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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :پژوهش حاضر با هدف شناسايي و بررسي برخي عوامل بازدارنده فرهنگي در مسير
دستيابي به توسعه سياسي انجام گرفتهاست .در اين پژوهش ،از مولفههابي مستور فرهنگ جامعه بعنوان عوامل
فرهنگي موثر بر توسعه سياسي استفاده شده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش کاربردي و از لحاظ اجرا از نوع پيمايشي ميباشد.
يافتهها :نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه معناداري بين خودمداري و پنهانکاري با توسعه سياسي افراد وجود دارد.
و براي متغيرهاي سنتگرايي و ثباتجويي رابطه معناداري با توسعه سياسي افراد يافت نشد و اين دو فرضيه رد
گرديد .همچنين از بين فرضيههاي جمعيت شناختي پژوهش شامل متغيرهاي جنسيت ،درآمد اقتصادي ،مالکيت
مسکن ،پايگاه اجتماعي ،قوميت ،محل تولد (شهر يا روستا) و سن ،فقط متغير رابطه جنسيت با توسعه سياسي تاييد
نگرديد.
نتيجه گيري :نتايج پژوهش نشان ميدهد كه دانشجويان بدون تاثير عوامل سنتي خواهان تغيير هستند از سوي ديگر
خودمداري و پنهانكاري از موانع اصلي توسعه سياسي افراد بايد مورد توجه برنامهريزان کالن کشور قرار گيرد.
همچنين نبود رابطه بين جنسيت و توسعه سياسي حاكي از رشد سياسي زنان تحصيلكرده ميباشد.
واژگان كليدي :فرهنگ ،توسعه سياسي ،خودمداري ،پنهان کاري ،ثبات جويي
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يافتگي سياسي ،صرفا عوامل فرهنگي ،مورد هدف واقع

مقدمه
امروزه علماي توسعه بيش از هر زمان ديگري به

شود.

اين باور دست يافتهاند که تا فرهنگ جامعهاي موافق
با توسعه نباشد ،پيشرفت و توسعه آن جامعه ميسر

بيان مساله

نخواهد بود ،زيرا انسانها به منزله عامالن محوري

جامعه ما مدتهاست كه وارد يك فراگرد پرتالطم

توسعه بايد براي عمل خود تمايل داشته باشند .اين

تحوالت شده است و در اين مسير در مقايسه با

تمايل که با انتخاب همراه است و در عمل پس از

پيشرفت كشورهاي همتراز چندان موفق نبوده است.

انتخاب به منصه ظهور ميرسد ،بايد شرايط ايجاد در

عقب ماندن از غافله توسعه همه جانبه و مواجه با موج

انسانها را داشته باشند .تمايلهاي افراد نيز از طريق

عظيم و نوين جهاني شدن مشكالت اساسي و

ارزشها و باورهايشان ايجاد ميشود .با وجود اين،

عديدهاي را براي ايران رقم زده است .با وجود اينکه

ممکن است اين تمايلها در انتخاب عمال با

انقالب اسالمي ايران ،انقالبي ماهيتا فرهنگي ميباشد و

محدوديتهايي که براي فرد وجود دارد ،مواجه شوند

از پشتوانه قوي فرهنگي متشکل از سه اليه تمدني

و در نهايت تمايالت ،ارزشها و امکانات مختلف فرد

ايراني ،اسالمي و مدرن برخورداراست قاعدتا بايد در

و جامعه ،فرد را به انتخاب در عمل وادار کند و اين

مسير توسعه ،خصوصا توسعه سياسي گامهاي بلندي

انتخاب عملي فرد است که ميتواند در جهت توسعه

بردارد .و اگر با وجود اين خواست و پشتوانه نظرات

جامعه يا بر خالف آن باشد( .صالحياميري و کاوسي

تامين نشده است بايد عوامل دروني مورد کنکاش و

)222 ،2311

آسيبشناسي قرار گيرد.

هيچ جامعهاي نميتواند بدون تاثيرپذيري از

توسعه و رابطه آن با فرهنگ از جمله مسايل دو

گذشته خود ادامه حيات دهد .و هميشه عناصري از

دهه اخير در مباحث توسعه است .پس از برمال شدن

گذشته به تناسب چگونگي روند تحوالت اجتماعي در

بعد تک ساحتي و استعماري توسعه ،بر اساس الگوي

زمان حال جوامع وجود دارند و حيات عمل اجتماع را

غربي توسعه (نظريه نوسازي) و بحران هاي ناشي از

مشروط ميسازند .هميشه گذشته مصالح نيكويي را

آن ،ابعاد فرهنگي توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

براي مطالعه زمان حال در اختيار محققان ميگذارد و

(نگارنده و ديگران )222 ،2311

پيشبينيهاي احتمالي را محتمل ميسازد .براي فهم

گروهي معتقدند که توسعه را بايد براساس

جامعه و تاريخ ايران از مطالعه الگوهاي رفتاري روابط

مشارکت مردم در امور عمومي مفهومسازي کرد .از

اجتماعي هزاره قبل بينياز نيستيم( .رضا قلي ،2313

نظر لوسين پاي در مرحلهاي خاص از توسعه عناصر

)02

فرهنگ سنتي بايد با عناصر فرهنگ مدرن به نوعي
در آخرين تحليلها مشخص شده است که توسعه

مصالحه برسند .آلموند اين مطلب را براساس دوگانگي

يا عدم توسعه از خارج به يک کشور تحميل نميشود

فرهنگي مورد توجه قرار ميدهد .چنين مصالحهاي

بلکه اين خود جامعه است که توسعه يا عقب ماندگي

نيازمند رابطه نزديک نخبگان و تودههاست( .قوام

را بر ميگزيند( .هريسون و هانتيگتون  )201 ،2313بر

)99 ،2311

همين اساس در اين پژوهش سعي شده است بدون

باز خواني فرهنگ يكي از ضرورتهاي دوران

اظهار نظر در مورد تاثير عوامل بيروني بر توسعه

ماست ،نزديك به يك صد و پنجاه سال است كه
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جامعه ما ،از يك سو درگير با سنت و نو مانده است .و

دگرگونـي شرايط موجود پشتيبانـي و حمايت به عمل

از سوي ديگر ،به تقابل فرهنگهاي خودي و غير

مـيآورند قرار دهد( .قوام )1 ،2310

خودي گرفتار است ،و دوران بحراني گذار خود را

در دهههاي اخير روند متفاوتي در تغييرات

ميگذارند ،پس ناگزير است برخورد آگاهانه و سنجيده

اجتماعي ايران به چشم ميخورد ،تغييراتي که عمدتا

اي با اين درگيري و گرفتاري ،و علل و عوامل آن

ناشي از تحرکات تودهاي بودهاند و نه رهبري سازمان-

داشته باشد .يعني بايد به بازخواني همه جانبه فرهنگ،

ها و تشکلهاي سياسي موافق يا مخالف حاکميت.

در كالف به هم پيچيده روابط فرهنگي جهاني ،نقد

آشکارا ميتوان مشاهده کرد که مديريت سياسي از

سنت و معرفت تاريخي خود بپردازد ،چيستي خود را

توان کافي در رويکرد جامع در راهبري و مديريت اين

بشناسد ،مباني «هويت» يا «بيهويتي» و «موقيعت» خود

تحرکات برخوردار نيست ،تحرکاتي که ميتوان آنها را

را درك كند( .مختاري)1 ،2311

به راحتي ميان اين تحرکات اجتماعي و تحوالت

هر جامعهاي متناسب با فرهنگ خود ،رفاه و

ساختاري در رديف جنبشهاي اجتماعي نوين ناميد.

سعادت را تعريف ميکند ،همت و توانايي مردم

اين تحوالت ساختاري نه تنها ريشه تحرکات اجتماعي

متناسب با ارزشهاي حاکم بر جامعه «زندگي خوب» و

نوين ايران ميباشند ،بلکه به نوبه خود نوعي از

«زندگي بد» رقم ميخورد زيرا امري که براي حيات

تعامالت جنبشي را به وجود آوردهاند که بعضا واجد

يک جامعه ضروري است ،هم از جهت مفهوم و هم از

ظرفيتهاي منفي و تخريب کننده ميباشند( .نگارنده و

جهت مصداق تابع فرهنگ جامعه است( .هريسون و

ديگران )031 ،2311
عليرغم اينکه اهميت تاثير عوامل فرهنگي بر

هانتينگتون )20 ،2313

توسعه در سه دهه اخير در کانون توجهات جهاني قرار
اهميت و ضرورت تحقيق

گرفته است اما به نظر ميرسد اين مهم مورد عنايت

براي آنکه نظام سياسي بتواند نسبت به تقاضاهاي

محققان داخلي قرار نگرفته است و پژوهشهاي انجام

رو به افزايش مردم پاسخگو باشد بايد به طور جدي

گرفته در اين حوزه بصورت پراکنده و اندک ميباشد.

وارد اين فراگرد شده و ضمن انجام اصالحات و

ضرورت علمي و کاربردي ايجاب ميکند که به

دگرگونيهايي در ساختارهاي فرهنگي ،سياسي،

بازخواني مولفههاي فرهنگي موثر بر توسعه بصورت

اجتماعي و اقتصادي جامعه ،ظرفيت و قابليتهاي خود

جدي مورد توجه قرار گيرد.

