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 دهکیچ

 و توسعه درنقشی محوری  ،ایران گذار   لحادر ۀجامع در ویژه به و معاصر جوامع در سیاسی فرهنگ
 فرهنگ تحکیم و تکوین در ،متوسط طبقۀ و نخبگان ،میان این در. دارد مدنی و سیاسی مشارکت

 عۀلمطا به ،رلتس مفهومی دستگاه چارچوب در ،حاضر وهشپژ .بسیار اثرگذارند ،دموکراتیک سیاسی
 یپیمایش روش به پژوهش .پردازد   می آن با مرتبط لعوام و انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت

 روش با که است گرفته انجام بوکان شهر انمعلم از نفر 310 درمورد ،پرسشنامه از استفاده با و
 ،سیاسی فرهنگ هنجاری و شناختی ابعاد بهتوجه  با .اند شده انتخاب نسبی ای طبقه گیری نمونه

 در ،بررسی مورد مانلمع از نیمی .است متوسط حد در مانلمع سیاسی فرهنگ گیری جهت میانگین
 بازنمای نوعی به، ااعتن بی ۀگون با تیاکثر ،آن از پس و دارند قرار دموکراتیک اسییس فرهنگ ۀگون

 ،نامتوازن رشد و ناهمسویی نوعی دهد   می نشان ها یافته است. رانیا جامعۀ سیاسی فرهنگ تیوضع
 فرهنگ ،تبیینی های یافته برمبنای .شود می دیده مانلمع سیاسی فرهنگ کنشی و شناختی ابعاد در

 و سیاسی مشارکت تجارب ،جتماعیا-اقتصادی پایگاه ،سن متغیرهای با ،مانلمع سیاسی
 تغییرات از درصد 52 ،یادشده متغیرهای دارد. معنادار و مثبت ۀرابط مذهبی و قومی های گیری جهت
 .کند می تبیین را انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت

 سیاست، در عملی درگیری مذهبی، و قومی های گیری جهت سیاسی، تکثرگرایی یدی:لک های   هواژ
 .مانلمع ،سیاسی فرهنگ
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 هلمسئ بیان و مقدمه
 ابعاد دیگر با که است جدید دوران در جوامع توسعۀ اساسی های شاخص از یکی سیاسی فرهنگ

 شمار   به فلمخت جوامع یافتگی توسعه وضعیت تبیین در یلعام که   ای گونه به ؛دارد ارتباط توسعه

 ،جنسیت به نگرش ،مذهبی باورهای ،کار به نسبت عمومی های گیری جهت و ها انگیزه .ودر می

 و ابعاد از و... سیاسی کنش و سیاسی نظام به نسبت ها گیری جهت و ایستارها ،مدارا و لتساه

 یبرا زیادی سهم ،گرانلیلتح از یاریبسدر این زمینه،  .درون می شمار به سیاسی فرهنگ های فهلمؤ

 است فرهنگ بستر در ؛ چراکهاند شده لقائ یعموم فرهنگ ریارناپذکان ۀزاد عنوان به یاسیس فرهنگ

 فراهم ها انگیزه و ها کنش تفسیر زمینۀ و خورند می گره هم به ها هویت ،دهد می رخ سیاست که

  .شود می

 ویژه به تطبیقی سیاست مباحث گسترش موازات به ،دوم جهانی جنگ از پس های لسا در

 پرتو در گرفت. صورت سیاسی فرهنگ به نگرش برای چشمگیری شالت ،سیاسی توسعۀ موضوع

 لیلتح سطح از بحث لانتقا برای ابزاری عنوان به سیاسی فرهنگ های نظریه ،ها شالت این

 و ها لیلتح مرکز در ،محور فرهنگ و اجتماعی لیلتح سطح به فردی و درخ شناسانۀ روان

 فرهنگ بررسی امروزه (.323 :1377 ،کوتلچی) قرار گرفت سیاسی توسعۀ های پردازی نظریه

 هیافت ای هویژ جایگاه سیاسی شناسی جامعه و سیاست ملع پژوهشی های حوزه بیشتر در ،سیاسی

 (.153-131 :1386 ،محمدی لگ) است

 متوسط طبقۀ و نخبگان نقش ،سیاسی فرهنگ حوزۀ انپژوهشگر و نظران صاحب از بسیاری

 :1373 ،هانتینگتون) اند کرده دادقلم مؤثر دموکراتیک سیاسی فرهنگ پویایی و تکوین در را شهری

 عنوان به مانلمع سیاسی فرهنگ های گیری جهت بررسی ،اساس   براین (.171 :1383 ،یپستل ؛540

 دارد. ای   ویژه اهمیت جامعه متوسط قشر از بخشی

 با ،سیاسی پذیری جامعه و پذیری فرهنگ کارکرد واسطۀ   به که جامعه نهادی های حوزه از یکی

 و آموزش تاریخ» است. پرورش و آموزش ،کند می پیدا ارتباط سیاسی فرهنگ یدلبازتو و یدلتو

 و وظایف و یتلمسئو حدود ،کنیم می حرکت لحا سمت   به گذشته از هرچه دهد می نشان پرورش

 اجتماعی های نقش و ها شاخص و ابعاد بر روزه هر و یافته افزایش مانلمع آفرین لتحو یندهایافر

 افزوده نگرانه آینده و روز به های آموخته و مناسب های آموزش و تخصصی های تربیت اتکای به

 بافت مابین نقشی و اند   آینده و گذشته میان واسط ،مانلمع (.90 :1382 ،شریف )حمیدی «شود می

 در ،جامعه ۀنخب و متوسط ۀطبق از بخشی عنوان به آنان ند.دار جامعه جوان های لولس و نالک
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 جامعه سیاسی و فرهنگی فضای بر ،گولا برساخت طریق از و اند   سهیم سیاسی و فرهنگی تالتحو

 از یکی ،ها آن نگرش و دارند ناگسستنی پیوندی جامعه با مانلمع .ندگذار می وسیعی تأثیرات

 ممکن است اینکه ضمن ،مانلمع ایستارهای و ها نگرش است. سیاسی فرهنگ فهم مجراهای

 جامعه فرهنگ در موجود عناصر با زیاد لاحتما به ،باشد جامعه از بخشی سیاسی فرهنگ تابزبا

 و نگرش در ،مانلمع کنشی های ویژگی و ارزشی مراتب هلسلس همچنین دارد. تنگاتنگ پیوند

 کردار و پندار ،ذهن فلمخت های   تلحا و یابد می بازتاب ها آن اجتماعی و سیاسی کردارهای

 های گیری جهت تا بپردازیم ها   تلحا نوع این به باید ،ترتیب   بدین .دهد می لشک را ها آن سیاسی

 .شود شناسایی اجتماع از مهم بخشی عنوان به مانلمع فرهنگی و سیاسی

 ،درسی مواد و آموزشی های برنامه کنار در ،پرورش و آموزش یلاص کارگزاران عنوان به مانلمع

 فرهنگ یدلبازتو و یدلتو یلاص لعام ،آموزان دانش به سیاسی پذیری جامعه فرایند قایلا طریق از

 اثر آموزان دانش سیاسی فرهنگ بر سیاسی های گیری جهتبا  آنکه دلیل   به و هستند سیاسی

 های جنبه از ،مانلمع سیاسی فرهنگ به توجه دارد. ضرورت ها گیری جهتاین  بررسی ،دنگذار می

 داشتن ،دموکراسی تحقق برای ،سیاسی وملع اندیشمندان از بسیاری .است اهمیت حائز نیز دیگری

 تحکیم و تکوین .(1 :1386 ،نژاد یلمفص) دانند می زامیلا را آن با متناظر سیاسی فرهنگ یک

 جامعه های لنس به دموکراتیک های گرایش و ها ارزش مجموعۀ که است آن زملمست ،دموکراسی

 اجتماعی های گروه توسعۀ و رشد ،ظهور در اثرگذار لعام ۀمثاب به ،پرورش و آموزش شود. لمنتق

 و اجتماعی های نقش ایفای و سیاسی مشارکت لشک به را جدیدی تقاضاهای ،نخبگان و جدید

 قشر از بخشی عنوان به مانلمع کهآنجا از و (67-58 :1388 ،میلع) کند می ایجاب جدید سیاسی

 و اهمیت آنان سیاسی فرهنگ به توجه ،آیند می شمار به سیاسی توسعۀ کارگزاران از ،جامعه متوسط

 فرهنگ به مربوط نظری مباحث با توجه به حاضر پژوهش ،اساس   اینبر .دیاب می بیشتری ضرورت

 سیاسی فرهنگ های گیری جهت شناسایی ضمن و کند   می ریزی پی را مفهومی یچارچوب ،سیاسی

 پذیری جامعه و پذیری   فرهنگ یلاص ارکان از یکی و متوسط ۀطبق از بخشی عنوان به مانلمع

 پردازد.   می انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت لعوام تبیین به ،سیاسی

 

 تجربی ادبیات بر مروری

 ۀحوز در که است کارهایی ترین مهم از یکی ،مدنی فرهنگ در (1965) وربا و موندلآ پژوهش

 در نفری 5000 نمونۀ یک و کمی روش از استفاده با ها آن .است دهش انجام سیاسی فرهنگ
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 را مکزیک و یالایتا ،مانلآ ،ستانلانگ ،آمریکا کشور پنج ،سیاسی فرهنگ تطبیقی سیاست چارچوب

 بندی طبقه را کشورها این سیاسی فرهنگ ،سیاسی نظام به افراد گیری جهت براساس و عهلمطا

 را مشارکتی سیاسی فرهنگ های شاخص بیشتر همه از ،ستانلانگ مردم که دادند نشان ها آن .ندکرد

 .دارند

 آن بر مسیحیت تأثیر و سیاسی فرهنگ بررسی به ،تینال آمریکای در( 1998) 1زیگموند لپ

 بیان «تینال آمریکای در سیاسی فرهنگ و دینی آزادسازی ،مسیحی دموکراسی» در وی .ختپردا

 فرهنگ بر ای کننده تعیین تأثیر و است ارزشی های گیری جهت برای مهم یمنبع ،مذهب که درک

 (.191-173 :1380 ،بوستانی و جهانگیری از لنق به) دارد دموکراسی و سیاسی

 به شهروندان های گیری جهت و بررسی را ترکیه در سیاسی فرهنگ (1997) ولتینگلآ و رلتس

 و شخصی پایگاه رابطۀ مطالعۀ به و ندکرد گیری   اندازه را مالاس و گرایی نظامی ،دموکراسی

 سیاسی های گیری جهت که داد نشان ها یافته .ندپرداخت دموکراسی با مذهبی های گیری جهت

 .پذیرد   تأثیر می شخصی منفعت و اجتماعی پایگاه ،سن ،جنسیت از ،ترکیه شهروندان

 باید دموکراسی که بیان کرد تحکیم سوی به :توسعه لدرحا دموکراسی در( 1999) 2دیاموند

 در مؤثر تغییرات واسطۀ   به اقتصادی توسعۀ ،وی زعم به .شود بررسی یلتکام ای پدیده عنوان به

 ،رانهمکا و احمدی از لنق به) است مؤثر دموکراسی تحقق در سیاسی فرهنگ و اجتماعی ساختار

1391: 32-34.) 

