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چکیده
درباره فرهنگ سیاسی ایران رویکردهای متفاوتی ارائه شده است .ادراک نخبگان ایرانی درباره شاخصهای فرهنگ سیاسیی اییران
با واقعیتهای محیطی و هنجاری پیوند دارد .شاخصهای فرهنگ سیاسی از ملزومات سیاستگذاری و برنامیهرییزی اسیتراتکی
در سیاستهای فرهنگی کشورها محسوب می شود ،از این رو احصاء و تبیین شاخصهای فرهنگی سیاسی در نظیا جمهیوری
اسلامی ایران میتواند ضرورتی برای سیاستگذاریهای کلان و خُرد را در کشور فراهم نماید .از این رو هدف این مقالیه شناسیایی و
احصاء شاخصهای فرهنگسیاسی ایران در بُعد میانه و در نظا جمهوری اسلامی ایران میباشد .روش تحقیی در ایین پیکوه
روش ترکیبی (کمی -کیفی) و بصورت کیو میباشد .جامعه آماری شامل  45نفر از اساتید و صاحب نظران سیاسی دانشیکدههای
علو سیاسی ،دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران و البرز میباشیند .روش نمونیهگیری در ایین تحقیی بیه
صورت هدفمند بوده و کاملاً غیر احتمالی انجا شده است .ابزار گردآوری اطلاعات ،پرسشنامه محق ساخت با گویههایی بیر گرفتیه
از مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای دلفی صاحب نظران تشکیل شده است .روایی پرسشنامه بصورت صوری و محتیوایی میورد
تایید و پایایی پرسشنامه نیز از طری آلفای کرونباخ مورد تاکید صاحب نظران قرار گرفته است .تجزییه و تحلییل دادههیا از طریی
آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل عاملی کیو انجا پذیرفته است .نتایج نشان داد کیه بیا آرای اکیرییت صیاحب نظیران میتیوان
شاخص نق مداخله گری و تصدیگری دولت را جزء اولویتهای فرهنگسیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعید میانیه مطیر
نمود .این تحقی میتواند گا کوچکی را در راستای تبیین الگوی فرهنگ سیاسی در ایران ایفاء نماید.
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مقدمه
اولین بار گابریل آلموند واژه فرهنگسیاسی را بکار برد .به نظر وی هر نظام سیاسی در درون الگویی
خاص از سمتگیری برای کنشسیاسی فعالیت دارد .آلموند و وربا در کتاب فرهنیگ میدنی :نگرشهیای
سیاسی و مدنی در پنج کشور 5این مفهومبندی از فرهنگ سیاسی را منقّحتر ساختند و فرهنگسیاسیی را
برحسب سمتگیریها و ایستارهای سیاسی افراد در قبال نظام سیاسی خویش تعریف کردنید« .وقتیی از
فرهنگسیاسی یك جامعه سخن میگوییم در واقع بیه نظیام سیاسیی بیه همیان وجهیی کیه در قالیب
شییناختهها ،احساسییات و ارزشیییابیهای اعضییای آن در نهیین و رو آنهییا جییایگیر شییده اسییت نظییر
داریم»(چیلکوت.)301 :5377 ،
در واقع فرهنگسیاسی یك جامعه مجموعهای از آرمانها ،نگرشها و طرز برخوردهای کم و بیش ثابیت
درباره قدرت و سیاست است که تحت تأثیر عقاید ،نمادها ،ارزشها و باورهیای افیراد و در میتن تیاریخ و
حیات جمعی آنها شیکل میگییرد و بیه رفتارهیا و کنشهیای سیاسیی در قبیال نظیامسیاسیی جهیت
میدهد(اخترشهر.)17 :5316 ،
پی بردن به فرهنگسیاسی جامعه و اینکه آنها چه ویژگی و شاخص فرهنگ سیاسیی دارنید و راه حیل
بهتر شدن فرهنگ سیاسی ،یکی از مباحث چندین و چند سالهای اسیت کیه در بیین متفکیران داخلیی و
خارجی مورد توجه بوده است.
با توجه به اینکه ایران از جمله معدود کشورهایی است که در چشمانداز سیاسی و آرمانی خیویش بیدنبال
تحقق سیاستهای فرهنگی است و با توجه به تاکید بر اجیرای سیاسیتهای فرهنگیی ایرانیی اسیلامی،
فقدان شاخصهای فرهنگ سیاسی سبب شده تا نتوان به مقایسه و ارزیابی فرهنیگ پیذیری سیاسیی در
جامعه و تعیین وضعیت موجود در حوزههای سیاستگذاران ،کارگزاران سیاسی ،جامعه عیام مردمیی و ییا
تعیین وضعیت مطلوب نهایی در راستای فرهنگ ملی و اسلامی ایرانی اقدام نمود و این امر موجیب بیروز
وقفه و رکوددر ارتقاء و توسعه پایدار و توسعه سیاسی فرهنگی جامعیه شیده اسیت .فقیدان نقشیه جیامع
فرهنگسیاسی در جامعه در وهله اول بدلیل عدم معیارها و شاخصهای سینجش و ارزییابی ایین مقولیه
میباشند ،چرا که برای ترسیم هر پدیدهای ابتدا باید معیارهای اندازهگیری آن را تعیین نمود و در نهاییت
به ارزیابی و یا ارتقاء آن پرداخت.
در این پژوهش محققین سعی دارند تا با ارائه الگویی نسبتا جیامع ،بتواننید محورییت مشیترکی را بیرای
اندیشیدن در حوزه «فرهنگسیاسی» فراهم نماید تا صاحب نظران سیاسی ،کیارگزاران و میردم تشیکیل
دهنده فرهنگ عام را قادر سازد با پذیرش محتوایی مشترک و قابل قبول ،توانایی تجزیه و تحلیل کیفیت
و کمیت این مقوله بین رشتهای را فراهم نمایند.
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امروزه برای تحقق آرمانهای متعال دینی و ملی ایرانی میباید به هنرهای دیپلماسی سیاسی مجهز بود،
از این رو به نظر میرسد انتخاب مؤلفههای فرهنگ سیاسی میباید با شاخصهای «روتین »5موجیود در
جوامع بینالمللی نیز همخوانی لازم را داشته باشد تا بتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلیی کشیور شیرایط
مقایسه و ارزیابی جهانی را نیز فراهم نماید.
از این رو ،این پژوهش بر آن است تا بیه نیوعی شاخصسیازی ییا استانداردسیازی در مفیاهیم انتزاعیی
فرهنگسیاسی را ایجاد کند و این شاخصها بتوانند شرایط مقایسه بین فرهنگ پیذیری سیاسیی را بیین
دولتهای مختلف ایرانی و کشورهای منطقه و جهان مهیا نماید .چرا که در صورت عدم پرداختن به ایین
مسئله نمیتوان فرهنگسیاسی را در دورههای مختلف با یکدیگر مقایسه و ارزیابی نمیود و حتیی جهیت
دیپلماسیهای سیاسی و فرهنگی نمیتوان بر مبانی و شاخصهای مشترک اعمال استراتژی نمود ،به هر
جهت وجود شاخصهای فرهنگسیاسی علاوه بر ایجاد زمینههای کمی سازی میتواند در راستای ارتقای
کیفی تعاملات سیاسی و فرهنگسیاسی نیز مثمر ثمر باشد.
هدف از این پژوهش شناسایی شاخصهای فرهنگسیاسی در بُعد میانه شیامل فرهنگسیاسیی تعاملیات
میان دولت و مردم است.
ادبيات پژوهش
در انگلیسیی و «الثقافی السیاسیی » در عربیی
واژه فرهنگسیاسی ،که معادل عبارت «پالتیکال
است ،پس از جنگجهانی دوم در ادبیات توسعه سیاسیی مطیر شیده اسیت .ایین واژه را نخسیتین بیار
«گابریل آلموند »3در علم سیاست به کار برد .تعبیر فرهنگسیاسی را همچنیین میتیوان در نوشیتههای
جامعهشناختی و مردمشناختی کسانی مانند «ساموئل بوراندر»« ،آدام اولام»« ،روت بندیکت»« ،مارگارت
مید»« ،آبرام کیاردینر»« ،رالیف لینتیون» و ...کیه در زمینیه فرهنیگ و شخصییت کیار کردهانید دنبیال
کرد(ابوطالبی.)55 :5310 ،
صاحبنظران و محققان تاکنون گونههای متنوعی از فرهنیگ سیاسیی اراییه نمودهانید .بیهعنوان مثیال
میتوان به گونههای فرهنگسیاسی تعریف شده توسط»گابریل آلموند»(محدود ،تبعی ،مشارکتی)« ،والتر
روزنبام» (مدنی ،غیردینی ،ایدئولوژیك ،همگین ،چنیدپاره)« ،دانییل الیازار»(فردگیرا ،اخلیاقگرا ،سینتی)،
«محمود سریعالقلم»(قبیلهای و عشیرهای)« ،سمیح فارسیون و مهیرداد مشیایخی»(اسیلامگرا،آزادیخواه و
جامعهگرا) اشاره کرد.
نکتهای که باید متذکر شد آن است کهبرای طبقهبندی فرهنگسیاسی باید به مجموعه شرایط محیطی و
نظام سیاسی نیز توجه کرد .ترکیب شرایط مختلف ،فرهنگهای سیاسی متفیاوتی را درسیت میکنید بیه
همین دلیل ،پژوهشگران ،فرهنگ سیاسی را به صورتهای مختلف طبقه بندی کردهاند.
کالچر»2
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آلموند و وربا طی دو سال( )5010 – 5064از راه مصاحبه با حیدود  1هیزار نفیر در  1کشیور«انگلسیتان،
ایالات متحده آمریکا ،آلمان ،ایتالیا و مکزیك» کوشیدند ایستارهای سیاسیی ملیی را از راه سینجش سیه
متغیر مهم اندازهگیری کنند :مردم فکر میکنند حکومت چه تأثیری در زندگی آنها دارد ،مردم نسبت بیه
حکومت چه تکلیفی احساس میکنند ،مردم از حکومت چه انتظاری دارند .از نظر دو پژوهشیگر در کتیاب
«فرهنگ مدنی ،»5سه نوع فرهنگ سیاسی برآمده از این متغیرها
« .5فرهنگ سیاسی محدود»2؛ « .2فرهنگ سیاسی تبعه»3؛ « .3فرهنگ سیاسی مشارکت »0هستند.
فرهنگ سیاسی ،برخاسته از فرهنگ یك جامعه است که در فرآیند اجتماعی شیدن ،بازتولیید میشیود ییا
امکان تغییر پیدا میکند .فرهنگ سیاسی ،دربرگیرنده طیف وسیعی از خصیائل بشیری اسیت کیه رنگیی
سیاسی به خود گرفته است .این خصائل که اجزای تشیکیلدهنده فرهنگسیاسیی بیه حسیاب میآینید،
عبارتاند از :تلقیات ،عقاید ،احساسات و عواطف ،ارزشها ،جهتگیریها و بالاخره رفتارها در یك جامعیه
