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چکیده
فرهنگ سیاسی در جوامع معاصر ،وبه ویژه در جامعه در حال گذار ایران،نقشی محوری درتوسعه ومشارکت سیاسی ومدنی
دارد.دراین میان ،نقش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که درحقیقت معلمین آینده جامعه می باشند در تکوین وتحکیم فرهنگ
سیاسی دموکراتیک،بسیار اثرگذارند.پژوهش حاضر،درچارچوب دستگاه مفهومی مارک تسلر،به مطالعه بررسی جامعه
شناختی رابطه پایگاه اقتصادی و مذهب با فرهنگ سیاسی دانشجویان می پردازد.پژوهش به روش پیمایشی وبا استفاده از
پرسشنامه،درمورد  362نفر از دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان غرب کشور(ایالم ،کرمانشاه ،سنندج ،خرم آباد ،همدان)انجام
گرفته است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت دانشجویانی که دارای
مذهب سنی بودند به فرهنگ سیاسی بی تفاوت 16/6درصد،واکثریت دانشجویانی که دارای مذهب شیعه بودند به دوفرهنگ
سیاسی بی تفاوت  40/9درصد و دموکراتیک  32/6درصد،گرایش داشتند.وهمچنین اکثریت دانشجویانی که دارای پایگاه
اقتصاد ی پایین بودند به فرهنگ سیاسی بی تفاوت،واکثریت دانشجویانی که دارای پایگاه اقتصادی باال بودند به فرهنگ
سیاسی دموکراتیک،گرایش داشتند.بنابراین یافته نشان داد که فرهنگ سیاسی دانشجویان،با متغیرهای پایگاه اقتصادی و مذهب
رابطه مثبت ومعناداری دارد.
واژگان كلیدی :پایگاه اقتصادی  ،مذهب  ،فرهنگ سیاسی بی تفاوت،دموكراتیک،محدود،عملگرا.
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مقدمه
فرهنگ را می توان مهم ترین عرصه ظهور وبروز ماندگاری روابط انسانی دانست.بحث ورود به فرهنگ
ومقوالت مرتبط با آن درسیاست،نقطه آغازمباحث مربوط به فرهنگ سیاسی است.به عبارتی،فرهنگ
سیاسی به معنای نحوه اثرگذاری متقابل فرهنگ وسیاست است.از این منظر و به بیانی ساده می توان
فرهنگ سیاسی را تمایالت شهروندان نسبت به عناصرومولفه های سیاسی دانست.فرهنگ سیاسی یکی
ازشاخص های اساسی توسعه جوامع در دوران جدید است که با ابعاد توسعه ارتباط دارد،به گونه ای که
عاملی در تبیین وضعیت توسعه یافتگی جوامع مختلف به شمار می رود.فرهنگ سیاسی که عامل اساسی
در تعیین ماهیت ساختار سیاسی و رفتار سیاسی است،خود نیز تحت تاثیر ساختارسیاسی وعوامل
اج تماعی،اقتصادی وتاریخی جامعه شکل می گیرد.ازاین رو می بایست نوع فرهنگ سیاسی هرجامعه و
ویژگی های آن در ارتباط با اجزا وبخش های دیگر جامعه مطالعه و بررسی شود.براین اساس می توان
گفت شناخت الگوی فرهنگ سیاسی و ویژگی ها وعوامل موثر برآن روشنگر ماهیت بسیاری از تحوالت
سیاسی و رفتارهای سیاسی کنشگران است.تالش برای استقرار نهادهای دموکراتیک وتوسعه سیاسی بدون
شناخت و توجه به فرهنگ سیاسی راه به جایی نخواهد برد.برخی از انواع فرهنگ سیاسی،مسیر توسعه
سیاسی را هموارکرده وزمینه را برای شکل گیری جامعه دموکراتیک مهیا می سازند وبرعکس انواع
دیگری از فرهنگ های سیاسی چوب الی چرخ توسعه سیاسی گذاشته و زمینه ساز شکل گیری نظام
های سیاسی بسته و حاکمیت های استبدادی می شوند(.گل محمدی.)131:1394،
امروزه از مقوله فرهنگ به عنوان مجموعهای کیفی شامل ارزشها ،فرآوردههای هنری ،مذهبی ،فلسفی،
تجلیات فکری و ذوقی و عاطفی یاد میکنند که ضامن جوامع انسانی و حیات بشری است .از همین رو
میتوان اذعان داشت فرهنگ سیاسی نیز مجموعهای از نگرشها و ارزشهایی است که به فرآیند و
زندگی سیاسی شکل میبخشد (پهلوان .)3:1382،فرهنگ سیاسی 1در دوران مدرن ،پدیدۀ ناگزیر زندگی
اجتماعی است و نفوذی انکار ناپذیر بر رفتار سیاسی اعضاء جامعه دارد ،یکی از ارکان و شاخصهای
عمده رشد و توسعه جامعه به شمار میرود .در این زمینه باور به سلسله مراتب سیاسی با برابری سیاسی،
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اعتماد و بیاعتمادی ،بدبینی و خوش بینی ،احساس امنیت یا ناامنی ،گرایش به وفاداری ملی یا قومی و ...
از جمله مواردی است که با فرهنگ سیاسی و به تبع آن با الگوهای توسعه جامعه رابطه مستقیمی دارد
(آلموند و وریا.)86:1965،1بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه فرهنگ سیاسی ،نقش نخبگان
و طبقه متوسط شهری را در تکوین و پویایی فرهنگ سیاسی دموکراتیک موثر قلمداد کردهاند
(لیپست .)171:1383،براین اساس بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان غرب کشورکه
در حقیقت معلمین فردای جامعه هستند ،به عنوان بخشی از قشر متوسط جامعه اهمیت ویژهای دارد.
معلمان ،واسط میان گذشته و آیندهاند و نقشی مابین بافت کردن و سلولهای جوان جامعه دارند .آنان به
عنوان یخشی از طبقه متوسط و نخبه جامعه ،در تحوالت فرهنگی و سیاسی سهیماند و از طریق بر ساخت
الگو ،بر فضای فرهنگی و سیاسی جامعه تأثیرات وسیعی میگذارند.
معلمان با جامعه پیوندی ناگسستنی دارند و نگرش آنها ،یکی از مجراهای مهم فرهنگ سیاسی است.
نگرشها و ایستارهای معلمان ،ضمن اینکه ممکن است بازتاب فرهنگ سیاسی بخشی از جامعه باشد ،به
احتمال زیاد با عناصر موجود در فرهنگ جامعه پیوند تنگاتنگ دارد .معلمان به عنوان کارگزاران اصلی
آموزش و پرورش ،در کنار برنامههای آموزشی ،از طریق القای فرایند جامعه پذیری سیاسی به دانش
آموزان ،عامل اصلی تولید و بازتولید فرهنگ سیاسی هستند و به دلیل اینکه با جهت گیریهای سیاسی
بر فرهنگ سیاسی دانش آموزان اثر میگذارند و از طرف دیگر توجه به فرهنگ سیاسی این قشر از
دانشجویان ،از جنبههای دیگری نیز حائز اهمیت است .بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی ،برای تحقق
دموکراسی ،داشتن یک فرهنگ سیاسی متناظر با آن را الزامی میدانند (قادرزاده وهمکاران.)231:1396 ،
تکوین و تحکیم دموکراسی ،مستلزم آن است که مجموعه ارزشها و گرایشها دموکراتیک به نسلهای
جامعه منتقل شود (علمی.)58:1388،
گسترده وسیع جغرافیایی و تاریخ چندین هزار ساله ایران ،گونههای مختلفی از ملیتها و قومیتهای
متفاوت را در برمیگیرد که با وجود تجربههای زیستی تاریخی مشترک در بسیاری زمینهها ،حامل تمایزها
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و تفاوتهای معناداری در حوزههای جغرافیایی ،گذارهای تاریخی ،تعلقهای فرهنگی و رفتارهای
سیاسی بوده اند و به رغم زیستن در یک مرز جغرافیایی و نظام سیاسی مشترک ،همواره رفتار سیاسی
مشترکی از خود نشان نداده اند .عالوه براین شواهد تاریخی حاکی از ضعفها و ناتوانیهای اجتماعی و
