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چکیده

بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان و نقش تجربههای جامعه پهایری بههویهژه
نقش زیست جهان دانشگاهی در شکل دهی بهه ایهن فرهنهگ ،موضهوع مقالهه
حاضر است .رویکرد نظری تحقیق این اسهت کهه زیسهتجههانِ دانشهگاهی
بهعنوان عرصه جدیدی از تجربه جامعهپایری با شکلگیری فرهنهگ سیاسهی
دموکراتیک رابطه دارد .از نظر روش شناسی ،پژوهش حاضر به شیوة پیمهایش
و کاربرد پرسش نامه در میان دانشجویان کارشناسی دانشهگاه تههران بهه اجهرا
درآمده است .با توجه به مسئلة تحقیق و نوع دادههای مورد نیاز از «طری پانل
گاشتهنگر» برای جمعآوری دادهها استفاده شده است .نتایا تحقیق بیانگر این
 عنو هیئم علمی دانشگاه پیا
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است که دانشجویان «نسهبتاً» از فرهنهگ سیاسهی دموکراتیهک برخوردارنهد و
زیست جهان دانشگاهی از نظر دموکراتیک بودن ،باالترین رتبهه را نسهبت بهه
سایر عوامل جامعه پایری دارد .با ارزیابی تفاو فرهنگ سیاسی دانشهجویان
سال اول و دانشجویان سال آخر مهیتهوان اسهتدالل کهرد کهه زیسهتجههان
دانشگاه ،مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک است بهگونهای که دانشجویانی که
تجربه زیسته دانشگاهی بیشتری دارند ،اعتقاد بیشتری به دموکراسهی داشهته و
بیشتر از آن حمایت میکنند و باور بیشتری نیز بهه «ارزشههای دموکراتیهک»
دارند.

واژگان کلیدی :ف هنگ سیاسی ،عورم ااماهپای  ،زی تاهان مرنشذگاهی،
مرنشجویان ،مرنشگاه ،ه رن
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مقدمه
تاریخ است .تجربه بشری چه بهلحاظ «تاریخی» و چه از نظر «عقالنهی» ،اولویهت و
برتری ساختار دموکراتیک را بر سایر اشهکال قهدر

نشهان داده اسهت ( )1ازایهنرو

توجه به مسئله دموکراسی ،بررسی ویژگیها و م لفههای آن ،موانع و محدودیتهها
و مزیتهای سهاختار دموکراتیهک از اساسهیتهرین محورههای مطالعها

علوم بههویهژه جامعههشناسهی و بههطهور

خاص جامعهشناسی سیاسی بوده است.
درباره تبیین پیدایش ،توسعه و نهادینه شدن دموکراسی دو رویکرد «سهاختاری»
و «فرهنگی» در جامعهشناسی سیاسی از اهمیهت بیشهتری برخوردارنهد .در رویکهرد
ساختاری ،پدیده دموکراسی از لحاظ ماهیت ساختارهای سیاسی ،توسعه اقتصادی و
نهادها و قوانین دموکراتیک نگریسته شده است .وجود پارلمان ،قوانین دموکراتیهک،
سههطح اقتصههادی توسههعهیافتههه ،سههاختارهای تفکی هکشههده و تخصص هی بهههعنههوان
پیششرطهایی قلمداد میشوند که بهرای شهکلگیهری و نهادینهه شهدن دموکراسهی
ضرور

دارد .در مقابل ،چشمانهداز فرهنگهی اسهتدالل مهیکنهد کهه دموکراسهی و

نهادهای دموکراتیک ،مستلزم ارزش ها و باورهها و بههطهورکلی بسهترهای فرهنگهی
دموکراتیک است و تا زمانیکه زمینه و شرایط فرهنگی یک جامعه پتانسهیل تغییهر و
تحول دموکراتیک را نداشته باشد ،شکلگیری ،تهداوم ،ثبها

و کهارایی دموکراسهی

امکانپایر نخواهد بود.
نکته مهم در این مورد ،وجود رابطه متقابل و مکمل بین «ساختار» و «فرهنهگ»

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

فیلسوفان و دانشمندان عرصههای مختل

متفکهران،

زیستجهان دانشگاهی و نق

دموکراسی و ایجاد جامعهای دموکراتیک از مهمترین دسهتاوردهای انسهان در طهول

است (بشیریه .)1376 ،ساختارهای اجتمهاعی ،اقتصهادی و سیاسهی در عهین اینکهه 105

میتوانند فرهنگ و باورهای فرهنگی را دگرگون کنند ،خود ممکن است نتیجه تغییر
و تحوال

فرهنگی باشند .با توجه به این رابطه ،درصهورتیکهه در یکهی از ایهن دو

هساختار یا فرهنگه تحولی رخ دهد ،تحول در دیگری اجتنابناپایر اسهت .بها ایهن
وجود ،در بررسی این دو سطح میتوان تأثیر آنها بر یکدیگر را انتزاع کرده و بهطهور
جداگانه به بررسی آنها پرداخت .از این رویکرد اسهت کهه نظریهه فرهنهگ سیاسهی
بهمًابه رویکردی جدید به مطالعا

جامعهشناسی سیاسهی و علهوم سیاسهی افهزوده

شههده و تحلی هلهههای مههرتبط بهها دموکراس هی و نهادهههای دموکراتیههک و چگههونگی
شکلگیری و ثبا

ساختار دموکراتیک در چارچوب این نظریه بررسی شده است.

 .1طرح مسئله
تالش برای ایجاد جامعهای دموکراتیک و نهادینه کردن دموکراسی در ایران با قدمتی
یکصدساله هکه از جنبش مشروطه تا به امروز تهداوم دارده همچنهان ددددهه اصهلی
نظریهپردازان توسعه سیاسهی اسهت .بهه ایهن منظهور تحلیهلههای متعهددی دربهاره
توسعهنیافتگی سیاسی و عدم شکلگیری نهادهای دموکراتیک ارائه شده است .وجهه
دالب این مطالعا  ،معطوف به بررسی ساخت سیاسهی اقتدارگرایانهه جامعهه ایهران
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بوده است و از این منظر در قالهب تئهوریههایی کهه وجهود اسهتبداد را در تغییهر و
تحوال

جامعه ایران م ثر می دانند بهه مسهئله دموکراسهی و عهدم شهکلگیهری آن

نگریسته شده است (ازجملهه کاتوزیهان 1383 ،و آبراهامیهان .)1376 ،درواقهع ایهن
تئوریها معتقدند ،ساختار اقتدارگرایانه حاکم بر دولتهای ایران که بهطور مکرر در
طول تاریخ تداوم داشته است نهتنها هیچ فرصهت و مجهالی را بهرای اشهکال دیگهر
حکومت باقی نگااشته است ،بلکه همچنین منجر به بازتولید اقتدار و روابط قهدر
عمودی و فرهنگ تابعیت در جامعه ایران شده است .اما واقعیت این است که چنین
رویکردهههایی تقلی هلگرایانههه و ی هکبعههدی اسههت و نقههش فرهنههگ و تأثیرگههااری
فرایندهای گسترده جامعهپایری را در این مورد نادیده انگاشتهاند.
وجه دیگر این قضیه هبهمًابهه مسهئله محهوری مقالهه حاضرهه مسهئله فرهنهگ
سیاسی و نقش آن در فرایندهای توسعه سیاسی و تحقق جامعه دموکراتیک است .از
این رویکرد ،فرهنگ صرفاً بازتاب سهاختارهای اجتمهاعی هاقتصهادی نیسهت ،بلکهه

بهمًابه حوزه مستقلی است که میتواند تأثیرگاار بوده و حتهی زمینههسهاز تغییهرا
اجتماعی و اقتصادی گسترده باشد( .)2درحقیقت باید تأکید کهرد کهه اتخهاذ رویکهرد
فرهنگگرا بهمعنای نفی یا بیاعتبار کردن تحلیلهای اقتصادی یا ساختاری در تبیهین
توسعه سیاسی نیست ،بلکه بحث بر این استدالل مبتنهی اسهت کهه بها وجهود تهأثیر
ساخت سیاسی در فرایند توسعه سیاسی ،نقش فرهنگ سیاسی ،اجتنابناپهایر اسهت
و تا زمهانیکهه فرهنهگ سیاسهی آمهادگی تکًرگرایهی ،مشهارکت سیاسهی و تحهول
دموکراتیک را نداشته باشد ،توسعه سیاسی محقق نخواهد شد.
چشماندازهای مختلفی نگریسته شده است (آلموند و وربا 1963 ،دال 1961 ،پهای،
 1370دایمونهههد1998a ،و  1998bآلمونهههد و پهههاول .)1978 ،در ایههن راسهههتا دو
چشمانداز قابل توجه است« :فرهنگ سیاسی تهوده» و «فرهنهگ سیاسهی نخبهه» .در
پژوهش حاضر ،با انتخاب دانشجویان بهعنوان نخبگان فکهری ههنهه الزامهاً سیاسهیه
مقاله در وجه توصیفی این است که باورها و ارزشهای سیاسی دانشجویان ،کهه بهه
عنوان پیشگامان و عامالن تغییرا

