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 چکيده
که به  شودمیمی را شامل جنبه خاصی از فرهنگ عموفرهنگ سیاسی 

که به روند  شودمیهای سیاسی گفته دانش ،هاها و نگرشمجموعه ارزش

اين مقاله بر مبنای پژوهشی است که طی آن تالش  .دهدسیاسی جامعه معنا می

اش با عوامل اجتماعی های فرهنگ سیاسی و تنوع آن و رابطهشده است ويژگی
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نفر از  261بررسی، نمونه آماری با حجم در استان گلستان بررسی شود. جهت 
های استان گلستان انتخاب شده و با استفاده از دو روش کمی مراکز شهرستان

ها گردآوری شده است. نتايج )پیمايشی( وکیفی )مصاحبه نیمه عمیق( داده
و  ،تحقیق نشان داد که جامعه مورد مطالعه دارای تنوع فرهنگ سیاسی است

بطور  ،ای، مذهب و جنسیتیزان تحصیالت، امنیت جامعهاين که چهار عامل م
نسبی قدرت تبیین تغییرات و تفاوتهای فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه را 

 دارند.

های های سیاسی، دانشهای سیاسی، نگرش: ارزشكليدي هايهواژ

 عوامل اجتماعی، استان گلستان  سیاسی، فرهنگ سیاسی،

 

 طرح مساله

باشد که مردم ی پژوهش حاضر ناشی از اين برداشت تاريخی میدغدغه و دلمشغول

اند، های فراوانی برای استقرار نهادهای دموکراتیک نمودهايران درصد سال اخیر تالش

های درتبیین اين وضعیت پژوهش اند.ولی در بقای اين نهادها موفقیت آنچنانی نداشته

ختارهای سیاسی و اقتصادی براين سا تأثیرکه عمدتاً بر  ستا متعددی صورت گرفته

دارند که  تأثیررسد عوامل ديگری هم در اين امر اند. ولی به نظر میپديده متمرکز شده

توان ، از آن جمله مینداتا اندازه ای مورد غفلت انديشمندان حوزه سیاست قرار گرفته

توجه خاصی  های فرهنگی و فرهنگ سیاسی جامعه اشاره کرد، که امروزه موردبه زمینه

 قرار گرفته است. 

که عبارت است از:  شودمیفرهنگ سیاسی جنبه خاصی از فرهنگ عمومی را شامل 

های سیاسی که به روند سیاسی جامعه معنا ها و دانشها و نگرشمجموعه ارزش

دهد؛ که شامل نگرش بر حوزه سیاست، باور به سلسله مراتب سیاسی يا برابری می

های ت سیاسی،  احساس شايستگی سیاسی، میزان اطالعات و آگاهیسیاسی، میزان مهار

سیاسی، احساس امنیت يا نا امنی، وفاداری ملی يا قومی يا گروهی و باور به مشارکت 
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شكل دادن به ساختار  فرهنگ سیاسی درکه  رسدمی نظر باشد. همچنین بهسیاسی می

ولت، مبنای مشروعیت، های ددر نگرش مردم نسبت به سیاست های سیاسی ونظام

 گذار باشد. تأثیربسیار  یآزادی، و حقوق شهروندی عامل

تواند های فرهنگ سیاسی هر جامعه و عوامل موثر برآن میبنابراين شناخت ويژگی

جامعه باشد. در اين پژوهش با مطالعه آن روشنگر ماهیت بسیاری از تحوالت سیاسی 

هايی که از تنوع فرهنگ سیاسی از استان فرهنگ سیاسی استان گلستان، به عنوان يكی

های فرهنگ سیاسی ويژگی -2باشیم: برخوردار است، در پی پاسخ به سئواالت زير می

آياجامعه مورد مطالعه دارای فرهنگ سیاسی متنوعی   -1جامعه مورد مطالعه چیست؟ 

 عوامل اجتماعی موثر بر فرهنگ سیاسی اين جامعه کدامند؟ -3است؟ 

 

 ري تحقيق:مباني نظ

های با توجه به جايگاه فرهنگ در دستگاه نظری جامعه شناسان سیاسی، نظريه

ی نظم هاديدگاهشوند: الف: مربوط به فرهنگ سیاسی به دو دسته عمده طبقه بندی می

 ی تضاد گرا. هاديدگاهگرا، ب: 

 هایجامعه شناسانی که در چارچوب مكتب نظم به ارائه نظريه دیدگاه نظم گرا: 

اند ازديدگاه پارسونز و به ويژه ماکس وبردرخصوص فرهنگ سیاسی مبادرت نموده

اند. اين گروه از جامعه فرهنگ و جايگاه آن در نظام اجتماعی و نظام کنش متاثر شده

ماکس وبر در قالب دو رهیافت  پذيری از پارسونز ياتأثیرشناسان با توجه به میزان 

 ی قابل طبقه بندی هستند. تفسیر -کارکردی و ساختی –ساختی 

دراين رهیافت سه نظريه فرهنگ سیاسی  1:كاركردي –الف: رهيافت ساختي

مدنی، فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی  و منطقه گرايی  فرهنگ سیاسی قابل ذکر است 

 پردازيم:  که به طور مختصر به آنها می

                                                 
1 . structural-functional approach 
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 ن بار براینخستی 2526در سال  1گابريل آلموند 2نظريه  فرهنگ  مدنی: -2 

 ,Almond) های سیاسی مفهوم فرهنگ سیاسی را معرفی کردبندی و مقايسه نظامطبقه

(. آلموند و وربا در کتاب فرهنگ مدنی 348: 2338به نقل از چیلكوت،  396 :1956

ها، احساسات و که درشناخت کندمیای اشاره معتقدند فرهنگ سیاسی به نظام سیاسی

آنان برای  پس. (Almond and Verba, 1963:14)باشد ارزيابی مردم درونی شده 

فرد  -2اند که عبارتند از: ارزيابی سطح فرهنگ سیاسی جامعه چهار ضابطه را بكار برده

چه دانشی در مورد ملت، و نظام سیاسی کشورش دارد، و احساساتش نسبت به 

چه دانشی های نخبگان سیاسی ها و نقشفرد از ساخت -1های مذکور چیست؟ مقوله

ها، درباره اجرای خط مشی -3دارد، و احساسات وعقايدش در مورد آنها چیست؟ 

ها، و تصمیمات سیاسی افراد دارای چه دانشی هستند، و احساسات و افكارشان ساخت

فرد چه تصوری از خويش به عنوان عضو جامعه دارد و در  -4درباره آنها چیست؟ 

احساسی دارد و ارزيابی وی از اين جايگاه  مورد جايگاه خود در نظام سیاسی چه

انديشمندان مذکور در قالب ضوابط فوق سه نوع فرهنگ سیاسی را  (.Ibid:16چیست )

و فرهنگ  4فرهنگ سیاسی تبعی 3کنند که عبارتند از فرهنگ سیاسی محدودترسیم می

 2سیاسی مشارکتی.

کننند:  ه معرفنی منی  آلموند ووربا در کتاب مذکور مفهوم فرهنگ مدنی را اينن گونن  

 "فرهنگ مدنی يک فرهنگ مدرن  نیست، بلكه امتزاجی از فرهنگ سنتی ومدرن اسنت "

(Ibid: 31 آنان ضمن پذيرش .)بدون ”کنند:  نظام سیاسی برفرهنگ سیاسی بیان می تأثیر

 ،های فنردی نسنبت بنه نظنام سیاسنی     گیریام سیاسی بعنوان  منبع جهتظرد اهمیت  ن

جستجوی تعدادی از منا بنع  غینر سیاسنی )اجتمناعی( کنه روی       بهکه  شودمیکوشش 

مینزان   ،در اين رابطه از نقش  جنسیت پس(. Ibid: 369) "د، بپردازيمندارتأثیرحاکمیت 

                                                 
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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طبقنات   ، قومینت، های مد نی، مذهب، سنمشارکت در نهاد تحصیالت، نرخ با سوادی،

شنهر، محنل     ن آنان انندازه برند. همچنیمحل و منطقه تولد و سكونت نام می اجتماعی،

نهادهايی چون  بعالوه، آنهادانند. می نوع فرهنگ سیاسی موثر نوع شغل افراد را برو کار 

سیاسننی  گننذار بننر نننوع فرهنننگ تننأثیرخننانواده و مدرسننه را از متغیرهننای اجتمنناعی 

صنعتی شدن، نوسازی و ظهنور  (.  آلموند و پاول معتقدند Ibid: 346-390شمارند )برمی

تغییرات مشابهی در فرهنگ سیاسی  کشورهای  مختلف بوجنود   نیز های ارتباطی،نهرسا

(. انديشمندان  مذکور  انتقنال و  دگرگنونی   32 -33: 2332)آلموند و پاول،  است آورده

 .  دانندفرهنگ سیاسی را از طريق جامعه پذيری سیاسی ممكن می

عوامل اجتماعی بر در چارچوب نظريه فرهنگ مدنی صاحبنظران ديگری برنقش 

هايی مانند نقش ارزش (Lipsetجمله لیپست ) از ،اندکرده تأکیدفرهنگ سیاسی 

زادی بیان آهای برابرخواهانه، مدارا، به رسمیت شناختن مخا لفت، اعتقاد به آرمان

(. لرنر 34: 2382داند )صبوری ، واحترام به عقايد ديگران را در اين رابطه بسیار مهم می

توسعه  يش جامعه مبتنی بر مشا رکت سیاسی )فرهنگ سیاسی( را ناشی ازنیز پیدا

 شمارد )بشیريه،شهرنشینی، توسعه آموزش عمومی و گسترش وسايل ارتباطی بر می

2383 :26 .) 