را براي ارائه دادههاي مناسب افزايش دهد.
گذر از اين فرآيند (توسعه سياسي) ،بسيار دشوار،

فرهنگ

پر پيچ و خم و گاه نگران کننده است .زيرا در اين

هر فرهنگ از عناصري ترکيب يافته است که در

روند بايد متهورانه با تناقضات زيادي به عنوان واقعيت

طول تاريخ در کنار هم رشد و تکوين يافتهاند .گاه به

زندگي سياسي مواجه شد و ضمن چالش با آنها،

دلخواه و گاه به اجبار ،در هر فرهنگ ارزشها و

تضادها را به حداقل رسانيد .از آنجايي که توسعه در

هنجارها و قواعد و قانونهايي وجود دارند که به سبب

کليه اشکال و ابعادش با سياست حفظ وضع موجود در

استمرار در طول تاريخ ،اکنون جلوهاي طبيعي يافتهاند.

تعارض ميباشد ،بنابراين ميتواند گروههاي طرفدار

هر فرهنگ نيازمند عناصر دروني باثبات و پايداري

حفظ وضع موجود را در مقابل گروههايي که از تغيير و

است که آنها را عناصر ثبات دهنده دروني مينامند و
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در واقع داربست يا چارچوب هر فرهنگ به شمار مي-

که به عنصري مشترک در جامعه تبديل ميشود.

روند .نهادهايي چون قضاوت ،آموزش ،خانواده يا

(پهلوان )204 ،2311

آيينهايي چون مراسم ديني ،روزهايملي ،جشنها،

توسعه

آيينهايعزاداري ،مراسمازدواج و تدفين يا حتي پرچم،

اصطالح توسعه ،به صورت فراگير پس از جنگ

يا سخنرانيهاي سياسي و اجتماعي و هر جلوه و نمادي

دوم جهاني مطرح شده است .واژه توسعه در لغت

که فرهنگي را از فرهنگي ديگر متمايز کند ،در اين

به معناي خروج از «لفاف» است .در قالب نظريه

مقوله جا ميگيرد .بر اثر حضور اين عناصر متمايز

نوسازي ،لفاف همان جامعه سنتي و فرهنگ و

کننده دروني ،حاال اموري به صورت بديهي تجلي مي-

ارزش هاي مرتبط با آن است كه جوامع براي متجدد

کنند که علياالصول بديهي نيستند از اين رو ميتوان

شدن بايد از اين مرحله سنتي خارج شوند .در عين

گفت هر فرهنگ سرشت و سرنوشتي يکه و ممتاز دارد

حال از ديد فرهنگ لغت ،امروزه توسعه به معناي

که خاص همان فرهنگ است( .پهلوان )13 ،2311

رشد

شدن،

تعاريف فرهنگ از نظر آلفرد کروبر و کاليد کالکان

قدرتمندترشدن و حتي بزرگ تر شدن است .امروزه

اين گونه طبقهبندي شده است:

و در ادبيات علوم اجتماعي ،توسعه كوششي است

 )2موضوعي ،1فرهنگ شامل همه چيزهايي است که

براي ايجاد تعادلي تحقق نيافته يا راه حلي است در

در يک فهرست موضوعي يا فهرستي از مجموعه-

جهت رفع فشارها و مشكالتي كه پيوسته بين

اي از مقوالت ذکر ميشود ،مانند سازمان اجتماعي،

بخش هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود

مذهب يا اقتصاد.

دارد .به عنوان مثال ،حتي در كشورهاي پيشرفته نيز

 )0تاريخي ،2فرهنگ يعني ميراث اجتماعي ،يا سنت
که به نسلهاي آينده ،منتقل ميشود.
 )3رفتاري ،3فرهنگ چيزي است مشترک ميان انسانها،
رفتار آموخته شده است ،شيوه زندگي است.
 )4هنجاري ،4فرهنگ به معناي آرمانها ،ارزشها ،يا
قواعد زيستي است.

تدريجي

در

جهت

پيشرفته تر

پيشرفت فكري و اخالقي انسان با پيشرفت هاي
تكنولوژيك همساني ندارد و يا اينكه فرهنگ عامه با
تكنيك هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد .به
طور كلي توسعه جرياني است كه در خود ،تجديد
سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي ـ
اجتماعي را به همراه دارد .توسعه عالوه بر اينكه

 )5کارکردي ،5فرهنگ طريقي است که انسانها مسائل

بهبود ميزان توليد و درآمد را در بردارد ،شامل

ناشي از تطبيق دادن خود با محيط و همچنين

دگرگوني هاي اساسي در ساخت هاي نهادي،

دشواريهاي برآمده از همزيستي با يکديگر را حل

اجتماعي ـ اداري و همچنين طرز تلقي ها و

ميکنند.

ديدگاه هاي عمومي مردم است .توسعه در بسياري از

 )9روحي ،6فرهنگ مجموعهاي است از انديشهها ،يا
عادات آموخته شده که انگيزههاي ناگهاني را نهي
ميکند و انسانها را از حيوانات متمايز ميسازد.
 )1ساختاري ،7فرهنگ شامل انديشههاي الگوبندي
شده و مرتبط با هم ،نمادها يا رفتارهاست.
 )1نمادين ،8فرهنگ مبتني است بر معناهاي قراردادي
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موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در
بر مي گيرد.
برخي از انديشمندان از ميان مجموع نظرات،
«توسعه» را به معناي بازسازي جامعه براساس
انديشه ها و بصيرت هاي تازه تعبير مي نمايند .اين
انديشه ها و بصيرت هاي تازه در دوران مدرن شامل
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سه انديشه علم باوري ،انسان باوري و آينده باوري

باشد ،و ليکن بدون حدوث آن توسعه سياسـي ممکـن

است .به همين منظور بايد براي نيل به توسعه ،سه

نخواهد بود .اين عنصر ذهني در واقع عبارت اسـت از

اقدام اساسي درك و هضم انديشه هاي جديد،

تکوين اراده و خواست الزم براي متحقق ساختن نظـام

تشريح و تفضيل اين انديشه ها و ايجاد نهادهاي

سياسي رقابتي و مشارکت آميز ،اين خواست و اراده را

جديد براي تحقق عملي اين انديشه ها صورت

ميتوان به زباني انتزاعيتر به عنوان ايدئولوژي سياسـي

پذيرد.

تعبير کرد .در اين خصوص نميتوان چندان ترديد کرد

دادلي سيرز ،توسعه را جرياني چند بعدي

که نگرشها و ايدئولوژي عامـه مـردم و يـا گـروههـاي

مي داند كه تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كل

حاکمه بر روي نوع نظام سياسـي تـاثير مسـتقيم بـاقي

نظام اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد .به عقيده

ميگذارد .مسلما اگـر اکثريـت مـردم و يـا گـروههـاي

وي ،توسعه عالوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد،

حاکمه کشوري مخالف رقابت سياسي باشند يعني بدان

شامل دگرگوني اساسي در ساخت هاي نهادي،

عقيده نداشته باشند ،استقرار نظام سياسي رقابتي تقريبـا

اجتماعي ،اداري و همچنين طرز تلقي ها و نظرهاي

ناممکن خواهد شد( .بشيريه )599 ،2310

مردم است .توسعه در بسياري از موارد حتي عادات

توسعه سياسي وقتـي حاصـل مـيشـود کـه :اوال:

و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد .از منظر

گروهها و نيروهاي اجتماعي گوناگون بتوانند به عاليـق

محققان توسعه ،در تعريف توسعه نكاتي را بايد در

و منافع خود از نظر سياسي سازمان بدهند.

نظر داشت كه مهم ترين آنها عبارتند از اينكه

ثانيا :در درون ساختار سياسي نهادهاي گونـاگوني

نخست ،توسعه را مقوله ارزشي تلقي كنيم ،دوم ،آن

توسعه يافتـه باشـد و حکومـت براسـاس پيچيـدگي و

را جرياني چند بعدي و پيچيده بدانيم و سوم اينكه

گستردگي نهادهاي سياسي بتوانـد بـه تلفيـق عاليـق و

به ارتباط و نزديكي آن با مفهوم بهبود توجه داشته

منافع گوناگون بپردازد .همچنـين روشـهاي مسـالمت-

باشيم .همچنين برخي نيز معتقدند كه توسعه را بايد

آميزي براي حل اختالفات و منازعات پديد آمده باشـد

برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير

و از جمله روشهايي براي دست به دست شدن قـدرت

كاهش فقر ،بيكاري و نابرابري تعريف كرد .از همين

سياسي در بين گروههـا و نيروهـاي گونـاگون وجـود

رو و بر همين مبناست كه گاهي توسعه به معناي

داشته باشد .در نتيجه با گسترش نهادها ،سياست اساسا

كاهش فقر ،بيكاري و نابرابري ،صنعتي شدن بيشتر،

غير شخصي و با ثبات گردد و امکان اعمـال خشـونت

ارتباطات بهتر ،ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت

سياسي در وجوه گوناگون آن کاهش يابد.

