فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،23تابستان 96

شاخصهاي فرهنگ سياسي جمهوري اسالمي ايران
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چكيده
ايران از جمله معدود کشورهايي است که در چشمانداز سياسي و آرماني خويش به دنبال تحقق
سياستهاي فرهنگي است .از این رو ،تأکيد بر اجراي سياستهاي فرهنگي ايراني اسالمي و فقدان
شاخصهاي فرهنگ سياسي سبب شده تا نتوان به مقايسه و ارزيابي فرهنگپذيري سياسي در
جامعه اقدام نمود .از این رو ،هدف این مقاله شناسایی و احصای شاخصهای فرهنگ سیاسی ایران
در بعد کالن و در نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد.
يـکيفي) است .جامعۀ آماري شامل 54
روش تحقيق در اين پژوهش روش ترکيبي کيو(ک ّم 
نفر از اساتيد و صاحبنظران سياسي دانشكدههاي علومسياسي دانشگاههاي دولتي و دانشگاههاي
آزاد اسالمي استان تهران و البرز است .روش نمونهگيري در اين تحقيق به صورت هدفمند بوده و
کام ً
ال غيراحتمالي انجام شده است .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامۀ محققساخت با گويههايي
برگرفته از مطالعات کتابخانهاي و مصاحبههاي دلفي صاحبنظران تشکيل شده است .روايي پرسشنامه
به صورت صوري و محتوايي مـورد تأييد و پايايي پرسـشنامه نيز از طـريق آلفاي کرونباخ مورد
تأکيدصاحبنظران قرار گرفته است .تجزيه و تحليل دادهها از طريق آمار توصيفي و استنباطي و تحليل
.1دانشجوي دكتري سياستگذاري عمومي در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات؛
رایانامهmohammad_jalalirad@yahoo.com:
 .2استادیارگروه علوم اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن(نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهsepehrnia@riau.ac.ir:

عاملي کیو انجام پذیرفته است.
نتایج نشان داد که با آراي اکثریت صاحبنظران ميتوان شاخصهاي مشارکت در انتخابات،
تاکید بر ارزشهاي بومي و مذهبي و فلسفه انتظار و ظهور منجي را جزء اولویتهاي فرهنگ
سیاسي جمهوري اسالمي ایران در بعد کالن مطرح نمود.
این تحقیق ميتواند گام کوچکي را در راستاي تبیین الگوي فرهنگ سیاسي در ایران ایفا
کند.
کليدواژهها :فرهنگ سیاسي،جمهوري اسالمي ایران ،بعد کالن ،شاخص ،روش کیو
 .1مقدمه
اولین بار ،گابریل آلموند واژۀ فرهنگ سیاسي را به کار برد .به نظر وي ،هر نظام سیاسي درون الگویي
خاص از سمتگیري براي کنشسیاسي فعالیت دارد .آلموند و وربا در کتاب فرهنگ مدني4این
مفهومبنديازفرهنگسیاسيرامن ّقحترساختندوفرهنگسیاسيرابرحسبسمتگیريهاوایستارهاي
سیاسي افراد در قبال نظام سیاسي خویش تعریف کردند« .وقتي از فرهنگ سیاسي یک جامعه سخن
ميگوییم در واقع به نظام سیاسي به همان وجهي که در قالب شناختهها ،احساسات و ارزشیابيهاي
اعضاي آن در ذهن و روح آنها جايگیر شده است نظر داریم» (چیلکوت.)345 :1377 ،
در واقع فرهنگ سیاسيِ یک جامعه مجموعهاي از آرمانها ،نگرشها و طرز برخوردهاي
کموبیش ثابت دربارۀ قدرت و سیاست است که تحتتأثیر عقاید ،نمادها ،ارزشها و باورهاي افراد
و در متن تاریخ و حیات جمعي آنها شکل ميگیرد و به رفتارها و کنشهاي سیاسي در قبال نظام
سیاسي جهت ميدهد (اخترشهر .)57 :1386 ،پي بردن به فرهنگ سیاسي جامعه و اینکه آنها چه
ویژگي و شاخصی از فرهنگ سیاسي را دارند و نیز راهحل بهتر شد ِن فرهنگ سیاسي یکي از مباحثی
است که چندین و چند سال در بین متفکران داخل و خارجي مورد توجه بوده است.
با توجه به اینکه ایران در چشمانداز بیستساله و در اسناد باالدستی (نقشۀ مهندسی فرهنگی)
خویش به دنبال تحقق سیاستهاي فرهنگي است ،از جمله معدود کشورهایي است که در چشمانداز
سیاسي و آرماني خود در پیِ تحقق سیاستهاي فرهنگي است ،از این رو تأکید بر اجراي سیاستهاي
فرهنگي ایراني اسالمي و فقدان شاخصهاي فرهنگ سیاسي سبب شده است نتوان به مقایسه و ارزیابي
فرهنگپذیري سیاسي در جامعه و تعیین وضعیت موجود در حوزههاي سیاستگذاران ،کارگزاران
سیاسي ،جامعۀ عام مردمي و یا تعیین وضعیت مطلوب نهایي در راستاي فرهنگ ملي و اسالمي ایراني
اقدام کرد و این امر موجب بروز وقفه و رکود در ارتقا و توسعۀ پایدار و توسعۀ سیاسيـفرهنگي جامعه
شده است .فقدان نقشۀ جامع فرهنگ سیاسي در جامعه در وهلۀ اول به دلیل نبودن معیارها و شاخصهاي
سنجش و ارزیابي این مقوله است؛ چرا که براي ترسیم هر پدیدهاي ابتدا باید معیارهاي اندازهگیري آن
را تعیین کرد و در نهایت به ارزیابي و یا ارتقای آن پرداخت .در این پژوهش ،محققان سعي دارند با ارائۀ
3
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3. Almond
4. The Civic Culture

الگویي نسبتاً جامع ،محوریت مشترکي را براي اندیشیدن در حوزۀ «فرهنگ سیاسي» فراهم آورند ،تا
صاحبنظران سیاسي ،کارگزاران و مردم تشکیلدهندۀ فرهنگ عام را قادر سازند با پذیرش محتوایي
مشترك و قابل قبول ،توانایي تجزیه و تحلیل کیفیت و کمیت این مقولۀ بین رشتهاي را فراهم آورند.
امروزه براي تحقق آرمانهاي متعالی دیني و مليِ ایراني باید به هنرهاي دیپلماسي سیاسي
5
مجهز بود ،از این رو به نظر ميرسد انتخاب مؤلفههاي فرهنگ سیاسي باید با شاخصهاي روتینِ
موجود در جوامع بینالملل نیز همخواني الزم را داشته باشد تا بتوانند عالوه بر تأمین نیازهاي داخلي
کشور شرایط مقایسه و ارزیابي جهاني را نیز فراهم نمايد.
از این رو ،این پژوهش بر آن است تا به نوعي شاخصسازي یا استانداردسازي در مفاهیم انتزاعي
فرهنگ سیاسي را ایجاد کند و این شاخصها بتوانند شرایط مقایسه بین فرهنگپذیري سیاسي را بین
دولتهاي مختلف ایراني و کشورهاي منطقه و جهان مهیّا نماید .چرا که در صورت نپرداختن به این
مسئله نميتوان فرهنگ سیاسي را در دورههاي مختلف با یکدیگر مقایسه و ارزیابي کرد و حتي جهت
دیپلماسيهاي سیاسي و فرهنگي نميتوان بر مباني و شاخصهاي مشترك اعمال استراتژي نمود .به هر
جهت ،وجود شاخصهاي فرهنگ سیاسي عالوه بر ایجاد زمینههاي ک ّميسازي ،ميتواند در راستاي
ارتقاي کیفي تعامالت سیاسي و فرهنگ سیاسي نیز سودمند باشد .هدف از این پژوهش شناسایيِ
شاخصهاي فرهنگ سیاسي در بُعد کالن شامل شاخصهای برگرفته از مؤلفههای فرهنگ سیاسي
غربي ،فرهنگ سیاسي سنتي و فرهنگ سیاسي اسالمي است.