سیاسی .این مفهوم عام از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار گرفته است که در زیر به پیارهای از آنهیا
اشاره میشود.
فرهنگ سياسي از نظر آلموند
در نگاه آلموند ،فرهنگسیاسی مجموعهای از منشها ،اعتقادات و احساسات در درون یك ملت نسبت به
سیاست در زمانی مشخص است .این فرهنیگ سیاسیی توسیط تیاریخ آن ملیت و از طرییق فرآینیدهای
اجتماعی ،اقتصادی و عمل سیاسی مداوم شکل میگیرد .آن الگوهای منشی که در تجربه گذشته شیکل
گرفتهاند ،تأثیر اجبارکننده پراهمیتی بر رفتار سیاسی آینده دارد .فرهنگ سیاسی بر رفتیار افیراد در ایفیای
نقش سیاسی ،بر محتوای تقاضای سیاسی آنها و واکنش آنها نسبت به قوانین تأثیر میگذارد»(نیادمی،
.)51 :5304
آلموند در ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی جامعه معین ،چهار ضابطه را یادآور شده است:
 -5فرد چه شناختی در مورد ملت ،نظام سیاسی به مفهوم کلیی آن و چیه شیناختی از تیاریخ آن ،انیدازه،
موقعیت ،قدرت ،خصوصیات «قانون اساسی » و ماننید آن دارد احساسیاتش نسیبت بیه نظیم اجتمیاعی
چیست
 -2از ساختها و نقشهای نخبگان سیاسی مختلف و خط مشیهای سیاسی پیشنهادی که در جریان رو
به بالای خط مشی سازی وجود دارد ،چه شناختی دارد احساسات و عقایدش در میورد ایین سیاخت هیا،
رهبران و خط مشیهای سیاسی پیشنهادی چیست
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 -3درباره جریان رو به پایین اجرای خط مشی ،ساخت ها ،افراد و تصمیمات مربوط به ایین رونیدها چیه
شناختی دارد احساسات و عقایدش درباره آنها چیست
 -0چگونه خود را به عنوان عضوی از نظام سیاسی تصور میکند در مورد حقوق ،قدرت هیا ،تعهیدات و
استراتژیهای مربوط به دسترسی به نقطه نفون چه شیناختی دارد و دربیاره قابلیتهیایش چگونیه فکیر
میکند ( عابدی اردکانی.)503 :5303 ،
بنابراین ،اصطلا «فرهنگسیاسی» به موضع گیریهای خاص سیاسی اشاره میکند ،گرایشها نسبت بیه
نظام سیاسی و قسمتهای مختلف آن و گرایشها نسبت به نقش خویش در نظیام .میا از فرهنگسیاسیی
صحبت میکنیم ،همان گونه که میتوانیم از فرهنگ اقتصادی ،یا فرهنگ میذهبی سیخن بگیوییم و آن
عبارت است از مجموعهای از موضعگیریها نسبت به اهداف خاص و روند اجتماعی و غیره ،زمانی که ما
از فرهنگسیاسی یك جامعه صحبت میکنیم ،به نظیام سیاسییای اشیاره مییکنیم کیه در شیناختها،
احساسات و ارزیابی مردمش درونی شده است و مردم آن را استنباط کرده ،در آن قرار میگیرند ،چنانکیه
ایشان در نقشهای غیرسیاسی و نظامهای اجتماعی ،اجتماعی شدهاند»(رزاقی.)5371 ،
آلموند بر این اساس سه مدل از فرهنگسیاسی ارائه میکند:
 -5فرهنگ سیاسی جوامعی که افرادش در محیدوده مناسیبات سینتی تیابع تصیمیمگیریهای سیران و
رهبران هستند.
 -2فرهنگ سیاسی جوامعی که افرادش تا آن حد مشارکت داده میشوند که در معیر سیاسیتگذاری
قرار میگیرند.
 -3فرهنگ سیاسی جوامعی که افرادش مشارکت فعال دارند ،تا آنجا که حتیی بیر سیاسیتگذاریها اثیر
میگذارند.
آلموند براساس هریك از این مدلها و یا تلفیقی از آنها به تحلیل جایگاه جوامع انسانی و ایین موضیوع
که تا چه حد یك جامعه دارای فرهنگسیاسی مدنی است ،پرداخته است(نادمی.)51-56 :5304 ،
آلموند با بیان اینکه در مقایسه نظامهای موجود بررسیی نهادهیای حقیوقی چنیدان نتیجیهای نمیدهید،
میکوشد برای مقایسه روش شناختی نظامهای سیاسی با کمك از جامعهشناسی و مردمشناسیی طرحیی
ارائه دهد .او تأکید میکند که نظامهای اصلی سیاسی را «که در جهان فعلیی وجیود دارنید میتیوان بیر
حسب رشتهای پیونددهنده دستهبندی کرد» .از این لحاظ ،رویکیرد فرهنگسیاسیی از رویکیرد نهادهیای
حقوقی در این معنا تفاوت دارد که رویکرد نهادهای حقوقی بر ساختار حقوقی نهادهیای سیاسیی و رونید
تصمیمگیری مطابق با قانوناساسی تأکید دارد ،در حالی که رویکرد فرهنگسیاسی گامی پیشیتر نهیاده و
بر فراسوی نهادهای رسمی سازمان سیاسیی تأکیید میکنید .آلمونید میگویید« :بایید نقیش پیونیدهای
خانوادگی ،نقشتودهها ،انتخابکنندگان ،گروهبندیهای سببی و پایدار و همه کانونهای قدرت و نفون در
روند سیاسی و ...به حساب آورده شود»(عالم.)5121 :5370 ،
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فرهنگ سياسي از نظر سيدني وربا
«سیدنی وربا »5از محققین و پیشگامان حوزه مطالعیات فرهنیگ سیاسیی در بحیث از فرهنگسیاسیی و
رابطه آن با کنش و رفتار سیاسی ،فرهنگسیاسی را «نظیام باورهیای تجربهپیذیر ،نهادهیا و ارزشهیایی
میداند که پایه و مبنای کنش سیاسی است» .وی به تبع آلموند بر این عقیده است کیه فرهنگسیاسیی
میخواهیید بییین تجزیییه و تحلیییل خرد(جنبییههای روانشییناختی رفتارسیاسییی فییرد) و تجزیییه و تحلیییل
کلان(جامعهشناسی سیاسی) پل بزند(هنری لطیفپور.)26 :5314 ،
وربا میگوید« :فرهنگ سیاسی ماهیتاً شامل نظامی از باورهیای تجربیی ،نشیانههای بییانی و عیاطفی و
ارزشها است که شرایطی را که عمل سیاسی در آن رخ میدهید ،مشیخص میکنید»(عابیدی اردکیانی،
.)503 :5303
سیدنی وربا فرهنگسیاسی را چنین مفهومبندی میکند« :فرهنگسیاسی عبارت است از نظیام باورهیای
تجربه پذیر ،نمادها و ارزشهایی که پایه کنش سیاسی است(رزاقی .)5371 ،او میگوید که فرهنگسیاسی
میخواهد بین تجزیه و تحلیل فرد یعنی جنبههای روانشناختی رفتار سیاسی فرد و تجزیه و تحلیل کلیان
یعنی جامعه شناسی سیاسی پل بزند .فرهنگ سیاسی میکوشید تجزییه و تحلییل رفتیاری را در بررسیی
مفهومهای مهم سیاسی مثل ایدئولوژی سیاسی ،حاکمیت ،مشروعیت ،ملیت و حکومت به کار گیرد.
زمانی که ما از فرهنگسیاسیی صیحبت مییکنیم ،وارد نهین افیراد شیدهایم و بیا اسیتفاده از ابزارهیای
روانکاوانه به بررسی دلایل جهتگیری و رفتارهای سیاسی آنها میپردازیم ،و با اسیتفاده از روانشناسیی
سیاسی درمییابیم که چگونه عقاید و رفتارهای سیاسی فرد شیکل میگیرنید .فرهنگسیاسیی محیطیی
روانی است که تضادهای سیاسی در آن هدایت میشوند و سیاستهای عمومی در آن اتخان میگردند .در
محیط نهنی -روانی مزبور مجموعه وسیعی از راههای تفکر و شییوههای اندیشیه فیرد دربیاره جلوههیا و
مصداقهای سیاست شکل میگیرند .مهمترین عملی را که در این محیط میتوانیم صورت دهییم تبییین
الگوهایی است که سبب جهتگیری فرد نسبت به عینیتها و واقعیات سیاسیی -اجتمیاعی و پدییدههای
مختلف آن میشوند .به این ترتیب مهمترین دستاورد تعریف فرهنگسیاسی ایین مدعاسیت کیه احتمالیاً
جهتگیریها و رفتارهای سیاسی فرد رابطهای علت و معلولی با ارزشهیا و سیمبلهای او دارنید(نظری،
علم و آلغفور 77 :5302 ،؛ و امینی و خسروی.)534 :5310 ،
فرهنگ سياسي از نظر لوسين پاي
«لوسین پای »2معتقد است فرهنگسیاسی مجموعه نگرشها ،اعتقادات و احساساتی است کیه بیه رونید
سیاسییی سییامان میدهیید و اصییول و قواعیید تعیینکننییده حییاکم بییر رفتییار نظییام سیاسییی را مشییخص
میکند(عابدی اردکانی.)503 :5303 ،
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به گفته لوسین پای« :نظریه فرهنگ سیاسی در پاسخ به نیاز پر کردن فاصله رو بیه رشید در رویکیردی
رفتاری در علم سیاست میان سطح تحلیل خرد مبتنی بر تفسیرهای روانشناختی از رفتار سیاسیی فیرد و
سطح تحلیل کلان مبتنی بر متغیرهایی که در جامعهشناسی سیاسی عمومیت دارد ،به وجود آمد»(نیادمی،
 ،)50 :5304او اضافه میکند که «مفهوم فرهنگسیاسی بر این فر استوار است که منشها ،احساسات
و ادراکاتی که از رفتار سیاسی در یك جامعه خبر میدهند یا بیر آن حاکمانید ،تنهیا انباشیتههایی اتفیاقی
نیستند ،بلکه الگوهای منسجمی را بازنمایی میکنند که به تناسب کنار هیم میآینید و بیه طیور متقابیل
یکدیگر را تقویت میکنند .در هر جماعت مشخصف یك فرهنگ سیاسی محدود و متمیایزی وجیود دارد
که به فرایند سیاسی معنا ،قابلیت پیشبینی و شکل میبخشد .هر نسیلی بایید سیاسیت خیود را از نسیل
پیشین دریافت کند ،هرکدام باید در برابر آن فرایند واکنش نشان دهد تا سیاسیت خیود را دریابید و کیل
فرایند باید از قوانینی پیروی کند که بر توسعه شخصیت فرد و فرهنگ عمومی جامعه حاکم است .در هیر
نظام سیاسی قلمرو نهنی قاعدهمندی برای سیاست وجود دارد که به جامعه سیاسی معنا ،به نهادها نظم و
به عمل فرد موضوعیت اجتماعی میبخشد .برای فرد ،فرهنگ سیاسی خطمشی کنترلکنندهای را بیرای
