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چکیده
هدف این مقاله ،بررسی روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی شهر سنندج است.
مدل نظری و مفهومی پژوهش حاضر ،بر مبنای کارهای آلموند و وربا ،پای ،اینگلهارت ،االزار و
روزنبام و تسلر و گائو ارائه شده است .همچنین این مطالعه به روش کمی صورت گرفته و دادهها
با تکنیک پرسشنامة محققساخته گردآوری شده است .جامعة آماری شامل افراد  47-11سالة
ساکن محلههای مختلف شهر اعم از زن و مرد است که  791نفر آنان به روشهای نمونهگیری
ترکیبی انتخاب شدند .نتایج نشان میدهد فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی شهر سنندج در حال
دگرگونی از فرهنگ سیاسی محدود به دیگر فرهنگهای سیاسی از جمله دموکراتیک است .این
روند با فرض رفع بسیاری از موانع ساختاری فراروی نسلهای جوانتر و افزایش مشارکتهای
فعال آنان در زمینههای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تسریع میشود .همچنین نسلهای بزرگسال
بیشتر بازنمای فرهنگ سیاسی محدود هستند ،اما جوانان در کنار بازنمایی فرهنگ سیاسی
دموکراتیک ،بیش از نسلهای میانی فرهنگهای بیاعتنا و عملگرا را بروز دادهاند که مطابق با
خواستههای تئوریک نیست .متغیرهای این مطالعه ،دگرگونی و تفاوت فرهنگ سیاسی نسلها را
تا حد زیادی توضیح داده است .نتایج نیز پشتوانة نظری و تجربی دارد.
واژههای کلیدی :دگرگونی فرهنگ سیاسی ،سنندج ،فرهنگ سیاسی محدود و مشارکتی،
نسلهای اجتماعی.

 .1دانشجوی دکترای علوم سیاسی( گرایش جامعهشناسی سیاسی) ،دانشگاه آزاد اسالممی ،واحالد تهالران مرکالزی،
ایرانgharib.sajadi@yahoo.com ،

 .2دانشالالیار گالالروه علالالوم سیاسالالی دانشالالگاه آزاد اسالالممی ،واحالالد تهالالران مرکالالزی ،ایالالران (نویسالالند مسالالئول)،
maghsoodi42@yahoo.com
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مقدمه و طرح مسئله
فرهنگ سیاسی 1جنبة خاصی از فرهنگ به معنای عام است که بهشکلی خاص عبارت است از
مجموعة باورها ،گرایشها ،بینشها ،ارزشها ،معیارها و عقایدی که در طول زمان شکل گرفته
و متأثر از وقایع ،روندها و تجربههای تاریخی است که از نسلی به نسلی دیگر منتقل میشود و
در قالب آنها ،نهادها ،رفتارها ،ساختارها و کنشهای سیاسی برای نیل به هدفهای جامعه
شکل میگیرد (کاظمی .)89-84 :1892 ،مفهوم فرهنگ سیاسی ظرفیتهای بسیاری برای
بازتاب شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جریانهای مختلف سیاسی دارد؛ بنابراین
از سویی شناخت الگوی فرهنگ سیاسی و ویژگیهای آن در میان الیههای مختلف اجتماع
بیانکنند ماهیت بسیاری از تحوالت سیاسی و رفتارهای سیاسی کنشگران است .از سوی
دیگر ،بررسی دگرگونی فرهنگ سیاسی میزان تغییر نگرش ،احساس و باورهای سیاسی در
جامعه را نمایان میکند.
کشور ایران بهویژه در چهار دهة اخیر ،تغییرات فراوانی کرده و با تحوالت بزرگی مانند
انقمب اسممی ،جنگ تحمیلی ،افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی مواجه بوده است.
همچنین با توجه به طیکردن روند نوسازی در روابط اجتماعی و تاحدودی سیاسی ،نگرشها
و باورهای فکری و سیاسی در میان نسلهای مختلف تغییر کرده است .میتوان گفت تحوالت
بزرگ عرصة فناوری از یکسو و شکلگیری جنبشهای متعدد اجتماعی و سیاسی در ابعاد
جهانی از سوی دیگر ،تأثیرگذاری بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را بهدنبال داشته است .در
این شرایط که جامعة ایران مراحل گذار از سنت به مدرنیته را طی میکند و با نسل زیادی از
جوانان روبهروست که با روند جهانیشدن مجموعهای از «جدیدبودنها» را تجربه میکنند .در
این شرایط ،بستر مناسبی برای بروز تغییرات ،بهویژه تفاوت در نگرشهای فرهنگی و سیاسی
فراهم شده است .در جهان امروزی که سیر تغییر و تحوالت و در یک کمم مدرنشدن و
جهانیشدن امری انکارنشدنی است ،احتماالً شاهد تغییر نگرشهای فرهنگی در میان نسلهای
اجتماعی هستیم؛ زیرا مجموعهای از تغییرات ،تحوالت ساختاری ذهنی ،عینی و ملموس و
غیرملموس را در الیههای زیرین اجتماع بهدنبال داشته است.
1. Political Culture
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بهعموه «ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و تاریخ کهن ،با فراز و نشیبهای مختلف و
تنوع ملی ،قومی و مذهبی و بسترهای متفاوت فرهنگی ،حوز مهمی در مطالعات اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی است .گستر وسیع جغرافیایی و تاریخ چندین هزار سالة ایران ،گونههای
مختلفی از ملیتها 1و قومیتهای 2متفاوت را دربرمیگیرد که با وجود تجربههای زیستی تاریخی
مشترک در بسیاری زمینهها ،حامل تمایزها و تفاوتهای معناداری در حوزههای جغرافیایی،
گذارهای تاریخی ،تعلقهای فرهنگی و رفتارهای سیاسی بودهاند و بهرغم زیستن در یک مرز
جغرافیایی و نظام سیاسی مشترک ،همواره رفتار سیاسی مشترکی نداشتهاند .همچنین ،شواهد
تاریخی حاکی از ضعفها و ناتواناییهای اجتماعی و سیاسی در استقرار نهادهای مدنی و
دموکراتیک و پیشبرد توسعة سیاسی در دوران جدید است» (خانیکی و سرشار.)88 :1881 ،
با شرایطی که ذکر شد ،توجه به زمینههای فرهنگی جامعه بهویژه فهم فرهنگ سیاسی و
روند تغییرات آن بسیار مهم است .در پژوهش حاضر ،به مطالعه و تحلیل روند دگرگونی
فرهنگ سیاسی مردم شهر سنندج با رویکرد نسلی میپردازیم .یکی از دالیل انتخاب سنندج
بهعنوان بستر مطالعه آن است که مناطق کردنشین هم بهدلیل بافت قومی و مذهبی متفاوت و
هم ارتباط با کردهای ساکن در سایر کشورهای همسایه ،بعد از انقمب با شرایط فکری و
سیاسی متفاوتی با سایر مناطق ایران مواجه شدهاند .به همین منظور بررسی فرهنگ سیاسی و
تغییرات آن میتواند میزان تأثیر تحوالت سیاسی-اجتماعی داخلی و خارجی و همچنین میزان
اثرگذاری جنبشهای منطقهای و جهانی بر نوع نگرش سیاسی کردها بهویژه مردم سنندج را
برای ما روشن کند؛ بنابراین در پژوهش حاضر ،در سطحی خُرد الگوهای فرهنگ سیاسی را
میان نسلهای اجتماعی شناسایی شده و میزان شباهت یا اختمفها و عوامل احتمالی مؤثر بر
دگرگونی فرهنگ سیاسی جامعه مطالعه شده است؛ از اینرو پرسش اصلی آن است که «روند
دگرگونی فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی شهر سنندج چگونه است».