 «چین در سیاسی مشارکت و سیاسی فرهنگ در جنسیتی شکاف» بررسی در (2003) تنگ

 سیاسی مشارکت و سیاسی آگاهی ،ها رسانه به توجه متغیرهای بر ،جنسیتی های تفاوت که داد نشان

 دارد. تأثیر

 شناسی گونه به ،سیاسی فرهنگ رد قومی و تیلایا مرزهای اهمیت بر تأکید با (2007) هندرسون

 بهتر محلی، مرزهای ،وی زعم به پرداخت. کانادا در تیلایا -قومی وابستگی نوع و سیاسی فرهنگ

 .کنند می تبیین را افراد سیاسی باورهای جامعه یلک بافت از

 از ینفر 4879 یا نمونه با و «ایران مردم سیاسی فرهنگ» پیمایشی پژوهش در (1384) یلفاض

 آزادی از حمایت هلجم از اسییس فرهنگ ۀحوز در متنوع یها شاخص بررسی به ،کشور استان نه

 آزاد رسانۀ حامی ،بودن   لمتساه بیانگر عهلمطا جینتا پرداخت. و... لتساه ،ییاقتدارگرا ،ها رسانه

                                                                                                                                              
1. Paul Sigmund 
2. Diamond 
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 ،ایران دانشجویان افکارسنجی مرکز)است     ییاقتدارگرانمونۀ مورد مطالعه با  تفلمخا و بودن

1385.) 

 شناسی سنخ از هاملا با ،«مازندران مردم سیاسی فرهنگ» بررسی در (1385) رضایی و کریمی

 .پرداختند نفری 331 ۀنمون یک رد مازندران مردم سیاسی فرهنگ تیپ شناسایی به ،وربا و موندلآ

 محدود و مشارکتی یعنی ،آن گردی نوع دو بر ،مازندران در تبعی سیاسی فرهنگ ،ها یافته برمبنای

 است. ارتباط در سیاسی فرهنگ نوع اب ،درآمد و سواد ،سن ،لاشتغا متغیرهای و دارد بهلغ

 ،اعتمادی بی ،منفی فردگرایی بیان ضمن ،ایران سیاسی فرهنگ در (1389) ملقلا سریع

 و هویت بحران ،ناامنی ،قانونی بی ،یلهزارفامی ،خویشاوندگرایی ،نظر   اختالف وجود ،نهادگریزی

 این که توضیح داد ،ایران سیاسی فرهنگ مشخصات عنوان به سازی تلم-کشور ناقص فرایند

 دارند. سرزمین این ای عشیره سیاسی فرهنگ در ریشه ،ها ویژگی

 شناسی گونه بر کیدأت با ،«فرهنگی شناسی   گونه و قومی رویکردهای» مطالعۀ در (1390) احمدی

 ،ها یافته برمبنای .مطالعه کرد سنندج را در لسا 50 تا 18 افراد سیاسی فرهنگ ،لزلو و هارتلاینگ

 ،اقتصادی-اجتماعی پایگاه و شود   مشاهده می سنندج در دموکراسی ستعدم سیاسی فرهنگ نوعی

 .دارد مثبت رابطۀ سیاسی فرهنگ نوع با

 .کردند مطالعه را کردستان اهگدانش دانشجویان سیاسی فرهنگ (1391) سرشار و خانیکی

 ارزیابی و دارندچندانی ن غرور و افتخار احساس ،سیاسی بازیگر عنوان به دانشجویان ،نتایج مطابق

 افزایش و یلتحصی مقطع رفتنالبا با همچنین .منفی است هجامع سیاسی ۀعرص از ها   آن قضاوت و

 پذیری جامعه و کند می سیر مشارکتی گویلا سوی به آنان سیاسی فرهنگ ،دانشجویان ۀزیست ۀتجرب

 تقویت را مشارکتی سیاسی فرهنگ ،نالهمسا گروه و مدرسه ،خانواده در دموکراتیک سیاسی

 .دساز می

 فرهنگ و جدید متوسط طبقۀ» پیمایشی پژوهش در (1393) وریالد و طراز بهمنی

 اندااست میان در را رانهالسا مردم گرایش میزان ،«همدان شهر :موردی بررسی ،ایران در ریالسا مردم

 قشر، دو این میان در ،نتایج مطابق .کردند بررسی همدان شهر متوسطۀ دورۀ انمعلم و دانشگاه

 است. کم بسیار رفتاری ابعاد به گرایش و متوسط ،ریالسا مردم هنجاری ابعاد به گرایش

 ،سیاسی فرهنگ زمینۀ در که است آن بیانگر تجربی ادبیات بر گذرا هرچند مروری

 مفهومی دستگاه ارچوبچ در ،ها پژوهش این بیشتر است. گرفته صورت بسیاری های پژوهش

 دستگاه بر حاضر پژوهش ابتنای است. شده یاتیلعم و سازی مفهوم ،هارتلاینگ و ،ورباو  موندلآ
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 و فراتر و ،کنشی و شناختی ابعاد در سیاسی فرهنگ ،آن چارچوب در که است رلتس مفهومی

 ،سازی مفهوم این است. شده تیاعملی و بندی هلمقو ،گرفته   صورت های شناسی گونه از تر جامع

 در سیاسی فرهنگ بر تمرکز و سیاسی فرهنگ نظری ادبیات بر آن ابتنای و فیقیلت ماهیت لیلد   هب

 جمعیت بر نکهای ضمن .دارد مورد بررسی جامعۀ و موضوع با بیشتری مناسبت ،میالاس جوامع

 است. نگرفته صورت یلمستق پژوهش (انمعلم) عهلمطا مورد

 

 نظری ادبیات بر یمرور
 ذهنی های ویژگی ها یونانی .اند داده انجام یونانی سوفانلفی را سیاسی فرهنگ در تالتأم نخستین

 این بازتاب و فرهنگی های تفاوت از سقراط .بودند لقائ بربرها و ها اسپارتی ،ها آتنی برای متفاوتی

 میان ماهوی های تفاوت ۀزمین و بود آگاه فلمخت جوامع سیاسی های نظام و ها فرهنگ در ها تفاوت

 جوو   جست متفاوت دنیای دو این هب قلمتع مردمان متفاوت ذهنیت در را غیریونان و یونان دنیای

 فرهنگ درمورد که بود منتسکیو بار ینلاو ،مدرن دوران در .(108 :1386 ،محمدی   لگ) کرد می

 ،فرهنگی های تلخص و دارد تأثیر دین و حکومت بر فرهنگ ،منتسکیو زعم به گفت. سخن سیاسی

 از تابعی نیز سیاسی نظام و است محیط از تابعی، سیاسی فرهنگ است. حقوقی نهادهای بر مقدم

 (.133: همان) دآی   می شمار   به (یلم تلخص و خوی) سیاسی فرهنگ

 را اروپا و آمریکا تفاوت دالیل تا بود آن پی در آمریکا ۀجامع دموکراسی لیلتح در لتوکویدو

را  هلمسئ همین و دارد خود برای ای ویژه دموکراتیک سنن و آداب آمریکا ،وی زعم به .کند درک

 و نگرش همان، ها سنت این .تلقی کرد آمریکا و اروپا میان تفاوت ۀایجادکنند لعام توان می

 شرایط با، تلدو گوناگون لاشکا است. (سیاسی فرهنگ) سیاسی نظامدربارۀ  شهروندان اعتقادات

 گذارد می تأثیر ها آن سیاسی سرشت بر، جوامع فرهنگی خصوصیات و دارد رابطه اجتماعی مختلف

 (.20 :1386 ،ملقلا   سریع)

 گیری لشک با که است 1930 دهۀ، بیستم قرن در سیاست فرهنگی تبیین و لیلتح پیشینۀ

 1980 دهۀ، پژوهشی سیاسی فرهنگ رستاخیز ریشۀ، دیگر سوی از .بود زمان هم یلم خصیصۀ

 ،خواهی دموکراسی های جنبش ظهور مانند تیالتحو زیرا ؛(151-131 :1386 ،محمدی   لگ) است

 کاری محافظه و گرایی راست های جنبش برخی ،محور هویت های جنبش و لیسمناسیونا رستاخیز

 فرهنگ احیای ساز زمینه و بسترساز نوعی به هرکدام ،کمونیستی های نظام فروپاشی و سیاسی

 .(151-131 :همان) اند بوده سیاسی
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 ،سیاسی های ارزش ،سیاسی باورهای از ای مجموعه سیاسی فرهنگ ،وربا و موندلآ نظر از

 یک عنوان به سیاسی نظام) است سیاسی زندگی بعد چهار در سیاسی دانش و سیاسی احساسات

 (موضوع یک عنوان به خود و گذاری سیاست یا خروجی های جنبه ،فرایند یا ورودی های جنبه ،لک

 شهروندان مشارکت و سیاست به گیری تجه و نگرش نوع براساس ها آن (.1963 ،وربا و موندلآ)

 سیاسی فرهنگ در. 1 کردند: تقسیم نوع سه به را سیاسی فرهنگ ،سیاسی نظام در جامعه یک

 عضوی عنوان به را خود نه و ی دارندآگاه سیاسی نظام های مشی خط یا یاتلعم از نه دافرا ،محدود

 انتظاری هیچ سیاسی نظام از وهستند  فکری انجماد وشخدست، افراد .شناسند می تلم یک از

 که فرایندهایی دراما  ،ندرای دآگاه حکومت کار نتایج از افراد ،تبعی سیاسی فرهنگ در. 2 .ندارند

 و نظام در خود مشارکت برای افراد ترتیب،   بدین .کنند نمی شرکت، شود می منجر گذاری سیاست به

 .(346 :1377 ،کوتلچی) ندندار ییاعتنا آن به نسبت یا نیستند لقائ روشنی جایگاه ،سیاسی امور

 از ،دارند قوهلبا و لفعلبا مشارکت، سیاسی فرایندهای در افراد ،مشارکتی سیاسی فرهنگ در. 3

