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  چکیده 
چه بیشتر برنوعی نظام سیاسی داللت دارد که در آن مناصب و تصمیمات سیاسی به ساالري گرردممفهوم م

ساالر با نظر،نظام سیاسی مردماز این نقطه. ي و نظر عامه مردم متکی است، اما بیانگر نوعی از فرهنگ هم هستأر
بسیاري از صاحبنظران و . نی داردهاي سیاسی و اجتماعی تناظر و همنشیها و گرایشهاي خاصی از ارزشگونه

ساالري سیاسی با اندازه طبقه متوسط جدید شهري از یک سو پژوهشگران، به ویژه در چند دهه اخیر بر ارتباط مردم
این انگاره رواج دارد  اصوًال. اندساالرانه در میان اعضاي این طبقه تأکید کردههاي مردمها و گرایشو میزان ارزش

سوال این است . ساالرانه در میان طبقه متوسط جدید شهري در سطح باالیی قرار داردرهنگ مردمکه گرایش به ف
مقاله میزان گرایش به فرهنگ مشاهده است؟ در این که آیا چنین وضعیتی در جامعه امروز ایران نیز قابل

دالیل . پیمایش قرار گرفته استساالرانه در میان استادان دانشگاه و معلمان دوره متوسطه شهر همدان مورد مردم
ساالري، این دو قشر، معرف بیشینه هاي مردمبنا بر مباحث و نظریه انتخاب این جمعیت آماري این است که اوًال

پر جمعیت و  شهر همدان به عنوان یکی از شهرهاي نسبتًا ساالرانه هستند؛ ثانیًاگرایش به فرهنگ مردم) ماکزیمم(
هاي آن در ایران امروز دودي معرف میانگین وزن طبقه متوسط جدید شهري و گرایشچند فرهنگی کشور، تا ح

ساالرانه را در میان طبقه متوسط جدید تواند بیشینه گرایش به فرهنگ مردمبه این ترتیب، این پیمایش می. است
گر و هاي سنجششاخص اي معرف و با استفاده ازدر این پیمایش، با انتخاب نمونه. دهدشهري ایران امروز نشان

نتایج . استساالرانه سنجیده شدههاي مردمشده، میزان گرایش این دو گروه به ارزشپرسشنامه استاندارد و بومی
ساالري در میان این دو قشر در مجموع کمی بیش از حد دهد گرایش به ابعاد هنجاري مردمپیمایش نشان می

) درصد 22حدود (ساالري بسیار کمتر از حد متوسط رفتاري مردم و گرایش به ابعاد) درصد 60حدود (متوسط 
اعم از هنجاري و (ساالرانه هاي مردمدرصد از این دو گروه به مجموع ارزش 39به این ترتیب فقط حدود . است

سی این دو بنابراین، مقاله به این نتیجه رسیده که با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیا. گرایش دارند) رفتاري
ساالرانه در میان طبقه متوسط جدید شهري ایران، به احتمال زیاد، کمتر از حد انتظار قشر، گرایش به فرهنگ مردم

  . است
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  مقدمه
و فرهنگ در چند دهه اخیربه یکی از موضوعات محوري در مطالعات ساالريبطه مردمرا

هاي در نخستین دهه» فرهنگ سیاسی«پیدایش و رواج رهیافت . استسیاسی و اجتماعی تبدیل شده
این موضوع به ویژه متأثر از تجربه جامعه آلمان در فاصله . پس از جنگ دوم نتیجه این وضعیت بود

و برآمدن فاشیسم با ساالري سیاسیناکامی جمهوري وایمار در تحکیم مردم. جنگ بودمیان دو 
بدون رواج و پذیرش ساالرکرد که نظام سیاسی مردمبارش، این باور را تقویتپیامدهاي فاجعه

ثبات خواهد بودهاي مردم ساالرانه از سوي خیل عظیمی از مردم شکننده و بیها و نگرشارزش
Inglehart &Welzel 2009: 6 ; Vanhanen, 2003:15)   ،44: 1373؛ اینگلهارت(.

ساالري، طبقه متوسط شهري، به از سوي دیگر، بسیاري از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه مردم
اند کردهساالري قلمداداجتماعی مردم هاي جدید آن را به عنوان مهمترین حامی و پایگاهویژه الیه

)Lipset, 1956: بنابراین، ). 1169- 71. 3.ج: 1383و لیپست،  533- 40: 1373؛ هانتینگتون، 46
هايها و گرایشساالري این است که ارزشهاي مردممفروضه آشکار یا پنهان بسیاري از نظریه

ساالرانه در میان طبقه متوسط جدید شهري به نسبت دیگر اقشار و طبقات اجتماعی در سطح مردم
این مفروضه در مباحث عمومی و مطالعات دانشگاهی ایران نیز تا حدود زیادي .ردباالتري قرار دا

ها و شواهد شخصی است و کمتر از طریق البته این داعیه غالبًا متکی به برداشت. استشدهپذیرفته 
در این مقاله کوشش خواهد شد این داعیه . استمند مورد آزمون قرار گرفتهمطالعات علمی و روش

هاي فرهنگی و ارزشدر این مقاله،. مورد بخشی از این طبقه به محک آزمون گذاشته شوددر 
تا به این هاي شهر همدان پیمایش خواهد شدها و دبیران دبیرستانهاي سیاسی اساتید دانشگاهگرایش

ایش ساالرانه گرمردمها و رفتارهايها تا چه اندازه به ارزشسوال پاسخ داده شود که این گروه
به منظور .مربوط استهاي موجود در میان خود این دو گروهدارند؟ پرسش فرعی مقاله به تفاوت

داشت تا ضرورت و نقاط تمرکز هاي تحقیق خواهیمپاسخ به دو سوالباال، نخست مروري بر پیشینه
. کنیمکوشیم مبانی مفهومی و نظري پژوهش را بیان پس از آن، می. سازیمپژوهش خود را روشن

هاي گردآوري شده را در گام بعدي، داده. شناسی پژوهش مطرح خواهد شدپس از آن، روش
  .دادها و نتایج این پژوهش را ارائه خواهیمو سرانجام یافتهکردبندي و تحلیل خواهیمطبقه

هاي پژوهشپیشینه
د بررسی و هاي مختلف مورفرهنگ سیاسی مردم ایران و رابطه آن با سیاست از دیدگاه

مبانی عشیرتی فرهنگ سیاسی مسلط در ایران امروز القلم برسریع. ارزیابی قرار گرفته است
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اي بر این کشور طی قرون هاي این موضوع را به تسلط زندگی عشیرهتأکید کرده و ریشه
هاي به نوشته او در اثر تسلط چنین فرهنگی بر عرصه.استمتمادي و تا سده قبل نسبت داده

یکی . ها بسیار اندك و محدود استومی و سیاسی، دایره اعتماد میان افراد، نهادها و سازمانعم
هاي اجتماعی و سیاسی بر مبناي تعلقات خویشاوندي و اعتمادي، واگذاري نقشاز آثار این کم

ها این ویژگیساالري در این کشور را درهاي مردمایشان مشکالت و ناکامی. قومی است
هایی از سوي ، البته پیش از این نیز چنین خصیصه)4-11: 1377القلم، سریع(کند جستجو می

براي (بود صاحبنظران و پژوهشگران داخلی و خارجی به فرهنگ سیاسی ایران نسبت داده شده
داریوش ). 1345؛جمالزاده،  Zonis, 1971: 238-271; Mc Lleland, 1963: مثال بنگرید به

بندي طبقه» شیزوفرنیک«و » اقتدارگرا«، »سنتی«ایران را به  سه بخش سیاسی شایگان فرهنگ
–آمریت «و حسین بشیریه از تسلط فرهنگ سیاسی ) 223-240: 1374،شایگان(کرده 

بیشتر آثار ). 74-85: 1375: بشیریه،(است بر ایران معاصر سخن به میان آورده» پاتریمونیال
ی و مبتنی بر اطالعات و شواهد کلی هستند و اگرچه هاي شخصمورد اشاره، از نوع نظرورزي

هاي روشمند و کنند اما چندان بر پژوهشنکات قابل تأملی را در مورد فرهنگ ایران مطرح می
مند مربوط به این موضوع نیز به هاي روشمعدود پژوهش. هاي کافی و متقن استوار نیستندداده

