتدارگرايي شیصيتي

جامعهپذيري سياسي

جهتگيري مذهبي

پايگاه اجتماعياتتصادي

گزینه ها

فراوانی

درصد خالص

با

7 9

91/1

متوسط

7 1

91/7

پايين

99

2 /

با

99

1/1

متوسط

2 6

6 /6

پايين

700

26/2

با

66

71/9

متوسط

22

11/1

پايين

19

29/

با

290

60/

متوسط

726

99/7

پايين

21

6/6

با

96

21/2

متوسط

271

11/2

پايين

61

71/6

میانگین
27/07

20/11

1 /21

9/6

76/70

انحراف معیار
9/

/91

77/96

9/00

9/61

با نظر به ماهيت پيچيده و چندبُعدي فرهنگ سياسي ،نتايج

درگيري عملي در سياست با  % 11/1 ،در حید متوسیط و در

توصيفي ابعاد متغير فرهنگ سياسي در جدول  9آمیده اسیت:

 %72/9پییايين اسییت .ميییانگين درگيییري عملییي در سياسییت

تكثّرگرایی سیاسی :در  % 17/از جمعيت نمونه ،تکثررگرايیي

 %19/91است كه متوسط ارزيابي ميشود.

سياسي با  % 2/2 ،در حد متوسط و در  % 1/پیايين اسیت.

شاخص ترکیبی فرهنگ سیاسی در بين افراد نمونه نشیان

ميانگين تکثررگرايي سياسیي معیادل  % 12/97اسیت كیه زيیاد

ميدهد جنبههاي شنا تي و رفتاري فرهنیگ سياسیي % 9 /6

ارزيابي ميشود.

دانشجويان با  % 62/1 ،متوسط و تنها  % 2/6آنان پايين است.

درگیری عملی در سیاسدت % 21/6 :از جمعيیت نمونیه

درمجموع ،براساس دادهها مشیص ميشود ميانگين جنبههاي

گونهشناسي فرهنگ سياسي دانشجويان استان كردستان برپايۀ متغيرهاي اجتماعي  -فرهنگي

شنا تي و رفتاري فرهنگ سياسي دانشیجويان در حید بیا يي
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( )77 /26ترار دارد.

جدول  -3توزیع فراوانی و درصد فرهنگ سیاسی پاسخگویان
ابعاد متغیر
تکثرگرايي سياسي
(بعد پلوراليزم)
درگيري عملي در سياست
(بعد مشغوليت)

شا ص تركيبي فرهنگ سياسي

درصد خالص

گزینه ها

فراوانی

با

796

متوسط

719

2/2

پايين

92

1/

با

709

21/6

متوسط

229

11/1

پايين

9

72/9

با

792

9 /6

متوسط

299

62/1

پايين

70

2/6

میانگین

انحراف معیار

17/
12/97

19/91

77 /26

1/6

77/06

79/16

گونهشناسی فرهنگ سیاسی

نتيجۀ تکثرگرايي ضعيت و درگيري شديد در سياسیت اسیت.

براساس نتايج جدول  % 99/12 ،افراد بررسي شده ،بیه دليیل

 % 76/21از افراد بررسيشده فرهنگ سياسي محدود ميدارنید

شدت زياد تکثرگرايي و درگيري عملي در سياسیت ،فرهنیگ

كه اين مس له بيانكنند تکثرگرايیي ضیعيت و درگيیري نیازل

سياسي دمکراتيیک دارنید % 21/11 .پاسیخگويیان ،بیه لحیات

عملي در سياست است؛ بنابراين تقريبیاً يیک سیوم () 99/12

فرهنگ سياسي  ،بيتفاوت هستند كه برآيند تکثرگرايي شیديد

دانشییجويان دانشییگاههییاي اسییتان كردسییتان فرهنییگ سياسییي

و درگيییري عملییي ضییعيت در سياسییت اسییت % 22/22 .از

دموكراتيک دارند.