پیشینة پژوهش
تسلر و آلتینگلو ( )1884فرهنگ سیاسی ترکیه را بررسی کردند .همچنین به بررسی اندازهگیری
1. Nationalities
2. Ethnicities
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جهتگیریهای شهروندان به دموکراسی ،نظامیگرایی و اسمم پرداختند و رابطة پایگاه شخصی
و جهتگیریهای مذهبی با دموکراسی را بررسی کردند .نتیجه اینکه جهتگیریهای سیاسی
شهروندان ترکیه از متغیرهای جنسیت ،سن ،پایگاه اجتماعی و منفعت شخصی تأثیر میپذیرد.
تسلر و گائو ( )2118با بررسی دیدگاههای نویسندگان مختلف ،شش عنصر را بهعنوان
مؤلفههای فرهنگ سیاسی دموکراتیک شامل حمایت از برابری جنسیتی ،1مدارای سیاسی،2
اعتماد سیاسی ،8مشارکت مدنی ،7عمقه سیاسی 1و دانش سیاسی 6درنظر گرفتند .آنها پس از
جمعآوری دادههای تجربی از کشورهای خاورمیانه با تحلیل عاملی و بررسی روابط درونی بین
این شش مؤلفه ،سنخشناسی خود را از انواع جهتگیریهای فرهنگ سیاسی ارائه کردند .به
اعتقاد آنها ،عناصر بررسیشد فرهنگ سیاسی در این جوامع نه یک جهتگیری تکبُعدی را
تشکیل میدهند و نه کاممً بیارتباط با یکدیگر هستند.
ویرا کاستا )2119( 4ارتباط بین فرهنگ سیاسی و دموکراسی در برزیل و کلمبیا -دو کشور،
با سطوح پایینی از مشارکت مدنی و بیاعتنایی سیاسی باالی شهروندان -را تحلیل کرد و نتیجه
گرفت که با گذشت زمان ،این دو کشور علیرغم زمینههای تاریخی متفاوت ،بهویژه با وجود
دورههایی از خشونت در کلمبیا و اختمالتی بر سر راه دموکراسی در برزیل ،روندهای مشابهی
در فرهنگ سیاسی دارند.
مطالعات مربوط به فرهنگ سیاسی در ایران سابقة زیادی ندارد .پس از انقمب در آثار
جامعهشناسان و صاحبنظران سیاسی مانند چلبی ( ،)1841بشیریه ( )1891و سریعالقلم
( )1891شاهد مطالعات نظری در این حوزه هستیم .در سالهای اخیر نیز مطالعاتی بهصورت
تجربی انجام شده است.
شریف ( )1891در کتاب «انقمب آرام ،درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران» ،فرهنگ
سیاسی ایران را بهطورکلی بحث و بررسی کرده است .سریعالقلم ( )1898در کتاب فرهنگ
1. Support for Gender Equality
2. Political Tolerance
3. Political Trust
4. Civic Participation
5. Political Interest
6. Political Knowledge
7. Vieira Costa
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سیاسی ایران ،ضمن بیان فردگرایی منفی ،بیاعتمادی ،نهادگریزی ،اختمفنظر ،خویشاوندگرایی،
هزارفامیلی ،بیقانونی ،ناامنی ،بحران هویت و فرایند ناقص کشور-ملتسازی بهعنوان مشخصات
فرهنگ سیاسی ایران توضیح داد که این ویژگیها ،ریشه در فرهنگ سیاسی عشیرهای این
سرزمین دارند .نتایج مطالعة احمدی ( )1881در بررسی رویکردهای قومی و گونهشناسی فرهنگ
سیاسی؛ مطالعة موردی شهر سنندج ،حاکی از وجود نوعی فرهنگ سیاسی مستعد دموکراسی در
میان مردم سنندج است .سرشار ( )1881نیز در پژوهش خود نتیجه گرفت که دانشجویان دانشگاه
کردستان ،الگوهای متفاوتی از فرهنگ سیاسی دارند .احمدی و نمکی ( )1882به بررسی فرهنگ
سیاسی دموکراتیک در میان نسلهای ایرانی پرداختند .پژوهش آنها حاکی از برتری نسل جوان
در بروز ارزشهای ابراز وجود و توسعة بیشتر فرهنگ دموکراتیک در میان این نسل است.
قادرزاده و همکاران ( )1886نیز در پژوهش خود نتیجه گرفتند ،میانگین جهتگیری فرهنگ
سیاسی معلمان بوکان در حد متوسط است .همچنین ،نیمی از معلمان مدنظر ،در گونة فرهنگ
سیاسی دموکراتیک قرار دارند و نوعی ناهمسویی و رشد نامتوازن ،در ابعاد شناختی و کنشی
فرهنگ سیاسی آنان دیده میشود.
در مطالعة حاضر ،ضمن بهرهگیری از چارچوبهای نظری ،روشی و دادهای پژوهشهای
پیشین ،با در پیش گرفتن رویکرد مقطعی و قراردادن مطالعه در چارچوب نسلی ،بررسی
دگرگونی فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی شهر سنندج محوریت دارد.

چارچوب نظری
«آلموند و وربا» از نخستین کسانی بودند که به بازسازی مفهوم فرهنگ سیاسی پرداختند .مسئلة
آنها دستیابی به تبیینی در علل پایداری دموکراسی در برخی کشورها و ناپایداری آن در
کشورهای دیگر در دوران میانی دو جنگ جهانی بود (قیصری و شکوری .)82 :1891 ،آنها بر
اساس نوع نگرش و سوقیافتن به سیاست ،فرهنگ سیاسی را به انواعی تقسیم کردند .از نظر
آنها افراد به سه مقولة کلی تقسیم میشدند .مشارکتجو که فرهنگ سیاسی مشارکتی 1را پدید

1. Participant Political Culture
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میآورند ،پیرو یا تابع که فرهنگ سیاسی تبعی یا رعیتی 1را به وجود میآورند و کوچکاندیش
که فرهنگ سیاسی کوچکاندیشانه 2را پدید میآورند.
پای (1841؛  ) 2111یکی از اندیشمندانی است که نقش بسزایی در تأثیر مطالعات مربوط
به فرهنگ سیاسی داشت .مسئلة اصلی او ،ثبات و بیثباتی سیاسی برای رسیدن به توسعة
سیاسی و اجتماعی است .وی توجه به توسعة تاریخی نظام سیاسی بهعنوان یک مجموعه و
تجربة زندگی افرادی را که معموالً در محدود فرهنگ حضور دارند ،با کشف ریشههای
فرهنگ سیاسی در هر جامعهای ضروری میداند.
اینگلهارت ( )1848در چارچوب نظریة خود به تغییر فرهنگ سیاسی و گذار بهسوی
دموکراسی معتقد است و نتیجه میگیرد در جوامع نوعی دگرگونی و گذار از ارزشهای مربوط
به بهزیستی مادی و امنیت جانی بهسوی ارزشهای فرامادی و مرتبط با کیفیت زندگی
قابلمشاهده است .از نظر او ،افرادی که ارزشهای فرامادی دارد ،بیشتر به ارزشهای
دموکراتیک عمقهمندند .درمجموع ،از دیدگاه وی ،تغییر فرهنگ در درازمدت صورت گرفته و
تابعی از تغییرات محیط عام زندگی افراد (اجتماعیشدن) و همچنین تغییرات نسلی است
(اینگلهارت.)1899 ،
االزار و روزنبام با ارائة نظریه خود معتقدند فرهنگ سیاسی از متغیرهای مختلفی تأثیر
میپذیرد؛ به همین دلیل در یک جامعه فرهنگ سیاسی یکنواختی وجود ندارد .بلکه با توجه به
تفاوتهای تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،جغرافیایی و قومی جوامع ،فرهنگ
سیاسی از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت است (روزنبام1841 ،؛ االزار .)1842 ،سهم
«ویلداوسکی» در بازسازی مفهوم فرهنگ سیاسی و احیای فرهنگ سیاسیپژوهی ،کاربست
رهیافت «نظریة فرهنگ» در حوزه فرهنگ سیاسی است .او که در اواخر عمر به یکی از
مدافعان و نمایندگان پیشگام نظریة فرهنگ تبدیل شد ،در عین بازتعریف فرهنگ ،بر نقش
عناصر مختلف فرهنگی در زندگی سیاسی تأکید میکند (ویلسون.)218 :2111 ،
شاید بسیاری از گزارهها و مفاهیم نظریههای پیشین رهنمونبخش پژوهش حاضر باشد .با