سیاسیهاجتماعی ایران در عرصة توسعة سیاسهی

مطری هستند ،تا چه حد متأثر از الگوی فرهنگ سیاسی دموکراتیک است همچنهین
در بعد تبیینی مطالعه ،بهمنظور بررسی عوامل م ثر بر فرهنهگ سیاسهی دانشهجویان،
نقش تجارب جامعهپایری در عرصههای مختل

اجتماعی و بهطهور خهاص ،نقهش

زیستجهانِ دانشگاهی در فرایند شکلگیری فرهنگ سیاسی دانشجویان ،با استناد به
این فرض که «الگوها و ایستارهای کنشگران در سطح زندگی سیاسی ،تابعی از نهوع
تصور روابط و الگوهای موجود در سطح زندگی اجتماعی اسهت» (بشهیریه:1378 ،
 )76مورد تأکید قرار گرفته است .در این مورد مسئله تحقیق ،بررسهی نقهش عوامهل
جامعهپایری مانند خانواده ،مدرسه ،رسانهها و بهویژه دانشگاه در تقویهت و تهرویا
فرهنگ سیاسی دموکراتیک است.
 .2مروری بر مطالعات تجربی
فرهنگ سیاسی بهعنوان مفههومی جدیهد در علهم سیاسهت در چهارچوب سیاسهت

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

جامعه و فرهنگ سیاسی از رویکردی نخبه گرایانه بررسی شده است .مسهئله اصهلی

زیستجهان دانشگاهی و نق

بررسههی فرهنههگ سیاسههی در چههارچوب توسههعه سیاسههی از رویکردههها و
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تطبیقی ،برای روشنتر و نظاممند ساختن بخش زیادی از دانستههها دربهاره مفهاهیم
جاافتادهای مًل «منش ملی» مطری شده است (چیلکهو  .)342 :1377 ،ایهن مفههوم
عمدتاً در مطالعاتی که جنبه تطبیقی داشهتهانهد ،رواا پیهدا کهرد .در ایهن مطالعها ،
تالش بر این است که با استفاده از مفهوم فرهنگ سیاسی ،الگوها و جهتگیریهای
ملتهای مختل

نسبت به نظام سیاسی خود با دیگر جوامع و ملتها مورد مقایسهه

قرار گیرد .مطالعه تطبیقی پژوهشگران امریکایی هآلموند و ورباهه در سهال  1963در
پنا کشور امریکا ،انگلستان ،آلمان ،ایتالیا و مکزیک ،نخستین کار نظامیافته در زمینهه
فرهنگ سیاسی است .فرهنگ سیاسی توسط آلمونهد و وربها ( )14 :1963در کتهاب
«فرهنگ مدنی» و با تأثیرپایری از تئوری کارکردگرایانه پارسونز بهه «نظهام سیاسهی
آنگونه که در شناخت ،احساسا

و ارزیابیهای مردم درونی شهده» ،تعریه

شهده

است.
آلموند و وربا در مطالعة گستردهای در سال  1959فرهنگ سیاسی پهنا کشهور
ایاال

متحده ،انگلیس ،ایتالیا ،آلمان و مکزیک را مورد بررسهی قهرار دادنهد .ههدف

آنها از این مطالعه ،بهدست آوردن مجموعهای از دادههای مقایسهای بود که براساس
آن می خواستند فرهنگ سیاسی در این کشورها را مورد سنجش قرار دهند .اما جلوه
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خاصی از فرهنگ سیاسی که آلموند و وربا مورد تأکیهد قهرار داده و آن را برجسهته
میکنند «فرهنگ مدنی »1است .فرهنگ مدنی ترکیبی از سه نهوع فرهنهگ مشهارکتی،
تابع و محدود است (قوام .)74 :1376،تأکید و توجهه آلمونهد و وربها بهر «فرهنهگ
مدنی» بر این نکته داللت دارد که هر سه نوع ایدهآل فرهنگ سیاسی (مشارکتی ،تابع
و محدود) بهعنوان زیربنهای فرهنگهی ،بهرای یهک سیاسهت دموکراتیهک و پایهدار،
مطلوب و مناسب نیست .فرهنهگ سیاسهی محهدود ،ویژگهی جوامهع سهنتی اسهت
جوامعی که در آنهها نهادههای توسهعهیافتهه از نظهر کیفهی نیهاز بهه نهوعی سیسهتم
ارزشگااری متفاو

دارند .فرهنگ سیاسی تابعی نیز مطلوب نیست بهردهم اینکهه

شهروندان در این نوع فرهنگ ،دانش سیاسی الزم را دارا مهیباشهند ،امها فاقهد ایهن
احساس هستند که میتواننهد عهامالن دموکراتیهک مه ثری باشهند .از سهوی دیگهر
1. Civic Culture

فرهنگ مشارکتی ،با خود خطر ایجاد گونهای افهراطِ دموکراتیهک را بهههمهراه دارد.
بسیاری از شهروندان میکوشند تا از طریق مشارکت تودهای خود ،بر تغییرا

تهأثیر

بگاارند ،که این میتواند منجر به بیثباتی شود که بههطهور جهدی آرمهان هنجهاری
ثبا

سیاسی را خدشهدار میسهازد (بهاری 1-80 :1989 ،بهه نقهل از نصهرتینهژاد،

 )26 :1379اما فرهنگ مدنی ،نوعی فرهنگ سیاسی متعادل است که در آن فعالیهت
خالقانه سیاسی با انفعال و سنتگرایی توازن یافته است .از نظر آلموند و وربها ایهن
نوع فرهنگ سیاسی مناسبترین و مطلوبترین فرهنهگ در یهک نظهام دموکراتیهک
در نقد رویکرد آلموند و وربا میتوان به این نکته اشاره کهرد کهه مقایسههههای
آنها بهلحاظ الگوی برتر فرهنگ سیاسی ،با نوعی بینش «ارزشمدارانه» همهراه بهوده
است به این معنی که مطالعه تطبیقی فرهنگها بر پیشفرضههایی از یهک فرهنهگ
سیاسی ایدهآل و «برتر» هفرهنگ مدنی امریکاییه مبتنهی اسهت کهه تفهاو
را نادیده میگیرد.

مفهومشناسی و مطالعه آلموند و وربا با پژوهشها و مفهومشناسیهای دیگهری نیهز
همراه بوده است که هرکدام در ادامهه مطالعهه آنهها ادبیها فرهنهگ سیاسهی را توسهعه
دادهاند .رابر دال ( )1961فرهنگ سیاسی را به مسئله دموکراسی و نیز فرهنگ نخبگهان
ارتبههاط داده و ضههرور نفههوذ فرهنههگ دموکراسههی در سههطح نخبگههان را بههرای ظهههور
دموکراسی اجتنابناپایر میداند .لوسین پای ( )1370با مرتبط ساختن ارزشهایی چهون
اعتماد ،برابری ،آزادی و وفاق به فرهنگ سیاسی آن را با توسعه سیاسی پیونهد مهیدههد.
الری دایموند (1998aو « )b1998باور به مشهروعیت دموکراتیهک» را گهزاره بنیهادی در
تحلیل رابطه بین دموکراسی و فرهنهگ سیاسهی مهیدانهد .آلمونهد و پهاول ( )1375نیهز
فرهنگ سیاسی را با تواناییهای نظام سیاسهی (ثبها و توسهعه سیاسهی) و ایسهتارها و
احساسا شهروندان نسبت به آن مورد بررسی قرار میدهند .بهنظر آنها توسعه سیاسهی،
بازتاب میزان عرفی شدن فرهنگ سیاسی است.
ه یکی از مهمترین مطالعا

انجامشده در مورد فرهنگ سیاسی در ایران مطالعه

محمود سریعالقلم ( )1378با عنوان «مبنای عشیرهای فرهنگ سیاسهی ایهران» اسهت.
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ارزشهای سیاسی جوامع مختل

و تنهوع
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پایدار است (آلموند و وربا.)1963 ،

سریعالقلم سطح دالب در فرهنگ سیاسی ایران را از نوع بافت سنتی میدانهد کهه از 109

آن تحت عنوان «فرهنگ عشیرهای» یاد میکند .او معتقد است نظام سیاسی ایهران در
طول تاریخ تا سلسله پهلوی ریشه عشیرهای داشته و این ساختار عشیرهای ،فرهنهگ
عمومی ،سیاسی و اجتماعی را کامالً تحتالشعاع قرار داده است .تالش برای حاف
رقبا ،عالقه به افراد بیکفایت برای واگااری مسهئولیتهها ،روش سهرکوب در حهل
ستیزهها ،بیاعتمادی شدید به یکدیگر یها فردمحهوری و مطلهقگرایهی ،عمهدهتهرین
صور های این فرهنگ در عرصه سیاسی هستند .بهنظر سریعالقلم ،بههدلیهل وجهود
نظام سیاسی عشیرهای ،فرهنگ سیاسی مردم در نتیجه سلطه این نظام در چهارچوب
بافت عشیرهای بازتولید شده است .مطالعه سریعالقلم از نظهر اینکهه توانسهته اسهت
فرهنگ سیاسی ایران را در چارچوب واحد و منسجمی مهورد تحلیهل قهرار دههد و
همچنین بهگونهای علی زمینههای ظهور و تداوم ایهن فرهنهگ را تبیهین کنهد ،قابهل
توجه است ،اما این مطالعه بهواسطه اتکای صرف بر دادههای تاریخی و عدم کاربرد
روش تجربی برای تأیید ادعاهای خود و نیز مفهروض گهرفتن گهزارهههایی دربهاره
جامعه ایران که خود نیازمند تأیید تجربی هستند قابل نقد است.
پژوهش های متعدد دیگری نیز در مورد فرهنگ سیاسهی در ایهران انجهام شهده
است که با رویکردهای خاص و مبتنیبر دددده های ذهنی محققان ،به توسهعه ایهن
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حوزه از جامعه شناسی سیاسی کمک کردهاند .برخی از ایهن مطالعها
گونهشناسیهای مختل