دانشجويان بررسيشده ،فرهنگ سياسي عملگرا ميدارنید كیه
جدول  -4توزیع افراد نمونه در چهار گونة فرهنگ سیاسی (به درصد)
درگیری عملی در سیاست (بعد مشغولیت)

قوی
تکثرگرايي سياسي
(بعد پلوراليزم)
ضعیف

قوی

ضعیف

% 99/12

% 21/11

فرهنگ سياسي دموكراتيک

فرهنگ سياسي بيتفاوت

% 22/22

% 76/21

فرهنگ سياسي فعال يا عملگرا

فرهنگ سياسي محدودنگر

مقايسۀ ابعاد فرهنگ سياسي در سه دانشیگاه مطالعیهشیده

سبب ،گونهشناسي فرهنگ سياسي دانشجويان هیم در حالیت

(پيام نور واحد سنند  ،كردستان و آزاد اسالمي واحد سنند )

كلي و هم بهصورت تفکيکشده براي سه دانشگاه مطالعهشده

تفاوت چنداني باهم ندارند و از طرف ديگر ،با ابعیاد فرهنیگ

به ترتيب دموكراتيک ،بيتفاوت ،فعال و محدودنگر است.

سياسي كل ،تفاوت چشمگيري هم مشیاهده نشید؛ بیه همیين

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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یافتههای تبیینی

وجود رابطه بين جهتگيیري میذهبي دانشیجويان و فرهنیگ

طبق نتايج آزمون پيرسون ،وجیود رابطیه بیين جامعیهپیذيري

سياسي آنها تأييد ميشود .رابطۀ تأييدشده ،رابطیهاي معکیوس

سياسي و فرهنگ سياسیي تأييید میيشیود .رابطیۀ تأييدشیده،

(منفي) و ضعيت به اندازه  -0/771است؛ بدين معنیي كیه بیا

مستقيم (مثبت) و در حد متوسیط بیه انیدازه  % 0/99اسیت.

افزايش سطح دينداري ،ميزان فرهنیگ سياسیي نيیز بیه همیان

وجود رابطه بين اتتدارگرايي شیصيتي و فرهنگ سياسي تأييد

نسبت ضعيت كاهش میييابید .وجیود رابطیه بیين ارتباطیات

ميشود .رابطه تأييدشده ،رابطهاي مستقيم (منفي) و متوسط به

انوادگي و فرهنگ سياسي تأييد ميشیود .رابطیۀ تأييدشیده،

انییدازه  – 0/902اسییت؛ امییا وجییود رابطییه بییين پايگییاه

رابطهاي مستقيم (مثبت) و ضعيت به اندازه  0/291است.

اتتصادياجتماعي و فرهنیگ سياسیي رد میيشیود .همچنیين
جدول  -5رابطة بین فرهنگ سیاسی و متغیرهای اجتماعیفرهنگی
فرهنگ سیاسی

متغیر

معنیداری

تعداد

شدت

جامعهپذيري سياسي

0/99

0/000

919

اتتدارگرايي شیصيتي

-0/902

0/000

917

پايگاه اتتصادياجتماعي

0/061

0/711

917

جهتگيري مذهبي

-0/711

0/029

917

ارتباطات انوادگي

0/291

0/000

917

متغيرهاي زمينهاي پژوهش حاضر ،جنسیيت ،سین ،مقطیع

معنیيداري بییا يکییديگر ندارنیید و ايیین دو گییروه در ميییانگين

تحصیيلي ،دانشییگاه ،دانشییکده ،رشیته تحصییيلي ،تییرم ،محییل

فرهنگ سياسي با هم مشابهاند .همچنين با افزايش سن ،ميیزان

سییکونت ،محییل اتامییت ،وضییعيت تاهییل ،مییذهب و توميییت

فرهنگ سياسي نيز نسبتاً افزايش داشته است .ايین افیزايش در

دانشجويانند كه نتايج حاصل از بررسي رابطه آنها بیا فرهنیگ

سن  29تا  91سالگي نسبت بیه دو گیروه سیني ديگیر بيشیتر

سياسي بررسي شد.