1. Subject Political Culture
2. Pharochial Political Culture
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وجود این ،مدل نظری و مفهومی مطالعة پیشرو بیشتر بر مبنای چارچوب نظری تسلر و گائو
( )2118ارائه شده است؛ زیرا اوالً ذیل آن دستگاه نظری و مفهومی ،فرهنگ سیاسی در ابعاد
شناختی و کنشی و فراتر و جامعتر از گونهشناسیهای پیشین ،مقولهبندی و عملیاتی شده است و
بهنظر میرسد با استفاده از آن ،بهتر میتوان به بررسی دگرگونی فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی
پرداخت .دوم اینکه این دستگاه نظری و مفهومی ،بهدلیل ماهیت تلفیقی ،ابتنای آن بر ادبیات نظری
فرهنگ سیاسی و تمرکز بر فرهنگ سیاسی در جوامع اسممی ،مناسبت بیشتری با موضوع و جامعة
مورد بررسی (سنندج) دارد .برایناساس ،مدل نظری پژوهش در شکل  1آمده است .براساس این
مدل ،فرضیههایی تدوین شدهاند که در قسمت یافتههای استنباطی ارائه و تحلیل شدهاند.
حمایت از برابری
جنسیتی
مدارای سیاسی
نسل
اجتماعی

اعتماد سیاسی

فرهنگ سیاسی

مشارکت مدنی
عمقة سیاسی
دانش سیاسی
شکل  .1مدل نظری پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کمی است که به روش پیمایشی در سال  1884در شهر سنندج انجام شده
است .دادههای این مطالعه با رویکرد میدانی و تکنیک پرسشنامة محققساخته گردآوری شده
است .پرسشنامة پژوهش نیز با استفاده از اعتبار محتوا 1و اعتبار عاملی 2و همچنین ،آزمون
آلفای کرونباخ 8از منظر روایی و پایایی سنجش و تأیید شده است.
1. Content Validity
2. Factor Validity
3. Cronbach's Alpha
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جامعة آماری پژوهش شامل همة زنان و مردان  11-47سالة ساکن در شهر سنندج است
که براساس نتایج سرشماری  ،1881برابر  814.161نفر هستند (سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان کردستان .)1886 ،برای تعیین حجم نمونه از نرمافزار اپیاینفو 1استفاده شد .برایناساس،
با توجه به جامعة آماری و فاصلة اطمینان  84و خطای  1درصد ،حجم نمونه  741نفر برآورد
شد؛ البته برای جلوگیری از مشکل ریزش نمونه و سایر موارد احتمالی ،حجم نهایی به 111
نمونه ارتقاء داده شد.
شیو نمونهگیری در پژوهش ،ترکیبی از روشهای طبقهای متناسب براساس جمعیت
نسلها ،تصادفی ساده و سیستماتیک بوده است .ابتدا ،با مراجعه به دفتر آمار و اطمعات
سازمان مدیریت و برنامهریزی ،نقشة شهر سنندج به تفکیک بلوک آماری مدنظر قرار گرفت و
 11بلوک آماری از همة نقاط شهر بهصورت تصادفی ساده همراه با آدرس دقیق انتخاب شد.
تعداد خانوارهای مدنظر در هر بلوک آماری 11 ،خانوار بوده است .در مرحلة بعد با مراجعه
به آدرس بلوکهای منتخب و با انتخاب یکی از پمکهای مختوم به صفر یا  1در سمت
راست بهعنوان نقطة شروع ،پرسشگری از خانوار آغاز شد و توزیع و تکمیل پرسشنامه بهکمک
یکی از افراد خانوار در رد سنی  47 -11اعم از زن و مرد با فاصلة هر دو خانه تا تکمیل
آخرین نمونه ادامه یافت .دادههای خام پژوهش در نرمافزار  SPSSنسخة  22وارد شد .سپس
تحلیل این دادهها با آزمونهای مقتضی از جمله میانگین دو گروه مستقل ،ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی بهروش همزمان صورت گرفت.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
دگرگونی فرهنگ سیاسی :دگرگونی فرهنگ سیاسی به معنای تغییر در جهتگیریهای سیاسی
است .در پژوهش حاضر ،دگرگونی فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی با توجه به میزان تعلق
آنها به الگوهای سیاسی بررسی شده است .این الگوها براساس چارچوب مطالعة تسلر و گائو
( ،)2118عبارتاند از :الگوی فرهنگ سیاسی محدود ،عملگرا ،بیاعتنا و دموکراتیک که در قالب
چهارده گویه دربار مفاهیم برابری جنسیتی ،مشارکت سیاسی و مدنی ،اعتماد سیاسی و دانش
سیاسی شهروندان (جدول  )1در مقیاس ترتیبی و با پاسخهای مشخص سنجیده شدند.
)1. Epiinfo (STATCALC
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نسل اجتماعی :نسل «در جمعیتشناسی به گروهی از افراد اطمق میشود که مرحلهای از
حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند» (ساروخانی .)114 :1841 ،در پژوهش
حاضر ،منظور از نسل اجتماعی منطبق با تعریف فوق است و سه گروه از مردم جامعه ،یعنی
بزرگساالن (افراد در فاصلة سنی  ،)47-11میانساالن (افراد در فاصلة سنی  )17-81و جوانان
(افراد در فاصلة سنی  )87-11را در برمیگیرد.
حمایت از برابری جنسیتی :برابری جنسیتی میزانی را که زنان فرصتهای برابری بهمنظور
توسعة استعدادهایشان برای انتخاب مستقمنه دارند منعکس میکند (اینگلهارت و ولزل:1898 ،
 .)871تسلر میگوید« :برابری جنسیتی یعنی میزان باور افراد به اینکه جنسیت تأثیری در میزان
برخورداری از حقوق و امتیازات سیاسی ندارد» (تسلر .)189 :2111 ،در پژوهش حاضر ،این
متغیر با هشت گویه در مقیاس ترتیبی و با پاسخهای کاممً موافق تا کاممً مخالف سنجیده شد.
مدارای سیاسی :پیات و پاکستون ( )2114مدارای سیاسی را «درنظرگرفتن اصول
دموکراسی و پشتیبانی از آزادیهای مدنی ،حقوق اقلیتها و غیره و استفاده از آنها در عمل
برای گروههایی که مورد عمقة فرد نیستند» تعریف میکنند .اسچوادل و گرانئو ( )2117در
تعریف این مفهوم میگویند« :نگرش افراد یا گروهها به اینکه آزادی بیان را برای همة گروهها
و افراد به رسمیت بشناسند» .این متغیر با  6گویة تعدیلیافته ،منبعث از مطالعات تسلر و گائو
( )2118و شهریاری و همکاران ( )1881در مقیاس ترتیبی و با پاسخهای کاممً موافق تا کاممً
مخالف سنجیده شد.
اعتماد سیاسی :استون به نقل از گابریل ( )1881اعتماد سیاسی را «مجموعهای از
نگرشهای مثبت نسبت به موضوعات سیاسی میداند که هم به رژیم سیاسی و هم متصدیان
اقتدار در جامعه مربوط است» .این متغیر در ابعاد مختلف با  8گویة منبعث از مطالعات طالبی
و همکاران ( )1894و شایگان ( )1894در مقیاس ترتیبی و با پاسخهای کاممً موافق تا کاممً
مخالف سنجیده شد.
مشارکت مدنی :پاتنام ( )1888مشارکت مدنی را مشارکت فعال در موضوعات عمومی،
عمقهمندی به مسائل عمومی و آمادگی درگیرشدن در مباحث و فعالیتهای عمومی تعریف
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میکند .این متغیر با شش گویة منبعث از مطالعات تسلر و گائو ( )2118و احمدی و همکاران
( )1884در مقیاس ترتیبی و با پاسخهای (بسیار زیاد تا بسیار کم) سنجیده شد.
عالقة سیاسی :عمقة سیاسی میزان گرایش و تمایل افراد به شرکت در مباحث و امور
سیاسی است .افراد عمقهمند به سیاست ،بیشتر دنبالهرو امور سیاسی و مشارکت در فعالیتهای
مدنی هستند (تسلر و گائو .)2118 ،این متغیر با شش گویة منبعث از مطالعات تسلر و گائو
( )2118و احمدی و همکاران ( )1884در مقیاس ترتیبی و با پاسخهای بسیار زیاد تا بسیار کم
سنجیده شد.
دانش سیاسی :داوسون و همکاران ( )1892دانش سیاسی فرد را دربرگیرند طرز تلقیها و
ارزیابی او از مسائل خاص سیاسی یا از شخصیتها و حوادث سیاسی میدانند .این متغیر با
شش گویة منبعث از مطالعات تسلر و گائو ( )2118و مسعودنیا و همکاران ( )1899در مقیاس
ترتیبی و با پاسخهای بسیار زیاد تا بسیار کم سنجیده شد.
متغیرهای جمعیتی :این متغیرها عبارت بودند از :محل تولد ،جنسیت ،سن ،سطح
تحصیمت ،وضعیت تآهل ،وضعیت اشتغال و پایگاه اجتماعی-اقتصادی که در پژوهش حاضر،
با شش پرسش برای ارزیابی ذهنی فرد از پایگاه اجتماعی-اقتصادی خود در قالب طیف
لیکرت پنجگزینهای و با مقیاس ترتیبی سنجیده شد.