ضهمن ارائهه

از فرهنگ سیاسی به تحلیهلههای تبیینهی در مهورد عوامهل

م ثر بر فرهنگ سیاسی نیز دست زدهاند (هاشمزاده حسینی 1379 ،رضایی.)1378 ،
فقدان رویکرد نظری مستدل بهویژه در مباحهث تبیینهی از ضهع ههای عمهده ایهن
پژوهشها است .برخی دیگر (میهری 1374 ،و شهیرینکهام چهوری )1378 ،نیهز در
تالش برای تبیین فرهنگ سیاسی نقش عوامل مختل

بهویژه ساختار سیاسهی را در

بازتولید فرهنگ سیاسی مورد توجه قرار دادهاند.
پژوهش حاضر در تداوم ایهن پهژوهش هها و در چهارچوب مطالعها

توسهعه

سیاسههی ضههمن ارائههه گونهههشناسههی جدیههدی از فرهنههگ سیاسههی ،نقههش تجههارب
جامعهپایری در دانشهگاه در شهکلگیهری فرهنهگ سیاسهی را مهورد بررسهی قهرار
میدهد.

 .3چارچوب نظری
یکی از رویکردهای برجسهته و مسهلط در تفکهر جامعههشناسهی سیاسهی ،انسهجام،
توسعه و ثبا

نظام سیاسی را مستلزم وجهود جامعهه مهدنی توسهعهیافتهه مهیدانهد

(فالک .)1999 ،در ایهن چشهمانهداز ،جامعهه مهدنی صهرفاً بهر چهارچوب سیاسهی
فراهمشده توسط دولت مبتنی نیست ،بلکهه جههتگیهریهها ،نگهرشهها و اههداف
شهروندان ،نقشی بنیادی در انسجام و تداوم جامعه مدنی و بالتبع تداوم نظام سیاسی
ایفا میکند .در این معنهی ،وجهود جامعهه مهدنی توسهعهیافتهه ،شهکل توسهعهیافتهة
میشود که دموکراسی عالوهبر نهادها و ساختارهای دموکراتیک ،نیازمند شههروندانی
با گرایش به ارزشها و هنجارهای دموکراتیهک و بههعبهارتی برخهوردار از فرهنهگ
سیاسی دموکراتیک است.
بنابراین یکی از دالیهل اهمیهت نظریهه فرهنهگ سیاسهی در مطالعها

از تحلیهلههای سهاختاری در تبیهین دموکراسهی و

شکل گیری جامعه دموکراتیک است .در این چشهمانهداز ،رفتهار سیاسهی کنشهگران
برحسب الگوهای نهادیشدة فرهنگی در فراینهدهای جامعههپهایری سیاسهی تبیهین

میشود .همانگونه که اینگلههار
مطالعا

( )20 :1374خاطرنشهان مهیکنهد ،بخهش عمهدة

مربوط به رفتار سیاسی از زاویه تئوری «انتخاب عاقالنه» انجام شده اسهت،

اما رویکرد فرهنگ سیاسی در تبیین رفتار سیاسی ،جایگزین تئوری انتخاب عاقالنهه
شده است .این نظریه تأکید دارد که واکنشهای افراد نسهبت بهه اوضهاع سیاسهی و
بهعبار

دیگر واکنشهای سیاسی از فرهنگهی بهه فرهنهگ دیگهر و حتهی در درون

خردهفرهنگهای یک جامعه متفاو

است و از سوی دیگهر کهنشههای سیاسهی را

نمیتوان صرفاً نتیجه اوضاع بیرونی دانست و لهاا فرهنهگ ،نقهش مهمهی در شهکل
دادن به آنچه افراد میاندیشند و انجام میدهند ،بازی میکند .فرض تئهوری فرهنهگ
سیاسی این است که تفاو های بینفرهنگی بهطور مستقل و پایدار وجهود دارنهد و
میتوانند پیامدهای سیاسی مهمهی داشهته باشهند (اینگلههار  .)27 :1374 ،بنهابراین
چنانچه فرهنگ سیاسی پتانسهیل دموکراتیهک شهدن را نداشهته باشهد ،انتظهار اینکهه
ساختارها و نهادهای دموکراتیک بقا و تداوم یابند ،گمراهکننده است.
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سیاسی ،ارائه رویکردی متفهاو

توسهعه
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در این چارچوب ،مقاله حاضر بهدنبال بررسی فرهنهگ سیاسهی دانشهجویان و
نقش فرایندهای جامعهپایری در شکلگیری این فرهنگ اسهت .هرچنهد نمهیتهوان
جامعهپایری سیاسی را کامالً بر فرهنگسیاسی منطبق دانسهت ،امها ایهن امهر مسهلم
است که فرهنگ سیاسی نتیجه جامعهپایری سیاسی است.
نظریه ههای متضهادِ جامعهه شهناختیِ مارکسیسهم و فونکسیونالیسهم ،دیهدگاهی
«مشابه» در مورد رابطه جامعه پایری و فرهنگ دارنهد .آنهها جامعههپهایری را ابهزارِ
جامعه برای دائمیسازی و تداوم خود میدانند .ایدئولوژی مسلط هگهاهی آگاهانهه و
آشکارا و گاهی ناآگاهانه و پنهانه از طریق فرایند مسهتمر و مهداوم جامعههپهایری،
فرهنههگ را تعهین مهیبخشههد .مفهههوم «هژمههونی» گرامشههی و مفهههوم دسههتگاههههای
ایدئولوژیک دولتی آلتوسر ،شکلهایی از نظریه جامعهپایری و اجتماعیشدن هستند
که از طریق آنها ایدئولوژی حاکم سلطه یافتهه و فرهنهگ را شهکل مهیدههد (راش،
 .)103 :1377براساس این دو رویکرد هفارغ از تفاو

آنها در «نتیجهة سیاسهی» کهه

برای فرایند جامعهپایری قائلنده فرهنگ و بهویژه فرهنهگ سیاسهی بههمهرور زمهان
تحت سیطره و هژمونی سیاسی و تبلیغی دستگاههای رسمی و نیز عوامل دیررسهمی
جامعهپایری سیاسی شکل می گیرد و الگوی فرهنهگ سیاسهی جامعهه توسهط آنهها
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مشخ

می شود .بر این اساس ،الگوی فرهنگ سیاسی مسلط همان چیزی است که

نظام سیاسی بهمنظور حفظ ثبا

و تداوم بقای خود تحمیل میکند.

این الگوی تحمیلشده توسط نظام سیاسی در جامعه ایران بر ارزشهای سنتی،
اقتدارگرا و بهطورکلی ارزشهای دیردموکراتیک مبتنی بوده اسهت .ایهن ایهدئولوژی
عالوهبر ساختار اجتماعی (کنش سنتی) ،با سهنن مهاهبی ،سهاختار خهانواده ،شهیوة
استبداد شرقی و قداست قدر

سیاسی در ارتباط بوده که بهنوبه خهود بهه بازتولیهد

فرهنگ سنتی و دیردموکراتیک منجر شده و مجاری جامعهپایری و فرهنگپهایری،
رویهمرفته این نوع فرهنگ را تقویت کرده است (بشیریه.)1376 ،
فرهنگ سیاسی گرچه ریشه در زمینهههای جامعههپهایری اولیهه و ثانویهه دارد،
لیکن با نفوذ و گسترش فرایندهای مدرنیزاسیون و تغییر نهادها و بخشهای مختل ِ
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه ،در معرض تغییر و دگرگهونی قهرار مهیگیهرد.
یکی از این نهادها و خردهسیستمها که محصول مدرنیته و فرایندهای نوسازی است،