و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري
تعريف مي شود( .عزيزآبادي فراهاني )11-99 ،2319

ثالثــا :در درون نهادهــاي سياســي مســتقر مجــال
مشارکت و رقابت سياسـي و مسـتمر و مسـالمتآميـز
وجود داشته باشد.
رابعا :مجموعه ساختار و فرآيندهاي باال از استمرار

توسعه سياسي
توسعه سياسي تحـول مکـانيکي خـود بـه خـودي

و مشروعيت گستردهاي برخوردار بـوده و بـه صـورت

نيست که پس از پيدايش زمينههاي عيني الزم ضـرورتا

قانوني (در قانون اساسي) نهادينه شـده باشـد .از ميـان

پديد آيد .توسعه سياسي در واقع متضمن تحولي ذهني

ويژگيهاي باال تاکيد مبحـث حاضـر بررسـي مشـارکت

نيز هست که خود ممکن است بر آيند تحـوالت عينـي

سياسي به معناي وجود رقابت و منازعه مسـالمتآميـز
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بين بخشهاي گوناگون جامعه سياسي بـراي بـه دسـت

ساختار اجتماعي ايران

آورن قدرت و اداره جامعه و تعريـف مصـالح عمـومي
است( .بشيريه )512 ،2310

از ميان جمله ويژگيهايي که از دل شرايط اقليمي
ايران برخاستند سه عامل به نظر ميرسد بيش از همه
در چگونگي شکلگيري تمدن در ايران نقش داشتند.

اليههاي تمدني جامعه ايران

اين سه عنصر عبارتند از «پراکندگي اجتماعات» در

ايران گرچه داراي شکافهاي محلي و منطقهاي،

ايران و پيدايش «نظام ايلي و چادر نشيني» و باالخره

قومي و فرهنگي و نيز طبقاتي بوده و برخي از اينها بر

«تمرکز قدرت» در دست حکومت( .زيبا کالم ،2314

پيدايش هويت ملي واحد تاثير نامطلوب گذاشتهاند،

)12

ليکن به نظر ميرسد که از نظر توسعه سياسي مهمترين

جغرافياي طبيعي زمين اساس جغرافياي انساني

شکافهاي جامعه ايران شکافهاي تمدني يا فرهنگي

است .نواحي ناهموار ،سلسله كوهها ،صحراها ،فواصل

باشند ،تمدن و فرهنگ فعلي ايران از «روي هم سوار

طوالني ،زمين نابارور ،كمبود باران و فقدان منابع بزرگ

کردن» (يعني ترکيب و در آميخته و ممزوج نشدن) سه

آب دست به دست هم دادند تا جمعيت در واحدهاي

اليه تمدني تشکيل شده است .تمدن و فرهنگ ايران

كوچك و مجزا مثل دهكدههاي دور افتاده ،شهرهاي

قديم که گهگاه نمايندگاني هم در عرصه سياست و

جدا از يكديگر و طايفههاي چادرنشين پراكنده باشند.

جامعه داشته است ،تمدن و فرهنگ اسالمي که دعاوي

شبكههاي ارتباطي و تجاري محدود ،اين جدايي را

آن بر حسب مقتضيات زمانه گهگاه شدت و ضعف

تشديد ميكرد.

يافته است ،و تمدن و فرهنگ غربي که يکي دو قرن

چون منابع و اسنادي در دست نيست ،روابط

است در حوزههاي مختلف جامعه ايران تاثيرات

محلهها ،فرقههاي مذهبي ،خاستگاه منطقهاي و شأن

شگرفت گذاشته تا حدي که واکنش تدافعي ميراث

طبقاتي آنها برايمان روشن نيست .در اغلب مناطق

تمدن و فرهنگ اسالمي را برانگيخته است .بويژه دو

رابطه مشخصي بين پيوندهاي فرقهاي و ريشهاي

گرايش تمدني يا فرهنگي اخير در تاريخ معاصر ايران

روستايي وجود داشت ،زيرا مهاجرانِ يك روستا يا ايل

مهماند و تا حدودي آشتي ناپذير به نظر ميرسند.

مايل به سكونت در يك محلة شهري بودند .اما

شکافهاي طبقاتي در ايران روي هم رفته از وجه

ثروتمندان و متنفذان به پراكندگي گرايش داشتند و اين

ساختاري به وجه آگاهي انتقال نيافتهاند و فرهنگها و

امر باعث ميشد كه تضادهاي طبقاتي بين غني ،فقير و

ايدئولوژيهاي مشخص بر حول آنها تکوين نيافته

طبقه متوسط كمتر آشكار شود.

است (هر چند ممکن است اين وضعيت موقتي باشد).

بنابراين ساختار اجتماعي ايران مجموعهاي در هم

برعکس در ايران شکافهاي تمدني موجب احساس

آميخته و پيچيده است كه هر جزء كوچك آن داراي

غربت و بيگانگي شديد ميگردد ،هر چند امکان

شكل ،بافت و رنگ متفاوتي است و اگر براي توصيف

«تحرک اجتماعي» افراد از گرايشي به گرايش ديگر

اين جمعيت بتوان كلمهاي انتخاب كرد ،همانا واژة

ممکن بوده است( .بشيريه )01 ،2312

«تنوع» است .بين مسلمانان و غير مسلمانان ،شيعهها و
سنيها و بين فرقههاي مختلف شيعه گرايشهاي
مذهبي مختلفي وجود داشت .زبانهاي مختلف،
بهخصوص در بين فارسها ،ترك زبانها ،تركمنها،

02
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قاجارها و قشقاييها وجود داشت .در بين مردم عشاير

مهمترين عنصري است که بر سر راه توسعه اجتماعات

كه به واحدهاي جدا و مختلفي تقسيم شده بودند،

ايلي قرار ميگيرد .اما عامل ديگري هم به موازات آن

پيوندهاي ايلي مختلف وجود داشت .اختالف شيوه

مانع از پيشرفت جوامع قبيلگي ميشود .اين عامل

زندگي در بين ساكنان محلههاي مختلف شهر و

عبارتست از فقدان ثبات سياسي بلند مدت در حکومت

دهقاناني كه در دهكدههاي كوچك و غالبا دورافتاده

هاي متکي بر قبايل( .زيبا کالم )19 ،2314

خود جدا از يكديگر زندگي ميكردند و عشايري كه
هر سال ييالق -قشالق ميكردند ديده ميشد.
(آبراهاميان )09-00 ،2311

ساختار جامعه قبيلهاي يا مکانيکي
فرهنگ قبيلهاي ،به تعبيري ،مكانيكي است ،يعني

قرار گرفتن ايران در موقعيت جغرافيايي

افراد در كنار هم قرار ميگيرند و پيوستگي ضروري با

استراتژيک بين المللي سبب شده است که اين کشور

يكديگر ندارند و هركس كار خودش را ميكند و

در طول تاريخ ،مورد تهاجم و تعارض اقوام مختلف

حيات جمعي براي او ارزش و اهميت نخستين را

قرار گيرد اين هجومها که نشات گرفته از وضعيت

ندارد .در نتيجه ،هر كسي به اين فكر است كه به

خاص جغرافيايي ايران است ،به همراه وجود

اصطالح گليم خويش از آب به دركشد .نوع كارها به

گردنکشان داخلي و شرايط خشک و کم حاصل

نحوي مستقل است كه جز در موارد استثنايي به

اقليمي ،به شکلگيري بافت اجتماعي و طبقات خاص

ديگري نيازي نيست .و اگر به چنين جوامعي ساختار

به عالوه فرهنگي تنيده شده از باورهاي قضا و قدري

جديد تحميل شود ،نوع رفتار افراد ،همان رفتار قبيلهاي

انجاميده است .بافت اجتماعي ايران بر اثر قرنها هجوم

است و در نتيجه ،بشدت به ساختار اجتماعي زيان

اقوام ايالتي و عشاير داخلي و مهاجمان آسيايي دچار

ميرساند.

دگرگوني اساسي شد و مردم براي ادامه بقا و حيات،

جوامع عقالني كه از توسعهاي نسبي در همه

مجبور به قبول اين شيوه زندگي شدند اين سبک

سطوح برخوردارند و بافت قبيلهاي را پشت

زندگي به خاطر ثابت بودن عوامل محيطي با پويايي

سرگذاشتهاند ،به تعبيري داراي همبستگي ارگانيك

فرهنگي سنخيتي نداشت.