رفتار سیاسی مؤثر و ملاحظاتی که انسجام را در عمل کردن نهادها و سازمانها تضمین میکننید ،فیراهم
میکند»(نادمی.)50 :5304 ،
لوسین پای میگوید رفتار سیاسی در قریحه بومی یك ملت ریشه دارد و چنان سنتی را میسیازد کیه در
برابر نیروهای اقتصادی زندگی جدید که میخواهد همه چیز را با خود همسو کند بیه سیختی ایسیتادگی
میکند .مفهومهایی مثل دولت ،قدرت ،حاکمیت و ...مفهومهای بسیار انتزاعی هستند و از جایی به جیای
دیگر و از زمانی به زمان دیگر بسیار تغییر میکنند .وی «فرهنگسیاسی» را مجموعه ایستارها ،اعتقادات
و احساساتی میداند که به روند سیاسی معنی میدهد و فرضیهها و قواعد تعیین کننیده حیاکم بیر رفتیار
سیاسی را مشخص میکند(رزاقی.)5371 ،
فرهنگ سیاسی از نظر سریع القلم
از نگاه سریع القلم«نظامهای سیاسی در ایران تا آغاز سلسله پهلوی ،ریشه عشیرهای داشیتهاند ،فرهنیگ
عمومی و فرهنگسیاسی و فرهنگ اجتماعی ایران تحت تاثیر آن بوده است»(سریعالقلم.)30 :5377 ،
سریع القلم با استناد به تعریف «سیدنیوربا» مبانی فرهنگسیاسی عشیرهای را چنین مطر میکند:
 -5تلقی از سیاست :زور ،توان نظامی ،غارت ،تجاوز ،سرکوب ،بی اعتمادی و اتکا به خویشاوندان
 -2تلقی از کشور :مجموعهای از عشایر با یکدیگر برای کسب قدرت ،امنیت و ثیروت رقابیت میکننید و
دولت مرکزی به تناسب شرایط برای کل قلمرو کشور از عشایر استفاده میکند .دولیت مرکیزی عیادل و
قانونی نیست.
 -3روش کسب قدرت :زور ،تملق ،نشان دادن اهلیت در درون عشیره و فرو خوردن آراء واقعیی فیرد بیه
واسطه حاکمیت دیوان سالاری ،نظام کلانتری ،خانی و ریش سفیدی.
 -0تلقی مجموعههای خارج از عشیره :بیگانه اگر قدرت یابد ،مرا و ما را از بین خواهد برد.
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 -1تلقی از حکومت مرکزی :فاسد ،زورگو و دزد.
 -6روش حل اختلاف با دیگران :سرکوب ،یورش نظامی و غارت.
 -7هویت سیاسی و اجتماعی :فامیلی ،ایلی و خویشاوندی.
 -1مبنای اعتماد :فامیلی ،ایلی و خویشاوندی.
 -0تلقی از اقتدار حکومت مرکزی :ترس ،تائید ظاهری ،تکذیب باطنی ،ناشایسته و مبتنی بر بیعدالتی و
زور.
 -54تلقی از مشروعیت حکومت مرکزی :مبتنی بر ایجاد وحشت و دزدی و اخانی.
 -55تمایلات فرهنگسیاسی حکومت مرکزی :سرکوب ،اخانی ،ایجاد وحشت ،مالیاتهای سنگین و تبعید.
 -52روش برتری بر دیگران :غارت ،زور ،سرکوب و تجاوز.
 -53روش کسب کارآمدی سیاسی :افزایش پول و ثروت ،سرزمین قابل احاطه و ایجاد رعب و وحشت.
 -50قواعد بازی سیاسی :هماهنگی در سرکوب دیگران ،آمادگی دایمی برای حمله و تجاوز بیه دیگیران
برای حفظ خود.
 -51مبنای اعتماد خارج از عشیره :هماهنگی در سرکوب ،اهلیت محتمل و تقرب به قدرت.
 -56روش تصمیمگیری :دیوانسالاری ،ریش سفیدی و سن(سریعالقلم.)75-73 :5302 ،
سریع القلم در سطح بندی فرهنگ سیاسی آن را به سه سطح تقسیم و مورد بررسی قرار داده است:
 -5سطح فرد :احساسی و هیجانی بودن فرد ،غرور کانب ،کم فکر کردن ،گوش نکردن به دیگیران ،کیم
حوصلگی در تحلیل و شناخت ،منفی بافی ،تفاوت قابل توجه مییان ظیاهر و بیاطن ،فرصیتهای بسییار
محدود برای رشد فرد.
 -2سطح ماهیت روابط میان شهروندان :ضعف در حاکمیت شایسته سالاری ،احترام قائیل نبیودن واقعیی
برای دیگران ،نگاه ابزاری به دیگران ،ضعف در پیگیری اهداف جمعیی ،آشینا نبیودن بیا قواعید رقابیت،
نپذیرفتن تفاوتهای یکدیگر ،ظرفیت فهم منیافع و خواسیتههای دیگیران ،اولوییت خواسیتههای فیردی
برخواستههای جمعی ،بی اعتمادی و استفاده از روش تخریب دیگران
 -3سطح سیاختارها :فرهنیگ عمیومی غییر عقلیایی ،دولتیی بیودن نظیام اقتصیادی ،بیی ثبیاتی نظیام
اجتماعی(سریع القلم.)561-566 :5302 ،
فرهنگ سياسي از نظر حضرت آيت الله سيدعلي خامنهاي (مدظله العالي)
در میان اندیشمندان اسلامی میتوان با الهام از سخنان حضیرت آیتاللیه سییدعلی
فرهنگسیاسی را «مجموعه دستاوردهای نهنی نسبتاً پاییدار و تجلیی عینیی آنهیا در حیوزه سیاسیت»
تعریف کرد که در عقاید ،ارزشها ،ادبیات ،اخلاق ،دانش ،سنتها ،آداب ،هنیر ،احساسیات و گرایشهیای
سیاسی یك فرد ،گروه و یا ملت ریشه دارد(مظفری.)75 :5311 ،
خامنیهای(مدظلیه العیالی)،
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آیتالله خامنهای(مدظله العیالی) در موارد متعددی از فرهنگسیاسی سخن گفتهانید ،اهمییت فرهنگسیاسیی،
انواع فرهنگسیاسی ،ویژگیهای فرهنگسیاسی مختلف ،تفاوت فرهنگسیاسی اسلامی با فرهنگسیاسی
استبدادی و غربی ،و نقش انقلاباسلامی در فرهنگسیاسی ایران و مسلمانان از مباحث ایشان است که از
آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«ادب زمامداران ،اخلاق زمامداری در کشور ما ،یکی از مسائل فرهنگسیاسی این است» ،در جیای دیگیر
سلطه فرهنگی را به عنوان مساله فرهنگسیاسی طر میکننید و دربیاره فرهنگسیاسیی امیروز جهیان
میفرمایند« :فرهنگسیاسی امروز عالم ،فرهنگ قدرتگرایی و قدرتطلبی اسیت» ،همچنیین از ولاییت،
کرامت بخشی به مردم ،مردم سالاری دینی ،نفی حاکمیت زور و سلطه ،آزادی و آزادگی به عنوان مبیانی
فرهنگسیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران یاد میکنند(مظفری.)75 :5311 ،
آیت الله خامنهای(مدظله العالی) ،ویژگیهای فرهنگسیاسی مثبت و مطلوب را« ،ایمیان بیه خیدا ،خضیوع در
مقابل حق ،حق شناسی ،ادب حاکمان و اخلاق زمامداران ،استقلال ،نه شرقی و نه غربیی بیودن ،حاکمییت
پرهیزکاران ،ولایت محوری ،مردم سالاری دینی ،کرامت بخشی به مردم ،عدالت و آزادی ،احیای ارزشها،
اصولگرایی و آرمانخواهی ،اعتماد به نفس ،وجدان کیاری ،قیانونگرایی ،مسیئولیتپذیری ،پاسیخگویی،
امانییت داری و نظییارت و فرصتشناسییی» و از سییوی دیگییر ویژگیهییای فرهنگسیاسییی منفییی را
«قدرتطلبی ،قدرتگرایی ،حزب بازی ،شخصیتسازی کانب ،سلطهطلبی ،بیاعتنیایی بیه میردم ،امتییاز
طلبی طبقه حاکم ،پذیرش نظام جهانی سلطه ،حاکمیت زور و اقتدار ،اسارت و عبودیت انسآنها ،اسیتبداد
و انحصار طلبی ،بیاعتنایی به شخصیت زن ،فسادسیاسی ،مادیگرایی و نفی معنویت ،دشمنی با ارزشها
و فضائل انسانی ،جدایی دین و اخلاق و معنویت از سیاست» میداند(مظفری.)75-72 :5311 ،
وی در یك نگاه جامع و گسترده ،انواع فرهنگهای سیاسی موثر در تاریخ گذشته ایران تا امیروز را در دو
فرهنگ«شاهنشاهی» و «فرهنگ غربی» مورد توجه قرار داده ،و با نقید و بررسیی ابعیاد آنهیا حقانییت
فرهنگ سیاسی اسلام را اثبات میکند(مظفری.)77-71 :5311 ،
مروري بر پيشينه تحقيقات داخلي:
با مروری بیر بییش از  504تحقییق انجیام شیده در حیوزه فرهنیگ سیاسیی(بدون توجیه بیه اسیتخراج
شاخص های فرهنگ سیاسی ،فقط به دلیل نکر کلمه فرهنگ سیاسی) تحقیقی که به وضو به احصاء و
تبیین شاخصهای فرهنگ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران ،توجه نمایید وجیود نداشیت .از ایین رو
محقق جهت جمع آوری شاخصهای موجود فرهنگ سیاسی ایران به صورت فراتحلیل با مرور بر بییش
از  504مقاله و پایان نامه مرتبط به اسیتخراج شیاخصهای فرهنیگ سیاسیی جمهیوری اسیلامی اییران
مبادرت نمود .علیرغم این امر ،پایان نامهها و تحقیقات نسبتا مرتبط در زیر مطر میشوند .از جمله این
تحقیقات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،54تابستان  ،5044ش 37
خلیلی ( ،)5306در پژوهش خود بیا عنیوان "نقیش و جایگیاه فرهنگسیاسیی در فرآینید سیاسیتگذاری
جمهوری اسلامی ایران" ،وی با استفاده از رویکرد نظری سازهانگاری از آن جهت که در سطح واحید بیر
تاثیر منابع داخلی بر سیاست خارجی تاکید دارد و میتواند بیر تبییین موضیوع مناسیبترین روش باشید،
معتقد است برای درک و فهم سیاسیتهای کلیان سیاسیت خیارجی جمهیوری اسیلامی اییران بایید بیه
فرهنگسیاسی ایرانیان رجوع کرد .وی از میان عناصر متعدد فرهنگسیاسی ،سیه عنصیر  -5تیاریخ؛ -2
دین؛  -3موقعیت جغرافیایی ،با ادغام در منابع هویتی ایرانیان را بیشترین عوامیل تاثیرگیذار بیر سیاسیت
خارجی جمهوری اسلامی ایران میداند که پیامدهای مهمی داشته است .نهایتا به این یافته میرسید کیه
بیگانه هراسی و مظلوم نمایی ،دو مولفه اصلی در شکلدادن به فرایند سیاستگذاری خیارجی جمهیوری
اسلامی پس از انقلاب اسلامی بوده است (خلیلی.)5306 ،
کلیج و حقیقی ( ،)5301در پژوهشی با عنوان "نقش فرهنگسیاسی نخبگان اجرایی بیا رویکیرد توسیعه
محوری در جمهوری اسلامی ایران" ،با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و مصاحبههای نیمه عمییق بیا