نظام دانشگاه و زیستجهانِ دانشجویی است که هرچند بهمًابه ابهزاری در کنتهرل و
نظار

نظام سیاسی قرار دارد ،اما ماهیت ویژه و منحصربهفهرد آن باعهث مهیشهود

جایگاه نسبتاً مستقلی از نظام سیاسی و سازوکارهای کنترلی آن بهدست آورد.
جایگاه و نقش دانشهگاه و دانشهجویان در توسهعه آگهاهی سیاسهی و گهرایش بهه
ارزشههای دموکراتیهک و کارکردههای رههاییبخههش توسهط متفکهران مختلفهی چههون
هابرماس ( ،)1971مارکوزه ( ،)1969تورن ( )1971و دالنتی ( )2001مهورد تأکیهد قهرار
گرفته است .هابرماس در این زمینه استدالل میکند که دانشهجویان بههدلیهل عهدم نفهوذ
انتقادی بهوسیله مطبوعا  ،احهزاب سیاسهی و حکومهت را ایفها کننهد (ههوالب:1375 ،
 .)119هابرماس از دانشجویان بهعنوان یکی از مجاری مهم روشنگری سهتایش مهیکنهد.
به این معنا که دانشجویان بهمًابه نیهروی آگهاهیبخهش بها نقهد هژمهونی و ایهدئولوژی
سیاسیهفرهنگی به آزادسازی عرصه عمومی و روشنگری افکار عمومی کمک مهیکننهد.
جامعه مدنی و حوزه عمومی است .مارکوزه ( )1969دانشگاه را کانون انقالب اجتمهاعی
میداند و تورن ( )1971دانشجویان را ترقیخواهترین کنشگران در طبقه متوسط میدانهد.
دالنتی ( )1386با تعری

جدیدی از دانشگاه آن را صرفاً مکان تولید علم نمیدانهد بلکهه

معتقد است نقش اصلی دانشگاه بهویژه در جامعه جدید مرتبط بها ارتباطها بازتهابی 1و
شهروندی 2و توسعه ظرفیت استداللی جامعه است .از نظهر دالنتهی ،ایهن نههاد در قهرن
بیستم از ارزشها و شههروندی دموکراتیهک در برابهر توتالیتاریسهم فرهنگهی و سیاسهی
محافظت کرد و در عصر آموزش تودهای به مکان مهم انتشار ارزشههای دموکراتیهک و
ترقیخواهانه ،مًل برابریخواهی رادیکال ،حقهوق بشهر و دموکراسهی اجتمهاعی تبهدیل
شده است (دالنتی 20 :2001ه.)5
میتوان استدالل کرد که دانشجویان بهه عنهوان اشهغالکننهدگان زیسهتجههان
دانشگاهی ،مدافع و حامالن فرهنگ سیاسی دموکراتیک هستند و با اتخاذ نگهرشهها
و باورهای دموکراتیک ،در مقابل فرهنگ سیاسهی دیردموکراتیهک و سهنتی واکهنش
1. Reflexive Communication
2. Citizenship
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نشان میدهند .زیستجهانِ دانشگاهی بهدلیل جایگاه ویژهای که در سهاختار جامعهه
دارد و دانشجویان از این لحاظ که بهمًابهه قشهر فرهیختهه و نخبهة شههروندان یهک
جامعه هستند میتوانند بهعنوان عامالن ایجاد آگاهی جمعی در جامعهه عمهل کننهد.
درگیری و دخالت دانشجویان در امور شناختی و اطالعاتی ،آنها را بهعنهوان عهامالن
آگاهیبخش جامعه از سایر گروهها متمایز میکند.
با توجه به مباحث نظری باال ،یکی از فرضهای مهم تحقیق این اسهت کهه فراینهدهای
جامعهههپههایری دانشههجویان در محههیط خههانواده ،مدرسههه و آموختههههههای آنههها در جریههان
تأثیرپایری از رسانهها روندی دیردموکراتیک داشته و بخش عمهدة الگوههای جامعههپهایری
بیش از آنکه تلقینکننده ارزشها ،هنجارها و قواعد دموکراتیک باشد ،بهر جههتگیهریهها و
رهیافتهای سنتی تأکید دارند .از سوی دیگر توجه مقاله معطوف بهه نقهش متمهایز دانشهگاه
و زیستجهانِ دانشگاهی در تغییر این نگهرشهها و جههتگیهریهاسهت :عقایهد و باورهها،
عناصرِ قلمرو شناخت هستند و زیستجهانِ دانشگاهی از منهابع و سرچشهمهههای بنیهادینی
است که در آن شناخت تعدیل ،تولید و بازتولید میشود چنهین تحهولی بها تولیهد و توسهعه
فرهنگ سیاسی دموکراتیک همراه میشود.
اتخاذ رویکرد نظری باال و تأکید بر نقشی که دانشجویان و نظام دانشهگاهی در
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شکلگیری فرهنگ سیاسی ایفا میکنند ،با دیهدگاه کهنش متقابهل (بهرخالف نظریهه
مارکسیستی و کارکردگرایی) که دگرگونی در ایستارها و نگهرشههای کنشهگران را
نتیجه طبیعی ،اگرچه نه اجتنابناپایر ،جامعهپایری درنظر می گیهرد ،منطبهق اسهت.
درواقع نظام دانشگاهی بهمًابه عرصه جدیدی از تجربه برای کنشهگران ،ادراکها
احساسا

و

سیاسی و بهطورکلی فرهنگ سیاسی آنها را متحول و دگرگهون مهیکنهد.

تجربه دانشگاه بهمًابه عرصه جدیدی برای پایرش الگوها و قواعد اجتمهاعی ظهاهر
میشود که میتواند تولیدکننده فرهنگ دموکراتیک باشد.
 .4فرضیههای تحقیق
 .1فرضیه نخست با استناد به چارچوب نظری تحقیق این است که الگهوی فرهنهگ
سیاسی دانشجویان ،جهتگیری دموکراتیک دارد و علت آن ،تجربهای است که افراد
در زیست جهانِ دانشگاه و بهاصطالی در فرایند جامعهپهایری از طریهق ایهن عامهل

کسب میکنند .این فرضیه میتواند به دو شکل صور بندی شود:
ه «الگوها و ارزشهای القایی در زیست جهانِ دانشگاه ،دموکراتیکتهر از سهایر
زیستجهانها (خانواده ،مدرسه ،رسانهها) یا عوامل جامعهپایری است».
ه «دانشجویان سال آخر (که تجربه زیسته دستکم چهارساله در محیط دانشگاه
دارنههد) از فرهنههگ سیاسههی دموکراتیههکتههری نسههبت بههه دانشههجویان سههال اول
برخوردارند».
 .2فرضیه دوم تحقیق به تجربه زیسته دانشجویان در محیط دانشگاه با توجهه بهه نهوع و
انسانی ،فرهنگ سیاسی دموکراتیکتهری نسهبت بهه دانشهجویان گهروه فنهیهتجربهی داشهته
باشههند» .اسههتدالل معطههوف بههه ایههن فرضههیه ،بههه موضههوعا و مسههائل شههناختی دو گههروه
دانشجویان و اشتغال ذهنی آنها به مسائل خاص آموزشی و پژوهشی آنهها مربهوط مهیشهود.
دانشجویان گروه علوم انسانی بیش از دانشجویان فنیهتجربی با تغییرا شهناختی (تغییهر در
هستند .درواقع اقتضائا معرفتشناختی حیطه تخصصهی علهوم انسهانی ،بههدلیهل «انسهانی»
و«نسبی»بودن آن انعطافپایری باالتری نسبت به قواعد و اصهولِ مکهانیکی و طبیعهی علهوم
فنیهتجربی دارد .از منظر «جامعهشناسی معرفت» ،میتوان مدعی شد که عالیهق ،ههدفهها و
نیتهای شناختی متفاو ِ هریک از این گروهها در مورد قطعیت معرفهت ،در باورهها ،افکهار
و اندیشههههههای اجتمههاعی و سیاسههی آنههها نیههز بازتههاب دارد ازایههنرو ،پههایرش ارزشههها و
باورهای نوین یا بازاندیشی در آموزهههای ازپهیشآموختههشهده در میهان دانشهجویان علهوم
انسانی نسبت به جزمگرایی شناختی گروه فنیهتجربی بیشتر احتمال وقوع مهییابهد .بنهابراین
دانشجویان گروه علوم انسانی راحتتر مهیتواننهد آمهوزهههای سهنتی و پیشهینِ خهود را در
تجربة جدید خود مورد بازاندیشی قرار دهند.
 .5روش تحقیق
از نظر روششناسی ،مطالعه حاضر از نوع مطالعها پیمایشهی اسهت .در ایهن پهژوهش
تالش بر این بوده است تا تجارب جامعهپایری دانشهجویان پهیش از ورود بهه دانشهگاه
مورد سنجش قرار گرفته و با تجربة جامعهپایری در دانشگاه در رابطه بها متغیهر وابسهته

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

باورها ،عقاید و ایدهها) ،چالش در این باورهها و تعهدیل و تجدیهد اندیشهههایشهان روبههرو
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ماهیت فعالیت آموزشی آنها مرتبط است .بر این مبنا «بهنظر میرسد دانشجویان گهروه علهوم
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تحقیق یعنی فرهنگ سیاسی مورد مقایسهه قهرار گیهرد ازایهنرو عامهل «زمهان» اهمیهت
اساسی در تحقیق حاضر دارد .شناختهشدهترین طری مطالعهه تحقیقها زمانمنهد ،طهری
پانل است که در آن تنها یک گروه در طول زمان مورد مطالعه قرار مهیگیهرد .امها طهری
پانل بهدلیل مسائل خاص خود و محدودیتهای آن ،توسط طریهای دیگری جهایگزین
شده است که طری شبهپانل (روند پژوهشی) ،طری پانل گاشهتهنگهر و طهری آزمایشهی
گاشتهنگر ازجمله آنها است (دواس .)1376 ،در این پژوهش نیز بههتناسهب امکانها و
تواناییهای تحقیق بهمنظور بررسی موضهوع مهورد مطالعهه از طهری پانهل گاشهتهنگهر

