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در استان گلستان بررسی شود .جهت بررسی ،نمونه آماری با حجم  261نفر از
مراکز شهرستانهای استان گلستان انتخاب شده و با استفاده از دو روش کمی
(پیمايشی) وکیفی (مصاحبه نیمه عمیق) دادهها گردآوری شده است .نتايج
تحقیق نشان داد که جامعه مورد مطالعه دارای تنوع فرهنگ سیاسی است ،و
اين که چهار عامل میزان تحصیالت ،امنیت جامعهای ،مذهب و جنسیت ،بطور
نسبی قدرت تبیین تغییرات و تفاوتهای فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه را
دارند.
واژههاي كليدي :ارزشهای سیاسی ،نگرشهای سیاسی ،دانشهای
سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،عوامل اجتماعی ،استان گلستان

طرح مساله
دغدغه و دلمشغولی پژوهش حاضر ناشی از اين برداشت تاريخی میباشد که مردم
ايران درصد سال اخیر تالش های فراوانی برای استقرار نهادهای دموکراتیک نمودهاند،
ولی در بقای اين نهادها موفقیت آنچنانی نداشتهاند .درتبیین اين وضعیت پژوهشهای
متعددی صورت گرفته است که عمدتاً بر تأثیر ساختارهای سیاسی و اقتصادی براين
پديده متمرکز شدهاند .ولی به نظر میرسد عوامل ديگری هم در اين امر تأثیر دارند که
تا اندازه ای مورد غفلت انديشمندان حوزه سیاست قرار گرفتهاند ،از آن جمله میتوان
به زمینه های فرهنگی و فرهنگ سیاسی جامعه اشاره کرد ،که امروزه مورد توجه خاصی
قرار گرفته است.
فرهنگ سیاسی جنبه خاصی از فرهنگ عمومی را شامل میشود که عبارت است از:
مجموعه ارزشها و نگرشها و دانشهای سیاسی که به روند سیاسی جامعه معنا
می دهد؛ که شامل نگرش بر حوزه سیاست ،باور به سلسله مراتب سیاسی يا برابری
سیاسی ،میزان مهارت سیاسی ،احساس شايستگی سیاسی ،میزان اطالعات و آگاهیهای
سیاسی ،احساس امنیت يا نا امنی ،وفاداری ملی يا قومی يا گروهی و باور به مشارکت
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سیاسی میباشد .همچنین به نظر میرسد که فرهنگ سیاسی در شكل دادن به ساختار
نظامهای سیاسی و در نگرش مردم نسبت به سیاستهای دولت ،مبنای مشروعیت،
آزادی ،و حقوق شهروندی عاملی بسیار تأثیرگذار باشد.
بنابراين شناخت ويژگیهای فرهنگ سیاسی هر جامعه و عوامل موثر برآن میتواند
روشنگر ماهیت بسیاری از تحوالت سیاسی آن جامعه باشد .در اين پژوهش با مطالعه
فرهنگ سیاسی استان گلستان ،به عنوان يكی از استانهايی که از تنوع فرهنگ سیاسی
برخوردار است ،در پی پاسخ به سئواالت زير میباشیم -2 :ويژگیهای فرهنگ سیاسی
جامعه مورد مطالعه چیست؟  -1آياجامعه مورد مطالعه دارای فرهنگ سیاسی متنوعی
است؟  -3عوامل اجتماعی موثر بر فرهنگ سیاسی اين جامعه کدامند؟

مباني نظري تحقيق:
با توجه به جايگاه فرهنگ در دستگاه نظری جامعه شناسان سیاسی ،نظريههای
مربوط به فرهنگ سیاسی به دو دسته عمده طبقه بندی میشوند :الف :ديدگاههای نظم
گرا ،ب :ديدگاههای تضاد گرا.
دیدگاه نظم گرا :جامعه شناسانی که در چارچوب مكتب نظم به ارائه نظريههای
فرهنگ سیاسی مبادرت نمودهاند ازديدگاه پارسونز و به ويژه ماکس وبردرخصوص
فرهنگ و جايگاه آن در نظام اجتماعی و نظام کنش متاثر شدهاند .اين گروه از جامعه
شناسان با توجه به میزان تأثیرپذيری از پارسونز يا ماکس وبر در قالب دو رهیافت
ساختی – کارکردی و ساختی -تفسیری قابل طبقه بندی هستند.
الف :رهيافت ساختي– كاركردي 1:دراين رهیافت سه نظريه فرهنگ سیاسی
مدنی ،فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی و منطقه گرايی فرهنگ سیاسی قابل ذکر است
که به طور مختصر به آنها میپردازيم:
1 . structural-functional approach
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 -2نظريه فرهنگ مدنی 2:گابريل آلموند 1در سال  2526نخستین بار برای
طبقهبندی و مقايسه نظامهای سیاسی مفهوم فرهنگ سیاسی را معرفی کرد ( Almond,

 1956: 396به نقل از چیلكوت .)348 :2338 ،آلموند و وربا در کتاب فرهنگ مدنی
معتقدند فرهنگ سیاسی به نظام سیاسیای اشاره میکند که درشناختها ،احساسات و
ارزيابی مردم درونی شده باشد ( .)Almond and Verba, 1963:14پس آنان برای
ارزيابی سطح فرهنگ سیاسی جامعه چهار ضابطه را بكار بردهاند که عبارتند از -2 :فرد
چه دانشی در مورد ملت ،و نظام سیاسی کشورش دارد ،و احساساتش نسبت به
مقولههای مذکور چیست؟  -1فرد از ساختها و نقشهای نخبگان سیاسی چه دانشی
دارد ،و احساسات وعقايدش در مورد آنها چیست؟  -3درباره اجرای خط مشیها،
ساخت ها ،و تصمیمات سیاسی افراد دارای چه دانشی هستند ،و احساسات و افكارشان
درباره آنها چیست؟  -4فرد چه تصوری از خويش به عنوان عضو جامعه دارد و در
مورد جايگاه خود در نظام سیاسی چه احساسی دارد و ارزيابی وی از اين جايگاه
چیست ( .)Ibid:16انديشمندان مذکور در قالب ضوابط فوق سه نوع فرهنگ سیاسی را
ترسیم میکنند که عبارتند از فرهنگ سیاسی محدود 3فرهنگ سیاسی تبعی 4و فرهنگ
سیاسی مشارکتی.