بوستاک مدعی است که نوع شناسی  ،انتقاداتی هم برنظريه فرهنگ مدنی شده است

نه تحلیلی استوار است  رهای توصیفی وآلموند و وربا از فرهنگ سیاسی برپايه معیا

(. همچنین انديشمندان ديگری نیز آثار آلموند و وربا را قوم 363: 2338چیلكوت، )

 از انديشمندان (. برخی348: 2338به نقل از چیلكوت ،  Spiro,1963دانند )محورانه می

ديتمر معتقد  ، چنانكه(Chilton,1991:611اند )آلموند و وربا ايرادگرفته شناسی ازروش

 (.Dittmer, 1977: 554- 556است آنان دچار تقلیل گرايی روانشناسی هستند )

از پژوهشگران معروف اين نظريه نظریه فرهنگ سياسي  وتو سعه سياسي:  -2

پای و وربا را نام برد. پای فرهنگ سیاسی را در رابطه با توسنعه سیاسنی   توان لوسین می
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هنای  نشانه شامل نظامی از باورهای تجربی،"سیاسی  فرهنگ. جوامع بررسی کرده است

کنه کننش سیاسنی در آن رخ     است وضعیتی موقعیت و و هاست عاطفی و ارزش ،بیانی

تناريخ زنندگی    .  فرهنگ سیاسی محصول تاريخ جمعی يک نظنام سیاسنی و   دهد...می

 (.38: 2333)پای،  "سازندافرادی است که آن نظام را می

 بنا  " :معتقد استو چگونگی شكل گیری آن  یاسییین فرهنگ سلوسین پای برای تب

توان تكامل نهادها و الگوهای ارزشی را کنه بنیناد فرهننگ سیاسنی     رهیافت تاريخی می

تنوان  منی  دنبال کرد. بانگاه به الگوهای اجتماعی شدن سیاسنی ، دهندمعاصر را شكل می

طريق فرايند اجتماعی شدن  از و ،به چگونگی دخالت اين نهادها بر زندگی افراد پی برد

در ايجناد و تعینین    غیر سیاسی زنندگی را  ابعاد آشكار سیاسی و همه ابعاد تأثیر توانمی

هنای القناش شنده،    سیاسی مشاهده کرد... فرايند جامعه پنذيری سیاسنی بنا نگنرش     رفتار

هننای بعنندی از هننای اولیننه کننودکی و زننندگی خننانوادگی و تجربننه  احساسننات دوره

هنا از طرينق   اينن تجربنه   ،هنای آشنكار سیاسنی در مدرسنه آمیختنه اسنت      ملدستورالع

 "آيند معه پنذيری سیاسنی بنه دسنت منی     های همگانی و تماس با عوامل ديگر جارسانه

 .  (42: 2333)پای، 

 ،دو فرهنگ  سیاسی وجنود دارد  دست کمهای سیاسی نظام پای معتقد است در تمام

کنند در  هنا. وی اضنافه منی   گ سیاسنی تنوده  سیاسی نخبگان و ديگری فرهن يک فرهنگ

مشنترک   شماری از کشورها ممكن است يک فرهنگ سیاسی تنوده ای شنفاف و عمندتاً   

ولی درعوض چندين فرهنگ سیاسی مردمی وجود داشنته باشند کنه     ،وجود نداشته باشد

براساس طبقه اجتماعی، منطقه، جامعه قومی و يا گروه بندی اجتماعی از يكديگر انفكاک 

   (.262: 2383فته است )پای و ديگران، يا

دهنی فرهننگ سیاسنی تمنايز آشنكاری را بنین       وی در تبیین جايگاه سنتها در شنكل 

کنند فرهننگ   حال توسعه معتقد نیست، بطوری که بینان منی   در يافته و کشورهای توسعه

کراسنی فنراهم آورده   وجوامع شرايط مساعدی را برای تكامنل دم  سیاسی سنتی در برخی

هنای اقتندار طلنب    روش صورتی که در ديگر جوامع تمايالت موجود بیشتر بنا  در است.
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لوسنین پنای در سنطح کنالن بنرای      (. بندين سنان   44: 2333)پنای،   سازگار بوده اسنت 

داند. گیری و تغییرات فرهنگ سیاسی، تاريخ جمعی و نظام سیاسی را بسیار موثر میشكل

را در شننكل گیننری احساسننات و در دينندگاه وی سنناختارهای سیاسننی نقننش اساسننی  

رويدادهای جمعی و وقنايع تناريخی جوامنع بنر ننوع فرهننگ        ،های سیاسی دارندارزش

پای جامعه پنذيری سیاسنی را در قالنب نهادهنای     در سطح خرد نیز  .هستند موثر سیاسی

 داند.     سیاسی مینسلی فرهنگ  پیوندشكل گیری و  عاملها رسانهو خانواده، مدرسه، 

هايی از نظر قدرت تبینین کننندگی و   نظريه پای دارای محدوديتکه است  قابل ذکر

بنه فراينند   پنای  از جمله تاکید بنیش از انندازه    باشد.میتوصیف فرهنگ سیاسی جوامع 

وی . همچننین  سازدمشكل میتغییر پذيری فرهنگ سیاسی را  فهم ،پذيری سیاسیجامعه

از تننوع  او بنا اينكنه   يعننی   ؛دارد در جوامنع يک فرهنگ سیاسی غالنب  وجود اعتقاد به 

 .    فرهنگ سیاسی نام برده است ولی نقش آنچنانی برای اين تنوع قائل نیست

رونالند اينگلهنارت    نند ابندیشناسان ديگری که در اين ره يافت قابل دستهجامعه  از

 نظرينه لوسنین    ،باشد. اينگلهارت با توجه به نظرينه فرهننگ مندنی )آلمونند ووربنا(     می

 تحوالت فرهنگی جهنان مندرن در مقالنه ای بنه ننام رنسنانس فرهننگ سیاسنی         ی وپا

(Inglehart, 1988بحث فرهنگ سیاسی جديد را مطرح می ) .بنه زعنم وی مطالعنه    کند

سیاسی براين فرض استوار است که تفاوتهای فرهنگی به طنور مسنتقل و پايندار    فرهنگ

ا در برداشته باشند. چنانكنه مطالعنات   توانند پیامدهای سیاسی مهمی رمی و وجود دارند

است بقای نهادهنای دموکراتینک وابسنته بنه فرهننگ سیاسنی مندنی اسنت          نشان داده

 اصنلی بنر   تنأثیر ها و هنجارهای فرهنگی مردم بنابراين ارزش .(26: 2333)اينگلهارت،  

 کتین نهادهنای دموکرا  .(483: 2333اينگلهنارت،  بود يا نبود نهادهای دموکراتینک دارد ) 

 ,Inglehart & Welzel)  بیشتر نتیجه پیش زمینه فرهنگ تنوده ای دموکراتینک هسنتند   

هنای فرهننگ سیاسنی از هنم متمنايز      جوامع با نشانگان خاصی از نگنرش  پس(.  2003

  .(Inglehart, 1988: 1203و  26: 2333)اينگلهارت،  گردندمی
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نگ سیاسی جوامنع  اينگلهارت در چارچوب ديدگاه فوق برای توصیف تمايزات فره

نهنادی(   –حس اعتماد سیاسنی )فنردی    آنها از جمله ،کندنشانگان خاصی را معرفی می

مینزان   (.14: 2333کنند )اينگلهنارت،   های سیاسی را مهیا منی های فعالیتاست که زمینه

سطح رضايت سیاسی شاخص ديگری اسنت کنه اينگلهنارت از آن بنه عننوان يكنی از       

(. همچننین اينگلهنارت بنا    32: 2333اينگلهارت، ) بردام میهای فرهنگ سیاسی نويژگی

مینزان گسنتردگی    وهای سیاسی میزان مهارت هايی چون میزان عالقه به سیاست،معرف

های سیاسی بین افراد جامعه، تفاوتهنا و تمنايزات فرهننگ سیاسنی جوامنع را بنه       بحث

و عقايند، مینزان دخالنت     آزادی بیان(. به نظر او 44: 2333اينگلهارت، کشد )تصوير می

های انقالبنی  های ديگران، میزان حمايت از دگرگونیاحترام به انديشه ،مردم در سیاست

های ويژه فرهنگ سیاسی جوامع اسنت،  از شاخص نیز و يا نظم سیاسی حاکم در جامعه

و  61: 2333اينگلهنارت،  دهند )های ذهنی رفتارهای خاص سیاسی را شكل میکه زمینه

83). 

سیاسنی جوامنع  سنه عامنل عمنده       هنای نگلهارت جهنت تبینین تمنايزات فرهنگ   اي

را موثر بر شكل گیری و تغیینرات فرهننگ سیاسنی بنر      2اجتماعی و حاکمیتی ،اقتصادی

ها، کشورها را از نظر نوع فرهنگ سیاسنی  براساس میزان تغییرات اين حوزه شمارد ومی

و اينگلهارت  Nakatani,2006نقل از  به Inglehart & Clark, 1998) کنددسته بندی می

نقش دينن و منذهب را در    ،اينگلهارت در توضیح متغیرهای اجتماعی(. 2383ونوريس، 

 امنا . (22: 2333دانند )اينگلهنارت،   شكل گیری فرهنگ سیاسی جوامع بسیار اساسی می

اينگلهنارت،  کنند ) وی نقش طبقه اجتماعی را در شكل گیری فرهننگ سیاسنی رد نمنی   

2333 :14  .) 