  .  دهندر جامعه و فرهنگ سیاسی ایران را نشان نمیادوار گذشته تعلق دارند و تحوالت متأخر د
ها و هاي اخیر برخی مطالعات روشمند در مورد فرهنگ سیاسی عمومی یا ارزشدر سال

پیمایش ملی نظر ازصرف. استها و اقشار خاص صورت گرفتههاي برخی گروهگرایش
در سطح مراکز  1383و  1381هاي که در دو موج و طی سال» هاي ایرانیانها و نگرشارزش«

هاي سیاسی مردم ایران است ها و گرایشگرفته وشامل سنجش برخی ارزشها صورتاستان
، پیمایشی از سوي جهاد دانشگاهی با عنوان )1383و  1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، (
هاي یشها و گراگرفته که بسیاري از ارزشدر مقیاس ملی صورت»فرهنگ سیاسی مردم ایران«

همچنین). 1384ایسپا، (است هاي کشور مورد سنجش قرار دادهسیاسی مردم را در مراکز استان
با مطالعه »  شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایرانگونه«در پژوهشی با عنوان 

. اندختهشناسی فرهنگ سیاسی در جامعه دانشجویان ایران پرداهاي کلیدي به گونهبرخی متغیر
هاي سیاسی، باورهاي سیاسی، احساسات نسبت ها بر چهار مولفه فرهنگ سیاسی، یعنی ارزشآن

گونه فرهنگ سیاسی را تحت عناوین فرهنگ اند و سهبه نظام سیاسی و دانش سیاسی توجه کرده
رو در میان دانشجویان ایران رونده و فرهنگ میانهرونده، فرهنگ مشارکت پسمشارکت پیش

  ).1380کتابی و همکاران، (اند ناسایی کردهش
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هاي دمکراتیک فرهنگ سرمایه اجتماعی و گونه«احمدي و آزادنمکی در پژوهشی با عنوان 
هاي ایران هاي جهانی براي استانهاي حاصل از پیمایش ارزشبه تحلیل ثانویه داده» سیاسی

رونالد اینگلهارت و ولزل، » ابراز وجودهاي ارزش«در این تحقیق با استفاده از مدل . اندپرداخته
هاي شامل اعتماد و مشارکت، اطمینان به نهادها و سازمان(هاي سرمایه اجتماعی ثیر شاخصأت

.استگیري فرهنگ سیاسی دمکراتیک بررسی شدهدر شکل) دولتی و مدنی و درستکاري مدنی
هاي ارزش«و » بري جنسیتیبرا«، »گرایی، استقالل»گراییفرامادي«پژوهشگران چهار شاخص 

اند که در ایران بعضی از و به این نتیجه رسیدهاندرا مورد سنجش قرار داده»ساالرانهمردم
ثیري مثبت بر فرهنگ سیاسی أهاي سرمایه اجتماعی مانند اعتماد و مشارکت از تشاخص

ی بوده  و شاخص ثیر منفأبرخوردار بوده ولی شاخص اطمینان به نهادها داراي تساالرانهمردم
  ). 1391نمکی، آزاداحمدي و (ثیر معناداري برخوردار نبوده است أدرستکاري مدنی نیز از ت

هاي دانشجویی نیز توجه فراوانی به فرهنگ سیاسی ها و رسالهنامههاي اخیر در پایاندر سال
هاست و معدود کتابآوري مطالب از دیگر البته اینگونه مطالعات غالباً در حد جمع. شودمیدیده

هاي کوچک نظیر دانشجویان این از نوع پیمایشی است، از بررسی گروه آثار پژوهشی، که عمدتًا
؛ 1379؛ بیات تبریزي، 1387گلچین، : براي نمونه بنگرید به(است یا آن دانشگاه فراتر نرفته

  )1379بوستانی، 
  

  مبانی مفهومی و نظري
چیستی فرهنگ سیاسی   -1

از فرهنگ . اي اخص از فرهنگ در معناي کلی آن دانستتوان مقولهاسی را میفرهنگ سی
شناس معروف، شماري ارائه شده اما شاید سودمندترین تعریف همان باشد که مردمتعاریف بی

ها، باورها، اي از آگاهیپیچیدهتنیده وهمتیلور فرهنگ را کلیت در. استادوارد تیلور ارائه کرده
ها به عنوان عضوي از جامعه داند که انسانها و عاداتی میالقیات، قانون و تمامی قابلیتهنرها، اخ

بر همین سیاق، از میان تعاریف متعدد ). 112- 13: 1386تایلور، نقل ازآشوري، (کنند خود کسب می
یاسی پاي، فرهنگ س. باشدارائه کردهرسد مفیدترین تعریف رالوسین پاينظر میفرهنگ سیاسی، به
ها دهند و انگارهداند که به فرایند سیاسی نظم و معنا میها، باورها و احساساتی میرا مجموعه نگرش

گابریل .(Pye, 1963:27)آورندو قواعد بنیادینی را که بر رفتار در نظام سیاسی ناظر است پدید می
، تبعی و محدود را از شناسی خود سه نوع فرهنگ سیاسی مشارکتیآلموند و سیدنی وربا در گونه
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ساالرانهاست که ها از فرهنگ مشارکتی همان فرهنگ مردممنظور آن. اندکردهیکدیگر تفکیک
، افراد ازنظام سیاسی متبوع خود درك در این فرهنگ. کنندرا فرهنگ مدنی هم قلمداد میآن

نقش فعالی در امور سیاسی روشنی دارند، از جریان رویدادها و امور سیاسی آگاهند و تمایل دارند تا 
  .  (Almond & verba, 1965: 15; 514)ایفا کنند

هایی چون احساس کارآمدي را شامل مولفهساالرانهفینکل فرهنگ سیاسی مردم. استیون اي
داند سیاسی، مداراي سیاسی، اعتماد سیاسی، دانش سیاسی باال و گرایش به مشارکت سیاسی می

)finkel, 2003: 2 .(ها و گونه از فرهنگ سیاسی را شامل ارزشان سایکل نیز اینآلکس و
ساالر دانسته هنجارهایی مانند اعتماد میان فردي، مدارا، بحث سیاسی و حمایت از نهادهاي مردم

قوانین «ساالر را شامل چهار مولفه ویچالن پیالي، فرهنگ سیاسی مردم).Sickle ,2003(است 
» گرایش به آزادي مذهبی«و » گرایش به آزادي بیان«، »دي اندیشهگرایش به آزا«، »ساالرانهمردم

  ). Pilai, 2011( داند می
هاي جامع خود در مورد تحوالت فرهنگیرونالد اینگلهارت و کریستین ولزل در پژوهش

-1: اندذکر کردهمردم ساالرانهدر مناطق مختلف جهان، چهار مولفه زیر را براي فرهنگ
نگرش مثبت نسبت به  -4برابري جنسیتی و  -3گرایانه، هاي فراماديارزش -2استقالل فردي، 

رضایت ذهنی، کید بر آزادي،أکه مبین تگرایانههاي فراماديبه نوشته آنان، ارزش. دمکراسی
گیرد که گرایانه قرار میهاي ماديدر برابر ارزشفردي است،بین تساهل برون گروهی و اعتماد

اینگلهارت، (فظ نظم و ثبات، مبارزه با جرایم، امنیت فیزیکی و شغلی است کید بر حأشامل ت
  ).Inglehart & Welzel, 2009: 6و 91: 1389
  

  ابعاد فرهنگ سیاسی-3-1
به . کندهاي سیاسی تفکیک میمارك تسلر دو جنبه شناختی و رفتاري را در فرهنگ   

مداراي «و »  اعتقاد به برابري جنسیتی«رشامل دو متغینوشته او جنبه شناختی فرهنگ سیاسی،
مشارکت «، »اعتماد سیاسی«جنبه رفتاري فرهنگ سیاسی شامل چهار متغیر. است» سیاسی

تکثرگرایی «او متغیرهاي شناختی را با عنوان . است» دانش سیاسی«و»عالیق سیاسی«، »مدنی
کند و بر بندي میمقوله» استدرگیري عملی در سی«و متغیرهاي رفتاري آن را با عنوان » سیاسی

:سازدچهار نوع اصلی فرهنگ سیاسی را از یکدیگر متمایز میاساس این دو مقوله
ساالرانه که نتیجه تکثرگرایی شدیدبه همراه درگیري عملی شدید در فرهنگ سیاسی مردم