2

آلموند ووربا در کتاب مذکور مفهوم فرهنگ مدنی را اينن گوننه معرفنی منیکننند:
"فرهنگ مدنی يک فرهنگ مدرن نیست ،بلكه امتزاجی از فرهنگ سنتی ومدرن اسنت"
( .)Ibid: 31آنان ضمن پذيرش تأثیر نظام سیاسی برفرهنگ سیاسی بیان میکنند” :بدون
رد اهمیت نظام سیاسی بعنوان منبع جهتگیریهای فنردی نسنبت بنه نظنام سیاسنی،
کوشش میشود که به جستجوی تعدادی از منا بنع غینر سیاسنی (اجتمناعی) کنه روی
حاکمیت تأثیردارند ،بپردازيم" ( .)Ibid: 369پس در اين رابطه از نقش جنسیت ،مینزان
1 . civic culture theory
2 . Gabriel Almond
3 . The parochial political culture
4 . The subject political culture
5 . The participant political culture
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تحصیالت ،نرخ با سوادی ،مشارکت در نهادهای مد نی ،مذهب ،سن ،قومینت ،طبقنات
اجتماعی ،محل و منطقه تولد و سكونت نام میبرند .همچنین آنان انندازه شنهر ،محنل
کار و نوع شغل افراد را بر نوع فرهنگ سیاسی موثر میدانند .بعالوه ،آنها نهادهايی چون
خننانواده و مدرسننه را از متغیرهننای اجتمنناعی تننأثیر گننذار بننر نننوع فرهنننگ سیاسننی
برمیشمارند ( .)Ibid: 346-390آلموند و پاول معتقدند صنعتی شدن ،نوسازی و ظهنور
رسانههای ارتباطی ،نیز تغییرات مشابهی در فرهنگ سیاسی کشورهای مختلف بوجنود
آورده است (آلموند و پاول .)32 -33 :2332 ،انديشمندان مذکور انتقنال و دگرگنونی
فرهنگ سیاسی را از طريق جامعه پذيری سیاسی ممكن میدانند.
در چارچوب نظريه فرهنگ مدنی صاحبنظران ديگری برنقش عوامل اجتماعی بر
فرهنگ سیاسی تأکید کردهاند ،از جمله لیپست ( )Lipsetنقش ارزشهايی مانند
آرمان های برابرخواهانه ،مدارا ،به رسمیت شناختن مخا لفت ،اعتقاد به آزادی بیان
واحترام به عقايد ديگران را در اين رابطه بسیار مهم میداند (صبوری  .)34 :2382 ،لرنر
نیز پیدا يش جامعه مبتنی بر مشا رکت سیاسی (فرهنگ سیاسی) را ناشی از توسعه
شهرنشینی ،توسعه آموزش عمومی و گسترش وسايل ارتباطی بر میشمارد (بشیريه،
.)26 :2383
انتقاداتی هم برنظريه فرهنگ مدنی شده است ،بوستاک مدعی است که نوع شناسی
آلموند و وربا از فرهنگ سیاسی برپايه معیارهای توصیفی و نه تحلیلی استوار است
(چیلكوت .) 363 :2338 ،همچنین انديشمندان ديگری نیز آثار آلموند و وربا را قوم
محورانه میدانند ( Spiro,1963به نقل از چیلكوت  .)348 :2338 ،برخی از انديشمندان
ازروش شناسی آلموند و وربا ايرادگرفتهاند ( ،)Chilton,1991:611چنانكه ديتمر معتقد
است آنان دچار تقلیل گرايی روانشناسی هستند (.)Dittmer, 1977: 554- 556
 -2نظریه فرهنگ سياسي وتو سعه سياسي :از پژوهشگران معروف اين نظريه
میتوان لوسین پای و وربا را نام برد .پای فرهنگ سیاسی را در رابطه با توسنعه سیاسنی
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جوامع بررسی کرده است .فرهنگ سیاسی "شامل نظامی از باورهای تجربی ،نشانههنای
بیانی ،عاطفی و ارزشهاست و موقعیت و وضعیتی است کنه کننش سیاسنی در آن رخ
می دهد . ...فرهنگ سیاسی محصول تاريخ جمعی يک نظنام سیاسنی و تناريخ زنندگی
افرادی است که آن نظام را میسازند" (پای.)38 :2333 ،
لوسین پای برای تبیین فرهنگ سیاسی و چگونگی شكل گیری آن معتقد است " :بنا
رهیافت تاريخی می توان تكامل نهادها و الگوهای ارزشی را کنه بنیناد فرهننگ سیاسنی
معاصر را شكل میدهند ،دنبال کرد .بانگاه به الگوهای اجتماعی شدن سیاسنی منیتنوان
به چگونگی دخالت اين نهادها بر زندگی افراد پی برد ،و از طريق فرايند اجتماعی شدن
میتوان تأثیر ابعاد آشكار سیاسی و همه ابعاد غیر سیاسی زنندگی را در ايجناد و تعینین
رفتار سیاسی مشاهده کرد ...فرايند جامعه پنذيری سیاسنی بنا نگنرشهنای القناش شنده،
احساسننات دورههننای اولیننه کننودکی و زننندگی خننانوادگی و تجربننههننای بعنندی از
دستورالعملهنای آشنكار سیاسنی در مدرسنه آمیختنه اسنت ،اينن تجربنههنا از طرينق
رسانههای همگانی و تماس با عوامل ديگر جامعه پنذيری سیاسنی بنه دسنت منیآيند"
(پای.)42 :2333 ،
پای معتقد است در تمام نظامهای سیاسی دست کم دو فرهنگ سیاسی وجنود دارد،
يک فرهنگ سیاسی نخبگان و ديگری فرهنگ سیاسنی تنودههنا .وی اضنافه منیکنند در
شماری از کشورها ممكن است يک فرهنگ سیاسی تنوده ای شنفاف و عمندتاً مشنترک
وجود نداشته باشد ،ولی درعوض چندين فرهنگ سیاسی مردمی وجود داشنته باشند کنه
براساس طبقه اجتماعی ،منطقه ،جامعه قومی و يا گروه بندی اجتماعی از يكديگر انفكاک
يافته است (پای و ديگران.)262 :2383 ،
وی در تبیین جايگاه سنتها در شنكلدهنی فرهننگ سیاسنی تمنايز آشنكاری را بنین
کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه معتقد نیست ،بطوری که بینان منیکنند فرهننگ
سیاسی سنتی در برخی جوامع شرايط مساعدی را برای تكامنل دموکراسنی فنراهم آورده
است .در صورتی که در ديگر جوامع تمايالت موجود بیشتر بنا روشهنای اقتندار طلنب
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سازگار بوده اسنت (پنای .)44 :2333 ،بندين سنان لوسنین پنای در سنطح کنالن بنرای
شكل گیری و تغییرات فرهنگ سیاسی ،تاريخ جمعی و نظام سیاسی را بسیار موثر میداند.
در دينندگاه وی سنناختارهای سیاسننی نقننش اساسننی را در شننكل گیننری احساسننات و
ارزشهای سیاسی دارند ،رويدادهای جمعی و وقنايع تناريخی جوامنع بنر ننوع فرهننگ
سیاسی موثر هستند .در سطح خرد نیز پای جامعه پنذيری سیاسنی را در قالنب نهادهنای
خانواده ،مدرسه ،و رسانهها عامل شكل گیری و پیوند نسلی فرهنگ سیاسی میداند.
قابل ذکر است که نظريه پای دارای محدوديتهايی از نظر قدرت تبینین کننندگی و
توصیف فرهنگ سیاسی جوامع میباشد .از جمله تاکید بنیش از انندازه پنای بنه فراينند
جامعهپذيری سیاسی ،فهم تغییر پذيری فرهنگ سیاسی را مشكل میسازد .همچننین وی
اعتقاد به وجود يک فرهنگ سیاسی غالنب در جوامنع دارد؛ يعننی بنا اينكنه او از تننوع
فرهنگ سیاسی نام برده است ولی نقش آنچنانی برای اين تنوع قائل نیست.
از جامعه شناسان ديگری که در اين ره يافت قابل دستهبندیانند رونالند اينگلهنارت
می باشد .اينگلهارت با توجه به نظرينه فرهننگ مندنی (آلمونند ووربنا) ،نظرينه لوسنین
پای و تحوالت فرهنگی جهنان مندرن در مقالنه ای بنه ننام رنسنانس فرهننگ سیاسنی
( )Inglehart, 1988بحث فرهنگ سیاسی جديد را مطرح میکند .بنه زعنم وی مطالعنه
فرهنگسیاسی براين فرض استوار است که تفاوتهای فرهنگی به طنور مسنتقل و پايندار
وجود دارند و میتوانند پیامدهای سیاسی مهمی را در برداشته باشند .چنانكنه مطالعنات
نشان داده است بقای نهادهنای دموکراتینک وابسنته بنه فرهننگ سیاسنی مندنی اسنت
(اينگلهارت .)26 :2333 ،بنابراين ارزشها و هنجارهای فرهنگی مردم تنأثیر اصنلی بنر
بود يا نبود نهادهای دموکراتینک دارد (اينگلهنارت .)483 :2333 ،نهادهنای دموکراتینک
بیشتر نتیجه پیش زمینه فرهنگ تنوده ای دموکراتینک هسنتند ( Inglehart & Welzel,