سیاسی در استقرار نهادهای مدنی و دموکراتیک و پیشبرد توسعه سیاسی در دوران جدید است.بنابراین
فرهنگ سیاسی اگرچه عنصری حیاتی برای گذار به دموکراسی در کشورهای غیردموکراتیک وتحکیم
آن در کشورهای دموکراتیک است،اما تردیدی نیست که خود از ریشه ها ومبناهای متفاوتی سرچشمه
گرفته،تقویت وتضعیف می شود.
پایگاه اقتصادی و مذهب ازجمله عواملی هستند که توسط اندیشمندان مختلف به عنوان مبنای تغییر در
فرهنگ سیاسی ذکرشده اند .ازآنجا که ،ایران ازجوامع چند فرهنگی است و دارای شکافهای مبتنی بر
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همدان،کردستان،کرمانشاه،لرستان،ایالم) نسبت به استانهای مرکز وهمچنین شرایط کنونی(تورم ،تحریم
) کشور ،اکثرا مردم آن مناطق دارای پایگاه اقتصادی پایین ویا متوسط رو به پایین هستند.اهمیت بررسی
فرهنگ سیاسی در این مناطق را دوچندان می کند.بنابراین این پژوهش به بررسی رابطه دو متغیر مهم
مذهب و پایگاه اقتصادی با فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان غرب کشور پرداخته است.
حاتمی وهمکاران در پژوهشی( ) 1391به بررسی عوامل موثربر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد پارس آباد پرداخت ،مفروضات پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای همچون قوم
گرایی ،مذهب گرایی ،انگیزه سیاسی و شخصیت وپایگاه اجتماعی واقتصادی رابطه معنی داری با فرهنگ
سیاسی دارند.
کریمی و همکاران نیز در پژوهشی ( )1385به بررسی فرهنگ سیاسی مردم مازندران و با الهام از نظریه
آلموند وپاول پرداخت ،یافتههای تحقیق نشان داد که فرهنگ سیاسی تبعی در مازندران بر دو نوع دیگر
آن ،یعنی مشارکتی و محدود غلبه دارد .در تقسیمبندی دیگری از فرهنگ سیاسی که با توجه به دیدگاهها
و ایستارهای مردم در مورد مبانی مشروعیت نظام سیاسی ونیز گرایش آنها به روش های مشروع ومسالمت
آمیز یا ارجحیت روشها نا مشروع و غیرقانونی ،یافتهها حاکی از آن است که فرهنگ سیاسی مردم
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مازندران گرایش بیشتری به فرهنگ سیاسی وفاقگرا در برابر فرهنگ سیاسی منازعهگرا را نشان میدهد.
نتایج مطالعات کتابی و همکاران ( )1380نشان داده اند که دانشجویانی که درایران شاغل به تحصیل
هستند از لحاظ فرهنگ سیاسی در سه گونه مشارکت جویانه پسرونده ،میانهروها و مشارکت کنندگان
پیشرونده تقسیم بندی می شوند .دسته اول ،کسانی هستند که اموری مثل آزادی نشر برایشان بسیار با
ارزش است و اعتمادشان نسبت به مسئوالن سیاسی نظام در سطح بسیار پایینی قرار دارد و در مجموع،
نظام سیاسی را برای پاسخگوی به تقاضاهایشان بیعالقه میبینند .دسته دوم ،اعتمادشان نسبت به مسئوالن
نظام سیاسی بینابین است یعنی نه بشدت بی اعتماد هستند و نه به طور کامل اعتماد دارند .سطح تقاضاهای
احتمالی این گروه ازنظام سیاسی ،با سطح پاسخگویی که در توان یا تمایل نظام سیاسی است ،تفاوت
چندانی ندارد .در واقع میانهروها ،نه به طور کامل مشارکت جویند و نه به طور کامل منزوی هستند .دسته
سوم کسانی هستند که آنها را مشارکت کنندگان پیشرونده مینامند ،غالباً نظام سیاسی را در پاسخگویی
به تقاضاهایشان توانا و متمایل ارزیابی می کنند این دسته نسبت به مسئوالن نظام اعتماد دارند و دارای
احساسات مثبتی مانند سربلند ،پیروزی و افتخار نسبت به نظام سیاسیشان دارند.
آلموند و وربا ( )1965در کتاب فرهنگ مدنی خود  5کشور ،امریکا ،انگلستان ،آلمان ،مکزیک و ایتالیا،
را مورد مطالعه قرار دادند؛ این دو اندیشمند باتوجه به نوع جهت گیری افراد به سوی نظام سیاسی به
تقسیم بندی فرهنگ سیاسی آن ها پرداخته و ویژگی های آن ها را مشخص کرده است .آن ها نشان داده
اند که در انگلستان و امریکا بین جهت گیری های مشارکتی و تابعیت ،تعادل برقرار است در میان ایتالیائی
ها بیگانگی گسترده ای به چشم می خورد .در مکزیک ،شهروندان غالباً از نهادها و خط مشی های دولت،
بیگانه هستند ولی به علت نماد احساسی انقالب مکزیک ،وفاداری به نظام وجود دارد .آلمانیها بیشتر
مایل به تبعیت از خارجیها و سیاستگذاریهای دولت بودند و از نظر این محققین ترکیبی از سه نوع
فرهنگ مشارکتی ،منفعل و محلی محسوب میشوند.
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نتایج تحقیق کیربیش )2013( 1بیانگر این موضوع بود که براساس نظریه اینگلهارت استدالل میکند که
مردم در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی -اجتماعی ،توسعه یافتهترند از نظر سیاسی نیز فعالترند و
افرادی که گرایش های غیردموکراتیک دارند از نظر سیاسی نیز کمتر فعالاند ،نتایج تحقیق نشان میدهد
شهروندان و زنان در کشورهای پسا کمونیست ،که فرهنگ سیاسی محدودتری دارند ،از لحاظ سیاسی
کمتر فعالند و در مقایسه با همتاهای غربی خود در فرایندهای سیاسی کمتر مشارکت میکنند.
تسلر )1382(2درپژوهشی تحت عنوان اسالم و دموکراسی در خاورمیانه ،تاثیر جهتگیری مذهبی در
گرایش به سمت دموکراسی در چهار کشور عربی(فلسطین ،مراکش ،الجزیره ومصر) مورد بررسی قرار
میدهد این نظرسنجی بین سالهای 1988تا 1996صورت گرفته است ،جدول مصاحبه که حاوی
پرسشهایی درباره نحوه حکمرانی ،دموکراسی و همچنین مفاهیم و کنشهای مرتبط با اسالم است ،طوری
طراحی شدهاند که طیف وسیع و نمایانگری از افراد بزرگسال را در این چهار کشور در برمیگیرد.
براساس یافته های تحقیق ،چنین به نظرمی آیدکه اسالم در طرزتلقی های سیاسی افراد نفوذ دارد و اینکه
حمایت وپشتیبانی از دموکراسی ضرورتا در میان افرادی که شدیدترین دلبستگی های اسالمی دارند کمتر
نیست .برعکس ،کسانی را تایید میکند که تز ،اسالم مانع ظهور گرایش های سیاسی هادی دموکراسی
است را به چالش میکشند .و نیز اینکه زنان مسلمان تا اندازهای احتماال از مردان در خصوص امور سیاسی
از مذهب راهنمایی میگیرند .نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که حمایت وپشتیبانی از اسالم سیاسی
مستلزم انکار دموکراسی نیست بنابراین حداقل در نزد افکار عمومی ،ناسازگاری ضروری بین دموکراسی
وحکومت اسالمی وجود ندارد.
یافتهها نشان میدهد که به احتمال زیاد زنان از وضع کنونی اجتماعی اقتصادی ناراضی و ناخشنود هستند
و از این رو طرفدار سیاست هایی هستند که به وسیله ارزشهایی که آنها را به اسالم پیوند میدهند،
نظیر(عدالت ،مساوات ،رفاه اجتماعی و حمایت از ضعیفان) هدایت میشوند.