جامعه آماری  544نفر از میان صاحبنظران ،ضمن بررسی ابعیاد توسیعه در جمهیوری اسیلامی اییران ،و
براساس نظر و مدل «اینگلهارت» ،در سیه بُعید  -5ارزشهیا؛  -2دییدگاهها؛ و -3معلومیات و همچنیین
عناصر وو شناسههای آنها به این یافته رسیدند که فرهنگسیاسی نخبگان اجراییی در توسیعه نییافتگی
دولتهای ایران در پس از انقلاب موثر بوده است (کلیج و حقیقی.)5301 ،
 جهانگیری و محمیدی ( ،)5307در پژوهشیی بیا عنیوان "بررسیی رابطیه بیین شیجاعت اجتمیاعی وفرهنگسیاسی" ،با استفاده از روش کمی و پیمایشی از میان  044دانشجوی شاغل به تحصیل دانشیگاه
شیراز ،ضمن بررسی انواع شجاعت (فیزیکی ،اخلاقی و روانی) و ارائه مفهومی از شجاعت اجتمیاعی ،و بیا
استفاده از نظریه فرهنگسیاسی آلموند و وربا که شامل فرهنگسیاسی (مشارکتی ،تبعی و محدود) به این
نتایج دست یافتند که بیش از  11درصد جامعه آماری فرهنگسیاسی تبعی دارنید و ویژگیهیای فیردی،
جنسیتی و محل سکونت در نوع فرهنگسیاسی آنان موثر بوده است .یافته اصلی پژوهش هم موید ایین
مسئله است که فرهنگسیاسی متاثر از شجاعت اجتماعی در مشارکتی بودن فرهنگسیاسی میوثر اسیت
(جهانگیری و محمدی.)5307 ،
روش پژوهش:
روش پژوهش در این تحقیق روش کیو می باشد که نوعی روش ترکیبی است .در بعد انتخاب هدفمند و
غیراحتمالی نمونههای آماری ،روش کیفی است؛ ولی در بعد تحلیل عاملی ساختاری ،محقق بیه صیورت
کمی به بررسی و مقایسه شاخصها پرداخته است.
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روش کیو ضمن برخورداری از ویژگیهای روش کیفی ،از رویکیرد کمیی نییز برخیوردار اسیت و از آمیار
بیشترین بهره را میبرد .در این روش گویههای بررسی شده ،بر روی کارتهایی که بیه کارتهیای کییو
موسوم هستند ،نوشته یا چاپ میشوند و در اختیار پاسخگویان قرار میگیرند و به ترتیبی کیه پژوهشیگر
تعیین میکند ،بر روی کارتهای مقیاس لیکرت توزیع میشوند ،به صورتی که توزییع فراوانیهیا «شیبه
نرمال» باشد .بنابراین روش کیو یك روش تحقیق مورد استفاده برای مطالعه نهنیت افراد اسیت و ایین
که چگونه افراد در مورد یك مقوله فکر میکنند مورد استفاده قرار گرفته است .بیا ایین توضییح محقیق
قصد دارد نهنیت متخصصین و صاحب نظران را در خصوص شاخصهای تشکیل دهنده فرهنگ سیاسی
در کشور مورد بررسی قرار دهد(خوشگویان فرد.)50 :5316 ،
در این روش اطلاعات و مفاهیم مستخرج از کتب ،مقالیات و اسیناد در حیوزه فرهنیگسیاسیی در اختییار
سیاستگذاران ،قانون گذاران ،مسئولان و کارگزاران اجرایی مرتبط و کاملاً متخصص قرار داده میشیود و
سئوالات بصورت نیمه باز و ارائه پیشنهاد خواهد بود تا برای آنها معنا و تفسیری بیاورد تا نهنییت آنهیا
شناسایی و اطلاعات مبهم و پنهانی که در ورای این اطلاعات آشیکار نهفتیه اسیت کشیف شیود و تنیوع
دیدگاههای نهنی در مورد فرهنگسیاسی را توصیف نماید و با مرتب سازی نمونه توسط مشارکت کننده
بیشتر با ابزار سنجش درگیر و نهایتاً خود نهنیت اندازهگیری شود.
فرضيه تحقيق:
طبیعی است که پژوهش کیو برای هر موضوعی مناسب نخواهد بود و موضوعی که درباره آن دیدگاههای
متفاوتی وجود داشته و شناخت این دیدگاهها بیرای پژوهشیگر مهیم اسیت ،انتخیاب میشیود(داناییفرد،
حسینی و شیخها .)37 :5302 ،طر و بررسی فرضیه در مطالعه کیو مانند مطالعات کمی مطیر نیسیت،
زیرا فرضیه برآمده از اعتقاد پژوهشگر یا یك نظریه است و در واقع چیزی است کیه او «انتظیار» دارد رد
یا قبول شود ،در حییالی کییه مطالعییه کییو ،مبتنیی بیر نهنییت و عقایید افیراد و بیه نیوعی اکتشیافی
است(خوشگویانفرد .)21-20 :5316 ،لذا در این پژوهش بیه نگیرش متخصصیین و صیاحب نظیران در
خصوص ابعاد ،مولفهها و شاخصهای فرهنگسیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
برای گردآوری فضای گفتمان در این تحقیق ،ابتدا به مطالعه کتب ،پایاننامهها ،مقالات ،سایتها ،پرداخته
شد و در مرحله بعدی با تعدادی از خبرگان این موضوع به عنوان متخصصین و صاحب نظیران آگیاه در
این حوزه مصاحبه و دیدگاههای آنها در این خصوص دریافت شد(پیوست شماره یك و دو).
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تعيين اندازه نمونه ،جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري
نکته قابل توجه در پژوهش به روش کیو این است که برخلاف سایر پژوهشهای آماری ،جامعه نمونه در
این روش مشارکتکنندگان نیستند بلکه گزینههای مجموعه کیو جامعه نمونه را تشکیل میدهند .در این
روش هر مشارکتکننده در حکم یك متغیر ظاهر میشوند .از ایین رو در روش کییو ،مشیارکتکنندگان،
آگاهانه و از بین افراد گوناگون فضای گفتمان با تحصیلات ،شغل و تجربیه متفیاوت کیه انتظیار مییرود
نهنیتهای متنوعتری داشته باشند ،به عنوان «نمونهگیری هدفمند» ،انتخاب میشوند(داناییفرد ،حسینی
و شیخها.)10-62 :5302 ،
بر خلاف روشهای کمی معمول که در آنها تعداد کمی سؤال از تعداد زیادی پاسیخگو پرسییده میشیود؛ در
مطالعه کیو ،تعداد زیادی سؤال از تعداد کمی پاسخگو پرسیده میشود .به ایین ترتییب مطالعیات کمیی بیییش
از همیه بیرتوزیعها تاکید دارند ولی مطالعات کیو بر سؤالها(خوشگویانفرد.)21-20 :5316 ،
در این پژوهش ،محقق پس از انجام  10مصاحبه با افراد صاحبنظر و متخصصیین بیه اشیباع نظیری
رسیده است.
صاحب نظران انتخابی این تحقیق کاملا در مبحث فرهنگ سیاسیی مسیلط بیوده و در ایین خصیوص از
دانش کافی بهره مند بودند.
در این تحقیق به دلیل وجود قضاوتهای نگرش و دستهبندیهای جناحی و سیاسیی مختلیف ،اشیباع و
اجماع نظر بیا  10نفیر از صیاحبنظران محقیق گردییده اسیت .و جامعیه آمیاری 10 ،نفیر از اسیاتید در
دانشگاههای دولتی و سراسری تهران و البرز ،از دانشگاههای(امام حسین(ع) ،تهران ،شهید بهشتی ،علامه
طباطبایی ،تربیت مدرس ،پیام نور و دانشگاههای آزاد واحد علوم تحقیقات ،واحدتهران مرکز ،واحیدتهران
جنوب ،واحدکرج ،واحدرودهن) انتخاب شده است .دوره زمانی تحقیق حاضر نییز از میرداد  5303تیا دی
ماه  5300به طول انجامیده است.
تعداد عبارات
پرسش اساسی در انتخاب نمونه کیو بیه تعیداد عبیارات مربیوط اسیت ،و بر اسیاس معیارهیای «معیرف بیودن
نمونه کیو؛ شرایط مشارکت کنندگان؛ طول و پیچیدگی عبارات؛ استفاده از عبارات متفاوت؛ و اسیتفاده از عبیارات
مانوس ،عبارتهایی از فضای گفتمان انتخاب میشوند(خوشگویانفرد.)04-05 :5316 ،
هرچند به طور قطع نمیتوان گفت که تعداد گزینهها برای حصول بهترین نتیجه چند عدد است ،امیا بیه
طور کلی میتوان گفت تعداد استاندارد گزینهها ،در حیدود  04الیی  14عیدد اسیت(داناییفرد و حسیینی،
.)11 :5302
«مكکئون و توماس» تعدادی بین  34تا  544عبارت را برای نمونه کیو پیشنهاد کردهاند« ،کرلینجیر»،
تعدادی بین  64تا  04عبارت ،و «دانر »5تعداد مناسب عبارات برای آنکه یافتههیا دارای اعتبیار آمیاری
باشند ،را بین  24تا  64عبارت میداند(خوشگویانفرد.)05-02 :5316 ،
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در پژوهش حاضر در ابتدا برای تعیین الگوی ابعاد ،مولفهها و شاخصهای مصیاحبه عمییق از  10نفیر از
متخصصین مرتبط به عمل آمد ،و با توجه به فاز اول و دوم تحقیق بالغ بر  014گزاره یا عبارت به دسیت
آمده است .با ویرایش ،جمعبندی و طبقهبندی عبارتها از مصیاحبهها و مقالیات 73 ،عبیارت در قالیب 6
مؤلفه و  3بعد به دست آمده که برای کارت کیو انتخاب شده است .در این تحقییق کارتهیای کییو بیه
روش پرسشنامه کنار یکدیگر قرار گرفته شده است.
ابزار جمع آوري اطلاعات
انجام شید ،بیه
در این تحقیق طبق اصول مطر شده در روش کیو ،مصاحبهها به روش«تحلیل
طور ایدهآل در مصاحبه با استفاده از تحلیل تم و مضامین ،به جمعآوری اطلاعات تا زمانی ادامه داده شد
که به «نقطه اشباع »2رسیده شود .بهنحوی که دادههای جدید جمیعآوری شیده بیا دادههیایی کیه قبلیاً
جمعآوری شده بودند تفاوتی نداشته باشند.
در این پژوهش از مصاحبه عمیق و پرسشنامه(بهصورت کارت کیو) استفاده شده است.
در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات تهیه پرسشنامه محقق ساخته بوده است ،که بیر اسیاس مطالعیه
کتابخانه ای و مصاحبههای صورت گرفته این پرسش نامه با  6سؤال به همیراه  73گوییه تنظییم شیده
است و  10نفر از متخصصین و صاحبنظران به این پرسشنامه پاسخ دادهاند(پیوست شماره سه).
تم»5