 .) 2003پس جوامع با نشانگان خاصی از نگنرشهنای فرهننگ سیاسنی از هنم متمنايز
میگردند (اينگلهارت 26 :2333 ،و .)Inglehart, 1988: 1203
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اينگلهارت در چارچوب ديدگاه فوق برای توصیف تمايزات فرهنگ سیاسی جوامنع
نشانگان خاصی را معرفی میکند ،از جمله آنها حس اعتماد سیاسنی (فنردی – نهنادی)
است که زمینههای فعالیتهای سیاسی را مهیا منیکنند (اينگلهنارت .)14 :2333 ،مینزان
سطح رضايت سیاسی شاخص ديگری اسنت کنه اينگلهنارت از آن بنه عننوان يكنی از
ويژگیهای فرهنگ سیاسی نام میبرد (اينگلهارت .)32 :2333 ،همچننین اينگلهنارت بنا
معرفهايی چون میزان عالقه به سیاست ،میزان مهارتهای سیاسی و مینزان گسنتردگی
بحث های سیاسی بین افراد جامعه ،تفاوتهنا و تمنايزات فرهننگ سیاسنی جوامنع را بنه
تصوير میکشد (اينگلهارت .)44 :2333 ،به نظر او آزادی بیان و عقايند ،مینزان دخالنت
مردم در سیاست ،احترام به انديشه های ديگران ،میزان حمايت از دگرگونیهای انقالبنی
و يا نظم سیاسی حاکم در جامعه نیز از شاخصهای ويژه فرهنگ سیاسی جوامع اسنت،
که زمینههای ذهنی رفتارهای خاص سیاسی را شكل میدهند (اينگلهنارت 61 :2333 ،و
.)83
اينگلهارت جهنت تبینین تمنايزات فرهنگهنای سیاسنی جوامنع سنه عامنل عمنده
اقتصادی ،اجتماعی و حاکمیتی 2را موثر بر شكل گیری و تغیینرات فرهننگ سیاسنی بنر
میشمارد و براساس میزان تغییرات اين حوزهها ،کشورها را از نظر نوع فرهنگ سیاسنی
دسته بندی میکند ( Inglehart & Clark, 1998به نقل از  Nakatani,2006و اينگلهارت
ونوريس .)2383 ،اينگلهارت در توضیح متغیرهای اجتماعی ،نقش دينن و منذهب را در
شكل گیری فرهنگ سیاسی جوامع بسیار اساسی میدانند (اينگلهنارت .)22: 2333 ،امنا
وی نقش طبقه اجتماعی را در شكل گیری فرهننگ سیاسنی رد نمنیکنند (اينگلهنارت،
.)14: 2333
عامل اجتماعی ديگری که به زعم اينگلهارت در تبیین نوع فرهننگ سیاسنی جامعنه
بايد مورد نظر باشد وضنعیت تاهنل افنراد اسنت (اينگلهنارت .)162 :2333 ،متغیرهنای
ملیت و شغل را هم اينگلهارت به عنوان تبیین کننده نوع فرهننگ سیاسنی ننام منیبنرد
1 . Governmental
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(اينگلهارت 32 :2333 ،و  .)356همچنین به نظر او منزلنت شنغلی و وضنعیت اشنتغال
(شاغل – بیكار – بازنشسته – محصل – خانه دارها و )...افراد بر ننوع فرهننگ سیاسنی
آنان موثر است (اينگلهارت.)352 :2333 ،
مفهوم ديگری که اينگلهارت برای تبیین نوع فرهنگ سیاسی استفاده میکند احساس
امنیننت اسننت .افننرادی کننه از میننزان نسننبتاً بنناالی امنیننت سننازنده برخوردارننند
بیشتردرفعالیتهای سیاسی شرکت میکننند (اينگلهنارت 323 :2333 ،و  .)413او نقنش
رسننانههننای جمعننی را هننم در شننكل گیننری فرهنننگ سیاسننی از نظننر دور نمننیدارد
(اينگلهارت 381 :2333 ،و  .) Inglehart & Welzel, 2003تجارب متفاوت گنروههنای
سنی ( مثل جننگ) در قالنب تغیینرات نسنلی جمعینت هنم در ديندگاه اينگلهنارت از
متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش های سیاسی اسنت (اينگلهنارت و ننوريس)225 :2383 ،؛
زيرا دگرگونی فرهنگی بیشتر از طريق جايگزينی جمعیت يک نسل بجنای نسنل ديگنر
صورت میگیرد (اينگلهارت 3 :2333 ،و  ،438و اينگلهارت و آبرامسون.)56 :2338 ،
نكته قابل توجه در مباحث اينگلهارت اين است که وی در پی ارائه نظرينه فرهننگ
سیاسی نبوده ،هرچند تالش فراوان نموده اين واژه را مفهنوم سنازی کنرده و در جهنت
تبیین آن قدمهای مهمی بردارد .خود وی براين امنر اذعنان دارد ،چنانكنه نوشنته اسنت:
« مطالب اين فصل (کتاب) متوجنه بنه ينک بعند از فرهننگ سیاسنی يعننی دسنتهای از
نگرشهاست که به نظر می رسد به دوام دموکراسنی (لیبنرال) بنا ثبنات مربنوط باشنند»
(اينگلهننارت25 :2333 ،و .) 23بنننابراين «نظريننه» وی ازجامعیننت وشننفافیت مناسننب و
مطلوب برخوردار نیست ،بنويژه در معرفنی مولفنههنای فرهننگ سیاسنی و متغیرهنای
تأثیرگذار برآن کاستیهايی مشاهده میشود که در انتقاد بر وی درچارچوب مكتب نظنم
به آن اشاره میشود.
 -3نظریه منطقهگرایي فرهنگ سياسي 1:در نقد ديدگاه آلموند و وربا که قايل به
وجود يک نوع فرهنگ سیاسی در هر جامعه بودند دانیل االزار ( )Elazar: 1972از سه
1 . Regionalization political culture theory
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نوع فرهنگ خاص در کشور ايالت متحده امريكا نام میبرد که هريک در منطقه خاصی
از اين کشور رايج میباشد که عبارتند از  -2فرهنگ سیاسی اخالقگرا 2که گرايش به
بهبود رفاه عمومی با مشارکت دست باالی مردم دارد -1 .فرهنگ سیاسی فردگرا 1که در
آن مردم نسبت به دولت و نخبگان سیاسی وفعالیتهای آنها بدبین بوده تمايل زيادی به
مشارکت سیاسی ندارند -3 .فرهنگ سیاسی سنتی 3که در آن اعتماد زيادی به نظام
سیاسی و نخبگان سیاسی وجود دارد و امور سیاسی به نخبگان واگذار میشود.
هندرسون ( )Henderson,2007در تايید نظريه منطقهگرايی فرهنگ سیاسی معتقد است
در سطح گسترده میتوانیم صحبت از منطقهای شدن فرهنگ سیاسی نمايیم .در تمام اين
سطوح قومیت متغیر کلیدی برای تبیین فرهنگ سیاسی منطقه ای میباشد .کارمن و بارکر
نیز معتقدند االزار بر اساس عوامل اجتماعی (مذهب ،قومیت) فرهنگ سیاسی اياالت
متحده آمريكا را دستهبندی کرده است ( .)Carman and Barker, 2005: 670اسپرلینگ

4

نیز فرهنگ سیاسی منطقه ای را براساس مناطق جغرافیايی اياالت متحده مطرح کرده
است .ديدگاه وی معروف به نظريه اياالت جنوبی2و اياالت بزرگ شمالی 6میباشد .اين
دسته بندی از فر هنگ سیاسی براساس متغیرهای مذهب ،قومیت ،میزان شهرنشینی،
میزان تحصیالت ،تراکم جمعیت و سرمايه اجتماعی صورت گرفته است ( Amonettee

.),2005
بر مكتب نظم و رهیافتهای اين رويكرد انتقاداتی صورت گرفته است که بطور
کلی عبارتند از :عدم توانايی تبیین نظام سیاسی و رفتارهای سیاسی افراد و گروهها،
محور قرار دادن فرهنگ سیاسی کشورهای غربی و خصلت فرجام شناسانه آنها ،محافظه
کارانه و ايستا دانستن فرهنگ سیاسی را میتوان نام برد .از طرف ديگر به روش شناسی

1 . moralistic
2 . individualistic
3 . traditionalistic
4 . Sperling
5 . Retro states
6 . Metro states
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اين نحله فكری انتقاد وارد است که از روشهای پیمايشی و افكار سنجی استفاده
میکند و گرايش به نوعی تقلیل گرايی يا تحويلگرايی دارد.
ب :رهيافت ساختي – تفسيري 2:در رهیافت ساختی – تفسیری دو نظريه وجود
دارد که به اختصار به آنها میپردازيم:
 -1نظریه ساختاري – شناختي 1:مايكل گراس از صاحب نظران اين رهیافت است
که به بحث درباره پیشبرد و تداوم فرهنگ سیاسی دموکراتیک و لوازم آن پرداخته است.
بحث اين نظريه متوجه انگیزه های فردی در اطاعت از قواعد و هنجارهای اجتماعی
است (قیصری و شكوری .)36 :2382 ،واستفن شیلتون در پی مفهوم سازی تحلیل
ساختاری – شناختی از فرهنگ سیاسی است بطوری که با تمايز بین محتوا و ساختار در
يک جامعه امكان مقايسه بین فرهنگی مهیا شود .او معتقد است محققان نخست
می بايست ساختارها را با روش مقايسه ای تحلیل نمايند ،سپس محتواها را با روش
تكنیک شناختی ژان پیاژه اندازهگیری کنند .وی اعتقاد دارد اين نوع مفهوم سازی از
فرهنگ سیاسی قابلیت بااليی برای آزمون فرضیهها و تحلیل وقايع سیاسی دارد
( .)Chilton, 1991: 73-75تغییر فرهنگ سیاسی در اين رويكرد تابع مراحل رشد
شناختی افراد از يكسو و تصور فرد از منافع خود در دست زدن به کنش سیاسی است
(قیصری و شكوری.)36 :2382 ،
در ارزيابی ديدگاه فوق بايد نكاتی موردتوجه قرار گیرد :اوالً تفكیک محتوا و
ساختارهای اجتماعی بطوری که قابل بررسی باشد به راحتی ممكن نیست؛ ثانیاً از نظر
روش شناسی با توجه به اينكه اتكای اين رهیافت درگردآوری دادهها به روش کیفی
بويژه مشارکت مستقیم است ،امكان کاربرد آن را در مجموعههای بزرگ مشكل
مینمايد.

1 . Structural-Interpretation Approach
2 . Cognitive-Structure Theory
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 -2نظریه فرهنگ سياسي و نمادگرایي سياسي 2:در اين نظريه آنچه به عنوان
فرهنگ سیاسی تلقی میشود در واقع نگرش نسبت به نمادهای سیاسی است .اين
نمادها از يک سو مشروعیت دهنده به نظام سیاسی هستند و از سوی ديگر در خدمت
منافع نخبگان و موقعیتشان میباشند (قیصری ،شكوری .)2382:42 ،الول ديتمر معتقد
است نخبگان سیاسی نمادهای سیاسی را دستكاری میکنند در حالیكه تودهها آنها را
تفسیر میکنند و بر اساس اين تفسیر با آن همراهی يا مخالفت میکنند ( Dittmer,

 .)1977: 551در اين رهیافت ،اسطورهها نیز به مثابه نمادها بر رفتارسیاسی اثر
میگذارند .اسطورهها در نقش حافظ سنتها و مناسک و جامعه پذيری جوانان نقش
آفرينی میکنند (قیصری و شكوری .)42 :2383 ،تغییر فرهنگ سیاسی در اين رهیافت
با تأکید بر تغییر پذيری نمادها مورد تبیین قرار میگیرد ()Dittmer, 1977:557؛ پس
دستكاری در ارائه تفسیرهای جديد از نمادها توسط نخبگان که به ايجاد الگوهای رفتار
سیاسی جديد می انجامد ،تغییر فرهنگ سیاسی را به همراه دارد .بنابراين در اين نظريه
تحول فرهنگ سیاسی پیش از آنكه نتیجه عوامل اقتصادی و اجتماعی باشد ناشی از
عملكرد نخبگان سیاسی است که نشانگر اهمیت نخبگان سیاسی و نقشهای آنان است
(قیصری ،شكوری.)2383:41 ،
دیدگاههاي مکتب تضادگرا :در متقدمان تضادگرايی کم توجهی به نقش
فرهنگ (سیاسی) در تبیین تحوالت سیاسی ،موجب شد اين رويكرد فاقد ارائه نظريه
خاصی در اين زمینه باشد ،ولی نسلهای بعدی اين نحله فكری بر اهمیت بررسی اين
مفهوم در تجزيه و تحلیلهای سیاسی اذعان نمودند .پس بطور کلی در اين رهیافت سه
نظريه ،برحسب زمان ارائه نظريه ودرجه اهمیت فرهنگ در دستگاه نظری آنان میتوان
يافت.