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتی
محل تولد بیشتر نسلهای جوان ( 81/8درصد) و میانسال ( 91/2درصد) شهر بوده است؛
درحالیکه بیش از نیمی از نسل بزرگسال در روستا ( 16/1درصد) به دنیا آمدهاند .در میان هر سه
نسل ،فراوانی پاسخگویان مرد بیشتر از زنان بوده و بهطورکلی بیش از  61درصد از افراد را به خود
اختصاص داده است .میانگین سن پاسخگویان سه نسل بهترتیب  71/1 ،21/1و  61/1برای جوانان،
افراد میانسال و بزرگساالن بوده است .با توجه به رویکرد نمونهگیری (طبقهای متناسب) و ساختار
سنی جوان و روبهگذار شهر سنندج ،طبیعی و براساس انتظار بوده است که  11درصد پاسخگویان
را جوانان و  78درصد باقیمانده را افراد میانسال و بزرگسال تشکیل دهد.
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همچنین بیشتر جوانان ( 16درصد) تحصیمت دانشگاهی دارند .افراد میانسال نیز بیشتر در
طیفهای وسط تحصیلی ،یعنی از دیپلم کامل تا لیسانس (درمجموع  68درصد) توزیع شده
است ،اما بیشتر نسل بزرگسال یا بیسواد ( 22/4درصد) هستند یا تحصیمت ابتدایی تا
متوسطه ( 11/1درصد) دارند .براساس نتایج ،بیشتر جوانان در وضعیت زناشویی ازدواجنکرده
( 69/1درصد) قرار داشتهاند ،اما بیشتر پاسخگویان میانسال ( 69درصد) و بزرگسال (41
درصد) دارای همسر بودهاند .از نظر شغلی ،بیشتر جوانان یا بیکار ( 18درصد) یا محصل و
دانشجو ( 84/2درصد) بودهاند .بیشتر افراد میانسال نیز در وضعیتهای شاغل ( 28درصد) و
خانهدار ( 21/1درصد) ،نسل بزرگسال بیشتر بازنشسته ( 27/2درصد) یا خانهدار (24/8
درصد) بودهاند .در زمینة پایگاه اجتماعی -اقتصادی بهطورکلی بیشتر پاسخگویان هر سه نسل
در جایگاه متوسط به پایین ( 97/1درصد) قرار داشتند ،اما براساس نتایج ،جوانان پایگاه
اجتماعی-اقتصادی بهتری از افراد میانسال و بزرگسال داشتهاند که البته بیتأثیر از همراهبودن
آنها با خانواد پدر و مادری نیست.
توصیف گویههای فرهنگ سیاسی
در جدول  ،1نتایج پاسخ هر سه نسل به گویههای فرهنگ سیاسی بهصورت درصدی آمده
است .نتایج جدول گویای وضعیتی متفاوت در میان نسلهاست .در دو گویة اول و سوم که
جهتی منفی هم دارند ،نسبت افراد جوان و میانسال توزیعشده در طیف مخالف بیشتر از
نسبت نسل بزرگسال است .در گویة دوم نیز که جهتی مثبت دارد ،نسبت جوانان و میانساالن
توزیعشده در طیف موافق بیشتر از نسبت بزرگساالن است .به عبارت دیگر ،نتایج این سه
گویه گویای جهتگیری بیشتر جوانترها بهسوی برابری جنسیت است.
در گویههای چهارم و پنجم که معرفهایی برای مدارای سیاسی هستند ،نسبت جوانان و
میانساالن توزیعشده در طیف موافق بیشتر از نسبت بزرگساالن است .با این نتایج ،بهنظر
میرسد جوانترها مدارای سیاسی بیشتری دارند .در گویههای ششم تا نهم که معرف اعتماد
سیاسی و مشارکت مدنی بهشمار میروند ،تفاوت چندانی در میان نسلهای مورد مطالعه دیده
نمیشود .گویی از نظر اعتماد سیاسی و مشارکت مدنی در میان آنان تفاوت برجستهای مشاهده
نمیشود.
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نتایج گویههای دهم تا چهاردهم نیز حاکی از آن است که نسبت افراد میانسال توزیعشده
در طیف موافق بیشتر از نسبتهای متناظر در دو نسل دیگر و برخمف انتظار نسبت
بزرگساالن توزیعشده در طیف موافق بیشتر از نسل جوان است .گویی عمقه و دانش سیاسی
نسل جوان پایینتر از دو نسل دیگر است.
جدول  .1توزیع درصدی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویههای فرهنگ سیاسی به تفکیک نسل
کامالً مخالفم

مخالفم

بینابین

16.6

21.2

21.1

8.8

18.1

17.2

11.7

27.4

21.8

29.4
24.1
27.8

24.1

16.6

21.8

11.8

22.4

1.9
89.1

1.6

24.1

28.1

29.4

21.2

17.6

21.1

21.8

24.1

14.9

29.8

22.8

29.4

16.2
87.9

81.1

17.2

81.6

8.6

8.4
18.7

1.2

1.8

9.1

14.1

1.4

19.2

29.8

11.1

1.4

11.1

24.1

1.4
11.7

17.6

12.6

11.1

4.4

11.1

14.1
2.9

21.1

18.1

11.1
61.8

21.1

89.1

21.2

21.1

21.6
41.4

موافقم

کامالً موافقم

21.8

28.8

24.8

26.4

16.8

21.1

81.1

22.4

11.1

22.4

21.1
18.2

71.4

27.7

21.1
21.6

24.8

16.8

22.4
26.2

9.4

12.9

2.8

16.8

21.1
1.2

مخالفم

2.8

کامالً مخالفم

1.1

26.2

16.8

22.1

21.8

26.4

11.4
18.9

11.4
19.6

11.1

6.7

17.1

6.7

24.8

82.6

11.4

17.1

16.8

19.1

18.7

16.8
11.6

7.1

18.2

21.1
81.9

14.7

81.7

2.8

16.8

29.1
28.9

بینابین

موافقم

4.6
26.4

7.1

28.8

16.8
16.8

28.4
14.6

14.7
41.1

کامالً موافقم

81.9

29.9

18.1

27.2

81.8

24.8

18.1

21.9

22.4

29.9

19.2
18.4

18.1

19.2

29.9
22.4

22.4

6.1

11.2
29.9

18.6

78.8

6.1

6.1

11.2
11.2

مخالفم

1.1

کامالً مخالفم

1.1

21.2

8.1

11.6

21.9

8.1

8.1

19.2

27.2

29.9

* جمع درصدها در تمام آیتمها بهصورت سطری و به تفکیک نسل برابر با  111درصد است.