1. Kirbis
2. tessler
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فرضیات پژوهش عبارتند از :
به نظرمی رسد بین فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان غرب کشور با پایگاه اقتصادی آنان
رابطه وجود دارد.
به نظرمی رسد بین فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان غرب کشور با مذهب آنان رابطه وجود
دارد.
در دیدگاه اینگلهارت فرهنگ سیاسی طیفی است که در یک جهت ،اقتدارگرایی و در جهت دیگر،
دموکراتیک را شامل می شود .جایگاه هر کشور در این طیف به میزان برخورداری از شاخصهای
اقتدارگرایی یا دموکراتیک گرایی ،متغیر خواهد بود .در این نظریه ،هریک از ابعاد فرهنگ سیاسی با دو
شاخص سنجیده میشود :فرهنگ سیاسی دموکراتیک دارای دو شاخص ،ارزشهای عقالنی و ارزشهای
ابزار وجود ،و فرهنگ سیاسی اقتدارگر دارای دو شاخص ،ارزشهای سنتی و ارزشهای بقاست
(اینگلهارت و ویزل )16:1389،هریک از مجموعه ارزشهای فرهنگ سیاسی دموکراتیک در تقابل با
مجموعه ارزشهای فرهنگ سیاسی اقتدارگرا قرار میگیرد؛ بنابراین الزمه دموکراسی پایدار دگرگونی
در دو مجموعه ارزشهای فرهنگ سیاسی است :الف -ارزشهای سنتی در مقابل ارزشهای عقالنی:
دگرگونی از ارزشهای سنتی به ارزش های عقالنی با دگرگونی از جامعه روستایی به جامعه صنعتی
مرتبط است .ب -ارزشهای بقا در مقابل ارزشهای ابزار وجود :دگرگونی از ارزشهای بقا به ارزشهای
ابزار وجود با رشد جامعه فراصنعتی مرتبط میشود( .اینگلهارت و ویزل.)22:1389 ،
وی برای توصیف تمایزات فرهنگ سیاسی جوامع،ویژگیهای خاصی را معرفی میکند ،از جمله حس
اعتماد سیاسی (فرد -نهادی) که زمینه فعالیت سیاسی را مهیا میکند .،میزان سطح رضایت