5. Routine
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 .2مبانی نظری
واژۀ فرهنگ سیاسي ،که معادل « »Political Cultureدر انگلیسي و «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﯿﺔ» در عربي است،
پس از جنگجهاني دوم در ادبیات توسعۀ سیاسي مطرح شده است .این واژه را نخستین بار ،گابریل
آلموند در علم سیاست به کار برد .تعبیر فرهنگ سیاسي را همچنین ميتوان در نوشتههاي جامعهشناختي
و مردمشناختي کساني مانند ساموئل بوراندر ،آدام اوالم ،روت بندیکت ،مارگارت مید ،آبرام کاردینر،
رالف لینتون و ...دنبال کرد که در زمینۀ فرهنگ و شخصیت کار کردهاند (به نقل از :ابوطالبي.)11 :1384،
فرهنگ سیاسی از دیدگاه صاحبنظران و محققان به گونههاي متنوعي مطرح و ارائه شده است.
به عنوان مثال ،ميتوان به گونههاي فرهنگ سیاسي تعریفشده از سوی گابریل آلموند (محدود،
تبعي ،مشارکتي) ،والتر روزنبام (مدني ،غیردیني ،ایدئولوژیک ،همگن ،چندپاره) ،دانیل االزار
(فردگرا ،اخالقگرا ،سنتي) ،محمود سریعالقلم (قبیلهاي و عشیرهاي) ،سمیح فارسون و مهرداد مشایخي
(اسالمگرا،آزاديخواه و جامعهگرا) اشاره کرد.
نکتهاي که باید متذکر شد آن است که ،براي طبقهبندي فرهنگ سیاسي باید به مجموعۀ شرایط
محیطي و نظام سیاسي توجه کرد .ترکیب شرایط مختلف ،فرهنگهاي سیاسي متفاوتي را درست
ميکند؛ شاید به همین دلیل ،پژوهشگران ،فرهنگ سیاسي را به صورتهاي مختلف طبقهبندي کردهاند.
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گابریل آلموند و سیدنی وربا 6طي دو سال (1959ـ )1960از راه مصاحبه با حدود  5هزار نفر در 5
کشور انگلستان ،ایاالت متحدۀ آمریکا ،آلمان ،ایتالیا و مکزیک کوشیدند ایستارهاي سیاسي ملي را از
راه سنجش سه متغیر مهم اندازهگیري کنند .1 :مردم فکر ميکنند حکومت چه تأثیري در زندگي آنها
دارد؟  .2مردم نسبت به حکومت چه تکلیفي احساس ميکنند؟  .3مردم از حکومت چه انتظاري دارند؟
از نظر این دو پژوهشگر در کتاب فرهنگ مدني ،سه نوع فرهنگ سیاسي برآمده از این متغیرها
هستند .1 :فرهنگ سیاسي محدود7؛  .2فرهنگ سیاسي تبعه8؛  .3فرهنگ سیاسي مشارکت.9
فرهنگ سیاسي ،برخاسته از فرهنگ یک جامعه است که در فرایند اجتماعي شدن ،بازتولید
ميشود یا امکان تغییر پیدا ميکند .فرهنگ سیاسي دربرگیرندۀ طیف وسیعي از خصلتهای بشري
است که رنگي سیاسي به خود گرفته است .این خصلتها که اجزاي تشکیلدهندۀ فرهنگ سیاسي به
شمار میروند ،عبارتاند از :تلقیات ،عقاید ،احساسات و عواطف ،ارزشها ،جهتگیريها و باالخره
رفتارها در یک جامعۀ سیاسي .این مفهوم عام از دیدگاههاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است که
در ادامه به پارهاي از آنها اشاره ميشود.
 .1 .2فرهنگ سياسي از نظر آلموند
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در نگاه آلموند ،فرهنگ سیاسي مجموعهاي از منشها ،اعتقادات و احساسات یک ملت نسبت به سیاست
در زماني مشخص است .این فرهنگ سیاسي را تاریخ آن ملت از طریق فرایندهاي اجتماعي ،اقتصادي و
عمل سیاسي مداوم شکل ميدهد .آن الگوهاي منشي که در تجربۀ گذشته شکل گرفتهاند،
تأثیر اجبارکنندۀ پراهمیتي بر رفتار سیاسي آینده دارند« .فرهنگ سیاسي بر رفتار افراد در ایفاي نقش
سیاسي ،بر محتواي تقاضاي سیاسي آنها و واکنش آنها نسبت به قوانین تأثیر ميگذارد» (به نقل از:
نادمي.)15 :1390 ،
آلموند در ارزیابي سطح فرهنگ سیاسي جامعۀ معین ،چهار ضابطه را یادآور شده است:
 .1فرد چه شناختي در مورد ملت ،نظام سیاسي به مفهوم کلي آن و چه شناختي از تاریخ آن ،اندازه،
موقعیت ،قدرت ،خصوصیات «قانون اساسي » و مانند آن دارد؟ احساساتش نسبت به نظم اجتماعي
چیست؟
 .2از ساختها و نقشهاي نخبگان سیاسي مختلف و خط مشيهاي سیاسي پیشنهادي که در
جریان رو به باالي خط مشيسازي وجود دارد ،چه شناختي دارد؟ احساسات و عقایدش در مورد این
ساختها ،رهبران و خط مشيهاي سیاسي پیشنهادي چیست؟
 .3دربارۀ جریان رو به پایین اجراي خط مشي ،ساختها ،افراد و تصمیمات مربوط به این روندها
چه شناختي دارد؟ احساسات و عقایدش دربارۀ آنها چیست؟
 .4چگونه خود را به عنوان عضوي از نظام سیاسي تصور ميکند؟ در مورد حقوق ،قدرتها،
6. Verba
7. Parochial
8. Subjective
9. Participation