عامل اجتماعی ديگری که به زعم اينگلهارت در تبیین نوع فرهننگ سیاسنی جامعنه    

 متغیرهنای  (.162: 2333اينگلهنارت،  ) بايد مورد نظر باشد وضنعیت تاهنل افنراد اسنت    

بنرد  اينگلهارت به عنوان تبیین کننده نوع فرهننگ سیاسنی ننام منی     و شغل را هم ملیت 

                                                 
1 . Governmental 
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و وضنعیت اشنتغال   منزلنت شنغلی    به نظر او همچنین .(356و  32: 2333اينگلهارت، )

ها و...( افراد بر ننوع فرهننگ سیاسنی    خانه دار –محصل  –بازنشسته  –بیكار  –)شاغل 

        (.  352: 2333اينگلهارت، آنان موثر است )

کند احساس استفاده مینوع فرهنگ سیاسی برای تبیین  اينگلهارت مفهوم ديگری که

کننه از میننزان نسننبتاً بنناالی امنیننت سننازنده برخوردارننند       افننرادیامنیننت اسننت.  

نقنش   او(. 413و  323: 2333اينگلهنارت،  کننند ) های سیاسی شرکت میبیشتردرفعالیت

دارد در شننكل گیننری فرهنننگ سیاسننی از نظننر دور نمننی  هننم هننای جمعننی رارسننانه

هنای  وهتجارب متفاوت گنر . ( Inglehart & Welzel, 2003و  381: 2333اينگلهارت، )

در ديندگاه اينگلهنارت از   هنم  سنی ) مثل جننگ( در قالنب تغیینرات نسنلی جمعینت      

 ؛(225: 2383های سیاسی اسنت )اينگلهنارت و ننوريس،    گذار بر نگرشتأثیرمتغیرهای 

طريق جايگزينی جمعیت يک نسل بجنای نسنل ديگنر     زيرا دگرگونی فرهنگی بیشتر از

 .  (56: 2338و اينگلهارت و آبرامسون،  ،438 و 3 : 2333گیرد )اينگلهارت، صورت می

وی در پی ارائه نظرينه فرهننگ   اين است که اينگلهارت نكته قابل توجه در مباحث 

در جهنت   وکنرده  اين واژه را مفهنوم سنازی    ههرچند تالش فراوان نمود ،سیاسی نبوده

ه اسنت:  اذعنان دارد، چنانكنه نوشنت    روی براين امن  خود .بردارد مهمیهای تبیین آن قدم

ای از مطالب اين فصل )کتاب( متوجنه بنه ينک بعند از فرهننگ سیاسنی يعننی دسنته        »

« رسد به دوام دموکراسنی )لیبنرال( بنا ثبنات مربنوط باشنند      می هاست که به نظرنگرش

 وی ازجامعیننت وشننفافیت مناسننب و «نظريننه»بنننابراين  (. 23و25: 2333)اينگلهننارت، 

هنای فرهننگ سیاسنی و متغیرهنای     مولفنه   یبنويژه در معرفن   ،مطلوب برخوردار نیست

 مكتب نظنم  که در انتقاد بر وی درچارچوب شودمیهايی مشاهده آن کاستیبر گذارتأثیر

 . شودمی آن اشاره به

در نقد ديدگاه آلموند و وربا که قايل به  1گرایي فرهنگ سياسي:نظریه منطقه -3

از سه  (Elazar: 1972) االزار وجود يک نوع فرهنگ سیاسی در هر جامعه بودند دانیل

                                                 
1 . Regionalization political culture theory 
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نوع فرهنگ خاص در کشور ايالت متحده امريكا نام میبرد که هريک در منطقه خاصی 

که گرايش به  2گرافرهنگ سیاسی اخالق -2باشد که عبارتند از از اين کشور رايج می

ر که د 1فرهنگ سیاسی فردگرا -1مردم دارد.  دست باالیبا مشارکت  بهبود رفاه عمومی

های آنها بدبین بوده تمايل زيادی به آن مردم نسبت به دولت و نخبگان سیاسی وفعالیت

که در آن اعتماد زيادی به نظام  3فرهنگ سیاسی سنتی -3اسی ندارند. یمشارکت س

. شودمیسیاسی و نخبگان سیاسی وجود دارد و امور سیاسی به نخبگان واگذار 

گرايی فرهنگ  سیاسی معتقد است نظريه منطقهید يدر تا (Henderson,2007هندرسون )

ای شدن فرهنگ سیاسی نمايیم. در تمام اين توانیم صحبت از منطقهدر سطح گسترده می

سطوح قومیت متغیر کلیدی برای تبیین فرهنگ سیاسی منطقه ای میباشد. کارمن و بارکر 

سیاسی اياالت نیز معتقدند االزار بر اساس عوامل اجتماعی )مذهب، قومیت( فرهنگ 

 4اسپرلینگ(. ,Carman and Barker :2005 670بندی کرده است )متحده آمريكا را دسته

ای را براساس مناطق جغرافیايی اياالت متحده مطرح کرده نیز فرهنگ سیاسی منطقه

باشد. اين می 6و اياالت بزرگ شمالی2است. ديدگاه وی معروف به نظريه اياالت جنوبی

هنگ سیاسی براساس متغیرهای مذهب، قومیت، میزان شهرنشینی، دسته بندی از فر

 Amonetteeسرمايه اجتماعی صورت گرفته است ) و میزان تحصیالت، تراکم جمعیت

,2005.) 

های اين رويكرد انتقاداتی صورت گرفته است که بطور بر مكتب نظم و رهیافت

ها، ی سیاسی افراد و گروهکلی عبارتند از: عدم توانايی تبیین نظام سیاسی و رفتارها

محور قرار دادن فرهنگ سیاسی کشورهای غربی و خصلت فرجام شناسانه آنها، محافظه 

توان نام برد. از طرف ديگر به روش شناسی ايستا دانستن فرهنگ سیاسی را می و کارانه

                                                 
1 . moralistic 

2 . individualistic 

3 . traditionalistic 

4 . Sperling 

5 . Retro states 

6 . Metro states 
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های پیمايشی و افكار سنجی استفاده اين نحله فكری انتقاد وارد است که از روش

 گرايی دارد. د و گرايش به نوعی تقلیل گرايی يا تحويلکنمی

تفسیری دو نظريه وجود  –در رهیافت ساختی  2:تفسيري –ب: رهيافت ساختي 

 پردازيم: دارد که به اختصار به آنها می

مايكل گراس از صاحب نظران اين رهیافت است  1شناختي: –نظریه ساختاري  -1

فرهنگ سیاسی دموکراتیک و لوازم آن پرداخته است.  که به بحث درباره پیشبرد و تداوم

های فردی در اطاعت از قواعد و هنجارهای اجتماعی بحث اين نظريه متوجه انگیزه

(. واستفن شیلتون در پی مفهوم سازی تحلیل 36: 2382است )قیصری و شكوری، 

ختار در شناختی از فرهنگ سیاسی است بطوری که با تمايز بین محتوا و سا –ساختاری 

يک جامعه امكان مقايسه بین فرهنگی مهیا شود. او معتقد است محققان نخست 

بايست ساختارها را با روش مقايسه ای تحلیل نمايند، سپس محتواها را با روش می

گیری کنند. وی اعتقاد دارد اين نوع مفهوم سازی از تكنیک شناختی ژان پیاژه اندازه

ها و تحلیل وقايع سیاسی دارد ای آزمون فرضیهفرهنگ سیاسی قابلیت بااليی بر

(Chilton, 1991: 73-75.)  تغییر 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 

  .(36: 2382)قیصری و شكوری، 

تفكیک محتوا و  قرار گیرد: اوالً در ارزيابی ديدگاه فوق بايد نكاتی موردتوجه

 از نظر ساختارهای اجتماعی بطوری که قابل بررسی باشد به راحتی ممكن نیست؛ ثانیاً

ها به روش کیفی روش شناسی با توجه به اينكه اتكای اين رهیافت درگردآوری داده

های بزرگ مشكل امكان کاربرد آن را در مجموعه ،بويژه مشارکت مستقیم است

 ايد.نممی

                                                 
1 . Structural-Interpretation Approach 

2 . Cognitive-Structure Theory 
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در اين نظريه آنچه به عنوان  2:سياسي نظریه فرهنگ سياسي و نمادگرایي -2