سیاسی1

شاخص دیگری است که او به عنوان یکی از ویژگیهای فرهنگ سیاسی نام میبرد و نیز معرفهایی
همچون میزان عالقه به سیاست ،میزان مهارت سیاسی و میزان گستردگی بحثهای سیاسی بین افراد
جامعه ،آزادی بیان و عقاید ،میزان دخالت مردم در سیاست ،احترام به اندیشههای دیگران در حوزه
1. Political Satisfaction
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سیاست ،اعتماد سیاسی ،تفاوتها و تمایزات فرهنگ سیاسی جوامع را به تصویر میکشد(اینگلهارت،
 .)24:1373اینگلهارت درمورد متغیرهای اجتماعی -اقتصادی ،نقش دین ومذهب را درشکل گیری
فرهنگ سیاسی جوامع بسیار اساسی می داند ،اینگلهارت متغیرهای ملیت وشغل را هم عوامل تعیین کننده
نوع فرهنگ سیاسی نام می برد به عقیده او منزلت شغلی و وضعیت اشتغال افراد برنوع فرهنگ سیاسی
آنها موثرمی باشد (اینگلهارت.)15-24 :1373،
امادردیدگاه آلموند و وربا ،فرهنگ سیاسی عبارت است از یک توزیع خاص از مواضع سیاسی ،ارزشها،
احساسات ،اطالعات و مهارتها ،به همان روشی که نگرشهای افراد بر آنچه انجام میدهند تاثیر
می گذارد ،فرهنگ سیاسی یک ملت ،بر رفتار شهروندان و رهبر آن ،در سراسر نظام سیاسی تاثیر
میگذارد .این سه مقو له با نظام سیاسی در تعامل است و این تعامل منجربه شکل گیری فرهنگ سیاسی
در هر کشور میشود .آلموند و وربا در اثر معروف خود «فرهنگ مدنی» منظور از فرهنگ سیاسی را
اینگونه بیان میکنند «زمانی که ما از فرهنگ سیاسی یک جامعه صحبت میکنیم به نظام سیاسی ،آنچنان
که در شناخت احساسات و ارزشیابی افراد آن نظام درونی شده اند ،برمی گردیم (آلموند و
وربا ) 13:1963،پس شناخت ،احساسات و ارزشیابی افراد در ارتباط با ساختار سیاسی ،هسته اصلی مفهوم
فرهنگ سیاسی را تشکیل میدهند .بنابراین به عقیده آنها سه نوع جهت گیری «شناختی»« ،احساسی» و
«ارزیابانه» نسبت به چهار جنبه «نظام به عنوان یک کل»« ،درون دادهها»« ،برون دادهها» و «خود به عنوان
یک بازیگر سیاسی» است که از این طریق میتوان به الگوهای فرهنگ سیاسی جوامع دست یافت.
آلموند و وربا براین اساس الگوهایی از فرهنگ سیاسی معرفی میکنند که عبارت از -1 :فرهنگ سیاسی
محدود -2 1فرهنگ سیاسی تبعی -32فرهنگ سیاسی مشارکتی .3آلموند و وربا ضمن پذیرش تاثیرنظام
1. The Parocnial political Culture
2. The Subject political Culture
3. The Participan political Cultur
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سیاسی برفرهنگ سیاسی بیان می کنند بدون رد اهمیت نظام سیاسی به عنوان منبع جهت گیری های فردی
نسبت به نظام سیاسی  ،به جستجوی تعدادی از منابع غیرسیاسی (اجتماعی) که روی حاکمیت تاثیر دارند
می پردازند.پس در این رابطه ازنقش جنسیت ،میزان تحصیالت ،مذهب ،مشارکت در نهادهای مدنی،
قومیت وطبقات اجتماعی نام می برند وآنها را تاثیرگذاربرنوع فرهنگ سیاسی بر می شمارند (آلموند و
پاول .)369:1375 ،آلموند بعدها در اثری مشترک با بینگهام پاول دیدگاه خود را به شیوه دیگری بیان
کرده او در آنجا مینویسد «یکی از راههای ترسیم نقشه فرهنگ سیاسی یک ملت ،تشریح ایستارهایی
است که شهروندان در قبال سه سطح نظام سیاسی ،یعنی نظام ،فرایند و سیاست گذاری دارند (آلموند و
پاول.)369:1375،
او در آنجا از دو الگوی دیگر فرهنگ سیاسی و خلق گرا و منازعه گرا نام میبرد .در یک فرهنگ سیاسی
و خلق گرا ،شهروندان معموالً درباره شیوههای مناسب تصمیم گیری سیاسی و اینکه مسائل اصلی جامعه
چیست و چگونه باید آنها را طی کرد هم نظرند .برعکس ،درفرهنگ سیاسی منازعه گرا ،شهروندان از
لحاظ نظراتی که درباره مشروعیت رژیم و راه حل مشکالت اصلی دارند به شدت دچار چند دستگی
هستند(آلموند و پاول .)27:1375،آلموند وپاول معتقدند صنعتی شدن نوسازی و ظهور رسانههای ارتباطی
نیز تغییرات مشابهی در فرهنگ سیاسی کشورهای مختلف بوجود آورده است(آلموند وپاول.)27:1375،
جان فورن نیز در تبیین تاثیر فرهنگ بر فرایندهای انقالبی ،از مفهوم فرهنگ سیاسی استفاده میکند .وی
درتعریف این واژه بیان میکند :منظور من از فرهنگ سیاسی راه و روشهای چندصدایی و بالقوه رادیکال
درک شرایط جامعه است که در برخی زمانها ،گروههای متعددی در جامعه انها را برگزیده و به توصیف
و فهم تحوالت سیاسی _اقتصادی میپردازند که زندگی انها رادر برگرفته است (فورن،
الف.)273:1384،
وی اضافه میکند برای اینکه بعد آرمانی کارگزاران انسانی در جامعه تحقق یابد ،باید فرهنگ سیاسی
مخالف و مقاومت تبلور پیدا کند .این فرهنگهای سیاسی مخالف میتوانند از منابع گوناگونی ریشه
مانند ایدئولوژیها ،سنتهای فرهنگ مردمی ،گویش عوام ،اندیشهها ،احساسات ملی گرایی ،سوسیالیسم،
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دموکراسی ،مذهب گیرند(.فورن ،ب.)301:1384،وی نقش طبقات اجتماعی ،جنسیت ونژاد را نیزدر
شکل گیری این نوع فرهنگ سیاسی اساسی میداند(فورن،الف .)273:1384،نظریه های اقتصادی گذار
به دموکراسی،که شامل نظریه های روستو ولیپست است.روستو گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی
راطی چند مرحله می بیند-1:جامعه سنتی -2تحقق اوضاع قبل از جهش اقتصادی-3جهش اقتصادی-4
میل وخیزبه سوی کمال-5مصرف انبوه(.موالنا.)23:1371،در اندیشه روستو،نوسازی فرایندی خطی دارد
ودر این مراحل،مرحله سوم،یعنی مرحله خیز،مهمترین مرحله است(.ازکیا.)118:1377،
لیبپ ست نیز ایجاد دموکراسی را معلول توسعه اقتصادی می داند.با توجه به اینکه این الگوبه اوایل دهه
 1990مربوط است،همبستگی متغیرها ممکن است تغییر کرده باشد(لیپست والکین.)385:2004،
همچنین،الگوی لیپ ست،براساس داده های گردآوری شده در دموکراسی های غربی وبا توجه به ساختار
سیاسی -اجتماعی آن کشورها تنظیم شده،اما به نظر می رسد عوامل اجتماعی که او برمی شمارد،برای
کشورهای دیگر نیز قابل اعمال باشد .لیپست به یکسان بودن الگوهای مشارکت سیاسی در کشورهایی
نظیر المان،سوئد،امریکا،فنالند و نروژ اعتقاد دارد،بدین صورت که مردم بیش از زنان،آموزش دیده ها
بیش از بی سوادها،شهرنشینان بیش از روستائیان 55-35،سالها بیش از جوانان وپیران،متاهل ها بیش از
مجردها،افراد دارای منزلت باال بیش از افراد دارای منزلت پایین و اعضای سازمان ها بیش از غیر عضو ها
در فرایند مشارکت سیاسی فعال هستند(.لیبپست.)184:1960،
به عقیده الول دیتمر1آنچه به عنوان فرهنگ سیاسی تلقی میشود در واقع نگرش نسبت به نمادهای سیاسی
است .این نمادها از یک سو مشروعیت دهنده به نظام سیاسی هستند و از سوی دیگر در خدمت منافع
نخبگان و موقعیت شان میباشند (قیصری ،شکوری .)41:1381،الول دیتمر معتقد است نخبگان سیاسی
نمادهای سیاسی را دستکاری میکنند در حالیکه تودهها آنها را تفسیر میکنند و براساس این تفسیر با
آن همراهی یا مخالفت میکنند (دیتمر .)551:1977،در این رهیافت ،اسطورهها نیز به مثابه نمادها بر رفتار
سیاسی اثر میگذارند .اسطورهها در نقش حافظ سنتها و مناسک و جامعه پذیری جوانان نقش آفرینی
میکنند (قیصری و شکوری .) 41 :1380 ،تغییر فرهنگ سیاسی در این رهیافت با تاکید بر تغییرپذیری
1.Lowell Dieter
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نمادها مورد تبیین قرار میگیرد (دیتمر)557:1977،؛ پس دستکاری در اارئه تفسیرهای جدید از نمادها
توسط نخبگان که به ایجاد الگوهای رفتار سیاسی جدید میانجامد ،تغییر فرهنگ سیاسی را به همراه دارد.
بنابراین در این نظریه تحول فرهنگ سیاسی پیش از آنکه نتیجه عوامل اقتصادی و اجتماعی باشد ناشی از
عملکرد نخبگان سیاسی است که نشانگر اهمیت نخبگان سیاسی و نقشهای آنان است (قیصری،
شکوری.)42:1381 ،
به عقیده دانیل االزار فرهنگ سیاسی الگوی ویژهای از جهت گیری به کنش سیاسی است که در هر نظام
سیاسی نهادینه شده است .وی ،جهت گیری افراد و نظام سیاسی ،چگونگی عملکرد دولت و مقامات
حکومتی و ارزش های مذهبی و قومی را در شکل گیری فرهنگ سیاسی موثر میداند .او از سه نوع
فرهنگ خاص در کشور ایالت متحده امریکا نام میبرد که هریک در منطقه خاصی از یک کشور رایج
میباشد که عبارتند از -1 :فرهنگ سیاسی اخالق گرا ،1که گرایش به بهبود رفاه عمومی با مشارکت
دست باالی مردم دارد -2 .فرهنگ سیاسی فردگرا ،2که در آن مردم نسبت به دولت و نخبگان سیاسی و
فعالیتهای آنها بدبین بوده و تمایل زیادی به مشارکت سیاسی ندارند -3 .فرهنگ سیاسی سنتی ،3که
در آن اعتماد زیادی به نظام سیاسی و نخبگان سیاسی وجود دارد و امور سیاسی به نخبگان واگذار میشود.
(هندرسون.)128:2007،
همچنین هانتینگتون عقیده داردکه توسعه اقتصادی واجتماعی می تواند از دو کانال تحرک اجتماعی و
مجرای سازمانی به رشد سیاسی بیانجامد به این معنی که کسب منزلت باالتر اجتماعی به نوبه خود در
افراداحساس توانایی و نگرش های معطوف به تاثیرگذاری بر تصمیمات عمومی را ایجاد
کند(رضایی.) 55:1375،بنابراین توسعه اقتصادی باعث منزلت اجتماعی باالتر واحساس توانمندی وتاثیر
سیاسی می شود ،هانتینگتون با تاکید برنظریه دیویس تحت عنوان منحنی jدرباره توقعات فزاینده،معتقد
است که شهرنشینی،سواد،آموزش و وسایل ارتباط جمعی،همگی در آشنا ساختن انسان سنتی با صورتهای
1. Ethical Political Culture
2. Individualist Political Culture
3. Traditionally Political Culture
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تازه زندگی،معیارهای تازه برخورداری وامکانات جدید رضامندی نقش دارند.این تجارب نو،موانع
شناختی فرهنگ سنتی را درهم می شکند وسطوح باال وتازه ای ازآرزوها و خواسته ها را به صحنه می
کشاند (.هانتینگتون)117:1370،
مارک تسلر ازجمله متفکران حوزه نوسازی میباشد که با تأسی از نظریات آلموند و وربا و اینگلهارت،
فرهنگ سیاسی را شامل جنبههای شناختی و رفتار شهروندان و مردم عادی می داند .به باور او ،جنبه
شناختی فرهنگ سیاسی ،دو متغیر «اعتقاد به برابر جنسیتی» و «تساهل یا مدارای سیاسی» را شامل میشود.
جنبه رفتار فرهنگ سیاسی نیز متغیرهای «اعتمادسیاسی»« ،مشارکت مدنی»« ،عالیق سیاسی» و «دانش
سیاسی» را شامل میشود .او متغیرهای شناختی را با عنوان «تکثرگرایی سیاسی» و متغیرهای رفتاری را با
عنوان «درگیری عملی در سیاست» مقوله بندی میکند (تسلر.)370:2011،
تسلر ،با لحاظ کردن شدت وضعف معیارهای شناختی و رفتاری شهروندان عادی و با توجه به عناصر
مدارای سیاسی ،حمایت از برابری جنسیتی ،عالیق سیاسی ،دانش سیاسی ،مشارکت مدنی و اعتماد بین
فردی ،فرهنگ سیاسی در جوامع اسالمی را به چهار نوع تقسیم میکند -1 :فرهنگ سیاسی دموکراتیک:1
در این نوع فرهنگ سیاسی ،افراد عقاید سیاسی متنوع را تحمل میکنند ،از برابر جنسیتی ،حمایت و نسبت
به سیاست عالقه و شناخت دارند ،در زندگی مدنی و جمعی مشارکت میکنند و به شهروندان اعتماد
دارند -2 .فرهنگ سیاسی بی تفاوت :2در این نوع فرهنگ سیاسی ،افراد عقاید سیاسی متنوع را تحمل و
از برابری جنسیتی حمایت می کنند؛ اما نسبت به سیاست عالقه و شناخت ندارند .در زندگی مدنی و
جمعی مشارکت نمی کنند و به شهروندان اعتماد ندارند .این افراد به امور سیاسی یا رفتار دیگران اهمیتی
نمیدهند -3 .فرهنگ سیاسی عملگرا :3در این نوع فرهنگ سیاسی ،افراد عقاید سیاسی متنوع را تحمل
نمیکنند و از برابری جنسیتی حمایت نمیکنند؛ اما نسبت به سیاست ،عالقهمند و از دانش کافی نسبت به
سیاست برخوردارند و در زندگی مدنی و جمعی مشارکت میکنند و به شهروندان اعتماد دارند.