 در را خود سیاسی های حمایت و سازند   می مطرح را سیاسی هایتقاضا ،هستند آگاه سیاسی لمسائ

 حزبی امور و انتخاباتی مبارزات صورت فعال به به، افراد این .دهند   می قرار سیاسی رهبران اختیار

 (.355 :همان) شوند می وارد

 وجود با چرا که کند می مطرح را پرسش این ،مدنی های سنت و دموکراسی در پاتنام 

 و ترند   پیشرفته یلشما مناطق ،یالایتا جنوب و لشما مناطق بر مشابه قانونی ساختار بودن   حاکم

 به را کشور این جنوبدر مقایسه با  یلشما مناطق موفقیت ،پاتنام دارند. پاسخگوتری حاکمان

 از پیروی ،عمومی لمسائ در شهروندان مشارکت موجب که دهد می نسبت مدنی های سنت وجود

 (.58 :1379 ،پاتنام) است شده افقی سیاسی و اجتماعی های شبکه ایجاد نیز و قوانین

 ،منشأ ۀعلمطا به دهه سه مدت به ،راسیکدمو و فرهنگی تغییر ،نوسازی در 1لزلو و هارتلنگیا

 سطوح ،مساوی شرایط در، ها آن اعتقاد به .پرداختند انسانی های ارزش پیامدهای و لتحو روند

 بیشتری اعتماد ها   آن به و لتساه در ارتباط با دیگران، افراد شود می موجب اقتصادی توسعۀ یالبا

 داشت خواهند بیشتری تأکید گیری تصمیم در مشارکت و وجود ابراز بر که افرادی؛ باشند داشته

 از را گرا فرامادی و گرا مادی ارزشی نظام یا فرهنگ نوع دو ،و ولزل هارتلنگیا (.14 :1389)

 ،اقتصادی رشد گسترش ،تورم با مبارزه های فهلمؤ بر ،گرا مادی فرهنگ در .اند کرده متمایزیکدیگر 

، یظامن یروهاین تیتقو و حفظ و تیجنا و جرم شیافزا با مبارزه ،نظم حفظ ،اقتصادی ثبات حفظ

                                                                                                                                              
1. Inglehart and Welzel 
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 ،ارک انکم گفتگو بر سر ،انیب یآزاد ،ومتکح شتریب نقد های شاخص بر گرا فرامادی فرهنگ در و

 موضوع .شود می تأکید یانسان جامعۀ و یانسان های ویژگی رشد ،یزندگ طیمح و شهرها ییبایز

 «رهاینده های ارزش» یا «وجود ابراز های ارزش» سیاسی فرهنگ بارۀدر لزلو و هارتلاینگ یلاص

 :همان) است تیکدموکرا سیاسی فرهنگ ایجاد مستعد ،رهاینده یا وجود ابراز های ارزش است.

250-285.) 

 های تلایا در سیاسی فرهنگ بررسی هب ،ها تلایا از نمایی آمریکا: یسملفدرا در ،1زارالا لدانی

 که است سیاسی کنش به گیری جهت از ای ویژه الگوی ،سیاسی فرهنگ .پرداخت آمریکا مختلف

 ،سیاسی نظام به افراد گیری جهت وی (.78 :1966) است شده نهادینه سیاسی های   نظام در

 فرهنگ گیری لشک در را قومی و مذهبی های ارزش و حکومتی مقامات و عملکرد دولت چگونگی

 ،گرایی قالاخ یلاص دستۀ سه به یاسیس فرهنگ ،زارالا شناسی گونه در .داند می مؤثر سیاسی

 (.2000 ،یکلزوئ) است شده میتقس گرایی سنت و ییفردگرا

 .است رلتس مارک شناسی گونه ،سیاسی فرهنگ ۀحوز در متأخر و نوین رویکردهای از یکی

 بیان به .داند می عادی مردم و شهروندان رفتاری و شناختی های جنبه لشام را سیاسی فرهنگ رلتس

 «سیاسی مدارای» و «جنسیتی برابری به اعتقاد» متغیر دو لشام ،سیاسی فرهنگ شناختی جنبۀ ،او

 ،«مدنی مشارکت» ،«سیاسی اعتماد» متغیرهای لشام نیز سیاسی فرهنگ رفتاری جنبۀ .شود   می

 و «سیاسی تکثرگرایی» عنوان با را شناختی متغیرهای او .است «سیاسی دانش» و «سیاسی قیالع»

 (.270 :2011 ،رلتس) کند می بندی هلمقو «سیاست در یلعم درگیری» عنوان با را رفتاری متغیرهای

 جوامع در سیاسی فرهنگ ،عادی شهروندان رفتاری و شناختی معیارهای نکرد   حاظل با رلتس

 سیاسی عقاید افراد ،2دموکراتیک سیاسی فرهنگ در. 1 :کند می تقسیم نوع چهار به را میالاس

شناسند و به آن عالقه دارند.    ، سیاست را میکنند   می حمایت جنسیتی برابری از و لتحم را متنوع

 فرهنگ در. 2 دارند. اعتماد شهروندان به و دننک   می مشارکت جمعی و مدنی زندگی در همچنین

 از اما ،کنند می حمایت جنسیتی برابری از و لتحم را متنوع سیاسی عقاید فرادا ،3اعتنا بی سیاسی

 به و کنند نمی مشارکت جمعی و مدنی زندگی در ،ندارند ای   قهالع شناخت و به آن سیاست

 فرهنگ در. 3 .دهند نمی اهمیتی دیگران رفتار یا سیاسی امور به افراد این ندارند. اعتماد شهروندان

 حمایت جنسیتی برابری از و ندنابردبار متنوع سیاسی عقاید در مواجهه با افراد ،4گرا لعم سیاسی
                                                                                                                                              
1. Elazar 
2. Democratic political culture 
3. Indifferent political culture 
4. Activist political culture 
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 جمعی و مدنی زندگی در ؛دارند کافی دانش آندرمورد  و ندمند قهالع سیاست به اما ،کنند نمی

 وفق اجتماعی و سیاسی زندگی با را خود ،افراد این .دارند اعتماد شهروندان به و دننک   می مشارکت

 فرهنگ در. 4 ندارند. خوبی میانۀ دیگران زندگی سبک و ها مزیت ،ترناتیولآ افکار با اما ،دهند می

 جنسیتی برابری از ،کنند نمی لتحم را فلمخا و متنوع سیاسی عقاید افراد ،1محدود سیاسی

 کنند نمی مشارکت جمعی و مدنی زندگی در ،ندارند آن به ای قهالع و ی از سیاستشناخت ،کنند نمی

 (.207-197 :2009 ،رنوالا و رلتس) ندارند اعتماد شهروندان به و

 

 نظری چارچوب
 فرهنگ هب طومرب لعوام دهد یم نشان سیاسی فرهنگ هب طومرب تجربی و نظری ادبیات بر مروری

 سیاسی فرهنگ تکوین در را لعوام از یا مجموعه یا یک ،اندیشمندان از یکهر و ندمتعدد سیاسی

 با و لزلو و هارتلاینگ ،پاتنام از شده ارائه نظری مباحث فیقلت از ،عهلمطا این در .دانند یم مؤثر

 یلمد ،است فرد پژوهش این لیلتح واحد نکهیا به توجه با نیز و ،رلتس نظری رویکرد بر تأکید

 نظر از .شد تدوین انمعلم سیاسی فرهنگ یها یریگ جهت هب طومرب لعوام عۀلمطا برای

 غیرمستقیم صورت به ،اقتصادی-اجتماعی تلمنز یا درآمد لعام ،سن بر   وهالع ،لزلو و هارتلاینگ

 بر اثرگذار متغیرهای دیگر از (.285 :1389 ،لزلو و هارتلاینگ) است مؤثر فرهنگی تغییرات در

 و قومی یها یریگ جهت نکهیا عین در است. مذهبی و قومی یها یریگ جهت ،سیاسی فرهنگ

 اثرگذار اجتماعی -اقتصادی پایگاه بر نیز خود ،ردیپذ یم اثر اجتماعی-اقتصادی پایگاه از ،مذهبی

 کشور مختلف یها بخش ساکنان قومی و مذهبی یها ارزش نتیجۀ را سیاسی فرهنگ زارالا .است

 یها یریگ جهت با مستقیم ای   هرابطدارای  ،هبیمذ یها یریگ جهت که دهد یم نشان رلتس .داند یم

 مالاس جهان در استیس و مذهب نایم یرومندین یخیتار وندیپ . همچنیناست سیاسی فرهنگ

 یسامانده یبرا هم هک است یحقوق یمذهب مثابۀ   به مالاس سرشت ۀکنند منعکس هک دارد وجود

 دارای ،یاسیس فرهنگ یده لشک در مالاس ،رو نیا از .دارد قانون یفرد قالاخ هم و یاجتماع

 از لامک طور به ستندین قادر انهیخاورم مانلمس یشورهاک از کی چیه هک ینقش ؛است یاتیح ینقش

 دهد   نشان می شده انجام عاتلمطا نیز ایران در (.249-229 :2002 ،رلتس) زندیبگر آن ریفراگ گسترۀ

 تأثیر شهروندان دینی( قرائت) یدارنید نوع و یندارید میزان از ،هروندانش ساالرانۀ   مردم یها ارزش

 ربۀتج ،سیاسی فرهنگ با مرتبط متغیرهای دیگر از (.1388 ،موحدی و فقاریلذوا) ردیپذ یم

                                                                                                                                              
1. Parochial political culture 
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 مشارکت تجارب ،عهلمطا مورد میدان مذهبی و قومیتی بافت به توجه با است. سیاسی مشارکت

 مذهبی یها یریگ جهت از ،اجتماعی-اقتصادی جایگاه و یا نهیزم متغیرهای کنار در مانلمع یسیاس

 ارتباط در را سیاسی فرهنگ و مدنی تکمشار (303: 1993) پاتنام .ردیپذ یم تأثیر نیز آنان قومی و

 شهروندان سیاسی فرهنگ یها یریگ جهت بر مدنی مشارکت نیز رلتس نظر به .ندیب یم یکدیگر با

 ،است مفید دموکراتیک شهروندان برای که را ییها ییتوانا از برخی ،مدنی مشارکت و گذارد یم اثر

 یها فرهنگ دارای افراد ،رلتس یشناس گونه در (.207-197 :2009 ،رتوالا و رلتس) دهد یم پرورش

 ،مورا درگیر و کنند یم شرکت جمعی و مدنی زندگی در نهالفعا ،گرا لعم و دموکراتیک سیاسی