گزارهها
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موافقم

بی نظر

مخالفم

کمی مخالفم

کاملا مخالفم

3

2

5

4

-5

-2

-3

روايي و پايايي در روش كيو
میورد سینجش قیرار
بررسی «روایی »3هنگامی مطر است که یك سازه یعنی خصوصییتی
میگیرد ،زیرا در چنیین حیالتی پژوهشگر بیا ایین پرسش روبه روست که آیا مقیاس سیاخته شیده واقعیاً
همان چیزی را اندازه میگیرد کیه برای سنجش آن ساخته شده است این در حالی اسیت کیه مطالعییه
کییو در پیی سنجش هیچ سازهای نیست .آنچه میتوانید درباره مطالعه کیو مطر شود ،جامعیت عبیارات
نمونه کیو است .به عبارت دیگر ،پژوهشگر باید از خود بپرسد آیا عبارات گردآوری شده از چنان جامعییت
و وسعتی برخوردار هستند کیه بتوانند نهنیت های مختلف را نمایان کنند .از این نظر «روایی محتوا »1بر
اساس رتبهای که مشارکت کنندگان به عبارات میدهند و عبارات مجاور آن قابل بررسی است .به عبارت
دیگر ،انتظیار میرود بین محتوای عباراتی که یا بر روی درجه یکسانی از طییف ییا بیر روی درجههیای
مجاور قرار دارند ،تناسبی وجود داشته باشد(خوشگویانفرد.)64 :5316 ،
«پنهیان»0

5.