 .2 .2فرهنگ سياسي از نظر سيدني وربا

سیدني وربا از محققان و پیشگامان حوزۀ مطالعات فرهنگ سیاسي در بحث از فرهنگ سیاسي و رابطۀ
آن با کنش و رفتار سیاسي ،فرهنگ سیاسي را «نظام باورهاي تجربهپذیر ،نهادها و ارزشهایي ميداند
که پایه و مبناي کنش سیاسي است» .وي به تبع آلموند ،بر این عقیده است که فرهنگ سیاسي ميخواهد
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تعهدات و استراتژيهاي مربوط به دسترسي به نقطۀ نفوذ چه شناختي دارد؟ و دربارۀ قابلیتهایش
چگونه فکر ميکند؟ (به نقل از :عابدي اردکاني.)143 :1393 ،
بنابراین ،اصطالح «فرهنگ سیاسي» به موضعگیريهاي خاص سیاسي اشاره ميکند ،گرایش نسبت
به نظام سیاسي و قسمتهاي مختلف آن و گرایش نسبت به نقش خویش در نظام« .ما از فرهنگ سیاسي
صحبت ميکنیم ،همانگونه که ميتوانیم از فرهنگ اقتصادي ،یا فرهنگ مذهبي سخن بگوییم و آن
عبارت است از مجموعهاي از موضعگیريها نسبت به اهداف خاص و روند اجتماعي و ....زماني که
از فرهنگ سیاسي یک جامعه صحبت ميکنیم ،به نظام سیاسياي اشاره ميکنیم که در شناختها،
احساسات و ارزیابي مردمش دروني شده است و مردم آن را استنباط کرده ،در آن قرار ميگیرند؛
چنانکه ایشان در نقشهاي غیرسیاسي و نظامهاي اجتماعي ،اجتماعي شدهاند» (به نقل از رزاقي.)1375،
آلموند بر این اساس ،سه مدل از فرهنگ سیاسي را عرضه ميکند:
 .1فرهنگ سیاسي جوامعي که افرادش در محدودۀ مناسبات سنتي تابع تصمیمگیريهاي سران و
رهبرانهستند.
 .2فرهنگ سیاسي جوامعي که افرادش تا آن حد مشارکت داده ميشوند که در معرض
سیاستگذاري قرار ميگیرند.
 .3فرهنگ سیاسي جوامعي که افرادش مشارکت فعال دارند ،تا آنجا که حتي بر سیاستگذاريها
اثر ميگذارند.
آلموند براساس هریک از این مدلها و یا تلفیقي از آنها به تحلیل جایگاه جوامع انساني و این
موضوع پرداخته است که یک جامعه تا چه اندازه داراي فرهنگ سیاسي مدني است (به نقل از :نادمي،
.)16-15 :1390
آلموند با بیان اینکه در مقایسۀ نظامهاي موجود ،بررسي نهادهاي حقوقي چندان نتیجهاي نميدهد،
ميکوشد براي مقایسۀ روششناختي نظامهاي سیاسي با کمک از جامعهشناسي و مردمشناسي طرحي
ارائه دهد .او تأکید ميکند که نظامهاي اصلي سیاسي را «که در جهان فعلي وجود دارند ميتوان بر
حسب رشتهاي پیونددهنده دستهبندي کرد» .از این لحاظ ،رویکرد فرهنگ سیاسي ،با رویکرد نهادهاي
حقوقي ،در این معنا تفاوت دارد که رویکرد نهادهاي حقوقي بر ساختار حقوقي نهادهاي سیاسي و
روند تصمیمگیري مطابق با قانون اساسي تأکید دارد ،در حالي که رویکرد فرهنگ سیاسي گامي
پیشتر مینهد و بر فراسوي نهادهاي رسمي سازمان سیاسي تأکید ميکند .آلموند ميگوید« :باید نقش
پیوندهاي خانوادگي ،نقشتودهها ،انتخابکنندگان ،گروهبنديهاي سببي و پایدار و همه کانونهاي
قدرت و نفوذ در روند سیاسي و ...به حساب آورده شود» (به نقل از :عالم.)1528 :1374 ،
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بین تجزیه و تحلیل خرد (جنبههاي روانشناختي رفتار سیاسي فرد) و تجزیه و تحلیل کالن (جامعهشناسي
سیاسي) پل بزند (هنري لطیفپور .)26 :1380 ،وربا ميگوید« :فرهنگ سیاسي ماهیتاً شامل نظامي از
باورهاي تجربي ،نشانههاي بیاني و عاطفي و ارزشها است که شرایطي را که عمل سیاسي در آن رخ
ميدهد ،مشخص ميکند» (به نقل از :عابدي اردکاني .)143 :1393 ،سیدني وربا فرهنگ سیاسي را چنین
مفهومبندي ميکند« :فرهنگ سیاسي عبارت است از نظام باورهاي تجربهپذیر ،نمادها و ارزشهایي که
پایه کنش سیاسي است (به نقل از :رزاقي .)1375 ،او ميگوید که فرهنگ سیاسي ميخواهد بین تجزیه
و تحلیل فرد ،یعني جنبههاي روانشناختي رفتار سیاسي فرد ،و تجزیه و تحلیل کالن ،یعني جامعهشناسي
سیاسي ،پل بزند .فرهنگ سیاسي ميکوشد تجزیه و تحلیل رفتاري را در بررسي مفهومهاي مهم سیاسي
مثل ایدئولوژي سیاسي ،حاکمیت ،مشروعیت ،ملیت و حکومت به کار گیرد.
زماني که از فرهنگ سیاسي صحبت ميشود ،عم ً
ال وارد ذهن افراد شده و با استفاده از ابزارهاي
روانکاوانه به بررسي دالیل جهتگیري و رفتارهاي سیاسي آنها پرداخته میشود و با استفاده از
روانشناسي سیاسي میتوان دریافت که چگونه عقاید و رفتارهاي سیاسي فرد شکل ميگیرند .فرهنگ
سیاسي محیطي رواني است که تضادهاي سیاسي در آن هدایت ميشوند و سیاستهاي عمومي در
آن اتخاذ ميگردند .در محیط ذهنيـ رواني مزبور مجموعۀ وسیعي از راههاي تفکر و شیوههاي اندیشه
فرد دربارۀ جلوهها و مصداقهاي سیاست شکل ميگیرند .مهمترین عملي را که در این محیط ميتوان
صورتدادتبیینالگوهایياستکهسببجهتگیريفردنسبتبهعینیتهاوواقعیاتسیاسيـاجتماعي
و پدیدههاي مختلف آن ميشوند .به این ترتیب ،مهمترین دستاورد تعریف فرهنگ سیاسي این مدعا
است که احتماالً جهتگیريها و رفتارهاي سیاسي فرد رابطهاي علت و معلولي با ارزشها و سمبلهاي
او دارند (به نقل از :نظري ،علم و آلغفور 77 :1392 ،؛ و نیز :امیني و خسروي.)130 :1389 ،
 .3 .2فرهنگ سياسي از نظر رابرت دال

رابرت دال 10فرهنگ سیاسي را عامل مهم تعیینکنندۀ الگوهاي متفاوت سیاسي ميداند .وي با بهرهگیري
از رویکرد فرهنگ سیاسي ،جنبههایي از ذهن و روان جوامع سیاسي را در نظر ميگیرد و به کمک این
رویکرد ،الگوهاي مختلف مخالفت سیاسي را در چهار جهت تبیین ميکند:
 .1جهتگیري نسبت به سیستم سیاسي :دلبستگي در برابر احساس غربت؛
 .2جهتگیري نسبت به عمل جمعي :همکاري در برابر فقدان همکاري؛
 .3جهتگیري نسبت به دیگران :اعتماد در برابر بياعتمادي؛
 .4جهتگیري نسبت به حل مسائل :عملگرایي در برابر تعصب عقیدتي(به نقل از نادمي16 :1390 ،؛
رزاقي 1375 ،؛ عظیمي و رسولي.)230 :1389 ،

10. Dahl

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دورة  ،7ﺷﻤﺎرة  ،23ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 96