1 . Political Culture and Political Symbolism Theory

فرهنگ سياسي و عوامل اجتماعي آن 53 /

 -1نظریه هژموني و فرهنگ سياسي:

2

آنتونیو گرامشی نظريه پرداز اصلی

هژمونی قلمداد میشود .مفهوم فرهنگ سیاسی در ديدگاه گرامشی در چارچوب نظريه
جامعه مدنی وی قابل بررسی است .در اين ديدگاه جامعه مدنی ايجاد کننده وفاق
میباشد که در انديشه او به مثابه خاک ريز دژ دولت لیبرال است .اين مفهوم شبیه واژه
فرهنگ سیاسی تبعی آلموند و وربا عمل میکند که آنان با وجود تأثیرپذيری از اين
انديشمند با آن مخالفت میکنند .گرامشی در نوشتههای خويش از نابودی مرز بین
جامعه مدنی و سیاست بحث نمود ،به طوری که معتقد بود جامعه مدنی که سازماندهی
حزبی و سازمانهای سیاسی را انجام میدهد تحت تأثیر قدرت سیاسی حاکم قرار داشته
و موجب تضعیف اثرات سازمانهای سیاسی و حوزه قدرت و سیاست میگردد
( .)Riley and Fernandez,2006وی معتقد بود که میتوان از طريق فرهنگ سیاسی
هژمونی دولت را ارتقا داد و به اين وسیله ذهنیت بازيگران راکنترل نمود
( Grameci, 1971: 151به نقل ازمصلی نژاد .)343 :2386 ،بنابراين فرهنگ سیاسی
عامل اثرگذاری در هژمونی طبقه حاکم سرمايه دار بر جامعه است.
 -2نظریه حوزه عمومي و فرهنگ سياسي 1:هابرماس مولفههای فرهنگ سیاسی
را در چارچوب نظريه تحلیل ساختار حوزه عمومی مطرح میکند .توضیح هابرماس از
حوزه عمومی بورژوازی غربی نقاط بسیار مشترکی با مفهوم فرهنگ سیاسی نظريه
نوسازی پارسونز در دهههای  2523و  2563دارد ،بطوری که در هر دو نظريه فرهنگ
سیاسی نه صرفاً سیاسی و نه فقط فرهنگی است در عین حال دارای هر دو مفهوم
سیاسی – فرهنگی میباشد ( .)Somers,1995هابرماس ابزار حوزه عمومی را امروز
بسیار متنوع و وسیع بر میشمارد از جمله آنها رشد تكنولوژی و علم ،ابزار و امكانات
پراکنش ارتباطات است .وی از جمله ابزارهای ارتباطی به روزنامهها ،نشريات ،راديو و
تلويزيون ،سینما و ويدئو ،ماهوارهها و شبكههای اينترنت به عنوان مهمترين آنها در
1 . Hegemony Theory and Political Culture
2 . Public Sphere Theory and Political Culture
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حوزه عمومی اشاره کرد (نوذری .)463 :2386 ،بنابر انديشه هابرماس حوزه عمومی
سیاسی شامل نهادهای سیاسی ،گفتگو و مباحث سیاسی و انواع مشارکت سیاسی
میباشد که از عوامل مهم فرهنگ سیاسی هستند .همچنین به نظر او با توجه به
پیشرفتهای تكنولوژی از جمله رسانهها میزان گستره اين حوزه عمومی بسیار وسیع و
عمیق شده است.
 -3نظریه پردازي انقالب و فرهنگ سياسي :جان فورن 2در تبیین تأثیر فرهنگ
بر فرايندهای انقالبی از مفهوم فرهنگ سیاسی استفاده میکند .وی در تعريف اين واژه
بیان میکند" :منظور من از فرهنگ سیاسی راه و روشهای چند صدايی و بالقوه راديكال
درک شرايط جامعه است که در برخی زمانها ،گروههای متعددی در جامعه آنها را
برگزيده و به توصیف وفهم تحوالت سیاسی – اقتصادی میپردازند که زندگی آنها را
در برگرفته است” (فورن ،الف .)133:2384 ،وی اضافه میکند برای اينكه بعد آرمانی
کارگزاران انسانی در جامعه تحقق يابد ،بايد فرهنگ سیاسی مخالفت و مقاومت تبلور
پیدا کند (فوران ب .)332 :2384 ،اين فرهنگهای سیاسی مخالفت میتوانند از منابع
گوناگونی ريشه گیرند :از ايدئولوژیها ،سنتهای فرهنگ مردمی ،گويش عوام ،انديشهها،
احساسات ملی گرايی ،سوسیالیسم ،دموکراسی ،مذهب و مانند آنها (فوران ب:2384 ،
 .)332وی نقش طبقات اجتماعی ،جنسیت و نژاد را نیز در شكل گیری اين نوع فرهنگ
سیاسی اساسی میداند (فوران ،الف.)133:2384 ،
در ارزيابی رويكرد تضادگرايی بايد پذيرفت که اين ديدگاه نظريه مستقلی از
فرهنگ سیاسی ارائه نكرده و مفهوم سازی جدی از فرهنگ سیاسی جهت تبیین و
تحلیل اين پديده ارائه ننموده است .بنابراين ضمن اينكه رويكرد تضادگرا کمک شايانی
برای تدوين چارچوب نظری پژوهش حاضر نكرد اما در تحلیل از فرهنگ سیاسی موثر
است؛ زيرا چنانكه راش میگويد " :نظريههای مارکسیستی و فرهنگ سیاسی در يک
چیز اشتراک دارند هردو رفتار سیاسی را محصول مجموعه انديشههای رايج در نظر
میگیرند" (راش.)138 :2383 ،
1 . Johan Foran
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چارچوب نظري تحقيق:
در اين پژوهش باتوجه به مباحث نظری ،ديدگاه رونالد اينگلهارت به عننوان مبننای
اصلی تبیین فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه انتخاب شده است .نظريه اينگلهارت منا
حصل ديدگاههای قبلی بويژه در حوزه مكتب نظم است .عالوه براين ديدگاه اينگلهارت
جديدترين رويكرد به فرهنگ سیاسی است که وی در قالب فرهنگ سیاسنی جديند بنا
توجه به تحوالت فرهنگی جهان مدرن ارائه نموده است .پس نظريه مذکور اين فرصت
را به ما میدهد که ضمن تبیین مناسبتنر از فرهننگ سیاسنی ،تواننايی تبینین (کفاينت
نظری) ديدگاه اين جامعه شناس به محک آزمايش گذاشته شود ،تا ازاينن طرينق مینزان
کارايی اين ديدگاه درحنوزه جامعنه شناسنی سیاسنی منورد ارزينابی قنرار گینرد .البتنه
همانطوری که بیان شند ديندگاه اينگلهنارت دارای کاسنتیهنايی اسنت کنه درپنژوهش
حاضرکوشش میشود با تلفیق ديدگاه انديشمندان ديگر چارچوب نظنری مناسنب تنری
تدوين شود.
فرهنگ سیاسی در اين پژوهش عبارت است از :نظامی از ارزشها ،نگرشها و
دانش های سیاسی درباره نظام سیاسی کشورکه مردم برپايه آن ،به ارزيابی و داوری
درباره امور سیاسی جامعه خويش میپردازند و فعالیتهای سیاسی خود را براساس آن
معنا میکنند.
اينگلهارت براساس تعريف فوق برای توصیف تمايزات فرهنگ سیاسی جوامع،
معرفهايی چون حس اعتماد سیاسی (فردی – نهادی) ،سطح رضايت سیاسی ،عالقه به
سیاست و مهارتهای سیاسی و میزان گستردگی بحثهای سیاسی بین افراد را از
نشانگان فرهنگ سیاسی معرفی میکند  .وی همچنین آزادی بیان و عقايد ،میزان دخالت
مردم در سیاست و احترام به انديشههای ديگران را در حوزه سیاست از شاخصهای
فرهنگ سیاسی جوامع برمی شمارد .ولی با توجه به ابعاد فرهنگ سیاسی که متشكل از
ارزشها ،نگرشها و دانشها نسبت به حوزه سیاست است ،مولفهها ومعرفهای
ديگری به منظور اندازه گیری مطلوب از اين مفهوم در سطح خرد الزم و ضروری است
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که در مباحث اينگلهارت مطرح نشده است .در اين پژوهش از مجموعه اين معرفها
که توسط اينگلهارت و ديگر انديشمندان معرفی شدهاند ،و قبالً آنها را مرور کرديم و در
جدول  2نیز آمدهاند ،برای توصیف وتبیین فرهنگ سیاسی استفاده خواهیم کرد.
اينگلهارت در توضیح متغیرهای اجتماعی نقش مذهب را در شكل گیری فرهنگ
سیاسی جوامع بسیار اساسی میداند پس در مطالعه حاضر با توجه به تنوع مذهب
(شیعی – سنی) در استان گلستان اين متغیر به عنوان يكی از مبیِّنهای فرهنگ سیاسی
مد نظر می باشد .همچنین نقش طبقه اجتماعی در شكل گیری نوع فرهنگ سیاسی در
مطالعه اينگلهارت و ديگر جامعه شناسان رد نشده است .بنابراين عامل اجتماعی مذکور
با توجه به تنوع و حضور قشرهای اجتماعی متفاوت در جامعه مورد مطالعه میتواند از
متغیرهای تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی باشد که لحاظ شده است.
اينگلهارت نقش رسانه های جمعی را در شكل گیری فرهنگ سیاسی از نظر دور
نمیدارد .پس با توجه به اينكه میزان دسترسی به وسايل ارتباطی در بین گروههای
اجتماعی متفاوت است ،عامل مزبور هم در مطالعه حاضر به عنوان يكی از تبیین
کنندههای فرهنگ سیاسی مورد سنجش قرار میگیرد .تجارب متفاوت در گروههای
سنی مختلف موجب شكلگیری فرهنگ سیاسی متفاوت بین نسلها و گروههای سنی
مختلف میشود .بنابراين به نظر میرسد بین سن و نوع فرهنگ سیاسی افراد نیز رابطه
وجود داشته باشد که در اينجا مورد بررسی قرار میگیرد.
از طرف ديگر مطالعات اينگلهارت نشان داده که زنان فرهنگ سیاسی متفاوت از
مردان دارند ،بنابراين نوع جنسیت در پژوهش حاضر از تبیین کنندههای نوع فرهنگ
سیاسی قلمداد شده است .همچنین وضعیت تاهل افراد ،نوع شغل ،منزلت شغلی
ووضعیت فعالیت اقتصادی اشخاص از متغیرهای مورد نظر اينگلهارت در تبیین فرهنگ
سیاسی هستند .متغیرديگر مورد تأکید اينگلهارت در تبیین فرهنگ سیاسی ،میزان
تحصیالت افراد است .پس در اين تحقیق با توجه به افزايش میزان تحصیالت جامعه
مورد مطالعه و تفاوت در سطح آن در بین گروههای اجتماعی متفاوت ،اين عامل را هم
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در تبیین فرهنگ سیاسی دخالت خواهیم داد .متغیرهای مذکور از تبیین کنندههای
فرهنگ سیاسی میباشند که توسط اينگلهارت معرفی شدند.
اما همانطور که در ابتدای بحث مطرح شد اينگلهارت از برخی متغیرهای مهم
وتأثیرگذار بر فر هنگ سیاسی غفلت نموده است .يكی از اين متغیرها که مورد توجه
انديشمندان حوزه سیاست از جمله پوتنام ،کلمن و دالتون برای تبیین فرهنگ سیاسی
قرار گرفته است میزان سرمايه اجتماعی است .متغیر ديگر قومیت میباشد که توسط
بسیاری از جامعه شناسان سیاسی از مبیِّنهای نوع فرهنگ سیاسی معرفی شده است .با
توجه به اينكه استان گلستان دارای تنوع قومی میباشد بنظر میرسد متغیر مذکور از
عوامل اجتماعی موثر بر نوع فرهنگ سیاسی باشد .عامل اجتماعی ديگر احساس امنیت
جامعهای 2است که مورد تأکید بوزان و ويور بوده است (بوزان .)2338 ،با توجه به تنوع
گروه های اجتماعی در استان گلستان (شامل تنوع مذهبی ،قومی و )...میزان احساس
امنیت جامعهای در اين گروهها میتواند يكی از تبیین کنندههای نوع فرهنگ سیاسی در
استان گلستان باشد .بنابراين براساس مباحث مطرح شده ،عوامل اجتماعی موثر بر
فرهنگ سیاسی افراد در دو دسته متغیرهای مربوط به شرايط اجتماعی و ويژگیهای
فردی پاسخگويان قابل طبقهبندی است .براين اساس مدل نظری ذيل برای تبیین فرهنگ
سیاسی جامعه مورد مطالعه تدوين شده است که مبنای فرضیههای تحقیق میباشد:

1 . Societal security

 / 09فصلنامه علوم اجتماعي شماره 15

شكل  :2مدل نظری پژوهش
سرمایه اجتماعي

احساس امنيت جامعهاي

قوميت – مذهب

نوع فرهنگ سياسي
طبقه اجتماعي

ميزان دسترسي به رسانهها

وضعيت فردي :سن – جنس – تحصيالت
– وضعيت فعاليت – وضعيت تاهل

فرضيههاي تحقيق :
 -2قومیت درفرهنگ سیاسی افراد

تأثیر

دارد،

مورد بررسی دارای فرهنگ سیاسی متفاوتی هستند.

بطوريكه

اقوام

متفاوت
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 -1مذهب در فرهنگ سیاسی افراد تأثیر دارد،

بطوريكه فرهنگ سیاسی پیروان

مذهب تشیع متمايل به انقالبی و فرهنگ سیاسی اهل تسنن متمايل به انقیادی است.
 -3طبقه اجتماعی درفرهنگ سیاسی افراد تأثیر دارد ،بطوريكه طبقه اجتماعی پايین
بیشتر دارای فرهنگ سیاسی انقیادی وطبقه اجتماعی متوسط و باال فرهنگ سیاسی
اصالحی دارند.
 -4نسل سنی (13 -35ساله) دارای فرهنگ سیاسی اصالحی و نسل سنی (43 -25
ساله) دارای فرهنگ سیاسی انقیادی است.
 -2باافزايش احساس امنیت جامعهای گرايش فرهنگ سیاسی افراد از انقیادی به
اصالحی تغییرمیيابد.
 -6هرچه میزان سرمايه اجتماعی افراد باالتر رود گرايش آنان از فرهنگ سیاسی
انقیادی به فرهنگ سیاسی انقالبی تغییرمیيابد.
 -3هرچه میزان استفاده ازرسانه های جمعی افراد بیشتر باشد فرهنگ سیاسی آنان
متمايل به اصالحی و انقالبی میشود.
 -8هرچه میزان تحصیالت افراد

افزايش میيابد فرهنگ سیاسی آنان متمايل به

اصالحی و انقالبی میشود.
 -5جنسیت درفرهنگ سیاسی افراد

تأثیردارد،

به طوری که زنان بیشتر دارای

فرهنگ سیاسی انقیادی و مردان بیشتر دارای فرهنگ سیاسی اصالحی هستند.
 -23متغیرهای زمینه ای افراد (وضعیت اشتغال ،وضعیت تاهل) بر نوع فرهنگ سیاسی
آنان تأثیر دارد.

روش تحقيق:
در پژوهش حاضر از روش ترکیبی شامل روش کمّی و کیفی استفاده شده است .در
مرحله مفهوم سازی ،شناسايی معرفها و شاخصها و تدقیق ابزار سنجش ،ضمن
استفاده ازمطالعات تجربی موجود که عمدتاً از روش کمی استفاده کردهاند ،از روش
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کیفی (مصاحبه نیمه عمیق) نیز استفاده شده است .بديهی است اين امر با توجه به
ماهیت موضوع میتواند بر غنا و دقت پژوهش بیافزايد .پس جهت گزينش واحد نمونه
در اين روش از شیوه نمونهگیری هدفمند يا تعمدی 2استفاده شده است.بنابراين
اهداف مطالعه تعداد  33نفر با توجه به متغیرهای سن ،جنس ،قومیت و مذهب انتخاب
شدند .برای شناسايی اين گروه با توجه به میزان فعالیت در حوزه سیاسی تالش گرديد
نخبگان سیاسی گزينش شوند ،همچنین جهت رسیدن به معیار صحیح از هر گروه
نخبگان حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مجموعه نمونه لحاظ شدند ،با اين گروه در يک
فرايند مشخص مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت به منظور تدوين مطلوب پرسشنامه
از نتايج اين مصاحبهها کمک گرفته شد تا ابزاری مناسب وضعیت اجتماعی-سیاسی
جامعه مورد مطالعه تهیه شود؛ به عبارت ديگر کوشش گرديد نوعی بومی سازی در
ادبیات و مفاهیم پرسشنامه صورت گیرد.
از طرف ديگر برای بررسی فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه و عوامل اجتماعی
مورد نظر از روش پیمايشی استفاده شده است ،تا يافتههای تحقیق قابل تعمیم باشد.
برای گردآوری دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق ،از پرسشنامه حاوی سئواالت بسته
وباز ،توأم با مصاحبه حضوری در مهر ماه  2388استفاده شده است .جامعه آماری اين
پژوهش را کلیه افراد  13-25ساله مناطق شهری مرکز شهرستانهای استان گلستان
تشكیل دادهاند که شامل شهرهای آزاد شهر ،آق قال ،بندرترکمن ،رامیان ،علی آباد،
کردکوی ،کالله ،گرگان ،گنبد و مینودشت میباشند .روش نمونهگیری طبقهبندی
متناسب با حجم بوده است .تعداد نمونه از فرمول