 در ،دارند محدود یا اعتنا یب سیاسی فرهنگ که افرادی اما ،شوند یم سیاسی مباحث و لمسائ

 برمبنای ندارند. حضور سیاست و اجتماع عرصۀ در و کنند ینم شرکت جمعی و مدنی زندگی

بر میزان مشارکت معلمان در  ،«سیاست در یلعم درگیری» یعنی رفتاری متغیرهای ،رلتس نظریۀ

 قرار شعاعلا تحت را آنان سیاسی فرهنگ نوع ،طریق این از و دگذار یم اثرزندگی مدنی و سیاسی 

 و است شده طراحی حوزه این در شده مطرح نظریات براساس لمد این ،شد اشاره چنانکه .دهد یم

 د.کن رد یا تأیید ار آن ،تحقیق تجربی یها داده است ممکن

 

 

 

 

 

 

 
 انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت هب طومرب لعوام یلیلتح لمد .1 نمودار

 

 پژوهش های   هفرضی

 دارد. وجود معنادار ۀرابط ،انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت و یمذهب های گیری جهت بین .1

 .دارد وجود معنادار ۀرابط ،انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت و قومی های گیری جهت بین .2

 .دارد وجود معنادار ۀرابط ،انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت و سیاسی مشارکت تجربۀ بین .3

 معنادار ۀرابط ،انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت و اجتماعی-اقتصادی پایگاه بین .4

 دارد. وجود

قومي گيریجهت  

 تجربة مشارکت
 سياسي

 مذهبي گيری جهت

 فرهنگ سياسي

ایمتغيرهای زمينه  

اقتصادی-پایگاه اجتماعي  
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 دارد. وجود معنادار رابطۀ ،انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت و ای زمینه متغیرهای بین .5

 

 تحقیق شناسی   روش
 با ،نیاز مورد های داده .گرفت انجام پیمایشی روش به و کمی چارچوب در پژوهش این

 از سپ که طوری به شدند؛ لیلتح کمی های تکنیک از استفاده با و گردآوری چندگانه های تکنیک

 لیلتح هلجم از ندمتغیرهچ لیلتح های تکنیک از استفاده با ،مانلمع سیاسی فرهنگ انواع توصیف

 مشخص وابسته متغیر تغییرات بینی پیش و تبیین در ،لمستق متغیرهای از هریک سهم ،رگرسیون

 شد.

 

 گیری نمونه روش و آماری ةجامع
 مقطع سه در 1395-1394 تحصیلی لسا در بوکان شهرستان مانلمع لشام ،پژوهش آماری ۀجامع

 لک تعداد است. (نفر 470) دوم متوسطۀ و (نفر 324) لاو متوسطۀ ،نفر( 800) ابتدایی یلتحصی

 ،(لقبو لقاب اطمینان ضریب یبرا زمال استاندارد اشتباه )تعداد =96/1t است. نفر 1594 انمعلم

05/0 d=(لمط یلاحتما دقت)25/0    و ،وب S2=براساس  و است عه(لمطا مورد ۀپدید )واریانس

 به دسترسی لیلد   به ،پژوهش این در .ه استآمد دست به نفر 310 نمونه حجم ،فرمول کوکران

 ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از ،یلتحصی مقطع درنظرگرفتن با و گیری نمونه چارچوب

 در ،(مرد 94 و زن 62) نفر 156 ییابتدا مقطع در ،اساس   براین .شد گرفته بهره حجم با متناسب

 (مرد 51 و زن 40) نفر 91 دوم ۀمتوسط مقطع در و (مرد 40 و زن 23) نفر 63 لاو ۀمتوسط مقطع

 .بررسی شدند

 

 متغیرها یاتیلعم و نظری تعاریف
 به دهی جهت و معنادهی فرایند ،سیاسی های ارزش به افراد نگرش طرز» بر ناظر ،سیاسی فرهنگ

 ،حاضر پژوهش در است. «آن با برخورد شیوۀ و سیاسی نظام از افراد قیلت طرز ،سیاسی های کنش

 و سازی مفهوم ،رفتاری و شناختی ابعاد در سیاسی فرهنگ متغیر ،رلتس نظری دستگاه از تأسی با

 و «جنسیتی برابری به اعتقاد» متغیر دو لشام ،سیاسی فرهنگ شناختی جنبۀ است. شده یاتیلعم

 ،«سیاسی اعتماد» متغیرهای لشام نیز سیاسی فرهنگ رفتاری جنبۀ است. «سیاسی مدارای»
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 عنوان با را شناختی متغیرهای ،رلتس است. «سیاسی دانش» و «سیاسی قیالع» ،«مدنی مشارکت»

 کرده بندی هلمقو «سیاست در یلعم درگیری» عنوان با را رفتاری متغیرهای و «سیاسی تکثرگرایی»

 (.270 :2011 ،رلتس) است

 نیستند فرد تأیید مورد که است هایی گروه برای اعتراض حق لقبو بر ناظر :سیاسی مدارای

 از تأسی با ،حاضر پژوهش در (.1383 ،رانهمکا و زاده   سراج از لنق به 1351: 1997 ،1یاملوی)

 و قومی های یتلاق برخورداری ،لمثا برای) گویه 15 بلقا در سیاسی مدارای ،موجود عاتلمطا

 سیاسی احزاب به سیاسی میتینگ برگزاری امکان و یتلفعا مجوز ،سرنوشت تعیین حق از مذهبی

 احزاب با یکسان و قانونی برخورد ،مختلف سالیق دارای های روزنامه به انتشار اجازۀ ،مخالف

 اعطای ،مذهبی و قومی های یتلاق وسیلۀ   به عقاید آزاد یغلتب ،اکثریت رأی به تمکین ،فلمخت

 ،سیاسی مناصب به قومی و مذهبی های یتلاق دستیابی ،رالسکو احزاب یتلفعا ،فانلمخا به تریبون

 برخورداری ،ها مذهبی-یلم به بیان آزادی ،سیاسی احزاب به برابر ای رسانه و سیاسی های فرصت

 زاده   سراج) است شده سنجش و یاتیلعم ،ترتیبی سطح درو  نشریه( از مذهبی و قومی های یتلاق

 (.123 :1383 ،رانهمکا و

 میزان در تأثیری جنسیت اینکه به است افراد باور میزان :جنسیتی برابری از حمایت

 متغیر این ،حاضر پژوهش در (.198 :2011 ،رلتس) ندارد سیاسی امتیازات و حقوق از برخورداری

 و ورزشی ،لاشتغا ،اقتصادی و سیاسی ،مدیریتی های فرصت در برابری) گویه 9 بلقا در

 بر تخصص و شایستگی ارجحیت ،(2009 ،لزلو و هارتلاینگ) مدیریتی مناصب در کارگیری به

 .است شده یاتیلعم ،ترتیبی سطح در و (1385 ،جواهری و زاده سراج)( و... جنسیت

 که افرادی است. سیاسی امور و مباحث در شرکت به افراد لتمای و گرایش میزان :سیاسی قةالع

 و وربا) هستند مدنی های یتلفعا در مشارکت و سیاسی امور رو هلدنبا بیشتر ،ندمند قهالع سیاست به

 عاطفی مثبت گرایش ابعاد در ،متغیر این (.207-197 :2009 ،رنوالا و رلتس از لنق به 1995 ،رانهمکا

 در مشارکت ،سیاسی رویدادهای و اخبار پیگیری ،سیاسی موضوعات و عمومی امور به روانی و

 و... سیاسی نشریات ،کتب عۀلمطا به مندی قهالع ،سیاسی های برنامه تماشای ،سیاسی های بحث

 .است شده سنجش ،ترتیبی سطح در و گویه 7 بلقا در (1393 ،وریالد و طراز بهمنی)

 ها   یورود و ها آن نالمسئو و نهادها ،سیاسی نظام در زمینۀ دانش ،وربا و موندلآ :سیاسی دانش

 (.28: 1389 ،ملقلا سریع) دانند می سیاسی فرهنگ شناختی بعد را سیاسی نظام این های خروجی و

                                                                                                                                              
1. William 
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 افراد عال)اط گویه 11 بلقا در (1393) وریالد و طراز بهمنی تجربی عاتلمطا براساس ،ریمتغ نیا

 چگونگی ،نظام گانۀ   پنج قوای وظایف و کارکردها ،ها خانه   وزارت تعداد ،حکومتی نظام نوع از

 با آشنایی ،سیاسی های آزادی به احزاب نگرش ،جمهوری   ریاست حکم تنفیذ ،رهبری انتخاب

 انتخاب چگونگی و کشور ادارۀ چگونگی ،گرالاصو و بلط حالاص های جریان یتلفعا و اسامی

 .است شده سنجش ترتیبی سطح در و وزیران(

 و یتیلفعا یا امری ،کاری در همکاری و شراکت معنای   به «مشارکت» ۀواژ مدنی: مشارکت

 لغیرفعا یا لفعا صورت به گیری تصمیم و بحث منظور   به سازمانی و گروهی ،جمعی در حضور

 ،تبار   ویلع) دانست تأثیرپذیری و یتلفعا ،درگیری فرایند در باید را مشارکت یلاص جوهر است.