 .3مروري بر پيشينۀ تحقيقات داخلي
با مروري بر بیش از  140تحقیق انجام شده در حوزۀ فرهنگ سیاسي(بدون توجه به استخراج
شاخصهاي فرهنگ سیاسي ،فقط به دلیل ذکر کلمۀ فرهنگ سیاسي) تحقیقي که به وضوح به احصا
و تبیین شاخصهاي فرهنگ سیاسي نظام جمهوري اسالمي ایران ،توجه نماید وجود نداشت .از این
رو ،محقق جهت جمعآوري شاخصهاي موجود فرهنگ سیاسي ایران به صورت فراتحلیل با مرور بر
بیش از  140مقاله و پایاننامۀ مرتبط ،به استخراج شاخصهاي فرهنگ سیاسي جمهوري اسالمي ایران
مبادرت نمود .عليرغم این امر ،پایاننامهها و تحقیقات نسبتاً مرتبط در زیر مطرح ميشوند .از جملۀ این
تحقیقات ميتوان به پژوهش شریف ( )1387با عنوان «تحول فرهنگ سیاسي در ایران پس از انقالب
اسالمي از دو حیث چرایي و چگونگي» اشاره کرد .وي فرهنگ سیاسي را در قالب تحول در ساخت
سیاسي ،شکلگیري تکثر سیاسي ،تحوالت جمعیتي تغیر سطوح تحصیلي ،تغیر در گروههاي مرجع و
تحول در حوزۀ فرهنگ و اندیشه معرفي کرده است و اعتقاد دارد که فرهنگ تبعي پیش از انقالب به
فرهنگ سیاسي مشارکتي پس از انقالب تبدیل شده است و تغییر شکل ساختاري فرهنگ سیاسي را
چرایي و چگونگي فرهنگ سیاسي انقالب معرفي میکند.
پژوهش دیگر را کریمي ( )1390با موضوع «تحلیل مقایسهاي فرهنگ سیاسي نخبگان سیاسي
ایران :اصالحطلب و اصولگرا» انجام داده است .وي با مطالعۀ شاخصهاي فرهنگ سیاسي که گابریل
آلموند و سیدني وربا انجام دادند ،به این جمعبندي دست یافته است که بروز نوعي از پوپولیسم سیاسي
در ساختار سیاسي ایران باعث شده است اصالحطلبان با داشتن نحلۀ فکري روشنفکري ،نسبت به
دیدگاه تکثرگرایانه اقبال بیشتري از خود نشان دهند و از این رو ،حمایت از آزادي بیان و تساهل داراي
بار ارزشي مثبتي میان آنها است و پیوند میان اصولگرایان با بازاریان و روحانیون باعث شده است به
فرهنگ سیاسي توده نزدیکتر و در نتیجه از اعتماد سیاسي ،اعتماد به نفس در مشارکت سیاسي و
احساس امنیت سیاسي باالتري برخوردار باشند.
پژوهش عباسي( )1391با عنوان «نقش فرهنگ سیاسي شیعه در ارتقای توسعۀ سیاسي جمهوري
اسالمي ایران» از دیگر پژوهشهاي این حوزه است .وي عناصر فرهنگ سیاسي شیعه را امر به معروف،
امامت ،غیبت و انتظار ،عدالت ،جهاد ،شهادت ،اجتهاد ،نهضت عاشورا ،مردمساالري دیني ،مصلحت و
آزادي معرفي کرده و اینگونه نتیجه گرفته است که شناخت صحیح از فرهنگ شیعه و استفاده از اصول
اساسي دین و بازگشت به اعتقادات واقعي شیعي بدون تغییر و تبدیل آن بر اساس منافع به ارتقای توسعۀ
سیاسي منجر خواهد شد.
پوستینچي ( )1389در پژوهش خود با عنوان «نشانهشناسي فرهنگ سیاسي مقاومت در دفاع
مقدس» با تأکید بر شاخصهاي شهادتگرایي ،ایثار و فداکاري ،اسطورههاي مذهبي چون اسطورۀ
عاشورا ،بیگانههراسي ،بسیج سیاسي و اجتماعي و نمادهاي مذهبي به این نتیجه رسیده است که بسیاري
از مفاهیم بنیادین ایدئولوژي شیعه با روحیۀ ایراني گره خورده و قدرت مقاومت و خودآگاهي سیاسي
و دیني را باز تولید کرده است.
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 .4روششناسی پﮋوهش
روش پژوهش در این تحقیق روش کیو است که نوعي روش ترکیبي است؛ یعنی در بعد انتخاب حجم
نمونه هدفمند و غیراحتمالي نمونههاي آماري را مورد توجه قرار داده است و از طریق مصاحبۀ کیفی
(روش کیفی) به استخراج شاخصهای فرهنگ سیاسی پرداخته شده است ولي در گام بعدی با تحلیل
عاملي ساختاري ،محقق به بررسي و مقایسۀ شاخصها (روش ک ّمی) پرداخته است .روش کیو ضمن
برخورداري از ویژگيهاي روش کیفي ،از رویکرد ک ّمي نیز برخوردار است و از آمار بیشترین بهره را
ميبرد .در این روش ،گویههاي بررسيشده ،بر روي کارتهایي که به کارتهاي کیو موسوم هستند،
نوشته یا چاپ ميشوند و در اختیار پاسخگویان قرار ميگیرند و به ترتیبي که پژوهشگر تعیین ميکند،
روی کارتهاي مقیاس لیکرت توزیع ميشوند؛ به صورتي که توزیع فراوانيها «شبه نرمال» باشد.
بنابراین ،روش کیو یک روش تحقیق مورد استفاده براي مطالعۀ ذهنیت افراد است و در باب اینکه چگونه
افراد در مورد یک مقوله فکر ميکنند ،مورد استفاده قرار گرفته است (خوشگویان فرد.)14 :1386 ،
با این توضیح ،محقق قصد دارد به بررسی ذهنیت متخصصان و صاحبنظران در خصوص
شاخصهاي تشکیلدهندۀ فرهنگ سیاسي در کشور بپردازد .در این روش ،اطالعات و مفاهیم مستخرج
از کتب ،مقاالت و اسناد در حوزۀ فرهنگ سیاسي در اختیار سیاستگذاران ،قانونگذاران ،مسئوالن
و کارگزاران اجرایي مرتبط و کام ً
ال متخصص قرار داده ميشود و سؤاالت به صورت نیمهباز و ارائۀ
پیشنهاد خواهد بود تا براي آنها معنا و تفسیري بیاورد که ذهنیت آنها شناسایي و اطالعات مبهم و
پنهاني که در وراي این اطالعات آشکار نهفته است ،کشف شود و تنوع دیدگاههاي ذهني در مورد
فرهنگ سیاسي را توصیف کند و با مرتبسازي نمونه بهوسیلۀ مشارکتکننده بیشتر با ابزار سنجش
درگیر و نهایتاً خود ذهنیت اندازهگیري شود .در این پژوهش ،به نگرش متخصصان و صاحبنظران
در خصوص ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي فرهنگ سیاسي نظام جمهوري اسالمي ایران پرداخته شده
است .برای گردآوری فضای گفتمان در این تحقیق ،ابتدا به مطالعۀ کتب ،پایاننامهها ،مقاالت ،سایتها،
پرداخته شد و در مرحلۀ بعدی با تعدادی از خبرگان این موضوع به عنوان متخصصان و صاحب نظران
آگاه در این حوزه مصاحبه و دیدگاههای آنها در این خصوص دریافت شد.
نکتۀ قابل توجه در پژوهش به روش کیو این است که برخالف سایر پژوهشهاي آماري ،جامعۀ
نمونه در این روش مشارکتکنندگان نیستند بلکه گزینههاي مجموعۀ کیو جامعۀ نمونه را تشکیل
ميدهند .در این روش هر مشارکتکننده در حکم یک متغیر ظاهر ميشود .از این رو ،در روش
کیو ،مشارکتکنندگان آگاهانه و از بین افراد گوناگون فضاي گفتمان با تحصیالت ،شغل و تجربۀ
متفاوت که انتظار ميرود ذهنیتهاي متنوعتري داشته باشند و به عنوان «نمونهگیري هدفمند» انتخاب
ميشوند(دانایيفرد ،حسیني و شیخها .)59-62 :1392 ،برخالف روشهاي ک ّمیِ معمول که در آنها
از شمار بسیاری از پاسخگویان اندك سؤاالتی کرده میشود ،در مطالعۀ کیو ،سؤاالت بسیار به شمار
اندکی از پاسخگویان عرضه میشود .به ایـن ترتیـب ،مطالعـات کمـّي بـیش از همـه بـرتوزیعها تاکید
دارند ولي مطالعات کیو بر سؤالها (خوشگویانفرد .)28-29 :1386 ،در این تحقیق ،به دلیل وجود
قضاوتها و پیشداوریهای نگرشی و دستهبنديهاي جناحي و سیاسي مختلف ،اشباع و اجماع

اطالعاتی در خصوص شاخصها با  54حجم نمونه محقق گردید .نمونۀ آماري عبارتاند از  54نفر از
اساتید از دانشگاههاي دولتي و سراسري تهران و البرز که نام آنها از این قرار است :دانشگاههای امام
حسین(ع) ،تهران ،شهید بهشتي ،عالمه طباطبایي ،تربیت مدرس ،پیام نور و دانشگاههاي آزاد واحد علوم
تحقیقات ،واحد تهران مرکز ،واحد تهران جنوب ،واحد کرج ،واحد رودهن .این افراد به صورت غیر
احتمالی و هدفمند انتخاب شدند و از طریق مصاحبه و با بهرهگیری از کارتهای کیو ،در نگرش و
اولویتبندی نگرشی مورد بررسی قرار گرفتند .مصاحبهها به روش«تحلیل تم»11انجام شد ،به طور ایدئال
در مصاحبه با استفاده از تحلیل تم و مضامین ،به جمعآوري اطالعات تا زمانی ادامه داده میشود که به
«نقطۀ اشباع»12اطالعاتی رسیده شود .بهنحوی که دادههاي جدید جمعآوري شده با دادههایی که قب ً
ال
جمعآوري شده بودند تفاوتی نداشته باشند .از این رو برای جمع آوری اطالعات از مصاحبه عمیق و
پرسشنامه(بهصورت کارت کیو) استفاده شده است.
در پژوهش حاضر ،ابتدا براي تعیین الگوي ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي مصاحبۀ عمیق از  60نفر از
متخصصان مرتبط استخراج شد و با توجه به فاز اول و دوم تحقیق بالﻎ بر  450گزاره یا عبارت به دست
آمد که با ویرایش ،جمعبندی و طبقهبندی عبارتها از مصاحبهها و مقاالت 73 ،عبارت در قالب شش
مؤلفه و سه بُعد مشخص گردید که در این مقاله فقط بُعد کالن بررسی و تحلیل شده است.
در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه ،از روایی محتوایی استفاده شده است .بدین صورت که
پرسشنامۀ تهیهشده بین  20نفر از افراد متخصص و صاحبنظر توزیع شده و از نظر صوري و محتوایي
مورد تأیید قرار گرفته است .پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمونـآزمون مجدد و درگام دوم از ضریب
آلفاي کرونباخ به قرار زیر استفاده شد:
فرهنگ سياسي غربي