مشاهده مي شود .نتايج مربوط به ضريب همبستگي كنیدال تیا

توزيع درصدي فرهنگ سياسي بر حسب جنسیيت نشیان

اوبي نيز نشان ميدهند همبستگي مثبتیي بیين سین و فرهنیگ

ميدهد توزيع فرهنگ سياسي در ميان زنیان و میردان تفیاوت

سياسي وجود دارد؛ يعني هرچه سن با تر باشد ،ميزان فرهنگ

چنییداني ندارنیید و ميییانگين دو گییروه زن و مییرد تفییاوت

سياسي نيز افزايش مييابد.

جدول  -6رابطة فرهنگ سیاسی با جنسیت و سن دانشجویان
متغیرها

فرهنگ سیاسی
مقدار کندال

سطح معناداری

مقدار گاما

جنسيت

0/099

0/ 1

7/161

0/ 7

سن

0/729

0/007

9/117

0/ 6

بررسي نتايج نشان ميدهد تفاوت ميیانگين نمیر فرهنیگ

سطح معنیداری

سياسي در بين مقاطع تحصيلي (كارشناسي ،كارشناسیي ارشید
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و دكتري) به لحات آماري معنيدار است .مقايسۀ ميانگينهیا و

نشان ميدهد تفاوت ميیانگين نمیر فرهنیگ سياسیي در بیين

ترتيب آنها نشان ميدهد مقطع دكتیري ،كارشناسیي ارشید و

دانشجويان با توميت كرد ،ترک ،لر ،لک ،فارس و  ...به لحیات

مقطع كارشناسي به ترتيب بيشترين نمیره فرهنیگ سياسیي را

آماري ،معنيدار است .همچنين بیا بررسیي دو گیروه همگین،

دارند .بر اين اساس ،با بیا رفتن سیطح تحصیيالت ،فرهنیگ

فرهنگ سياسي در پنج توم لک ،فارس ،كرد و ترک بیه لحیات

سياسي نيز افزايش مييابد؛ البته اين افزايش در مقطیع دكتیري

ميزان بر ورداري از فرهنیگ سياسیي تفیاوتي بیا هیم ديگیر

بيشتر است .دانشجويان مقيم ساير استانها با نمر ()771/90

نداشته اند؛ اما از طرف ديگر ،اين اتوام ازنظیر ميیزان فرهنیگ

و استان كردستان با نمره (  )779/2به ترتيب بيشترين ميانگين

سياسي با توم لر تفاوت دارند .يعني توم لیر نسیبت بیه ديگیر

نمر فرهنگ سياسي را دارند؛ به شکلي كه دانشیجويان سیاير

اتوام از فرهنگ سياسي بيشتري بر وردارند .زم بیه توضیيح

استانهاي كشور نسبت به دانشجويان مقيم استان كردسیتان از

است دو توم كرد و ترک به علت اينکه در بیين هیر دو طبقیه

فرهنگ سياسي بيشتري بر وردارند.

واريانس يکساني دارند ،در هر دو گروه دستهبندي ميشوند.