1

استفاده شده است .در این روش ،اطالعا تنها در یک مقطهع زمهانی جمهعآوری شهده
است اما در مورد دو برهه زمانی ،پرسش صور گرفته است تا واقعهای را که بهین ایهن
دو زمان رخ داده بررسی کند (دواس )45 :1376 ،به این معنی کهه در سهنجش الگهوی
جامعهپایری افراد با توجه به موقعیت فعلی آنها ،الگوی جامعهپایری در دانشهگاه مهورد
بررسی قرار گرفته است ،اما سنجش الگوی جامعهپایری دانشجویان تا پیش از ورود بهه
دانشگاه توسط عوامل مختل

جامعهپایری به این شیوه انجام شده کهه از آنهها خواسهته

شده است به پرسشهای مربوط به این بخش با توجه به تجربه خهود در دوران پهیش از
ورود به دانشگاه پاسخ گویند یعنی پاسخگویان بها ارجهاع بهه گاشهته بهه پرسهشههای
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مربوط به سنجش تجربه جامعهپایری خود توسط عوامل مختل

(شامل جامعههپهایری

از طریق خانواده ،مدرسه و رسانهها) پاسخ گفتهاند.
جامعه آماری پژوهش ،دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تههران ،متشهکل از
دختر و پسر در کلیه دانشکدههای دانشهگاه تههران هسهتند .حجهم نمونهه براسهاس
فرمول کوکران و با درنظر گرفتن فرض حداکًر ناهمگنی برابر  300نفر تعیهین شهده
است .بهمنظور انتخاب نمونهای احتمالی و دقیق از جامعه آماری که گویای نمونهای
نمایا با توجه به اهداف تحقیق باشد ،از نمونهگیری طبقههبنهدیشهده اسهتفاده شهده
است .در مرحله نخست نمونه گیری ،برای انتخاب طبقا  ،از نمونهگیری قضاوتی

() 3

استفاده شده است که بر این اسهاس از گهروه علهوم انسهانی ،دانشهکدهههای علهوم
اجتماعی ،ادبیا

و هنرهای زیبا و از گروه فنیهتجربی ،دانشکدهههای علهوم پایهه و
1. Retrospective Panel Design

دانشکده فنی انتخاب شدهاند .پس از انتخاب طبقا
تفکیک دانشکدهها مشخ

اولیه ،گرایشهای تحصیلی بهه

شدند .با توجهه بهه حجهم نمونهه ( 300نفهر) و تعهداد

دانشکدههای انتخابشده ( 5دانشهکده) ،از ههر دانشهکده  60نفهر انتخهاب شهدند.
بهطور تصادفی از هر دانشکده  3گرایش انتخاب شده و هر گرایش به دو گروه سال
اول و سال آخر( )4تفکیک شده است و از ههر گهروه 10 ،نفهر مهورد مصهاحبه قهرار
گرفته اند .توزیع نمونههای انتخابشده به تفکیک گروهها ،دانشکدهها و رشهتهههای
تحصیلی (گرایشها) بهشری زیر است:

دانشکده علو اجتماعی
مرد شناسی
ارتباطا

گروه علو انسانی
دانشکده هنرهای زیبا
هنرهای تجسمی
شیرسازی

پژوهشگری

موسیدی

زیسمشناسی

میندسی کامپیوتر

( )5

فرهنگ سیاسی :این مفهوم دربرگیرنده جهتگیریها ،ارزیابیها و ایستارهای افهراد
نسبت به نظام سیاسی و بخشهای مختل

آن است (آلموند و وربا .)13 :1963 ،در

پژوهش حاضر بررسی فرهنهگ سیاسهی در چهارچوب دو نهوع آرمهانی« 1فرهنهگ
سیاسی دموکراتیک» و «فرهنهگ سیاسهی دیردموکراتیهک» انجهام شهده اسهت .ایهن
گونهشناسی 2از طریق پنا شاخ

بهشری زیر مورد سنجش قرار گرفتهاند.

جدول شماره ( .)2مؤلفهها و شاخصهای فرهنس سیاسی دموکراتیک

1
2
3
4
5

شارصهای فرهنگ سیاسی دموکراتیک
آگاهی سیاسی
اعتداد ب کارایی و صال یم سیاسی رود ب عنوان کنشگر سیاسی
اعتداد ب تأثیرگ اری سیاسم بر زندگی افراد
اعتداد ب دموکراسی و مایم از آن
اعتداد ب ارزشهای دموکراتیک

سطح ارزیابی

مناب استیراج

شروط ز

آلموند و وربا ()1963

شروط کافی

ری دایموند ()1383
محداسارت

1. Ideal Type
2. Typology

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

 .6تعریف مفاهیم و متغیرها

دانشکده ادبیا
فلسی
باستانشناسی
زبان و ادبیا
عرب

گروه فنیهتجربی
دانشکده علو پای
دانشکده فنی
زمینشناسی
میندسی ندش برداری
فیییک
میندسی عمران
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جدول شماره ( .)1توزیع نمونههای انتخابشده به تفکیک گروهها ،دانشکدهها و رشتههای تحصیلی (گرای

ها)
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انتخاب این شاخ
شههاخ

ها مبتنیبر مطالعا

محققان حوزه فرهنگ سیاسهی اسهت :سهه

نخسههت از مطالعههه آلمونههد و وربهها ( )1963اسههتخراا شههده اسههت .آنههها

جهتگیری و ارزیابی مًبت و باالی هریک از افراد نسبت به این شاخ
بههمراه شاخ

ها را (البته

های دیگهر) بههعنهوان گونهة «مشهارکتی» فرهنهگ سیاسهی تحلیهل

کردهاند ،که سنخیت باالیی با الگوی فرهنگ سیاسی دموکراتیک مورد نظر ما دارد.
شاخ

«اعتقاد بهه دموکراسهی و حمایهت از آن» بها اسهتناد بهه دیهدگاه الری

دایموند ( )1383و بحث او از منابع ظهور دموکراتیک مهورد اسهتفاده گرفتهه اسهت.
«اعتقاد به ارزشهای دموکراتیک» ،بهمًابه بدیهیتهرین م لفههای اسهت کهه

شاخ

برای برخورداری از یک فرهنگ دموکراتیک ضروری اسهت .سهه شهاخ

نخسهت

بهعنوان «شرطهای الزم» وجود یک فرهنگ دموکراتیک درنظر گرفتهه شهدهانهد کهه
فقدان و یا ضع

آنها بیانگر فقدان پیشزمینهها و پیششرطهای حداقل برای ظهور

فرهنگ سیاسی دموکراتیک است در عین اینکه ،وجود آنها نیز بهتنههایی نمهیتوانهد
گویای دموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی باشد .چهبسا که یک جامعه دیردموکراتیهک
و اقتدارطلب واجد ایهن شهاخ
دموکراتیک را بهشد
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هها اسهت ،امها هرگونهه گهرایش و جههتگیهری

سرکوب و حاف میکند ازایهنرو ،ظههور فرهنهگ سیاسهی

دموکراتیک عالوهبر پیششهرطههای مهاکور ،نیازمنهد مکمهلههای دیگهری اسهت.
شههاخ

هههای «اعتقههاد بههه دموکراسهی و حمایهت از آن» و «اعتقههاد بههه ارزشهههای

دموکراتیک» می توانند بهمنزله شاخ

هایی قلمداد شوند که «شرطهای کافی» بهرای

تحقق یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک را فراهم میکنند.
جامعهپذیری سیاسی :جامعهپایری سیاسهی ،مفههومی اسهت کهه در زیرمجموعهه
مفهوم عامتر جامعهپایری قرار میگیرد .جامعههپهایری «فراینهد تهأثیر متقابهل بهین یهک
شخ

و محیط اجتماعی او است که نتیجه آن پایرش مدلهای رفتهار اجتمهاعی در آن

محیط و پیدایی نوعی انطباق بین فرد و جامعه است» (بیرو .)363 :1366 ،در نتیجهه ایهن
تعامل و «بهواسطه آن فرد دانشها و مهار های الزم اجتماعی را برای مشارکت مه ثر و
فعال در زندگی گروهی و اجتماعی کسب میکند» (شایانمههر .)152 :1377 ،زمهانیکهه
این مفهوم با رابطه فرد با هنجارها و ارزشهای معطوف به سیاست پیوند یابد ،مهیتهوان
آن را در چارچوب جامعهپایری سیاسی صور بندی کهرد« .رونهدی کهه بههوسهیله آن

فرهنگهای سیاسی شکل میگیرد ،باقی میماند و تغییر میکند» (آلموند و پهاول:1978 ،
 .)79عواملی که فرایندهای مههم جامعههپهایری در درون آنهها رخ مهیدههد ،بها عنهوان
«کارگزاران جامعههپهایری» شهناخته مهیشهوند (گیهدنز .)84 :1373 ،خهانواده ،مدرسهه،
دانشگاه و رسانهها ازجمله کارگزاران مهمی هستند که در تحقیق حاضر بر نقش آنهها در
شکلگیری فرهنگ سیاسی تأکید شده است.
 .7اعتبار 1و روایی

2

ه اعتبار سازه :در این نوع اعتبار ،یک شاخ

با انتظارا

از این نظر که تا چه انهدازه

برآمده از نظریه همخوانی دارد ،مهورد ارزیهابی قهرار مهیگیهرد (دواس،

 .)68 :1376اعتبار شاخ

های مربوط به سنجش فرهنگ سیاسی به کمک این نهوع

اعتبار انجام شده است.
است (دواس .)68 :1376 ،در بررسی اعتبار گویههای مربوط به عوامل جامعهپایری
سیاسی و گویههای مربوط به هریک از شاخ

ههای فرهنهگ سیاسهی از ایهن نهوع

اعتبار استفاده شده است .اعتبار صوری شهاخ

هها توسهط  15نفهر از دانشهجویان

کارشناسی ارشد و دکترای جامعهشناسی انجام شده است .بهمنظور افزایش روایهی و
قابلیت تکرار نتایا پژوهش از شاخ

های چندگویهای استفاده شده است.