12.1

شهر آشنا هستید؟

12.1

هستید؟
 -17تا چه حدی با ساختار و نحوه عملکرد شورای اسالممی

16.4

11.2

24.8

کشورمان آشنا هستید؟
 -18تا چه میزان با کارکرد و وظالایف شالورای نگهبالان آشالنا

8.1

16.4

21.2

است؟
 -12تا چه میالزان بالا رونالد انتخابالات ریاسالت جمهالوری در

6.1

میکنید؟
 -11عمقهمندی شما به مطالعاله نشالریه هالای سیاسالی چقالدر

1.1

 -11تالالا چالاله حالالد اخبالالار و رویالالدادهای سیاسالالی را پیگیالالری

6.1

 -8چقدر در انجمنها و نهادهای خیریه مشارکت دارید؟

8.1

در مباحث سیاسی گروهی چقدر است؟

11.2

 -9ارتباط شما با افراد حاضر در گروههای سیاسی و شالرکت

12.1

21.2

87.9

22.4

81.9

8.1

16.4

18.4
84.8

12.1

 -4مسئوالن کشور منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح میدهند

11.6

84.8

11.6

بینابین

22.4

 -6مردم در تصمیمگیریهای نظام نقش کاممً جدی دارند

4.6

 -1افراد و گروههای سیاسی باید بتوانند آزادانه عقاید خود را بیان کنند

برابر برخوردار باشند

8.1

14.6

 -7شهروندان صرفنظر از قومیت ،مذهب و جنسالیت بایالد از حقالوق

موافقم

 -8در کل مردان مدیران تجاری بهتری هستند

27.2

 -2زنان باید بتوانند همانند مردان قاضی شوند

6.1

 -1در کل مردان رهبران سیاسی بهتری هستند

29.9

گویه

میانسال ()%

کامالً موافقم

جوان ()%

بزرگسال ()%
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یافتههای استنباطی
قبل از ارائة نتایج مربوط به آزمون و تحلیل فرضیهها ،ذکر این نکتة مهم ضروری است که
فرض برابری واریانسها -که یک پیشفرض مهم برای انجام آزمونهای پارامتریک است (پاشا
شریفی و نجفیزند -)198 :1849 ،برای همة متغیرها وجود داشته است؛ بنابراین از این
آزمونها استفاده شده است.
فرضیة اول :الگوی فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی شهر سنندج متفاوت است و بهنظر میرسد
نسل بزرگسال بیشتر بازنمای الگوی محدود ،نسل میانسال بیشتر بازنمای الگوهای بیاعتنا و عملگرا
و نسل جوان بیشتر بازنمای الگوی دموکراتیک باشد .در جدول  2و شکل  ،2نتایج و عناصر مرتبط با
آزمون فرضیة اول آمده است .مطابق با تعداد گویههای این متغیر (چهارده گویه) و کُدهای اختصاص
دادهشده به پاسخها (حداقل  1و حداکثر  1در گویههای مثبت و برعکس) انتظار بر این بوده است که
حداقل و حداکثر مقدار شاخص فرهنگ سیاسی بهترتیب  22و  62باشد .همچنین نمرههای پایین و
متمایل به  22معرف الگوی فرهنگ سیاسی محدود ،نمرههای باال و متمایل به  62معرف الگوی
فرهنگ سیاسی دموکراتیک و نمرههای میانی معرف الگوی فرهنگ سیاسی عملگرا و بیاعتناست.
براساس شکل  ،1میانگین نمر فرهنگ سیاسی نسل بزرگسال ( )86/4کمتر از دو نسل دیگر ،و نمر
نسل میانسال ( )72/8از هر دو نسل دیگر بیشتر است .براساس جدول  2نیز ،تفاوت میانگینها (/278
 )F= 18از نظر آماری در سطح بیش از  81درصد معنادار است.

شکل  .2ساختار تفاوت میانگین نمرات فرهنگ سیاسی در میان نسلهای اجتماعی شهر سنندج
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جدول  .2عناصر آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر فرهنگ سیاسی در میان نسلهای اجتماعی شهر سنندج
مجموع مجذورات

درجة آزادی

بین گروهها

1887/194

2

درون گروهها

27217/771

792

مجموع

26179/129

797

میانگین مجذورات
864/177
11/284

مقدار F

18/278

معناداری
1/111

براساس نتایج آزمون تعقیبی توکی (نتایج در اینجا نشان داده نشده است) میانگین فرهنگ سیاسی
نسلها در دو گروه همگن تفکیکپذیر است .به عبارت دیگر ،فرهنگ سیاسی دو نسل جوان و
میانسال تفاوتی با هم ندارد ،اما متفاوت از فرهنگ سیاسی نسل بزرگسال است .در جمعبندی از
فرضیة اول ،با اطمینان بیش از  81درصد میتوان گفت الگوی فرهنگ سیاسی نسل بزرگسال شهر
سنندج مطابق با انتظار تئوریک مطالعه ،بازنمای الگوی محدود است .در تأیید این مدعا ،عموهبر نتایج
فوق ،براساس آزمون همبستگی پیرسون میان سن و شاخص فرهنگ سیاسی ،رابطة دو متغیر مذکور،
منفی و در سطح  88درصد معنادار است ( ،)r = -1/219اما آنچه مطابق با انتظار نبوده این است که
الگوی فرهنگ سیاسی نسلهای جوان و میانسال آمیزهای از الگوهای دیگر (بیاعتنا و عملگرا) را
بازنمایی میکند و احتماالً بهسوی الگوی دموکراتیک در حال طیشدن است.
فرضیة دوم :از نظر میزان حمایت از برابری جنسیتی ،مدارای سیاسی ،اعتماد سیاسی،
مشارکت مدنی ،عمقة سیاسی و دانش سیاسی در میان نسلهای اجتماعی شهر سنندج تفاوت
وجود دارد .نتایج خمصهشد آزمون این فرضیه در جدول  8آمده است .براساس ردیف اول،
میانگین نمر حمایت از برابری جنسیتی نسل بزرگسال ( )21/8کمتر از دو نسل دیگر ،و نمر
نسل جوان ( )24/6از هر دو نسل دیگر بیشتر است .این تفاوتها ( )F=21/182از نظر آماری
در سطح بیش از  81درصد معنادار بوده است.
بر اساس ردیف دوم ،میانگین نمر مدارای سیاسی نسل بزرگسال ( )28/9کمتر از دو نسل
دیگر و نمر نسل میانسال ( )27/6از هر دو نسل دیگر بیشتر است .با وجود این تفاوتها،
اختمف میانگین نمر نسلها زیاد نیست و تفاوت میانگینها ( )F= 1/888از نظر آماری
معنادار نیست.
با توجه به ردیف سوم جدول  ،2بهطورکلی در میان هر سه نسل میانگین نمر اعتماد
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سیاسی پایین و کمتر از متوسط است .نکتة دیگر اینکه میانگین مربوط به نسل بزرگسال
( )21/8بیشتر از دو نسل دیگر و نمر نسل جوان ( )22/1از هر دو نسل دیگر کمتر است.
بهعموه ،تفاوت میانگینهای مشاهدهشده ( )F= 7/978از نظر آماری در سطح بیش از 81
درصد معنادار است.
براساس نتایج مندرج در ردیف چهارم ،میانگین نمر مشارکت مدنی نسل بزرگسال ()17/1
کمتر از دو نسل دیگر و نمر نسل جوان ( )11/9از هر دو نسل دیگر بیشتر است؛ البته بهطورکلی
بهنظر میرسد مشارکت مدنی در جامعة مورد مطالعه نسبتاً پایین است .تفاوت میانگینهای نسلی
در این متغیر ( )F= 8/216از نظر آماری در سطح  81درصد معنادار بوده است.
براساس ردیف پنجم ،میانگین نمر عمقة سیاسی نسل بزرگسال ( )16/9کمتر از دو نسل
دیگر و نمر نسل میانسال ( )19/8از هر دو نسل دیگر بیشتر است .البته بهنظر میرسد عمقة
سیاسی نسلها در جامعه مورد مطالعه نسبتاً پایین است .همچنین تفاوت میانگینها (8/116
= )Fاز نظر آماری در سطح  81درصد معنادار بوده است .بهطور خمصه ،با اطمینان  81درصد
میتوان گفت عمقة سیاسی نسل جوانتر بیشتر از افراد بزرگسال است؛ اگرچه انتظار تئوریک
بر این بود که عمقة سیاسی جوانان در مقایسه با افراد میانسال بیشتر باشد.
جدول  .3نتایج خالصة آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیرهای مستقل در میان نسلهای اجتماعی شهر سنندج
تعداد گویهها

