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 چکیده

شهر سنندج است.  یاجتماع یها نسل یاسیفرهنگ س یروند دگرگون یمقاله، بررس نیهدف ا

االزار و  نگلهارت،یا ،یآلموند و وربا، پا یکارها یبر مبناحاضر،  پژوهش یو مفهوم یمدل نظر

ها  و داده می صورت گرفتهبه روش کهمچنین این مطالعه . شده استروزنبام و تسلر و گائو ارائه 

 ةسال 47-11شامل افراد  یآمار ة. جامعشده است یساخته گردآور محقق ةپرسشنام کیبا تکن

 یریگ نمونه یها نفر آنان به روش 791که  استمختلف شهر اعم از زن و مرد  های هساکن محل

 در حالشهر سنندج  یاجتماع یها نسل یاسیفرهنگ س دهد نشان می جیانتخاب شدند. نتا یبیترک

 نیا است. کیوکراتاز جمله دم یاسیس یها فرهنگ گریمحدود به د یاسیاز فرهنگ س یدگرگون

 یها مشارکت شیتر و افزا جوان یها نسل یفرارو یاز موانع ساختار یاریبا فرض رفع بس روند

سال  بزرگ یها نسل نی. همچندشو  یم عیتسر یاسیو س یاقتصاد-یاجتماع یها نهیفعال آنان در زم

 یاسینگ سفره ییمحدود هستند، اما جوانان در کنار بازنما یاسیفرهنگ س یبازنما شتریب

اند که مطابق با  و عملگرا را بروز داده اعتنا یب یها فرهنگ یانیم یها از نسل شیب ک،یدموکرات

ها را  نسل یاسیتفاوت فرهنگ س و یدگرگون ،مطالعهاین  یرهایمتغ .ستین کیتئور های خواسته

 .دارد یو تجرب ینظر ةپشتوان نیز جینتا است.داده  حیتوض یادیز تا حد
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 مقدمه و طرح مسئله
شکلی خاص عبارت است از  جنبة خاصی از فرهنگ به معنای عام است که به 1فرهنگ سیاسی

گرفته ی که در طول زمان شکل دیعقا، معیارها و ها ارزش، ها نشیب، ها شیگرامجموعة باورها، 

و  شود یمهای تاریخی است که از نسلی به نسلی دیگر منتقل  و متأثر از وقایع، روندها و تجربه

ی جامعه ها هدفی سیاسی برای نیل به ها کنش، نهادها، رفتارها، ساختارها و ها آندر قالب 

ی بسیاری برای ها تیظرففرهنگ سیاسی  مفهوم (.89-84: 1892)کاظمی،  ردیگ یمشکل 

ی مختلف سیاسی دارد؛ بنابراین ها انیجرشرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی  بازتاب

ی مختلف اجتماع ها هیالی آن در میان ها یژگیواز سویی شناخت الگوی فرهنگ سیاسی و 

. از سوی استکنند  ماهیت بسیاری از تحوالت سیاسی و رفتارهای سیاسی کنشگران  بیان

در  یاسیس ینگرش، احساس و باورها رییتغ زانیم یاسیس فرهنگ یدگرگون یبررسدیگر، 

 کند. می انینما جامعه را

 مانندتحوالت بزرگی  در چهار دهة اخیر، تغییرات فراوانی کرده و با ژهیو بهکشور ایران 

افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی مواجه بوده است.  ،جنگ تحمیلی، انقمب اسممی

 ها نگرشو تاحدودی سیاسی،  روند نوسازی در روابط اجتماعیکردن  با توجه به طی همچنین

گفت تحوالت  توان یمکرده است. تغییر ی مختلف ها نسلو باورهای فکری و سیاسی در میان 

ی متعدد اجتماعی و سیاسی در ابعاد ها جنبشی ریگ شکلسو و  کی از یفناوربزرگ عرصة 

داشته است. در  دنبال بهو اجتماعی ایران را ، تأثیرگذاری بر اوضاع سیاسی گرید جهانی از سوی

از  یادیز نسلو با  کند یم یرا ط یتهمراحل گذار از سنت به مدرن ایرانة جامعاین شرایط که 

. در کنند یتجربه م ار «ها دبودنیجد»از  یا مجموعه شدن یجهان روندبا  که سترو هجوانان روب

 یاسیو س یفرهنگ یها نگرش در تفاوت ژهیو هب ،راتییتغبروز  یبرا یبستر مناسب این شرایط،

شدن و  ست. در جهان امروزی که سیر تغییر و تحوالت و در یک کمم مدرنا شدهفراهم 

ی ها نسلی فرهنگی در میان ها نگرشنشدنی است، احتماالً شاهد تغییر انکارامری  شدن یجهان

و  عینی و ملموس ذهنی، تحوالت ساختاریی از تغییرات، ا مجموعهاجتماعی هستیم؛ زیرا 

 داشته است. دنبال زیرین اجتماع به یها هیدر الرا غیرملموس 

                                                 
1. Political Culture 
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 ومختلف  یها بیفراز و نش با کهن، خیخاص و تار یکیتیژئوپل تیموقع با رانیا» عموه به

 ،یدر مطالعات اجتماع یمهم حوز  ،یمتفاوت فرهنگ یو بسترها یو مذهب یقوم ،یتنوع مل

ی ها گونهگستر  وسیع جغرافیایی و تاریخ چندین هزار سالة ایران،  .است یاسیو س یفرهنگ

ی زیستی تاریخی ها تجربهکه با وجود  ردیگ یبرممتفاوت را در 2یها تیقومو  1ها تیملمختلفی از 

ی جغرافیایی، ها حوزهی معناداری در ها تفاوت، حامل تمایزها و ها نهیزممشترک در بسیاری 

زیستن در یک مرز  رغم بهو  اند بودهی فرهنگی و رفتارهای سیاسی ها تعلقگذارهای تاریخی، 

اند. همچنین، شواهد  جغرافیایی و نظام سیاسی مشترک، همواره رفتار سیاسی مشترکی نداشته

ی اجتماعی و سیاسی در استقرار نهادهای مدنی و ها ییناتواناو  ها ضعفتاریخی حاکی از 

 (.88: 1881)خانیکی و سرشار، « دوران جدید استدموکراتیک و پیشبرد توسعة سیاسی در 

فهم فرهنگ سیاسی و  ژهیو بهی فرهنگی جامعه ها نهیزمبا شرایطی که ذکر شد، توجه به 

 یدگرگونروند  لیتحلو  مطالعهه بحاضر، پژوهش  در .روند تغییرات آن بسیار مهم است

انتخاب سنندج از دالیل  یکی .میپرداز یمبا رویکرد نسلی سنندج  رمردم شه یاسیفرهنگ س

و ی متفاوت و مذهب یبافت قوم لیدل بههم  نیمناطق کردنشآن است که  مطالعه بسترعنوان  به

و  یفکر با شرایط بعد از انقمب ،هیهمسا یکشورها ریساکن در سا یارتباط با کردهاهم 

و  یاسیهنگ سفر یمنظور بررس نیبه هم اند. مواجه شده رانیمناطق ا ریبا سا یمتفاوت یاسیس

 زانیم نیو همچنی و خارج یداخل اجتماعی-یاسیتحوالت س ریثأت زانیم تواند یمتغییرات آن 

سنندج را مردم  ژهیو بهی کردها اسیبر نوع نگرش س یو جهان یا منطقه یها جنبش یاثرگذار

را  یاسیفرهنگ س یرد الگوهاخُ یدر سطححاضر، پژوهش در  ؛ بنابراینما روشن کند یبرا

ثر بر ؤماحتمالی عوامل و ها  اختمفیا  شباهت زانیو م یی شدهشناسای اجتماع یها نسل نایم

روند »پرسش اصلی آن است که رو  شده است؛ از اینجامعه مطالعه ی اسیفرهنگ س یرگوندگ

 «.چگونه است شهر سنندجی اجتماعی ها نسل یاسیفرهنگ س یدگرگون

 پیشینة پژوهش
گیری  نگ سیاسی ترکیه را بررسی کردند. همچنین به بررسی اندازه( فره1884تسلر و آلتینگلو )

                                                 
1. Nationalities 

2. Ethnicities 
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یی و اسمم پرداختند و رابطة پایگاه شخصی گرا ینظامی شهروندان به دموکراسی، ها یریگ جهت

ی سیاسی ها یریگ جهتی مذهبی با دموکراسی را بررسی کردند. نتیجه اینکه ها یریگ جهتو 

 .ردیپذ یمسن، پایگاه اجتماعی و منفعت شخصی تأثیر  شهروندان ترکیه از متغیرهای جنسیت،

 عنوان بهی نویسندگان مختلف، شش عنصر را ها دگاهید( با بررسی 2118تسلر و گائو )

، 2، مدارای سیاسی1ی فرهنگ سیاسی دموکراتیک شامل حمایت از برابری جنسیتیها مؤلفه

پس از  ها آندرنظر گرفتند.  6و دانش سیاسی 1، عمقه سیاسی7، مشارکت مدنی8اعتماد سیاسی

ی تجربی از کشورهای خاورمیانه با تحلیل عاملی و بررسی روابط درونی بین ها دادهی آور جمع

ی فرهنگ سیاسی ارائه کردند. به ها یریگ جهتی خود را از انواع شناس سنخاین شش مؤلفه، 

ی را بُعد تکی ریگ تجهشد  فرهنگ سیاسی در این جوامع نه یک  ، عناصر بررسیها آناعتقاد 

 با یکدیگر هستند. ارتباط یبو نه کاممً  دهند یمتشکیل 

دو کشور،  -( ارتباط بین فرهنگ سیاسی و دموکراسی در برزیل و کلمبیا2119) 4ویرا کاستا

را تحلیل کرد و نتیجه  -اعتنایی سیاسی باالی شهروندان یببا سطوح پایینی از مشارکت مدنی و 

با وجود  ژهیو بهی تاریخی متفاوت، ها نهیزم رغم یعلمان، این دو کشور گرفت که با گذشت ز

یی از خشونت در کلمبیا و اختمالتی بر سر راه دموکراسی در برزیل، روندهای مشابهی ها دوره

 در فرهنگ سیاسی دارند.