جدول شماره ( .)3نتایج تحلیل روایی از طریق نزمون نلفای کرونباخ در مورد شاخصهای تحقیق

متغیر

فرهنگ سیاسی

تجارب
جامع پ یری

شارص
آگاهی سیاسی
اعتداد ب کارایی و صال یم سیاسی رود ب عنوان یک کنشگر سیاسی
اعتداد ب تأثیرگ اری سیاسم بر زندگی افراد
اعتداد ب دموکراسی و مایم از آن
اعتداد ب ارزشهای دموکراتیک
الگوی جامع پ یری رسان ای (دموکراتیکهغیردموکراتیک)
الگوی جامع پ یری در رانواده (دموکراتیک ه غیردموکراتیک)
الگوی جامع پ یری در مدرس (دموکراتیک ه غیردموکراتیک)

میدار آلیا
.88
.79
.89
.85
.78
.82
.80
.85
1. Validity
2. Reliability

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

ب ه اعتبار صوری :میزان توافق متخصصان در مهورد یهک شهاخ

یها معیهار

زیستجهان دانشگاهی و نق

اعتبار متغیرها و شاخ
ال

ها به دو شکل انجام شده است:
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 .8یافتههای تحقیق
ویژگیهای جمعیتشناختی 48 :درصد از پاسخگویان این پهژوهش را دانشهجویان
مرد و  52درصد را زنان تشکیل میدهند که بیش از  93درصد آنهها در گهروه سهنی
 18تا  23سال قرار دارنهد 87 .درصهد مجهرد و بقیهه متأههل هسهتند 50 .درصهد از
پاسخگویان را دانشجویان سال اول و نیم دیگهر را دانشهجویان سهال آخهر تشهکیل
میدهند 54 )6(.درصد پاسخگویان ،تهرانی و  46درصد از سایر شهرستانها بودهاند.
 .9الگوی فرهنگ سیاسی دانشجویان
پرسش نخست پژوهش معطوف به شناخت الگوی فرهنگ سیاسهی دانشهجویان بها
توجه به سنخهای دوگانه فرهنگ سیاسی دموکراتیکهدیردموکراتیهک اسهت .توزیهع
نتایا برحسب شاخ

های کلی فرهنهگ سیاسهی در جهدول شهماره ( )4و توزیهع
ههای آن در جهدول

نتایا برحسب معرفهای فرهنگ سیاسی بهه تفکیهک شهاخ

شماره ( )5ارائه شده است .جهتگیری مًبت و موافق پاسخگویهان نسهبت بهه ایهن
معرفها و شاخ
مخال
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ها بیانگر فرهنهگ سیاسهی دموکراتیهک و جههتگیهری منفهی و

نسبت به آنها بهمًابه الگوی دیردموکراتیهک فرهنهگ سیاسهی تعریه

شهده

است.
جدول شماره ( .)4توزیع نتایج ،برحسب شاخصهای فرهنس سیاسی

شروط فرهنگ
سیاسی دموکراتیک

بسیار
زیاد
36/7

زیاد

متوسط

کف

بسیار
کف

میانگین
(دامن 1تا)5

3/40

13

7

3

4/00

آگاهی سیاسی

20/3

44/7

13

11/7

10/3

3/53

شارصهای فرهنگ سیاسی
اعتداد ب تأثیر سی اسم بر زندگی

شرطهای ز

شرطهای کافی

باور ب کارایی سیاسی رویش
ب مثاب یک کنشگر

10

36

36/3

12/7

5

3/33

مایم از دموکراسی و اعتداد ب آن

14

41/3

7/30

14

0

3/55

اعتداد ب ارزشهای دموکراتیک

2

3

33

33

2

2/97

براساس تحلیل نتایا شاخ
در بیشتر شاخ

های فرهنگ سیاسی (جدول شماره  )4میتوان گفهت،

ها میانگینهای بهدستآمده بیش از «متوسط» (میهانگین  )3اسهت.

در بین شاخ

های فرهنگ سیاسی که به دو گروه شرطهای الزم و کهافی تفکیهک

شدهاند شاخ

«اعتقاد بهه تهأثیر سیاسهت بهر زنهدگی» دارای بیشهترین میهانگین و

شههاخ

«اعتقههاد بههه ارزشهههای دموکراتیههک» دارای کمتههرین میههانگین اسههت.

«آگهاهی سیاسهی» و

شاخ

های «حمایت از دموکراسی و اعتقاد بهه آن» ،شهاخ

شاخ

«باور به کارایی و صالحیت خود بهمًابه یک کنشگر سیاسی» بههترتیهب در

مراتب بعدی اهمیت قرار دارند.
ههایی کهه «شهرطههای

بهطورکلی میتوان استدالل کرد که دانشجویان در شهاخ

الزم» برای داشتن فرهنهگ سیاسهی دموکراتیهک اسهت ،نمهره بهاالیی کسهب کهردهانهد.
دانشجویان همچنین «اهمیت دموکراسی و حمایت از آن» را بهعنوان یکی از شهرطههای
«کافی» فرهنگ سیاسی دموکراتیک تأیید میکنند .با وجهود ایهن ،ارزیهابی دانشهجویان از
سایر شاخ

ها چندان مًبت نیست .این نتیجه بیانگر ارزیابی منفی دانشجویان نسبت بهه

ارزشهای دموکراتیک بهمًابه «محتوای حکومت سیاسی» است.
ارزیابی دانشجویان نسبت به هریک از معرفهای شاخ

های پناگانهه بهاال و

توزیع دقیقتر نتایا در جدول شماره ( )5ارائه شده است.

باور ب کارایی سیاسی رویش ب مثاب
یک کنشگر

آگاهی سیاسی

اعتداد ب تأثیر سیاسم بر زندگی

شار
صها

معرفها
تمای ب فعالیم در ا یاب سیاسی سازگار با عداید رود برای رسیدن ب
اهداف
اعتداد ب ندش دولم در تغییر زندگی م ا و روب یا بد کردن آن
هم چیی ما ب اراده رداوند وابست اسم اکمان نمی توانند در زندگی ما
تغییر ایجاد کنند.
ناتوانی ا یاب سیاسی در انعکا و برآورده سارتن رواست های اعنا
هر فردی می تواند مسیر زندگی و آینده اش را رود تعیین کند چ در
امریکا باشدچ در ایران
دموکراسی یعنی اکمیم اکثریم و محرو شدن اسلیم
تعیین سیاسم های کلی نظا و سدر مطلا سیاسی در ایران در ارتیار
رئیس جمیور اسم.
در کومم های دموکراتیک ،شرکم در انتیابا یک ا اسم ن
تکلیف
براسا سانون اساسی هم افراد و گروهها میتوانند نامید
ریاسم جمیوری شوند.
یکی از اصول دموکراسی سبول نظر اکثریم تی در صور اشتباه بودن
اسم.
میفترین وظایف مجم تشییص ارتالف بین شورای نگیبان و
مجلس اسم.
فددان تأثیر مشارکم یا عد مشارکم ما ،در سیاسم گ اری ها و تغییرا
سیاسی آینده
فددان صال یم ما در مورد سناو درباره مشروعیم یک کومم و
صال یم آن و پیروی از نظر رهبران جامع در این مورد
پیروی کام از رهبران سی اسی و م هبی جامع در تیمیف گیریهای
سیاسی
عم برمبنای عدیده رود در صور تناد آن با عداید رهبرانی ک مورد
اعتماد ما هستند.