0/7651

فرهنگ سياسي سنتي

0/8352

فرهنگ سياسي اسالمي

0/8453

براي تحلیل آماري دادههاي حاصل ،از روش تحلیل عاملي استفاده شده است که یک روش چند
متغیره است؛ تحلیل عاملی کیو و «تحلیل مؤلفههای اصلی» ،13که از بُعد آماری همان تحلیل عاملی است
و شامل استخراج عاملها ،چرخش آنها و محاسبۀ امتیازهای عاملی میشود ،ولی از دو نظر با تحلیل
عاملی عادي متفاوت است :نخست آنکه تحلیل عاملی بر روی افراد به جای متغیرها صورت میگیرد
و دوم اینکه این شیوۀ سنجش دادههای مورد استفاده در تحلیل عاملی کیو ذهنی است ،در حالی که در
تحلیل عاملی ،از روش عینی استفاده میشود (خوشگویان فرد.)133-134 :1386 ،
11. Theme Analysis
12. Saturation
13. Principle Components Analyis
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مؤلفههاي فرهنگ سياسي

آلفاي كرونباخ
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برای استفاده از این روش ،از مدل «معادالت ساختاری» 14و نرمافزار «لیزرل» 15استفاده میشود .از
اینرو در راستاي تجزیه و تحلیل این تحقیق از آمار توصیفي ،میانگین و واریانس براي نشان دادن سهم
شاخصها و آمار استنباطي و بهرهگیري از تحلیل عاملي و آزمون فریدمن براي نشان دادن ضرورت و
اولویتها استفاده شده است.
 .5یافتههای تحقيق

 .1 .5توصيﻒ شاخصهای فرهنگ سياسي جمهوري اسالمي ایران

 .1 .1 .5توصيﻒ متﻐير فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي ﻏربي

جدول  .1فراواني و ميانگين گویههاي شاخصهای فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از مؤلفۀ فرهنگ سياسي ﻏربي

شاخصهاي فرهنگ سیاسي جمهوري اسالمي ایران در بُعد کالن از دیدگاه نخبگان

142

براي سنجش متغیر فرهنگ سیاسي ایران ،برگرفته از مؤلفۀ فرهنگ سیاسي غربي پنج گویه یا
گزاره با توجه به ادبیات موضوعي در یک طیف هفت قسمتي طراحي گردید .نتایج بهدستآمده
نشان میدهد که گویۀ «مشارکت در انتخابات» با میانگین  5/6038در یک دامنۀ هفت قسمتي از نظر
پاسخگویان بیشترین تأثیر و گویۀ «توسعهطلبي سیاسي» و «جهانيسازي سیاسي» با رتبۀ میانگین 4/6731
کمترین اثر را برجاي گذاشته است.

14. SEM: Structural Equation Modeling
15. Lisrel

 .2 .1 .5توصيﻒ متﻐير فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از مؤلفۀ فرهنگ سياسي سنتي
جدول  .2فراواني و ميانگين گویههاي متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از مؤلفه فرهنگ سياسي سنتي
کام ً
ال
مخالفم

11/5

53/8

32/7

6/1538

20/8

50/9

20/8

5/7736

18/5

38/9

33/3

5/7593

19/2

42/3

26/9

5/6346

18/9

30/2

34/0

5/5660

20/8

39/6

26/4

5/5472

5/6

20/4

29/6

29/6

5/3333

6/0

4/0

16/0

16/0

46/0

12/0

5/2800

دوآلیسم فرهنگي

5/7

7/5

3/8

11/3

22/6

32/1

17/0

5/0189

مردساالري

3/7

14/8

9/3

1/9

27/8

31/5

11/1

4/7407

مخالفم

تأکید بر ارزشهاي

1/9

بومي و مذهبي
تمرکزگرایي

3/8

خویشاوندساالري

1/9

7/4

اسطوره سازی

1/9

5/8

5/7

3/8

بیگانههراسي

3/8

3/8

عوامزدگي

5/6

9/3

رابطهمداري بهجاي
شایستهمداريسیاسي

کمي
مخالفم

نظري
ندارم

حفظ فاصلۀ قدرت

3/8

3/8
7/5
5/7

براي سنجش متغیر فرهنگ سیاسي ایران ،برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سیاسي سنتي ده گویه
یا گزاره با توجه به ادبیات موضوعي در یک طیف هفت قسمتي طراحي گردید .نتایج بهدستآمده
نشان ميدهد که گویۀ «تأکید بر ارزشهاي بومي و مذهبي» با میانگین  6/1538در یک دامنۀ هفت
قسمتي از نظر پاسخگویان بیشترین تأثیر و گویه مردساالري با رتبۀ میانگین  4/7407کمترین اثر را
برجاي گذاشته است.
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کمي
موافقم

موافقم

کامال ً
موافقم

میانگین
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 .3 .1 .5توصيﻒ متﻐير فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي اسالمي
جدول  .3فراواني و ميانگين گویههاي متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از مؤلفۀ فرهنگ سياسي اسالمي
کمي
مخالفم

نظري
ندارم

کمي
موافقم

موافقم

کام ً
ال
موافقم

میانگین

کام ً
ال
مخالفم

1/9

3/7

16/7

48/1

29/6

6/0000

3/7

18/5

46/3

29/6

5/9630

3/7

24/1

35/2

33/3

5/9074

1/9

24/5

54/7

18/9

5/9057

3/8

5/7

20/8

37/7

32/1

5/8868

5/7

1/9

15/1

54/7

20/8

5/7547

5/7

28/3

43/4

20/8

5/7358

7/4

31/5

42/6

18/5

5/7222

5/6

3/7

29/6

42/6

18/5

5/6481

پذیرش مطلقۀ
والیت فقیه

1/9

3/7

11/1

24/1

33/3

25/9

5/6111

خوديوغیرخودي

5/6

1/9

7/4

25/9

33/3

25/9

5/5741

تولي و تبري

3/7

9/3

5/6

16/7

46/3

18/5

5/4815

صدور انقالب

1/9

1/6

5/6

11/1

16/7

42/6

20/4

5/4815

غربستیزي

1/9

1/9

7/4

5/6

33/3

27/8

22/2

5/3889

حمایت از
مستضعفان

3/7

1/9

9/3

1/9

33/3

31/5

18/5

5/2778

مردمساالري دیني

3/7

5/6

1/9

5/6

33/3

35/2

14/8

5/2407

تبعیتجمعيدر
مناسبات

1/9

1/9

5/7

13/2

37/7

35/8

3/8

5/0566

تساهل و مدارا

1/9

13/0

11/1

9/3

24/1

33/3

7/4

4/7037

مخالفم

فلسفۀ انتظار و
ظهور منجي
حاکمیت فرهنگ
شیعيگري

1/9
3/7

شهادتطلبي
پایبندي به نمادهاي
دیني
حاکمیت فرهنگ
عاشورایي
ظلمستیزي

1/9

قاعدۀ نفي سبیل
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1/9

پذیرش کاریزما
امر به معروف و
نهي از منکر

براي سنجش متغیر فرهنگ سیاسي ایران ،برگرفته از مؤلفۀ فرهنگ سیاسي اسالمي هجده گویه
یا گزاره با توجه به ادبیات موضوعي در یک طیف هفت قسمتي طراحي گردید .نتایج بهدستآمده
نشان ميدهد که گویۀ فلسفۀ انتظار و ظهور منجي با میانگین  6/0000در یک دامنۀ هفت قسمتي از
نظر پاسخگویان بیشترین تأثیر و گویۀ تساهل و مدارا با رتبۀ میانگین  4/7037کمترین اثر را برجاي
گذاشته است.
 .6تبيين متﻐيرهاي تحقيق

 .1 .6تبيين متﻐيرهاي مطالعۀ فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از فرهنگ سياسي ﻏربي
جدول .4مقدار  KMOمتﻐير فرهنگ سياسي ایران،برگرفته از شاخصهاي
فرهنگ سياسي ﻏربي
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

Approx. Chi-Square
Bartlett’s Test of Sphericity

0.700

78.359

Df

10

Sig.