نتايج بررسي رابطۀ توميت دانشجويان با فرهنیگ سياسیي
جدول  -7بیان کیفیت تفاوت بین میانگین نمرۀ فرهنگ سیاسی با قومیت
قومیت

تعداد نمونه

لک

گروه همگن اول

گروه همگن دوم

701/11

فارس

2

كرد

772/ 6
9

ترک

6

لر

9

سطح معنيداري ()Sig

77 /71

77 /71

727/10

727/10
791/00
0/011

0/2 6

همچنين تفاوت ميیانگين نمیر فرهنیگ سياسیي در بیين

 % 21/17از كییل ،تغييییرات ميییزان فرهنییگ سياسییي در بییين

دانشییگاههییاي اسییتان كردسییتان (پيییام نییور ،كردسییتان و آزاد

دانشجويان وابسیته بیه  1متغيیر مسیتقل مطالعیهشیده در ايین

اسالمي) ،دانشکدههاي دانشگاهها (علوم انسیاني ،علیوم پايیه،

پژوهش است .به عبارت ديگر ،مجموعیه متغيرهیاي مسیتقل،

فني مهندسي و كشیاورزي) ،رشیتههیاي تحصیيلي ،تیرمهیاي

حدود يک سوم از واريانس متغير فرهنگ سياسي را پيشبينیي

تحصيلي ،محل سکونت (شهري و روستايي) ،وضیعيت تأهیل

(برآورد) ميكنند.

(مجرد ،متاهل و مطلقه) و مذهب (تسنن ،تشیيع و سیاير) بیه
لحات آماري معنيدارند.
تحلیل رگرسیون چندمتغیره
در نتیايج حاصیل از رگرسیيون چنیید متغيیره ،مقیدار ضییريب
همبستگي ( )Rبين متغيرها بیا  % 0/1 9نشیان میيدهید بیين
مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابستۀ پژوهش ،همبسیتگي
نسبتاً توي وجود دارد؛ اما با توجه به مقدار ضريب تعديلشده

Adjusted R Square

1
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جدول  -8تفاوت میانگینهای فرهنگ سیاسی و متغیرهای زمینهای
فرهنگ سیاسی
متغیرها

درجه

تغیراتمیان گروهی

آزادی

میانگین مجزورات

F

سطح معنیداری
()Sig

مقطع تحصيلي

6010/ 26

2

9021/279

71/921

0/000

دانشگاه

197/991

2

961/991

7/9 0

0/7 1

7111/11

9

171/179

2/11

0/0 7

ترم تحصيلي

2090/997

1

219/166

7/9 9

0/271

رشتۀ تحصيلي

6121/799

21

269/001

7/ 62

0/019

محل سکونت

110/719

7

110/719

9/02

0/019

محل اتامت

7 70/960

7

7 70/960

1/117

0/006

وضعيت تأهل

71/029

2

1/17

0/099

0/967

نوع مذهب

11/019

2

2 /090

7/219

0/211

توميت

7911/0 9

99/162

2/610

0/099

دانشکده

جدول  -9میزان تبیین متغیرها
ضری
همبستگی
0/1 9

متغيرهییايي هسییتند كییه بییهصییورت غيرمسییتقيم و بییهواسییطۀ

ضری

ضری

تعیین

انحراف

متغيرهاي مياني بر فرهنگ سياسي تیأثير گذاشیتهانید و متغيیر

تعیین

تعدیل شده

استاندارد

اتتدارگرايي شیصیيتي عیالوه بیر تیأثير مسیتقيم ،بیهصیورت

0/291

0/211

77/66

همچنين مقايسه متغيرها نشان ميدهد نیسیت ،تیأثير سیه
متغيیییر ارتباطیییات یییانوادگي ،اتتیییدارگرايي شیصیییيتي و
جامعهپذيري سياسي بر متغير وابسته معنيدار بوده اسیت؛ امیا

غيرمستقيم و با واسطۀ متغير ارتباطات یانوادگي بیر فرهنیگ
سياسي دانشجويان استان كردستان تأثير گذاشته است.
جدول  -11الگوی رگرسیون تأثیر سطح متغیر مستقل بر متغیر وابسته

متغيرهاي پايگاه اتتصادياجتماعي و جهتگيیري میذهبي ،بیه

متغیر

دليل  0/01با تربودن سیطح طیاي مقیدار  tآنهیا ،بیر متغيیر

ارتباطییییییییات

فرهنگ سياسي تأثير مستقيم نداشتهاند.
همچنییين متغيرهییاي جامعییهپییذيريسياسییي ،اتتییدارگرايي
شیصییيتي و ارتباطییات ییانوادگي بییهترتيییب بییا ترين تیأثير
رگرسيوني را بر متغير فرهنگ سياسي داشتهاند.