 مقیاس در کاررفته به های شاخص از ،مدنی مشارکت سنجش برای ،تحقیق این در (.15 :1379

 «یتلمسئو و مقام صاحب ،یلما کمک ،یتلفعا دادن   انجام ،عضویت» های هلمقو حاوی که - چاپین

 در عضویت سنجش برای شد. گرفته بهره بوکان شهر در لفعا مدنی نهاد و انجمن 12 در - است

 سطح از ،پذیری یتلمسئو و یلما مشارکت میزان سنجش برای و اسمی سطح از مدنی نهادهای

 است. شده استفاده ترتیبی

 به توجه با ،نظام یا شخص اعتمادپذیری به اطمینان عنوان به توان می را اعتماد :فردی بین اعتماد

 از تأسی با ،پژوهش این در (.42 :1380 ،گیدنز) کرد تعریف معین رویدادهای یا پیامدها رشته یک

 در اعتماد ،(1384 ،روشنفکر و ذکایی از لنق به 2001 ،استون ؛1374 ،امیرکافی) تجربی عاتلمطا

 آحاد دانستن اعتماد لقاب ،وکار کسب در افراد درستکارنبودن های گویه بلقا در) یافته تعمیم ابعاد

 نگاه ،جامعه مردم خودمداردانستن ،مردم باطن و ظاهر دانستن   یکی ،ها غریبه به اعتماد ،جامعه

 محاکم و ها دادگاه در تلعدا رعایت به باور های گویه بلقا در) نهادی و جامعه( آحاد ابزاری

 سیاسی نظام بهادادن ،جامعه لمسائ لح در سیاسی نظام زمال توان ،سیاسی نظام یتلمقبو ،قضایی

 بودن   دفاع   لقاب ،انتظامی نیروی کردلعم بودن   دفاع   لقاب ،سیاسی نظام از دفاع ،سیاسی های آزادی به

 بودنخدمتگزار ،یتلمسئو ایفای برای سیاسی نالمسئو بودن   مناسب ،سیاسی نالمسئو کردلعم

 و سازی مفهوم ،ترتیبی سطح در و (مسائل در حل سیاسی نالمسئو توان و سیاسی نالمسئو

 است. شده یاتیلعم

 «ورزی دین» یا «دینداری» لمعاد توان می اًتقریب را مذهبی گیری جهت مذهبی: های گیری جهت

 های عرصه ،جزئیات در ها تفاوت رغم به ،دنیا ادیان همۀ در ،1استارک و کالگ نظر به .دانست

                                                                                                                                              
1. Glok and Stark 
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 ،نماز لقبی از) مناسکی بعد از: اند عبارت ها عرصه این دارد. وجود دینداری تجلی برای مشترکی

 دانش) یلعق و منطقی بعد ،(مذهبی مراسم در شرکت و میالاس قالاخ رعایت ،نیایش و دعا ،روزه

 احترام ،خدا به هستی و کائنات قلتع به باور ،خدا به نزدیکی احساس میزان) تجربی بعد ،(مذهبی

 زندگی به اعتقاد) وژیکلایدئو بعد ،(گناه ارتکاب از ندامت احساس و ،متبرکه و مذهبی اماکن به

 ،دین اجتماعی نقش شدن   لقائ) پیامدی بعد و (جهنم و بهشت ،شیطان ،خدا وجود ،مرگ از پس

 ،استارک و کالگ) (دین جزئیات اجرای و رعایت اهمیت و زندگی در دینی احکام معیاربودن

 و (1383) زاده سراج های پژوهش از هاملا با ،مطالعه این در (.1380 ،آذربایجانی از لنق به 1965

 گویه 15 بلقا در و ترتیبی سطح در ،متغیر این .است هنشد بررسی منطقی بعد (1380) بانلطا

 است. شده سنجش و یاتیلعم

 آداب ،دین ،زبان عنصر و رددا فرهنگی قلتع به آگاهی جنبۀ بیشتر ،قومی آگاهی قومی: گیری جهت

 ،حاضر پژوهش در (.307 :1381 ،آشوری) است آن مبنای مشترک قومی خاطرۀ و تاریخ ،رسوم و

 لعم ،قومی فرهنگ به نهادن   جار ،قومی نویسندگان و شاعران به گرایش ابعاد در قومی گیری جهت

 و قومی سیاسی نالمسئو ترجیح ،قومی گذشتۀ و تاریخ به نهادن   جار ،قومی رسوم و آداب اساسبر

 است. شده سنجش ترتیبی سطح در و گویه 6 بلقا در ،قومی سیاسی نخبگان و نمایندگان به افتخار

 رابطه در بانهلداوط سیاسی یتلفعا نوع هر» عنوان به سیاسی مشارکت سیاسی: مشارکت ةتجرب

 گیری لشک در اثرگذاری ،جامعه سیاسی های پست برای شدن   انتخاب و کردن   انتخاب ،احراز با

 ،پناهی) است شده تعریف «جامعه سیاسی نظام و نهادها در و عمومی های برنامه و ها سیاست

 و نوشتن ،سیاسی های مناسبت و ها راهپیمایی در شرکت ،دادن   رأی» ابعاد در ،متغیر این (.88 :1386

 و شرکت ،سیاسی مشارکت ۀهزین لقبو ،مجازی فضای یا روزنامه در سیاسی های پیام خواندن

 و نالمسئو با مکاتبه و قاتالم ،انتخابات در نامزدی ،سیاسی های لتشک و ساتلج در عضویت

 اتیعملی ای هلفاص و ترتیبی سطح در و گویه 14 بلقا در دادن(   رأی از خودداری) منفی مشارکت

 .است شده

 یک انیم در فرد هک است پایگاهی ،اقتصادی -یاجتماع گاهیپا اقتصادی:-اجتماعی پایگاه

 جیرا نیانگیم یاستانداردها به ارجاع با ،خانواده ای فرد یک هک یتیموقع ،گرید انیب به دارد. گروه

-یگروه های یتلفعا در تکمشار و یماد های دارایی ،مؤثر درآمد ،یفرهنگ های ویژگی ۀدربار

 ،شغلی رتبۀ ابعاد در متغیر این ،حاضر پژوهش در .(194: 1386 ،کوئن) آورد می دست   به یاجتماع

 ،خودرو ارزش ،یلشغ ۀرست ،خود اجتماعی-اقتصادی تلمنز از پاسخگو ارزیابی ،مسکن نوع
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 سنجش ای هلفاص و ترتیبی ،اسمی سطوح در و گویه 8 بلقا در درآمد طور همین و تحصیالت

 است. شده

 از گرفتن بهره با صوری اعتبار ابتدا ،پژوهش های هلمقو و میمفاه ،پرسشنامه اعتبار افزایش یبرا

 و ابعاد .شد بررسی قیتحق موضوع با مرتبط انپژوهشگر و متخصصان از تعدادی یها   دیدگاه

 ها گویه از یبرخ ،ییایپا افزایش یبرا .ندشد استخراج معتبر منابع و ها پرسشنامه از نیز ها فهلمؤ

 سیاسی مدارای است: ترتیب این به متغیرها از هریک به مربوط فایلآ مقادیر .ندشد حذف

 ،(761/0) سیاسی انشد ،(854/0) سیاسی قۀالع ،(823/0) جنسیتی برابری از حمایت ،(782/0)

 های گیری جهت ،(791/0) سیاسی فرهنگ ،(817/0) فردی   بین اعتماد ،(74/0) مدنی مشارکت

 (.798/0) سیاسی مشارکت تجارب و (873/0) قومی های گیری جهت ،(912/0) مذهبی

 

 پژوهش های یافته

 پاسخگویان اجتماعی عیتقمو و جمعیتی های یژگیو

 درصد 6/40 ،ختیشنا   جمعیت متغیرهای مرکزی های یشگرا یها آماره و درصدی توزیعمطابق 

 نیز درصد 5/3 و لهأمت درصد 80 ،مجرد درصد 5/16 ند.هست مرد درصد 4/59 و زن نمونه افراد

 30 تا 20 بین ها   آن درصد 8/24 که است لسا 50 تا 20 بین نمونه افراد سن همچنین .اند   قهلمط

 افراد سنی میانگین .درندا لسا 50 تا 41 بین درصد 29 و لسا 40 تا 31 بین درصد 1/46 ،لسا

 رسمی درصد 1/76 ،استخدامی وضعیت حاظل   به است. 636/7 آن معیار انحراف و لسا 2/36 نمونه

 ،پایین اجتماعی پایگاه درصد 6/21 ،اجتماعی-اقتصادی پایگاه نظر از .ندهست پیمانی درصد 9/23 و

-اقتصادی پایگاه میانگین همچنین .ندردا ییالبا اجتماعی پایگاه درصد 4/18 و متوسط درصد 60

 .است شده ارزیابی متوسط حد از ترالبا کمی (38/58) نمونه افراد اجتماعی

 

 لمستق متغیرهای آماری توصیف

 که دهد یم نشان نمونه افراد لمستق متغیرهای مرکزی های یشگرا یها آماره و درصدی توزیع

 و است بوده زیاد درصد 6/31 و متوسط درصد 3/51 ،کم افراد درصد 1/17 مذهبی گیری جهت

 افراد درصد 4/18 ،قومی گیری جهت حاظل   به است. متوسط حد از بیشتر که بوده 3/65 آن میانگین

 .درندا زیاد قومی گیری جهت درصد 8/35 و متوسط درصد 8/45 ،کم قومی گیری جهت نمونه

 همچنین .شود می رزیابیا متوسط حد از بیشتر (73/62) نمونه افراد قومی گیری جهت میانگین
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 نشان نمونه افراد سیاسی مشارکت ۀتجرب متغیر مرکزی های گرایش های آماره و درصدی توزیع

 5/24 و متوسط ۀتجرب درصد 6/40 ،کم سیاسی مشارکت ۀتجرب ها   آن درصد 8/34 که دهد می

 کم (84/47) نمونه افراد سیاسی مشارکت ۀتجرب میانگین .دارند زیاد سیاسی مشارکت ۀتجرب درصد

 .شود می ارزیابی

 
 پاسخگویان 1لمستق متغیرهای درصد و فراوانی توزیع .1 لجدو

 معیار انحراف میانگین صلخا درصد یفراوان ها گزینه متغیر

 مذهبی گیری جهت

 کم
 متوسط
 زیاد
 جمع

53 
159 
98 
310 

1/17 

3/51 
6/31 

100 

3/65 581/6 

 قومی گیری جهت

 کم
 متوسط
 زیاد
 جمع

57 

142 
111 
310 

4/18 
8/45 
8/35 

100 

73/62 87/4 

 سیاسی مشارکت تجارب

 کم
 متوسط
 زیاد
 جمع

108 

126 
76 
310 

8/34 
6/40 
5/24 

100 

84/47 527/4 

 

 آن ابعاد و انمعلم سیاسی فرهنگ

 سیاسی فرهنگ متغیر ابعاد توصیفی نتایج ،سیاسی فرهنگ یبعدچند و پیچیده به ماهیت بهتوجه  با

 است: آمده 2 لجدو در زیر شرح به

 درصد 4/47 در ،کم سیاسی تکثرگرایی ،نمونه جمعیت از درصد 8/26 در سیاسی: تکثرگرایی

 درصد 87/50 لمعاد (لک نمونه) سیاسی تکثرگرایی میانگین .ستزیاد ا درصد 8/25 در و متوسط

 .شود می ارزیابی متوسط که است

 ،کم سیاست در یلعم درگیری ،نمونه جمعیت از درصد 2/34 در :سیاست در یلعم درگیری

                                                                                                                                              
 100ترین و کممعنای    صفر به است. تنظیم شده 100مستقل برمبنای یک مقیاس صفر تا منظور سهولت فهم، میانگین متغیرهای  . به1
 میزان است.ترین بیشمعنای    به
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 8/49 سیاست در یلعم درگیری میانگین .ستزیاد ا درصد 2/24 در و متوسط درصد 6/41 در