در واقع نگرش نسبت به نمادهای سیاسی است. اين  شودمیفرهنگ سیاسی تلقی 

نمادها  از يک سو مشروعیت دهنده به نظام سیاسی هستند و از سوی ديگر در خدمت 

(. الول ديتمر معتقد 2382:42شكوری،  )قیصری،باشند میشان منافع نخبگان و موقعیت

ها آنها را کنند در حالیكه تودهاست نخبگان سیاسی نمادهای سیاسی را دستكاری می

 ,Dittmerکنند )اساس اين تفسیر با آن همراهی يا مخالفت می کنند و برتفسیر می

اثر  ها نیز به مثابه نمادها بر رفتارسیاسیدر اين رهیافت، اسطوره (.551 :1977

ها و مناسک و جامعه پذيری جوانان نقش ها در نقش حافظ سنتگذارند. اسطورهمی

(.  تغییر فرهنگ سیاسی در اين رهیافت 42: 2383کنند )قیصری و شكوری، آفرينی می

 پس؛ (Dittmer, 1977:557گیرد )بر تغییر پذيری نمادها مورد تبیین قرار می تأکیدبا 

ی جديد از نمادها توسط نخبگان که به ايجاد الگوهای رفتار دستكاری در ارائه تفسیرها

انجامد، تغییر فرهنگ سیاسی را به همراه دارد. بنابراين در اين نظريه سیاسی جديد می

تحول فرهنگ سیاسی پیش از آنكه نتیجه عوامل اقتصادی و اجتماعی باشد ناشی از 

های آنان است اسی و نقشعملكرد نخبگان سیاسی است که نشانگر اهمیت نخبگان سی

  .(2383:41)قیصری، شكوری، 

ی کم توجهی به نقش يدر متقدمان تضادگرا تضادگرا: بي مکتهادیدگاه

اين رويكرد فاقد ارائه نظريه  دشموجب  ،فرهنگ )سیاسی( در تبیین تحوالت سیاسی

ن اهمیت بررسی اي خاصی در اين زمینه  باشد، ولی نسلهای بعدی اين نحله فكری بر

کلی در اين رهیافت سه   بطور پسهای سیاسی اذعان نمودند. تحلیل مفهوم در تجزيه و

توان نظريه، برحسب زمان ارائه نظريه ودرجه اهمیت فرهنگ در دستگاه نظری آنان می

 يافت.

                                                 
1 . Political Culture and Political Symbolism Theory 
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گرامشی نظريه پرداز اصلی  آنتونیو  2:نظریه هژموني و فرهنگ سياسي -1

هنگ سیاسی در ديدگاه گرامشی در چارچوب نظريه مفهوم فر .شودمیهژمونی قلمداد 

در اين ديدگاه جامعه مدنی ايجاد کننده وفاق  جامعه مدنی وی قابل بررسی است.

که در انديشه او به مثابه خاک ريز دژ دولت لیبرال است. اين مفهوم شبیه واژه  باشدمی

پذيری از اين ثیرتأ با وجودکه آنان  کندمیفرهنگ سیاسی تبعی آلموند و وربا عمل 

های خويش از نابودی مرز بین کنند. گرامشی در نوشتهانديشمند با آن مخالفت می

جامعه مدنی و سیاست بحث نمود، به  طوری که معتقد بود جامعه مدنی که سازماندهی 

داشته  قدرت سیاسی حاکم قرار تأثیردهد تحت حزبی و سازمانهای سیاسی را انجام می

 گردد حوزه قدرت و سیاست می های سیاسی ورات سازمانموجب تضعیف اث و

(Riley and Fernandez,2006)طريق فرهنگ سیاسی  توان از. وی معتقد بود که می

 هژمونی دولت را ارتقا داد و به اين وسیله ذهنیت بازيگران راکنترل نمود 

(Grameci, 1971: 151  ،343: 2386به نقل ازمصلی نژاد.) گ سیاسی بنابراين فرهن

 عامل اثرگذاری در هژمونی طبقه حاکم سرمايه دار بر جامعه است. 

های فرهنگ سیاسی هابرماس مولفه 1:نظریه حوزه عمومي و فرهنگ سياسي -2

هابرماس از  کند. توضیحرا در چارچوب نظريه تحلیل ساختار حوزه عمومی مطرح می

هوم فرهنگ سیاسی نظريه حوزه عمومی بورژوازی غربی نقاط بسیار مشترکی با مف

بطوری که در هر دو نظريه  فرهنگ  ،دارد 2563و  2523های نوسازی پارسونز در دهه

سیاسی و نه فقط فرهنگی است در عین حال دارای هر دو مفهوم  سیاسی نه صرفاً

هابرماس ابزار حوزه عمومی را امروز   (.Somers,1995باشد )فرهنگی می  –سیاسی 

شمارد از جمله آنها رشد تكنولوژی و علم، ابزار و امكانات وسیع بر می بسیار  متنوع و

ها، نشريات، راديو و پراکنش ارتباطات است. وی از جمله ابزارهای ارتباطی  به روزنامه

های اينترنت به عنوان مهمترين آنها در شبكهو ها تلويزيون، سینما و ويدئو، ماهواره

                                                 
1 . Hegemony Theory and Political Culture 

2 . Public Sphere Theory and Political Culture 
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هابرماس حوزه عمومی  (. بنابر انديشه463: 2386 حوزه عمومی اشاره کرد )نوذری،

سیاسی شامل  نهادهای سیاسی،  گفتگو و  مباحث سیاسی و انواع مشارکت سیاسی 

او با توجه به  باشد که از عوامل مهم فرهنگ سیاسی هستند. همچنین به نظرمی

وسیع و  ها میزان گستره اين حوزه عمومی بسیارهای تكنولوژی از جمله رسانهپیشرفت

 عمیق شده است. 

فرهنگ  تأثیردر تبیین  2جان فورن :نظریه پردازي انقالب و فرهنگ سياسي -3

. وی در تعريف اين واژه کندمیبر فرايندهای انقالبی از مفهوم فرهنگ سیاسی استفاده 

منظور من از فرهنگ سیاسی راه و روشهای چند صدايی و بالقوه راديكال ": کندمیبیان 

های متعددی در جامعه آنها را يط جامعه است که در برخی زمانها، گروهدرک شرا

پردازند که زندگی آنها را اقتصادی می –برگزيده و به توصیف وفهم تحوالت سیاسی 

آرمانی  کند  برای اينكه بعد(. وی اضافه می133:2384)فورن، الف،  ”در برگرفته است

بايد فرهنگ سیاسی مخالفت و مقاومت تبلور کارگزاران انسانی در جامعه  تحقق يابد، 

وانند از منابع تهای سیاسی مخالفت می(. اين فرهنگ332: 2384پیدا کند )فوران ب، 

ها، ها، سنتهای فرهنگ مردمی، گويش عوام، انديشهگوناگونی ريشه گیرند: از ايدئولوژی

: 2384وران ب، فاحساسات ملی گرايی، سوسیالیسم، دموکراسی، مذهب و مانند آنها )

جنسیت و نژاد را نیز در شكل گیری اين نوع فرهنگ  ،(. وی نقش طبقات اجتماعی332

 (.133:2384داند )فوران، الف، سیاسی اساسی می

اين ديدگاه نظريه مستقلی از که تضادگرايی بايد پذيرفت  در ارزيابی رويكرد

 ی جهت تبیین وفرهنگ سیاس فرهنگ سیاسی ارائه نكرده و مفهوم سازی جدی از

تحلیل اين پديده ارائه ننموده است. بنابراين ضمن اينكه رويكرد تضادگرا کمک شايانی 

تحلیل از فرهنگ سیاسی موثر  نكرد اما در برای تدوين چارچوب نظری پژوهش حاضر

های مارکسیستی و فرهنگ سیاسی در يک نظريه " گويد:است؛ زيرا چنانكه راش می

های رايج در نظر  دو رفتار سیاسی را محصول مجموعه انديشهچیز اشتراک دارند هر

 (. 138: 2383)راش،  "گیرندمی

                                                 
1 . Johan Foran 
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  :چارچوب نظري تحقيق
پژوهش باتوجه به مباحث نظری، ديدگاه رونالد اينگلهارت به عننوان مبننای   اين  در

 فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه انتخاب شده است. نظريه اينگلهارت منا  اصلی تبیین

ی قبلی بويژه در حوزه مكتب نظم است. عالوه براين ديدگاه اينگلهارت هاديدگاهصل ح

جديدترين رويكرد به فرهنگ سیاسی است که وی در قالب فرهنگ سیاسنی جديند بنا    

نظريه مذکور اين فرصت  پستوجه به تحوالت فرهنگی جهان مدرن ارائه نموده است.  

از فرهننگ سیاسنی، تواننايی تبینین )کفاينت       تنر دهد که ضمن تبیین مناسبرا به ما می

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          

هنايی اسنت کنه درپنژوهش     همانطوری که بیان شند ديندگاه اينگلهنارت دارای کاسنتی    

با تلفیق ديدگاه انديشمندان ديگر چارچوب نظنری  مناسنب تنری     شودمیضرکوشش حا

 تدوين شود.  