.استسیاست
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  .ستتفاوت که برآیند تکثرگرایی شدید و درگیري عملی ضعیف افرهنگ سیاسی بی
.ضعیف و درگیري عملی شدید استفرهنگ سیاسی عملگرا که محصول تکثرگرایی

که نتیجه تکثرگرایی ضعیف و درگیري عملی ) فکرانهکوته(فرهنگ سیاسی محدودنگر
  .(Tessler, 2011: 270)ضعیف است

  
  براي سنجش فرهنگ سیاسیبه سوي یک مدل-3-3

با .ي دارند و برمفروضات مشترکی استوارندهاي اینگلهارت و تسلر اشتراکات زیادیافته
درحالی که . کید دارندأوجود این، هر یکاز این دو بر وجوه خاصی از فرهنگ سیاسی ت

شناسی این ها و سنخهاي عام فرهنگ سیاسی تمرکز دارد،تسلر بر تفاوتاینگلهارت بر مولفه
از فرهنگ سیاسی مورد توجه شود هردو جنبه میدر این پژوهش سعی. کندها تأکید میفرهنگ

شود که در آن به فرهنگی اطالق میساالرانهاز نقطه نظر این مقاله، فرهنگ مردم. قرارگیرد
به . در سطح باالیی باشد» عملی-رفتاري«و » شناختی -هنجاري«هاي مربوط به هر دو بعد مولفه

با تبعیض جنسیتی مخالف  -2اهل مداراي سیاسی باشند،  - 1:هایی کهعبارت دیگر افراد و گروه
به -5ساالرانه را ترجیح دهند،نهادها و سازوکارهاي مردم -4ها دفاع کنند،از آزادي-3باشند،

به موضوعات و مسائل سیاسی عالقمند -6باشند،مشارکت در امور مدنی و سیاسی تمایل داشته
بر این .ساالرانه هستنددماز دانش سیاسی برخوردار باشند، داراي فرهنگ سیاسی مر -7باشند و

سویهاست که یک سویۀ آن بیانگر وضعیت اساس، مدل تحلیلی این مقاله یک ماتریس دو
  . رفتاري است-عملی هايهنجاریو سویۀ دیگر آن متضمن وضعیت مولفه-هاي شناختیمولفه
  

  ساالرانهگیري فرهنگ سیاسی مردمهاي اندازهها و مولفهمقیاس–1جدول 
  

****************  
مداراي (میزان تکثرگرایی سیاسی :هنجاري -سویۀشناختی

سیاسی، حمایت از برابري جنسیتی، حمایت از آزادي، 
  )ساالرانهیت نظام مردمممطلو

میزان :رفتاري-عملی سویۀ
درگیرشدن در امور سیاسی 

عالقه به امور سیاسی، دانش (
  )مشارکت سیاسیسیاسی،

  ضعیف  قوي  *******

فرهنگ سیاسی   قوي
  دمکراتیک

فرهنگ سیاسی 
  عملگرا

فرهنگ سیاسی  ضعیف
  تفاوتبی

فرهنگ سیاسی 
  محدودنگر
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  روش پژوهش-4
هاي هدف را هاي گروهها و گرایشاین پژوهش اصوًال بر پیمایش استوار است و ارزش

اي نیز با وجود این، در مواردي از روش مقایسه. مورد سنجش و تحلیل آماري قرار خواهد داد
  . استفاده خواهد شد

  
  جامعه آماري پژوهش -4-1

. هاي شهر همدان استجامعه آماري پژوهش شامل اساتید دانشگاه و دبیران دبیرستان
نخست این که این دو قشر، کانون اصلی : انتخاب این جامعه آماري دو دلیل اصلی داشته است

ذ فرهنگی و مرجعیت فکري، به ویژه شوند و به دلیل میزان نفوطبقه متوسط جدید محسوب می
ها را  به عنوان یکی از بازیگران اصلی ونیروهاي توان آندر میان جوانان و نوجوانان، می

بنابراین، تعیین میزان گرایش این دو قشر . استراتژیک در عرصه سیاست ایران امروز قلمداد کرد
ایگاه دمکراسی در ایران امروز روشن از ج تواند تصویري نسبتاًهاي دمکراتیک میبه ارزش

تواند ساالرانه میهاي مردمکم این که، میزان گرایش این دو قشر به ارزشدست. دست دهدبه
میان طبقه متوسط شهري ایران آگاههادر ها و گرایشاین ارزش) ماکزیمم(ما را از حد بیشینه 

پر جمعیت کشور با ترکیب بزرگ و  دوم این که، شهر همدان یکی از شهرهاي نسبتًا. سازد
همراه هاي متعدد در این شهر بهوجود مراکز دولتی و دانشگاه. متنوع اجتماعی و فرهنگی است

اگر نه (ف از شهرهاي بزرگ واي نسبتاً معربرخورداري از موقعیت توریستی، آن را به نمونه
ها آنپیش از این به هاي ملی مربوطه که نتایج پیمایش. امروز ایران تبدیل کرده است) کالن
هاي مربوط به فرهنگ عمومی و ها و گرایشهاي ارزشدهد که شاخصشد، نشان میاشاره

وزارت (در کل کشور نزدیک است هافرهنگ سیاسی در این شهر با متوسط این شاخص
  ). 63-75: 1381فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

  
  گیرينمونه-4-2

بوعلی سینا، علوم پزشکی، (شهر همدان ج دانشگاهشامل اساتید پنجامعه آماري پژوهش
تعداد کل جامعه آماري در . و دبیران مقطع متوسطه این شهر است) و فرهنگیانآزاد، پیام نور

 1500ت علمی دانشگاه و ئعضو هی 1013(نفر  2513بالغ بر ) 1392سال (زمان انجام پژوهش 
و با فرض % 5طبقاتی، حجم نمونه با خطاي گیري با استفاده از روش نمونه. بوده است) دبیر
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نفر برآورد شد که بااضافه  333بر اساس فرمول کوکران  50به  50وجود یا عدم وجود صفت 
هاي جدول زیر نمونه. نفر افزایش یافت 400درصد احتمال بی پاسخی این رقم به  20کردن

  .دهداختصاص یافته به هر یک از طبقات جامعه آماري را نشان می
  

  تعداد جامعه آماري و حجم نمونه  -2جدول 
  

  حجم نمونه  (N)تعداد کل جامعه آماري   
  161  1013  ت علمیئاعضاي هی

  239  1500  دبیران دوره متوسطه
  400  2513  جمع

  
ها و نواحی آموزش و پرورش از حجم نمونه نیز با استفاده از روش سهم هر یک از دانشگاه

  .استکه نتیجه آن در جدول زیر ارائه شده اي انجام شدگیري طبقهنمونه
  

  دهنده و سهم از حجم نمونهجامعه آماري به تفکیک طبقات تشکیل -3جدول 
  

تعداد کل هریک از   
  )Nh(طبقات 

سهم طبقات از 
  )(nhحجم نمونه

ت ئهی
  علمی

  56  351  دانشگاه بوعلی
  47  296  دانشگاه علوم پزشکی

  40  247  دانشگاه آزاد
  18  120  و پیام نورهاي فرهنگیاندانشگاه

  123  773  )1(ناحیه   دبیران
  116  728  )2(ناحیه 

  400  2513    جمع
  

  ابزار پژوهش-4-3
یابی فرهنگ سیاسی گیري و شاخصهمانطور که اشاره شد مدل این پژوهش براي اندازه

مداراي «گانههاي ششمولفهاست و شاملساالرانه ترکیبی از مدل تسلر و اینگلهارتمردم
، »هاي سیاسیحمایت از آزادي«، »حمایت از برابري جنسیتی در عرصه سیاست«، »سیاسی
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. است»دانش سیاسی«و » عالقه سیاسی«، »مشارکت سیاسی«، »ترجیح نظام سیاسی دمکراتیک«
  : ها به شرح زیر استتعریف هر یک از این مولفه

افراد در برابر عقاید و رفتارهایی است که میزان بردباري به معنايمداراي سیاسی-4-3-1
فینکل، (شودآمیز را شامل میخشونتهاي خود با آن مخالفند و از عدم واکنش تا واکنش