1 Democratic Political Cultur
2 Indifferent Political Culture
3 Pragmatic Political Culture
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این افراد خود را با زندگی سیاسی و اجتماعی وفق میدهند؛ اما با افکار آلترناتیو ،مزیتها و سبک زندگی
آنان میانه خوبی ندارند -4 .فرهنگ سیاسی محدود :1در این نوع فرهنگ سیاسی ،افراد عقاید سیاسی
متنوع و مخالف را تحمل نمیکنند ،از برابری جنسیتی حمایت نمیکنند ،شناخت و عالقهای نسبت به
سیاست ندارند ،در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نمیکنند و به شهروندان اعتماد
ندارند(.تسلر.)197:2011،
مذهب

پایگاه اقصادی

مولفه های فرهنگ سیاسی
.1اعتماد سیاسی

 .1برابری
جنسیتی

 .2مشارکت مدنی

.2تساهل و

 .3عالئق سیاسی

مدارای سیاسی

 .4دانش سیاسی

تکثرگرایی

درگیری عملی

سیاسی

نوع فرهنگ سیاسی
دموکراتیک

محدود

عملگرا

بی تفاوت

شکل( :)1مدل نظری پژوهش

1 The Subject political Culture
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روش شناسی
پژوهش حاضر کمی وبه روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان
دختر و پسر دانشگاه های فرهنگیان غرب کشور (سنندج ،کرمانشاه ،همدان ،خرمآباد ،ایالم) ،با مقطع
تحصیلی کارشناسی ورشته های مختلف می باشند.جمعیت جامعه آماری  6508نفر،که حجم نمونه پس
از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران،با توجه به خطای اندازه گیری  %5وسطح اطمینان  %95با آماره
مجذور کای برای یک درجه آزادی 362،نفر تعیین شدکه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب
شدند .جهت جمع آوری داده ،نسبت به طراحی پرسشنامه محقق ساخته و از طیف لیکرت  5گزینهای
برای پاسخ استفاده شده است.پرسشنامه شامل سواالت مربوط به متغیرهای ،مذهب وپایگاه اقتصادی،که
متغیرمذهب به دو گروه سنی وشیعه تقسیم شد ،و برای سنجش متغیر پایگاه اقتصادی از
 9سوال استفاده شده است ،وبرای متغیرفرهنگ سیاسی که براساس مدل فرهنگ سیاسی مارک تسلر می
باشد  ،از 12سوال مشارکت سیاسی 16 ،سوال تساهل و مدارای سیاسی 13 ،سوال اعتماد سیاسی،
 9سوال برابری جنسیتی 12 ،سوال دانش سیاسی 6 ،سوال عالقه سیاسی ،برای سنجش آن استفاده شده
است .تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش به شرح زیر است :
فرهنگ سیاسی :مفهوم فرهنگ سیاسی ،دربرگیرنده جهت گیریها ارزیابیها وایستارهای افراد نسبت به
نظام سیاسی وبخش های مختلف آن و نیز جهتگیری نسبت به گرایشها وطرز تلقیها به نقش خود
درسیاست است در واقع ،فرهنگ سیاسی دریچه ای به ابعاد ذهنی سیاست گشوده و در آن هنجارهای
سیاسی حکمرانی شامل اهداف سیاسی مسلط ،فرآیند های سیاسی مرجح و نگاه شهروندان به حاکمیتشان
تجمیع می شود (آلموند و وربا.)181:1963،در این پژوهش برای مطالعه و عملیاتی کردن فرهنگ سیاسی
ازتیپولوژی فرهنگ سیاسی مارک تسلر استفاده است که به عقیده او چهار نوع فرهنگ سیاسی
(دموکراتیک ،بی تفاوت ،فعال ،محدود ) وجود دارد.برای سنجش فرهنگ سیاسی از شش مولفه که
عبارتند از :مشارکت سیاسی ،دانش سیاسی ،عالقه سیاسی ،تساهل و مداراسیاسی ،اعتماد سیاسی ،برابری
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جنسیتی ،استفاده کرده است واز طرفی برای عملیاتی کردن هریک از این مولفه ها ،گویه های برای
سنجش آنها درنظرگرفته شده است.
مشارکت سیاسی:واژه مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری ،امری یا فعالیتی و حضور در
جمعی ،گروهی و سازمانی به منظور بحث و تصمیم گیری به صورت فعال یا غیر فعال است ،جوهر
اصلی مشارکت را باید در فرایند درگیری ،فعالیت و تاثیر پذیری دانست( .علوی تبار)15:1379،
مشارکت سیاسی می توان به مثابه مجموعه ای از فعالیت ها واعمال تعریف کرد که شهروندان به وسیله
آن اعمال در جستجوی نفوذ یا حمایت از حکومت وسیاست خاصی دانست (میلبرات)2:1977،در
پژوهش حاضر  ،این متغیر درقالب  13گویه در ابعاد،رای دادن،مشارکت درعرصه های سیاسی،شرکت
در راهپیمایی های مختلف ،فعالیت در ستادهای انتخاباتی ،وارد شدن درعرصه مبارزه سیاسی به عنوان
یک کاندیدا ،کمک های مالی وغیرمالی به تشکل های سیاسی ،داوطلب شدن برای نقشهای سیاسی،
شرکت درجلسات پرسش و پاسخ نامزدهای که در انتخابات شرکت می کنند ،فعالیت در روزنامه ها
ومطبوعات سیاسی ،مجاب کردن دیگران به منظور رای دادن،حق مسلم خود دانستن رای دادن و
مشارکت سیاسی،سنجش شده است.
دانش سیاسی:آلموند و وربا ،دانش نسبت به نظام سیاسی ،نهادها و مسئولین آنها و ورودیها و
خروجیها این نظام سیاسی را بعد شناختی فرهنگ سیاسی میدانند (سریع القلم.)24:1389،این
متغیردرقالب 12گویه،اطالع افراد ازکارکردهاوساختارها ووظایف قوای نظام،تحوالت مربوط به برنامه
هسته ای ایران وسند چشم انداز بیست سال ،آشنای با احزاب گوناگون در کشور،نام رجال سیاسی
و،...درسطح ترتیبی،عملیاتی وسنجش شده است.
عالقه سیاسی:میزان گرایش و تمایل افراد به شرکت در مباحث و امور سیاسی است .افرادی که به
سیاست عالقه مند هستند بیشتر دنباله رو امور سیاسی و مشارکت در فعالیتهای مدنی هستند( .تسلر و
همکاران.)197:2009 ،برای عملیاتی کردن مولفه عالقه سیاسی از 5گویه استفاده شده است.که در