هستند ،و تقسيم كار تخصصي در آنها موجب شده

زندگي دائما در حال کوچ و دامداري ايالتي و

است كه فرد نسبت به كل اجتماع وابستگي ارگانيك

عشاير مانعي جدي بر سر راه کسب فرهنگ و آگاهي و

پيدا كند .دست و چشم و گوش همه در خدمت

معلومات اين قشر به شمار ميرفت و آنها را در حالت

«شخص» هستند ،در حالي كه هر يك كار جداگانهاي

ابتدايي رکود و فقر فرهنگي نگاه ميداشت( .توحيد فام

را متقبل شدهاند .در اين جامعه كار تخصصي است و

)95 ،2312

تعويض عناصر آن ممكن نيست و در عين حال همه

سبک زندگي چادرنشيني مترادف است با عدم

در خدمت حيات كالبد اصلي هستند .اين مورد تمثيلي

پيشرفت و تکامل اجتماعي .به دليل ماهيت ساده و

است كه ميتواند تا حدي تفاوتهاي بين اين دو فرهنگ

ابتدايي خود ،نظام قبيلگي چندان نيازي به ساختارها،

را روشن نمايد .در همبستگي ارگانيك ،روحيه اشتراك

نهادهاي پيچيده و پيشرفته اجتماعي ندارد .نيازهاي آن

مساعي جمعي ،زياد و قابل مالحظه است ،اگر بايد

اندک و محدود است و لذا احتياجي به تشکيالت

براي سرنگوني حاكميتي شركت كند ،داليل آن را

پيشرفتهتر اجتماعي پيدا نميکند اين پديده فينفسه

ميداند و نوع شركت خود را نيز ميشناسد .به منظور
اصالح و بهبود در آن شركت ميكند و نه به اميد
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تجارت و تصرف مواضع افراد قديم .همبستگي

ـ مگر در موارد بسيار نادرـ نتيجه ميراثبري در طول

ارگانيك باور ندارد كه بتواند حكومت را ساقط كند

دورهاي بلندمدت از زمان (مثال طي دو يا چند نسل

براي اينكه خودش در منابع ملي و چپاول آن با دست

قبل از خودشان) نبود و خود آنان نيز انتظار نداشتند که

باز عمل كند ،حكومت را ساقط ميكند به دليل اينكه

ورثهشان به طور طبيعي و عادي از همان موقعيت

وظايف تخصصي خود را خوب انجام نميدهد و اينكه

برخوردار شوند...

افراد اليقتر بايد به جاي آنها بنشينند .در فرهنگ

فقدان استمرار بلندمدت ،طبق تعريف ،منجر به

همبستگي ارگانيك ،منابع جامعه نيز در خور توجه

وقوع تغييرات چشمگير از يک دوره کوتاه مدت به

است و فرد منافع خود را در منافع جامعه ميبيند ،در

دوره کوتاه مدت بعدي شد به نحوي که تاريخ به

همبستگي مكانيكي منافع فرد بر منافع جامعه اولويت

صورت رشتهاي از دورههاي کوتاه مدت پيوند خورده

دارد و همين مورد براي متالشي كردن جامعه كفايت

بههم درآمد .بنابراين از اين جهت ،تغييرات فراوانتـرـ

ميكند .در نوع همبستگي ارگانيك ،جامعه نياز به

و معموال اساسيترـ و تحرک اجتماعي از طبقهاي به

فداكاري دارد و براي رشد خود قرباني ميطلبد ،نوع

طبقه ديگر به مراتب شديدتر از جوامع سنتي اروپا بود.

همبستگي مكانيكي ،افراد متوقع هستند كه جامعه فداي

اما باز بنا به تعريف ،اين شرايط سبب ميشد تغييرات

آنها شود كه البته نشدني است .تفكيكي اين چنين از

انباشتي در بلندمدت ،از جمله انباشت درازمدت

دو الگو ،نمونهاي عالي است كه در بستر اجتماع به

دارايي ،ثروت ،سرمايه ،نهادهاي اجتماعي و خصوصي،

صورت خالص پيدا نميشود ،آميزشي از اين دو وجود

و حتي نهادهاي آموزشي بسيار دشوار شود .همه اينها

دارد .عناصر هر نوع كه بيشتر باشد ،جامعه را به سمت

در هر دوره کوتاهمدت به شکل عادي پيشرفت مي-

خود متمايل ميكند( .رضا قلي )299 ،2313

کردند يا وجود داشتند ولي در دوره کوتاه مدت بعدي
بايد از نو پيريزي ميشدند يا از اساس تغيير مي-
کردند( .همايون کاتوزيان )33 ،2312

جامعه کوتاه مدت
ايران جامعهاي است که در آن دگرگوني ـ حتي

جامعه بلندمدت دقيقا از آنرو که قانون و سنت

دگرگوني مهم و بنياديـ معموال پديدهاي کوتاه مدت و

حاکم بر آن و نهادهاي مرتبط با آن به خاطر پيشبيني-

زودگذر است .و دليل اين امر دقيقا به نبود چارچوب

پذير ساختن نسبي آينده ،ميزان معيني از امنيت را

حقوقي پا برجا و تخطيناپذيري باز ميگردد که ضامن

تضمين ميکند امکان انباشت درازمدت را فراهم مي-

استمرار بلند مدت باشد .در طول هر دوره کوتاهي از

سازد .در همين حال و به همان دليل ،انجام تغييرات

زمان ،طبقات اشراف ،نظامي ،اداري و ثروتمندي وجود

بزرگ در کوتاهمدت در آن بسيار دشوار است .در

داشتند ولي ترکيب اين طبقات برخالف اريستوکراسي-

جامعه بلندمدت ،انقالب رخدادي نادر و فوقالعاده

هاي سنتي و حتي طبقات تاجرپيشه اروپا پس از يک

است ولي وقتي در جامعه يا در علم روي ميدهد

يا دو نسل تغيير ميکرد .در مورد ايران ،دارايي و

اثراتي بلندمدت و دير پا به جا ميگذارد .ايران جامعه-

جايگاه اجتماعي عمر کوتاهي داشت دقيقا از آن رو که

اي کوتاه مدت بود .در حال حاضر هم چنين است.

حقوق اجتماعي ذاتي و غيرقابل نقض به شمار نمي-

(همايون کاتوزيان )50 ،2312

رفت بلکه جزو امتيازات شخصي قلمداد ميشد.
موقعيت کساني که از رتبه و مالي برخوردار بودند
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خويش بدانيم .از جمله ،به اين دليل قناعتطلبي در

ثبات جويي
نگاه معطوف به گذشته و نپذيرفتن تغيير و محافظه

فرهنگايراني اعتبار يافته که قناعتطلبي در اصل بروز

کاري شديد ايرانيان سبب شده است که آنان «سرکردن

سازگاري با نااميدي است .در قناعت انسان نه رويايي

به سبک و وسايل کهنه شرقي» را بر هرگونه عنصر

براي دست يافتن دارد و نه در صورت داشتن آن،

جديد و کارآمد و متحول ترجيح دهند و از سويديگر،

اميدي به تحققاش .پس ،همين ميماند که بکوشيم که

به دليل ماهيت استبدادزده جامعهايراني و بيمفهومي

خود را نسبت به وضع موجودمان راضي نگه داريم تا

برنامهريزي براي آيندهايراني هميشه در فضايي از ابهام

مبادا وضع از اين که هست بدتر شود .سازگاري با

در روح خويش« ،توکل ،صبر و شکيبايي» را ميپذيرد.

نااميدي چنان ما را در بند کرده است که انگار قدرت

از اينرو هميشه به نوعي تقديرگرايي الهياتي دچار

به تصور آوردن وضع بهتر را از دست دادهايم :پس،

ميشود و بر اين باور است که «آنچه مکتوب است رخ

اصال نميدانيم کار و کوشش به چه کارمان ميآيد .در

ميدهد و تقدير آدمهاست که آنها را به مناصب بلند يا

اين حال ،همين ميماند که وضع موجود نامطلوب را

به خصيض ذلت ميرساند».

با انتظار کشيدن آنچه ميدانيم چيست تحمل کنيم.

اغلب سفرنامه نويسان از اين تقديرگرايي ايرانيان

(قاضي مرادي )241 ،2319

و تحويل همه رخدادها به خواست خدا صحبت کرده-
اند و آن را زمينهساز نوعي روحيه رضا و تسليم در

پنهان کاري

برابر امور پيش آمده و توجيه و تبين آن در فرهنگ

ساختار اجتماعي و فرهنگي زندگي ايرانيان

ايراني دانستهاند .اين تقديرگرايي و روحيه فرهنگي

برنوعي ساختار بنيادي تقابلي ميان درون و بيرون مبتني

تسليم ،رضا و توکل منفعالنه ايراني مانع از بروز و

است .بيرون براي ايراني عرصه تضادها ،تعارضها،

ظهور و تداوم نيروهاي پويا و فعال در حيات فرهنگي

ناامنيها ،فقداناعتماد و اطمينان ،و به نوعي ،عرصه

و اجتماعي ايرانيان است( .ميرزائي و رحماني ،2311

هرج و مرج غير اخالقي و پايمال شدن حقوق و در

)90

نهايت ،نوعي تنازع بقاي غيراخالقي است .اما عرصه
در حوزهي نظر ،ما ايرانيان حق تعيين سرنوشت

درون ،عرصه اعتماد ،اطمينان ،آرامش ،پيشبيني

خويش را وا سپرديم و در بياميدي ناگزير به سازگاري

پذيري ،فهم متقابل و استيفاي حقوق و فضاي اخالقي

با نااميدي شديم .در حوزهي عمل نيز مستغرق فعاليت

و عموما ،سرشار از دگرخواهي و فداکاري براي ديگران

تالش معاش مانديم .فعاليتي که انسان را چنان در زمان

است .به همين دليل ،عرصه خصوصي و عرصه

ادغام

حکومتي دو عرصه متقابل در زندگي ايراني بود و

ميکند که اصال آيندهاي براي خويش متصور نباشد.