مطالعات مربوط به فرهنگ سیاسی در ایران سابقة زیادی ندارد. پس از انقمب در آثار 

 القلم عیسر( و 1891(، بشیریه )1841ی )چلبسیاسی مانند  نظران صاحبو  شناسان جامعه

 صورت بهی اخیر نیز مطالعاتی ها سال( شاهد مطالعات نظری در این حوزه هستیم. در 1891)

 تجربی انجام شده است.

، فرهنگ «انقمب آرام، درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران»( در کتاب 1891شریف )

( در کتاب فرهنگ 1898) القلم عیسری بحث و بررسی کرده است. طورکل بهسی ایران را سیا

                                                 
1. Support for Gender Equality 

2. Political Tolerance 

3. Political Trust 

4. Civic Participation 

5. Political Interest 

6. Political Knowledge 

7. Vieira Costa 
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، خویشاوندگرایی، نظر اختمفی، نهادگریزی، اعتماد یبسیاسی ایران، ضمن بیان فردگرایی منفی، 

مشخصات  عنوان بهی ساز ملت-ی، ناامنی، بحران هویت و فرایند ناقص کشورقانون یبهزارفامیلی، 

ی این ا رهیعش، ریشه در فرهنگ سیاسی ها یژگیویاسی ایران توضیح داد که این فرهنگ س

ی فرهنگ شناس گونه( در بررسی رویکردهای قومی و 1881سرزمین دارند. نتایج مطالعة احمدی )

ی مستعد دموکراسی در اسیسی؛ مطالعة موردی شهر سنندج، حاکی از وجود نوعی فرهنگ اسیس

( نیز در پژوهش خود نتیجه گرفت که دانشجویان دانشگاه 1881شار )میان مردم سنندج است. سر

رهنگ ( به بررسی ف1882کردستان، الگوهای متفاوتی از فرهنگ سیاسی دارند. احمدی و نمکی )

حاکی از برتری نسل جوان  ها آنپرداختند. پژوهش  ایرانی یها سیاسی دموکراتیک در میان نسل

 نسل است.این بیشتر فرهنگ دموکراتیک در میان  ةتوسعابراز وجود و  یها در بروز ارزش

ی فرهنگ ریگ جهت( نیز در پژوهش خود نتیجه گرفتند، میانگین 1886قادرزاده و همکاران )

سیاسی معلمان بوکان در حد متوسط است. همچنین، نیمی از معلمان مدنظر، در گونة فرهنگ 

شد نامتوازن، در ابعاد شناختی و کنشی یی و رسو ناهمسیاسی دموکراتیک قرار دارند و نوعی 

 .شود یمفرهنگ سیاسی آنان دیده 

های  ی پژوهشا دادهی نظری، روشی و ها چارچوبی از ریگ بهرهدر مطالعة حاضر، ضمن 

پیشین، با در پیش گرفتن رویکرد مقطعی و قراردادن مطالعه در چارچوب نسلی، بررسی 

 سنندج محوریت دارد. ی اجتماعی شهرها نسلدگرگونی فرهنگ سیاسی 

 چارچوب نظری
ة مسئل .پرداختندفرهنگ سیاسی مفهوم بازسازی  کسانی بودند که بهاز نخستین « آلموند و وربا»

آن در  یداریکشورها و ناپا یدر برخ یدموکراس یداریدر علل پا ینییتب ا دستیابی بهه آن

ها بر  آن. (82: 1891ری، قیصری و شکوبود ) یدو جنگ جهانمیانی  در دوران گرید یکشورها

کردند. از نظر  میتقس یرا به انواع یاسیفرهنگ س است،یبه س یافتن وقاساس نوع نگرش و س

 دیرا پد 1یمشارکت یاسیکه فرهنگ س جو مشارکت. شدند یم میتقس یکل ةسه مقول بهها افراد  آن

                                                 
1. Participant Political Culture 
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 شیاند و کوچک آورند یرا به وجود م 1یتیرع ای یتبع یاسیس گتابع که فرهن ای روی، پآورند یم

  .آورند یم دیرا پد 2شانهیاند کوچک یاسیکه فرهنگ س

( یکی از اندیشمندانی است که نقش بسزایی در تأثیر مطالعات مربوط 2111؛ 1841ی )پا

 ةبه توسع دنیرس ی برایاسیس یثبات یثبات و بی او، اصل ةمسئلبه فرهنگ سیاسی داشت. 

یک مجموعه و  عنوان بهتاریخی نظام سیاسی  توسعة. وی توجه به است یو اجتماع یاسیس

ی ها شهیرفرهنگ حضور دارند، با کشف  محدود تجربة زندگی افرادی را که معموالً در 

 .داند یمی ضروری ا جامعهفرهنگ سیاسی در هر 

سوی  ( در چارچوب نظریة خود به تغییر فرهنگ سیاسی و گذار به1848اینگلهارت )

ی مربوط ها ارزشگیرد در جوامع نوعی دگرگونی و گذار از  نتیجه می دموکراسی معتقد است و

ی فرامادی و مرتبط با کیفیت زندگی ها ارزشی سو بهبه بهزیستی مادی و امنیت جانی 

ی ها ارزشی فرامادی دارد، بیشتر به ها ارزشاز نظر او، افرادی که  مشاهده است. قابل

فرهنگ در درازمدت صورت گرفته و  رییتغوی،  اهدگید ازمندند. درمجموع،  دموکراتیک عمقه

 است ینسل راتییتغشدن( و همچنین  )اجتماعی افراد یعام زندگ طیمح راتییاز تغ یتابع

 .(1899)اینگلهارت، 

االزار و روزنبام با ارائة نظریه خود معتقدند فرهنگ سیاسی از متغیرهای مختلفی تأثیر 

فرهنگ سیاسی یکنواختی وجود ندارد. بلکه با توجه به ؛ به همین دلیل در یک جامعه ردیپذ یم

ی تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و قومی جوامع، فرهنگ ها تفاوت

 سهم(. 1842؛ االزار، 1841ی دیگر متفاوت است )روزنبام، ا منطقهی به ا منطقهسیاسی از 

، کاربست یپژوه یاسییای فرهنگ سدر بازسازی مفهوم فرهنگ سیاسی و اح« ویلداوسکی»

فرهنگ سیاسی است. او که در اواخر عمر به یکی از  هدر حوز« فرهنگ ةنظری»رهیافت 

فرهنگ تبدیل شد، در عین بازتعریف فرهنگ، بر نقش  ةمدافعان و نمایندگان پیشگام نظری

 .(218: 2111)ویلسون،  کند یفرهنگی در زندگی سیاسی تأکید م لفعناصر مخت

با پژوهش حاضر باشد.  بخش رهنمونی پیشین ها هینظرو مفاهیم  ها گزارهبسیاری از  شاید

                                                 
1. Subject Political Culture 

2. Pharochial Political Culture 
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رو بیشتر بر مبنای چارچوب نظری تسلر و گائو  ، مدل نظری و مفهومی مطالعة پیشنیوجود ا

( ارائه شده است؛ زیرا اوالً ذیل آن دستگاه نظری و مفهومی، فرهنگ سیاسی در ابعاد 2118)

ی و عملیاتی شده است و بند مقولهی پیشین، ها یشناس گونهاز  تر جامعفراتر و شناختی و کنشی و 

ی اجتماعی ها نسلبه بررسی دگرگونی فرهنگ سیاسی  توان یمبا استفاده از آن، بهتر  رسد یم نظر به

ماهیت تلفیقی، ابتنای آن بر ادبیات نظری  لیدل بهپرداخت. دوم اینکه این دستگاه نظری و مفهومی، 

نگ سیاسی و تمرکز بر فرهنگ سیاسی در جوامع اسممی، مناسبت بیشتری با موضوع و جامعة فره

آمده است. براساس این  1اساس، مدل نظری پژوهش در شکل  مورد بررسی )سنندج( دارد. براین

 اند. ی استنباطی ارائه و تحلیل شدهها افتهکه در قسمت ی اند شدهیی تدوین ها هیفرضمدل، 

 
 پژوهش ینظر مدل. 1 شکل

 ی پژوهششناس روش
در شهر سنندج انجام شده  1884پژوهش حاضر کمی است که به روش پیمایشی در سال 

  گردآوری شده ساخته محققی این مطالعه با رویکرد میدانی و تکنیک پرسشنامة ها دادهاست. 