0.000

در گام نخست براي تشخیص مناسب بودن دادهها براي انجام تحلیل عاملي از شاخص KMO

جدول  .5مقدار واریانس کل تبيينشده متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي ﻏربي
Component

Initial Eigenvalues

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.645

52.903

52.903

2

1.026

20.528

73.431

براي شناسایي الگوهاي ذهني مشارکتکنندگان ،تحلیل عاملي به شیوۀ اکتشافي با استفاده از
ماتریس همبستگي انجام شد .سپس روش مؤلفههاي اصلي ،که رایجترین شیوۀ استخراج عاملها
درتحلیل عاملي است ،به کار رفت .از روش واریماکس نیز براي چرخش عامل استفاده شد .سرانجام
دو عامل با مجموع واریانس  73/431درصد شناسایي شد.
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استفاده شد .مقدار این شاخص همواره بین صفر و یک بوده ،حداقل مقدار قابل اطمینان آن براي
تحلیل عاملي عدد  0/5است .با توجه به اینکه این شاخص برابر با  0/700بهدستآمد ،داده ها براي
انجام تحلیل عاملي مناسب تشخیص داده شده است.
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جدول  .6ماتریس عاملي چرخش یافته متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي ﻏربي
)Rotated Component Matrix(a

Component
1

2

Q1

توسعهطلبي سیاسي

0/909

-/069

Q2

تولید شبکۀ ارتباطي سیاسي جهاني

0/783

0/440

Q3

جهانيسازي سیاسي

0/748

0/335

Q4

پذیرش دموکراسي

0/207

0/815

Q5

مشارکت در انتخابات

0/097

0/804

همانطور که ماتریس عاملي چرخشیافته (جدول  )7نشان ميدهد ،براساس بارهاي عاملي
محاسبهشده ،دو دیدگاه یا عامل مشاهده ميشود .دیدگاه اول شامل سه گویه(  Q1تا  ) Q3و دیدگاه
دوم شامل دو گویه ( Q4تا  )Q5ميگردد.
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ـ آزمون فریدمن ،متﻐير فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي ﻏربي
جدول  .7رتبهبندي ميانگين گزارههاي متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي ﻏربي

براساس آزمون فریدمن که در جدول  8نشان داده شده ،گزارۀ مشارکت در انتخابات با رتبۀ
میانگین  3/59بیشترین اثرگذاري را از فرهنگ سیاسي غربي بر فرهنگ سیاسي ایران داشته است
و گزارۀ توسعهطلبي سیاسي با رتبۀ میانگین  2/42کمترین اثر را برجاي گذاشته است.

 .2 .6تبيين متﻐيرهاي مطالعۀ فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از فرهنگ سياسي سنتي
جدول .8مقدار  KMOمتﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي ﻏربي

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

Approx. Chi-Square
Bartlett’s Test of Sphericity

0.700
78.359

Df

10

Sig.

0.000

در گام نخست براي تشخیص مناسب بودن دادهها براي انجام تحلیل عاملي از شاخص KMO

استفاده شد .مقدار این شاخص همواره بین صفر و یک بوده و حداقل مقدار قابل اطمینان آن براي
تحلیل عاملي عدد  0/5است .با توجه به اینکه این شاخص برابر با  0/787بدست آمد ،دادهها براي انجام
تحلیل عاملي مناسب تشخیص داده شده است.
جدول  .9مقدار واریانس کل تبيينشده متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي ﻏربي
Component

Initial Eigenvalues

1

2.645

52.903

52.903

2

1.026

20.528

73.431

براي شناسایي الگوهاي ذهني مشارکت کنندگان ،تحلیل عاملي به شیوهي اکتشافي با استفاده از
ماتریس همبستگي انجام شد .سپس روش مؤلفههاي اصلي ،که رایجترین شیوهي استخراج عاملها
درتحلیل عاملي است ،به کار رفت .از روش واریماکس نیز براي چرخش عامل استفاده شد .سرانجام
 2عامل با مجموع واریانس  58/986درصد شناسایي شد.
جدول  .10ماتریس عاملي چرخشیافتۀ متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي سنتي
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% of Variance

Cumulative %
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همانطور که ماتریس عاملي چرخش یافته(جدول  )18-4نشان ميدهد ،براساس بارهاي عاملي
محاسبه شده  2دیدگاه یا عامل مشاهده ميشود .دیدگاه اول شامل  5گویه(  Q1تا  )Q5و دیدگاه دوم
شامل 5گویه ( Q6تا  )Q10ميگردد.
جدول  .11رتبهبندي ميانگين گزارههاي متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي سنتي
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براساس آزمون فریدمن که در (جدول  )13نشان داده شده ،گزاره تاکید برارزشهاي بومي و مذهبي
با رتبه میانگین  6/75بیشترین اثرگذاري را از فرهنگ سیاسي سنتي بر فرهنگ سیاسي ایران داشته است
و گزاره مردساالري با رتبه میانگین  4/06کمترین اثر را برجاي گذاشته است.

 .3 .6تبيين متﻐيرهاي مطالعۀ فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از فرهنگ سياسي اسالمي
جدول  .12مقدار  KMOمتﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي اسالمي
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett’s Test of Sphericity
Df
Sig.

.741
489.318
153
.000

در گام نخست براي تشخیص مناسب بودن دادهها براي انجام تحلیل عاملي از شاخص  KMOاستفاده
شد .مقدار این شاخص همواره بین صفر و یک بوده و حداقل مقدار قابل اطمینان آن براي تحلیل
عاملي عدد  0/5ميباشد .با توجه به اینکه این شاخص برابر با  0/741بدست آمد ،دادهها براي انجام
تحلیل عاملي مناسب تشخیص داده شده است.
جدول  .13مقدار واریانس کل تبيين شده متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي اسالمي
Initial Eigenvalues

Component
1

5.955

33.081

33.081

2

2.911

16.171

49.251

3

1.630

9.055

58.307

4

1.337

7.425

65.732

5

1.001

5.562

71.294

براي شناسایي الگوهاي ذهني مشارکتکنندگان ،تحلیل عاملي به شیوۀ اکتشافي با استفاده از ماتریس
همبستگي انجام شد .سپس روش مؤلفههاي اصلي ،که رایجترین شیوۀ استخراج عاملها درتحلیل
عاملي است ،به کار رفت .از روش واریماکس نیز براي چرخش عامل استفاده شد .سرانجام دو عامل
با مجموع واریانس  71/294درصد شناسایي شد.
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Total

% of Variance

Cumulative %
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جدول شمارۀ  .14ماتریس عاملي چرخشیافتۀ متﻐير فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته
از شاخصهاي فرهنگ سياسي اسالمي
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1

2

3

4

5

Q1

صدورانقالب

0/868

0/183

-0/002

-0/036

-0/053

Q2

حاکمیتفرهنگ
عاشورایي

0/704

0/264

0/312

0/294

-0/207

Q3

غربستیزي

0/688

-0/104

0/087

0/286

0/379

Q4

شهادت طلبي

0/643

0/455

0/252

-0/074

0/107

Q5

خودي و غیرخودي

0/642

-0/256

-0/316

0/047

0/299

Q6

حاکمیت فرهنگ
شیعيگري

0/624

0/311

0/132

0/153

-0/247

Q7

فلسفۀ انتظار
و ظهورمنجي

0/523

0/011

0/468

-0/335

0/066

Q8

تولي و تبري

0/180

0/835

0/141

0/091

-0/006

Q9

پایبندي به
نمادهاي دیني

0/253

0/820

0/131

0/256

-0/044

Q10

تساهل و مدارا

-0/215

0/727

0/364

0/002

0/164

Q11

حمایت از مستضعفان

0/300

0/626

0/504

0/023

0/166

Q12

امربهمعروف و
نهيازمنکر

0/051

0/603

0/001

-0/127

-0/040

Q13

ظلمستیزي

0/126

0/129

0/841

-0/208

0/062

Q14

مردمساالري دیني

-0/115

0/196

0/792

-0/067

0/214

Q15

قاعده نفي سبیل

0/238

0/202

0/703

0/140

-0/128

Q16

پذیرش کاریزما

0/010

-0/060

-0/387

0/799

0/059

Q17

پذیرش مطلقۀ
والیت فقیه

0/377

0/168

0/221

0/669

0/095

Q18

تبعیت جمعي
در مناسبات

0/031

0/095

0/141

0/093

0/923

همانطور که ماتریس عاملي چرخشیافته (جدول )17نشان ميدهد ،براساس بارهاي عاملي
محاسبه شده ،پنج دیدگاه یا عامل مشاهده ميشود .دیدگاه اول شامل هفت گویه ( Q1تا  ،)Q7دیدگاه
دوم شامل پنج گویه( Q8تا  ،Q12دیدگاه سوم شامل 3گویه( Q13تا  ،)Q15دیدگاه چهارم شامل دو
گویه ( Q16تا  )Q17و دیدگاه پنجم شامل 1گویه(  )Q18ميگردد.
ـ آزمون فریدمن متﻐير فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي اسالمي
جدول  .15رتبهبندي ميانگين گزارههاي متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي اسالمي
ردﯾﻒ