2003:2 .(  
علنی در به معناي میزان تمایل افراد به حضور و درگیرشدنمشارکت سیاسی-4-3-2

هاي سیاسی تا تالش ر فعالیتاز عدم دخالت دکههاي سیاسی است،سطوح مختلف فعالیت
  .گیردمیمناصب سیاسی را دربربراي کسب

میزان اعتقاد افراد به عدم دخالت دولت در امور اشخاص به معنايآزادي سیاسی-4-3-3
آزادي بیان، قلم، مطبوعات، عقیده، هاست،کههاي سیاسی به منظور کنترل رفتار آنیا تشکل

  .شودمیرا شامل) نی و سیاسیصنفی، مد(تجمع و تشکیل سازمان 
میزان باور افراد به این موضوع است که به معنايحمایت از برابري جنسیتی-4-3-4

  . (Tessler, 2011:198)سیاسی نداردثیري در میزان برخورداري از حقوق و امتیازاتأجنسیت ت
سبت به امور گرایش مثبت عاطفی و روانی افراد نمیزانبه معناي عالقه سیاسی-4-3-5

پیگیري اخبار و رویدادهاي سیاسی، مشارکت در عمومی و موضوعات سیاسی است و شامل
  .هاي سیاسی استبحث
میزان برخورداري افراد از اطالعات قابل مالحظه در مورد معناي بهدانش سیاسی-4-3-6

  .استهاي جاري کشور متبوع خود هاي سیاسی، فرایندها و سیاستنظام سیاسی، شخصیت
ها و سازوکارهاي راد از روشافبه معناي میزان حمایتساالريترجیح مردم -4-3-7
  .هاي سیاسی استساالرانه به عنوان شکل مطلوب حکومت در مقایسه با سایر نظاممردم

ها و توان از طریق گویهرا میساالرانههاي فرهنگ سیاسی مردمهر یک ابعاد و مولفه
  .عملیاتی کردزیر ارائه شده هایی که در جدولمعرف
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  ساالرانههاي فرهنگ سیاسی مردمتعریف عملیاتی ابعاد و شاخص -4جدول
  

  هامعرف  هامولفه  متغیر

فرهنگ 
سیاسی 
  دمکراتیک

مداراي 
  سیاسی

هاي مذهبی از حق اکتسابموافقت با این که شهروندان متعلق به اقلیت
  .مناصب سیاسی برخوردار باشند

  هاي سیاسی از سوي احزاب سیاسی مخالفگزاري میتینگموافقت با بر
  هاي مخالف با عقاید سیاسی فرد مخالفت با تعطیلی روزنامه

  .موافقت با فعالیت سیاسی احزابی که نظرات متضادي با نظر فرد پاسخگو دارند

حمایت از 
  آزادي

  هاي فکري گوناگوناعتقاد به تضمین آزادي عقیده افراد با گرایش
  هاي سیاسی گوناگونها براي بیان گرایشرسانه آزادي

  هاي سیاسی مختلفآزادي ایجاد سازمان وتشکیالت علنی براي گروه
  مخالفت با سانسور و ممیزي مطبوعات 
  هاي مختلف آزادي تجمعات سیاسی از سوي گروه

مشارکت 
 -مدنی 

  سیاسی

  هاي سیاسیعضویت در احزاب و انجمن
  هاي مدنیکلها و تشعضویت درسازمان

  هاي سیاسی یا میزان تمایل به آنداوطلب شدن براي نقش
  مشارکت در جلسات پرسش و پاسخ نامزدهاي انتخابات

  ها و مطبوعات سیاسیفعالیت در روزنامه

دانش 
  سیاسی

  ت دولت فعلی ئاطالع از نام سخنگوي هی
  اطالع از یکی از مناصب قبلی رئیس جمهور کنونی

  از نایب رئیسان مجلس فعلیاطالع از نام یکی 
انداز بیست ساله افق تحوالت ایران را تا چه سند چشم«اطالع از این که 

  » .کندبینی میسالی پیش
حمایت از 

برابري 
جنسیتی در 

  حوزه سیاست

  هاي اشتغالمخالفت با اولویت مردها نسبت به زنان در کسب فرصت
  .ستندمخالفت با اینکه مردان رهبران سیاسی بهتري ه

  .مخالفت با اینکه تحصیالت براي پسران مهمتر است
  .مخالفت با اینکه مردان نسبت به زنان مدیران تجاري بهتري هستند

  عالقه سیاسی
  .میزان اهمیتی که فرد براي نقش سیاست در زندگی خود قائل است

  هاي سیاسی میزان شرکت در بحث
  هابه سایر برنامه هاي سیاسی تلویزیون نسبتمیزان ترجیح برنامه

نظام ترجیح
سیاسی 

  دمکراتیک

  مخالفت با دخالت  نظامیان در سیاست
  مخالفت با برخورداري رهبران سیاسی از قدرت و اختیارات گسترده 

  موافقت با انتخابی و چرخشی بودن مقامات و مناصب سیاسی 
قائل ساالريها و سازوکارهاي مردمکه فرد براي روشمیزان اهمیتی

  .است
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شده و اقتباساز تحقیقات رونالد اینگلهارت و مارك تسلرهاي مزبورها و معرفاکثر گویه( 
  .)توسط پژوهشگران با شرایط اجتماعی ایران و جامعه آماري مورد مطالعه تطبیق داده شده است

  
  سنجش روایی و اعتبار ابزار پژوهش

جامعه آماري و توزیع پرسشنامه  نفري از اعضاي  50روایی این پژوهش با یک نمونه
نتایج محاسبه در . سنجیده شد» آلفاي کرونباخ«ها، با محاسبه ضریب آوري دادهمقدماتی و جمع

  .جدول ذیل ارائه شده است
  

  ها و ابعادگیري به تفکیک شاخصضریب روایی ابزار اندازه -5جدول 
  

  متغیر اصلی
تعداد 

  هاگویه
مقدار 

  آلفا
  ابعاد

تعداد 
  هاگویه

مقدار آلفاي 
  کرونباخ

فرهنگ 
  سیاسی

  گویه 32
  82/0  

  71/0  گویه3  مداراي سیاسی
  73/0  گویه 6  حمایت از آزادي

  73/0  گویه 4  تساوي جنسیتی
  70/0  گویه 4  مطلوبیت مکراسی

  77/0  گویه4  عالقه سیاسی
  71/0  گویه 5  مشارکت سیاسی

  69/0  گویه 3  دانش سیاسی
  

شود مقدار ضرایب بدست آمده براي هر کدام از ور که در جدول باال مالحظه میهمانط
باشد قبولی است که نشان دهنده روایی ابزار سنجش میابعاد فرهنگ مردم ساالرانه در حد قابل

محاسبه شده که نمایانگر  82/0آمده براي مجموع پرسشنامه نیز در حد دستضریب آلفاي به
  .ساالرانه استگیري جهت سنجش فرهنگ سیاسی مردممجموعه ابزار اندازه باالي اًروایی نسبت

محتوایی سنجیده شد؛ به این ترتیب که پرسشنامه پژوهش به اعتبار ابزار پژوهش نیز با روش
ها چند تن از اساتید ارائه گردید و نظرات ایشان در اصالح و ارتقاي کیفیت سواالت و گویه

ساخته و تحقیقات هاي معتبر پیشها و سواالت از پرسشنامهتر گویهضمن اینکه بیش. اعمال شد
اقتباس شده و با شرایط جامعه مورد ) wvs( المللی مانند تحقیقات مرکز پیمایش جهانی بین

  .مطالعه تطبیق داده شده است
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  هاي پژوهشیافته
  بندي متغیرها خوشه -5-1

ها بپردازیم، نتایج به تفکیک متغیرها و شاخص ها و ارائهپیش از آنکه به تحلیل توصیفی داده
شود هر کدام از دهیم، تا مشخصهاي بدست آمده انجام میفرایند تحلیل عاملی را بر روي داده

تري را درباره این ساالرانه چه ابعاد کلیرفته در مقیاس سنجش فرهنگ مردمهاي بکارشاخص
هاي مورد نظر حقیق از الگوي مارك تسلر و شاخصبا توجه به این که در این ت.سنجدمفهوم می