و همچنین، آزمون  2و اعتبار عاملی 1محتوااست. پرسشنامة پژوهش نیز با استفاده از اعتبار 

 از منظر روایی و پایایی سنجش و تأیید شده است. 8آلفای کرونباخ

                                                 
1. Content Validity 

2. Factor Validity 

3. Cronbach's Alpha 

 فرهنگ سیاسی

حمایت از برابری 

 جنسیتی
 مدارای سیاسی

 اعتماد سیاسی

 دنیمشارکت م

 سیاسی عمقة

 دانش سیاسی

نسل 

 اجتماعی
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سالة ساکن در شهر سنندج است  11-47جامعة آماری پژوهش شامل همة زنان و مردان 

ی زیر برنامهنفر هستند )سازمان مدیریت و  814.161، برابر 1881که براساس نتایج سرشماری 

، اساس نیااستفاده شد. بر 1اینفو افزار اپی ز نرما(. برای تعیین حجم نمونه 1886ستان کردستان، ا

نفر برآورد  741درصد، حجم نمونه  1و خطای  84با توجه به جامعة آماری و فاصلة اطمینان 

 111شد؛ البته برای جلوگیری از مشکل ریزش نمونه و سایر موارد احتمالی، حجم نهایی به 

 نه ارتقاء داده شد.نمو

ی متناسب براساس جمعیت ا طبقهی ها روشی در پژوهش، ترکیبی از ریگ نمونهشیو  

، تصادفی ساده و سیستماتیک بوده است. ابتدا، با مراجعه به دفتر آمار و اطمعات ها نسل

بلوک آماری مدنظر قرار گرفت و  کیبه تفکی، نقشة شهر سنندج زیر برنامهسازمان مدیریت و 

تصادفی ساده همراه با آدرس دقیق انتخاب شد.  صورت بهبلوک آماری از همة نقاط شهر  11

خانوار بوده است. در مرحلة بعد با مراجعه  11تعداد خانوارهای مدنظر در هر بلوک آماری، 

در سمت  1ی مختوم به صفر یا ها پمکی منتخب و با انتخاب یکی از ها بلوکبه آدرس 

کمک  شروع، پرسشگری از خانوار آغاز شد و توزیع و تکمیل پرسشنامه به نقطة عنوان بهراست 

اعم از زن و مرد با فاصلة هر دو خانه تا تکمیل  47 -11یکی از افراد خانوار در رد  سنی 

وارد شد. سپس  22نسخة  SPSS افزار نرمی خام پژوهش در ها دادهآخرین نمونه ادامه یافت. 

بستگی  ی مقتضی از جمله میانگین دو گروه مستقل، ضریب همها آزمونها با  تحلیل این داده

 صورت گرفت. زمان هم روش بهپیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

ی سیاسی ها یریگ جهتی تغییر در به معنادگرگونی فرهنگ سیاسی دگرگونی فرهنگ سیاسی: 

ی اجتماعی با توجه به میزان تعلق ها نسلفرهنگ سیاسی است. در پژوهش حاضر، دگرگونی 

به الگوهای سیاسی بررسی شده است. این الگوها براساس چارچوب مطالعة تسلر و گائو  ها آن

در قالب  دموکراتیک کهو  اعتنا یب، عملگرا، الگوی فرهنگ سیاسی محدوداز:  اند عبارت(، 2118)

تی، مشارکت سیاسی و مدنی، اعتماد سیاسی و دانش برابری جنسیچهارده گویه دربار  مفاهیم 

 ی مشخص سنجیده شدند.ها پاسخ( در مقیاس ترتیبی و با 1)جدول  سیاسی شهروندان

                                                 
1. Epiinfo (STATCALC) 
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از  یا که مرحله شود یبه گروهی از افراد اطمق م یشناس تیدر جمع»نسل نسل اجتماعی: 

(. در پژوهش 114: 1841)ساروخانی، « یا پایان داده باشند ردهحیات را با یکدیگر آغاز ک

حاضر، منظور از نسل اجتماعی منطبق با تعریف فوق است و سه گروه از مردم جامعه، یعنی 

( و جوانان 17-81)افراد در فاصلة سنی  ساالن انیم(، 47-11)افراد در فاصلة سنی  ساالن بزرگ

 .ردیگ یبرم( را در 87-11)افراد در فاصلة سنی 

منظور  ی برابری بهها فرصترابری جنسیتی میزانی را که زنان بحمایت از برابری جنسیتی: 

: 1898)اینگلهارت و ولزل،  کند یمبرای انتخاب مستقمنه دارند منعکس  شانیاستعدادهاتوسعة 

میزان باور افراد به اینکه جنسیت تأثیری در میزان برابری جنسیتی یعنی : »دیگو یم(. تسلر 871

(. در پژوهش حاضر، این 189: 2111)تسلر، « ندارد ت سیاسیبرخورداری از حقوق و امتیازا

 ی کاممً موافق تا کاممً مخالف سنجیده شد.ها پاسخمتغیر با هشت گویه در مقیاس ترتیبی و با 

درنظرگرفتن اصول »( مدارای سیاسی را 2114) ات و پاکستون پیمدارای سیاسی: 

 عمل در ها آن از ها و غیره و استفاده قلیتهای مدنی، حقوق ا دموکراسی و پشتیبانی از آزادی

( در 2117و )اسچوادل و گرانئ. کنند یمتعریف « نیستند فرد عمقة مورد که هایی گروه برای

ها  گروه همةها به اینکه آزادی بیان را برای  نگرش افراد یا گروه: »ندیگو یمتعریف این مفهوم 

، منبعث از مطالعات تسلر و گائو افتهی لیتعدویة گ 6این متغیر با «. و افراد به رسمیت بشناسند

ی کاممً موافق تا کاممً ها پاسخ( در مقیاس ترتیبی و با 1881( و شهریاری و همکاران )2118)

 مخالف سنجیده شد.

ی از ا مجموعه»( اعتماد سیاسی را 1881استون به نقل از گابریل )اعتماد سیاسی: 

که هم به رژیم سیاسی و هم متصدیان  داند یماسی ی مثبت نسبت به موضوعات سیها نگرش

گویة منبعث از مطالعات طالبی  8این متغیر در ابعاد مختلف با «. اقتدار در جامعه مربوط است

ی کاممً موافق تا کاممً ها پاسخ( در مقیاس ترتیبی و با 1894( و شایگان )1894و همکاران )

 مخالف سنجیده شد.

( مشارکت مدنی را مشارکت فعال در موضوعات عمومی، 1888پاتنام )مشارکت مدنی: 

ی عمومی تعریف ها تیفعالی به مسائل عمومی و آمادگی درگیرشدن در مباحث و مند عمقه
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( و احمدی و همکاران 2118. این متغیر با شش گویة منبعث از مطالعات تسلر و گائو )کند یم

 یاد تا بسیار کم( سنجیده شد.ی )بسیار زها پاسخ( در مقیاس ترتیبی و با 1884)

سیاسی میزان گرایش و تمایل افراد به شرکت در مباحث و امور  ةعمقعالقة سیاسی: 

 یها تیرو امور سیاسی و مشارکت در فعال مند به سیاست، بیشتر دنباله افراد عمقهت. سیاسی اس

عات تسلر و گائو (. این متغیر با شش گویة منبعث از مطال2118ند )تسلر و گائو، مدنی هست

ی بسیار زیاد تا بسیار کم ها پاسخ( در مقیاس ترتیبی و با 1884( و احمدی و همکاران )2118)

 سنجیده شد.

و  ها یتلق( دانش سیاسی فرد را دربرگیرند  طرز 1892داوسون و همکاران )دانش سیاسی: 

. این متغیر با نددان یمو حوادث سیاسی  ها تیشخصارزیابی او از مسائل خاص سیاسی یا از 

( در مقیاس 1899( و مسعودنیا و همکاران )2118شش گویة منبعث از مطالعات تسلر و گائو )

 ی بسیار زیاد تا بسیار کم سنجیده شد.ها پاسخترتیبی و با 

سطح محل تولد، جنسیت، سن،  عبارت بودند از: متغیرهااین متغیرهای جمعیتی: 

در پژوهش حاضر، که  اقتصادی-و پایگاه اجتماعی تحصیمت، وضعیت تآهل، وضعیت اشتغال

در قالب طیف خود اقتصادی -برای ارزیابی ذهنی فرد از پایگاه اجتماعیبا شش پرسش 

 سنجیده شد. با مقیاس ترتیبیی و ا نهیگز لیکرت پنج

 ی پژوهشها افتهی
 ی جمعیتیها یژگیو

درصد( شهر بوده است؛  2/91) سال انیمدرصد( و  8/81ی جوان )ها نسلمحل تولد بیشتر 

. در میان هر سه اند آمده ایبه دندرصد(  1/16در روستا ) سال بزرگبیش از نیمی از نسل  که یدرحال

درصد از افراد را به خود  61ی بیش از طورکل بهنسل، فراوانی پاسخگویان مرد بیشتر از زنان بوده و 

برای جوانان،  1/61و  1/71، 1/21 بیترت بهاختصاص داده است. میانگین سن پاسخگویان سه نسل 

ی متناسب( و ساختار ا طبقهی )ریگ نمونهبوده است. با توجه به رویکرد  ساالن بزرگو  سال انیمافراد 

درصد پاسخگویان  11شهر سنندج، طبیعی و براساس انتظار بوده است که  گذار به سنی جوان و رو

 تشکیل دهد. سال بزرگو  سال انیمرا افراد  مانده درصد باقی 78را جوانان و 
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نیز بیشتر در  سال انیمدرصد( تحصیمت دانشگاهی دارند. افراد  16همچنین بیشتر جوانان )

درصد( توزیع شده  68ی وسط تحصیلی، یعنی از دیپلم کامل تا لیسانس )درمجموع ها فیط

دایی تا درصد( هستند یا تحصیمت ابت 4/22) سواد یبیا  سال بزرگاست، اما بیشتر نسل 

 نکرده ازدواجبراساس نتایج، بیشتر جوانان در وضعیت زناشویی . دارنددرصد(  1/11متوسطه )

 41) سال بزرگدرصد( و  69) سال انیم، اما بیشتر پاسخگویان اند داشتهدرصد( قرار  1/69)

درصد( یا محصل و  18. از نظر شغلی، بیشتر جوانان یا بیکار )اند بودهدرصد( دارای همسر 

درصد( و  28ی شاغل )ها تیوضعنیز در  سال انیم. بیشتر افراد اند بودهدرصد(  2/84انشجو )د