 .شود می ارزیابی متوسط حد از کمتر که است

 رفتاری و شناختی های جنبه که دهد می نشان نمونه افراد در سیاسی فرهنگ ترکیبی شاخص

 .ستزیاد ا درصد 4/28 در و متوسط درصد 4/39 در ،کم انمعلم درصد 3/32 در سیاسی فرهنگ

 (02/50) متوسط حد در معلمان سیاسی فرهنگ رفتاری و شناختی های جنبه میانگین ،درمجموع

 .است
 پاسخگویان 1سیاسی فرهنگ درصد و فراوانی توزیع .2 لجدو

 معیار انحراف میانگین صلخا درصد یفراوان ها گزینه متغیر ابعاد

 سیاسی تکثرگرایی

 کم
 متوسط
 زیاد
 جمع

83 
141 
86 
310 

8/26 

5/45 
7/27 

87/50 51/10 

 سیاست در یلعم درگیری

 کم
 متوسط
 زیاد
 جمع

106 
129 
75 
310 

2/34 

6/41 
2/24 

100 

802/49 47/11 

 فرهنگ ترکیبی شاخص
 سیاسی

 کم
 متوسط
 زیاد
 جمع

100 
122 
88 
310 

2/32 

4/39 
4/28 

310 

02/50 429/14 

 

 سیاسی فرهنگ شناسی   سنخ
 درگیری و تکثرگرایی لیلد   به ،بررسی مورد افراد درصد 5/54 گفت توان می 3 لجدو براساس

 سیاسی فرهنگ به ،انمعلم درصد 7/18 .دارند کراتیکودم سیاسی فرهنگ ،سیاست در زیاد یلعم

 درصد 5/15 است. سیاست در ضعیف یلعم درگیری و شدید تکثرگرایی برآیند که هستند اعتنا بی

 گرا لعم سیاسی فرهنگ ،سیاست در قوی یلعم درگیری و ضعیف تکثرگرایی لیلد به ،انمعلم

 ضعیف تکثرگرایی دهندۀ   نشان که هستند محدود سیاسی فرهنگدارای  انمعلم درصد 3/11 .دارند

                                                                                                                                              
ترین و کممعنای    صفر به است. تنظیم شده 100سهولت فهم، میانگین فرهنگ سیاسی و ابعاد آن برمبنای یک مقیاس صفر تا  برای. 1

 .فرهنگ سیاسی استمیزان ترین بیشمعنای    به 100
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 افراد از نیمی که گرفت نتیجه توان می ،درمجموع است. سیاست در ضعیف یلعم درگیرینیز  و

 .ندرخوردارب کراتیکودم فرهنگ از نمونه

 

 دومتغیره لیلتح

 توزیع دهد می نشان (4 لجدو) لتأه یتوضع و جنسیت برحسب سیاسی فرهنگ رصدید توزیع

 چندانی تفاوت ها گرفته   قالط و مجردان ،نالمتأه میان در و مردان و زنان میان در سیاسی فرهنگ

 درصدی توزیع است. رابطه این معنادارنبودن نشانگر نیز وئراسک کای به مربوط نتایج .ندارد

 میان در سیاسی فرهنگ توزیع که دهد می نشان استخدامی توضعی برحسب سیاسی فرهنگ

 دو این بین نیز اسکوئر کای به مربوط نتایج .ندارد چندانی تفاوت پیمانی و رسمی نامستخدم

 .دهد   نشان نمی معناداری ۀرابط متغیر

 
 درصد( به) سیاسی فرهنگ گونه چهار در نمونه افراد توزیع .3 لجدو

 سیاسی تکثرگرایی
 سیاست در یلعم درگیری

 ضعیف قوی
 (اعتنا بی سیاسی فرهنگ) درصد 7/18 (دموکراتیک سیاسی فرهنگ) درصد 5/54 قوی

 (محدود سیاسی فرهنگ) درصد 3/11 (گرالعم سیاسی فرهنگ) درصد 5/15 ضعیف

 
 آن ابعاد و سیاسی فرهنگ با ای زمینه متغیرهای بستگی هم ضرایب .4 لجدو

 متغیرها
 سیاسی فرهنگ

 داریامعن سطح t دارقم داریامعن سطح رئاسکو کای مقدار
 788/0 -296/0 444/0 731/3 لتأه یتوضع

 433/0 785/0 483/0 412/1 استخدامی یتوضع
 286/0 199/0 194/0 27/1 جنسیت

 

 سیاسی فرهنگ به گیری جهت میزان ،سن افزایش با ،5 لجدو در مندرج عاتالاط برمبنای

 دیگر سنی گروه دوبیشتر از  گیلسا 40 تا 31 در افزایش این .است داشته افزایش نیز 1دموکراتیک

                                                                                                                                              
است، فرهنگ سیاسی  زیاد(، تکثرگرایی و درگیری عملی در سیاست 5/54نظر به اینکه در بیش از نیمی از افراد نمونه ) .1
بودن    کمدلیل    و سایر الگوها به نشده های دومتغیره لحاظ در تحلیل ،الگوی غالب فرهنگ سیاسی افراد نمونه ۀمثاب کراتیک بهودم

 ر نگرفته است.مدنظر قرا
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 معناداری و (239/0) مثبت بستگی هم که دهد می نشان نیز اوبی تا لکندا بستگی هم ضریب است.

 نشان سیاسی فرهنگ ابعاد به مربوط نتایج دارد. وجود دموکراتیک سیاسی فرهنگ و سن بین

 با همچنین .است سیاست در یلعم درگیری از تر قوی ،سن با سیاسی تکثرگرایی ۀرابط دهد می

 سیاسی فرهنگ سوی به ،انمعلم سیاسی فرهنگ گیری جهت ،اجتماعی-اقتصادی پایگاه رفتنالبا

 پایگاه با سیاست در یلعم درگیری ۀرابط ،سیاسی فرهنگ ابعاد میان در .یابد   گرایش می دموکراتیک

 گیری جهت بین دهد می نشان ها یافته است. سیاسی تکثرگرایی از تر قوی ،اجتماعی-اقتصادی

 ،مذهبی گیری جهت افزایش با که معنا   بدین .دارد وجود معناداری ۀرابط سیاسی فرهنگ و مذهبی

 تااوبی لکندا بستگی هم ضریب .است داشته افزایش نیز دموکراتیک سیاسی فرهنگ گیری جهت

 گیری جهت با سیاسی تکثرگرایی جنبۀ ،سیاسی فرهنگ ابعاد میان در .است طمتوس (366/0)

 با همچنین دارد. مستقیم ۀرابط سیاست در یلعم درگیری با اما ،ندارد داریمعنا ۀرابط مذهبی

 میان در است. داشته افزایش نیز دموکراتیک سیاسی فرهنگ گیری جهت ،قومی گیری جهت افزایش

 با و معکوس و معنادار ۀرابط قومی گیری جهت با سیاسی تکثرگرایی جنبۀ ،سیاسی فرهنگ ابعاد

 مشارکت تجربۀ ۀرابط بررسی نتایج .دارد مثبت و مستقیم ۀرابط ،سیاست در یلعم درگیری جنبۀ

 فرهنگ ،سیاسی مشارکت تجربۀ افزایش با که دهد می نشان سیاسی فرهنگ گیری جهت و سیاسی

 با سیاسی تکثرگرایی جنبۀ ،سیاسی فرهنگ ابعاد میان در .شود   تر می   دموکراتیک انمعلم سیاسی

 ؛دارد معنادار مستقیم ۀرابط ،یلعم درگیری جنبۀ با و معکوس ۀرابط سیاسی مشارکت تجربۀ

 است. بیشتر سیاست یلعم درگیری با سیاسی مشارکت تجربۀ ۀرابط شدت هرچند

 

 تحلیل رگرسیون چندمتغیرة عوامل مرتبط با فرهنگ سیاسی

، یکی از متغیرهای مستقلی که بر فرهنگ سیاسی معلمان اثر دارد و 6ی جدول ها دادهبراساس 

ینکه ضریب بتای ایری مذهبی است. با توجه به گ جهتکند،  یمیشترین مقدار تغییرات را تبیین ب

یشترین اثر را بر متغیر وابسته داشته است. تجربۀ بیشتر است، باین متغیر از همۀ ضرایب بتا 

ترتیب در مراتب بعدی    اقتصادی به-یری قومی، سن و منزلت اجتماعیگ هتجمشارکت سیاسی، 

درصد از  52؛ بنابراین، متغیرهای مذبور، همراه با یکدیگر اند گرفتهاهمیت و اثرگذاری قرار 

 کنند. یمتغییرات فرهنگ سیاسی را تبیین 
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 آن ابعاد و سیاسی فرهنگ با لمستق متغیرهای بستگی هم ضرایب .5 لجدو

 متغیرها

 سیاست در یلعم درگیری سیاسی تکثرگرایی سیاسی فرهنگ
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 006/0 92/9 005/0 147/0 000/0 08/11 000/0 214/0 004/0 276/0 003/0 239/0 سن

 پایگاه
-اقتصادی
 اجتماعی

198/0 000/0 30/0 004/0 164/0 002/0 594/10 002/0 187/0 000/0 711/14 000/0 

 گیری جهت
 مذهبی

366/0 000/0 462/0 000/0 09/0 141/0 845/3 222/0 445/0 000/0 61/65 006/0 

 گیری جهت
 قومی

329/0 000/0 441/0 000/0 108/0- 046/0 5/9 04/0 484/0 000/0 793/51 000/0 

 تجربۀ
 مشارکت
 سیاسی

307/0 000/0 402/0 000/0 214/0- 002/0 318/10 002/0 463/0 000/0 48/54 000/0 

 
 انمعلم سیاسی فرهنگ شاخص ةچندمتغیر یرگرسیون لیلحت ضرایب .6 لجدو

 تجمعی R square مقدار معناداری سطح Beta T ضریب مقدار متغیرها

 272/0 000/0 955/6 272/0 مذهبی یریگ جهت

 364/0 000/0 815/5 256/0 سیاسی مشارکت تجربۀ

 437/0 000/0 954/4 228/0 قومی یریگ جهت
 484/0 001/0 693/3 149/0 سن

 521/0 004/0 846/2 098/0 اقتصادی-اجتماعی پایگاه

       

 گیری نتیجه و بحث
انجام  آن با مرتبط لعوام و انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت بررسی منظور   به ،پژوهش این