Theme Analysis
Saturation
3. Validity
0. Latent
1. Content Validity
2.
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همچنین« ،رواییصوری »5با بررسی میزان رضایت مشیارکت کننیدگان نسییبت بیه ظرفییت و قابلییت
عبارات برای نشان دادن نهنیت آنان امکان پذیر اسیت؛ یعنی آیا عبارات موجود به ابعاد مختلف موضیوع
تحت بررسی پرداخته انید تا آنها بتوانند از طریق مرتب سازی نهنیت خود را بیان کنند(خوشیگویانفرد،
.)64 :5316
در این پژوهش نیز برای تعیین روایی پرسشنامه ،از روایی محتوایی استفاده گردیده است .بیدین صیورت
که پرسشنامه تهیه شده بین  24نفر از افراد متخصص و صاحب نظر توزیع شده است و از نظر صوری و
محتوایی مورد تائید قرار گرفته است.
برای مرتبسازی کیو« ،پایایی »2نیز قابل طر است یعنی میتوان پرسیید کیه آیا یك مشارکت کننیده
یك دسته کارت را با دستورالعمل یکسیان در تکرارهای مختلف به یك شکل مرتب میکند باید توجیه
داشت که بیر حسیب موضیوع مطالعه کیو ،درجات طیف و تعداد کارتها مییتیوان انتظیار داشیت کییه
تکیرارمرتبسازی ،منجر به نتیجه کاملاً یکسان نشیود .بیا وجیود ایین ،دنییس( )5011بییرپایایی بالیای
دادههای کییو تاکیید دارد و «بیراون )5006(»3معتقید اسیت تکیرار مرتبسازی تا  11درصید بیا مرتیب
سازی قبلی سازگار خواهد بود .روشهای رایج برای بررسی پایایی ،ماننید «آزمیون-آزمییون مجییدد،»0
بیرای محاسبه ضریب پایایی مرتبسازی کیو قابل اجراست(خوشگویانفرد.)65 :5316 ،
در این پژوهش نییز در گیام نخسیت ،از طرییق آزمیون-آزمیون مجیدد ،پرسیشنامهها بیین  24نفیر از
متخصصین و صاحبنظران ارائه گردید ،نتایج به دست آمده از پاسخنامه جدید مطابق با پاسخ نامه قبلیی
مصاحبه شوندگان بوده است و نشانگر پایایی پرسشنامه و پاسخها میباشد.
سپس درگام دوم از ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی به قرار زیر استفاده شد:
مولفههای فرهنگسیاسی
فرهنگ سیاسی تعاملات دولت و ملت

آلفای کرونباخ
4/7263

روش تجزيه و تحليل دادهها
باید به این نکته توجه داشت که هرکدام از نمودارها ،معرف یك نهنیت در جامعهای است که پژوهش در
آن انجام شده است و نهنیت بر خلاف عینیت ،موضوعی کاملا شخصی و خود ارجاع است و به هیچ وجیه
نمی توان انتظار داشت که نهنیت افراد مختلف دربیاره ییك موضیوع کاملیا یکسیان باشید ،هرچنید کیه
نهنیتها شباهتهایی با یکدیگر دارند و برخی از مشارکتکنندگان ،به شیوه تقریبیا مشیابهی رتبهبنیدی
میکنند(داناییفرد ،حسینی و شیخها.)12-13 :5302 ،

5.

Face Validity
Reliability
3. Brown
0. Test-Retest
2.
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برای تحلیل آماری دادههای حاصل ،از روش تحلیل عاملی استفاده میشود که ییك روش چنید متغییره
است .تحلیل عاملی کیو و «تحلیل مؤلفههای اصلی ،»5که از بعد آمیاری همیان تحلییل عیاملی اسیت و
شامل استخراج عاملها ،چرخش آنها و محاسبهی امتیازهای عاملی میشود .ولی از دو نظیر بیا تحلییل
عاملی عادی متفاوت است :نخست آنکه تحلیل عاملی بر روی افراد به جای متغیرها صیورت میگییرد و
دوم اینکه این شیوه سنجش دادههای مورد استفاده ،در تحلیل عاملی کیو نهنی اسیت ،در حیالی کیه در
تحلیل عاملی ،از روش عینی استفاده میشود (خوشگویان فرد.)533-530 :5316 ،
برای استفاده از این روش ،از مدل «معادلات ساختاری »2و نرم افزار«لیزرل ،»3استفاده میشود .از اینرو در راسیتای
تجزیه و تحلیل این تحقیق از آمار توصیفی ،میانگین و واریانس برای نشان دادن سهم شاخصها و آمار استنباطی و
بهرهگیری از تحلیل عاملی و آزمون فریدمن برای نشان دادن ضرورت و اولویتها استفاده شده است.
بعد از جمعآوری اطلاعات مورد نظر به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده اسیت .در روش کییو در ایین
پژوهش برای تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .به این صیورت کیه در
تحلیل توصیفی متغییرهای زمینهای (سن ،جنسیت و رشته تحصیلی) و بعد از آن به متغییرهای موجود در
سؤالات پرسشنامه در مولفه تعاملات میان دولت و مردم و بعد میانه فرهنگ سیاسی در نظیام جمهیوری
اسلامی ایران ،تحلیل و توصیف شده است .در این پژوهش از تحلیل عاملی کیو استفاده شیده اسیت .بیه
این صورت که در تحلیل عاملی معمولی متغییرها دستهبندی میشوند ولی در روش تحلییل عیاملی کییو
افراد هستند که دستهبندی میشوند.
توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق
آمار توصیفی الگوی پاسخهای نمونه را تلخیص میکند .در این قسمت ابتدا خصوصیات جمعیتی نمونه را
توصیف میکنیم و سپس به آمارههای مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته میپردازیم در این بخیش از
تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزییع نمونیههای آمیاری متغیرهیای جنسییت ،سین ،مقطیع
تحصیلی ،رشته تحصیلی ،میزان تحصیلات پرداخته میشود.
توصيف متغير سن پاسخگويان
جدول( )1توزيع فراواني ،ميانگين ،حداقل و حداكثر متغير سن پاسخگويان
سن
تعداد

پاسخ معتبر

10

داده مفقوده

4

میانگین

00/0210

حداقل

30/44
5.

Principle Components Analyis
SEM: Structural Equation Modeling
3. Lisrel
2.
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15/44

حداکثر

بر اساس پاسخهای بدست آمده از پاسخگویان ،میانگین سنی آنها  00سال و حیداقل  30و حیداکثر 15
سال بوده است.
توصيف متغير جنسيت پاسخگويان
جدول ( )2توزيع فراواني متغير جنسيت پاسخگويان
فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زن

7

53/4

53/4

53/4

مرد

07

17/4

17/4

544/4

جمع

10

544/4

544/4

بر اساس پاسخهای بدست آمده از پاسخگویان در ارتباط با جنسیت آنها 53 ،درصد زن و  17درصد مرد
بوده است.

نمودار ( )5جنسیت پاسخگویان

توصيف متغير رشته تحصيلي پاسخگويان
جدول ( )3توزيع فراواني متغير رشته تحصيلي پاسخگويان
فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

روابط بینالملل

54

51/1

51/1

51/1

علوم سیاسی

30

72/2

72/2

04/7

جامعه شناسی

3

1/6

1/6

06/3

سایر

2

3/7

3/7

544/4
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جمع

544/4

10
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544/4

بر اساس پاسخهای بدست آمده از پاسخگویان در ارتباط با رشته تحصییلی آنهیا 51/1 ،درصید روابیط بینالملیل،
 72/2درصد علوم سیاسی 1/6 ،درصد جامعه شناسی و  3/7درصد سایر رشتههای مرتبط بوده است.

نمودار ( )2رشته تحصيلي پاسخگويان

توصیف متغیر فرهنگ سیاسی ایران ،برگرفته از شاخصهای فرهنگ تعاملات میان دولت و مردم
جدول ( )4فراواني و ميانگين گويههاي متغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم

کاملا مخالفم

مخالفم

کمی مخالفم

نظری ندارم

کمی موافقم

موافقم

3/1
5/0

کاملا موافقم

5/0

میانگین

نقش مداخلهگری و تصدیگری دولت در
نهادها و سازمانها
بسیج سیاسی
جامعه امنیتی
تقلیلآزادیخواهیسیاسیاحزابوجنا ها
هنجارسازی سیاسی
ضعف اعتماد سیاسی
اقناع سازی

3/7

3/7

1/6

20/5

31/2

27/1

1/6667

5/0
1/7
5/0
1/7
53/4

5/0
1/7
3/1
3/1
7/1
3/7

0/3
0/0
57/4
55/3
55/3
1/6

20/5
26/0
22/6
34/2
22/6
20/6

13/7
31/1
32/5
37/7
32/5
33/3

55/5
51/0
51/0
55/3
51/0
50/1

1/6260
1/3062
1/2134
1/2471
1/5177
1/5555
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کاملا مخالفم

مخالفم

کمی مخالفم

نظری ندارم

کمی موافقم

موافقم

کاملا موافقم

میانگین

غلبییه وفییاداری سیاسییی و مییذهبی بییر
وفاداری ملی
دیپلماسی سیاسی
مشارکت سیاسی زنان
فهم سیاسی
مطالبات سیاسی
عاملیت سیاسی زنان
دانش سیاسی
فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعهگرا
تقید به پاسخگویی به مردم

3/7

0/3

5/0

53/4

33/3

21/0

53/4

0/0210

5/0
5/0
3/1
5/0
5/0
1/7
1/7
50/1

0/0
55/3
55/3
51/5
53/1
55/3
55/3
53/.