 8/24) دار خانهدرصد( یا  2/27بیشتر بازنشسته ) سال بزرگدرصد(، نسل  1/21) دار خانه

ی بیشتر پاسخگویان هر سه نسل طورکل بهاقتصادی  -. در زمینة پایگاه اجتماعیاند بودهدرصد( 

درصد( قرار داشتند، اما براساس نتایج، جوانان پایگاه  1/97ه متوسط به پایین )در جایگا

بودن  از همراه ریتأث یباند که البته  داشته سال بزرگو  سال انیماقتصادی بهتری از افراد -اجتماعی

 با خانواد  پدر و مادری نیست. ها آن

 ی فرهنگ سیاسیها هیگوتوصیف 

درصدی آمده  صورت بهی فرهنگ سیاسی ها هیگونسل به  ، نتایج پاسخ هر سه1در جدول 

ست. در دو گویة اول و سوم که ها نسلاست. نتایج جدول گویای وضعیتی متفاوت در میان 

در طیف مخالف بیشتر از  شده عیتوز سال انیمجهتی منفی هم دارند، نسبت افراد جوان و 

 ساالن انیمدارد، نسبت جوانان و  است. در گویة دوم نیز که جهتی مثبت سال بزرگنسبت نسل 

است. به عبارت دیگر، نتایج این سه  ساالن بزرگدر طیف موافق بیشتر از نسبت  شده عیتوز

 سوی برابری جنسیت است. به ترها جوانی بیشتر ریگ جهتگویه گویای 

یی برای مدارای سیاسی هستند، نسبت جوانان و ها معرفی چهارم و پنجم که ها هیگودر 

نظر  است. با این نتایج، به ساالن بزرگدر طیف موافق بیشتر از نسبت  شده عیتوز ساالن انیم

ی ششم تا نهم که معرف اعتماد ها هیگومدارای سیاسی بیشتری دارند. در  ترها جوان رسد یم

ی مورد مطالعه دیده ها نسل، تفاوت چندانی در میان روند یم شمار بهسیاسی و مشارکت مدنی 

مشاهده  یا برجستهیی از نظر اعتماد سیاسی و مشارکت مدنی در میان آنان تفاوت . گوشود ینم

 .دشو  ینم



  1937 زمستان، 4، شمارة 7مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة    827

 

 شده عیتوز سال انیمی دهم تا چهاردهم نیز حاکی از آن است که نسبت افراد ها هیگونتایج 

ی متناظر در دو نسل دیگر و برخمف انتظار نسبت ها نسبتدر طیف موافق بیشتر از 

در طیف موافق بیشتر از نسل جوان است. گویی عمقه و دانش سیاسی  شده عیتوز ساالن بزرگ

 از دو نسل دیگر است. تر نییپانسل جوان 

 نسل کیبه تفک یاسیس فرهنگ یها هیبرحسب پاسخ به گو انیپاسخگو یدرصد عی. توز1 جدول

 گویه

 بزرگسال )%( میانسال )%( جوان )%(
کامالً مخالفم

 

مخالفم
بینابین 
موافقم 
کامالً موافقم 

کامالً مخالفم 
 

مخالفم
بینابین 
موافقم 
کامالً موافقم 

کامالً مخالفم 
 

مخالفم
بینابین 
موافقم 
کامالً موافقم 

 

 در کل مردان رهبران سیاسی بهتری هستند -1

16.6
 21.2
 21.1
 21.1
 21.6
 16.8
 21.1
 16.8
 29.1
 14.7
 

6.1
 11.2
 12.1
 84.8
 29.9
 

8.8 د مردان قاضی شوندزنان باید بتوانند همانن -2
 18.1
 17.2
 21.1
 89.1
 

9.4
 12.9
 14.7
 81.7
 28.4
 18.6
 78.8
 16.4
 18.4
 

6.1
 

 در کل مردان مدیران تجاری بهتری هستند -8

11.7
 27.4
 21.8
 18.1
 11.1
 16.8
 22.4
 18.2
 21.1
 16.8
 

6.1
 11.2
 22.4
 81.9
 27.2
 

حقالوق   نظر از قومیت، مذهب و جنسالیت بایالد از   شهروندان صرف -7

 برابر برخوردار باشند

1.6
 1.2
 1.8
 21.2
 41.4
 

2.8
 1.1
 2.8
 28.9
 41.1
 

1.1
 1.1
 8.1
 84.8
 14.6
 

1.9 کنند بیانآزادانه عقاید خود را های سیاسی باید بتوانند  افراد و گروه -1
 8.6
 8.4
 21.1
 61.8
 

2.8
 1.2
 7.1
 81.9
 14.6
 

6.1
 11.2
 21.2
 87.9
 22.4
 

 ای نظام نقش کاممً جدی دارنده گیری مردم در تصمیم -6

29.4
 81.1
 17.2
 11.1
 14.1
 24.8
 26.2
 18.7
 16.8
 16.8
 22.4
 29.9
 16.4
 21.2
 11.6
 

 دهند مسئوالن کشور منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح می -4

24.1
 29.4
 16.2
 12.6
 11.1
 27.7
 21.1
 17.1
 16.8
 28.8
 19.2
 29.9
 11.2
 24.8
 11.6
 

های سیاسی و شالرکت   افراد حاضر در گروه ارتباط شما با -9

 در مباحث سیاسی گروهی چقدر است؟

89.1
 81.6
 18.7
 

4.4
 2.9
 71.4
 21.6
 19.1
 11.6
 

7.1
 18.1
 22.4
 12.1
 

8.1
 8.1
 

 ها و نهادهای خیریه مشارکت دارید؟ چقدر در انجمن -8

22.4
 22.8
 87.9
 17.6
 

1.4
 22.4
 21.1
 82.6
 11.4
 

4.6
 29.9
 19.2
 29.9
 16.4
 

4.6
 

پیگیالالری را  اخبالالار و رویالالدادهای سیاسالالیتالالا چالاله حالالد  -11

 کنید؟ می

11.8
 14.9
 29.8
 24.1
 11.7
 11.1
 18.2
 11.4
 24.8
 26.4
 22.4
 18.4
 19.2
 27.2
 11.2
 

چقالدر   هالای سیاسالی   نشالریه  هبه مطالعال شما مندی  عمقه -11

 است؟

21.8
 21.8
 24.1
 11.1
 

1.4
 81.1
 22.4
 18.9
 11.4
 

6.7
 18.1
 21.9
 

8.1
 8.1
 8.1
 

تا چه میالزان بالا رونالد انتخابالات ریاسالت جمهالوری در        -12

 کشورمان آشنا هستید؟

16.6
 17.6
 21.1
 29.8
 11.1
 16.8
 21.1
 21.8
 26.4
 17.1
 81.8
 24.8
 11.6
 21.9
 

6.1
 

تا چه میزان با کارکرد و وظالایف شالورای نگهبالان آشالنا      -18

 هستید؟

24.1
 29.4
 21.2
 19.2
 

1.4
 24.8
 26.4
 16.8
 22.1
 

6.7
 18.1
 27.2
 12.1
 

8.1
 1.1
 

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

 شهر آشنا هستید؟

27.8
 24.1
 28.1
 14.1
 

9.1
 21.8
 28.8
 26.2
 19.6
 11.1
 81.9
 29.9
 21.2
 12.1
 

6.1
 

 .استدرصد  111نسل برابر با  کیبه تفکسطری و  صورت به ها تمیآجمع درصدها در تمام  *
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 ی استنباطیها افتهی
، ذکر این نکتة مهم ضروری است که ها هیفرضقبل از ارائة نتایج مربوط به آزمون و تحلیل 

)پاشا  استی پارامتریک ها آزمونمهم برای انجام  فرض شیپکه یک  -ها انسیواری برابر فرض

برای همة متغیرها وجود داشته است؛ بنابراین از این  -(198: 1849، زند ینجفشریفی و 

 استفاده شده است. ها مونآز

 رسد یم نظر بهی اجتماعی شهر سنندج متفاوت است و ها نسلالگوی فرهنگ سیاسی  فرضیة اول:

 گرا عملو  اعتنا یببیشتر بازنمای الگوهای  سال انیمبیشتر بازنمای الگوی محدود، نسل  سال بزرگنسل 

، نتایج و عناصر مرتبط با 2و شکل  2و نسل جوان بیشتر بازنمای الگوی دموکراتیک باشد. در جدول 

ی این متغیر )چهارده گویه( و کُدهای اختصاص ها هیگوآزمون فرضیة اول آمده است. مطابق با تعداد 

ی مثبت و برعکس( انتظار بر این بوده است که ها هیگودر  1و حداکثر  1)حداقل  ها پاسخشده به  داده

ی پایین و ها نمرهباشد. همچنین  62و  22 بیترت بهحداقل و حداکثر مقدار شاخص فرهنگ سیاسی 

معرف الگوی  62ی باال و متمایل به ها نمرهمعرف الگوی فرهنگ سیاسی محدود،  22متمایل به 

. استاعتن یبو  عملگرای میانی معرف الگوی فرهنگ سیاسی ها نمرهفرهنگ سیاسی دموکراتیک و 

( کمتر از دو نسل دیگر، و نمر  4/86) سال گبزر، میانگین نمر  فرهنگ سیاسی نسل 1براساس شکل 

 /278) ها نیانگیمنیز، تفاوت  2( از هر دو نسل دیگر بیشتر است. براساس جدول 8/72) سال انیمنسل 

18 F= است دار امعندرصد  81( از نظر آماری در سطح بیش از. 

 
 اعی شهر سنندجی اجتمها نسل. ساختار تفاوت میانگین نمرات فرهنگ سیاسی در میان 2شکل 
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 شهر سنندج یاجتماع یها نسل میاندر  یاسیس فرهنگ ریمتغ طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون عناصر. 2 جدول