ها و ها، نگرشفرهنگ سیاسی در اين پژوهش عبارت است از: نظامی از ارزش

داوری  به ارزيابی و ،های سیاسی درباره نظام سیاسی کشورکه مردم برپايه آندانش

های سیاسی خود را براساس آن پردازند و فعالیتسیاسی جامعه خويش می درباره امور

 کنند.معنا می

 ،اينگلهارت براساس تعريف فوق برای توصیف تمايزات فرهنگ سیاسی جوامع

نهادی(، سطح رضايت سیاسی، عالقه به  –هايی چون حس اعتماد سیاسی )فردی معرف

اد را از های سیاسی بین افرهای سیاسی و میزان گستردگی بحثسیاست و مهارت

. وی همچنین آزادی بیان و عقايد، میزان دخالت کندمینشانگان فرهنگ سیاسی معرفی 

های حوزه سیاست از شاخص های ديگران را درمردم در سیاست و احترام  به انديشه

شمارد. ولی با توجه به ابعاد فرهنگ سیاسی که متشكل از فرهنگ سیاسی جوامع برمی

های ها ومعرفها نسبت به حوزه سیاست است، مولفهشها و دانها، نگرشارزش

گیری مطلوب از اين مفهوم در سطح خرد الزم و ضروری است ديگری به منظور اندازه
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ها که در مباحث اينگلهارت مطرح نشده است. در اين پژوهش از مجموعه اين معرف

ا را مرور کرديم و در آنه اند، و قبالًکه توسط اينگلهارت و ديگر انديشمندان معرفی شده

 اند، برای توصیف وتبیین فرهنگ سیاسی استفاده خواهیم کرد.نیز آمده 2جدول 

اينگلهارت در توضیح متغیرهای اجتماعی نقش مذهب را در شكل گیری فرهنگ 

در مطالعه حاضر با توجه به تنوع مذهب  پسداند سیاسی جوامع بسیار اساسی می

های فرهنگ سیاسی ن اين متغیر به عنوان يكی از مبی ِّناستان گلستا سنی( در –)شیعی 

باشد. همچنین نقش طبقه اجتماعی در شكل گیری نوع فرهنگ سیاسی در مد نظر می

ست. بنابراين عامل اجتماعی مذکور امطالعه اينگلهارت و ديگر جامعه شناسان رد نشده 

تواند از رد مطالعه میبا توجه به تنوع و حضور قشرهای اجتماعی متفاوت در جامعه مو

 گذار بر فرهنگ سیاسی باشد که لحاظ شده است. تأثیرمتغیرهای 

های جمعی را در شكل گیری فرهنگ سیاسی از نظر دور اينگلهارت نقش رسانه

های با توجه به اينكه میزان دسترسی به وسايل ارتباطی در بین گروه پسدارد. نمی

در مطالعه حاضر به عنوان يكی از تبیین اجتماعی متفاوت است، عامل مزبور هم 

های گیرد. تجارب متفاوت در گروههای فرهنگ سیاسی مورد سنجش قرار میکننده

های سنی گیری فرهنگ سیاسی متفاوت بین نسلها و گروهسنی مختلف موجب شكل

رسد بین سن و نوع فرهنگ سیاسی افراد نیز رابطه د. بنابراين به نظر میشومختلف می

 گیرد.ود داشته باشد که در اينجا مورد بررسی قرار میوج

زنان فرهنگ سیاسی متفاوت از  کهاز طرف ديگر مطالعات اينگلهارت نشان داده 

های نوع فرهنگ بنابراين نوع جنسیت در پژوهش حاضر از تبیین کننده ،مردان دارند

ت شغلی سیاسی قلمداد شده است. همچنین وضعیت تاهل افراد، نوع شغل، منزل

ووضعیت فعالیت اقتصادی اشخاص از متغیرهای مورد نظر اينگلهارت در تبیین فرهنگ 

میزان  ،اينگلهارت در تبیین فرهنگ سیاسی تأکید. متغیرديگر مورد هستندسیاسی 

در اين تحقیق با توجه به افزايش میزان تحصیالت جامعه  پستحصیالت افراد است. 

های اجتماعی متفاوت، اين عامل را هم در بین گروهمورد مطالعه و تفاوت در سطح آن 



  

 

 

 
 57/  فرهنگ سياسي و عوامل اجتماعي آن

های در تبیین فرهنگ سیاسی دخالت خواهیم داد. متغیرهای مذکور از تبیین کننده

 باشند که توسط اينگلهارت معرفی شدند. فرهنگ سیاسی می

ی متغیرهای مهم رخد اينگلهارت از بشاما همانطور که در ابتدای بحث مطرح 

هنگ سیاسی غفلت نموده است. يكی از اين متغیرها که مورد توجه گذار بر فرتأثیرو

انديشمندان حوزه سیاست از جمله پوتنام، کلمن و دالتون برای تبیین فرهنگ سیاسی 

توسط  که باشدقرار گرفته است میزان سرمايه اجتماعی است. متغیر ديگر قومیت می

هنگ سیاسی معرفی شده است. با های نوع فربسیاری از جامعه شناسان سیاسی از مبیِّن

رسد متغیر مذکور از باشد بنظر میتوجه به اينكه استان گلستان دارای تنوع قومی می

عوامل اجتماعی موثر بر نوع فرهنگ سیاسی باشد. عامل اجتماعی ديگر احساس امنیت 

تنوع (. با توجه به 2338بوزان و ويور بوده است )بوزان،  تأکیداست که مورد  2ایجامعه

های اجتماعی در استان گلستان )شامل تنوع مذهبی، قومی و...( میزان احساس گروه

های نوع فرهنگ سیاسی در تواند يكی از تبیین کنندهها میای در اين گروهامنیت جامعه

استان گلستان باشد. بنابراين براساس مباحث مطرح شده، عوامل اجتماعی موثر بر 

های دسته متغیرهای مربوط به شرايط اجتماعی و ويژگی فرهنگ سیاسی افراد در دو

بندی است. براين اساس مدل نظری ذيل برای تبیین فرهنگ فردی پاسخگويان قابل طبقه

 باشد: های تحقیق میسیاسی جامعه مورد مطالعه تدوين شده است که مبنای فرضیه

                                                 
1 . Societal security 
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 : مدل نظری پژوهش2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :هاي تحقيق فرضيه

متفاوت  اقوام بطوريكه دارد، تأثیرقومیت درفرهنگ سیاسی افراد  -2

 بررسی دارای فرهنگ سیاسی متفاوتی هستند. مورد

 
 نوع فرهنگ سياسي  

 هارسانه ميزان دسترسي به

تحصيالت  –جنس  –سن  :وضعيت فردي

 وضعيت تاهل  –وضعيت فعاليت  –

 ذهبم –قوميت 

 سرمایه اجتماعي

 اياحساس امنيت جامعه

 طبقه اجتماعي
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بطوريكه  فرهنگ سیاسی پیروان  دارد، تأثیرمذهب در فرهنگ سیاسی افراد  -1

 هل تسنن متمايل به انقیادی است. مذهب تشیع متمايل به انقالبی و فرهنگ سیاسی ا

دارد، بطوريكه طبقه اجتماعی پايین  تأثیرطبقه اجتماعی درفرهنگ سیاسی افراد  -3

بیشتر دارای فرهنگ سیاسی انقیادی وطبقه اجتماعی متوسط و باال فرهنگ سیاسی 

 اصالحی دارند. 

 43 -25ساله( دارای  فرهنگ سیاسی اصالحی و نسل سنی )13 -35نسل سنی ) -4

 اله( دارای فرهنگ سیاسی انقیادی است. س

گرايش فرهنگ سیاسی افراد از انقیادی به  ایباافزايش احساس امنیت جامعه -2

 يابد.اصالحی تغییرمی

هرچه میزان سرمايه اجتماعی افراد باالتر رود گرايش آنان از فرهنگ سیاسی  -6

 يابد.انقیادی به فرهنگ سیاسی انقالبی تغییرمی

های جمعی افراد بیشتر باشد فرهنگ سیاسی آنان اده ازرسانههرچه میزان استف -3

 . شودمیمتمايل به اصالحی و انقالبی 

يابد فرهنگ سیاسی آنان متمايل به افزايش میهرچه میزان تحصیالت افراد  -8

 .شودمیاصالحی و انقالبی 

که زنان بیشتر دارای  طوریه بدارد، تأثیر جنسیت درفرهنگ سیاسی افراد -5

 سیاسی انقیادی و مردان بیشتر دارای فرهنگ سیاسی اصالحی هستند. فرهنگ

متغیرهای زمینه ای افراد )وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل( بر نوع فرهنگ سیاسی  -23

 دارد. تأثیرآنان 

 

 روش تحقيق:
ی و کیفی استفاده شده است. در در پژوهش حاضر از روش ترکیبی شامل روش کمّ

ها و تدقیق  ابزار سنجش، ضمن عرفها و شاخصمرحله مفهوم سازی، شناسايی م

اند، از روش استفاده ازمطالعات تجربی موجود که عمدتاً از روش کمی استفاده کرده
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کیفی )مصاحبه نیمه عمیق( نیز استفاده شده است. بديهی است اين امر با توجه به 

حد نمونه جهت گزينش واپس تواند بر غنا و دقت پژوهش بیافزايد. ماهیت موضوع می

استفاده شده است.بنابراين  2گیری هدفمند يا تعمدیدر اين روش از شیوه نمونه

نفر با توجه به متغیرهای سن، جنس، قومیت و مذهب انتخاب  33اهداف مطالعه تعداد 

شدند. برای شناسايی اين گروه با توجه به میزان فعالیت در حوزه سیاسی تالش گرديد 

نش شوند، همچنین جهت رسیدن به معیار صحیح از هر گروه نخبگان سیاسی گزي

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 

سیاسی -عیتا ابزاری مناسب وضعیت اجتما ه شدکمک گرفت هااز نتايج اين مصاحبه

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 

باشد. های تحقیق قابل تعمیم مورد نظر از روش پیمايشی استفاده شده است، تا يافته

از پرسشنامه حاوی سئواالت بسته  ،های تحقیقها و آزمون فرضیهبرای گردآوری داده

استفاده شده است. جامعه آماری اين  2388م با مصاحبه حضوری در مهر ماه أوباز، تو

های استان گلستان ساله مناطق شهری مرکز شهرستان 13-25پژوهش را کلیه افراد 

های آزاد شهر، آق قال، بندرترکمن، رامیان، علی آباد، اند که شامل شهرتشكیل داده

بندی گیری طبقهباشند. روش نمونهکردکوی، کالله، گرگان، گنبد و مینودشت می

متناسب با حجم بوده است. تعداد نمونه از فرمول   
222

22
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 نفر  برآورد شد.   261( محاسبه و حجم آن 211: 2331