3/1
1/7
1/7
7/1
0/6
55/3
1/7
0/3

51/0
3/1
53/2
55/3
7/7
1/7
53/2
1/6

26/0
03/0
32/5
21/3
36/1
32/5
34/2
20/6

20/1
22/6
51/0
22/6
25/2
51/0
20/1
55/5

51/5
55/3
51/5
53/2
0/6
51/5
0/0
56/7

0/0210
0/1161
0/7107
0/6015
0/6131
0/6051
0/6226
0/2222

برای سنجش متغیر فرهنگ سیاسی ایران ،برگرفته از شاخصهای تعاملات میان دولت و مردم  56گوییه
یا گزاره با توجه به ادبیات موضوعی در یك طیف  7قسمتی طراحی گردید .نتایج بدست آمده نشان می-
دهد که گویه نقش مداخلهگری و تصدیگری دولت در نهادها و سازمانها با مییانگین  1/6667در ییك
دامنه  7قسمتی از نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر و گویه تقید به پاسخگویی به میردم بیا رتبیه مییانگین
 0/2222کمترین اثر را برجای گذاشته است.
تبيين متغيرهاي مطالعه
تبیین متغیرهای مطالعه فرهنگ سیاسی ایران ،برگرفته از فرهنگ سیاسی تعاملات میان دولت و مردم
تحلیل عاملی متغیر فرهنگ سیاسی ایران ،برگرفته از شاخصهای تعاملات میان دولت و مردم
جدول ( )5دسته گزارههاي متغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم
شناسه گزاره گزاره
5

اقناع سازی

2

بسیج سیاسی

3

تقلیل آزادی خواهی سیاسی احزاب و جنا ها

0

تقید به پاسخگویی به مردم

1

جامعه امنیتی

6

دانش سیاسی
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7

دیپلماسی سیاسی

1

ضعف اعتماد سیاسی

0

عاملیت سیاسی زنان

54

غلبه وفاداری سیاسی و مذهبی بر وفاداری ملی

55

فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعه گرا

52

فهم سیاسی

53

مشارکت سیاسی زنان

50

مطالبات سیاسی

51

نقش مداخلهگری و تصدیگری دولت در نهادها و سازمانها

56

هنجارسازی سیاسی
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جدول ( )6مقدار KMOمتغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Bartlett's Test of Sphericity
Sig.

.844
465.218
120
.000

در گام نخست برای تشخیص مناسب بودن دادههیا بیرای انجیام تحلییل عیاملی از شیاخص KMO
استفاده شد .مقدار این شاخص همواره بین صفر و یك بوده و حیداقل مقیدار قابیل اطمینیان آن بیرای
تحلیل عاملی عدد  4/1میباشد .با توجه به اینکه این شاخص برابر با  4/100بدست آمد ،دادههیا بیرای
انجام تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شده است.
جدول ( )7مقدار واريانس كل تبيين شده متغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم

Total Variance Explained
Component
1
2
3
4

Total
6.492
2.715
1.465
1.027

Initial Eigenvalues
% of Variance
40.578
16.970
9.153
6.420

Cumulative %
40.578
57.548
66.701
73.122

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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برای شناسایی الگوهای نهنی مشارکت کنندگان ،تحلییل عیاملی بیه شییوهی اکتشیافی بیا اسیتفاده از
ماتریس همبستگی انجام شد .سپس روش مؤلفههای اصلی ،که راییجتیرین شییوهی اسیتخراج عاملهیا
درتحلیل عاملی است ،به کار رفت .از روش واریماکس نیز برای چرخش عامل استفاده شد .سیرانجام 0
عامل با مجموع واریانس  73/522درصد شناسایی شد.

Scree Plot
7

6

5

4

3

2

Eigenvalue

1

0
16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Component Number

نمودار ( )3تعداد مولفههاي متغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم برگرفته از پژوهش
جدول ( )8ماتريس عاملي چرخش يافته متغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم

)Rotated Component Matrix(a
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

دانش سیاسی
فهم سیاسی
عاملیت سیاسی زنان
مطالبات سیاسی
تقید به پاسخگویی به مردم

1
4/111
4/131
4/133
4/153
4/702

Component
3
2
4/430
-4/540
4/561
-4/274
-4/560
4/412
4/404
-4/525
4/271
-4/244

4
-4/547
4/506
-4/220
4/365
-4/567
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Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16

1
4/766
4/712
4/115
-4/455
-4/223
4/551
-4/223
-4/507
-4/312
4/216
-4/445

مشارکت سیاسی زنان
دیپلماسی سیاسی
هنجارسازی سیاسی
غلبه وفاداری سیاسی و مذهبی بر وفاداری ملی
فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعه گرا
ضعف اعتماد سیاسی
نقش مداخلهگری و تصدیگری دولت در نهادها و سازمانها
تقلیل آزادی خواهی سیاسی احزاب و جنا ها
جامعه امنیتی
اقناع سازی
بسیج سیاسی

Component
3
2
4/231
-4/436
4/407
-4/251
4/033
-4/524
-4/451
4/174
4/424
4/120
-4/316
4/730
-4/215
4/600
4/572
4/614
-4/514
4/631
4/110
-4/576
-4/454
4/441
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4
4/413
-4/464
4/320
-4/222
-4/274
4/430
4/344
4/040
4/502
-4/456
4/151

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 5 iterations.

همانطور که ماتریس عاملی چرخش یافته(جدول  )1نشان میدهد ،براساس بارهیای عیاملی محاسیبه شیده چهیار
دیدگاه یا عامل مشاهده میشود .دیدگاه اول شامل هشت گویه ( Q1تیا  ،) Q8دییدگاه دوم شیامل شیش گوییه
( Q9تا  ،(Q14دیدگاه سوم شامل یك گویه ( )Q15و دیدگاه چهارم شامل یك گویه ( )Q16میگردد.
Component Plot in Rotated Space

1.0

غلبه وفاداريسياسي و
فرهنگ سياسي تابعيتي
ضعف اعتماد سياسي
تقليل آزاديخواهي سي
دصت و ير گ هلخادم شقن
جامعه امنيتي

.5

اقناع سازي

زنانسياسي زنان
عامليت
مشارکت سياسي
سياسي
هنجارسازي سياسي م دان
شسياسي
طالبات
بسيج سياسي تقيد به پاسخگويي به
سياسي
ديپلماسي
سياسي
فهم

Component 2 0.0

-.5

1.0

1.0
.5

.5
0.0

0.0

Component 3

-.5

-.5

Component 1

نمودار ( )4ماتريس عاملي چرخش يافته متغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم
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آزمون فریدمن :متغیر فرهنگ سیاسی ایران ،برگرفته از شاخصهای تعاملات میان دولت و مردم
جدول ( )9رتبهبندي ميانگين گزارههاي متغير فرهنگ سياسي ايران،
برگرفته از شاخصهاي تعاملات ميان دولت و مردم
Mean Rank
NPar Tests Friedman Test Ranks
54/14
نقش مداخلهگری و تصدیگری دولت در نهادها و سازمانها
54/06
بسیج سیاسی
0/03
اقناع سازی
0/22
هنجارسازی سیاسی
0/47
جامعه امنیتی
1/01
ضعف اعتماد سیاسی
1/67
تقلیل آزادی خواهی سیاسی احزاب و جنا ها
1/01
مشارکت سیاسی زنان
1/03
دیپلماسی سیاسی
7/07
غلبه وفاداری سیاسی و مذهبی بر وفاداری ملی
7/17
دانش سیاسی
7/13
مطالبات سیاسی
7/61
فهم سیاسی
7/37
عاملیت سیاسی زنان
7/41
فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعه گرا
6/76
تقید به پاسخگویی به مردم

)Test Statistics(a
N

49

Chi-Square

51.681

df

15

Asymp. Sig.