....188پژوهشهای جامعه شناختی ،سال پانزدهم ،شماره دوم  ،تابستان 1400

ابعاد،عالقه مندی به مطالعه نشریه های سیاسی،نقش سیاست درزندگی روزمره،مشارکت در بحثهای
سیاسی ،پیگیری اخبارورویدادهای سیاسی،درسطح ترتیبی،عملیاتی وسنجش شده است
تساهل ومدارای سیاسی :تساهل به عنوان عمل آگاهانه فرد یا سازمانی در نظرگرفته می شود درخودداری
ازمخالفت وسرزنش یا خشونت علیه اعتقادات دیگری،به رغم مخافت شخص با آن اعتقادات.مدارا اساسا
شکلی از خودارای(خود کنترلی) است(.ادیبی سده وهمکاران.)28:1392،برای عملیاتی کردن این متغیر،
از 16گویه استفاده شده است،واز ابعاد ،بیان آزادانه عقاید ،کاندیدا شدن منتقدان دولت برایریاست
جمهوری ،حق استخدام به کسانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند،دستگیر نشدن افرادبه دلیل حرف زدن
علیه حکومت،آزادی افراد درپذیرفتن آرا ونظریات جدید سیاسی  ،اکران فیلم های منتقد سیاست های
دولت،اشتغال شهروندان اقلیتهای مذهبی در پست های سیاسی ،احترام به نظریات منتقدین عملکرد دولت،
تعطیلی روزنامه های مخالف دولت ،اجازه دادن به اندیشه های متفاوت ،آزادی اجتماعات سیاسی،
محرومیت ازمزایای اجتماعی افرادعضو گروه های سیاسی منتقد دولت ،مجازات افراد معترض به برخی
مسائل اجتماعی ،صبر وتحمل درمقابل انتقادات واعتراضات معترضان،برای سنجش آن استفاده شده
است.
اعتمادسیاسی :تعاریف متفاوتی ازمفهوم اعتماد سیاسی ارائه شده است.وارن درتعریف خودبرتمایل مردم
برای پیروی ازرهبران سیاسی در یک جامعه تاکیدنموده است.فوکویاما نیز به درک مشترک جامعه
اخالقی،اجتماعی،سیاسی با توافق بر روی ارزش هااجتماعی که باید تعقیب شود،اشاره نموده
است(.فوکویاما .)1:1995،اما درتعریف هثرینگتون از اعتماد سیاسی،عبارت است حدی از باور واعتقاد
شهروندان در مورد توانایی وموفقیت سرمداران سیاسی در برآورده کردن انتظارات آنهاست.
(هثرینگتون.)791:1998،درپژوهش حاضر،این متغیردر قالب  13گویه در ابعاد متخصص بودن مسئولین
دولت در زمینه کارخود ،اجرای درست وظایف توسط مسئوالن دولت ،احساس وظیفه مسئوالن دولت
نسبت به مردم ،یکی بودن حرف وعمل مسئولین دولت ،اعتماد به صداقت وراستگویی مسئوالن دولت،
عمل نکردن درچهارچوب قانون توسط مسئولین دولت ،شایسته ساالری در انتخابات مسئوالن دولت،
ترجیح دادن منافع فردی خودرا به منافع ملی درنزد مسئوالن دولت ،پارتی بازی در بخش های دولتی،
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اهمیت دادن به نظرات مردم توسط نهادهای سیاسی و دولتی ،دغدغه دولتمردان خدمت به مردم،عمل
کردن کارگزاران تمام نهادها به وعده های خود،در سطح عملیاتی مورد سنجش قرار گرفته است.
برابری جنسیتی:میزان باور افراد به اینکه جنسیت تاثیری در میزان برخورداری از حقوق و امتیازات سیاسی
ندارد( .تسلر) 198:2011،برابری جنسیتی یعنی زن و مرد حقوق ووظایف یکسان دارند واز فرصت های
مساوی با مردان در جامعه برخوردارند.در این پژوهش با توجه به اینکه جامعه آماری ما دانشجویان دختر
می باشند .بنابراین برای عملیاتی کردن این متغیراز 9گویه در ابعاد برابری فرصت های
آموزشی،تجاری،شغلی ،سیاسی،حقوقی درسطح ترتیبی عملیاتی وسنجش شده است.
پایگاه اقتصادی :1یکی ازمهم ترین متغیرها در حوزه تحقیقات اجتماعی بخصوص در بررسی وضعیت
دموکراسی در جوامع مختلف است.پایگاه اقتصادی شاخصی ترکیبی است که تجربه کاری وموقعیت
اجتماعی واقتصادی فرد نسبت به دیگرافراد جامعه بیان می کند وبه سه دسته ،باال ،متوسط وپایین تقسیم
می شود.ای ن شاخص از دیرباز به منزله متغیری برای مطالعات نابرابری در جمعیت ها ومیزان دسترسی
افراد به منابع توسعه به کار می رود که شامل متغیرهای میزان درآمد ماهانه ومیزان دارای های آنها،میزان
تحصیالت،وجهه شغلی می باشد.یا به عبارتی پایگاهی است که یک فرد یا خانواده،با ارجاع به
استانداردهای میانگین رایج درباره ویژگی های فرهنگی ،درآمدموثر،دارایی های مادی ومشارکت
درفعالیت های گروهی – اجتماعی به دست می آورد(کوئن .)194:1386،بنابراین برای عملیاتی کردن
این متغیراز 9گویه در ابعاد،تحصیالت ،شغل،وضعیت مسکن،ارزش خودرو شخصی ودرآمد پدرومادر
،وارزش دارای ها شامل(زمین کشاورزی-مسکونی)،ساختمان(تجاری-مسکونی)،باغ می باشد.
مذهب :2اشاره به یک نهاد،همراه باپیام آورانی که اصول وقواعد رابرای پرستش وعبادت گردآوری می
نمایند ودربرگیرنده پیشنهادها وراهنمایی هایی برای هدایت افراد وشناخت ماهیت متعالی حقیقت می
باشد.

براساس تحقیق روف، 3مذهب شامل آیین های مذهبی و وفاداری به اصول دینی
1. Economic Base
2. Religion
3. Roof
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است(روف .)155:1993،بنابراین در این پژوهش با توجه به جامعه آماری مورد بررسی به دو گروه سنی
وشیعه تقسیم شدند.
جهت تایید روایی پرسشنامه ،سواالت توسط چند نفر از متخصصان دانشگاهی و اجرایی حوزه جامعه
شناسی سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و سواالتی که مبهم و یا نا مفهوم بودند حذف ،اصالح
و یا جایگزین آن سواالت تعیین گردید ،و برای ارزیابی پایایی ،پرسشنامه طراحی شده ،روی یک نمونه
 30نفری از دانشجویان به اجرا درآمد وبعد ازاستخراج نمرات مربوط به پرسشنامه و وارد کردن آنها در
نرم افزار ،spssاز آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد،و به دلیل اینکه ضرایب آلفای تمام متغیرهای
تحقیق باالتر از  0/70می باشد میتوان گفت پرسشنامه از پایایی و قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار است.و
نیز برای سنجش فرضیات ،از روشهای آماری،آزمون رگرسیون لجستیک چند حالته مولتی نومینال
وکای -اسکوئراستفاده شده است.
یافته ها
الف -یافته های توصیفی
جدول ( :)1توزیع فراوانی جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،استان مورد مطالعه ،مذهب،پایگاه اقتصادی
فراوانی

درصد

سن

فراوانی

درصد

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

178

49/2

 18-20سال

225

62/2

مجرد

300

82/9

جنسیت
مرد

184

50/8

 21-23سال

125

34/5

متأهل

62

17/1

مجموع

362

%100

مجموع

362

%100

استان

فراوانی

درصد

زن

 24-26سال

12

3/3

مجموع

362

%100

مذهب

فراوانی

درصد

پایگاه

فراوانی

درصد

اقتصادی
ایالم

37

10/2

284

78/5

پایین

53

14/6

همدان

84

23/2

سنی

78

21/5

متوسط

257

71%

شیعه

لرستان

100

27/6

مجموع

362

%100

کرمانشاه

70

19/3

کردستان

71

19/6

مجموع

362

%100

باال

52

14/4

مجموع

362

%100
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طبق نتایج جدول ( 49/2 :)1درصد پاسخگویان زن و  50/8درصد آنان نیز مرد بودند .سن اکثریت
پاسخگویان با  62/5درصد با بیشترین فراوانی بین( )18-20سال و اکثریت پاسخگویان با  82/9درصد
مجرد بودند .از میان کل پاسخگویان  37نفر پاسخگویان با  10/2درصد دانشجوی استان ایالم 84 ،نفر با
 23/2درصد فراوانی دانشجوی استان همدان 100 ،نفر با  27/6درصد فراوانی دانشجوی استان لرستان،
 70نفر با  19/3درصد فراوانی دانشجوی استان کرمانشاه و  71نفر با  19/6درصد فراوانی دانشجوی استان
کردستان بودند.
بیشترین فراوانی مربوط به مذهب شیعه دانشجویان 78/5درصد فراوانی،و کمترین فراوانی مربوط به
مذهب سنی دانشجویان 21/5درصد فراوانی بود .از میان کل پاسخگویان  53نفر با 14/6درصد فراوانی
مربوط به پایگاه اقتصادی پایین 257 ،نفر با  %71درصد فراوانی پایگاه اقتصادی متوسط و  52نفر با 14/4
درصد فراوانی مربوط به پایگاه اقتصادی باال بودند.
جدول ( :)2توزیع میانگین مؤلفههای فرهنگ سیاسی نمونه مورد مطالعه
مشارکت سیاسی