Nt 2 s 2
Nd 2 +t 2 s 2

= ( nمنصورفر،

 )211 :2331محاسبه و حجم آن  261نفر برآورد شد.
مفهوم سازي متغير وابسته(فرهنگ سياسي) :با توجه به تعريف فرهنگ سیاسی
اين مفهوم دارای سه بعد ارزشهای سیاسی ،نگرشهای سیاسی و دانشهای سیاسی
1 . Purposive Sampling
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است .جهت مفهوم سازی ابعاد فوق ،ابتدا تعريف نظری و سپس تعريف عملیاتی هر
بعد انجام شده است و امتیازات هر بعد محاسبه شد که در جدول  2ديده میشود .به
منظور شاخص سازی انواع فرهنگ سیاسی بعد از جمعآوری دادهها از طريق ماتريس
همبستگی ،معرفهايی که دارای همبستگی مثبت و معنیداری بودند انتخاب شدند ،که
در جدول  1ديده میشود .به منظور بررسی اعتبار درونی شاخصها از محاسبه
همبستگی بین شاخصها با معرفهای مورد نظر استفاده شده است که نتیجه آن در
جدول  3آمده است .بدين ترتیب امكان سنجش متغیر وابسته مهیا شد.
جدول  -1ابعاد ،مولفهها و معرفهاي فرهنگ سياسي
ابعاد

مولفههاي

فرهنگ
سياسي

ابعاد فرهنگ
سياسي

مدارا و
ارزشهای

بردباری

سیاسی
وفاداری
عدالتخواهی

سیاسی

آزادی :بیان– عقايد– قلم – اجتماعات سیاسی
فعالیتهای سیاسی :انتخاب شدن – انتخاب کردن – طرفداری از
احزاب و گروههای سیاسی  -بحثهای سیاسی
برابری طلبی :مساوات برای همه مردم فارغ از منذهب – قومینت
 -جنس و..

دلبستگی و

نگرشهای

معرفهاي مربوط

ملیت گرايی :وطن دوستی – وفاداری
استقالل :فارغ از وابستگی به ديگر کشورها
توزيعی
رويهای

باورهای

توانايی سیاسی :مهارتهای سیاسی نظام ونخبگان سیاسی

سیاسی

اثر بخشی درونی :باوربه میزان تأثیر گذاری برنهادهای سیاسی
اثر بخشی بیرونی :رعايت حقوق شنهروندان – توجنه بنه آراش و
عقايد افراد جامعه از طرف نظام سیاسی
توانايی مدنی :مهارتهای مدنی ورقابت سیاسی نظام سیاسی
وظیفه مدنی:تكلیف ومسئولیت مدنی نظام سیاسی

 / 22فصلنامه علوم اجتماعي شماره 15

مباهات و غرور سیاسی :افتخار به کشور ،نهادهای سیاسنی و بنه

احساسات

مردم

سیاسی

رضايت سیاسی :میزان احساس راحتی نسبت به نهادهای سیاسی
اعتماد سیاسی :اعتماد به نخبگان سیاسی و نظام سیاسی
دانشهای

شناخت

ساختارهای حاکمیتی (دولت – مجلس و)...

سیاسی

ساختارها

ساختارهای غیر حاکمیتی (احزاب – گروههای سیاسی)..

شناخت

نخبگان حاکمیتی (رئیس جمهور و...

نخبگان

نخبگان غیر حاکمیتی

آشنايی با

حقوق شهروندی (انتخاب شدن و انتخاب کردن – آزادی بیان –
عضويت در نهادهای سیاسی) دموکراسی ،ايدئولوژيها

مفاهیم

وقايع سیاسی :انقالبات – کودتا – جنبشها
انقالب – جنگ – کودتا – دولتها

آشنايی با
وقايع تاريخی

جدول  – 1ماتريس همبستگی بین سه بعد از فرهنگ سیاسی
ارزشهای سیاسی

نام ابعاد

نگرشهای سیاسی

ارزشهای سیاسی

2

نگرشهای سیاسی

**3/338

2

دانشهای سیاسی

**3/185

*3/148

دانشهای سیاسی

2

عالمت (**) نشان دهنده سطح معنی داری  3/332و (*) نشان دهننده سنطح معننی داری 3/32
است.

چنانكه در جدول  1ديده میشود ،سه بعد فرهننگ سیاسنی بنا هنم همبسنتگی
مناسبی دارند ،بطوری که در سطح يک هزارم و يک صدم معنی دار میباشنند ،در عنین
اين که سه بُعد از هم مستقل نیز میباشند.

فرهنگ سياسي و عوامل اجتماعي آن 13 /

به منظور بررسی اعتبار درونی 2شاخصهای ساخته شنده ،محاسنبه همبسنتگی بنین
اين شاخصها با معرفهای مربوط صورت گرفت .بديهی است چنانچه همبستگیهنای
مناسبی وجود داشته باشد میتنوان اعتبنار دروننی شناخصهنا را پنذيرفت ،کنه چننین
میباشد:
جدول  -3ميزان همبستگي شاخص فرهنگ سياسي با ابعاد ان
مقدار همبستگی

سطح معنی داری

نام ابعاد
ارزشهای سیاسی

3/236

3/333

نگرشهای سیاسی

3/432

3/333

دانشهای سیاسی

3/368

3/333

حال با توجه به دامنه تغییرات شاخص ابعاد مختلف فرهنگ سیاسی و امتیازات
کسب شده (جدول )6انواع آن براساس ابعاد مذکور دسته بندی شدهاند ،که در جدول 4
ديده میشود:
جدول  -4ابعاد و انواع فرهنگ سياسي براساس ميزان امتيازات كسب شده
ابعاد

ارزشهای سیاسی

نگرشهای سیاسی

انواع

دانشهای
سیاسی

بی تفاوتی

32-38

18-34

2-23

انقیادی

35-46

32-42

24-18

اصالحی

43-23

41-43

15-43

انقالبی

24-25

48-26

44-28

میانگین

45/145

41/152

15/688

1 . Internal validity
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براساس جدول  6برحسب ضرايب داده شده دامنه تغییرات هر کدام از ابعاد فرهنگ
سیاسی بین صفر تا  63امتیاز میباشد ،ولی جدول  4نشان میدهد که بعد از جمنعآوری
دادهها پايین ترين امتیناز کسنب شنده بنرای ارزشهنای سیاسنی  32و بناالترين آن 25
محاسبه شده ،اين درحالی بود که میانگین امتیازات اين بعد برابر  45/145از  63بدسنت
آمده است .همچنین برای نگرشهای سیاسی دست پايین امتیاز کسب شده  18و دسنت
باالی آن  26محاسبه شده است و مینانگین اينن بعند از فرهننگ سیاسنی برابنر41/152
میباشد .از طرف ديگر پايینترين امتیاز کسب شده برای دانشهای سیاسی 2و بیشنترين
آن  28بوده است و میانگین امتیاز بدست آمده اين بعد از فرهنگ سیاسی برابنر 15/688
از  263محاسبه شده است .بنابراين همانطور که ديده میشود براسناس اسنلوب تجربنه
اينگلهارت امكان مقولهبندی چهارگانه فرهنگ سیاسی در ابعاد سه گاننه آن مهینا شنده
است .نكته قابل ذکر اين اسنت کنه دادههنای جمنع آوری شنده نشنان منیدهند کنه
فرهنگهای سیاسی بی تفاوتی و انقیادی دارای امتیاز پايین تر از مینانگین هنر بعندی از
فرهنگ سیاسی می باشند و امتیاز فرهنگ سیاسنی اصنالحی و انقالبنی بناالتر از امتیناز
میانگین قرار گرفته است.
الزم به ت وضیح است که برای سنجش میزان پايايی پرسشنامه نیز از فرمولهای
ضرايب آلفای کرونباخ ،اسپیرمن – براون ،و گاتمن استفاده شده است که همگی دال بر
میزان پايايی قابل قبول بودهاند .برای تجزيه و تحلیل آماری دادهها از آمارههای تجزيه و
تحلیل واريانس و  tاستودنت و رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر استفاده شده
است.