و » هنجاري - شناختی «ها به دو سویه استفاده شده است، الزم است با انجام تحلیل عاملی دادهاو
»درگیري عملی در سیاست«و » تکثرگرایی«و به عبارت دیگر به دو خوشۀ» رفتاري - عملی «

هاي ما نیز ابعاد و عوامل مشابهی را نشان آیا دادهشود که شود تا به این سوال پاسخ دادهتبدیل
  آمده متفاوت است؟ هاي بدستها درباره دادهدهد یا الگوي پنهان پاسخمی

دهد که متغیرهاي هفتگانه ما نیز میها نشانهاي پژوهش و ترسیم ماتریس آنتحلیل عاملی داده
رت دیگر، متغیرهاي درون هر یک از این دو خوشه به عبا. انددر دو خوشه مزبور گرد هم آمده

مقدار «.دهند ولی با متغیرهاي خوشه دیگر همبستگی کمتري دارندهمبستگی باالیی را نشان می
زیرا تنها مقدار ویژه دوعامل از عدددهنده وجود دو عامل پنهان در بین متغیرها است؛نیز نشان» ویژه
دو عامل  بیشتر است، ضمنًا)1384:256دواس، (ل اصلی است که معیاري براي تعیین عوام) 1(یک 

  .کننددرصد از تغییرات واریانس کل را برآورد می 28/63مذکور درمجموع حدود 
ساالري اد به آزادي سیاسی، مطلوبیت مردمخوشه اول، شامل چهار متغیر مداري سیاسی، اعتق

شامل دو متغیر عالقه و خوشه دوم،هنجاري  - شناختی هسویو دانش سیاسی است که بیانگر
از این میان، . ساالري استمردمرفتارِي –سیاسی و مشارکت سیاسی است که نشانه سویۀ عملی 

هاي مذکور همبستگی متغیر حمایت از تساوي جنسیتی تنها متغیري است که با هیچ یک از خوشه
واریانس مشترك ) 28/0(ن مقدار دهد و در بین مجموعه متغیرهاي موجود کمترینمیباالیی نشان

در چنین شرایطی وجود اینگونه متغیرها باعث کاهش بارعاملیِ . شده داردرا با عوامل استخراج
شود و واریانس کلی که توسط عوامل استخراجی ها در حد پایین تر از حد واقعی میسایر متغیر
یر پیش آمده است اهمیت و به عالوه، وضعیتی که براي این متغ. شود کاهش یابدتبیین می

به عبارت دیگر، . دهدهاي فرهنگی را در تحقیقات اجتماعی و سیاسی نشان میحساسیت تفاوت
هاي مردساالرانه در جامعۀ مورد مطالعه، متغیرهاي پنهانی همچون تسلط فرهنگ مذهبی و ارزش

برابري (ی از متغیرها ها را بر هم زده و کاهش شدید گرایش به یکتوازن مورد انتظار در متغیر
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کنند شناسان توصیه میبرخی از روش. کل نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار داده است) جنسیتی
-7: 1384دواس، (گونه متغیرها از مجموعه تحلیل حذف شوند در چنین شرایطی بهتر است این

یانس تبیین شده شود، مقدار کل واردر صورتی که این متغیر از تحلیل این پژوهش حذف).256
درصد افزایش یافته و بار عاملِی متغیرهاي  71درصد به  63توسط دو عامل مورد اشاره از 

رفتاري تمرکز پیدا خواهند - هنجاري و عملی-تري بر دو عامل شناختیگانه به طور منظمشش
ک در گانه فرهنگ سیاسی دمکراتیهاي ششجزئیات فرایند تحلیل عاملی متغیرها و شاخص.کرد

  .ارائه شده استجدول زیر
  

  ها به تفکیک ابعاد و بارهاي عاملی مربوطهتحلیل عاملی داده  -6جدول 
  

ها پس از ضرائب عامل  متغیرها  هاعامل
  چرخش واریماکس

مجموع واریانس 
شده توسط تبیین

عوامل پس از 
چرخش 

  واریماکس
**********  *********  

: عامل اول
شناختی هسوی
  هنجاري–

:امل دومع
سویۀ عملی 

  رفتاري-

  
-شناختیهسوی

  هنجاري

  مداراي سیاسی
  حمایت از آزادي

–مطلوبیت
  ساالريمردم

  دانش سیاسی

835/0  
842/0  
839/0  
604/0  

165/0  
137/0  
149/0  
362/0  

39/42  

27/71  

 -سویۀ عملی 
  رفتاري

  عالقه سیاسی
  مشارکت سیاسی

082/0  
250/0  

901/0  
805/0  88/28  

  
ساالرانه گیري فرهنگ مردمتایج تحلیل باال اصالحاتی در مدل و مقیاس اندازهبراساس ن

به این صورت که متغیر حمایت از برابري جنسیتی حذف شد و متغیر دانش سیاسی . انجام شد
بود به دلیل بار عاملی باالیی که بندي شدهرفتاري طبقه -عملی که در مدل اولیه در ذیل سویۀ

هاي مدل جدول زیر مولفه. قرار گرفتهنجاري داشت در ذیل این سویل-با سویۀ شناختی
  .دهدپژوهش را نشان میتحلیل
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  گیري اصالح شده بر حسب نتایج تحلیل عاملیمدل تحلیل و مقیاس اندازه–7جدول 
  

    هاسویه
  )تکثرگرایی (هنجاري -شناختی هسوی

مداراي سیاسی، دانش سیاسی، حمایت از (
  )ساالرانهبیت نظام مردمآزادي، مطلو

  ضعیف  قوي  شاخص  
  رفتاري -سویۀ  عملی 

عالقه سیاسی، (
  )مشارکت سیاسی

  عملگرا  دمکراتیک  قوي
  محدود  بی تفاوت  ضعیف

  
  سنجش متغیرهاي پژوهش  -5-2

  مداراي سیاسی
حداقل نمره . دهدمیجدول زیر توزیع پاسخگویان را بر حسب متغیر مداراي سیاسی نشان

دهنده نشان 2/2و انحراف معیار  8/10میانگین . است 15و حداکثر آن  3براي این متغیر ممکن 
میانگین این . آنست که صفت مدارا و تسامح سیاسی در بین پاسخ گویان در حد متوسط است

  .است 28/10و براي دبیران دبیرستان  82/11متغیر براي اساتید دانشگاه 
  

  اسخگویان بر حسب متغیر مداراي سیاسیتوزیع فراوانی و درصد پ -8جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات
  پایین

  متوسط پایین
  متوسط

  متوسط باال
  باال

12  
80  

128  
56  
54  

6/3  
2/24  
8/38  

17  
4/16  

6/3  
9/27  
7/66  
6/83  

100  
  100  100  330  جمع

  2/2: انحراف معیار   10: میانه  8/10: میانگین
  

  یهاي سیاسحمایت از آزادي
حداقل نمره ممکن . دهدهاي سیاسی را نشان میجدول زیروضعیت متغیر حمایت از آزادي

محاسبه  3/4و انحراف معیار آن  68/22مقدار میانگین . است 30و حداکثر آن  6براي این متغیر 
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و براي دبیران دبیرستان  23/ 47میانگین تفکیکی این متغیر براي اساتید دانشگاه . شده است
هاي دهد که پاسخگویان به این جنبه از ارزشمقادیر جدول فراوانی نشان می. ستا 16/22

بررسی درصدها درباره این شاخص معرف آنست که . اندساالري گرایش زیادي نشان دادهمردم
اند و نکته ها داشتهدرصد از افراد مورد مطالعه گرایش متوسط و باال نسبت به این ارزش 97

  .استدر حد خیلی کم نبودههاکدام از پاسخگویان به این ارزشیچجالب آنکه گرایش ه
  

  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب متغیر حمایت از ارزش آزادي -9جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات
  خیلی پایین

  پایین
  متوسط

  باال
  خیلی باال

0  
10  

115
107  
98  

0  
3  

8/34  
4/32  
7/29  

0  
3  

9/37  
3/70  

100  
  100  100  330  جمع

  3/4: انحراف معیار   68/22: میانگین 
  

  ساالرانهمطلوبیت حکومت مردم
. استدر جدول زیر نشان داده شدهساالرو مطلوبیت حکومت مردموضعیت متغیر ترجیح