 یدارامعن F مقدار مجذورات نیانگیم یآزاد ةدرج مجذورات مجموع 

 ها گروه نیب

 ها گروه درون

 مجموع

194/1887 

771/27217 

129/26179 

2 

792 

797 

177/864 

284/11 
278/18 111/1 

 

براساس نتایج آزمون تعقیبی توکی )نتایج در اینجا نشان داده نشده است( میانگین فرهنگ سیاسی 

دیگر، فرهنگ سیاسی دو نسل جوان و  به عبارتپذیر است. کیتفک در دو گروه همگن  ها نسل

از  یبند جمع دراست.  سال بزرگتفاوتی با هم ندارد، اما متفاوت از فرهنگ سیاسی نسل  سال انیم

سال شهر  گفت الگوی فرهنگ سیاسی نسل بزرگ توان یدرصد م 81اول، با اطمینان بیش از ة فرضی

بر نتایج  عموه ،سنندج مطابق با انتظار تئوریک مطالعه، بازنمای الگوی محدود است. در تأیید این مدعا

دو متغیر مذکور،  ةابطر، سن و شاخص فرهنگ سیاسی میانبستگی پیرسون  آزمون همبراساس فوق، 

است که  ایناما آنچه مطابق با انتظار نبوده  ،(= r -219/1است ) دار ادرصد معن 88منفی و در سطح 

و عملگرا( را  اعتنا یاز الگوهای دیگر )ب یا زهیآم سال انیجوان و م یها الگوی فرهنگ سیاسی نسل

 است. شدن یطال در حالگوی دموکراتیک سوی  و احتماالً به کند یبازنمایی م

از نظر میزان حمایت از برابری جنسیتی، مدارای سیاسی، اعتماد سیاسی،  فرضیة دوم:

ی اجتماعی شهر سنندج تفاوت ها نسلمشارکت مدنی، عمقة سیاسی و دانش سیاسی در میان 

آمده است. براساس ردیف اول،  8  آزمون این فرضیه در جدول شد خمصهوجود دارد. نتایج 

( کمتر از دو نسل دیگر، و نمر  8/21) سال بزرگنمر  حمایت از برابری جنسیتی نسل  میانگین

( از نظر آماری F=182/21) ها تفاوت( از هر دو نسل دیگر بیشتر است. این 6/24نسل جوان )

 بوده است. دار امعندرصد  81در سطح بیش از 

( کمتر از دو نسل 9/28) سال بزرگبر اساس ردیف دوم، میانگین نمر  مدارای سیاسی نسل 

، ها تفاوت( از هر دو نسل دیگر بیشتر است. با وجود این 6/27) سال انیمدیگر و نمر  نسل 

( از نظر آماری  =888/1F) ها نیانگیمزیاد نیست و تفاوت  ها نسلاختمف میانگین نمر  

 نیست. دار امعن

میانگین نمر  اعتماد  ی در میان هر سه نسلطورکل به، 2جدول با توجه به ردیف سوم 
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 سال بزرگسیاسی پایین و کمتر از متوسط است. نکتة دیگر اینکه میانگین مربوط به نسل 

( از هر دو نسل دیگر کمتر است. 1/22( بیشتر از دو نسل دیگر و نمر  نسل جوان )8/21)

 81( از نظر آماری در سطح بیش از  =978/7Fشده ) ی مشاهدهها نیانگیم، تفاوت عموه به

 است. دارامعندرصد 

( 1/17) سال بزرگبراساس نتایج مندرج در ردیف چهارم، میانگین نمر  مشارکت مدنی نسل 

ی طورکل به( از هر دو نسل دیگر بیشتر است؛ البته 9/11کمتر از دو نسل دیگر و نمر  نسل جوان )

ی نسلی ها نیانگیممطالعه نسبتاً پایین است. تفاوت  مشارکت مدنی در جامعة مورد رسد یمنظر  به

 بوده است. دار امعندرصد  81( از نظر آماری در سطح F  =216/8در این متغیر )

( کمتر از دو نسل 9/16) سال بزرگبراساس ردیف پنجم، میانگین نمر  عمقة سیاسی نسل 

عمقة  رسد یمنظر  ست. البته به( از هر دو نسل دیگر بیشتر ا8/19) سال انیمدیگر و نمر  نسل 

 116/8) ها نیانگیمدر جامعه مورد مطالعه نسبتاً پایین است. همچنین تفاوت  ها نسلسیاسی 

F= درصد  81 ، با اطمینانخمصه طور به بوده است. دارامعندرصد  81( از نظر آماری در سطح

است؛ اگرچه انتظار تئوریک  سال بزرگبیشتر از افراد  تر جوانعمقة سیاسی نسل گفت  توان یم

 بیشتر باشد. سال انیمبر این بود که عمقة سیاسی جوانان در مقایسه با افراد 

 شهر سنندج یاجتماع یها نسل میان درمستقل  یرهایمتغ طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون ةخالص جینتا. 3 جدول

 ها هیگو تعداد رهایمتغ
 حداقل

 مقدار

 حداکثر

 مقدار

 ها ر نسلشاخص د نیانگیم

 سال بزرگ سال انیم جوان

 **یتیجنس یبرابر از تیحما

 Ns یاسیس یمدارا
 **یاسیس اعتماد

 *یمدن مشارکت
 *یاسیس ةعمق

 **یاسیس دانش

9 

6 

11 

6 

4 

4 

9 

6 

11 

6 

4 

4 

71 

81 

11 

81 

81 

81 

6/24 

1/27 

1/22 

9/11 

9/19 

9/19 

1/26 

6/27 

1/27 

7/11 

8/19 

6/18 

8/21 

9/28 

8/21 

1/17 

9/16 

4/11 
 111/1در سطح  دار امعن **
 11/1در سطح  دار امعن *

 Ns  دار امعنغیر 
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( کمتر از 4/11) سال بزرگ، میانگین نمر  دانش سیاسی نسل 8با توجه به ردیف آخر جدول 

( از هر دو نسل دیگر بیشتر است. البته در این زمینه 6/18) سال انیمدو نسل دیگر، و نمر  نسل 

در جامعة مورد مطالعه نسبتاً متوسط است. تفاوت  ها نسلدانش سیاسی  رسد یم نظر نیز به

 بوده است. دار امعندرصد  81( از نظر آماری در سطح بیش از =F 818/4ی این متغیر )ها نیانگیم

و  ساالن انیمجوانان بیشتر از مطابق با انتظار تئوریک مطالعه، ی فرضیة دوم، بند جمعدر 

ی ها نسل. از نظر سطح مدارای سیاسی در میان کنند یمرابری جنسیتی حمایت از ب ساالن بزرگ

اعتماد سیاسی افراد  ،اجتماعی، تفاوت معناداری مشاهده نشد. برخمف انتظار تئوریک مطالعه

مطابق با انتظار تئوریک مطالعه،  .بوده است تر جوانی ها نسلبیشتر از اعتماد سیاسی  سال بزرگ

 تیدرنهاتصدیق شد.  ساالن بزرگو  ساالن انیمتر جوانان در مقایسه با دو نسل مشارکت مدنی باال

است؛  سال بزرگبیشتر از افراد  تر جوانهر دو سطح عمقة سیاسی و دانش سیاسی نسل که این

 هم بیشتر باشد. سال انیماگرچه انتظار تئوریک بر این بود که عمقه و دانش سیاسی جوانان از افراد 

ی ها نسلمتغیرهای مورد مطالعه به میزان متفاوتی بر الگوی فرهنگ سیاسی  :فرضیة سوم

اجتماعی شهر سنندج اثرگذارند. برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندمتغیره 

استفاده شد و هدف آن بود تا نشان دهیم متغیرهای مورد مطالعه چه میزان از  زمان هم روش به

ی دارند. تر یقونقش مهم و  کی کدامو  کنند یمرا تبیین  ها نسل تغییرات الگوی فرهنگ سیاسی

ی اجتماعی است. ها نسلاساس، متغیر وابسته، شاخص الگوی فرهنگ سیاسی در میان  براین

در تحلیل رگرسیون نیز  واردشده)عوامل مؤثر بر دگرگونی فرهنگ سیاسی(  نیب شیپمتغیرهای 

وارد مدل شدند.  زمان همی )جمعیتی( ا نهیزمی ها یژگیومتغیر شامل متغیرهای مستقل و  21

ی )اسمی و ترتیبی( به تحلیل ا مقولهباید توجه داشت که شرط ورود متغیرهای کیفی یا 

کردن  به متغیرهای تصنعی است. برای تصنعی ها آنرگرسیون چندمتغیره قبل از هر چیز، تبدیل 

 عنوان متغیر جداگانه با دو یک متغیر به( یها نهیگزی، باید هریک از طبقات )ا مقولهمتغیرهای 

گیرد. درمورد بتعلق  «یک»دوم کُد  ةو به طبق «صفر»اول کُد  ةد و به طبقوش  تعریف هطبق

و صفری،  پور بیعمل شود )حب طور نیچندوجهی )چندشقی( نیز باید هم یا متغیرهای مقوله

سطح تحصیمت، وضعیت  برای متغیرهای محل تولد، جنسیت، ها لیتبداین  (.786: 1899

 اقتصادی انجام شد. -تآهل، وضعیت اشتغال و پایگاه اجتماعی
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، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به تفکیک برای سه نسل جوان، 6تا  7های  در جدول

. براساس دهد یمخمصة مدل رگرسیونی را نشان  7آمده است. جدول  سال بزرگو  سال انیم

درصد،  91در تحلیل، در نسل جوان حدود  واردشدهت متغیرهای گف توان یمنتایج این جدول 

درصد تغییرات متغیر وابسته،  98حدود  سال بزرگدرصد و در نسل  1/91 سال انیمدر نسل 

 اند. یعنی تغییرات فرهنگ سیاسی را توضیح داده

 نسل کیبه تفک یونیمدل رگرس ةخالص. 4 جدول

 نسل
 یبستگ هم بیضر

 (Rچندگانه )