 اسییس فرهنگ ۀگون در بررسی مورد مانلمع از نیمی ،رلتس شناسی   گونه برمبنای .گرفت

 تیوضع بازنمای نوعی به که استاعتن بی ۀگون با تیاکثر ،آن از پس و دارند قرار دموکراتیک

 از بخشی عنوان به مانلمع از میان تعداد زیادی در ،براین   وهالع .است رانیا ۀجامع سیاسی فرهنگ

 و شناختی ابعاد ،سیاسی ۀتوسع و سیاسی پذیری جامعه محوری کارگزاران از یکی و متوسط ۀطبق
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 در نامتوازن رشد و ییناهمسو نوعی و است ضعیف دموکراتیک سیاسی فرهنگ با مساعد کنشی

 های نظریه براساس ،پژوهش این در .شود می دیده مانلمع سیاسی فرهنگ کنشی و شناختی ابعاد

 رابطۀ) لاو فرضیۀ از غیر هب .ندشد آزمون و مطرح یهای   هفرضی ،انمعلم سیاسی فرهنگ با رتبطم

 ،بررسی لاو ۀلمرح در معناداری سطح در ها فرضیه بقیۀ ،(سیاسی فرهنگ با ای زمینه متغیرهای

 رابطۀ .ندشد تأیید انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت با لمستق متغیرهای تک تک رابطۀ یعنی

 رابطۀ داد نشان نتایج شد. بررسی انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت بامتغیر جنسیت 

 درگیری و تکثرگرایی بعد دو میانگین و ندارد وجود سیاسی فرهنگ و جنسیت نایم معناداری

 را رلتس نظریۀ، یافته این ندارد. معناداری تفاوت معلم زنان و مردان نایم در ،سیاست در یلعم

 و رلتس تحقیقات برمبنای .کند   تأیید نمی سیاسی فرهنگ های گیری جهت با جنسیت رابطۀ درمورد

 توجه سیاسی لمسائ به و هستند گرا سنت کمتر و لتساه حامی زنان از بیشتر مردان ،ولتینگلآ

 معلم زنان باالی تحصیالت دلیل   به شاید ،وضعیت این (.23: 1997 ،ولتینگلآ و رلتس) دارند بیشتری

 .باشد اجتماع عرصۀ در آنان حضور و

 شد. بررسی انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت با آن رابطۀ که بود دیگری متغیر ،سن

 نظر به .دانند می مؤثر سیاسی فرهنگ گیری لشک در را سن() یلنس اتبیتجر ،لزلو و هارتلاینگ

 اما ،دارد نیالعق-رالسکو های ارزش بر بیشتری تأکید ،پیشین لنس در مقایسه با جوان لنس ،ها آن

 ،لزلو و هارتلاینگ) درآمد کم جوامع در تا دارد بیشتری نمود یافته توسعه جوامع در یلنس تغییرات

 فالبرخ اما ،بود انمعلم سیاسی فرهنگ های گیری جهت با سن رابطۀ نشانگر ها یافته (.285: 1389

 ،بوکان انمعلم درمورد ،بودند متغیر دو این بین معکوس ۀرابط به لقائ که لزلو و هارتلاینگ نظر

 و شناختی ابعاد ،سن افزایش با ،دیگر بیان به شد. مشاهده مستقیم و مثبت صورت به رابطه این

 یافت. افزایش انمعلم سیاسی فرهنگ رفتاری

 با مستقیم ای   هرابط مذهبی های گیری جهت ،رلتس تجربی و نظری عاتلمطا برمبنای

 جهان در استیس و مذهب نیب یرومندین یخیتار وندیپ و دارد سیاسی فرهنگ های گیری جهت

 و مذهبی های گیری جهتمیان  ۀرابط تأیید (.249-229 :2002 ،رلتس) شود   مشاهده می مالاس

 نیز یلداخ تحقیقات از برخی با مذکور یافتۀ .کند   را تأیید می رلتس ۀنظری ،مانلمع سیاسی فرهنگ

 دانشجویان سیاسی فرهنگ بر پیمایشی در ،(1391) زارچی ابوترابی و جهانگیری است. سازگار

 مشارکتی سیاسی فرهنگ به یبیشترتمایل  تر،دیندار افراد که رسیدند نتیجه این به شیراز دانشگاه

 بعد فقط و ندارد دارمعنا ۀرابط مذهبی گیری جهت با سیاسی تکثرگرایی بعد .دهند می نشان
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 وردم مذهبی مانلمع دهد   که نشان می دارد مثبت و مستقیم رابطۀ آن با سیاست در یلعم درگیری

 تکثرگرایی پذیرش به چندانی لتمای اما ،دارند سیاست در یلعم درگیری به بیشتری ۀقالع ،عهلمطا

 کهنشانگر آن است  مذهبی مانلمع سوی از تکثرگرایی نپذیرفتن ،بپذیریم را رلتس نظر اگر ندارند.

 ، وابسته استندک ریتفس را آن چگونه و یسک چه هکنیا به ،یادیز اریبس حد تا ،مذهب نفوذ

 (.249-229 :2002 ،)همان

 و سیاسی پذیری جامعه ،قومی گیری جهت متغیرهای ،وربا و موندلآ مفهومی دستگاه در

نیز  پژوهش این در .شوند می محسوب یدیلک لعام ،افراد سیاسی فرهنگ تبیین در ،تالتحصی

 معنادار سطح در ،آنان سیاسی فرهنگ و مانلمع قومی گیری جهت نایم ۀطراب که مشاهده شد

 جوامع از برخی برای که همچنان ،نظری گزارۀ این که گرفت نتیجه توان می .شد تأیید یلقبو   لقاب

 ۀرابط به نگاهی اما ،است اعتبار دارای نیز عهلمطا مورد جامعۀ در د،دار تجربی اعتبار غربی

 درگیری با قومی گیری جهت مستقیم ۀرابط بیانگر ،سیاسی فرهنگ ابعاد با قومی های گیری جهت

 و قومیت شدن   سیاسی نوعی به هلمسئ این است. تکثرگرایی با آن معکوس ۀرابط و سیاست یلعم

 منفی تأثیر .دهد   را نشان می مانلمع و... سیاسی یقالع ،سیاسی دانش ۀدهند   جهت منبع به آن لتبدی

 ماهیت ،مانلمع قومی های گیری جهت دهد   می نشان سیاسی تکثرگرایی بعد بر قومی گیری جهت

 است. استوار دیگری و خود مرزبندی بر و ردندا ای دربرگیرنده

 سیاسی فرهنگ و سیاسی مشارکت ۀربتج میان رابطۀ به مربوط ،تحقیق های فرضیه دیگر از

 تکمشار را یمدن تکمشار او .بیند می مؤثر سیاسی فرهنگ در را مدنی تکمشار پاتنام بود. افراد

 و مباحث در رشدنیدرگ آمادگی و یعموم لمسائ به یمند قهالع ،یعموم موضوعات در لفعا

 در نظری ۀگزار این کارایی ،فرضیه این تأیید با .(303: 1993 ،پاتنام) داند می یعموم های یتلفعا

 .شد محقق یلفع شرایط در و عهلمطا مورد میدان در آن کارآمدی و شد تقویت سیاسی فرهنگ

 .یابد می کاهش سیاسی تکثرگرایی ،مانلمع سیاسی مشارکت تجربۀ افزایش با که داد نشان ها یافته

 مشارکت سطوح ترینکم در ،معلمان های یتلفعا بیشتر که باشد لیلد این به شاید نتیجه این

 را شناختی( بعد) آنان بینشی و ذهنی افق گشودگی و شود می صهالخ دادن رأی ویژه به ،سیاسی

 .شود نمی سبب

-اقتصادی پایگاه ،مانلمع سیاسی فرهنگ های گیری جهت با مرتبط های فرضیه از دیگر یکی

 متوسط اجتماعی-اقتصادی پایگاه دارای افراد که است این نظریه این در یلاص بحث بود. اعیاجتم

 ؛58: 1379 ،پاتنام) دارند تری لفعا و تر دموکراتیک سیاسی فرهنگ های گیری جهت ،زیاد و
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 رگرسیونی لیلتح در هم و یهلاو های لیلتح در هم ،فرضیه این (.91: 1389 ،لزلو و هارتلاینگ

 های جنبه و ابعاد از هریک ،مانلمع اجتماعی-اقتصادی تلمنز افزایش با یعنی شد؛ تأیید چندمتغیره

 های سرمایه از انمعلم مندی بهره دهد می نشان فوق یافتۀ .یابد می افزایش آنان سیاسی فرهنگ

 .سازد می مهیا را سیاست در یلعم درگیری و سیاست به نهالمتساه رویکرد ،یفرهنگ و اقتصادی

 توان می اکنون ،شده مطرح نظری مباحث و تبطمر های نظریه ۀشد   آزمون های   هفرضی از استفاده با

 و پرداخت مانلمع میان در لفعا و دموکراتیک سیاسی فرهنگ ۀبازدارند و کننده لتسهی لعوام به

 فرهنگ ارتقای یا کننده لتسهی لعوام تقویت و بازدارنده لعوام رفع برای پیشنهادهایی ،آن براساس

 ارتباط ،بازدارنده و کننده لتسهی لعوام که است روشن بتهلا .ساخت مطرح مانلمع سیاسی

 .کرد بررسی دیگری بدون را یکی توان نمی و دارند یکدیگر با تنگاتنگی

 دموکراتیک سیاسی فرهنگ هب ،مذهبی های گیری جهت تقویت با که داد نشان حاضر عۀلمطا .1

 از حمایت و سیاسی مدارای ابعاد با ،مذهبی گیری جهت که شد مشاهده اما ،شود می افزوده مانلمع

 فقط ،مذهبی های گیری جهت افزایش با ،دیگر سوی از رد.ندا معنادار ۀرابط جنسیتی برابری

 و ها آموزه بر تأکید با توان می ،هلمسئ این با مواجهه برای .یافت افزایش سیاست در یلعم درگیری

 افراد سیاسی پذیری جامعه یندافر در ،دینی تربیت در لشمو جهان و هنهالمتسا ،برابرگرایانه لاصو

 معلمان در روادارانه های نگرش که کرد لعم نحوی   به معلم تربیت مراکز و مدرسه ،خانواده در

 ۀعرص در گوو   گفت شدن باب ،دین اجتماعی و مدنی های تلالد و ابعاد بر تأکید شود. تقویت

 در توان می را مدرن اییدن اقتضای و مدرن مفاهیم با آن ۀمواجه ضرورت و دینی برون و بینی درون

 .دانست راهگشا زمینه این

 با ،مانلمع قومی گیری جهت که داد نشان ها یافته ،مطالعه مورد میدان قومی بافت به توجه با .2