عرصه عمومي حيات چنداني نداشته است .زندگي در

ازاين رو ،فعاليتهاي معطوف به تالش معاش،

چنين وضعي سبب ميشود که در ايران ،ظاهر آدمي

فعاليتهايياند که با نااميدي دنبال ميشوند .اين دو وجه

حاکي از طبع متبايني است که در اوست .او در بيرون

اصلي سازگاري با نااميدي ،ما را به سر خم کردن در

ناچار است که ،باالخص در روابط قدرت ،به هيچ وجه

برابر وضع موجودمان راند .در اين سازگاري با نااميدي

درگيري مستقيمي پيدا نکند .از اين رو به سمت حفظ

بود که کوشيديم خود را نسبت به آنچه داريم يا به ما

ظاهر و ظاهرسازي گرايش فراواني پيدا ميکند .روحيه

داده ميشود راضي کنيم و آن را قسمت تقديري

تملق و چاپلوسي همراه با ادب و احترامي که رفتار

حال
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ايراني هميشه با آن توام است اين ظاهرسازي را

برخالف نظريهاي که فرديت يا اصالت فرد را به

تقويت ميکند .در نتيجه ،در ايران همه چيز در صورت

عنوان يکي از پايههاي نيرومند توسعه و شکوفايي

ظاهر خالصه ميشود و آبرو اصليترين ابزار اعتماد به

انسان قلمداد ميکند و آن را اساس اراده شهروند

نفس است( .ميرزائي و رحماني )2311

اجتماعي در فرايند شکلگيري گروههاي سياسي مي
داند فردگرايي سنتي ايراني که به نوعي در فرهنگ تک
روي تظاهر ميکند ،مانع عمده شکل گيري احزاب و

خودمداري
گرايش انسان به زندگي در محدودهي رفع نيازها

گروههاي متشکل سياسي بوده است .البته علت آن را

و تحقق منافع و مصالح شخصي و خصوصي بي-

بايد در فرهنگسنتي جامعه ايران جستجو کرد .بدين

واسطهي آني و فوري به عنوان تعريف خودمداري

معني که افراد در سطوح مختلف اجتماعي ضمن حفظ

ارائه ميشود .در اين تعريف ،نيازها ،منافع و مصالح،

الگوي فردگرايانه خود تنها در امور خاص ديني قائل

شامل هر دو گروه مادي و معنوي ميشود .شخصي و

به تشکلهاي جمعي بودهاند و در اين اجتماعات نيز

خصوصي بودنشان از يک سو معرف جدايي آنها از

به دليل ترس سنتي از حکومت ،هرگز مسائل سياسي و

نيازها و منافع اجتماعي و عمومي است و از سوي

اجتماعي مطرح نميشد .در حالي که فرد گرايي در

ديگر تالش و تقال در حوزهي فعاليت شخصي و

سنت غرب دستاورد ديگري داشت .در جوامع غربي

خصوصي زندگي را مينماياند .از اين نقطه نظر در

مشارکت سياسي در قالب احزاب و گروههاي ذي نفوذ

خودمداري ،اين حوزهي زندگي فرد آن چنان گسترش

صورت ميگيرد که فرد آن را محلي مناسب براي تامين

مييابد که همهي فعاليت زندگي او را در بر ميگيرد.

اهداف فردي خود تلقي ميکند ،در حالي که در ايران

يا برعکس ،در خودمداري هر فعاليتي متعلق به حوزهي

چنين باوري بوجود نيامده و دروني نشده است .اين

شخصي و خصوصي زندگي در نظر گرفته ميشود و

روحيه ريشه در بي اعتمادي نسبت به ساخت و

يا به آن تحول مييابد .فوريت اين نيازها و منافع و

سازهاي پنهاني تشکلهاي جمعي دارد و معلول يک

مصالح نيز معرف روزمره بودن آنهاست .استغراق در

هنجار و بينش سنتي در فرهنگ سياسي ـ اجتماعي در

حوزهي شخصي و خصوصي زندگي را ميتوان

ايران است ،فرهنگي که به فرد آموخته ،براي تامين

همچون استغراق در زندگي روزمره يا در روزمرگي

منافعش بايد به خود متکي باشد .باچنين طرز تلقي،

دانست .جامعهي مدني حوزهاي از زندگي اجتماعي

فرد همواره ترجيح ميدهد منافع فردي خود را در

است که به مثابهي واسطهاي ،امکان تلفيق عقالني و

دوريگزيني هرچه بيشتر از مشارکتهايگروهي و

آگاهانهي منافع و مصالح فردي با منافع و مصالح

بعضا حزبي تامين کند( .نگارنده و ديگران ،2311

اجتماعي را در اختيار فرد گذاشته و از اين طريق بي-

)209

واسطهگي گروه نخست را رفع ميکند .اين بيواسطه-
گي را ميتوان به خود به خودي بودن نيازها ،منافع و

پيشينه فرهنگسياسي حاکم بر ايران

مصالح شخصي براي انسان خودمدار تعبير کرد .امري

قابليتهاي ديوانساالري و تدابير سياسي نيز چون

که معرف انقياد در قلمرو «ضرورت» و انفعالپذيري و

به نوعي ،روابط انساني و حکومتي را در برميگيرد،

تسليم طلبياش نسبت به شرايط اجتماعي است.

متاثر از فرهنگ است .هم در سطح روابط توليد

(قاضي مرادي )01 ،2312

اقتصادي و هم در سطح رهبري کالن جامعه ،اين
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پديده با تمام توان ،خود نمايي ميکند .ساختار سياسي

 )5فقدان اجماع به نحوي که کار گروهي و کوشش

حکومتها ،نخبهگرائي يا کثرتگرايي ،ميل به استبداد

براي تشريک مساعي و هم بستگي ارگانيگ و

فردي يا گرايش به دموکراسي ،تودهگرايي ،و ...همه

انصراف از مقاصد فردي بخاطر مصلحت عمومي

تظاهراتي از فرهنگ سياسي جامعه است .ابتکار،

را تحت الشعاع قرار ميدهد؛

خالقيت ،قناعت ،وقت شناسي ،نوع دوستي ،صداقت،

 )9فقدان فرديت ،به معني به حساب نيامدن فرد به

کرامت و ...از يک سو و تنبلي ،تنپروري ،رکود ،بخل،

اعتبارشان و منزلت انسان که مانع از شکوفايي و

کينه و حسد ،بيقيدي ،بيايماني ،رياکاري ،دروغگويي،

اعتالي او ميگردد؛

بيتفاوتي و ...از ديگر سو ،همه از مظاهر فرهنگ يک

 )1فقدان رسميت در فرآيند شکلگيري نهادها و

ملت است .در واقع خصلتهاي يک قوم و ملت منتجه

ساختارهاي سياسي ،اجتماعي و بر قراري رابطه به

غلبه يک دسته از خصلتها بر دسته ديگر است.

جاي ضابطه( .کاظمي)234 ،2312

 ...فرهنگ سياسي بازتاب نظام سياسي ،فکري و
عقيدتي و تاريخ زندگي افرادي که آن را به وجود

مدل نظري پژوهش

آورده و از آن تغذيه ميکنند ،توصيف و منعکس مي

مدل نظري اين پژوهش برگرفته از نظريه سيستمي

کند ،و فلسفه سياسي ،ارزشها و هنجارها و کنشهاي

تالکت پارسونز ( )2920-2919مبني بر اينکه ساختار

آن نظام را با معيارهاي عقلي مورد ارزيابي قرار

جامعه ،نقش فرهنگ در حفظ اين ساختار و روابط

ميدهد( .کاظمي)43 ،2312

دروني الگومند فيمابين مولفههاي گوناگون نظام

برخي پژوهشگران ويژگيهاي برجسته زير را در

اجتماعي ،در کانون توجه قرار دارد ،پارسونز آشکارا بر

واماندگي ايران در قرون معاصر موثر دانستهاند .البته

نقش حياتي فرهنگ در سيستم اجتماعي تاکيد دارد.

الزم به تذکر است که همه اين نظرات الزاما در شرايط

(صالحي اميري  )229 ،2319مفاهيم متعددي از سوي

کنوني قابل پشتيباني نيستند.