انوادگي
اتتییییییدارگرايي
شیصيتي
جهیییتگيیییري
مذهبي
پايگییییییییییییاه

تحلیل مسیر

اتتصادياجتماعي

متغير جامعهپذيري سياسي ،متغيري بوده است كه توانسته تنها

جامعیییهپیییذيري

بهصورت مستقيم بر فرهنگ سياسي دانشجويان تأثير بگیذارد.
دو متغير پايگیاه اجتمیاعياتتصیادي و جهیتگيیري میذهبي،

سياسي

مقدارB

خطدددای

مقدددار

استاندارد

بتا

مقدار t

سددددطح
معنیداری

0/619

0/719

0/769

9/110

0/000

-0/910

0/7 6

-0/902

-6/ 99

0/000

-/0 1

0/010

-0/097

-0/697

0/ 90

0/079

0/719

0/009

0/011

0/999

0/

0/017

0/91

1/6 2

0/000

گونهشناسي فرهنگ سياسي دانشجويان استان كردستان برپايۀ متغيرهاي اجتماعي  -فرهنگي

ساير عوامل

721

0/719

جامعه پذیری

0/91

سیاسی

17/1
-0/902

/710
0/29

اقتدارگرایی

فرهنگ

پایگاه اقتصادی
اجتماعی

%790

شخصیتی

سياسي

-0/217

-0/2 9

جهت گیری

0/726

0/769

مذهبی

ارتباطات
خانوادگی

نمودار -2الگوی تجربی عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی

بحث و نتیجه

رسانههاي جمعي مناسبتیرين روش موجیود بیراي جامعیه-

فرهنگ سياسي مؤلفهاي مهم در فرايندهاي تغيير سياسي است

پذيري اند و عامل تاطع نوسازي به شمار میيرونید .همچنیين

كه در سالهاي ا ير بیه آن توجیه بسیياري شیده اسیت .ايین

نتايج مطالعه بيانكنند ارتباط ويژگيهاي شیصيتي و فرهنیگ

مطالعه نيز در همين راستا به بررسي فرهنگ سياسیي پردا تیه

سياسي بوده است .هرچنید پیژوهشهیاي پيشیين بیهصیورت

است .طبق نتايج حاصلشده ،وجود رابطه بیين جامعیهپیذيري

مستقيم ،رابطۀ اتتیدارگرائي شیصیيتي را بیا فرهنیگ سياسیي

سياسي و فرهنگ سياسي تأييد ميشود .بنا بیر نظیر آلمونید و

كنکاش نکرده است ،اينگلهارت بر اين باور است افیراد داراي

وربا ،افراد وارد فرهنگ سياسي ميشوند و سمتگيريهايشان

نییوع دموكراتيییک فرهنییگ سياسییي از ارزشهییاي فرامییادي

& Almond

بر وردار بودهاند ،نگرش مثبتیي نسیبت بیه برابیري جنسیيتي

 .)Powell,در اين فرايندها ارزشها ،ايستارها ،نهادها،

داشتهاند و بر ويژگيهاي استقالل و ودمیتاري فردي تأكيید

اعتقادات ،آداب و رسوم از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشیود

كردهاند و رويکرد متسیاهالنهاي در بر یورد بیا «غيیر» دارنید

كه ازطريق انواده ،نظام تعلیيم و تربيیت ،آمیوزش ،میذهب،

(اينگلهارت و ولزل )792 :7919 ،كه اين نظر ،تأكيیدي بیر وجیود

رسانهاي گروهي و حکومیت شیکل میيگيرنید؛ همچنیين بیه

رابطه بين اتتدارگراي شیصيتي و فرهنگ سياسي است.