NPar Tests Friedman
Test Ranks

Mean
Rank

ردﯾﻒ

NPar Tests
Friedman Test
Ranks

Mean
Rank

2

حاکمیتفرهنگعاشورایي

11/06

11

پذیرش مطلقۀ والیت
فقیه

9/38

3

فلسفۀ انتظار وظهورمنجي

11/05

12

تولي و تبري

9/18

4

شهادتطلبي

10/91

13

صدور انقالب

8/87

5

پایبندي به نمادهاي دیني

10/81

14

غربستیزي

8/85

6

ظلمستیزي

10/54

15

مردمساالري دیني

8/48

7

قاعدۀ نفي سبیل

9/83

16

حمایت از مستضعفان

8/41

8

خودي و غیر خودي

9/68

17

تبعیت جمعي در
مناسبات

6/96

9

پذیرش کاریزما

9/57

18

تساهل و مدارا

6/54

براساس آزمون فریدمن که در (جدول  )18نشان داده شده ،گزارۀ حاکمیت فرهنگ شیعيگري با رتبۀ
میانگین  11/37بیشترین اثرگذاري را از فرهنگ سیاسي اسالمي بر فرهنگ سیاسي ایران داشته است و
گزارۀ تساهل و مدارا با رتبۀ میانگین  6/54کمترین اثر را برجاي گذاشته است.
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1

حاکمیت فرهنگ
شیعيگري

11/37

10

امربه معروف و نهي
از منکر

9/50
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 .7تبيين متﻐيرهاي مطالعۀ فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از فرهنگ سياسي در بعد کالن
در گام نخست براي تشخیص مناسب بودن دادهها براي انجام تحلیل عاملي از شاخص  KMOاستفاده
شد .مقدار این شاخص همواره بین صفر و یک بوده و حداقل مقدار قابل اطمینان آن براي تحلیل
عاملي عدد  0/5است .با توجه به اینکه این شاخص برابر با  0/640به دست آمد ،دادهها براي انجام
تحلیل عاملي مناسب تشخیص داده شده است.
جدول  .16ماتریس عاملي چرخشیافته متﻐير فرهنگ سياسي ایران،
برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي در بعد کالن
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ـ آزمون فریدمن :متﻐير فرهنگ سياسي ایران ،برگرفته از شاخصهاي فرهنگ سياسي در
بعد کالن
جدول .17رتبه بندي ميانگين گزارههاي متﻐير متﻐير فرهنگ سياسي ایران )بعد کالن(،
برگرفته از مؤلفههای فرهنگ سياسي ﻏربي ،فرهنگ سياسي سنتي و فرهنگ سياسي اسالمي

ردیف

Mean
Rank

ردیف

Mean
Rank

1

تأکید برارزشهايبوميومذهبي

21/91

18

پذیرش کاریزما

17/21

2

حاکمیت فرهنگ شیعيگري

20/48

19

قاعدۀ نفي سبیل

17/04

3

حاکمیت فرهنگ عاشورایي

20/11

20

صدور انقالب

16/76
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همانطور که ماتریس عاملي چرخشیافته (جدول  )20نشان ميدهد ،براساس بارهاي عاملي
محاسبهشده ،هشت دیدگاه یا عامل مشاهده ميشود .دیدگاه اول شامل پنج گویه ( Q1تا  ، ) Q5دیدگاه
دوم شامل هفت گویه ( Q6تا  ،Q12دیدگاه سوم شامل پنج گویه ( Q13تا  ، )Q17دیدگاه چهارم شامل
دو گویه ( Q18تا  )Q19و دیدگاه پنجم شامل یک گویه ( ،)Q20دیدگاه ششم شامل یک گویه ()Q21
 ،دیدگاه هفتم شامل دو گویه ( Q22تا  )Q23و دیدگاه هشتم شامل یک گویه ( )Q24ميگردد.
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Mean
Rank

ردیف

Mean
Rank

4

مشارکت در انتخابات

19/98

21

پذیرش مطلقۀ والیت فقیه

16/66

5

خویشاوندساالري

19/59

22

امربه معروف ونهيازمنکر

16/15

6

اسطورهسازي

19/50

23

حمایت از مستضعفان

16/04

7

شهادتطلبي

19/45

24

غربستیزي

15/67

8

رابطهمداري به جاي
شایستهمداري سیاسي

19/34

25

تولید شبکۀ ارتباطي
سیاسي جهاني

15/40

9

پایبندي به نمادهاي دیني

19/33

26

حفظ فاصلۀ قدرت

15/27

10

فلسفۀ انتظار و ظهور منجي

19/11

27

مردمساالري دیني

14/84

11

ظلمستیزي

18/95

28

دوآلیسم فرهنگي

14/05

12

تمرکزگرایي

18/72

29

تساهل و مدارا

12/78

13

پذیرش دموکراسي

18/32

30

مردساالري

12/48

14

بیگانههراسي

18/26

31

تبعیت جمعي در مناسبات

12/41

15

خودي و غیر خودي

17/95

32

جهانيسازي سیاسي

11/10

16

عوامزدگي

17/72

33

توسعهطلبي سیاسي

11/00

17

تولي و تبري

17/45

براساس آزمون فریدمن که در (جدول )21نشان داده شده است ،گزارۀ تأکید برارزشهاي بومي و
مذهبي با رتبۀ میانگین  21/91بیشترین اثرگذاري را در بعد کالن ،برگرفته از شاخصهاي فرهنگ
سیاسي غربي ،فرهنگ سیاسي سنتي و فرهنگ سیاسي اسالمي فرهنگ بر فرهنگ سیاسي ایران داشته
است و گزارۀ توسعهطلبي سیاسي با رتبۀ میانگین  11/00کمترین اثر را برجاي گذاشته است.
 .8بحﺚ و نتيجهگيری
با توجه به اینکه این تحقیق به شناسایي ،مؤلفهها و شاخصهاي فرهنگ سیاسي در نظام جمهوري اسالمي
ایران در بعد کالن پرداخته است ،قصد تبیین و بحث پیرامون شاخصهاي طرحشده در ابعاد مختلف را
ندارد ،بلکه به واکاوی نگرش صاحبنظران سیاسي در حوزۀ فرهنگ سیاسي در نظام جمهوري اسالمي
ایران بسنده میکند .از این رو ،در بررسي شاخصها ،محقق صرفاً به عرضۀ آرا و دیدگاه صاحبنظران
و متفکران سیاسي اکتفا مينماید و از پیشداوري ،حمایت یا قضاوت پرهیز مينماید .بنابراین در هر
مؤلفه به ارائۀ دیدگاههاي مختلف پرداخته خواهد شد.