جامعه شناسان و سياسيون براي توسعه نيافتگي و يا

 )2تسليمپذيري يا سلطه فرهنگ تسليم به مقدرات و

عقبماندگي تاريخي كشور مطرح شده است كه عموما

جبر روزگار و عدم تميز بين قوانين طبيعي و

به ساختار حكومت ،استبداد تاريخي ،ساختار اجتماعي

اجتماعي و توسل به نيروهاي ماورا طبيعي براي

و از اين قبيل امور اشاره شده و كمتر مفاهيم فرهنگي

رفع شر و مهار امور اجتماعي؛

مورد عنايت و بررسي واقع شده است.از آنجائيکه ميزان

 )0خرافهگرايي ،که در واقع ادامه طبيعي همان ويژگي

توسعه يا عدم توسعه يافتگي سياسي افراد يک جامعه،

قبلي است و در فرهنگ سنتي معلول عامل

خود در دايره و محدوده فرهنگ هر جامعه قرار دارد و

بيسوادي و بينش غير عقالني ميباشد؛

متاثر از خصوصيات ،باورها و بينشهاي فرهنگي همان

 )3سنت نقلي به جاي فرهنگ عقلي ،که باز مربوط
ميشود به همان موارد باال؛

محيط ميباشد لذا ميزان تاثير هريک از مولفههاي ذکر
شده برتوسعه سياسي به عنوان موانع فرهنگي مورد

 )4فرهنگ قضا و قدري ،که در تعارض مستقيم با

پژوهش و ارزيابي قرار خواهد گرفت زيرا مفاهيم ياد

خالقيت و نو آوري و پاينده نگري در مفهوم

شده عامل بازدارنده در توسعه سياسي فرض شده است.

امروزي آن براي پيشرفت و توسعه در ابعاد

شايان ذکر است که متغيرهاي موثر ديگري نيز وجود

مختلف سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ميباشد؛

دارد که در تحقيقهاي آتي مد نظر قرار خواهد گرفت.
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فرهنگ

خود مداري

سنت گرايي

توسعه سياسي
پنهان کاري

ثبات جويي

نمودار  :2مدل نظري پژوهش
اجراي آن به انواع متعددي تقسيم ميشود .پژوهش

فرضههاي پژوهش
با عنايت به اهميت و تاثير عوامل فرهنگي بر
توسعه سياسي ،فرضيات زير بر اساس اين فرض که

حاضر با توجه به هدف پژوهش کاربردي و از لحاظ
اجرا از نوع پيمايشي ميباشد،

عوامل فرهنگي با توسعه سياسي افراد رابطه معناداري
جامعه و نمونه آماري

دارد شکل گرفته است.
 )2ميان سنت گرايي و توسعه سياسي رابطه
معناداري وجود دارد؛

در بخش تجربي ،جامعة آماري اين پژوهش را
«دانشجويان سال دوم برنامه ريزي فرهنگي ،علوم

 )0ميان ثبات جويي با توسعه سياسي رابطه
معناداري وجود دارد؛

سياسي و جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم و تحقيقات تهران» تشکيل ميدهند که جمعاد

 )3ميان پنهان کاري و با توسعه سياسي رابطه
معناداري وجود دارد؛

 191نفر هستند و حجم نمونه پس از اجراي
پيشآزمون به تعداد  52نفر ومحاسبه آلفاي کرونباخ از

 )4بين خودمداري ايرانيان با توسعه سياسي
رابطه معناداري وجود دارد.

طريق فرمول معتبر و رايج کوکران به شرح ذيل 201
نفر تعيين گرديد که به منظور جلوگيري از پايين بودن

در اين پژوهش سعي شده است عالوه بر فرضيههاي

اعتبار002،پرسشنامه توزيع و  212پرسشنامه جمع

اصلي چهارگانه فوق برخي فرضيههاي فرعي برگرفته

آوري گرديد.

از آزمون جمعيت شناختي اسپيرمن مانند وجود رابطه
معنادار بين توسعه سياسي با متغيرهايي مانند )2

Nt2 pq
n = (N-1) d2 +t2 pq

جنسيت؛  )0درآمد اقتصادي؛  )3وضعيت مسکن؛ )4
پايگاه اجتماعي؛  )5قوميت؛  )9محل تولد(شهر يا
روستا) و  )1سن مورد بررسي قرارگيرد.

ابزار گردآوري اطالعات
در بخش «نظري» تحقيق ،اطالعات مورد نياز از اسناد مختلف
شامل كتابها و نشرياتي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم

روش پژوهش

مبحث فرهنگ ،توسعه و جامعه شناسي سياسي را مورد

روش علمي در گستره امر پژوهش با توجّه به

بررسي و تبيين قرار دادهاند گردآوري و فيشبرداري شد .در

هدفهاي پژوهش ،ماهيت موضوعات و امكانات و

01
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اين زمينه اسناد و برخي از منابعي كه در مورد تاريخ اجتماعي

روش تجزيه وتحليل آماري

ايران تأليف شدهاند نيز مورد استفاده قرار گرفت .در بخش

در اين تحليل ،از آزمون تفاوت ميانگينها (Tو)F

«تجربي» پژوهش نيز جهت آزمون تجربي فرضيههاي پژوهش

و آزمون ضريب هبستگي پيرسون براي تاييد يا رد

از روش ميداني استفاده شده است ،و مهمترين ابزار آن

فرضيههاي پژوهش بهرهبرده و براي پردازش داده ها از

«پرسشنامه محققساخته» در دو بخش جمعيت شناختي و

نرم افزار تحليل آماري ( )Spssاستفاده شده است.

نگرشي متناظر با ادبيات و پيشينه پژوهش بوده است.
يافتههاي پژوهش حاصل از آزمون فرضيات

روايايي و پايايي پژوهش
در اين پژوهش جهت ساختن شاخصهايي كه تاحد
امكان بتوانند متغيرهاي پژوهش را بسنجند از مشاوره با برخي
از اساتيد صاحبنظر در حيطههاي علمي فرهنگي ،سياسي،
مديريت و جامعهشناسي بهره گرفته شده است .با وجود اين ،
از آنجا كه محقق ـ پس از انجام بررسيهاي الزم ـ نتوانست
به تحقيقي تجربي دست يابد كه عينا موضوع مورد نظر را
مورد پژوهش قرار داده باشد ،به ناچار از شاخصهايي عمدتا

از مجموع چهار فرضيه اصلي ارائه شده در
پژوهش پس از بررسي و انجام آزمون  Tو ضريب
همبستگي پيرسون دو فرضيه مورد تاييد و دو فرضيه
نيز رد گرديد .به عبارت ديگر فقط بين دو تا
ازمتغيرهاي مستقل و وابسته رابطه معني داري وجود
دارد .بنابر اين نتايج حاصل از بررسي فرضيات بشرح
ذيل ميباشد.

ابداعي جهت سنجش متغيرهاي پژوهش بهره گرفته است.
گويههاي انتخابي پس از انجام پيشآزمون (بانمونه  52نفر)،
اجراي آزمون «قابليت اعتماد» يا «پايايي» (سنجش ميزان
سازگاري دروني ميانگويهها) ،اجراي آزمون «تحليل عامل» يا
«روايي» (جهت مشخص شدن اين مسأله كه آيا گويههاي
انتخابي جهت ساختن شاخص مورد نظر در مجموع يك
عامل را تشكيل ميدهند يا چندين عامل را) و اطمينان يافتن از
كارآيي آنها در سنجش متغيرها و تشكيل شاخصهاي
پژوهش نهايتا به عنوان ابزارهاي سنجش متغيرهاي پژوهش
(متغير وابسته و متغيرهاي مستقل) به كار گرفته شدند.

فرضيه  :2بين سنتگرايي و توسعهسياسي دانشجويان
رابطه وجود دارد.
نتايج حاصل از اين فرضيه نشان ميدهد كه بين
سنتگرايي و توسعه سياسي دانشجويان رابطه معني-
داري وجود ندارد .ضريب بدست آمده براي اين متغير
برابر2/220با سطح معنيداري  ،P=2/53بيانگر عدم
وجود رابطه بين دو متغير مذكور ميباشد .نتيجه چنين
نشان ميدهد كه افزايش يا كاهش ميزان سنتگرايي
افراد ،تاثيري درميزان توسعه سياسي جامعه آنان ندارد.

جدول  :2آزمون قابليت اعتماد و تحليل عامل گويههاي پرسشنامه
پايايي

روايي

متغيرها

(آلفا کرونباخ)

(تحليل عامل(kmo

توسعه سياسي (22گويه)

%14

%10

سنت گرايي(22گويه)

%11

%12

ثبات جويي(22گويه)

%10

%14

پنهان کاري(22گويه)

%19

%15

خودمداري(22گويه)

%11

%11
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جدول  :0ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و توسعه سياسي
همبستگي
توسعه سياسي

فرضيه :0

فراواني

ميانگين

ضريب همبستگي

سطح معناداري

سنت گرايي

212

00/29

2/220

2/53

ثبات جويي

212

04/5

2/224

2/45

خودمداري

212

03/95

-2/045

2/222

پنهان کاري

212

09/53

-2/000

2/223

بين ثبات جويي و توسعه سياسي

نتايج حاصل از اين فرضيه نشان ميدهد كه بين
خودمداري و توسعه سياسي دانشجويان رابطه معني-

دانشجويان رابطه وجود دارد.
نتايج حاصل از اين فرضيه نشان ميدهد كه بين

داري وجود دارد .ضريب بدست آمده براي اين متغير

ثباتجويي و توسعه سياسي دانشجويان رابطه معني-

برابر -2/045با سطح معنيداري  ،P=2/222بيانگر رابطه

داري وجود ندارد .ضريب بدست آمده براي اين متغير

منفي و غير مستقيم بين دو متغير مذكور ميباشد .نتيجه

برابر2/224با سطح معني داري  ،P=2/45بيانگر عدم

چنين نشان ميدهد كه با كاهش در ميزان خودمداري

وجود رابطه بين دو متغير مذكور ميباشد .نتيجه چنين

افراد ميزان توسعه سياسي در ميان آنها افزايش مييابد.