  نییتع بیضر

(R Square) 

 شده لیتعد نییتع بیضر

(Adjusted R Square) 

 برآورد استاندارد اشتباه

(Std. Error of the 

Estimate) 

 68/2 918/1 966/1 881/1 جوان

 11/8 911/1 989/1 811/1 سال انیم

 22/2 999/1 821/1 861/1 سال بزرگ

 

که  طور همان. دهد یمنشان معناداری کل مدل رگرسیونی را برای هر سه نسل  1جدول 

 6است. در جدول  دارامعندرصد  1ی اجتماعی در سطح ها نسلدر  F، مقدار شود یممشاهده 

، اند بودهدر تحلیل، که معنادار  واردشدهمتغیرهای  استانداردشدهنیز ضرایب استانداردنشده و 

در نسل جوان از همة آمده است. براساس نتایج،  ها نسلاثر در مدل برای  نیتر یقوترتیب  به

 بیترت بهو ستون آخر جدول، هفت متغیر  tدر معادله، با توجه به مقدار  واردشدهمتغیرهای 

ی حمایت از برابری جنسیتی، دانش سیاسی، عمقة سیاسی، اعتماد ها شاخصاهمیت شامل 

ا متغیر ی بدار امعنی محل تولد، ارتباط ا نهیزمسیاسی، مدارای سیاسی، مشارکت مدنی و ویژگی 

فرهنگ سیاسی دارند. این متغیرها با بیشترین ضریب بتا همراه است و برای تأثیر بر فرهنگ 

دیگر، مطابق با انتظارات تئوریک مطالعه و براساس  به عبارتشود.  سیاسی مثبت محسوب می

متمایل به بازنمایی فرهنگ سیاسی  سال بزرگنتایج این پژوهش، جوانان بیشتر از افراد 

ی حمایت از برابری ها انگاره ژهیو بهدر مدل،  دار امعن. همچنین متغیرهای اند بودهاتیک دموکر

در مقایسه با  ها آنجنسیتی و دانش سیاسی جوانان از عوامل اصلی تفاوت در فرهنگ سیاسی 

 است. ساالن بزرگ
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 نسل کی( به تفکANOVA) طرفه کی انسیوار لیتحل قیمدل از طر یدارامعن. 5 جدول

 مدل لنس
 مجموع

 مجذورات

 ةدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذور
F یدارامعن 

 جوان

 ونیرگرس

 مانده باقی

 کل

111/11177 

881/1681 

981/12148 

21 

221 

276 

118/112 

269/4 
198/68 111/1 

 سال انیم

 ونیرگرس

 مانده باقی

 کل

679/4649 

246/1798 

827/8164 

21 

111 

141 

611/861 

828/8 
929/86 111/1 

 لسا بزرگ

 ونیرگرس

 مانده باقی

 کل

718/2688 

216/224 

621/2966 

18 

76 

61 

814/189 

888/7 
121/29 111/1 

 

ترتیب اهمیت، شامل  در معادله، شش متغیر به واردشده، از همة متغیرهای سال انیمدر نسل 

ی دانش سیاسی، حمایت از برابری جنسیتی، عمقة سیاسی، اعتماد سیاسی، مدارای ها شاخص

اند. این متغیرها بیشترین  ی با متغیر فرهنگ سیاسی داشتهدارامعنمشارکت مدنی ارتباط  سیاسی و

براساس مبانی  سال انیمضریب بتا را دارند و برای تأثیر بر فرهنگ سیاسی مثبت هستند. در نسل 

اعتنا باشند، اما  یبو  راگعملنظری، انتظار بر این بود که این متغیرها بازنمای فرهنگ سیاسی 

که در فرضیة اول هم مشخص شد، اگرچه از نظر آماری معنادار نبودند، اما بیشتر از  گونه همان

جوانان به بازنمایی فرهنگ سیاسی دموکراتیک تمایل داشتند. پس باید توجه داشت، متغیرهای 

از  سال انیمی دانش سیاسی و حمایت از برابری جنسیتی افراد ها انگاره ژهیو بهدر مدل،  دار امعن

 است. ساالن بزرگدر مقایسه با  ها آنعوامل اصلی تفاوت فرهنگ سیاسی 

ترتیب اهمیت، شامل  در مدل به واردشده، هفت متغیر از همة متغیرهای سال بزرگدر نسل 

ی دانش سیاسی، عمقة سیاسی، حمایت از برابری جنسیتی، اعتماد سیاسی، وضعیت ها شاخص

ی با متغیر فرهنگ سیاسی دارند. این متغیرها دار امعنط تأهل، مشارکت مدنی و جنسیت، ارتبا

باالترین ضریب بتا را دارند و برای تأثیر بر فرهنگ سیاسی مثبت هستند. نتایج مرتبط با نسل 

بیش از  ها آننشان داده شد،  تر شیپکه  طور مانبراساس ممحظات تئوریک است. ه سال بزرگ
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د ده یمنشان  6گ سیاسی محدود هستند. نتایج جدول بازنمای فرهن سال انیمجوانان و افراد 

 تیکمتر، حما یاسیس ةمحدود، دانش و عمق یاسیها به فرهنگ س آن شیعلل گرا نیتر عمده

. متغیرهایی مانند جنسیت و وضعیت تأهل هم در این میان کمتر و... است یتیجنس یبرابر از

 .اند داشتهنقش 

 نسل کیتفک به مدل دراثر  نیتر یقو بیترتبهمعنادار  یرهایمتغ ةنداردشدنشده و استااستاندارد بیضرا. 6 جدول

 مدل نسل
 استانداردشده بیضرا استانداردنشده بیضرا

t یدارامعن 
B بتا استاندارد اشتباه (Beta) 

 جوان

 ثابت 1

 یتیجنس یبرابر از تیحما

 یاسیس دانش

 یاسیسة عمق

 یاسیس اعتماد

 یاسیس یمدارا

 یمدن مشارکت

 تولد محل

481/2- 

784/1 

724/1 

812/1 

228/1 

299/1 

212/1 

247/1 

174/8 

181/1 

187/1 

171/1 

129/1 

179/1 

176/1 

617/1 

- 

761/1 

726/1 

816/1 

271/1 

192/1 

168/1 

117/1 

816/1- 

796/16 

717/12 

794/9 

114/9 

111/6 

186/1 

119/2 

861/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

186/1 

 سال انیم

 ثابت 1

 یاسیس دانش

 یتیجنس یبرابر از تیحما

 یاسیس ةعمق

 یاسیس اعتماد

 یاسیس یمدارا

 یمدن مشارکت

681/7- 

711/1 

117/1 

826/1 

199/1 

862/1 

266/1 

281/8 

176/1 

177/1 

112/1 

181/1 

166/1 

161/1 

- 

771/1 

786/1 

291/1 

218/1 

218/1 

144/1 

714/1- 

419/8 

117/11 

247/6 

816/1 

771/1 

898/7 

162/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

 سال بزرگ

 ثابت 1

 یاسیس دانش

 یاسیس ةعمق

 یتیجنس یبرابر از تیحما

 یاسیس اعتماد

 وضعیت تأهل

 یمدن مشارکت

 تیجنس

764/1 

162/1 

871/1 

819/1 

216/1 

111/11 

218/1 

979/1- 

499/7 

169/1 

141/1 

118/1 

172/1 

918/2 

148/1 

967/1 

- 

161/1 

822/1 

811/1 

241/1 

216/1 

167/1 

189/1- 

816/1 

211/9 

118/7 

218/1 

997/7 

811/8 

941/2 

189/2- 

461/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

111/1 

116/1 

189/1 
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 یریگ جهینتبحث و 
 شهر سنندج ی اجتماعیها نسل یاسیفرهنگ س یدگرگونهدف اصلی این مطالعه، بررسی روند 

 -سان و نه در جهات هم -سو با سایر جامعة ایران ی اخیر همها سال بوده است. شهر سنندج در

با تحوالتی عمده مواجه شده است. این شهر بیش از سه دهه است پیوسته در حال افزایش 

شده از روستاها  ی آن از راه طبیعی و با استفاده از مهاجران واردهتیجمعجمعیت بوده و افزود  

بیش از  1881-1861ی ها سال؛ برای مثال، جمعیت آن طی دیآ یم دست بهو شهرهای اطراف 

با افزایش جمعیت،  زمان همنفر رسیده است.  712.464نفر به  217.184دو برابر شده و از 

 عنوان بهنسبت شهرنشینی و تراکم جمعیت در شهر نیز افزایش داشته است. اگر این مقوله را 

 ژهیو بهیروهای تغییر مانند تحصیمت، ن ها سالدستاوردهای نوسازی بپذیریم، طی این 

جوانان و زنان افزایش یافته  خصوص بهی اجتماعی ها هیالتحصیمت دانشگاهی در میان بیشتر 

، تحوالتی مثبت در کار و فعالیت اقتصادی و اشتغال صورت نگرفته و نیبا وجود ااست. 

 کردگان لیتحصن جوانان و در میا ژهیو بهی بیکاری، ها نسبتنیز شده است. همچنین  تر میوخ

ن تاریخی استان و نبود افتنی توسعهدر درجة اول به  مسئلهباالست. این  ازحد شیب

ی از جمله اقتصاد راکد و لیبه دالی مولد اقتصادی در آن و در مراتب بعدی ها یگذار هیسرما

جوان  در کل کشور، تکیه بر اقتصاد بخش خدماتی، ساختار جمعیتی شده نهینهادنامتوازن 

ی و سایر عوامل دیگر مربوط است. الملل نیبی و ا منطقهاستان، نوسان و بحران بازارهای 

ی اخیر، سنندج مانند سایر نقاط کشور از نیروهای تغییر فراملی ها سال، طی ها نیابر  افزون

ی مجازی ها شبکهی ارتباطی فراگیر، ها رسانهو عناصر آن از قبیل گسترش  شدن یجهانمانند 

 .. در امان نمانده است.و.