متغیرها
**

حمایت از برابری جنسیتی
Ns

مدارای سیاسی

9

9

71

24/6

26/1

21/8

6

6

81

27/1

27/6

28/9

11

11

11

22/1

27/1

21/8

*

6

6

81

11/9

11/7

17/1

*

4

4

81

19/9

19/8

16/9

**

4

4

81

19/9

18/6

11/4

مشارکت مدنی
عمقة سیاسی
دانش سیاسی

** معنادار در سطح 1/111
* معنادار در سطح 1/11
 Nsغیر معنادار

مقدار

مقدار

جوان

میانسال

بزرگسال

**

اعتماد سیاسی

حداقل

حداکثر

میانگین شاخص در نسلها
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با توجه به ردیف آخر جدول  ،8میانگین نمر دانش سیاسی نسل بزرگسال ( )11/4کمتر از
دو نسل دیگر ،و نمر نسل میانسال ( )18/6از هر دو نسل دیگر بیشتر است .البته در این زمینه
نیز بهنظر میرسد دانش سیاسی نسلها در جامعة مورد مطالعه نسبتاً متوسط است .تفاوت
میانگینهای این متغیر ( )F= 4/818از نظر آماری در سطح بیش از  81درصد معنادار بوده است.
در جمعبندی فرضیة دوم ،مطابق با انتظار تئوریک مطالعه ،جوانان بیشتر از میانساالن و
بزرگساالن از برابری جنسیتی حمایت میکنند .از نظر سطح مدارای سیاسی در میان نسلهای
اجتماعی ،تفاوت معناداری مشاهده نشد .برخمف انتظار تئوریک مطالعه ،اعتماد سیاسی افراد
بزرگسال بیشتر از اعتماد سیاسی نسلهای جوانتر بوده است .مطابق با انتظار تئوریک مطالعه،
مشارکت مدنی باالتر جوانان در مقایسه با دو نسل میانساالن و بزرگساالن تصدیق شد .درنهایت
اینکه هر دو سطح عمقة سیاسی و دانش سیاسی نسل جوانتر بیشتر از افراد بزرگسال است؛
اگرچه انتظار تئوریک بر این بود که عمقه و دانش سیاسی جوانان از افراد میانسال هم بیشتر باشد.
فرضیة سوم :متغیرهای مورد مطالعه به میزان متفاوتی بر الگوی فرهنگ سیاسی نسلهای
اجتماعی شهر سنندج اثرگذارند .برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندمتغیره
بهروش همزمان استفاده شد و هدف آن بود تا نشان دهیم متغیرهای مورد مطالعه چه میزان از
تغییرات الگوی فرهنگ سیاسی نسلها را تبیین میکنند و کدامیک نقش مهم و قویتری دارند.
برایناساس ،متغیر وابسته ،شاخص الگوی فرهنگ سیاسی در میان نسلهای اجتماعی است.
متغیرهای پیشبین (عوامل مؤثر بر دگرگونی فرهنگ سیاسی) واردشده در تحلیل رگرسیون نیز
 21متغیر شامل متغیرهای مستقل و ویژگیهای زمینهای (جمعیتی) همزمان وارد مدل شدند.
باید توجه داشت که شرط ورود متغیرهای کیفی یا مقولهای (اسمی و ترتیبی) به تحلیل
رگرسیون چندمتغیره قبل از هر چیز ،تبدیل آنها به متغیرهای تصنعی است .برای تصنعیکردن
متغیرهای مقولهای ،باید هریک از طبقات (گزینههای) یک متغیر بهعنوان متغیر جداگانه با دو
طبقه تعریف شود و به طبقة اول کُد «صفر» و به طبقة دوم کُد «یک» تعلق بگیرد .درمورد
متغیرهای مقولهای چندوجهی (چندشقی) نیز باید همینطور عمل شود (حبیبپور و صفری،
 .)786 :1899این تبدیلها برای متغیرهای محل تولد ،جنسیت ،سطح تحصیمت ،وضعیت
تآهل ،وضعیت اشتغال و پایگاه اجتماعی -اقتصادی انجام شد.
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در جدولهای  7تا  ،6نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به تفکیک برای سه نسل جوان،
میانسال و بزرگسال آمده است .جدول  7خمصة مدل رگرسیونی را نشان میدهد .براساس
نتایج این جدول میتوان گفت متغیرهای واردشده در تحلیل ،در نسل جوان حدود  91درصد،
در نسل میانسال  91/1درصد و در نسل بزرگسال حدود  98درصد تغییرات متغیر وابسته،
یعنی تغییرات فرهنگ سیاسی را توضیح دادهاند.
جدول  .4خالصة مدل رگرسیونی به تفکیک نسل
اشتباه استاندارد برآورد

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

چندگانه ()R

()R Square

()Adjusted R Square

جوان

1/881

1/966

1/918

2/68

میانسال

1/811

1/989

1/911

8/11

بزرگسال

1/861

1/821

1/999

2/22

نسل

( Std. Error of the

)Estimate

جدول  1معناداری کل مدل رگرسیونی را برای هر سه نسل نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،مقدار  Fدر نسلهای اجتماعی در سطح  1درصد معنادار است .در جدول 6
نیز ضرایب استانداردنشده و استانداردشده متغیرهای واردشده در تحلیل ،که معنادار بودهاند،
بهترتیب قویترین اثر در مدل برای نسلها آمده است .براساس نتایج ،در نسل جوان از همة
متغیرهای واردشده در معادله ،با توجه به مقدار  tو ستون آخر جدول ،هفت متغیر بهترتیب
اهمیت شامل شاخصهای حمایت از برابری جنسیتی ،دانش سیاسی ،عمقة سیاسی ،اعتماد
سیاسی ،مدارای سیاسی ،مشارکت مدنی و ویژگی زمینهای محل تولد ،ارتباط معناداری با متغیر
فرهنگ سیاسی دارند .این متغیرها با بیشترین ضریب بتا همراه است و برای تأثیر بر فرهنگ
سیاسی مثبت محسوب میشود .به عبارت دیگر ،مطابق با انتظارات تئوریک مطالعه و براساس
نتایج این پژوهش ،جوانان بیشتر از افراد بزرگسال متمایل به بازنمایی فرهنگ سیاسی
دموکراتیک بودهاند .همچنین متغیرهای معنادار در مدل ،بهویژه انگارههای حمایت از برابری
جنسیتی و دانش سیاسی جوانان از عوامل اصلی تفاوت در فرهنگ سیاسی آنها در مقایسه با
بزرگساالن است.
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جدول  .5معناداری مدل از طریق تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAبه تفکیک نسل
نسل

جوان

میانسال

بزرگسال

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذور

رگرسیون

11177/111

21

باقیمانده

1681/881

221

کل

12148/981

276

رگرسیون

4649/679

21

باقیمانده

1798/246

111

کل

8164/827

141

رگرسیون

2688/718

18

باقیمانده

224/216

76

کل

2966/621

61

مدل

112/118
4/269
861/611
8/828
189/814
7/888

F

68/198

86/929

29/121

معناداری

1/111

1/111

1/111

در نسل میانسال ،از همة متغیرهای واردشده در معادله ،شش متغیر بهترتیب اهمیت ،شامل
شاخصهای دانش سیاسی ،حمایت از برابری جنسیتی ،عمقة سیاسی ،اعتماد سیاسی ،مدارای
سیاسی و مشارکت مدنی ارتباط معناداری با متغیر فرهنگ سیاسی داشتهاند .این متغیرها بیشترین
ضریب بتا را دارند و برای تأثیر بر فرهنگ سیاسی مثبت هستند .در نسل میانسال براساس مبانی
نظری ،انتظار بر این بود که این متغیرها بازنمای فرهنگ سیاسی عملگرا و بیاعتنا باشند ،اما
همانگونه که در فرضیة اول هم مشخص شد ،اگرچه از نظر آماری معنادار نبودند ،اما بیشتر از
جوانان به بازنمایی فرهنگ سیاسی دموکراتیک تمایل داشتند .پس باید توجه داشت ،متغیرهای
معنادار در مدل ،بهویژه انگارههای دانش سیاسی و حمایت از برابری جنسیتی افراد میانسال از
عوامل اصلی تفاوت فرهنگ سیاسی آنها در مقایسه با بزرگساالن است.
در نسل بزرگسال ،هفت متغیر از همة متغیرهای واردشده در مدل بهترتیب اهمیت ،شامل
شاخصهای دانش سیاسی ،عمقة سیاسی ،حمایت از برابری جنسیتی ،اعتماد سیاسی ،وضعیت
تأهل ،مشارکت مدنی و جنسیت ،ارتباط معناداری با متغیر فرهنگ سیاسی دارند .این متغیرها
باالترین ضریب بتا را دارند و برای تأثیر بر فرهنگ سیاسی مثبت هستند .نتایج مرتبط با نسل
بزرگسال براساس ممحظات تئوریک است .همانطور که پیشتر نشان داده شد ،آنها بیش از
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جوانان و افراد میانسال بازنمای فرهنگ سیاسی محدود هستند .نتایج جدول  6نشان میدهد
عمدهترین علل گرایش آنها به فرهنگ سیاسی محدود ،دانش و عمقة سیاسی کمتر ،حمایت
از برابری جنسیتی کمتر و ...است .متغیرهایی مانند جنسیت و وضعیت تأهل هم در این میان
نقش داشتهاند.
جدول  .6ضرایب استانداردنشده و استانداردشدة متغیرهای معنادار بهترتیب قویترین اثر در مدل به تفکیک نسل
نسل