نشان ميدهد كه با افزايش يا كاهش در ميزان اعتقاد به

با توجه به اين آمارها ميتوان چنين استدالل کرد که

ثبات جويي افراد ،ميزان توسعه سياسي در ميان آنها را

فرضيه مذکور در سطح حداقل  99درصد معنادار بوده و

کاهش يا افزايش نميدهد.

مورد تاييد قرار ميگيرد .همچنين از مجموع هفت
فرضيه فرعي ارائه شده در تحقيق ،پس از انجام

فرضيه  :3بين ميزان پنهانکاري و توسعه سياسي رابطه

بررسيهاي پيشگفت ،شش فرضيه مورد تاييد و يک

وجود دارد.

فرضيه نيز رد گرديد.

نتايج حاصل از اين فرضيه نشان ميدهد كه بين
جدول :4آزمون تفاوت ميانگين ها

ميزان پنهانکاري و توسعه سياسي دانشجويان رابطه

متغيرها

ميانگين

زن

31/26

مرد

31/6

وضعيت

داراي درآمد

30/95

اقتصادي

بدون درآمد

33/71

وضعيت

ملکي

29/43

کرد که فرضيه مذکور در سطح حداقل  99درصد

مسکن

استيجاري

32/26

پايگاه

باال

32/6

معنادار بوده و مورد تاييد قرار ميگيرد.

اجتماعي

پايين

29

فرضيه  :4بين خودمداري و توسعه سياسي دانشجويان

محل تولد

شهر

32/4

روستا

27/4

معنيداري وجود دارد .ضريب بدست آمده براي اين
متغير برابر -2/000با سطح معنيداري  ،P=2/223بيانگر

T
جنسيت

رابطه منفي و غير مستقيم بين دو متغير مذكور ميباشد.
نتيجه چنين نشان ميدهد كه با كاهش در ميزان پنهان-
کاري افراد ميزان توسعه سياسي در ميان آنها افزايش
مييابد .با توجه به اين آمارها ميتوان چنين استدالل

رابطه وجود دارد.
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فرضيه فرعي  :3بين جنسيت افراد نمونه و توسعه

خانههاي استيجاري زندگي ميکنند ،برابر 30/09و
آنهايي که در خانههاي ملکي زندگي ميكنند

سياسي آنها رابطه وجود دارد.
با توجه به آمارهاي موجود ،ميانگين نمره مردان و

برابر 09/43ميباشد .نتايج نشان ميدهد تفاوت نمره

زنان در اين فرضيه با هم تفاوت آنچناني ندارد به

توسعه سياسي افراد در قرار گرفتن در وضعيتهاي

طوري که ميانگين اين نمره براي مردان و زنان به

متفاوت مسکن بر اساس آزمون  Tبا مقدار ،0/40و

ترتيب  31/6و  31/74ميباشد و اين تفاوت جزئي بر

سطح معنيداري 2/229فرضيه مذكور را در سطح

اساس آزمون  Tو  Sig=2/921معنيدار نيست .به

حداقل  95درصد تاييد ميکند .نتايج بيانگر اين مطلب

عبارتي ميتوان گفت كه جنسيت با تمايل به توسعه

است كه كساني كه در خانههاي اجارهاي زندگي مي-

سياسي رابطه معنادار ندارد و فرضيه مذكور تاييد نمي-

کنند بيشتر از افرادي که در خانه هاي شخصي هستند

گردد.

گرايش به توسعه سياسي دارند.

فرضيه فرعي :2

بين وضعيت درآمد (داراي

درآمد ،بدون درآمد) افراد نمونه و توسعه سياسي آنها

فرضيه فرعي :4بين پايگاه طبقاتي افراد نمونه و
توسعه سياسي آنان رابطه وجود دارد.
نتايج بدست آمده از بررسيهاي بعمل آمده نشان

رابطه وجود دارد.
با توجه به آمارهاي بيان شده ،ميانگين نمره

ميدهد كه تفاوت معناداري به لحاظ آماري وجود دارد.

افراد داراي درآمد و بدون درآمد در اين فرضيه با هم

اين دادهها نشان ميدهد كه ميانگين نمره توسعه سياسي

تفاوت زيادي دارد به طوري که ميانگين اين نمره براي

افرادي که در طبقات باالي جامعه زندگي ميكنند برابر

افراد بدون درآمد و داراي درآمد به ترتيب33/12

 ،30/9و افرادي كه در طبقات پايين جامعه زندگي مي-

و32/95ميباشد و اين تفاوت مشاهده شده بر اساس

كنند برابر 09ميباشد .نتايج نشان ميدهد كه تفاوت

آزمون  Tو سطح معني داري Sig=2/222در سطح

مشاهده شده بين ميانگينهاي در هر طبقه با هم

حداقل  99درصد اطمينان معنيدار بوده و فرضيه

متفاوت است و اين تفاوت مشاهده شده براساس

مذكور قابل پذيرش است .به عبارتي ديگر افراد بدون

آزمون  Tبا مقدار 3/29سطح معنيداري  2/220فرضيه

درآمد اقتصادي از نظر سياسي توسعه يافته ترند.

مذكور را در سطح حداقل  95درصد تاييد ميکند .آنچه

فرضيه فرعي :1بين وضعيت مسکن افراد نمونه و

از نتايج به دست آمده بيانگر اين مطلب است كه
ميانگين نمره توسعه سياسي دانشجويان طبقات پايين و

توسعه سياسي دانشجويان رابطهوجوددارد.
نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه تفاوت
معناداري به لحاظ آماري وجود دارد .دادهها نشان مي-

محروم جامعه کمتر از طبقه باال و مياني است و آنها
کمتر تمايل به توسعه سياسي دارند.

دهد كه ميانگين نمره توسعه سياسي افرادي که در
جدول :5آزمون تفاوت ميانگين نمره توسعه سياسي دانشجويان برحسب قوميت
قوميت

فراواني

ميانگين

انحراف معيار

فارسي

252

30/2

9/91

ترکي

21

09/11

5/50

کردي

4

35/5

4/242

عربي

4

30

0/32

مقدارF
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جدول شماره  :9ضريب همبستگي پيرسون بين سن و توسعه سياسي
همبستگي
توسعه سياسي

سن

فراواني

ضريب همبستگي

سطح معناداري

211

-%023

-%221

فرضيه فرعي :5بين قوميت افراد نمونه و توسعه

و لذا ميتوان اين فرضيه را قبول کرد .به عبارتي ديگر
محل تولد افراد با توسعه سياسي در ميان افراد ارتباط

سياسي آنها رابطه وجود دارد.
با توجه به آمارهاي بيان شده ،ميانگين نمره افراد
در اين فرضيه با هم تفاوت معناداري دارند به طوري که
ميانگين اين نمره براي فارس ها برابر ،30/2براي عرب-

خاصي دارد.
فرضيه فرعي  :7بين سن افراد و توسعه سياسي
رابطه وجود دارد.

ها  ،30براي تركها برابر ،09/11و براي كردها برابر

نتايج بدست آمده از آزمون ضريب همبستگي

 35/5ميباشد .براين اساس تفاوت معناداري بين نمره

پيرسون مؤيد اين مطلب است كه بين دو متغير مربوطه

توسعه سياسي گروههاي مختلف قومي مشاهده

رابطه معنادار ،با شدت همبستگي در سطح متوسط

ميشود .و اين تفاوت بر اساس آزمون  Fو سطح معني-

وجود دارد ( .)r=-2/023با توجه به سطح معناداري به

داري Sig=2/222در سطح حداقل  95درصد معنيدار

دست آمده كه برابر  2/221ميباشد ،ميتوان استدالل

بوده و فرضيه مذكور قابل پذيرش است .به عبارتي

كرد كه رابطه بين دو متغير مذكور معنادار است .به

ديگر قوميت افراد بر روي ميزان گرايش آنها به توسعه

عبارتي مطابق با نتايج به دست آمده ميتوان چنين

سياسي تاثير داشته است .جهت مقايسه جفت به جفت

عنوان كرد كه به هر ميزاني كه سن افراد بيشتر شود،

گروهها از آزمون توکي استفاده شده است که بر اساس

تأثيري معکوس در گرايش به توسعه سياسي دانشجويان

آن تفاوت در توسعه سياسي ناشي از دو گروه زباني

دارد .شايد اين به اين دليل باشد که هر چه دانشجويان

فارس و ترک ميباشد .به عبارت ديگر تفاوت در

از لحاظ سني باالتر ميروند محافظه کارتر ميشوند .بر

توسعه سياسي بر حسب دو گروه (فارس و ترک)

اين اساس رابطه مذكور بين دو متغير فوق در سطح

معنادار ميباشد.

حداقل  95درصد معنادار است.