در این زمینه، که همواره در حال  سنندجی مختلف ها نسل یاسیفرهنگ س یدگرگونبررسی 

تغییر است )مانند پژوهش دربار  سایر رفتارهای انسانی( مشکل و پیچیده است. با وجود پیچیدگی 

انجام شد و  1884ی نسلی، پژوهش حاضر در مقطعی از زمان، یعنی سال ها دادهموضوع و نبود 

ی شد. در این پژوهش، اگرچه آور جمعگرفتن رویکردی نسلی  ی پژوهش با درپیشها داده

راهنمای ی معتبری را ها هینظر ،اند شدهکمتر متوسل تاریخی  یها لیو تحل ها یبه بررسنگارندگان 

 کردند. استفاده)پیمایش( تجربی  ةآماری استوار بر مطالع یها دادهاز  دادند وکار خود قرار 
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ی اجتماعی شهر سنندج روندی دگرگون از ها نسلبراساس مطالعة حاضر، فرهنگ سیاسی 

فرهنگ سیاسی دموکراتیک طی  ژهیو بهی سیاسی، ها فرهنگفرهنگ سیاسی محدود به دیگر 

ی پیشین ها نسلدهد،  و این روند همچنان ادامه دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می کند یم

در این فرهنگ  ها آنبازنمای فرهنگ سیاسی محدود هستند. براساس نتایج، ( بیشتر سال بزرگ)

. کنند یمی دیگر حمایت ها نسلیا کمتر از  کنند یسیاسی، از برابری جنسیتی حمایت نم

 تر جوانی ها نسلاز   عمقهیا این شناخت و  به سیاست ندارند یا شناخت و عمقه همچنین

از  تر نییپا مشارکتشانیا  کنند یجمعی مشارکت نم در زندگی مدنی وها  کمتر است. آن

ها باالتر از  آن  یاسیساست. البته یافتة متناقض در پژوهش آن است که اعتماد  تر جوانی ها نسل

و جوان است. نکتة کلیدی آن است که روند دگرگونی فرهنگ سیاسی در  سال انیمی ها نسل

شدن  سوی دموکراتیک بهن در جریان است و شهر سنندج مانند سایر نقاط دیگر، با گذر زما

 .رود یمپیش 

در فرهنگ سیاسی محدود  ساالن بزرگگرفتن  در توجیه و توضیح وضعیت فوق و جای

. براساس اند برخاستهی سنتی ها طیمحی دیگر از ها نسلاحتماالً بیشتر از  ها آنگفت  توان یم

و یا  سواد یب ها آن، بیشتر اند داشتهایی خاستگاه روست سال بزرگنتایج، بیش از نیمی از افراد 

یا بازنشسته هستند؛  دار خانهدارای همسر و از نظر شغلی، یا  ها آنو بسیاری از  اند بودهسواد  کم

اند و تحصیمت دانشگاهی  شده متولدجوانان، در شهر  ژهیو به، سال انیمکه بیشتر افراد  درحالی

حال ( و از نظر شغلی، بیکار یا در نکرده ازدواج ها مجرد )هرگز دارند. همچنین بیشتر آن

حمایت کمتر دانش و عمقة سیاسی کمتر، ، سال بزرگ، در نسل ها نیابر  هستند. عموه لیتحص

و جنسیت از متغیرهای اثرگذار بر  وضعیت تأهلو  تر نییپا، مشارکت مدنی از برابری جنسیتی

 .آید می شمار به ها آنالگوی فرهنگ سیاسی محدود 

براساس نتایج، فرهنگ سیاسی جوانان روند تغییر را طی کرده است یا در حال دگرگونی 

 یاسیفرهنگ س یسال بازنما و معنادارتر از نسل بزرگ شتریب که یدرحال گر،یبه عبارت داست. 

؛ برای مثال، در دهد یمرا نیز بروز  عملگرااعتنا و  یبی ها فرهنگی از ا زهیآم، است کیدموکرات

ی حمایت از برابری جنسیتی، مشارکت مدنی و عمقة سیاسی بیشتر از دو نسل ها رهانگا

از دو  تر نییپای اعتماد سیاسی و دانش سیاسی ها انگارهقرار دارد، اما در  سال بزرگو  سال انیم
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تفاوت چندانی ندارد. همچنین باید توجه  ها آننسل دیگر است و در زمینة مدارای سیاسی با 

ی دارند، یعنی دارندگان مدارج تحصیلی باالی تر یامروزی ها یژگیونی که داشت جوانا

ی دیگر ها نسلاقتصادی باال، بیشتر از سایر جوانان و -دانشگاهی و متعلق به پایگاه اجتماعی

مطابق  هرچند-سال انیممستعد فرهنگ سیاسی دموکراتیک هستند. براساس نتایج مطالعه، افراد 

بیش از نسل جوان بازنمای فرهنگ سیاسی دموکراتیک است و کمتر از  -با انتظار نبوده است

 .اند دادهرا بروز  عملگرااعتنا و  یبی ها فرهنگی از ا زهیآمجوانان 

نتایج مطالعة حاضر با پشتوانة نظری و تجربی همراه است. این مقوله که نسل جوان و 

ی ها فرهنگیک، با دیگر سوی فرهنگ سیاسی دموکرات بهشهر سنندج ضمن حرکت  سال انیم

ها  آن  یتجربی ها افته( و ی2118تسلر و گائو )سیاسی نیز همراه هستند، با چارچوب نظری 

ی شناس سنخی تجربی از کشورهای خاورمیانه، ها دادهی آور جمعبعد از  ها آنسویی دارد.  هم

شد   عناصر بررسی، ها آنی فرهنگ سیاسی ارائه کردند. به اعتقاد ها یریگ جهتخود را از نظر 

 ارتباط یبو نه  دهند یمی را تشکیل بُعد تکی ریگ جهتفرهنگ سیاسی در این جوامع، نه یک 

جغرافیایی نیز معتقدند، فرهنگ -یی فرهنگیگرا منطقهطرفداران نظریة با یکدیگر هستند. 

ارد ؛ به همین دلیل در یک جامعه، در بیشتر موردیپذ یمسیاسی از متغیرهای مختلفی تأثیر 

ی تاریخی، اقتصادی و... ، ها تفاوتفرهنگ سیاسی یکنواختی وجود ندارد، بلکه با توجه به 

 ی دیگر متفاوت است.ا منطقهی به ا منطقهفرهنگ سیاسی از 

 براساس( همخوانی دارد. 1899؛ 1848نتایج این مطالعه با کار نظری و تجربی اینگلهارت )

ی دموکراتیک ها ارزشی فرامادی دارند، بیشتری به ها ارزشی اینگلهارت، افرادی که ها افتهی

شهر سنندج  سال انیمتوان گفت یکی از دالیل بازنمایی بیشتر نسل  اساس می عمقه دارند. براین

در مقایسه با  ها آنی مادی ها ارزششدن بیشتر نیازها و  در فرهنگ سیاسی دموکراتیک، برآورده

مدارک تحصیلی باال، دارند  سال انیمداد بیشتری از افراد جوانان است. براساس نتایج مطالعه، تع

افرادی که در  دهد یمی اینگلهارت نشان ها افتهو شاغل و دارای همسر هستند. همچنین ی

 ،جنگ و قبل از آن  افراد دور ازند ا شده ریپذ جامعهیی از رفاه، یعنی پس از جنگ ها دوره

این نکته از کار اینگلهارت برای افزایش فرهنگ  ی فرامادی دارند.ها تمایل بیشتری به ارزش

مناسب است. باید توجه  سال بزرگدر مقایسه با نسل  تر جوانی ها نسلسیاسی دموکراتیک 
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ی تجربة زیستة قبل از انقمب را دارند. در این میان، نحو بهامروزی  سال بزرگداشت، نسل 

ن تفاوت که نسل جوان تجربة زیستة و جوان خود محصول انقمب هستند؛ با ای سال انیمنسل 

ی هم نحو بهنیز  سال انیمآن را ندارند. البته نسل  بیپرفرازونشدهة اول انقمب و تحوالت 

ی اجتماعی و سیاسی بعد از ها یدگرگونی اوایل انقمب هستند و ها گفتمانمتأثر از تحوالت و 

 اند. انقمب را دیده

در  یدوران کودک یریپذ جامعه یه الگوهااز آنجا کبراساس مطالعة اینگلهارت،  

بر عوامل  عموه یفرهنگ راتییثر است، تغؤم اریها بس آن یها و ارزش ورهانظام با یریگ شکل

که دوران  ینسل گر،ید انی. به باست ینسل راتییمانند تغ ،گرید یتابع عوامل یطیمح

 یها و باورها اند، ارزش کرده یسپر یکمبود و بحران اقتصاد طیخود را در شرا یریپذ جامعه

رفاه  طیخود را در شرا یریپذ که دوران جامعه ینسل یها ارزش دارند، اما انهیگرا  یشدت ماد به

بودن فرهنگ  این نکته نیز برای توجیه پایین .ستین یاند، چندان تابع عوامل اقتصاد گذرانده

که گفته شد، جوانان  طور انهممفید است.  سال انیمسیاسی دموکراتیک جوانان سنندج از افراد 

بر تحصیمت خود  روز روزبهمواجهند و  شدن یجهانامروزی با نیروهای تغییر و دستاوردهای 

ی جدید و بیشتر، با موجی از افزایش توقعات در ها آموزش. همچنین ضمن کسب ندیافزا یم

در مر و زندگی شک پیامد این ا . بیشوند یمبرابر واقعیاتی نابسامان و محدودکننده مواجه 

شدت  بهی ها و باورها ارزشسوی  ی بیشتر بهریگ جهتی، کمبود و بحران اقتصاد طیشرا

، سال بزرگ(، نسل جوان در مقایسه با نسل 1898است. به نظر اینگلهارت و ولز ) انهیگرا یماد

 افتهی توسعهعقمنی دارد، اما این تغییرات نسلی در جوامع -ی سکوالرها ارزشتأکید بیشتری بر 

ی این مطالعه با نتایج مطالعة قادرزاده و ها افتهنمود بیشتری دارد؛ بنابراین ی تر مرفهی نوع بهو 

ها با افزایش سن، ابعاد شناختی و رفتاری  سویی دارد. براساس مطالعة آن ( هم1886همکاران )

 فرهنگ سیاسی معلمان بوکان افزایش یافته است.