.000

a Friedman Test
براساس آزمون فریدمن که در (جدول  )0نشان داده شده ،گزاره نقش مداخلهگری و تصدیگری دولت در
نهادها و سازمانها با رتبه میانگین  54/14بیشترین اثرگذاری را از تعاملات میان دولت و مردم بر فرهنگ
سیاسی ایران داشته است و گزاره تقید به پاسخگویی به مردم با رتبه میانگین  6/76کمترین اثر را برجای
گذاشته است.
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بحث و نتيجهگيري
شاخصهای فرهنگ سیاسی از دیدگاه نخبگان در بُعد میانه و اولویت آن آورده شده است.
با توجه به اینکه این تحقیق به شناسایی مولفه و شاخصهای بُعد میانیه فرهنیگ سیاسیی در نظیام جمهیوری
اسلامی ایران پرداخته است ،قصد تبیین و بحث پیرامون شاخصهای مطروحه را ندارد ،بلکه به بازنمایی نگیرش
صاحبنظران سیاسی در حوزه فرهنگ سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
از این رو در بررسی شاخصها ،محقق صرفاً به ارائه آراء و دیدگاه صاحبنظران و متفکران سیاسی اکتفیا
مینماید و از پیشداوری ،حمایت یا قضاوت پرهیز مینماید .بنابراین صرفاً به ارائیه دییدگاههای مختلیف
پرداخته خواهد شد.
بررسی و رتبهبندی شاخصهای فرهنگ سیاسی در بعد میانه
بررسی و رتبه بندی شاخصهای فرهنگ سیاسی در بعد میانه فرهنگ سیاسی در مؤلفیه تعاملیات مییان
دولت و مردم
طبق یافتههای پژوهش مشخص شد که شاخصِ نقش مداخله گری و تصدیگری دولت بیشترین سیهم
را در تبیین فرهنگ سیاسی ایران در نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فرهنیگ سیاسیی در مؤلفیه
تعاملات میان دولت و مردم از آن خود نموده است  ،این در حالی است که بشیریه( )5314نیز در تحقیقات
خود معتقد بود که نفون دولت در نهادها و سازمانها باعث ناکارآمدی آنها شده است (بنگریید  :بشییریه،
 .)5314تحقیقییات مشییابهی نیییز توسییط سیییونگ یییو( ،)5377در کییره جنییوبی و سییردارنیا و نییوروزی
امیری( )5303در عربستان مؤید این امر میباشد که شاخص مداخله گری و تصدیگری دولت در نهادها
و سازمانها نقش ایفا میکنند(بنگرید :سیونگ یو5377 ،و سردارنیا و نوروزی.)5303 ،
در این راستا و بر اساس یافتههای پیژوهش ،چهیار دییدگاه متمیایز مطیر شیده اسیت .در دییدگاه اول
شاخص های دانش سیاسی ،فهم سیاسی ،عاملیت سیاسی زنان ،مطالبات سیاسی ،تقید به پاسیخگویی بیه
مردم ،مشارکت سیاسی زنان ،دیپلماسی سیاسی و هنجارسازی سیاسی توسط صاحب نظیران و نخبگیان
سیاسی طر گردید.
در دیدگاه دوم صاحب نظران سیاسی اولویتهایی را با شاخصهای غلبه وفاداری سیاسی و مذهبی بر وفیاداری
ملی ،فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعه گرا ،ضعف اعتماد سیاسی ،نقیش مداخلیهگری و تصیدیگری دولیت در
نهادها و سازمانها ،تقلیل آزادی خواهی سیاسی احزاب و جنا ها و جامعه امنیتی را جیزء اولویتهیای اساسیی
فرهنگ سیاسی برگرفته از فرهنگ سیاسی تعاملات میان دولت و مردم معرفی مینمایند.
در دیدگاه سوم صاحب نظران سیاسی اولویت شاخص اقناع سازی را جزء اولویتهیای اساسیی فرهنیگ
سیاسی برگرفته از فرهنگ سیاسی تعاملات میان دولت و مردم معرفی مینمایند.
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و در دیدگاه چهارم صاحب نظران سیاسی اولویت شاخص بسییج سیاسیی را جیزء اولویتهیای اساسیی
فرهنگ سیاسی برگرفته از فرهنگ سیاسی تعاملات میان دولت و مردم معرفی مینمایند.
دیدگاههای مختلف مطروحه در فوق برگرفته از آراء اکثرییت صیاحب نظیران در بُعید میانیه و در مؤلفیه
تعاملات میان دولت و مردم میباشد.
پيشنهادهاي تحقيق
پیشنهادها برای محققان آتی
در این تحقیق محقق قصد دارد که ابعاد ،مولفه و شاخصهای فرهنگ سیاسی نظیام جمهیوری اسیلامی
ایران را شناسایی و استخراج نماید .از این رو پیشنهادهای زیر برای محققان آتی ارائه میگردد:
 -5این تحقیق محدود به دوره نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد .محققان آتی بهتر است این ابعیاد،
مولفه و شاخصها را در دوره و بازههای تاریخی متفاوت مورد بازنگری قرار دهند.
 -2استخراج شیاخصهای فرهنیگ سیاسیی جمهیوری اسیلامی اییران مبتنیی بیر آراء صیاحبنظران و
کارگزاران سیاسی انجام پذیرفته است .محققان آتی میتوانند دیدگاه فرهنیگ عامیه (میردم) را در
بررسی شاخصهای فرهنگ سیاسی جستجو کنند.
 -3محققان آتی می توانند با استناد به الگوی مطروحیه بیه سینجش مییزان فرهنیگ سیاسیی در نظیام
جمهوری اسلامی ایران بپردازند.
پيشنهادهاي كاربردي مبتني بر يافتههاي تحقيق
 -1با تکیه بر کاربرد الگوی فرهنگ سیاسی برگرفته از این تحقیق میتیوان وضیعیت موجیود فرهنیگ
سیاسی را ارزیابی نمود.
 -2با تکیه بر کاربرد الگوی فرهنگ سیاسی برگرفته از این تحقیق میتوان وضیعیت مطلیوب فرهنیگ
سیاسی را ارزیابی نمود.
 -3در گامهای بعدی میتوان الگوی ارتقاء فرهنگ سیاسی در ایران را نیز تبیین نمود.
 -4با استفاده از این الگو میتوان شکاف و نقائص فرهنگ سیاسی را در کشور مورد بررسی قرار داد.
با استفاده از این الگو میتوان فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در ادوار مختلف تاریخی مقایسه
و ارزیابی نمود.در نهایت آن که برای تحقق آرمان های متعالی منبعث از مبانی ارزشیی نظیام جمهیوری
اسلامی ایران باید راهکارهای نظارتی متوازن و متناسب با معیارهای ملی و جهانی فیراهم آیید تیا بتیوان
میزان تحقق اهداف سیاسی را در این نظام مورد بررسی ،ارزیابی ،توجه و در نهاییت بیازنگری قیرارداد و
قطعاً استخراج شاخص های سنجش در ابعاد گوناگون مفهوم "فرهنگ سیاسی"میی توانید در ایین بیین
اثرگذار و نقش افرین عمل نماید.

شاخصهای نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در...



21

منابع
 .1ابوطالبي ،مهدي (« .)1831نقش فرهنگ سياسي شيعه در انقلاا اسالامي ااارا » ،معرفت ،)83( ،
.11-38
 .3اخترشهر ،علاي ( .)1833مولفههای جامعهپذیری سیاسی در حکوم

دینتی ،چاا ال،،

تهرا  :سازما انتشارات پژلهشگاه فرهنگ ل انداشه اسلامي.
 .8اميني ،علياکبر ل خسرلي ،محمدعلي (« .)1838تأثير فرهنگ سياسي بر مشارکت سياساي زناا ل
دانشجواا » ،مجله مطالعات سیاسی.137-113 ،)7( 3 ،
 .1بشيراه ،حسين ( .)1831موانع توسعه سیاسی در ایران ،چا ال ،،تهرا  :گام نو.
 .5جهااانگيري ،جهااانگير ل محماادي ،نسااران (« .)1887بررسااي راب ااه بااين شااجاعت اجتماااعي ل
فرهنگسياسي» ،فصلنامه توسعه اجتماعی.88-55 ،)1(13 ،
 .5چيلکوت ،رلنالد ( .)1877نظریههای سیاس

مقایسهای ،ترجماه لحياد بزرگاي ل علايرضاا

طيب ،چا دلم ،تهرا  :نشر موسسه خدمات فرهنگي رسا.
 .7خليلااي ،زهاارا ( .)1885نقتتو ج جایهتتاه فرهن

سیاستتی در فرنینتتا سیاستت گذاری

جمهوری اسلامی ایران( ،پااا نامه کارشناسي ارشد) ،دانشگاه علامه طباطبااي.
 .3خوشگواا فرد ،عليرضا ( .)1835رجش شناسی کیو ،چا ال ،،تهرا  :مرکز تحقيقاات صادا ل
سيماي جمهوري اسلامي اارا .
 .8دانااا يفرد ،حساان؛ حساايني ،ساايداعقو ل شااياها ،رلزبااه ( .)1883رجششناستتی کیتتو
شالودههای نظری ج چارچوب انجام پژجهو ،چا ال ،،تهرا  :انتشارات صفار.
 .11رزاقي ،سهرا (« .)1875مولفه هاي فرهنگ سياسي ما» ،مجله نقا ج نظر.311-318 ،)8-1(3 ،
 .11سردارنيا ،خليلالله ل نورلزي اميري ،حسين (« .)1888فرهنگ سياسي در عربستا ؛ تحليل ااستااي
ل چالشهاي فرارل» ،فصلنامه سیاس .851-871 ،)3( 11 ،
 .13ساارا القلم ،محمااود (« .)1877مباااني عشاايرهاي فرهنااگ سياسااي اااارا » ،اطلاعتتات سیاستتی
اقتصادی 185( ،ل .81-18 ،)185
 .18سرا القلم ،محمود ( .)1883فرهن

سیاسی ایران ،چا سوم ،تهرا  :فرزا .

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،54تابستان  ،5044ش 37
سیاسی سنتی در برابر توسعه سیاسی در کره

 .11سيونگااو ،دا .)1875( ،پایااری فرهن
ج ایران( ،پااا نامه دکتري) ،دانشگاه تهرا .

 .15عابدياردکاني ،محمد (« .)1888توسعه نيافتگي از منظر فرهنگ سياسي نابگاا در ااارا (-1831
 .»)1853پژجهشنامه علوم سیاسی.188-171 ،)1(8 ،
 .15عالم ،عبدالرحمن (« .)1871فهم فرهنگ سياسي» ،سیاس

خارجی.1518 -1535 .)1( 8 ،

 .17کليج ،علياکبر ل حقيقي ،عليمحمد (« .)1883نقش فرهنگسياساي نابگاا اجراااي باا رلاکارد
توسعه محوري در جمهوري اسلامي اارا » ،نهرشهای نتو در جررافیتای انستانی،)1(13 ،
.858-831
 .13مظفري(قنبري) ،آات (« .)1835فرهنگ سياسي در نگاه مقام معظم رهبري» ،فصتلنامه حصتون،
(.55-81 ،)7
 .18نادمي ،داللد (« .)1881بررسي جامعهشناختي سرمااه اجتماعي» ،برگ فرهن

.3-85 ،)38( ،

 .31نظري ،حامد؛ علم ،محمد رضا ل آ ،غفور ،محسن (« .)1883فرهنگ سياسي زنا شيعه (با تاکيد بر
نقش انقلا اسلامي اارا )» ،زن ج فرهن
 .31هنري ل يف پور ،ادالله ( .)1831فرهن
مرکز اسناد انقلا اسلامي.

.75-83 ،)17(5 ،
سیاسی شیعه ج انقلاب اسلامی ،چاا دلم ،تهارا :