کامال
میالف

میالف

بینظر

موافا

کامال
موافا

2.0

19.7

29.0

32.0

17.3

3.43

11.3

38.7

22.0

15.0

13.0

2.80

36.7

40.3

13.0

7.0

3.0

1.99

5.3

42.3

31.0

20.0

1.3

2.70

16.6

40.3

20.1

19.6

3.4

2.53

20.3

44.7

13.0

11.7

10.3

2.47

24.2

44.4

27.0

3.1

1.3

2.11

1.3

18.7

41.0

28.0

11.0

2.71

12.7

21.3

25.0

23.7

17.3

3.12

8.3

11.7

15.0

43.7

21.3

3.75

12.3

9.7

13.0

46.7

18.3

3.74

27.0

35.0

17.3

13.7

7.0

2.39

27.3

32.7

21.3

13.7

5.0

2.36

16.7

40.3

20.0

19.7

3.3

2.53

3.3

17.7

30.0

34.0

15.0

3.40

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

جدول شماره ( .)5توزیع نتایج برحسب معرفهای فرهنس سیاسی دانشجویان بهتفکیک شاخصهای فرهنس سیاسی
میانگین
دامن 1
تا 5

زیستجهان دانشگاهی و نق

«ارزشهای دموکراتیک» هاگر چه در سطح نزدیک به متوسط اسهته امها در مقایسهه بها
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اعتداد ب ارزشهای دموکراتیک

مایم از دموکراسی و اعتداد ب
آن

اعتداد ب ناتوانی رود در تأثیرگ اری بر تیمیما سیاسی

22.3

38.7

17.7

18.0

3.3

2.41

توانایی تغییر سوانین و تیمیما سیاسی در صور تالش زیاد

11.7

25.3

29.0

24.0

10.0

3.05

دموکراسی بیترین و برترین شک کومم اسم.
دموکراسی بیترین شک کومم اسم تی اگر در جامع ای روب عم
نکند.
فددان کارایی دموکراسی در جامع ای مث جامع ما
بی نیازی ما ب دموکراسی ب دلی تناد آن با بسیاری از ارزشها ی ما
عد نیاز ب پارلمان و انتیابا و نیاز ب وجود رهبر ی مدتدر ک
تیمیما سیاسی را ب طور مؤثر و سری اجرا کند.

2.0

11.3

7.0

51.7

28.0

3.92

12.8

25.6

25.3

25.9

10.4

3.04

18.0

38.0

23.0

18.7

2.3

2.49

24.3

44.7

27.0

4.0

0.0

2.11

44.3

36.0

10.0

5.7

4.0

1.89

پ یرش عداید اکثریم تی اگر ب نی ما نباشد.
وجود ا یاب زیاد با عداید میتلف ب هرجو مرج منجر می شود.
اعتراض ا شیروندان اسم تی اگر در میالیم با دولم باشد.

8.3

25.7

12.7

39.7

13.7

3.25

12.0

31.0

18.0

28.7

10.3

2.94

2.3

5.7

8.0

26.7

57.3

4.31

در جامع ای مث جامع ما نباید ب هم ا یاب اجازه فعالیم سیاسی داد.

15.0

29.0

29.0

12.7

14.3

2.82

17.7

49.3

14.3

16.7

2.0

2.36

20.0

40.0

12.3

16.0

11.7

2.59

26.0

31.0

22.0

15.3

5.7

2.44

6.7

7.3

15.0

40.7

30.3

3.81

ضرورتی ندارد تمامی شیروندان در امور سیاسی فعال باشند .اگر فدط
نیبگان فعال باشند کافی اسم.
اعتداد ب کارایی بیشتر مردان نسبم ب زنان دنیای سیاسم
برتری فدیا در تشییص و اجرای امور سیاسی نسبم ب سایر مرد
میالیین عداید ما هف باید ا انتیاب کردن و انتیاب شدن در جامع را
داشت باشند

 .10زیستجهانِ دانشگاه و فرهنگ سیاسی دموکراتیک
فرضیة نخست تحقیق در مورد نقش زیستجهان دانشهگاهی بههعنهوان یهک عامهل
جامعهپایری در شکلدههی بهه فرهنهگ سیاسهی ،نهاظر بهر ایهن اسهت کهه تجربهة
جامعهپایری در دانشگاه ،مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک است .بررسی این فرضیه
به دو شکل انجام گرفته است.
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در «شیوة نخست» ،این تجربه توسط خود دانشجویان توصی

شده اسهت .بهه

این شکل که برمبنای م لفه (معرف)هایی که دموکراتیک یا دیردموکراتیک بودن ایهن
تجربههه را مههیسههنجند ،تجربههه جامعهههپههایری دانشههجویان در دانشههگاه و سههایر
زیستجهانها بررسهی شهده اسهت (جهدول شهماره  .)7بهر ایهن اسهاس ،چنانچهه
دانشجویان تجربة جامعهپایری دموکراتیکی در دانشگاه داشته باشند ،مطهابق نظریهة
فرهنگ سیاسی ،این تجربه میتواند به دموکراتیک شدن فرهنگ سیاسی آنهها منجهر
شود .براساس نتایا بهدستآمده (جدول شهماره  ،)6و مقایسهه میهانگین هریهک از
عوامل ،تجربة جامعهپایری در دانشگاه دارای بیشهترین میهانگین (میهانگین  4/20در
دامنه  1تا  )5است .این به آن معنا است که دانشجویان تجربه زیسته خود در محهیط
دانشگاه را دموکراتیک ارزیابی میکنند .این درحالی است که ارزیابی دانشهجویان از
نظر دموکراتیک یا دیردموکراتیک بودن تجارب جامعهپایری از طریق سهایر عوامهل
از میانگین پایین تری برخوردار است .تقریباً در همه عوامل بهجهز جامعههپهایری از

طریق مدرسه میانگین بهدستآمده کمتر از سطح متوسط (یعنی میانگین  )3است.
جدول شماره ( .)6توزیع نتایج برحسب دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن الگوی جامعهپذیری دانشجویان
(شاخصهای کلی)

عوام جامع پ یری

بسیارکف

کف

متوسط

زیاد

بسیارزیاد

میانگین
(دامن 1تا)5

دموکراتیک بودن جامع پ یری از طریا رسان ها
دموکراتیک بودن جامع پ یری در رانواده
دموکراتیک بودن جامع پ یری در مدرس
دموکراتیک بودن جامع پ یری در دانشگاه

15.0

26.0

38.7

17.3

3.0

2.67

58.0

23.0

8.0

7.0

4.0

2.41

19.0

23.0

37.0

18.0

3.0

3.20

8.0

15.0

29.0

44.0

4.0

4.20

سایر عوامل جامعهپایری دارد

() 7

ازاینرو ،براساس نظریة فرهنگ سیاسهی و فهرض

تعینیافتگی آن درنتیجه تجارب جامعهپایری ،میتوان تفهاو

مشخصهی را کهه در

الگوی جامعهپایری دانشجویان در زیستجهانِ دانشهگاه و سهایر زیسهتجههانهها
را «محتمالً» مولد فرهنگسیاسی دموکراتیک میداند.
جدول شماره ( .)7توزیع نتایج برحسب معرفهای دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن الگوی جامعهپذیری
دانشجویان در زیستجهانهای مختلف

تبلیغ ارزشهای مردسا ران

7.3

29.7

33.0

20.0

10.0

برابر دانستن دو زنان و مردان

5.0

26.0

29.0

31.7

8.3

اعتداد ب اصالم و ارجحیم دموکراسی

11.3

39.7

22.0

17.0

10.0

سائ بودن دو برابر برای هم گروههای
سیاسی

4.0

27.0

25.0

28.0

16.0

ا ترا ب ا فعالیم برابر تما ا یاب

7.3

32.7

19.0

25.0

16.0

تشویا افراد ب مشارکم اجتماعی توسط رانواده
تمای رانواده ب مبا ث سیاسی
وجود تبعیض بین زن و مرد در رانواده
داشتن ا اعتراض ب تیمیفهای غلطِ رانواده
پ یرش ازدواج فرزندان با افرادی غیر از سومیم و
م هب رود
رضایم از شیوه تیمیفگیری در رانواده
امکان و ا اعتراض ب رفتارهای تبعیضآمیی در

6.0

34.0

29.0

10.0

21.0

14.0

21.7

31.3

20.0

13.0

22.0

20.0

25.3

23.7

9.0

16.0

35.3

30.7

11.0

7.0

6.0

3.7

9.3

6.0

75.0

12.0

37.0

26.0

12.0

13.0

5.0

16.0

26.0

18.0

35.0

ارز
شه
ای
الدا
یی
در
تجر
ب
جام
ع
پ یر
ی
مدر
س

ارزشهای الدایی در تجرب
جامع پ یری رانواده

ارزشهای الدایی در تجرب
جامع پ یری رسان ای

عوام
جامع پ یری

معرفها

ریلیزیاد

زیاد

متوسط

کف

ریلیکف

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

مشاهده میشود ،بهمنزلة پایرش فرضیة تحقیق دانست که تجربة زندگی در دانشگاه

زیستجهان دانشگاهی و نق

بهطورکلی زیستجهان دانشگاه از نظر دموکراتیک بودن باالترین رتبه را نسهبت بهه
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ارزشهای الدایی در تجرب
جامع پ یری دانشگاه

مدرس
توانایی و امکان میالیم با عداید و نظرا معلمان
وجود فنای مناسب برای بحث با معلمان در مورد
مسائ سیاسی
رفتارهای تبعیض آمیی معلمان نسبم ب
دانشآموزان
اهمیم دادن ب نظرا دانشآموزان در مورد
مسائ مدرس
ا سا آزادی در صحبم با اساتید دانشگاه
توانایی اعتراض ب بیعدالتیها در دانشگاه