جوان

میانسال

بزرگسال

مدل

ضرایب استانداردنشده

ضرایب استانداردشده

t

معناداری
1/861

B

اشتباه استاندارد

بتا ()Beta

 1ثابت

-2/481

8/174

-

-1/816

حمایت از برابری جنسیتی

1/784

1/181

1/761

16/796

1/111

دانش سیاسی

1/724

1/187

1/726

12/717

1/111

عمقة سیاسی

1/812

1/171

1/816

9/794

1/111

اعتماد سیاسی

1/228

1/129

1/271

9/114

1/111

مدارای سیاسی

1/299

1/179

1/192

6/111

1/111

مشارکت مدنی

1/212

1/176

1/168

1/186

1/111

محل تولد

1/247

1/617

1/117

2/119

1/186

 1ثابت

-7/681

8/281

-

-1/714

1/162

دانش سیاسی

1/711

1/176

1/771

8/419

1/111

حمایت از برابری جنسیتی

1/117

1/177

1/786

11/117

1/111

عمقة سیاسی

1/826

1/112

1/291

6/247

1/111

اعتماد سیاسی

1/199

1/181

1/218

1/816

1/111

مدارای سیاسی

1/862

1/166

1/218

1/771

1/111

مشارکت مدنی

1/266

1/161

1/144

7/898

1/111

 1ثابت

1/764

7/499

-

1/816

1/461

دانش سیاسی

1/162

1/169

1/161

9/211

1/111

عمقة سیاسی

1/871

1/141

1/822

7/118

1/111

حمایت از برابری جنسیتی

1/819

1/118

1/811

1/218

1/111

اعتماد سیاسی

1/216

1/172

1/241

7/997

1/111

وضعیت تأهل

11/111

2/918

1/216

8/811

1/111

مشارکت مدنی

1/218

1/148

1/167

2/941

1/116

جنسیت

-1/979

1/967

-1/189

-2/189

1/189
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی شهر سنندج
بوده است .شهر سنندج در سالهای اخیر همسو با سایر جامعة ایران -و نه در جهات همسان-
با تحوالتی عمده مواجه شده است .این شهر بیش از سه دهه است پیوسته در حال افزایش
جمعیت بوده و افزود جمعیتی آن از راه طبیعی و با استفاده از مهاجران واردهشده از روستاها
و شهرهای اطراف بهدست میآید؛ برای مثال ،جمعیت آن طی سالهای  1881-1861بیش از
دو برابر شده و از  217.184نفر به  712.464نفر رسیده است .همزمان با افزایش جمعیت،
نسبت شهرنشینی و تراکم جمعیت در شهر نیز افزایش داشته است .اگر این مقوله را بهعنوان
دستاوردهای نوسازی بپذیریم ،طی این سالها نیروهای تغییر مانند تحصیمت ،بهویژه
تحصیمت دانشگاهی در میان بیشتر الیههای اجتماعی بهخصوص جوانان و زنان افزایش یافته
است .با وجود این  ،تحوالتی مثبت در کار و فعالیت اقتصادی و اشتغال صورت نگرفته و
وخیمتر نیز شده است .همچنین نسبتهای بیکاری ،بهویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان
بیشازحد باالست .این مسئله در درجة اول به توسعهنیافتن تاریخی استان و نبود
سرمایهگذاریهای مولد اقتصادی در آن و در مراتب بعدی به دالیلی از جمله اقتصاد راکد و
نامتوازن نهادینهشده در کل کشور ،تکیه بر اقتصاد بخش خدماتی ،ساختار جمعیتی جوان
استان ،نوسان و بحران بازارهای منطقهای و بینالمللی و سایر عوامل دیگر مربوط است.
افزونبر اینها ،طی سالهای اخیر ،سنندج مانند سایر نقاط کشور از نیروهای تغییر فراملی
مانند جهانیشدن و عناصر آن از قبیل گسترش رسانههای ارتباطی فراگیر ،شبکههای مجازی
و ...در امان نمانده است.
بررسی دگرگونی فرهنگ سیاسی نسلهای مختلف سنندج در این زمینه ،که همواره در حال
تغییر است (مانند پژوهش دربار سایر رفتارهای انسانی) مشکل و پیچیده است .با وجود پیچیدگی
موضوع و نبود دادههای نسلی ،پژوهش حاضر در مقطعی از زمان ،یعنی سال  1884انجام شد و
دادههای پژوهش با درپیشگرفتن رویکردی نسلی جمعآوری شد .در این پژوهش ،اگرچه
نگارندگان به بررسیها و تحلیلهای تاریخی کمتر متوسل شدهاند ،نظریههای معتبری را راهنمای
کار خود قرار دادند و از دادههای آماری استوار بر مطالعة تجربی (پیمایش) استفاده کردند.
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براساس مطالعة حاضر ،فرهنگ سیاسی نسلهای اجتماعی شهر سنندج روندی دگرگون از
فرهنگ سیاسی محدود به دیگر فرهنگهای سیاسی ،بهویژه فرهنگ سیاسی دموکراتیک طی
میکند و این روند همچنان ادامه دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،نسلهای پیشین
(بزرگسال) بیشتر بازنمای فرهنگ سیاسی محدود هستند .براساس نتایج ،آنها در این فرهنگ
سیاسی ،از برابری جنسیتی حمایت نمیکنند یا کمتر از نسلهای دیگر حمایت میکنند.
همچنین شناخت و عمقهای به سیاست ندارند یا این شناخت و عمقه از نسلهای جوانتر
کمتر است .آنها در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نمیکنند یا مشارکتشان پایینتر از
نسلهای جوانتر است .البته یافتة متناقض در پژوهش آن است که اعتماد سیاسی آنها باالتر از
نسلهای میانسال و جوان است .نکتة کلیدی آن است که روند دگرگونی فرهنگ سیاسی در
شهر سنندج مانند سایر نقاط دیگر ،با گذر زمان در جریان است و بهسوی دموکراتیکشدن
پیش میرود.
در توجیه و توضیح وضعیت فوق و جایگرفتن بزرگساالن در فرهنگ سیاسی محدود
میتوان گفت آنها احتماالً بیشتر از نسلهای دیگر از محیطهای سنتی برخاستهاند .براساس
نتایج ،بیش از نیمی از افراد بزرگسال خاستگاه روستایی داشتهاند ،بیشتر آنها بیسواد و یا
کمسواد بودهاند و بسیاری از آنها دارای همسر و از نظر شغلی ،یا خانهدار یا بازنشسته هستند؛
درحالیکه بیشتر افراد میانسال ،بهویژه جوانان ،در شهر متولد شدهاند و تحصیمت دانشگاهی
دارند .همچنین بیشتر آنها مجرد (هرگز ازدواجنکرده) و از نظر شغلی ،بیکار یا در حال
تحصیل هستند .عموهبر اینها ،در نسل بزرگسال ،دانش و عمقة سیاسی کمتر ،حمایت کمتر
از برابری جنسیتی ،مشارکت مدنی پایینتر و وضعیت تأهل و جنسیت از متغیرهای اثرگذار بر
الگوی فرهنگ سیاسی محدود آنها بهشمار میآید.
براساس نتایج ،فرهنگ سیاسی جوانان روند تغییر را طی کرده است یا در حال دگرگونی
است .به عبارت دیگر ،درحالیکه بیشتر و معنادارتر از نسل بزرگسال بازنمای فرهنگ سیاسی
دموکراتیک است ،آمیزهای از فرهنگهای بیاعتنا و عملگرا را نیز بروز میدهد؛ برای مثال ،در
انگارههای حمایت از برابری جنسیتی ،مشارکت مدنی و عمقة سیاسی بیشتر از دو نسل
میانسال و بزرگسال قرار دارد ،اما در انگارههای اعتماد سیاسی و دانش سیاسی پایینتر از دو
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نسل دیگر است و در زمینة مدارای سیاسی با آنها تفاوت چندانی ندارد .همچنین باید توجه
داشت جوانانی که ویژگیهای امروزیتری دارند ،یعنی دارندگان مدارج تحصیلی باالی
دانشگاهی و متعلق به پایگاه اجتماعی-اقتصادی باال ،بیشتر از سایر جوانان و نسلهای دیگر