 تقابلی رویکردهای رواج رسد می نظر   به رد.دا معکوس معنادار ۀرابط آن ابعاد و سیاسی تکثرگرایی

 رو این از .است ساختاری های زمینه از متأثر حدودی تا ،سیاسی تکثرگرایی پذیرش برابر در

 سرمایۀ و فرصت یک مانند ،متنوع اقوام وجود ،کالن های گذاری سیاست در تا دارد ضرورت

 در عملی درگیری های زمینه قانونی، و ساختاریهای  زمینه هموارکردن با و شود دیده فرهنگی

 سیاسی فرهنگ مؤثربودن ،آموزش طریق از باید همچنین .شود مهیا آن مختلف سطوح در سیاست

 توان می ،براین   عالوه .کرد معرفی را موفق گوهایلا و داد نشان فلمخت سطوح در را دموکراتیک

 .تقویت شود صورتی کامالً واقعی   به دموکراتیک سیاسی فرهنگ که داد انجام اقداماتی

 سیاسی فرهنگ ،سیاسی مشارکت ۀتجرب افزایش با که داد نشان حاضر پژوهش نتایج .3
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 ،سیاسی مشارکت ۀتجرب که گفت توان می ،اساس   براین .کند می سیر دموکراتیک فرهنگ سوی به

 نتایج است. دموکراتیک سیاسی فرهنگ بازدارندۀ لعام ،تجربه لناز سطح و ،کننده لتسهی لعام

 فرهنگ ،سیاسی مشارکت تجربۀ افزایش با که گر آن استنشان سیاسی فرهنگ های جنبه به مربوط

 با ،دیگر بیان به .یابد می افزایش سیاست در یلعم درگیری جنبۀ و کاهش ،تکثرگرایانه سیاسی

 مشارکت ارتقای ،یفکر های توانایی و ها حیتالص کسب و مانلمع تالتحصی یالبا سطح وجود

 گیری بهره و مانلمع سیاسی فرهنگ یفرارو را هایی دشواری ،هلمسئ این و نیست ساده آنان سیاسی

 ارتقای آن تبع به و سیاسی مشارکت افزایش منظور   به است. نهاده آنان های یتلقاب و ها ظرفیت از

 شناختی های جنبه ،اعتمادسازی و سازی آگاه طریق از که است زمال ،دموکراتیک سیاسی فرهنگ

 های زمینه و یابد ارتقا رفتاری بعد با همسو ،شناختی بعد تا شود بیشتر انمعلم سیاسی مشارکت

 فرهنگ شناختی ۀسوی تقویت برای ،براین   عالوه .شود فراهم انمعلم سیاسی مشارکت بیشتر هرچه

 سطوح ۀتجرب و ورود امکان و انمعلم سیاسی مشارکت واقعی های زمینه تا است الزم سیاسی

 آید. فراهم انآن برای سیاسی درگیری و مشارکت باالی

 فرهنگ های جنبه و ابعاد همۀ با ،مانلمع اجتماعی-اقتصادی پایگاه که داد نشان ها   بررسی .4

 ابعاد از هریکمیزان  ،افراد اجتماعی-اقتصادی پایگاه رفتنالبا با یعنی ؛دارد رابطه آنان سیاسی

 اجتماعی-اقتصادی جایگاه و پایگاه که شد مشخص همچنین .یابد می فزایشا سیاسی فرهنگ

 که است آن بیانگر هلمسئ این .دهد می سوق سیاست در شرکت و مدارا سوی به را آنان ،مانلمع

 های راه از یکی که -را  آنان اجتماعی-اقتصادی تلمنز ارتقای و مانلمع معیشتی وضعیت به توجه

 .انستد راهگشا زمینه این در توان می - است فرهنگیان بندی رتبه قانون مراحل همۀ اجرای ،آن

 

 منابع

 شهر :موردی ۀعلمطا ،سیاسی فرهنگ شناسی گونه و قومی رویکردهای» ،(1390) یعقوب ،احمدی 
 .256-229 :3 ۀشمار ،فرهنگی تحقیقات ةناملفص ،«سنندج

 سیاسی فرهنگ و انسانی ۀتوسع های شاخص» ،(1391) آزاد ،نمکی و لرسو ،ربانی یعقوب؛ ،احمدی 
 عاتلمطا ةلمج ،«ایران های استان برای جهانی های ارزش پیمایش های داده ۀثانوی لیلتح دموکراتیک:

 .31-1 :1 ۀشمار ،ایران اجتماعی

 یعقوب ۀترجم ،دموکراسی و فرهنگی تغییر ،نوسازی ،(1389) کریستین ،لزلو و دلرونا ،هارتلاینگ 
 کویر. نشر :تهران ،احمدی

 دانشگاه و حوزه ۀپژوهشکد تهران: ،میالاس مذهبی گیری جهت آزمون ،(1380) مسعود ،ایجانیآذرب. 



 255    ...معلمان سياسي فرهنگ های گيری جهت پيمایشي مطالعة

 مروارید. انتشارات تهران: ،سیاسی ةدانشنام ،(1381) داریوش ،آشوری 
 ایران در ریالسا مردم فرهنگ و جدید متوسط ۀطبق» ،(1393) لفضلابوا ،وریالد و غدیر ،طراز بهمنی، 

 .77-53 :10 ۀشمار ،سیاست راهبردی های پژوهش ةناملفص ،«همدان شهر :موردی بررسی
 انتشارات تهران: ،فروزلد محمدتقی ترجمۀ ،مدنی های سنت و دموکراسی ،(1379) رابرت ،پاتنام 

 کشور. وزارت
 فرهنگی سرمایۀ با اقتصادی-اقتصادی پایگاه رابطۀ» ،(1391) مهدی ،امیدی و محمدحسین ،پناهی، 

-33 :17 ۀشمار ،شوشتر واحد میالاس آزاد دانشگاه تخصصی نامةلفص ،«تهران شهر :موردی نمونۀ
66. 

 عالمه دانشگاه انتشارات تهران: ،زنان سیاسی مشارکت شناسی جامعه ،(1386) محمدحسین ،پناهی 
 طباطبایی.

 فرهنگ های فهلمؤ بر جمعی های رسانه از استفاده میزان تأثیر بررسی» ،(1391) جهانگیر ،جهانگیری 
 :.122-89 :4 ۀشمار ،سیاسی وملع ةپژوهشنام ،«شیراز دانشگاه :موردی ۀعلمطا ،دانشجویان سیاسی

 تهران ،طیب یرضالع و بزرگی وحید ۀترجم ،تطبیقی سیاست های نظریه ،(1378) دلرونا ،کوتلچی: 
 .رسا ۀمؤسس

 98-88 :146 ۀشمار ،گزارش ةماهنام ،«آخر ماه :معلم» ،(1382) وداد ،شریف حمیدی. 
 تالمح در زندگی کیفیت و اجتماعی ۀسرمای ۀرابط» ،(1384) پیام ،روشنفکر و محمدسعید ،ذکایی 

 .32-24: 2ۀ شمار ،یاجتماع وملع ةناملفص ،«شهری
 و دانشجویان میان در جنسیتی گرایی برابری» ،(1385) فاطمه ،جواهری و سیدحسن ،زاده سراج 

 .40-3 :2 ۀشمار ،ایران شناسی جامعه مجلة ،«آن با مرتبط نگرشی و ای زمینه متغیرهای
 و یندارید زانیم ۀرابط یبررس» ،(1383) سیروس ،صابر و سارا ،مزینانی شریعتی سیدحسین؛ ،زاده سراج 

 .142-109 :4 ۀشمار ،مشهد فردوسی دانشگاه اجتماعی وملع ةلمج ،«یاجتماع یمدارا با آن انواع
 روز فرزان نشر تهران: ،ایران سیاسی فرهنگ ،(1389) محمود ،ملقلا سریع. 

 وملع عاتلمطا ةلمج ،«سیاسی نهادمندی و توسعه در پرورش و آموزش نقش» ،(1388) محمود ،میلع 
 .67-58 :5 ۀشمار   پیش ،(لخالخ واحد آزاد )دانشگاه اجتماعی

 تهران: ،شهرها امور ةادار در شهروندان مشارکت گویلا بررسی ،(1379) یرضالع ،تبار ویلع 
  کشور. های شهرداری سازمان انتشارات

 در سیاسی فرهنگ رهیافت به )نگاهی سیاست فرهنگی تبیین بر درآمدی» ،(1386) احمد ،محمدی لگ 
 .153-131 :6 ۀشمار ،سیاسی وملع ةپژوهشنام ،«(سیاست ملع

 مرکز :تهران ،ایران مردم سیاسی فرهنگ یلم پیمایش ،(1385) ایران دانشجویان افکارسنجی کزرم 
 ایران. دانشجویان افکارسنجی

 Almond, G. A. and Verba,S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations, New Jersey: Princeton University Press. 



 1396تابستان  ،2 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    256

 Elazar, D. J. (1966), American Federalism: A View From the States, New York: 

Thomas Y. Crowell Company. 

 Putnam, R. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 

Princeton: Princeton University Press. 

 Tessler, M. and Gao, E. (2009), “Democracy and the Political Culture Orientations 

of Ordinary Citizens: A Typology for the Arab World and Perhaps Beyond”, 

International Social Science Journal, No. 192: 197–207. 

 Tessler, M. (2011), What Do Ordinary Citizens in The Arabs World Want: 

Secular Democracy or Democracy with Islam, University of Michigan. 

 Tessler, M. and Altinoglu, E. (1997), “Political Culture in Turkey: Connections 

among Attitudes Toward Democracy, The Military and Islam”, Democratization, 

No. 1: 22–51. 

 Tessler, M. (2002), “Do Islamic Orientations Influence Attitudes toward Democracy 

in The Arab World? Evidence from Egypt, Jordan, Morocco, and Algeria”, 

International Journal of Comparative, No 43(3–5): 229–249. 

 Tessler, M. (2002), “Islam and Democracy in The Middle East: The Impact of 

Religious Orientations on Attitudes toward Democracy in Four Arab Countries”, 

Comparative Politics, No. 34: 337–354. 
 Tong. J. (2003), “The Gender Gap in Political Culture and Participation in China”, 

Communist and Post-Communist Studies, No. 36(2): 131–150. 

 Zoellick, T. (2000), “Daniel Elazar, Bogus or Brilliant: A Study of Political Culture 

Across The American States”, Res Publica - Journal of Undergraduate Research, 

Vol. 5, Available at:  

http://digitalcommons.iwu.edu/respublica/vol5/iss1/9. 

 