نسبت بیه هیدفهیاي سياسیي شیکل میيگيیرد (
1992:64

عقيیید عییالم ( ،)7919ییانواده ،مدرسییه ،گییروههییاي همتییا،

آلموند و پاول مذهب و نهادهیاي میذهبي را از متغيیرهیاي

تجربههاي طي دوره كار ،رسانههاي جمعي و تماس مستقيم با

تاثيرگذار بر گونهگوني فرهنگ سياسي ميداننید .آنهیا معتقدنید

نظام سياسي ،عاملهاي عمد روند جامعهپیذيري سياسیي بیه

مذهب ،چه بیهصیورت مسیتقيم و چیه غيرمسیتقيم بیر دنيیاي

شمار ميروند .شارعپور هیم يکیي از مهیمتیرين كاركردهیاي

سياست تأثير ميگذارد ( .)Almond & Powell, 1992:25همچنين

گروه همسا ن را انتقال فرهنگ سياسیي جامعیه و تقويیت آن

تسلر نشان ميدهد جهتگيريهاي مذهبي رابطیه مسیتقيمي بیا

ميداند (شارعپور .)997 :7919 ،لوسين پاي ( )7917تأكيد ميكند

جهییتگيییريهییاي فرهنییگ سياسییي دارنیید و پيونیید تییاريی
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نيرومندى بين مذهب و سياست در جهان اسالم وجود دارد كیه