با توجه به تعريف فرهنگ سیاسی  )فرهنگ سياسي(:وم سازي متغير وابستهمفه

های سیاسی های سیاسی و دانشهای سیاسی، نگرشاين مفهوم دارای سه بعد ارزش

                                                 
1 . Purposive Sampling 
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است. جهت مفهوم سازی ابعاد فوق، ابتدا تعريف نظری و سپس تعريف عملیاتی هر 

. به شودمی  هديد 2در جدول د که شبعد انجام شده است و امتیازات هر بعد محاسبه 

ها از طريق ماتريس آوری دادهمنظور شاخص سازی  انواع فرهنگ سیاسی بعد از جمع

داری بودند انتخاب شدند، که ی که دارای همبستگی مثبت و معنیيهاهمبستگی، معرف

ها از محاسبه . به منظور بررسی اعتبار درونی شاخصشودمیديده  1در جدول 

های مورد نظر استفاده شده است که نتیجه آن در ها با معرفشاخص همبستگی بین

 آمده است. بدين ترتیب امكان سنجش متغیر وابسته مهیا شد. 3جدول 

 ها و معرفهاي فرهنگ سياسيابعاد، مولفه -1جدول 
ابعاد 

فرهنگ 
 سياسي

هاي مولفه
ابعاد فرهنگ 

 سياسي

 
 هاي مربوطمعرف

 
 

 
ی اهارزش

 سیاسی

 مدارا و

 بردباری

 اجتماعات سیاسی   –قلم  –عقايد –آزادی: بیان
طرفداری از  –انتخاب کردن  –های سیاسی: انتخاب شدن فعالیت

 های سیاسی  بحث -های سیاسی احزاب و گروه
قومینت   –برابری طلبی: مساوات برای همه مردم فارغ از منذهب  

 جنس و.. -
دلبستگی و 

 وفاداری
 وفاداری    –ستی ملیت گرايی: وطن دو

 استقالل: فارغ از وابستگی به ديگر کشورها  

 عدالتخواهی
 توزيعی
 ایرويه

های نگرش
 سیاسی

باورهای 

 سیاسی
 های سیاسی نظام ونخبگان سیاسی  توانايی سیاسی: مهارت

 گذاری برنهادهای سیاسی   تأثیراثر بخشی درونی: باوربه میزان 

و  توجنه بنه آراش   –يت حقوق شنهروندان  اثر بخشی بیرونی: رعا
 افراد جامعه از طرف نظام سیاسی   عقايد

 های مدنی ورقابت سیاسی  نظام سیاسی  توانايی مدنی: مهارت

 وظیفه مدنی:تكلیف ومسئولیت مدنی نظام سیاسی 
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احساسات 

 سیاسی

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

 مردم

 رضايت سیاسی: میزان احساس راحتی نسبت به نهادهای سیاسی

 اعتماد سیاسی: اعتماد به نخبگان سیاسی و نظام سیاسی 

های دانش

 سیاسی

شناخت 

 ساختارها

 مجلس و...( –ساختارهای حاکمیتی )دولت 

 های سیاسی..(گروه –های غیر حاکمیتی )احزاب ساختار

شناخت 

 نخبگان

 یتی )رئیس جمهور و...نخبگان حاکم

 نخبگان غیر حاکمیتی

آشنايی با 

 مفاهیم

 –آزادی بیان  –)انتخاب شدن و انتخاب کردن  حقوق شهروندی

 عضويت در نهادهای سیاسی( دموکراسی، ايدئولوژيها  

 ها جنبش –کودتا  –وقايع سیاسی: انقالبات 

آشنايی با 

 وقايع تاريخی

 هادولت –کودتا  –جنگ  –انقالب 

 

 ماتريس همبستگی بین سه بعد از فرهنگ سیاسی – 1جدول 

 های سیاسیدانش های سیاسینگرش های سیاسیارزش نام ابعاد

   2 های سیاسی  ارزش

  2 338/3** های سیاسی  نگرش

 2 148/3* 185/3** های سیاسی  دانش

 32/3ح معننی داری  و )*( نشان دهننده سنط   332/3عالمت )**( نشان دهنده  سطح معنی داری 

 است. 

، سه بعد فرهننگ سیاسنی بنا هنم همبسنتگی      شودمیديده  1چنانكه در جدول      

د، در عنین  نباشن مناسبی دارند، بطوری که در سطح يک هزارم و يک صدم معنی دار می

 باشند.  عد از هم مستقل نیز میاين که سه بُ
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محاسنبه همبسنتگی بنین     های ساخته شنده، شاخص 2به منظور بررسی اعتبار درونی

هنای  های مربوط صورت گرفت. بديهی است چنانچه همبستگیها با معرفاين شاخص

هنا را پنذيرفت، کنه چننین     تنوان اعتبنار دروننی شناخص    مناسبی وجود داشته باشد می

 باشد:  می

 

 ميزان همبستگي شاخص فرهنگ سياسي با ابعاد ان -3جدول 

 داریسطح معنی  مقدار همبستگی نام ابعاد

 333/3 236/3 های سیاسی  ارزش

 333/3 432/3 های سیاسی  نگرش

 333/3 368/3 های سیاسی  دانش

 

امتیازات  حال با توجه به دامنه تغییرات شاخص ابعاد مختلف فرهنگ سیاسی و

 4اند، که در جدول ( انواع آن براساس ابعاد مذکور دسته بندی شده6)جدول کسب شده

 :شودمیده دي
 

 ابعاد و انواع فرهنگ سياسي براساس ميزان  امتيازات كسب شده -4ل جدو

 ابعاد

 انواع

های دانش های سیاسینگرش های سیاسیارزش

 سیاسی

 2-23 18-34 32-38 بی تفاوتی 

 24-18 32-42 35-46 انقیادی 

 15-43 41-43 43-23 اصالحی 

 44-28 48-26 24-25 انقالبی 

 688/15 152/41 145/45 میانگین  

                                                 
1 . Internal validity 
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برحسب ضرايب داده شده دامنه تغییرات هر کدام از ابعاد فرهنگ  6براساس جدول 

آوری بعد از جمنع که دهد نشان می 4باشد، ولی جدول امتیاز می 63سیاسی بین صفر تا 

 25و بناالترين آن   32هنای سیاسنی   ترين امتیناز کسنب شنده بنرای ارزش    ها پايینداده

بدسنت   63از  145/45د که میانگین امتیازات اين بعد برابر ، اين درحالی بوهدشمحاسبه 

دسنت  و  18امتیاز کسب شده  دست پايینهای سیاسی آمده است. همچنین برای نگرش

 152/41محاسبه شده است و مینانگین اينن بعند از فرهننگ سیاسنی برابنر       26آن  باالی

 بیشنترين و  2ی سیاسیهاترين امتیاز کسب شده برای دانشباشد. از طرف ديگر پايینمی

 688/15بوده است و میانگین امتیاز بدست آمده اين بعد از فرهنگ سیاسی برابنر   28آن 

براسناس اسنلوب تجربنه      شودمی ديدهده است. بنابراين همانطور که شمحاسبه  263از 

بندی چهارگانه فرهنگ سیاسی در ابعاد سه گاننه آن  مهینا  شنده    اينگلهارت امكان مقوله

کنه  دهند  هنای جمنع آوری شنده نشنان منی     نكته  قابل  ذکر اين اسنت کنه داده  است. 

سیاسی بی تفاوتی و انقیادی دارای امتیاز پايین تر از مینانگین هنر بعندی از     هایفرهنگ

باشند و امتیاز فرهنگ سیاسنی  اصنالحی و انقالبنی بناالتر از امتیناز      سیاسی می فرهنگ

 .ستا میانگین قرار گرفته

های وضیح است که برای سنجش میزان پايايی پرسشنامه نیز از فرمولالزم به ت

براون، و گاتمن استفاده شده است که همگی دال بر  –نباخ، اسپیرمن وضرايب آلفای کر

های تجزيه و ها از آماره. برای تجزيه و تحلیل آماری دادهندامیزان پايايی قابل قبول بوده

سیون چند متغیری و تحلیل مسیر استفاده شده استودنت و رگر tتحلیل واريانس و 

 است. 