براي این متغیر نشانه آنست  6/16میانگین . است 25و بیشترین آن  5کمترین نمره در این متغیر 
و براي آن مطلوبیت دهندرا ترجیح میساالرگویان در حد متوسطی حکومت مردمکه پاسخ

  . باشدمی 68/15وبراي دبیران دبیرستان  14/18میانگین این متغیر براي اساتید دانشگاه . قائلند
  

  ساالرانهتوزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب متغیر مطلوبیت حکومت مردم -10جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  یفراوان  طبقات
  خیلی پایین

  پایین
  متوسط

  باال
  خیلی باال

3  
73  

143  
59  
52  

9/0  
1/22  
3/43  
9/17  
8/15  

9/0  
23  

4/66  
2/84  

100  
  100  100  330  جمع

  9/3: انحراف معیار   6/16: میانگین 
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  دانش سیاسی
و  3تغیر حداقل نمره ممکن براي این م. دهدجدول زیر وضعیت متغیر دانش سیاسی را نشان می

 5/4بیانگر دانش سیاسی متوسط پاسخگویان و انحراف معیار  2/9میانگین . است 15حداکثر آن 
به عبارت دیگر، عده زیادي از افراد مورد بررسی داراي . میان پاسخگویان استبیانگر تفاوت زیاد

. قرار دارنددانش سیاسی باال هستند و در مقابل درصد قابل توجهی از این لحاظ در سطح پایینی 
  .میباشد 07/8و براي دبیران دبیرستان  1/11میانگین این متغیر براي اساتید دانشگاه 

  

  توزیع متغیر پاسخگویان برحسب متغیر دانش سیاسی -11جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات
  خیلی پایین

  پایین
  متوسط

  باال
  خیلی باال

87  
21  
78  
64  
80  

4/26  
4/6  
6/23  
4/19  
2/24  

4/26  
7/32  
4/56  
8/75

100  
  100  100  330  جمع

  5/4: انحراف معیار    2/9:  میانگین 
  

  عالقه سیاسی 
 4حداقل نمره ممکن در این متغیر . دهدجدول زیر وضعیت متغیر عالقه سیاسی را نشان می

نتایج بدست . است 5/3و انحراف معیار آن  5/12میانگین محاسبه شده . است 20وحداکثر آن
میانگین این متغیر . از میزان متوسط عالقه سیاسی در بین افراد مورد مطالعه حکایت دارد آمده

  .است 12/12و براي دبیران دبیرستان  6/12براي اساتید دانشگاه 
  

  توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر عالقه سیاسی –12جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات
  خیلی پایین

  متوسط پایین
  متوسط

  توسط باالم
  خیلی باال

39  
51  

115  
93  
32  

8/11  
5/15  
8/34  
2/28  

7/9  

8/11  
3/27  
1/32  
3/90  

100  
  100  100  330  جمع

  5/3: انحراف معیار   5/12:    میانگین 
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  مشارکت سیاسی
حداقل نمره ممکن در . دهدوضعیت متغیر تمایل به مشارکت سیاسی را نشان میجدول زیر

باشد که می 8/3و انحراف معیار  7/9میانگین بدست آمده . است 20و حداکثر آن  4این متغیر 
ها و بررسی چارك. پایین مشارکت سیاسی در بین پاسخگویان است دهنده میزان نسبتًانشان

میزان مشارکت ) 7/52(دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان ستون درصد تجمعی نشان می
میانگین این متغیر براي اساتید . اندارزیابی کرده سیاسی خود را در حد بسیار پایین و پایین

  .باشدمی 36/9و براي دبیران دبیرستان  34/10دانشگاه 
  

  توزیع پاسخگویان برحسب متغیر مشارکت سیاسی -13جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات
  خیلی پایین

  متوسط پایین
  متوسط

  متوسط باال
  خیلی باال

72  
102  
83  
51  
22  

8/21  
9/30  
2/25  
5/15  

7/6  

8/21  
7/52  
9/77  
3/93  

100  
  100  100  330  جمع

  8/3: انحراف معیار   7/9:   میانگین 
  

  ساالرانهمردمهاي دوگانه فرهنگوضعیت سویه
ساالريمردمهاي هنجاريجدول زیر گرایش به سویه :هنجاري -شناختی  هسوی -5-3-1

اي مداراي سیاسی، حمایت از ارزش آزادي و این متغیر ترکیبی از متغیره. دهدرا نشان می
. باشدمی 34/12و انحراف معیار  48/59میانگین حاصله . است 85و  17مطلوبیت حکومت متغیر 

.است2/56و براي دبیران دبیرستان  54/64میانگین تفکیکی این متغیر براي اساتید دانشگاه 
هاي هنجاريو گرایش به جنبهبیشترین فراوانی به کسانی تعلق دارد که از نظر تمایل 

درصد از کل پاسخگویان را شامل  1/46اند کهساالري گرایش متوسطی از خود نشان دادهمردم
درصد تمایل خیلی باال و  7/16باال،  درصد تمایل نسبتاً 6/27در مرتبه بعد به ترتیب . شوندمی

میانگین . اندم ساالري نشان دادهدرصد تمایل نسبتاً پایین به این سویه از فرهنگ سیاسی مرد 7/9
دهنده گرایش متوسط رو به باال است که نشان 5از  3/ 5شده براي این متغیر بنديهاي طبقهداده

نکته قابل توجه دربارة این . ساالري در میان پاسخگویان استمردمهنجاري - به سویۀ شناختی
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ع در حد خیلی پایین ارزیابی متغیر این است که گرایش هیچکدام از پاسخگویان در مجمو
دهد که تفاوت بین اساتید دانشگاه و میدو گروه نشان) tآزمون (مقایسه میانگین . استنشده

ساالرانه از نظر آماري هنجاري فرهنگ مردم -دبیران دبیرستان در گرایش به سویۀ شناختی
  .معنادار است

  

  ساالريمردمهنجاري–اختی توزیع پاسخگویان برحسب گرایش به سویۀ شن -14جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات

  )1(خیلی پایین 
  )2(متوسط پایین

  )3(متوسط
  )4(متوسط باال
  )5(خیلی باال

0  
32  

152  
91  
55  

0  
7/9  
1/46  
6/27  
7/16

  

0  
7/9  
8/55  
3/83  

100  

  100  100  330  جمع
  34/12: انحراف معیار    48/59:میانگین 

  
  رفتاري-سویۀ عملی -5-3-2

در این جنبه، که شامل . ساالري استرفتاري فرهنگ مردم- جدول زیر نمایانگر سویۀ عملی
؛ میانگین 40حداکثر آن و 8دو متغیر عالقه سیاسی و مشارکت سیاسی است حداقل نمره 

میانگین تفکیکی این متغیر براي اساتید دانشگاه . است 5/6و انحراف معیار  06/22بدست آمده 
به ) درصد 8/35(در اینجا نیز بیشترین فراوانی . است 48/21و براي دبیران دبیرستان 94/22

ساالرانه گرایش نشان دارد که در حد متوسطی به این جنبه از فرهنگ مردمکسانی اختصاص
درصد گرایش نسبتاً  1/16درصد پاسخگویان از این لحاظ گرایش نسبتًا پایین،  5/28. اندداده

میانگین . انداال نشان دادهدرصد گرایش خیلی ب 7صد گرایش خیلی پایین و در 7/12باال، 
دهنده گرایش متوسط رو به پایین به است که نشان 7/2بندي شده براي این متغیر هاي طبقهداده

محاسبه آزمون تفاوت میانگین اساتید دانشگاه و دبیران نشان. ساالري استاین جنبه از مردم
ساالري وجود رفتاري مردم -اداري میان دو گروه در گرایش به سویۀ عملیدهد تفاوت معنمی

  .ندارد
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  ساالريمردمرفتاري- توزیع پاسخگویان برحسب گرایش به سویۀ عملی -15جدول 
  

درصد تجمعیدرصدفراوانیطبقات
  خیلی پایین

  متوسط پایین
  متوسط

  متوسط باال
خیلی باال

42  
94  

118  
53  
23

7/12  
5/28  
8/35  
1/16  

7

7/12  
2/41  

77  
93  

100
330100100جمع

5/6: انحراف معیار   06/22:میانگین 
  

  ساالرانهگیري گرایش کلی به فرهنگ سیاسی مردماندازه-5-4
جدول زیر نمایانگر وضعیت پاسخگویان از نظر میزان گرایش به کُلیت فرهنگ سیاسی 