فرضيه فرعي :6بين محل تولد افراد نمونه و
توسعه سياسي آنها رابطه وجود دارد.
با توجه به آمارهاي بدست آمده ،ميانگين نمره افراد
در اين فرضيه با هم تفاوت معناداري دارند به طوري که
ميانگين اين نمره براي كساني كه محل تولدشان شهر
بوده برابر 30/43و براي افرادي كه محل تولدشان روستا
بوده برابر  01/4ميباشد .اين تفاوت قابل مالحظه
مشاهده شده بر اساس آزمون  Tو سطح معني داري
 Sig=2/222در سطح حداقل  99درصد معنيدار بوده
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نتيجه گيري و پيشنهادها
در اين پژوهش با توجه به اهميت تاثير عوامل
فرهنگي بر توسعه سياسي افراد جامعه بعنوان پيشزمينه
دستيابي به توسعه همه جانبه ،توسعه يافتگي سياسي
تعدادي از دانشجويان برنامهريزي فرهنگي ،علوم
سياسي و جامعهشناسي دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقيقات تهران بعنوان نمونهاي از جامعه برنامهريزان
فرهنگي و سياسي آينده کشور مورد سنجش قرار
گرفت .از چهار فرضيه اصلي مطرح شده در اين
پژوهش تاثير دو فرضيه سنتگرايي و ثباتجويي
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موانع فرهنگي توسعهسياسي در ايران و ارايه راهکارهاي مديريتي در اين حوزه

دانشجويان بر توسعه سياسي آنان تاييد نگرديد که اين

-کمک به توسعه انجمنهاي علمي ،فرهنگي و ...در

به معناي تغييرخواهي دانشجويان بدون تاثير عوامل

بخشهاي مختلف اجتماعي ،فرهنگي و سياسي

سنتي است .از سويي ديگر فرضيههاي «وجود رابطه

جهت تقويت وجود رقابت در کسب توفيقات

معنادار بين خودمداري و پنهانکاري دانشجويان با

اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و غيره و مزايده

توسعه سياسي» آنان مورد تاييد قرار گرفت که اين دو

فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي بر پايه مزيتهاي

عامل بعنوان موانع اصلي توسعه سياسي افراد ميبايست

نسبي افراد در يک رقابت سالم و پويا؛

مورد توجه برنامهريزان کالن کشور قرار گيرد .همچنين
از بين فرضيههاي فرعي جمعيت شناختي ،فرضيه
«وجود رابطه معنادار بين جنسيت و توسعه سياسي»
افراد تاييد نگرديد که نشان از رشد سياسي زنان
تحصيلکرده ميباشد .بديهي است به دليل کالن بودن
سطح مطالعه حاضر راهکارهاي ارايه شده نيز در سطح
کالن بوده و اجرايي کردن هر کدام از آنها مستلزم
مطالعه موردي و کاربرديتر است
راهکارهاي تخفيف پنهانکاري

مکانيزه سازي کليه امور دولتي در جهتاعتمادسازي؛
واسپاري امور به انجمنهاي محلي ،نهادهاي مردميغيردولتي ،گروههاياجتماعي ،سياسي و ...؛
ايجاد شرايط مناسب براي امنيت سرمايه گذاري وتضمين سود سرمايه از سوي دولتها
اتخاذ تدابير الزم جهت افزايش ارتباطات بين مردمو ميان مردم با ساختارهاي رسمي.
راهکارهاي تخفيف خودمداري

-هرگونه برنامهريزي فرهنگي رويکردي به امنيت

-اشاعه و اصالح آموزههاي تربيتي وآموزشي در

فرهنگي و اعتماد سازي در درون جامعه داشته

آموزش عمومي و عالي در جهت نقدپذيري،

باشد؛

انتقادگري و تحمل آراي يکديگر از طريق

آزادسازي اطالعات و رسانش آن از طريق ايجادبانکهاي اطالعاتي و اتصال تمامي سازمانها و

بازآفريني محتوا و روشهاي تدريس ،آزمون و
تربيت؛

دستگاههاي توليد کننده اطالعات به شبکه فراگير

-پيشبيني و بازمهندسي و اصالح نظام ترفيع و

محلي -ملي و تمهيد امکان عدم عاليق و ساليق

پاداشدهي مبتني بر ارزشگذاري کار و تالش

فردي و شخصي در تبادل اطالعات؛

گروهي و جمعي در حوزههاي اداري ،اقتصادي،

-اصالح نگرش مردم از طريق اعتمادسازي و

تحقيقاتي و...؛

حاکميت روحيه علمي و ترويج فرهنگ علم باوري

-هرگونه برنامهريزي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و

و انديشه ورزي در جامعه از طريق نهادهاي

اقتصادي با رويکرد مشارکتجويانه همراه باشد،

آموزش عمومي ،عالي و رسانه هاي جمعي؛

به عبارتي تعامل با جامعه هدف باشد؛

تقويت و توسعه تشکلها و انجمنهاي صنفي،علمي ،سياسي ،ادبي و هنري جهت تمرين آموزه-
هاي خردورزي جمعي ،مشارکتهاي گروهي،
اعتماد افراد به يکديگر و شکستن جو ترس ،ناامني

برنامه ريزي فرهنگي درجهت توليد انگيزشاجتماعي جهت نقش پذيري انسانها؛
ضد ارزش تلقي شدن بي نظمي و ارزش تلقيشدن نظم پذيري اجتماعي واحترام به قانون؛

و بي اعتمادي؛
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دکتر علي اکبر رضايي ،دکتر سيدرضا صالحي اميري و علي اصغر رفيعي نژاد

-تبليغ مسئوليت اجتماعي در برابر ديگران به جاي

گسترش توليد علم.
 )22قاضي مرادي ،حسن( ،)2312در پيرامون خود-

خود ،خصوصا با استفاده از آموزشهاي رسمي؛
اعمال روشهاي تربيتي و آموزشي کارگروهي درآموزش عمومي و عالي.

مداري ايرانيان ،تهران :نشر اختران.
 )20قاضي مرادي ،حسن( ،)2319کار و فراغت
ايرانيان ،تهران :نشر اختران.
 )23قوام ،عبدالعلي( ،)2311سياستهاي مقايسهاي،

منابع و ماخذ
 )2آبراهاميان ،يرواند .)2311( .مقاالتي در جامعه
شناسي سياسي ايران .ترجمه :ترابي فارساني،

تهران :نشر سمت.
 )24قوام ،عبدالعلي .)2310( .چالشهاي توسعه
سياسي .تهران :نشر قومس.

سهيال  .تهران :پرديس دانش.
 )0بشيريه ،حسين .)2312( .موانع توسعه سياسي در

 )25کاظمي ،علي اصغر .)2310( .بحران نوگرايي و
فرهنگ سياسي در ايران معاصر .تهران :قومس.

ايران .تهران :گام نو.
 )3بشيريه ،حسين .)2310( .عقل در سياست ،سي و
پنج گفتار در فلسفه ،جامعه شناسي و توسعه

 )29مختاري ،محمد .)2311( .تمرين مدارا .تهران:
ويستار.
 )21ميرزائي،

سياسي ،تهران :نشر نگاه معاصر.

حسين

و

رحماني،

جبار.

 )4پهلوان ،چنگيز و ديگران .)2312( .توسعه

(.)2311فرهنگ و شخصيت ايرانيان در سفرنامه-

فرهنگي(مجموعه مقاالت) .تهران :سازمان چاپ

هاي خارجي ،فصلنامه تحقيقات فرهنگي ،تهران،

و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

پائيز ،شماره .23

 )5توحيدفام ،محمد .)2312( .موانع توسعه فرهنگي

اميري،سيدرضا.

در ايران .تهران :باز.
علي.

 )9رضاقلي،
خودکامگي:

(،)2313

تحليل

جامعهشناسي

جامعهشناختي

ضحاک

 )1زيباکالم ،صادق .)2314( .ما چگونه ما شديم.

همايش چالشهاي اجتماعي ايران.تهران :مجمع-
تشخيصمصلحتنظام،گروهپژوهشهايفرهنگي
)29هريسون ،الرنس و هانتينگتون ،سامويل.)2313(.
اهميت فرهنگ .تهران :اميرکبير.

تهران :روزنه.
 )1صالحي اميري،سيد رضا .)2319( .مفاهيم و
 )9صالحي اميري ،سيدرضا و کاوسي ،اسماعيل.
( .)2311فرهنگ و مديريت سازمانهاي فرهنگي،
تشخيص

مصلحت

)02همايون کاتوزيان ،محمد علي .طيب ،عليرضا.
( .)2312تضاد دولت و ملت .تهران :نشر ني.

نظريههاي فرهنگي .تهران :ققنوس

تهران:

(.)2311

يادداشتها

نظام،

پزوهشکده تحقيقات استراتژيک.
 )22عزيزآبادي فراهاني ،فاطمه .)2319( .توسعه
فرهنگي و رسانه ملي( طراحي مدل اندازه گيري
تاثير رسانه ملي در توسعه فرهنگي) ،تهران:دفتر
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مجموعه

مقاالت

و اجتماعي.

ماردوش ،تهران :نشر ني.

مجمع

 )21نگارنده،جواد و رضايي ،زهرا .زير نظر صالحي-
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1

Topical
Historical
3
Behavioral
4
Normative
5
Functional
6
mental
7
structural
8
symbolic
2