 

 هاي پژوهش:ها و مهمترین یافتهتجزیه وتحليل داده

 هاي توصيفي: الف: یافته

 به نمايش گذاشته شده است: 2های جمعیتی نمونه مورد مطالعه در جدول ويژگی
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 هاي  جامعه نمونهبرخي از ویژگي -5جدول 

 فراوانی 

 های جمعیتی ويژگی
 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 4/23 183 مرد

 6/45 135 زن

 های  سنیگروه
35-13 342 3/63 

25-43 112 3/35 

 وضعیت تاهل 
 2/18 263 مجرد 

 2/32 431 متاهل 

 وضعیت فعالیت 

 4/43 113 شاغل 

 6/5 24 بیكار 

 5/15 268 خانه دار 

 2/13 223 ساير 

 میزان تحصیالت 

 8/24 83 بتدايیبیسواد، ا

 6/23 332 متوسطه

 6/32 238 عالی

 

درصد را  6/45درصد از نمونه را مردان و  4/23 شودمیه ديد 2چنانكه در جدول 

ساله و  13-35درصد از پاسخگويان در گروه سنی  63اند و بیش از زنان تشكیل داده

از جمعیت نمونه  درصد 33اند، و بیش از ساله واقع شده 43-25بقیه در گروه سنی 

درصد و  23اند، و از نظر تحصیالت افراد دارای تحصیالت متوسطه بیش از متاهل بوده

که جمعیت ن باتوجه به اي اند.درصد افرادبا تحصیالت عالی بوده 6/32در رتبه بعدی  با

باشند اين ترکیب جمعیتی معقول ومنطقی به ها میمطالعه ساکنین مرکز شهرستان مورد

 رسد. نظرمی
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های پژوهش حاکی از آن اسنت کنه پاسنخگويان    دهد که يافتهنیز نشان می 6جدول 

دارای مدارا و بردبناری سیاسنی بنااليی     13از  24های سیاسی با امتیاز بیش از در ارزش

از  351/23هستند و نسبت به کشور و تاريخ آن دلبسنتگی و وفناداری سیاسنی بنااليی )    

در اولويت بسنیار بنااليی    13از 23در آنها با نمره بیش از ( دارند. ارزش عدالتخواهی 13

دهند باورهنا از   های سیاسی همانطور که جدول نشان میقرار دارد. در خصوص نگرش

، ولی سطح احساسات نسبت به نظام سیاسنی و نخبگنان آن بنا    ندامتیازپايینی برخوردارا

دهند کنه   تنر نشنان منی   یيی جزهابطور نسبی باالست. البته يافته 33از  13امتیاز بیش از

(. 23از  2کننند )نمنره   پاسخگويان نسبت به توانايی نظام سیاسی با شک وترديد نگاه می

نیز پاسخگويان اثر بخشی بیرونی و توانايی مدنی نظام سیاسی را با احراز نمره پنايین،  و 

بنه   کنند. از طرفی فضای احساسات  سیاسی، مباهات و غنرور نسنبت  مثبت ارزيابی نمی

کشور برای پاسخگويان از ارزش سیاسی بااليی برخوردار است؛ ولنی در بعند رضنايت    

رسد احساس رضايت نسبی دارند، و اعتماد سیاسی بنا  ( به نظر می21از  341/3سیاسی )

هنای مربنوط   ها و  معرفنیز نسبتا مثبت است. همچنین کلیه مولفه 13از  21/ 663نمره 

ها و اطالعات سیاسی  است، بطوری کنه  ايین بودن آگاهیبه دانش سیاسی نشان دهنده پ

 محاسبه شنده اسنت، و   22از  433/3در مولفه شناخت ساختارها امتیاز پاسخگويان برابر 

گويای اطالعات سیاسی بسیار پايین افنراد   22از  833/4آشنايی با وقايع تاريخی با نمره 

 تأيیند گیری پژوهش حاضنر را  ای نتیجهباشد. البته مطالعات گذشته در ايران تا اندازهمی

 کند.  می

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       

و سنريع   2386( بقیه مطالعات در دسترس، ازجمله الهی منش در سال 2386خالقی فر )

 ( وسنینايی ابنراهیم آبنادی   2382( و پیمايش ملی فرهننگ سیاسنی اينران )   2386القلم )

 .اند( میزان اين معرف را در ايران پايین ارزيابی نموده2382) ( و شريف2384)
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 های آماری ابعاد فرهنگ سیاسی وامتیازات کسب شدهشاخص -6جدول 

ابعاد 

فرهنگ 

 سیاسی

های ابعاد مولفه

 گ سیاسیفرهن

خطای معیار  میانگین امتیاز

 میانگین
Std.error mean 

 انحراف معیار
Std. 

Deviation 

ارزشهای 

 سیاسی

 832/2 3812/3 (13)از 863/24 مدارا و بردباری

 338/1 3843/3 (13)از 351/23 دلبستگی

 633/1 223/3 (13)از 133/23 عدالتخواهی

 524/4 113/3 (63)از 145/45 کل

ی نگرشها

 سیاسی

 433/1 223/3 (33)از 362/21 باورها

 221/1 224/3 (33)از 833/13 احساسات

 453/4 135/3 (63)از 152/41 کل

دانشهای  

 سیاسی

شناخت 

 ساختارها

 133/2 141/3 (22)از 433/3

 685/3 163/3 (22)از 331/4 شناخت نخبگان

 325/3 333/3 (22)از  142/4 آشنايی با مفاهیم 

با وقايع  آشنايی

 تاريخی

 621/3 313/3 (22)از 833/4

 522/23 462/3 (63)از  688/15 کل

 563/23 681/3 (283)از 368/211 کل فرهنگ سیاسی

 

امتیاز سه بعد فرهنگ سیاسی برابر  شودمیه ديد 6 بنابراين همانطور که در جدول

 محاسبه شده است، که میانگین نسبتا بااليی است.  283از  368/211
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های جمع آوری (، براساس داده4شناسی فرهنگ سیاسی  )جدول با توجه به سنخ

 به دست آمده است:   3شده جدول 

 

 انواع فرهنگ سياسي براساس ابعاد آن -7جدول 

 ابعاد 

 انواع 

 های سیاسیدانش های سیاسینگرش های سیاسیارزش
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 8/5 22 2/4  13 1/1 21 وتی بی تفا

 2/35 113 3/31 284 2/26 53 انقیادی 

 8/38 128 8/23 331 1/23 181 اصالحی

 3/21 65 4/5 23 2/32 232 انقالبی 

 233 261 233 261 233 261 جمع 

 

های سیاسی باالترين در بعد ارزش شودمیه ديدهمانطور که  3در توصیف جدول 

به فرهنگ سیاسی اصالحی است، و رتبه بعدی را فرهنگ  درصد( متعلق  1/23رقم )

های سیاسی انقالبی داراست. بنابراين با توجه به ارقام محاسبه شده در بعد ارزش

. شودمیسیاسی، جامعه  مورد مطالعه در فضای فرهنگ سیاسی اصالحی و انقالبی واقع 

 8/23افراد ) بیشترينکه دهد های سیاسی جدول نشان میهمچنین در بعد نگرش

درصد را  3/31های سیاسی اصالحی هستند، و سپس انقیادی با درصد( دارای نگرش

درصد از  23دهد که حدود شامل میشوند. ارقام مربوط به بعد دانش سیاسی نشان می

 21ها و اطالعات سیاسی پايینی برخوردار هستند، و بیش از افراد جامعه از آگاهی

 43های سیاسی بسیار بااليی دارند. بدين ترتیب، حدود هیدرصد آنان اطالعات و آگا

درصد پاسخگويان از نظر میزان شناخت از حوزه سیاست در فرهنگ سیاسی انقیادی 

درصد افراد از نظر  23بیش از که دهد نشان می 3گیرند. بطورکلی جدول قرار می

ند، و با رقمی باالتر از اهای سیاسی  را در اولويت قرار دادهسلسله مراتب ارزشی، ارزش
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درصد( از  43درصد نگرش مثبت به حوزه سیاست  دارند، و کمتر از نیمی ) 23

بااليی هستند. بنابراين در  ها و دانش سیاسی نسبتاًجمعیت مورد مطالعه دارای آگاهی

های گذشته بايد به اين نكته اشاره نمود که های اين پژوهش و بررسیمقايسه يافته

 د مطالعه  از تنوع فرهنگ سیاسی برخوردار است.جامعه مور

 

 هاي تبيينيب: یافته
 8پردازيم. همان طور که در جدول های تحقیق میدر اين قسمت به بررسی فرضیه

دهد که به جز قومیت، گروه سنی و وضعیت تاهل، ها نشان میآمده است، آزمون فرضیه

های نمايند. بنابراين فرضیهتبیین میبقیه متغیرهای مستقل تفاوت در فرهنگ سیاسی را 

اند. شده تأيیدها اثر قومیت، گروه سنی و تاهل در نوع فرهنگ سیاسی رد و بقیه فرضیه

در اينجا به منظور نشان دادن اثر هريک از متغیرهای مستقل برروی متغیروابسته، با 

ل رگرسیون کنترل ساير متغیرهای مستقل، از روشهای تحلیل چند متغیری شامل تحلی

 چند متغیری و تحلیل مسیر استفاده شده است: 

 نتایج آزمون آماري اثر فرهنگ سياسي برمتغيرهاي مستقل -8جدول 

 سطح معنی داری Fمقدار آزمون  متغیرهای  مستقل

 16/2F= 132/3 قومیت

 154/1T= 311/3 مذهب

 158/3F= 338/3 طبقه اجتماعی

 123/3T= 833/3 گروه سنی )نسلی(

 824/1F= 312/3 رمايه اجتماعیس

 632/23F= 333/3 امنیت جامعه ای

 183/4F= 324/3 هااستفاده از رسانه

 531/6F= 333/3 سطح تحصیالت
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 -9جدول 