تساهل و مدارای

اعتماد سیاسی

برابری جنسیتی

دانش سیاسی

عالقه سیاسی

سیاسی
4/07

3/90

3/68

3/32

3/79

3/74

طبق نتایج جدول( :)2بیشترین میانگین مربوط به مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان وکمترین
میانگین مربوط به اعتماد سیاسی دانشجویان می باشد
جدول ( :)3توزیع میانگین مؤلفههای فرهنگ سیاسی به تفکیک مراكزاستان محل تحصیل پاسخگویان
شهر

مشارکت سیاسی

تساهل و مدارای

اعتماد سیاسی

برابری جنسیتی

دانش سیاسی

عالقه سیاسی

سیاسی
ایالم

(3/54)0/856

(3/48)0/672

(2/81)0/721

(3/41)0/456

(2/90)0/992

(2/54)1/22

همدان

(3/64)0/508

(3/58)0/485

(2/91)0/696

(3/40)0/455

(3/40)1/13

(3/68)1/24

خرم آباد

(3/73)0/516

(3/55)0/564

(3/00)0/631

(3/42)0/586

(3/56)1/01

(2/87)1/02
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کرمانشاه

(2/63)0/485

(3/45)0/423

(2/98)0/447

(3/35)0/445

(2/20)0/960

(2/34)1/00

سنندج

(2/64)0/504

(3/91)0/513

(2/74)0/448

(2/85)0/168

(2/65)0/726

(2/76)1/16

طبق نتایج جدول( :) 3میانگین مشارکت سیاسی در بین دانشجویان شهرهای خرم آباد  ،ایالم  ،همدان،
بیشتر از میانگین مشارکت سیاسی در بین دانشجویان سنندج و کرمانشاه بود .میانگین تساهل و مدارای
سیاسی در بین دانشجویان شهرهای سنندج  ،خرم آباد و همدان بیشتر از میانگین تساهل و مدارای سیاسی
در بین دانشجویان شهرهای دیگر بود .میانگین اعتماد سیاسی در بین دانشجویان شهر خرم آباد بیشتر از
میانگین اعتماد سیاسی در بین دانشجویان شهرهای دیگر بود.میانگین برابری جنسیتی در بین دانشجویان
شهرهای خرم آباد و ایالم و همدان بیشتر از میانگین برابری جنسیتی در بین دانشجویان شهرهای دیگر
بود.میانگین دانش سیاسی در بین دانشجویان شهرهای خرم آباد و همدان بیشتر از میانگین دانش سیاسی
در بین دانشجویان شهرهای دیگر بود.میانگین عالقه سیاسی در بین دانشجویان شهر همدان بیشتر از
میانگین عالقه سیاسی در بین دانشجویان شهرهای دیگر بود.
جدول ( :)4توزیع میانگین مؤلفههای فرهنگ سیاسی به تفکیک مذهب پاسخگویان
مذهب

مشارکت

تساهل و مدارای

سیاسی

سیاسی

اعتماد سیاسی

برابری جنسیتی

دانش سیاسی

عالقه سیاسی

شیعه

(3/62)0/596

(3/54)0/549

(2/91)0/645

(3/36)0/492

(3/37)1/03

(3/61)1/17

سنی

(2/86)0/640

(3/84)0/463

(2/89)0/396

(3/02)0/453

(3/55)0/873

(2/97)1/11

طبق نتایج جدول( :) 4میانگین مشارکت سیاسی ،اعتماد سیاسی ،برابری جنسیتی ،عالقه سیاسی ودانش
سیاسی در بین افراد دارای مذهب شیعه بیشتر میانگین مؤلفه های ذکر شده در بین افراد دارای مذهب
سنی بود .میانگین مؤلفه های تساهل و مدارای سیاسی ،در بین افراد دارای مذهب سنی بیشتر میانگین
تساهل و مدارای سیاسی در بین افراد دارای مذهب شیعه بود.
فرهنگ سیاسی به تفکیک مذهب:
جدول ( )5توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق بر حسب نوع فرهنگ سیاسی به تفکیک مذهب
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نوع فرهنگ

شیعه

سنی

مجموع

فرهنگ دموکراتیک

(118)32/6

(16)4/4

(134)%37

فرهنگ عملگرا

(6)1/7

(0)%0

(6)1/7

فرهنگ بی تفاوت

(148)40/9

(60)16/6

(208)57/5

فرهنگ محدود

(12)3/3

(2)0/06

(14)3/9

مجموع

(284)78/5

(78)21/5

(362)%100

طبق نتایج جدول()5؛ از بین تمام پاسخگویان ( 208)57/5نفر از پاسخگویان با بیشترین فراوانی دارای
فرهنگ بی تفاوت 134)%37( ،نفر از پاسخگویان دارای فرهنگ دموکراتیک 14)3/9( ،نفر از
پاسخگویان دارای فرهنگ محدود 6)1/7( ،نفر از پاسخگویان دارای فرهنگ عملگرا بودند .فراوانی
فرهنگ دموکراتیک  ،عملگرا ،بی تفاوت و محدود در بین افراد دارای مذهب شیعه بیشتر از افراد دارای
مذهب سنی بود.
مؤلفههای فرهنگ سیاسی به تفکیک پایگاه اقتصادی:
جدول ( :) 6توزیع میانگین مؤلفههای فرهنگ سیاسی به تفکیک پایگاه اقتصادی پاسخگویان
پایگاه

مشارکت

تساهل و مدارای

اقتصادی

سیاسی

سیاسی

اعتماد سیاسی

برابری

دانش سیاسی

عالقه سیاسی

جنسیتی

پایین

(3/38)0/665

(3/32)0/742

(2/96)0/675

(3/41)0/563

(3/46)0/940

(3/16)1/13

متوسط

(3/40)0/635

(3/61)0/468

(2/85)0/534

(3/24)0/466

(3/39)1/01

(3/45)1/13

باال

(3/85)0/797

(3/87)0/536

(3/09)0/773

(3/40)0/581

(3/44)1/04

(3/89)1/39

طبق نتایج جدول(  :)6میانگین (مشارکت سیاسی ،تساهل و مدارای سیاسی ،اعتماد سیاسی ،عالقه سیاسی)
در بین افراد دارای پایگاه اقتصادی باال بیشتر از میانگین مؤلفه های ذکر شده دربین افراد دارای پایگاه
اقتصادی متوسط و پایین بود.میانگین مؤلفههای برابری جنسیتی ،دانش سیاسی دارای پایگاه اقتصادی
پایین بیشتر از میانگین مؤلفه های ذکر شده در بین افراد دارای پایگاه اقتصادی متوسط و باال بود.
نوع فرهنگ سیاسی به تفکیک پایگاه اقتصادی:
جدول ( )7توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق بر حسب نوع فرهنگ سیاسی به تفکیک پایگاه اقتصادی
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نوع فرهنگ

پایین

متوسط

باال

مجموع

فرهنگ دموکراتیک

(18)%5

(83)22/9

(33)9/1

(134)%37

فرهنگ عملگرا

(0)%0

(6)1/7

(0)%0

(6)1/7

فرهنگ بی تفاوت

(27)7/5

(162)44/8

(19)5/2

(208)57/5

فرهنگ محدود

(9)2/5

(0)%0

(2)0/06

(14)3/9

مجموع

(53)14/6

(257)%71

(52)14/4

(362)%100

طبق نتایج جدول()7؛ از بین تمام پاسخگویان ( 208)57/5نفر از پاسخگویان با بیشترین فراوانی دارای
فرهنگ بی تفاوت 134)%37( ،نفر دارای فرهنگ دموکراتیک 14)3/9( ،نفر از پاسخگویان دارای
فرهنگ محدود 6)1/7( ،نفر از پاسخگویان دارای فرهنگ عملگرا بودند 33)9/1( .نفر از پاسخگویان
دارای پایگاه اقتصادی باال با بیشترین فراوانی دارای فرهنگ دموکراتیک 6)1/7( ،نفر از پاسخگویان
دارای پایگاه اقتصادی متوسط با بیشترین فراوانی دارای فرهنگ عملگرا 162)44/8( ،نفر با بیشترین
فراوانی دارای فرهنگ بی تفاوت 9)2/5( ،نفر از پاسخگویان دارای پایگاه اقتصادی پایین نیز با بیشترین
فراوانی دارای فرهنگ محدود بودند.
ب -یافته های استنباطی
فرضیه :1به نظرمی رسد بین فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان غرب کشور با مذهب آنان
رابطه وجود دارد.
جدول( :)8رابطه ی همبستگی بین مذهب ونوع فرهنگ سیاسی
نوع آزمون