مستعد فرهنگ سیاسی دموکراتیک هستند .براساس نتایج مطالعه ،افراد میانسال-هرچند مطابق
با انتظار نبوده است -بیش از نسل جوان بازنمای فرهنگ سیاسی دموکراتیک است و کمتر از
جوانان آمیزهای از فرهنگهای بیاعتنا و عملگرا را بروز دادهاند.
نتایج مطالعة حاضر با پشتوانة نظری و تجربی همراه است .این مقوله که نسل جوان و
میانسال شهر سنندج ضمن حرکت بهسوی فرهنگ سیاسی دموکراتیک ،با دیگر فرهنگهای
سیاسی نیز همراه هستند ،با چارچوب نظری تسلر و گائو ( )2118و یافتههای تجربی آنها
همسویی دارد .آنها بعد از جمعآوری دادههای تجربی از کشورهای خاورمیانه ،سنخشناسی
خود را از نظر جهتگیریهای فرهنگ سیاسی ارائه کردند .به اعتقاد آنها ،عناصر بررسیشد
فرهنگ سیاسی در این جوامع ،نه یک جهتگیری تکبُعدی را تشکیل میدهند و نه بیارتباط
با یکدیگر هستند .طرفداران نظریة منطقهگرایی فرهنگی-جغرافیایی نیز معتقدند ،فرهنگ
سیاسی از متغیرهای مختلفی تأثیر میپذیرد؛ به همین دلیل در یک جامعه ،در بیشتر موارد
فرهنگ سیاسی یکنواختی وجود ندارد ،بلکه با توجه به تفاوتهای تاریخی ،اقتصادی و، ...
فرهنگ سیاسی از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت است.
نتایج این مطالعه با کار نظری و تجربی اینگلهارت (1848؛  )1899همخوانی دارد .براساس
یافتههای اینگلهارت ،افرادی که ارزشهای فرامادی دارند ،بیشتری به ارزشهای دموکراتیک
عمقه دارند .برایناساس میتوان گفت یکی از دالیل بازنمایی بیشتر نسل میانسال شهر سنندج
در فرهنگ سیاسی دموکراتیک ،برآوردهشدن بیشتر نیازها و ارزشهای مادی آنها در مقایسه با
جوانان است .براساس نتایج مطالعه ،تعداد بیشتری از افراد میانسال مدارک تحصیلی باال ،دارند
و شاغل و دارای همسر هستند .همچنین یافتههای اینگلهارت نشان میدهد افرادی که در
دورههایی از رفاه ،یعنی پس از جنگ جامعهپذیر شدهاند از افراد دور جنگ و قبل از آن،
تمایل بیشتری به ارزشهای فرامادی دارند .این نکته از کار اینگلهارت برای افزایش فرهنگ
سیاسی دموکراتیک نسلهای جوانتر در مقایسه با نسل بزرگسال مناسب است .باید توجه
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داشت ،نسل بزرگسال امروزی بهنحوی تجربة زیستة قبل از انقمب را دارند .در این میان،
نسل میانسال و جوان خود محصول انقمب هستند؛ با این تفاوت که نسل جوان تجربة زیستة
دهة اول انقمب و تحوالت پرفرازونشیب آن را ندارند .البته نسل میانسال نیز بهنحوی هم
متأثر از تحوالت و گفتمانهای اوایل انقمب هستند و دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی بعد از
انقمب را دیدهاند.
براساس مطالعة اینگلهارت ،از آنجا که الگوهای جامعهپذیری دوران کودکی در
شکلگیری نظام باورها و ارزشهای آنها بسیار مؤثر است ،تغییرات فرهنگی عموهبر عوامل
محیطی تابع عواملی دیگر ،مانند تغییرات نسلی است .به بیان دیگر ،نسلی که دوران
جامعهپذیری خود را در شرایط کمبود و بحران اقتصادی سپری کردهاند ،ارزشها و باورهای
بهشدت مادیگرایانه دارند ،اما ارزشهای نسلی که دوران جامعهپذیری خود را در شرایط رفاه
گذراندهاند ،چندان تابع عوامل اقتصادی نیست .این نکته نیز برای توجیه پایینبودن فرهنگ
سیاسی دموکراتیک جوانان سنندج از افراد میانسال مفید است .همانطور که گفته شد ،جوانان
امروزی با نیروهای تغییر و دستاوردهای جهانیشدن مواجهند و روزبهروز بر تحصیمت خود
میافزایند .همچنین ضمن کسب آموزشهای جدید و بیشتر ،با موجی از افزایش توقعات در
برابر واقعیاتی نابسامان و محدودکننده مواجه میشوند .بیشک پیامد این امر و زندگی در
شرایط کمبود و بحران اقتصادی ،جهتگیری بیشتر بهسوی ارزشها و باورهای بهشدت
مادیگرایانه است .به نظر اینگلهارت و ولز ( ،)1898نسل جوان در مقایسه با نسل بزرگسال،
تأکید بیشتری بر ارزشهای سکوالر-عقمنی دارد ،اما این تغییرات نسلی در جوامع توسعهیافته
و بهنوعی مرفهتر نمود بیشتری دارد؛ بنابراین یافتههای این مطالعه با نتایج مطالعة قادرزاده و
همکاران ( )1886همسویی دارد .براساس مطالعة آنها با افزایش سن ،ابعاد شناختی و رفتاری
فرهنگ سیاسی معلمان بوکان افزایش یافته است.
ضروری است وضعیت در حالگذار جامعة مورد مطالعه و تأثیر آن بر الگوهایی که گاهی
خمف انتظار فرهنگ سیاسی در میان نسلهای اجتماعی است ،مدنظر قرار بگیرد .از دیدگاه
رزاقی ( )1841جامعة ایران در حال حاضر در وضعیت دشوار و پیچید گذار از جامعة سنتی
به جامعة متجدد قرار دارد .در این شرایط ،فرهنگ سیاسی افراد نیز به تبعیت از این مرحلة
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گذار ،میان اشکال متضاد فرهنگ سیاسی تبعی (محدود) و فرهنگ سیاسی مشارکتی
(دموکراتیک) بهسر میبرد.
از دیگر نتایج مطالعه آن است که با افزایش مشارکت مدنی نسلهای اجتماعی ،بازنمایی
آنها در فرهنگ سیاسی دموکراتیک افزایش مییابد .این یافته تأییدی بر مدعای نظری پاتنام
( )1888است که مشارکت مدنی را در فرهنگ سیاسی مؤثر میبیند .او مشارکت مدنی را
مشارکت فعال در موضوعات عمومی ،عمقهمندی به مسائل عمومی و آمادگی درگیرشدن در
مباحث و فعالیتهای عمومی میداند .از ویژگیهای نسل جوان شهر سنندج آن است که میزان
مشارکت مدنی آنها در مقایسه با نسلهای بزرگسال بیشتر بوده است .از نتایج دیگر این
پژوهش تأثیر تحصیمت و پایگاه اجتماعی -اقتصادی در جهت مثبت بر فرهنگ سیاسی
دموکراتیک ،بهویژه در میان نسل جوان است .این یافته گزار نظری پاتنام ( )1848را تأیید
میکند که افراد دارای پایگاه اجتماعی-اقتصادی متوسط و زیاد ،جهتگیریهای فرهنگ
سیاسی دموکراتیکتر و فعالتری دارند .همچنین با یافتههای مطالعة قادرزاده و همکاران
( )1886و مطالعة آمونیتی ( )2116همسویی دارد که به ارتباط مثبت میان سطح تحصیمت و
فرهنگ سیاسی دست یافتهاند.
افزون بر آنچه بیان شد ،نتایج مطالعة حاضر با نتایج مطالعة احمدی ( )1881که حاکی از
وجود نوعی فرهنگ سیاسی مستعد دموکراسی در میان مردم ساکن شهر سنندج بوده است،
همسویی دارد .این همخوانی کموبیش با نتایج مطالعة قادرزاده و همکاران ( )1886نیز دیده
میشود .آنها در پژوهش خود دریافتند ،نیمی از معلمان مدنظر ،در گونة فرهنگ سیاسی
دموکراتیک قرار دارند و پس از آن ،بیشتر آنها با گونة بیاعتنا ،بهنوعی بازنمای وضعیت
فرهنگ سیاسی جامعة ایران هستند .همچنین یافتهها نوعی ناهمسویی و رشد نامتوازن در ابعاد
شناختی و کنشی فرهنگ سیاسی معلمان را نشان داده است.
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