تایج ن

 تحليل رگرسيون چند متغيري فرهنگ سياسي

ضرايب استاندارد  های مستقلمتغیر

Beta 

t سطح معنی داری 

 333/3 363/6 222/82 مقدار ثابت 

 333/3 324/4 134/3 تحصیالت 

 333/3 141/4 128/3 ای  امنیت جامعه

 323/3 52/2 213/3 مذهب

 328/3 662/2 354/3 جنس

 225/3 261/2 383/3 ها استفاده از رسانه

 136/3 352/2 363/3 تاهل 

 388/3 864/3 323/3 عالیت ف

 435/3 813/3 322/3 سن

 685/3 432/3 323/3 قومیت 

 283/3 245/3 332/3 طبقه اجتماعی 

 831/3 262/3 335/3 سرمايه اجتماعی 

 F 514/4 نتايج تحلیل واريانس 

 SIg 333/3 داری سطح  معنی

 R 435/3 ضريب همبستگی چندگانه 

 R2 253/3 ضريب تعیین 

 653/3T= 333/3 جنسیت

 381/3F= 533/3 وضعیت تاهل

 432/2F= 333/3 وضعیت فعالیت
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بوده و  253/3های تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که ضريب تعیین برابر هيافت

درصد از تغییرات  13اين مقدار بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در مجموع حدود 

اند. اثر خالص متغیر تحصیالت بر نوع فرهنگ سیاسی فرهنگ سیاسی را توضیح داده

باشد، و بعد از آن به ترتیب ستقل میبیشتر از ديگر متغیرهای م β= 134/3باضريب 

وسپس جنسیت  β= 213/3و مذهب با β= 128/3متغیرهای مستقل  امنیت جامعه ای با 

گیرند. الزم به ذکر است با توجه به اينكه در ديدگاه اينگلهارت سه قرار می β= 354/3با 

جامعه حوزة سیاسی )حاکمیتی(، اقتصادی و اجتماعی قدرت تبیین فرهنگ سیاسی هر 

 درصد تبیین متغیرهای اجتماعی در تحقیق حاضر نسبتاً 13که رسد را دارند، بنظر می

باشد. البته بايد توجه داشت حضور برخی متغیرها در مدل اگرچه مناسب ومعقول می

 اماممكن است رابطه مستقیم قابل توجهی برای متغیروابسته نهايی در پی نداشته باشد 

مكان دارد قابل مالحظه باشد. در اين جابه منظور تفكیک و بررسی اثر غیر مستقیم آنها ا

 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.

 

با توجه به ورود متغیر منزلت شغلی همانند تحلیل  شودمی ديدهکه همانطور 

ای در مدل تحلیل ت و امنیت جامعهیجنس ،رگرسیونی، متغیرهای تحصیالت، مذهب

مسیر اثرات مستقیم يا غیر مستقیم بر نوع فرهنگ سیاسی دارند که در اين رابطه سطح 

باالترين اثر غیرمستقیم را  ( اثر مستقیم و منزلت شغلی132/3تحصیالت باالترين )

 دارند.
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 لت شغلي منزمنز

153/1 

113/1 

311/1 

132/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دیاگرام تحليل مسير –2شکل 

 

 : بحث نظري گيري ونتيجه

هدف اين تحقیق توصیف و تبیین فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه، يعنی استان 

رفته شده های بكار گدهد معرفها و مولفههای اين تحقیق نشان میگلستان بود. يافته

اند. جامعه مورد بطور نسبی در شناخت فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه موفق بوده

گذار در تبیین  تأثیرمطالعه دارای تنوع فرهنگ سیاسی است و نقش برخی از متغیرهای 

شده است. از جمله میزان تحصیالت و نوع مذهب در  تأيیدفرهنگ سیاسی منطقه 

تفاوت فرهنگ سیاسی  ن کامال مشهود است؛ وتفاوت فرهنگ سیاسی پاسخگويا

شد. همچنین احساس امنیت  تأيیدهای تحقیق بود، برحسب جنسیت، که جزش فرضیه

ی از متغیرهای مستقل در تغییرات رخجامعه ای بر نوع فرهنگ سیاسی موثر بود.  اما ب

، های جمعیفرهنگ سیاسی نقش بارزی نداشتند، از جمله میزان استفاده از رسانه

 توان نام برد.سرمايه اجتماعی و طبقه اجتماعی را می

 182/1 جنس

 ای امنیت جامعه

 مذهب  

 تحصیالت 

فرهنگ 

 سیاسی 
070/0- 

265/3 
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های فرهنگ که کدام يک از نظريه شودمیها اين سئوال مطرح در پايان تحلیل داده

هستند؟ در  نظريه فرهنگ  دارارا سیاسی  قدرت تبیین بیشتری در  جامعه مورد مطالعه 

ه وجهت تبیین فرهنگ مدنی برای توصیف انواع فرهنگ سیاسی، معرفهايی مطرح شد

سیاسی از متغیرهايی چون مذهب، محل تولد، نوع شغل، قومیت، سن وجنس، میزان 

 تأيیداستفاده شده است. پژوهش حاضر نقش برخی از اين متغیرها را  تحصیالت و...

دهد که های اين تحقیق نشان میکند. يافتهديگر، مانند قومیت، را رد می رخیکرده و ب

گذار بر فرهنگ سیاسی، از جمله  امنیت تأثیرگ مدنی از متغیرهای ديگر در نظريه فرهن

رسد نظريه فرهنگ مدنی در جوامعی از ای،  غفلت شده است. بنابراين به نظر میجامعه

نوع جامعه اين مطالعه کفايت الزم را ندارد. در نظريه فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی، 

طبقه  تأثیربسیار اساسی فرض شده و به همانند نظريه فرهنگ مدنی، نقش قومیت 

های شده است.  در حالی که داده تأکیدها نیز بر فرهنگ سیاسی اجتماعی و رسانه

ننموده، و  تأيیدها را بر نوع فرهنگ سیاسی طبقه اجتماعی و رسانه تأثیرپژوهش حاضر 

 نند.کاين دو متغیر را کم رنگ می تأثیراحتماالً حضور متغیرهای مستقل ديگر 

اما نظريه منطقه گرايی فرهنگ سیاسی قدرت تبیین بخشی از تغییرات فرهنگ 

 ،توان پذيرفت در جامعه مورد مطالعهسیاسی جامعه مورد مطالعه را دارد؛ زيرا می

مذهب اهل تسنن هستند، فرهنگ سیاسی متفاوتی  بیشترين پیروهايی که دارای شهرستان

شناختی، میزان آگاهی و اطالعات  -ه ساختاریاز مناطق شیعه نشین دارند. در نظري

پژوهش اثر اين سیاسی نقش اساسی در نوع فرهنگ سیاسی افراد دارد، متغیری که در 

ها بسیار اساسی معرفی شده، آن بسیار پايین بود. در نظريه نمادگرايی نیز نقش رسانه

سیاسی در حضور ها با نوع فرهنگ ولی در پژوهش حاضر ارتباط بین استفاده از رسانه

 نشده است.  تأيیدديگر متغیرهای مستقل )معادله( 

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 

شامل مذهب، طبقه اجتماعی، سیاسی  جوامع از متغیرهای اجتماعی و فردی متفاوت، 
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های جمعی، منزلت شغلی، وضعیت جنسیت، وضعیت تاهل،  میزان دسترسی به رسانه

های نسلی استفاده کرده است. هرچند اشتغال، میزان تحصیالت، سن و بويژه گروه

ای  گذار بر فرهنگ سیاسی چون امنیت جامعهتأثیراينگلهارت از برخی از متغیرهای 

دهد چارچوب نظری های اين تحقیق نشان میبه طور خالصه يافته ،ستاغفلت نموده 

های مطرح شده ديگر از جمله فرهنگ مدنی، فرهنگ انتخاب شده در مقايسه با نظريه

سیاسی و توسعه سیاسی از توانايی بیشتری در تبیین فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه 

های ديگری بايد در ديگر عا پژوهشاين اد تأيیداست، هرچند به منظور بوده برخوردار 

 نقاط کشور صورت گیرد. 

دهد جامعه مورد مطالعه دارای های توصیفی و تبینی نشان میپايان کالم اينكه داده

ی آلموند و وربا و يا حتی هاديدگاهفرهنگ سیاسی مدنی است. اين يافته متفاوت از 

گ سیاسی مدنی را مختص باشد؛ چرا که جامعه شناسان مذکور فرهناينگلهارت می

های سیاسی ها و نگرشاند که در آنها فضايی با ارزشکشورهای پیشرفته صنعتی دانسته

مدنی و ساختارهای مدنی الزم وجود داشته است. بديهی است برای تداوم و تقويت 

ها و ايجاد نهادهای مدنی و بقای آن از ضرورت ،های سیاسی مدنیها و نگرشارزش

. شايد وقايع صد سال اخیر کشور در عرصه سیاسی شودمیاسی محسوب تقاضاهای اس

دهد گواهی برای رسیدن به اين تقاضای تاريخی باشد. اين موضوع نشان می

های بیشتری برای بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سیاسی و رخدادهای تاريخی پژوهش

 ايران الزم است.
 

 منابع

پنذيری سیاسنی و فرهننگ    جامعنه "(، 2332) آلموند، گابريل؛ پاول، جی. بینگام. -

سال يازدهم، شماره پنجم  اطالعات سياسي، اقتصادي،، ترجمه: علیرضا طیب، "سیاسی

 و ششم، بهمن و اسفند، شماره پیاپی.
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