امعة مورد مطالعه و تأثیر آن بر الگوهایی که گاهی ج گذار حالضروری است وضعیت در 

ی اجتماعی است، مدنظر قرار بگیرد. از دیدگاه ها نسلخمف انتظار فرهنگ سیاسی در میان 

  گذار از جامعة سنتی دیچیپة ایران در حال حاضر در وضعیت دشوار و امع( ج1841رزاقی )

یاسی افراد نیز به تبعیت از این مرحلة به جامعة متجدد قرار دارد. در این شرایط، فرهنگ س
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گذار، میان اشکال متضاد فرهنگ سیاسی تبعی )محدود( و فرهنگ سیاسی مشارکتی 

 .برد یم سر به)دموکراتیک( 

ی اجتماعی، بازنمایی ها نسلاز دیگر نتایج مطالعه آن است که با افزایش مشارکت مدنی 

. این یافته تأییدی بر مدعای نظری پاتنام دابی یمدر فرهنگ سیاسی دموکراتیک افزایش  ها آن

. او مشارکت مدنی را ندیب یم( است که مشارکت مدنی را در فرهنگ سیاسی مؤثر 1888)

ی به مسائل عمومی و آمادگی درگیرشدن در مند عمقهمشارکت فعال در موضوعات عمومی، 

ندج آن است که میزان ی نسل جوان شهر سنها یژگیو. از داند یمی عمومی ها تیفعالمباحث و 

بیشتر بوده است. از نتایج دیگر این   سال بزرگی ها نسلها در مقایسه با  آن  یمدنمشارکت 

اقتصادی در جهت مثبت بر فرهنگ سیاسی  -پژوهش تأثیر تحصیمت و پایگاه اجتماعی

تأیید ( را 1848در میان نسل جوان است. این یافته گزار  نظری پاتنام ) ژهیو بهدموکراتیک، 

ی فرهنگ ها یریگ جهتاقتصادی متوسط و زیاد، -که افراد دارای پایگاه اجتماعی کند یم

ی مطالعة قادرزاده و همکاران ها افتهی دارند. همچنین با یتر فعالو  تر کیدموکراتسیاسی 

سویی دارد که به ارتباط مثبت میان سطح تحصیمت و  ( هم2116( و مطالعة آمونیتی )1886)

 اند. اسی دست یافتهفرهنگ سی

( که حاکی از 1881افزون بر آنچه بیان شد، نتایج مطالعة حاضر با نتایج مطالعة احمدی )

ی مستعد دموکراسی در میان مردم ساکن شهر سنندج بوده است، اسیسوجود نوعی فرهنگ 

یده ( نیز د1886با نتایج مطالعة قادرزاده و همکاران ) شیوب کمسویی دارد. این همخوانی  هم

در پژوهش خود دریافتند، نیمی از معلمان مدنظر، در گونة فرهنگ سیاسی  ها آن. شود یم

ی بازنمای وضعیت نوع به، اعتنا یبها با گونة  دموکراتیک قرار دارند و پس از آن، بیشتر آن

یی و رشد نامتوازن در ابعاد سو ناهمنوعی  ها افتهفرهنگ سیاسی جامعة ایران هستند. همچنین ی

 اختی و کنشی فرهنگ سیاسی معلمان را نشان داده است.شن

 



 841    ی اجتماعی شهر سنندجها نسلتحلیل روند دگرگونی فرهنگ سیاسی 

 

 منابع
 ( 1881احمدی، یعقوب ،)«ةفرهنگ سیاسی؛ مطالع یشناس رویکردهای قومی و گونه 

 .216-228: 7شمار   فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران،، «شهر سنندج موردی

 ( 1882احمدی، یعقوب و آزاد نمکی ،)«های  نسل فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان

های  های جهانی برای ایران، اقوام و استان های پیمایش ارزش داده ةایرانی )تحلیل ثانوی

 .117 -181: 8، شمار  یکاربردی شناس جامعهفصلنامة ، («آن

 ( 1884احمدی، یعقوب، محمدزاده، حسین و ابوبکر مجیدی ،)«ی فرهنگ شناس گونه

 فصلنامة، «فرهنگی-یرهای اجتماعیسیاسی دانشجویان استان کردستان بر پایة متغ

 .129-114: 1، شمار  ی کاربردیشناس جامعه

 ( 1898اینگلهارت، رونالد و کریستین ولزل ،)نوسازی، تغییرات فرهنگی و دموکراسی ،

 ترجمة یعقوب احمدی، تهران: نشر کویر.

 ( 1848اینگلهارت، رونالد ،)ترو ریمم ةترجم، پیشرفته صنعتی ةتحول فرهنگی در جامع ،

 انتشارات کویر. :تهران

 ( 1891بشیریه، حسین ،)تهران: انتشارات گام نو.موانع توسعة سیاسی در ایران ، 

  تهران: ی آماری در علوم رفتاریها روش(، 1849) زند ینجفپاشا شریفی، حسن و جعفر ،

 انتشارات سخن.

 ( 1841پای، لوسین ،)«مجلة نامه ، ترجمة مجید محمدی، «فرهنگ سیاسی و توسعة سیاسی

 .74-84: 6و  1، شمار  فرهنگ

 ( 1841چلبی، مسعود ،)تهران: نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی یشناس جامعه ،

 .نشر نی

 راهنمای جامع کاربرد (، 1899، کریم و رضا صفری )پور بیحبSPSS  در تحقیقات

 ، تهران: مؤسسة راهبرد پیمایش.ی کمّی(ها دادهپیمایشی )تحلیل 

 ی فرهنگ سیاسی، مطالعة موردی: شناس گونه»(، 1881، هادی و حمید سرشار )خانیکی

 .181-81: 11، شمار  دوفصلنامة پژوهش سیاست نظری، «دانشجویان دانشگاه کردستان



  1937 زمستان، 4، شمارة 7مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة    842

 

 ( ،1892داوسون، ریچارد، کنت، پرویت و کارن داوسون ،)ترجمة ی سیاسیریپذ جامعه ،

 ، اهواز: نشر الجورد.فر یجواهرمهدی 

 9و  4، شمار  فصلنامة نقد و نظر، «فرهنگ سیاسی ما یها مؤلفه»(، 1841) سهراب ،رزاقی :

211-218. 

 ن.انتشارات کیا: ، تهرانالمعارف علوم اجتماعی درآمدی بر دایره ،(1841) ساروخانی، باقر 

  نتایج تفصیلی سرشماری عمومی (، 1886ی استان کردستان )زیر برنامهسازمان مدیریت و

 ، سنندج: معاونت آمار و اطمعات.شهرستان سنندج 1335سال  نفوس و مسکن

 ( 1881سرشار، حمید ،)یمورد مطالعة: آن بر مؤثر عوامل و یاسیسفرهنگ  یپولوژیت 

ی دانشگاه شناس جامعهکارشناسی ارشد  نامة انیپا، کردستان دانشگاه انیدانشجو

 یی.طباطبا عممه

 تهران: انتشارات فرزان روز.یرانفرهنگ سیاسی ا(، 1898، محمود )القلم عیسر ، 

 مطالعات   انتشارات پژوهشکد، تهران: فرهنگ سیاسی ایران(، 1898) ، محمودالقلم عیسر

 .فرهنگی و اجتماعی

 ( 1894شایگان، فریبا ،)«دوفصلنامة علوم ، «بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی

 .148-118: 4، شمار  سیاسی

  ،قالب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران ان(، 1891) محمدرضاشریف

 ، تهران: نشر روزنه.معاصر

 سنجش تساهل سیاسی و »(، 1881، خلیلی، محسن و حسین اکبری )ابوالقاسم، شهریاری

فصلنامة ، «پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نمونه ،عوامل مؤثر بر آن

 .121-98: 19، شمار  راهبردی سیاست یها پژوهش

 ثر در اعتماد ؤعوامل م»(، 1894) این یفاطم سیاوشو  سیامکی، حیدرب، ابوترا، طالبی

، علوم سیاسی ةپژوهشنام، «سیاسی: پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

 .219-148: 7شمار  
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 ( 1886قادرزاده، امید، احمدی، یعقوب و خالید میارغنج ،)« مطالعة پیمایشی

فصلنامة مطالعات و ، «نگ سیاسی معلمان و عوامل مرتبط با آنی فرهها یریگ جهت

 .216-281: 2، شمار  تحقیقات اجتماعی در ایران

 ( 1891قیصری، نوراله و ابوالفضل شکوری ،)« فرهنگ سیاسی: پژوهشی در ساختار و

 .17-28: 82، شمار  نشریة نامه مفید، «تحوالت نظری یک مفهوم

  ،تهران: ان نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصربحر(، 1892) اصغر یعلکاظمی ،
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