هاي زه این متغیر از ترکیب تجمیع و ترکیب دادهاندا. است) متغیر وابسته تحقیق(ساالرانه مردم
فرهنگ مردم ساالري » رفتاري-عملی« و » هنجاري - شناختی«آمده در باره دو سویۀ بدست

میانگین . است 125و و حداکثر آن  25حداقل نمره ممکن براي این متغیر . دست آمده استبه
گین مذکور نمایانگر وجود حد میان. است 35/16و انحراف معیار آن  54/81آمده بدست

براي اساتید میانگین این متغیر. ساالرانه در میان پاسخگویان استمتوسطی از فرهنگ مردم
دهندهمحاسبه آزمون تفاوت میانگین نشان. است 68/77و براي دبیران دبیرستان  5/87دانشگاه 

ل فراوانی نیز با وجود هاي بدست آمده در جدوداده.تفاوت معنادار میان این دو گروه است
. گیري استدرصد گرایش متوسط نسبت به این نوع فرهنگ سیاسی موید چنین نتیجه 4/46

کدام از پاسخگویان در حد خیلی پایین نکته قابل توجه درباره این متغیر آنست که گرایش هیچ
مجموع درهددمیاست که نشان 3/3شده بنديهاي طبقهمیانگین این متغیر براي داده. نیست

  .ساالرانه کمی باالتر از متوسط استگرایش پاسخگویان به فرهنگ سیاسی مردم
  

  ساالرانهتوزیع پاسخگویان برحسب گرایش به فرهنگ سیاسی مردم –16جدول 
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  طبقات
  )1(خیلی پایین 

  )2(پایین
  )3(متوسط

  )4(باال
  )5(خیلی باال 

0
43  

153  
96  
38  

0  
13  

4/46  
1/29  
5/11  

0  
13  

4/59  
5/88  

100  
  100  100  330  جمع

  35/16: انحراف معیار   54/81:میانگین 
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  هاي مورد بررسیگروهشناسی فرهنگ سیاسیگونه -5-5
) تفاوت، عملگرا و محدودنگرمردم ساالرانه، بی(درآغاز مقاله چهارگونۀ متفاوت فرهنگ سیاسی 

توان هر چهار فرهنگ سیاسی مورد مورد بررسی این مقاله نیز می در جامعه. شدنداز یکدیگر تفکیک
سیاسی بر اساس  شناسی فرهنگکه در مبحث نظري مقاله آمد، گونههمانطور . اشاره را بازشناسی کرد
هاي مربوط به ارزش(و متغیرهاي رفتاري ) هاي تکثرگرایانهارزش(هنجاري نحوه ترکیب متغیرهاي

ساالرانه، افراد نسبت به هر دو در فرهنگ سیاسی مردم. گیردمیصورت) ستدرگیرشدن عملی در سیا
هاي این پژوهش، بر اساس داده. ساالرانه گرایش باالیی دارندجنبه هنجاري و رفتاري فرهنگ مردم

تفاوت یا انفعالی افراد به در فرهنگ سیاسی بی.انداز پاسخگویان در این گونه قرارگرفته 8/38
رفتاري و عملی هايساالري گرایش باالیی دارند ولی به جنبههنجاري و تکثرگرایانه مردمهاي جنبه

 بندي این گونه طبقهدرصد از پاسخگویان این پژوهش در 6/30. دهندگرایش کمتري نشان میآن
ساالري گرایش دمهاي هنجاري و تکثرگرایانه مرسیاسی عملگرا افراد به جنبهدر فرهنگ .اندشده

هاي بر اساس داده.دهند، اما نسبت به ابعاد رفتاري و عملی آن تمایل زیادي دارندالیی نشان نمیبا
فرهنگ سیاسی «سرانجام، در. انداز پاسخگویان این تحقیق در این گونه قرار گرفته 4/9بدست آمده 

 2/21. قرار دارندساالري در سطح پایینی هنجاري و رفتاري مردمگرایش افراد به هر دو جنبه» محدود
جدول زیر فراوانی و درصد هر یک از این .شوندبندي میدرصد از پاسخگویان ما در این گونه طبقه

  :دهدمیچهار فرهنگ سیاسی را نشان
  

  هاي چهارگانه فرهنگ سیاسیتوزیع پاسخگویان در گونه -17جدول 
  

*****هاسویه
  )تکثرگرایی (هنجاري  -بعد شناختی 

هاي یاسی، دانش سیاسی، حمایت از آزاديمداراي س(
  )ساالرانهسیاسی، مطلوبیت نظام مردم

  جمعضعیفقويهاشاخص**********

 -بعد عملی 
  رفتاري

عالقه سیاسی، (
)مشارکت سیاسی

قوي
  فرهنگ دمکراتیک

درصد  128:فراوانی
:8/38

  فرهنگ عملگرا
درصد     31:فراوانی 

:4/9
159  

2/48%  

ضعیف
  تفاوتیفرهنگ ب

     101:فراوانی 
6/30:درصد

  فرهنگ محدودنگر
       70:فراوانی 

2/21:درصد 
171  

8/51%  

    جمع
      229فراوانی 

  %4/69: درصد
101                      

6/30%  330  
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  نتیجه
ساالرانه در فرهنگ سیاسی جامعه پژوهش، جستجو و سنجش عناصرمردمدفاصلی اینح

نویسندگان مقاله به این نتیجه هاي انجام یک پژوهش ملی،با توجه به دشواري. بودامروزي ایران 
این گیري از دستاوردهاي مطالعات جهانی و با انتخاب یک جامعه آماري مناسب،رسیدند که با بهره

ها و نقش کانونی طبقه متوسط جدید در پویش. کنندهدف را از طریق یک پژوهش محدودتر دنبال
تمامی صاحبنظران و پژوهشگران است، ما را به این  که مورد تأکید تقریبًاساالرانهاي مردمهجنبش

اساتید دانشگاه و دبیران (تر متعلق به طبقه متوسط جدید نتیجه رساند که دو قشر تحصیلکرده
اي به عنوان جامعه) همدان(بزرگ و چندفرهنگی کشور  در یکی از شهرهاي نسبتًا) هادبیرستان

با . این فرهنگ در جامعه امروز ایران باشندتواند تاحدودي معرف حد بیشینهماري پژوهش میآ
از این جامعه آماري معرفساالرانه یک نمونههاي مردمها و گرایشارزشانجام یک پیمایش،

ربوطه هاي مهاي این بررسی در متن مقاله ارائه و در جدولها و یافتهمورد بررسی قرار گرفت و داده
  :نکته زیر قابل استنتاج استچندهاي مقالهها و یافتهبر اساس داده. نمایش داده شد

در میان جامعه آماري این پژوهش ساالرانههاي فرهنگ مردممیزان کلی گرایش به مولفه _
با توجه به جایگاه و انتظارات مربوط به اقشار مورد بررسی، .کمی بیش از حد متوسط است

ساالرانه در سطح کل نتیجه گرفت که به احتمال زیاد میزان گرایش به فرهنگ مردمتوان می
  . جامعه ملی باالتر از این میزان نخواهد بود

در مقایسه با ساالرانهرفتاري فرهنگ مردم -عملیتر بودن میزان گرایش به سویۀپایین _
شیِ سیاسی در جامعه آماري هنجاري این فرهنگ، نشان از احساس پایین اثربخ -شناختی سویۀ
  . عملی سیاسی را درپی خواهد داشتبی معموالًچنین احساسی.دارد

فقط در زمینه ،)اساتید دانشگاه و دبیران (وجود تفاوت معنادار در میان دو قشر مورد مطالعه 
 و نه در زمینه گرایش به سویه(ساالري مردم)تکثرگرایانه(هنجاري –گرایش به سویۀ شناختی 

افزایش سرمایه فکري و که ارتقاء جایگاه اجتماعی وبیانگر این نکته است)رفتاري آن-عملی 
ساالري ابعاد هنجاري فرهنگ مردماقتصادي در جامعه مورد مطالعه فقط ممکن است به ترویج

مشارکت عملی در ثیر زیادي در افزایش تمایل به سویۀ رفتاري این فرهنگ وأکمک کند و ت
  .داردسیاست ن