تجزیه وتحليل دادهها و مهمترین یافتههاي پژوهش:
الف :یافتههاي توصيفي:
ويژگیهای جمعیتی نمونه مورد مطالعه در جدول  2به نمايش گذاشته شده است:

فرهنگ سياسي و عوامل اجتماعي آن 11 /

جدول  -5برخي از ویژگيهاي جامعه نمونه
فراوانی
ويژگیهای جمعیتی

جنسیت
گروههای سنی
وضعیت تاهل

وضعیت فعالیت

میزان تحصیالت

متغیر

فراوانی

درصد

مرد

183

23/4

زن

135

45/6

13-35

342

63/3

43-25

112

35/3

مجرد

263

18/2

متاهل

431

32/2

شاغل

113

43/4

بیكار

24

5/6

خانه دار

268

15/5

ساير

223

13/2

بیسواد ،ابتدايی

83

24/8

متوسطه

332

23/6

عالی

238

32/6

چنانكه در جدول  2ديده میشود  23/4درصد از نمونه را مردان و  45/6درصد را
زنان تشكیل دادهاند و بیش از  63درصد از پاسخگويان در گروه سنی  13-35ساله و
بقیه در گروه سنی  43-25ساله واقع شدهاند ،و بیش از  33درصد از جمعیت نمونه
متاهل بودهاند ،و از نظر تحصیالت افراد دارای تحصیالت متوسطه بیش از  23درصد و
در رتبه بعدی با 32/6درصد افرادبا تحصیالت عالی بودهاند .باتوجه به اين که جمعیت
مورد مطالعه ساکنین مرکز شهرستانها میباشند اين ترکیب جمعیتی معقول ومنطقی به
نظرمیرسد.
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جدول  6نیز نشان میدهد که يافتههای پژوهش حاکی از آن اسنت کنه پاسنخگويان
در ارزشهای سیاسی با امتیاز بیش از  24از  13دارای مدارا و بردبناری سیاسنی بنااليی
هستند و نسبت به کشور و تاريخ آن دلبسنتگی و وفناداری سیاسنی بنااليی ( 23/351از
 )13دارند .ارزش عدالتخواهی در آنها با نمره بیش از  23از 13در اولويت بسنیار بنااليی
قرار دارد .در خصوص نگرش های سیاسی همانطور که جدول نشان میدهند باورهنا از
امتیازپايینی برخورداراند ،ولی سطح احساسات نسبت به نظام سیاسنی و نخبگنان آن بنا
امتیاز بیش از 13از  33بطور نسبی باالست .البته يافتههای جزيیتنر نشنان منیدهند کنه
پاسخگويان نسبت به توانايی نظام سیاسی با شک وترديد نگاه میکننند (نمنره  2از .)23
و نیز پاسخگويان اثر بخشی بیرونی و توانايی مدنی نظام سیاسی را با احراز نمره پنايین،
مثبت ارزيابی نمیکنند .از طرفی فضای احساسات سیاسی ،مباهات و غنرور نسنبت بنه
کشور برای پاسخگويان از ارزش سیاسی بااليی برخوردار است؛ ولنی در بعند رضنايت
سیاسی ( 3/341از  )21به نظر میرسد احساس رضايت نسبی دارند ،و اعتماد سیاسی بنا
نمره  21/ 663از  13نیز نسبتا مثبت است .همچنین کلیه مولفهها و معرفهنای مربنوط
به دانش سیاسی نشان دهنده پايین بودن آگاهیها و اطالعات سیاسی است ،بطوری کنه
در مولفه شناخت ساختارها امتیاز پاسخگويان برابر  3/433از  22محاسبه شنده اسنت ،و
آشنايی با وقايع تاريخی با نمره  4/833از  22گويای اطالعات سیاسی بسیار پايین افنراد
می باشد .البته مطالعات گذشته در ايران تا اندازهای نتیجهگیری پژوهش حاضنر را تأيیند
میکند.
نكته قابل توجه در اين بررسی باال بودن نسبی امتیاز مدارا و بردباری سیاسنی اسنت
که با بسیاری از مطالعات انجام شده در ايران متفناوت اسنت؛ چنانكنه بنه جنز مطالعنه
خالقی فر ( )2386بقیه مطالعات در دسترس ،ازجمله الهی منش در سال  2386و سنريع
القلم ( )2386و پیمايش ملی فرهننگ سیاسنی اينران ( )2382وسنینايی ابنراهیم آبنادی
( )2384و شريف ( )2382میزان اين معرف را در ايران پايین ارزيابی نمودهاند.
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جدول  -6شاخصهای آماری ابعاد فرهنگ سیاسی وامتیازات کسب شده
ابعاد

مولفههای ابعاد

فرهنگ

فرهنگ سیاسی

میانگین امتیاز

خطای معیار

انحراف معیار

میانگین

Std.
Deviation

Std.error mean

سیاسی
ارزشهای

مدارا و بردباری

(24/863از )13

3/3812

2/832

سیاسی

دلبستگی

(23/351از )13

3/3843

1/338

عدالتخواهی

(23/133از )13

3/223

1/633

(45/145از )63

3/113

4/524

نگرشهای

باورها

(21/362از )33

3/223

1/433

سیاسی

احساسات

(13/833از )33

3/224

1/221

(41/152از )63

3/135

4/453

(3/433از )22

3/141

2/133

کل

کل
دانشهای

شناخت

سیاسی

ساختارها
شناخت نخبگان

(4/331از )22

3/163

3/685

آشنايی با مفاهیم

( 4/142از )22

3/333

3/325

آشنايی با وقايع

(4/833از )22

3/313

3/621

تاريخی
کل

( 15/688از )63

3/462

23/522

کل فرهنگ سیاسی

( 211/368از)283

3/681

23/563

بنابراين همانطور که در جدول  6ديده میشود امتیاز سه بعد فرهنگ سیاسی برابر
 211/368از  283محاسبه شده است ،که میانگین نسبتا بااليی است.
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با توجه به سنخشناسی فرهنگ سیاسی (جدول  ،)4براساس دادههای جمع آوری
شده جدول  3به دست آمده است:
جدول  -7انواع فرهنگ سياسي براساس ابعاد آن
ابعاد

ارزشهای سیاسی

نگرشهای سیاسی

دانشهای سیاسی

انواع

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بی تفاوتی

21

1/1

13

4/2

22

5/8

انقیادی

53

26/2

284

31/3

113

35/2

اصالحی

181

23/1

331

23/8

128

38/8

انقالبی

232

32/2

23

5/4

65

21/3

جمع

261

233

261

233

261

233

در توصیف جدول  3همانطور که ديده میشود در بعد ارزشهای سیاسی باالترين
رقم ( 23/1درصد) متعلق به فرهنگ سیاسی اصالحی است ،و رتبه بعدی را فرهنگ
سیاسی انقالبی داراست .بنابراين با توجه به ارقام محاسبه شده در بعد ارزشهای
سیاسی ،جامعه مورد مطالعه در فضای فرهنگ سیاسی اصالحی و انقالبی واقع میشود.
همچنین در بعد نگرشهای سیاسی جدول نشان میدهد که بیشترين افراد (23/8
درصد) دارای نگرشهای سیاسی اصالحی هستند ،و سپس انقیادی با  31/3درصد را
شامل میشوند .ارقام مربوط به بعد دانش سیاسی نشان میدهد که حدود  23درصد از
افراد جامعه از آگاهی ها و اطالعات سیاسی پايینی برخوردار هستند ،و بیش از 21
درصد آنان اطالعات و آگاهیهای سیاسی بسیار بااليی دارند .بدين ترتیب ،حدود 43
درصد پاسخگويان از نظر میزان شناخت از حوزه سیاست در فرهنگ سیاسی انقیادی
قرار میگیرند .بطورکلی جدول  3نشان میدهد که بیش از  23درصد افراد از نظر
سلسله مراتب ارزشی ،ارزشهای سیاسی را در اولويت قرار دادهاند ،و با رقمی باالتر از
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 23درصد نگرش مثبت به حوزه سیاست دارند ،و کمتر از نیمی ( 43درصد) از
جمعیت مورد مطالعه دارای آگاهیها و دانش سیاسی نسبتاً بااليی هستند .بنابراين در
مقايسه يافتههای اين پژوهش و بررسیهای گذشته بايد به اين نكته اشاره نمود که
جامعه مورد مطالعه از تنوع فرهنگ سیاسی برخوردار است.