بيشییتر از آزادي سياسییي حمايییت مییيكننیید (

Tessler and

)Altinoglu,؛ اما بر الف نظر اينگلهارت و ولیزل

منعکسكنند سرشیت اسیالم بیهمثابیۀ میذهب حقیوت اسیت

1997:22-51

( .)Tessler, 2002:229-249تأييد رابطه جهتگيیريهیاي میذهبي

و نيز تسلر و آلتينگلو كه تائل به رابطۀ معکیوس بیين ايین دو

با فرهنگ سياسي دانشجويان هرچنید بيیانكننید نظريیۀ تسیلر

متغير بودند ،دربار دانشجويان كردستان ،اين رابطه بهصیورت

است ،اين جهتگيیري منفیي بیوده اسیت و بیا افیزايش ميیزان

مثبت و مستقيم مشاهده شد .به بيان ديگیر ،بیا افیزايش سین،

دينداري در بين افیراد نمونیه بیه همیان ميیزان هیم از فرهنیگ

فرهنگ سياسي دانشجويان افزايش يافیت؛ البتیه ايین افیزايش

سياسي دموكرات كاسته ميشود .اين بيانكنند اين نظريه اسیت

شايد متأثر از بهرهمنیدي آنیان از تحصیيالت عیالي و سیرمايۀ

كه نفون مذهب تا انداز بسيار زيادي بستگي دارد به اينکیه چیه

فرهنگییي كییافي بییوده اسییت .همچنییين بییا بییا رفتن سییطح

كسي و چگونه آن را تفسير كند (.)Tessler, 2002:229-249

تحصيالت ،فرهنگ سياسي نيیز افیزايش میييابید؛ البتیه ايین

مطالعات صورتگرفته دربار نگرشهاي سياسي بر نقیش

افزايش در مقطع دكتري بيشتر است .براساس بر یي يافتیههیا

انواده ،يکي از مهمترين منابع مؤثر بر شینا ت نگیرشهیاي

افییراد تحصییيلكییردهتییر گییرايش بيشییتري بییه مشییاركت در

سياسي ،تأكيد دارند .به باور آلموند و وربا ،بين دموكراسیي در

فعاليتهاي سياسي دارند .در انگلستان طبقۀ متوسط بيشیتر در

انواده و رفتار دموكراتيک در امیور سياسیياجتمیاعي رابطیه

اعتصابها ،تحريمها و تظاهرات شركت ميكنند .طبقۀ كیارگر

وجود دارد .آنهیايي كیه فرصیت مشیاركت در یانواده را بیه

بيشتر به سياست بياعتماد هستند و بيشتر بیه احیزاب وابسیته

دست آوردهاند ،در مقايسه با ديگران ،بيشتر احساس توانمندي

به جناح چپ رشي ميدهند كه طرفدار توزيع عاد نه درآمید و

و شايستگي سياسي ميكنند (شارعپور .)971 -971 :7919 ،در اين

ضرورت د الیت دولیت در تیأمين نيازهیاي آغیازين هسیتند

پژوهش رابطۀ بين ارتباطات انوادگي دانشیجويان و فرهنیگ

(.)Arggyle, 1994:217

سياسي آنان تأييد شده است .از لحات نظري ،اين گزاره نظري

وجییود رابطییه بییين پايگییاه اتتصییادياجتمیاعي و فرهنییگ

همچنان كه بیراي بر یي از جوامیع غربیي از اعتبیار تجربیي

سياسي رد ميشود .اين يافته بیا نتیايج پیژوهشهیاي تسیلر و

بر وردار است ،دربار ميدان میورد مطالعیه نيیز اعتبیار دارد.

آلتينگلو ناسازگار است؛ زيرا آنان در يک پژوهش پيمايشي در

توزيع درصدي فرهنیگ سياسیي بیر حسیب جنسیيت نشیان

تركيه مشاهده كردند جهتگيريهاي سياسي شهروندان تركيیه

ميدهد اين دو گروه در ميانگين فرهنگ سياسي با هیم مشیابه

متأثر از پايگاه اتتصیادياجتمیاعي آنیان هسیتند (

Tessler and

 .)Altinoglu,همچنين به نظر پاتنام ،اينگلهیارت و

هستند .اين نتيجه با نظريیات و پژوهشیات تسیلر و آلتينگلیو

1997:22-51

ناسازگار است .بر مبناي نتايج مطالعه آنها ،جهیتگيیريهیاي

ولزل افراد داراي منزلیت اتتصیادياجتمیاعي بیا و متوسیط،

سياسي شهروندان از جنسيت متأثرنید و میردان بيشیتر حیامي

جهتگيريهاي فرهنگ سياسیي دموكراتيیکتیر و فعیالتیري

تساهل و كمتر سنرتگرا هسیتند و بیه مسیائل سياسیي توجّیه

دارند (پاتنام11 :7910 ،؛ اينگلهارت و ولزل.)97 :7919 ،

بيشتري دارند (.)Tessler and Altinoglu, 1997:23
بر مبناي پژوهشهاي صورتگرفته در جوامع ديگر ،نسیل

منابع

جوان بسيار بيشتر از نسل گذشته بیر ارزشهیاي دموكراتيیک

آنربايجاني ،م« )7910( .آزمون جهت گيري مذهبي با تکيه بیر

تأكيد ميكند (اينگلهارت و ولزل .)21: 7919 ،تسلر و آلتينگلو نيیز

اسالم» ،مجله روش شناسیي علیوم انسیاني ،ش ،29
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صص .60 – 91
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اينگلهارت ،ر .و ولزل ،ک .)7919( .نوسازي ،تغيير فرهنگي و
دموكراسي ،ترجمه :احمدي ،ي ،.تهران :نشر كوير.
بيرو ،آ .)7966( .فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمیه :سیارو اني،
ب .تهران :كيهان.
بهمني طراز . ،و د وري ،ا« .)7999( .طبقه متوسط جديید و
فرهنگ مردم سا ري در ايران بررسي میوردي شیهر
همدان» ،فصلنامه پژوهش هاي راهبیردي سياسیت،
ش ،70صص .11-19
پاتنام ،ر .)7910( .دموكراسي و سنتهاي میدني ،ترجمیه :دل
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