نشان از ساالرانه،هاي مردمدرصدي کل جامعه آماري به فرهنگ و ارزش 38گرایش  _
عدم رواج و عمومیت چنین فرهنگی در میان طبقه متوسط جدید شهري ایران دارد و این 
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موضوعی است که باید از سوي پژوهشگران و همچنین فعاالن سیاسی مورد توجه و تأمل 
هایی مناسب را از پژوهشگران و ضوع عالوه بر این که ارائه تبییناین مو. گیردبیشتري قرار

شود که ها و فعاالن سیاسی این کشور نیز یادآور میطلبد، به استراتژیستصاحبنظران می
میزان  ).(Inglehart &Welzel, 2009: 14کنند؛همانطور که اینگلهارت و ولزل تأکید می

ساالري، که سطح واقعی و پایدار تقاضا هاي مردمرزشاستقبال و پذیرش توده مردم نسبت به ا
دارد و هرگونه ساالرينقشی اساسی در موفقیت فرایندمردمکند،ساالري را تعیین میبراي مردم

به احتمال زیاد دهد،اي و فرهنگ عمومی رختحول سیاسی که فراتر از سطح تحول عقاید توده
  .ساختتري روبرو خواهدها و مشکالت بیشاین فرایند را با چالش



75  بررسی موردي شهر همدانساالري در ایرانطبقه متوسط جدید و فرهنگ مردم

  منابع 
  فارسی) الف

، ترجمه چارچوبی نظري براي بررسی سیاست تطبیقی،)1376(آلموند، گابریل و دیگران، -
.مرکز آموزش مدیریت دولتی: علیرضا طیب، تهران

هاي مردم ساالرانه فرهنگ سرمایه اجتماعی و گونه«،)1391(احمدي، یعقوب وآزاد،نمکی، - 
فصلنامه علوم ،»)هاي ایران هاي جهانی براي استانهاي پیمایش ارزش لیل ثانویه دادهتح(سیاسی 

.59اجتماعی، شماره 
، ترجمه مریم وتر، چاپ تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی،)1382(رونالد،  ،اینگلهارت- 
  .کویر:تهراندوم،

، ترجمه ییر فرهنگی و مردم ساالرينو سازي، تغ،)1389(اینگلهارت رونالد و کریستین ولزل، - 
.کویر:تهرانیعقوب احمدي،

.بی نا: ، بی جاسازگاري ایرانی،)بی تا(بازرگان، مهدي، - 
، راهنماي اعتماد و سرمایه اجتماعی در کیت نش و آلن اسکات، )1388(باگناسکو، آرنالدو، - 
پژوهشکده : عید فرزاد، تهران، ترجمه محمد خضري فرامرز تقی لو و س2شناسی سیاسی، جلد جامعه

  .مطالعات راهبردي
،»هاي حاکم در دوره پهلويایدئولوژي و فرهنگ سیاسی گروه«، )1375(بشیریه، حسین، - 

  .8و7فصلنامه نقد ونظر،  
: مطالعه موردي(ثیر طبقه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی أبررسی ت«،)1379(بوستانی، داریوش، - 
شناسی، دانشکده ادبیات و علوم نامه کارشناسی ارشد جامعهپایان،»شیرازسال به باالي شهر 20افراد 

.انسانی، دانشگاه شیراز
فرهنگ مردم بررسی عوامل اجتماعی اقتصادي موثر بر«،)1379(بیات تبریزي، رضا، - 

.زدانشگاه شیرا ،شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشد جامعهپایان نامه،»ساالري
: ، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهرانهاي مدنیمردم ساالري وسنت،)1377(پاتنام، رابرت، - 

.دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور
.فروغی: ، تهرانخلقیات ما ایرانیان،)1345(جمالزاده، محمدعلی، - 
طیب، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا ،اي نظریه سیاست مقایسه،)1391( چیلکوت، رونالد، - 
.نشر رسا: تهران



)40پیاپی (93پاییز، 10شماره  ،سومسال هاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  76

نشر : ، ترجمه هوشنگ نایبی، تهرانپیمایش در تحقیقات اجتماعی،)1384(اي، . دي  ،دواس- 
.نی

.انتشارات کیان مهر: تهران،تحلیل آماري در علوم اجتماعی،)1381(علی،  ،ساعی- 
.آگاه: ، تهرانهاي تحقیق در علوم رفتاري روش،)1389(سرمدي، زهره و حجازي الهه، - 
، مجله اطالعات سیاسی و »اي فرهنگ سیاسی ایران مبانی عشیره«،)1377(القلم، محمود، سریع- 

  .136و  135اقتصادي، شماره 
، نازي گفتگوي شایگان با رامین جهانبگلو: هاي جهان زیر آسمان،)1374(شایگان، داریوش، - 

  . فروزان: عظیما، تهران
شناسی فرهنگ سیاسی گونه«،)1380(، قاسمی، وحید، کتابی، محمود، وحیدا فریدون- 

فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ،»دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران
  .27و26شماره  ،2دوره 
یک مطالعه (فرهنگ سیاسی مردم ساالرانه و عوامل مرتبط با آن «،)1378(گلچین، مسعود، - 

  .61، شماره  6کده ادبیات و علوم انسانی، سال ، مجله دانش»)موردي
کامران : ، سرپرستان ترجمه فارسیدایره المعارف دمکراسی،)1383(لیپست، سیمور مارتین، - 

.کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه:فانی و فریبرز مجیدي، جلد دوم، چاپ دوم، تهران
موج اول (،فرهنگ سیاسی مردم ایران،)1385(، )ایسپا(مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران - 

.مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران: تهران ،)پیمایش ملی
: هاي ایرانیانها و نگرشارزش،)1381(هاي ملی، دفتر طرح: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- 
هاي ها و نگرشدفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزش: تهران استان کشور، 28هاي پیمایش در یافته

.ایرانیان
: هاي ایرانیانها و نگرشارزش،)1383(هاي ملی، دفتر طرح: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- 
هاي ها و نگرشدفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزش: تهراناستان کشور، 28هاي پیمایش در یافته

.ایرانیان
، ترجمه احمد شهسا، ه بیستمموج سوم دمکراسی در پایان سد،)1373(هانتینگتون، ساموئل، - 

.روزنه: چاپ سوم، تهران
، ترجمه محسن سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی،)1370(هانتینگتون، ساموئل، - 

  .نشر علم: ثالثی، تهران



77  بررسی موردي شهر همدانساالري در ایرانطبقه متوسط جدید و فرهنگ مردم

  انگلیسی) ب
- Almond G and S. Verba, (1965), Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in five Nations, Princeton University Press.
- Diamond, larry, (1994), Political Culture and Democracy in Developing 

Countries,  usa, Rinner Publishers.
- finkel, Steven, (2003),Can Democracy be Taught, Woodrow Wilson 

Department of Poltic,University of Virginia.
- Fukuyama, Francis, (2013), “Middle Class Revolution”, The Wall Street 

Journal, Online, wsj, Com.
- Inglehart, Ronald: Christian welzel, (2002), Political Culture, Mass Beliefs 

and Value Change,Oxford University Press.  
- Lipset, S,M, (1959), Some Social Requests of Democracy: Economic 

Development and Political Legitimacy, American Political Science Review, 
53/1.

- Mc, Clleland, (1963), Nationalism Character and Economic Development; 
Turkey and Iran, in L. Pye (ed) Communication and Political Development, 
Princeton University Press.

- Pillai, k and et al, (2011), Democratic Attitudes and Social Capital in Latin 
America, International Social Work.

- Sickele, Alex Van, (2003), The Micro Foundations of Democratic 
Development, California: University of California, Irvine.

- Tessle, Mark, (2002), “Islam and Democracy in the Middle East: The 
Impact of Religious Orientations, an Attitudes Toward Democracy in four Arab 
Countries”, Comparative Politics, 34.

- Tessler, Mark,Gao Eleanor, (2009), Democracy and the Political Culture 
Orientations of Ordinary Citizens: A Typology for the Arab World and Beyond, 
Blackwell Publisher ltd.

- Vanhanen, Tato, (2003), Democratization: a Comparative Analysis of 170 
Countries, London: Rutledge.

- Zonis, M, (1971), The Political Elites of Iran, New jersy: Princeton 
University Press.



  