شدت ارتباط

سطح معناداری

Chi-Square

15/95

0/001

Phi

0/210

0/001

Cramer's V

0/210

0/001

با توجه به نتایج جدول ( )8و با توجه به سطح معناداری آزمونی کای -اسکور که کمتر از ( )0/05خطا
است ،فرض ارتباط بین مذهب و فرهنگ سیاسی پذیرفته میشود .به عبارت دیگر عامل مذهب روی
نگرش افراد به فرهنگ سیاسی مؤثر است .هم چنین با توجه به سطح معناداری آمارههای خی دو و وی
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کرامرز فرض وجود ارتباط بین مذهب و فرهنگ سیاسی پذیرش میشود.
جدول( :)9جدول اطالعات برازش مدل
Likelihood Ratio Tests

Model Fitting Criteria
مدل

آکانیک

بیزین

لگاریتم درست نمایی

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

Null

480/71

480/90

480/71

339/55

3

0/000

Final

147/16

158/83

141/16

فرضیه :2به نظرمی رسد بین فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان غرب کشور با پایگاه اقتصادی
آنان رابطه وجود دارد.طبق نتایج جدول ( :)9پایگاه اقتصادی متغیری از متغیرهای مالی است که بصورت
یک متغیر پیوسته تعریف شده است که عدد کوچکتر توان مالی کم ،عدد بزرگتر توان مالی و پایگاه
اقتصادی باال است بنابراین در حالت کلی با در نظر گرفتن متغیرپایگاه اقتصادی و نوع فرهنگ سیاسی
آزمون فرمن براساس رگرسیون لجستیک چند حالته با توجه به جدول اطالعات برازش مدل و شاخص-
های آکانیک و بیزین و لگاریتم درست نمایی و آزمون مربع کای سطح معنیداری  sig=0/000که از
( )0/05خطا کمتر است .فرض معناداری اثر پایگاه اقتصادی روی فرهنگ سیاسی پذیرفته میشود به
همین دلیل برازش مدل مناسب است و مدل انتخاب شده قابل پذیرش است.
جدول( :)10جدول آزمون نسبت در تنهایی
Model Fitting Criteria

میزان تأثیر
آکانیک

بیزین

480/71

480/71

Likelihood Ratio Tests
لگاریتم درست

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

نمایی
پایگاه اقتصادی

480/71

339/55

3

0/000

جدول( :)11جدول برآورد پارامترهای پژوهش
نوع

پایگاه

ضریب

خطای

آماره

درجه

سطح

ریسک

فاصله اطمینان
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حد

حد

فرهنگ

اقتصادی

رگرسیون

استاندارد

والد

آزادی

معناداری

پایین

باال

1/24

1/43

فرهنگ

پایین

0//288

0/037

62/01

1

0/000

1/33

1/01

سیاسی

متوسط

-0/116

0/064

3/22

1

0/072

0/891

0/785

1/48

باال

0/326

0/036

80/90

1

0/000

1/38

1/29

طبق نتایج جداول ()11،10با توجه به سطح معناداری در این آزمون که از  0/05درصد کمتر است .فرضیه
ارتباط پایگاه اقتصادی و تمایل به فرهنگ سیاسی  4گانه پذیرش میشود .با توجه به جدول برآورد
پارامترهای مدل و ضرایب رگرسیونی پایگاه اقتصادی ضریب مثبت و معناداری با فرهنگ دموکراتیک
و فرهنگ بی تفاوت دارد .یعنی با بهبود وضعیت اقتصادی تمایل به فرهنگهای دموکراتیک و بی تفاوت
بیشتر است و در مقابل در خصوص فرهنگ سیاسی عملگرا شاخص پایگاه اقتصادی معنادار نیست و حتی
ضرایب آن نیز منفی است یعنی با بهبود وضعیت اقتصادی تمایل به فرهنگ سیاسی عملگرا بیشتر است.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه پایگاه اقتصادی ومذهب با فرهنگ سیاسی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان غرب کشور صورت گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد که متغیر پایگاه
اقتصادی بهترین پیشبین برای فرهنگهای سیاسی(دموکراتیک ،بیتفاوت ،محدود،عملگرا) بودند.طبق
نتایج یافته های پژوهش افرادی که در پایگاه اقتصادی پایین جامعه قرار دارند اکثریت گرایش به فرهنگ
سیاسی بی تفاوت دارند وافرادی که در پایگاه اقتصادی متوسطه جامعه هستند گرایش به دو فرهنگ
سیاسی بی تفاوت ودموکراتیک دارند،علت وجود دونوع فرهنگ سیاسی در این پایگاه می تواند به دلیل
این موضوع باشد که با توجه به شرایط حاکم برجامعه(تورم،تحریم)،اکثریت پایگاه متوسط جامعه به
لحاظ دآرمد و رفاه به پایگاه پایین جامعه نزدیک شده اند یعنی به نوعی از تعداد پایگاه متوسطه جامعه
کاسته شده وبه عضوی از پایگاه پایین جامعه تبدیل شده اند ،وطبق یافته ها اکثریت افرادی که درپایگاه
اقتصادی باالی جامعه قرار دارند گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک داشتند این نتایج پژوهش با
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نظریه اینگلهارت ولیپست همسو می باشد .
همچنان که لی پست معتقد است که فرهنگ سیاسی کسانی که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند
بیشتر به فرهنگ دموکراتیک گرایش دارندوی پیش شرط دموکراسی رارفاه اقتصادی می داند ،از نظراو،
ثروت اقتصادی به توسعه آموزش،باالرفتن سطح سواد،گسترش شهرنشینی،تقویت رسانه های جمعی
وتلطیف منازعات سیاسی منجر می شودکه زمینه ساز دموکراسی هستند(.کریکهاوس.)2004 :635،او،با
استناد به دیدگاه های نظریه پردازان سیاسی،چون ماکس وبر وجوزف شومپیتر،که رابطه بازار آزاد و
دموکراسی را نشان داده اند،معتقد است توسعه بسیاری از دموکراسی های قدیمی در اروپا وامریکا شمالی
نتیجه توسعه اقتصادی آنان بوده است،چرا که با افزایش توسعه اقتصادی ورفاه در این جوامع،طبقه متوسط
مستقلی پ دید آمد که با قدرت اقتصادیش جامعه مدنی را شکل دادکه دربردارنده نهادهای نیرومندی
چون احزاب،انجمن ها وانواع گروه های ذی نفع بود که قدرت دولت را تضعیف می کردند.کاهش
قدرت دولت به حاکمیت قانون منجرشد که اساس حکومت دموکراتیک است.اما درکشورهای در حال
توسعه،که معموال قدرت اقتصادی در انحصار اقلیت قرار دارد ودولت منبع درآمد ،قدرت ،سرمایه
ومنزلت است ایجاد نظام دموکراتیک با مشکالت زیادی مواجه است(لیپست.)184:1960،
همچنین طبق یافته های پژوهش بین مذهب نمونه مورد مطالعه وفرهنگ سیاسی رابطه معنی داری وجود
دارد.نتایج نشان دارد که اکثریت دانشجویانی که دارای مذهب سنی بودن( 60 )21/5نفر به فرهنگ
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اینگلهارت ،آلموند و وربا،جان فورن واالزار همسو می باشد.که به عقیده این صاحبنظران ،مذهب متغیری
تاثیرگذاربرنوع فرهنگ سیاسی می باشد.
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