ب :یافتههاي تبييني
در اين قسمت به بررسی فرضیههای تحقیق میپردازيم .همان طور که در جدول 8
آمده است ،آزمون فرضیهها نشان می دهد که به جز قومیت ،گروه سنی و وضعیت تاهل،
بقیه متغیرهای مستقل تفاوت در فرهنگ سیاسی را تبیین مینمايند .بنابراين فرضیههای
اثر قومیت ،گروه سنی و تاهل در نوع فرهنگ سیاسی رد و بقیه فرضیهها تأيید شدهاند.
در اينجا به منظور نشان دادن اثر هريک از متغیرهای مستقل برروی متغیروابسته ،با
کنترل ساير متغیرهای مستقل ،از روشهای تحلیل چند متغیری شامل تحلیل رگرسیون
چند متغیری و تحلیل مسیر استفاده شده است:
جدول  -8نتایج آزمون آماري اثر فرهنگ سياسي برمتغيرهاي مستقل
مقدار آزمون F

سطح معنی داری

قومیت

F=2/16

3/132

مذهب

T=1/154

3/311

طبقه اجتماعی

F=3/158

3/338

گروه سنی (نسلی)

T=3/123

3/833

سرمايه اجتماعی

F=1/824

3/312

امنیت جامعه ای

F=23/632

3/333

استفاده از رسانهها

F=4/183

3/324

سطح تحصیالت

F=6/531

3/333

متغیرهای مستقل
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جدول -9

جنسیت

T=3/653

3/333

وضعیت تاهل

F=3/381

3/533

وضعیت فعالیت

F=2/432

3/333

نتایج
تحليل رگرسيون چند متغيري فرهنگ سياسي
t

سطح معنی داری

مقدار ثابت

Beta
82/222

6/363

3/333

تحصیالت

3/134

4/324

3/333

امنیت جامعهای

3/128

4/141

3/333

مذهب

3/213

2/52

3/323

جنس

3/354

2/662

3/328

استفاده از رسانهها

3/383

2/261

3/225

تاهل

3/363

2/352

3/136

فعالیت

3/323

3/864

3/388

سن

3/322

3/813

3/435

قومیت

3/323

3/432

3/685

طبقه اجتماعی

3/332

3/245

3/283

سرمايه اجتماعی

3/335

3/262

3/831

متغیرهای مستقل

ضرايب استاندارد

F

4/514

SIg

3/333

ضريب همبستگی چندگانه

R

3/435

ضريب تعیین

R2

3/253

نتايج تحلیل واريانس
سطح معنیداری
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يافته های تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که ضريب تعیین برابر  3/253بوده و
اين مقدار بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در مجموع حدود  13درصد از تغییرات
فرهنگ سیاسی را توضیح دادهاند .اثر خالص متغیر تحصیالت بر نوع فرهنگ سیاسی
باضريب  β= 3/134بیشتر از ديگر متغیرهای مستقل میباشد ،و بعد از آن به ترتیب
متغیرهای مستقل امنیت جامعه ای با  β= 3/128و مذهب با β= 3/213وسپس جنسیت
با  β= 3/354قرار می گیرند .الزم به ذکر است با توجه به اينكه در ديدگاه اينگلهارت سه
حوزة سیاسی (حاکمیتی) ،اقتصادی و اجتماعی قدرت تبیین فرهنگ سیاسی هر جامعه
را دارند ،بنظر میرسد که  13درصد تبیین متغیرهای اجتماعی در تحقیق حاضر نسبتاً
مناسب ومعقول می باشد .البته بايد توجه داشت حضور برخی متغیرها در مدل اگرچه
ممكن است رابطه مستقیم قابل توجهی برای متغیروابسته نهايی در پی نداشته باشد اما
اثر غیر مستقیم آنها امكان دارد قابل مالحظه باشد .در اين جابه منظور تفكیک و بررسی
اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل از روش تحلیل مسیر سود جستیم.

تحليل مسير متغيرها:
در مدل تحلیل مسیر با توجه به تجربه رگرسیون چند متغیری ،متغیر مستقل منزلت
شغلی وارد معادله شد.
همانطور که ديده میشود با توجه به ورود متغیر منزلت شغلی همانند تحلیل
رگرسیونی ،متغیرهای تحصیالت ،مذهب ،جنسیت و امنیت جامعهای در مدل تحلیل
مسیر اثرات مستقیم يا غیر مستقیم بر نوع فرهنگ سیاسی دارند که در اين رابطه سطح
تحصیالت باالترين ( )3/132اثر مستقیم و منزلت شغلی باالترين اثر غیرمستقیم را
دارند.
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امنیت جامعهای

شکل  –2دیاگرام تحليل مسير
نتيجهگيري و بحث نظري:
هدف اين تحقیق توصیف و تبیین فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه ،يعنی استان
گلستان بود .يافتههای اين تحقیق نشان میدهد معرفها و مولفههای بكار گرفته شده
بطور نسبی در شناخت فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه موفق بودهاند .جامعه مورد
مطالعه دارای تنوع فرهنگ سیاسی است و نقش برخی از متغیرهای تأثیر گذار در تبیین
فرهنگ سیاسی منطقه تأيید شده است .از جمله میزان تحصیالت و نوع مذهب در
تفاوت فرهنگ سیاسی پاسخگويان کامال مشهود است؛ و تفاوت فرهنگ سیاسی
برحسب جنسیت ،که جزش فرضیههای تحقیق بود ،تأيید شد .همچنین احساس امنیت
جامعه ای بر نوع فرهنگ سیاسی موثر بود .اما برخی از متغیرهای مستقل در تغییرات
فرهنگ سیاسی نقش بارزی نداشتند ،از جمله میزان استفاده از رسانههای جمعی،
سرمايه اجتماعی و طبقه اجتماعی را میتوان نام برد.
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در پايان تحلیل دادهها اين سئوال مطرح میشود که کدام يک از نظريههای فرهنگ
سیاسی قدرت تبیین بیشتری در جامعه مورد مطالعه را دارا هستند؟ در نظريه فرهنگ
مدنی برای توصیف انواع فرهنگ سیاسی ،معرفهايی مطرح شده وجهت تبیین فرهنگ
سیاسی از متغیرهايی چون مذهب ،محل تولد ،نوع شغل ،قومیت ،سن وجنس ،میزان
تحصیالت و ...استفاده شده است .پژوهش حاضر نقش برخی از اين متغیرها را تأيید
کرده و برخی ديگر ،مانند قومیت ،را رد میکند .يافتههای اين تحقیق نشان میدهد که
در نظريه فرهنگ مدنی از متغیرهای ديگر تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی ،از جمله امنیت
جامعهای ،غفلت شده است .بنابراين به نظر میرسد نظريه فرهنگ مدنی در جوامعی از
نوع جامعه اين مطالعه کفايت الزم را ندارد .در نظريه فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی،
همانند نظريه فرهنگ مدنی ،نقش قومیت بسیار اساسی فرض شده و به تأثیر طبقه
اجتماعی و رسانهها نیز بر فرهنگ سیاسی تأکید شده است .در حالی که دادههای
پژوهش حاضر تأثیر طبقه اجتماعی و رسانهها را بر نوع فرهنگ سیاسی تأيید ننموده ،و
احتماالً حضور متغیرهای مستقل ديگر تأثیر اين دو متغیر را کم رنگ میکنند.
اما نظريه منطقه گرايی فرهنگ سیاسی قدرت تبیین بخشی از تغییرات فرهنگ
سیاسی جامعه مورد مطالعه را دارد؛ زيرا میتوان پذيرفت در جامعه مورد مطالعه،
شهرستانهايی که دارای بیشترين پیرو مذهب اهل تسنن هستند ،فرهنگ سیاسی متفاوتی
از مناطق شیعه نشین دارند .در نظريه ساختاری -شناختی ،میزان آگاهی و اطالعات
سیاسی نقش اساسی در نوع فرهنگ سیاسی افراد دارد ،متغیری که در اين پژوهش اثر
آن بسیار پايین بود .در نظريه نمادگرايی نیز نقش رسانهها بسیار اساسی معرفی شده،
ولی در پژوهش حاضر ارتباط بین استفاده از رسانهها با نوع فرهنگ سیاسی در حضور
ديگر متغیرهای مستقل (معادله) تأيید نشده است.
اما همانطور که در چارچوب نظری اين تحقیق بیان شد ،مبنای اصلی تبیین فرهنگ
سیاسی در اين مطالعه ديدگاه رونالد اينگلهارت بود .وی جهت تبیین تمايزات فرهنگ
سیاسی جوامع از متغیرهای اجتماعی و فردی متفاوت ،شامل مذهب ،طبقه اجتماعی،
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جنسیت ،وضعیت تاهل ،میزان دسترسی به رسانههای جمعی ،منزلت شغلی ،وضعیت
اشتغال ،میزان تحصیالت ،سن و بويژه گروههای نسلی استفاده کرده است .هرچند
اينگلهارت از برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی چون امنیت جامعهای
غفلت نموده است ،به طور خالصه يافتههای اين تحقیق نشان میدهد چارچوب نظری
انتخاب شده در مقايسه با نظريههای مطرح شده ديگر از جمله فرهنگ مدنی ،فرهنگ
سیاسی و توسعه سیاسی از توانايی بیشتری در تبیین فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه
برخوردار بوده است ،هرچند به منظور تأيید اين ادعا پژوهشهای ديگری بايد در ديگر
نقاط کشور صورت گیرد.
پايان کالم اينكه دادههای توصیفی و تبینی نشان میدهد جامعه مورد مطالعه دارای
فرهنگ سیاسی مدنی است .اين يافته متفاوت از ديدگاههای آلموند و وربا و يا حتی
اينگلهارت میباشد؛ چرا که جامعه شناسان مذکور فرهنگ سیاسی مدنی را مختص
کشورهای پیشرفته صنعتی دانستهاند که در آنها فضايی با ارزشها و نگرشهای سیاسی
مدنی و ساختارهای مدنی الزم وجود داشته است .بديهی است برای تداوم و تقويت
ارزشها و نگرشهای سیاسی مدنی ،ايجاد نهادهای مدنی و بقای آن از ضرورتها و
تقاضاهای اساسی محسوب میشود  .شايد وقايع صد سال اخیر کشور در عرصه سیاسی
گواهی برای رسیدن به اين تقاضای تاريخی باشد .اين موضوع نشان میدهد
پژوهش های بیشتری برای بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سیاسی و رخدادهای تاريخی
ايران الزم است.
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