 .1 .8بررسی و رتبهبندی شاخصهای فرهنگ سياسی در بعد کالن

 .1 .1 .8بررسی و رتبهبندی شاخصهای فرهنگ سياسی در بعد کالن مؤلفۀ فرهنگ سياسی ﻏربی

طبق یافتهها مشخص شد که شاخص «مشارکت در انتخابات» بیشترین سهم را در تبیین فرهنگ سیاسی
ایران در نظام جمهوری اسالمی ایران برگرفته از فرهنگ سیاسی در مؤلفۀ غربی از آن خود کرده است؛
در حالی که احسانی ( )1378و حامد نظری و همکاران ( )1392نیز نشان دادند که شاخص مشارکت در
انتخابات از شاخصهای اثرگذار بر فرهنگ سیاسی ایران است .تحقیقات مشاب ِه ماتلوسا )2003( 16مؤید
این است که شاخص مشارکت در انتخابات نقش مهمی در فرهنگ سیاسی کشور آفریقای جنوبی ایفا
میکند.
براساس یافتهها ،دو دیدگاه متمایز در این مؤلفه مطرح شده است .در دیدگاه اول ،شاخصهای
«توسعهطلبی سیاسی»« ،تولید شبکۀ ارتباطی سیاسی جهانی» و «جهانیسازی سیاسی» را صاحبنظران و
نخبگان سیاسی طرح کردند و در دیدگاه دوم صاحبنظران سیاسی اولویتهای «پذیرش دموکراسی»
و «مشارکت در انتخابات» را جزء اولویتهای اساسی فرهنگ سیاسی برگرفته از فرهنگ سیاسی غرب
معرفیمیکنند.
 .2 .1 .8بررسی و رتبهبندی شاخصهای فرهنگ سياسی در بعد کالن مؤلفۀ فرهنگ سياسی
سنتی

.3.1.8بررسیورتبهبندیشاخصهایفرهنگسياسیدربعدکالنمؤلفۀفرهنگسياسياسالمی

طبق یافتهها مشخص شد که شاخص «فلسفۀ انتظار و ظهور منجی» بیشترین سهم را در تبیین فرهنگ
سیاسی ایران در نظام جمهوری اسالمی ایران برگرفته از فرهنگ سیاسی در مؤلفۀ اسالمی از آن خود
کرده است؛ در حالی که هنری لطیفپور ( ،)1377غفاری و شریعتی ( ،)1387برمک ( ،)1381ربانی و
شایگان فرد ( ،)1389عباسی ( ،)1391احمدیان و اسالمی ( )1392نیز نشان دادند که شاخص فلسفه انتظار
و ظهور منجی از شاخصهای اثر گذار بر فرهنگ سیاسی ایران است .در این راستا و بر اساس یافتهها،
16. Matlosa
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طبق یافتهها مشخص شد که شاخص «تأکید بر ارزشهای بومی و مذهبی» بیشترین سهم را در تبیین
فرهنگ سیاسی ایران در نظام جمهوری اسالمی ایران برگرفته از فرهنگ سیاسی در مؤلفۀ سنتی از
آن خود کرده است .آل غفور ( ،)1380احمدی و قاسمی( ،)1389و احمدی و نمکی( )1392نیز در
تحقیقات خود به ارزشهای بومی و مذهبی اشاره کردهاند .در این راستا و براساس یافتهها ،دو دیدگاه
متمایز مطرح شده است .در دیدگاه اول ،شاخصهای «عوامزدگی»« ،خویشاوندساالری»« ،دوآلیسم
فرهنگی» و «مردساالری» از سوی صاحبنظران و نخبگان سیاسی به ترتیب اولویت طرح گردید.
در دیدگاه دوم ،صاحبنظران سیاسی اولویتهای شاخصهای «اسطورهسازی»« ،حفظ فاصلۀ
قدرت»« ،تمرکزگرایی»« ،بیگانههراسی» و «تأکید بر ارزشهای بومی و مذهبی» را جزء اولویتهای
اساسی فرهنگ سیاسی برگرفته از فرهنگ سیاسی سنتی معرفی میکنند.
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پنج دیدگاه متمایز مطرح شده است .در دیدگاه اول ،شاخصهای «صدور انقالب ،حاکمیت فرهنگ
عاشورایی ،غربستیزی ،شهادتطلبی ،مفهوم خودی و غیرخودی ،حاکمیت فرهنگ شیعیگری و
فلسفۀ انتظار و ظهور منجی» را صاحبنظران و نخبگان سیاسی طرح کردند.
در دیدگاه دوم ،صاحب نظران سیاسی اولویتهای شاخصهایی مانند «تولی و تبری ،پایبندی
به نمادهای دینی ،تساهل و مدارا ،حمایت از مستضعفان و امر به معروف و نهی از منکر» را جزء
اولویتهای اساسی فرهنگ سیاسی برگرفته از فرهنگ سیاسی اسالمی معرفی میکنند.
در دیدگاه سوم ،صاحبنظران سیاسی اولویتهای شاخصهای دیگری با آرای اکثریت را ـاز
قبیل «ظلمستیزی ،مردمساالری دینی و قاعدۀ نفی سبیل»ـ جزء اولویتهای اساسی فرهنگ سیاسی
برگرفته از فرهنگ سیاسی اسالمی معرفی میکنند.در دیدگاه چهارم ،صاحبنظران سیاسی اولویتهای
شاخصهای «پذیرش کاریزما و پذیرش والیت مطلقۀ فقیه» را جزء اولویتهای اساسی فرهنگ سیاسی
برگرفته از فرهنگ سیاسی اسالمی معرفی میکنند.
در دیدگاه چهارم ،صاحبنظران سیاسی اولویتهای شاخصهای «پذیرش کاریزما و پذیرش
والیت مطلقه فقیه» را جزء اولویتهای اساسی فرهنگ سیاسی برگرفته از فرهنگ سیاسی اسالمی
معرفیمیکنند.
سرانجام ،در دیدگاه پنجم شاخص «تبعیت جمعی در مناسبات» از منظر صاحبنظران سیاسی به
عنوان اولویت در فرهنگ سیاسی ایران برگرفته از فرهنگ سیاسی اسالمی معرفی شده است.
در این تحقیق ،نویسنده قصد دارد ابعاد ،مؤلفه و شاخصهاي فرهنگ سیاسي نظام جمهوري اسالمي
ایران را در بعد کالن شناسایي و استخراج کند .از این رو ،پیشنهادهاي زیر براي محققان بعدی عرضه
میشود:
 .1این تحقیق محدود به بعد کالن فرهنگ سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران است .محققان
بعدی بهتر است ابعاد خرد و میانۀ فرهنگ سیاسی را نیز بازنگري کنند.
 .2استخراج شاخصهاي فرهنگ سیاسي جمهوري اسالمي ایران مبتني بر آرای صاحبنظران
و کارگزاران سیاسي انجام پذیرفته است .محققان بعدی ميتوانند دیدگاه فرهنگ عامه (مردم) را در
بررسي شاخصهاي فرهنگ سیاسي جستجو کنند.
 .3محققان بعدی ميتوانند با استناد به الگوي طرحشده به سنجش میزان فرهنگ سیاسي در بعد
کالن در نظام جمهوري اسالمي ایران بپردازند.
 .2 .8پيشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافتههای تحقيق

 .1با تکیه بر کاربرد الگوي فرهنگ سیاسي برگرفته از این تحقیق ميتوان وضعیت موجود فرهنگ
سیاسي را در بعد کالن ارزیابي نمود.
 .2با تکیه بر کاربرد الگوي فرهنگ سیاسي برگرفته از این تحقیق ميتوان وضعیت مطلوب فرهنگ
سیاسي را در بعد کالن ارزیابي کرد.

 .3با استفاده از این الگو ميتوان شکاف و کاستیهای فرهنگ سیاسي در بعد کالن را در کشور
مورد بررسي قرار داد.
 .4با استفاده از این الگو ميتوان فرهنگ سیاسي جمهوري اسالمي ایران را در ادوار مختلف تاریخي
در بعد کالن مقایسه و ارزیابي کرد.
به نظر میرسد نتایج ذکرشده میتوانند اولویتها و شاخصهای فرهنگ سیاسی را در نظام
جمهوری اسالمی ایران برجسته و مطرح کنند و زمینه مناسبی برای سیاستگذاری ،برنامهریزی
استراتژیک و حتی ارزیابی در سطوح ملی و فراملی فراهم آورند و نیز زمینۀ مناسب برای ارزیابی تحلیلی
و مقایسهای در روند شکلگیری فرهنگ سیاسی را در دورههای مختلف سیاسی در کشور و حتی ادوار
تاریخی فراهم آورند.
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