7.0

17.3

29.7

15.0

31.0

6.0

15.3

22.7

17.0

39.0

1.0

16.0

21.7

33.3

28.0

4.0

10.7

31.3

22.0

32.0

18.0

19.0

38.3

18.7

6.0

26.0

23.0

37.0

12.0

2.0

امکان ندد دیدگاه های یکدیگر در محیط دانشگاه

5.0

31.7

32.3

21.0

10.0

ا ترا دانشجویان ب عداید متناد با عداید رود

26.0

30.0

33.0

10.0

1.0

داشتن ا میالیم با عداید اساتید

21.0

19.0

46.0

10.0

4.0

در «شیوة دوم» با مقایسه تفاو الگوی فرهنگ سیاسی دانشجویان سال اول هکهه تجربهة
جامعهپایری آنها در این محیط هنوز شروع نشده و یا در مراحل آدازین آن قهرار داردهه
با دانشجویان سال آخر هکه دستکم تجربة زندگی چهارساله در دانشهگاه دارنهده نقهش
زیستجهان دانشگاهی در شکلدهی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک بررسی شده است.
نتایا بهدستآمده که از طریق مقایسه میانگینهها ،تفهاو شهاخ
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ههای فرهنهگ

سیاسی بین دانشجویان سال اول و سال آخر را مورد آزمون قرار میدهد (جدول شهماره
 ،)8بیانگر این است که بین سال ورود دانشجویان بها شهاخ

ههای «آگهاهی سیاسهی»،

«اعتقاد به تأثیر سیاست بر زندگی» و «اعتقاد به کارایی و صالحیت خهود بههعنهوان یهک
کنشگر سیاسی» تفاو معناداری مشاهده نمیشود به این معنی که اعتقاد ههر دو گهروه
به تأثیر سیاست بر زندگی ،اعتقادشان به کارایی و صالحیت سیاسی خهود و نیهز آگهاهی
سیاسی آنها در سطح باالیی قرار دارد .اما رابطه «سال اولی یا آخهری بهودن دانشهجویان»
با شاخ

های «اعتقاد به دموکراسی و حمایت از آن» بهعنوان یهک «شهیوة حاکمیهت» و

نیز شاخ

«اعتقاد به ارزشهای دموکراتیک» بهمًابه «محتوای حاکمیهت» دارای تفهاو

معنیداری است به این معنا که هم در شاخ
و هم در شاخ

«اعتقاد به دموکراسهی و حمایهت از آن»

«اعتقاد به ارزشههای دموکراتیهک» دانشهجویان سهال آخهر ،میهانگین

باالتری نسبت به دانشجویان سهال اول دارنهد .اگرچهه بهین سهال ورود دانشهجویان بها
شاخ

های آگاهی سیاسی ،اعتقاد به تأثیر سیاسهت بهر زنهدگی و اعتقهاد بهه کهارایی و

صالحیت سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد ،اما در شاخ

های «اعتقاد به دموکراسهی

و حمایت از آن» و «اعتقاد به ارزشهای دموکراتیک» هکه م لفههای بنیادی و شرطههای
کافی برای تمایز فرهنگ سیاسی دموکراتیهک از دیردموکراتیهک تعریه

شهدهانهده ایهن

رابطه معنیدار است بهگونهای که دانشهجویانی کهه تجربهه زیسهته دانشهگاهی بیشهتری
دارنههد« ،اعتقههاد و حمایههت بیشههتری از دموکراسههی» داشههته و اعتقههاد بیشههتری نیههز بههه
«ارزشهههای دموکراتیههک» دارنههد ازایههنرو فرضههیه نخسههت مبنههیبههر اینکههه «تجربههه
زیستجهان دانشگاهی مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک است» تأیید میشود.
Mann Whitney

شارصهای فرهنگ سیاسی
اعتداد ب کارایی رویش ب عنوان یک کنشگر سیاسی

آگاهی سیاسی
شرطهای
کافی

اعتداد ب دموکراسی و مایم از آن
اعتداد ب ارزشهای دموکراتیک

151.85
149.15
157.62
143.38
155.42
145.58
159.96
141.04
161.51
139.49

0.769

0.130

0.060

0.034

0.027

 .11گروههای آموزشی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک
بررسی تفاو

فرهنگ سیاسی دانشجویان گروه علوم انسانی با گروه فنهیهتجربهی،

مسئلة دیگری است که در این مقاله مورد سنجش قرار گرفتهه اسهت .بها اسهتناد بهه
الگوی نظری ،دانشجویان گهروه علهوم انسهانی ،بهه اقتضهای مسهائل و موضهوعا
شناختی کهه در حهوزه تخصصهی خهود بها آن درگیهر هسهتند ،از فرهنهگ سیاسهی
دموکراتیکتری نسبت به گروه فنیهتجربی برخوردارند .تغییهرا

شهناختی ،چهالش

در اندیشهها و باورها و بازاندیشی افکهار و عقایهد در حهوزه علهوم انسهانی امهری
متداول بوده و اساساً علوم انسهانی از انعطهافپهایری بیشهتری برخهوردار هسهتند
درنتیجه این گروه از دانشجویان با آمادگی بیشهتر و محهدودیت کمتهری مهیتواننهد
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شرطهای
ز

اعتداد ب تأثیر سیاسم بر زندگی

سال تحییلی
دانشجویان
دانشجویان سال آرر
دانشجویان سال اول
دانشجویان سال آرر
دانشجویان سال اول
دانشجویان سال آرر
دانشجویان سال اول
دانشجویان سال آرر
دانشجویان سال اول
دانشجویان سال آرر
دانشجویان سال اول

میانگین

Sig

زیستجهان دانشگاهی و نق

جدول شماره ( .)8مقایسه میانگین الگوی فرهنس سیاسی دانشجویان سال اول و سال نخر با استفاده از نزمون

125

ارزشها و باورهای جدید را پایرفته و جهایگزین ارزشههای پیشهین خهود کننهد
ازاینرو ،براساس فرضیة باال ،دانشجویان گروه علهوم انسهانی ،انطبهاق و ههمنهوایی
بیشتری با ارزشهای جدیدِ محیط دانشگاهی هکه عمدتاً دموکراتیک هستنده نسهبت
به دانشجویان فنیهتجربی از خود نشان میدهند.
بهمنظور بررسی این فرضیه ،شاخ
مختل

های فرهنگ سیاسهی در بهین رشهتهههای

گهروه علهوم انسهانی (هنرههای زیبها ،علهوم اجتمهاعی و ادبیها ) و علهوم

فنیهتجربی (فنیهمهندسی و علوم پایه) مورد مقایسه قرار گرفته است.
جدول شماره ( .)9مقایسه میانگین الگوی فرهنس سیاسی دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی با استفاده از
نزمون Mann Whitney

شارصهای فرهنگ سیاسی

اعتداد ب کارایی رویش ب عنوان یک کنشگر
سیاسی
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شرطهای ز

اعتداد ب تأثیر سیاسم بر زندگی

آگاهی سیاسی

اعتداد ب دموکراسی و مایم از آن
شرطهای کافی
اعتداد ب ارزشهای دموکراتیک

رشت تحییلی
دانشجویان
هنرهای زیبا
فنی
علو اجتماعی
علو پای
ادبیا
علو اجتماعی
هنرهای زیبا
فنی
ادبیا
علو پای
ادبیا
علو اجتماعی
هنرهای زیبا
فنی
علو پای
علو اجتماعی
علو پای
فنی
هنرهای زیبا
ادبیا
هنرهای زیبا
فنی
علو اجتماعی
علو پای
ادبیا

میانگین

Sig

161.73
163.85
152.27

0.50

137.23
137.43

155.03
155.35
142.20
149.02
139.90
134.60
158.45
170.60
158
140.85
167.60
136.30
154.96
164.50
129.15

0.062

.129

0.020

177.73
167.75
152.23
137.38
117.43

0.000

در شاخ

های مربوط به «شرطههای الزم» فرهنهگ سیاسهی دموکراتیهک ،تفهاو

میانگین معناداری بین رشتههای تحصیلی وجود ندارد.
در م لفههای مربوط به «شرطهای کافی» فرهنگ سیاسهی دموکراتیهک ،در ههر
دو شاخ

یعنی «اعتقاد به دموکراسهی و حمایهت از آن» و «اعتقهاد بهه ارزشههای

دموکراتیک» تفاو

معنیداری بهین رشهته ههای مختله

وجهود دارد .در شهاخ

نخست ،بهترتیب ،دانشکدههای علوم اجتماعی ،هنرههای زیبها ،فنهی ،علهوم پایهه و
ادبیا  ،بیشترین حمایهت و اعتقهاد را بهه دموکراسهی داشهتهانهد .در شهاخ

بهترتیب بیشترین اعتقاد را بهه

ارزشهای دموکراتیک دارند .با توجه به نتایا بهدستآمده ،دانشکدة فنهی در گهروه
فنیهتجربی و دانشکده ادبیا

در گروه علوم انسانی مهواردی هسهتند کهه نتیجههای

عکس فرضیه تحقیق را نشهان مهیدهنهد .در مجمهوع مهیتهوان اسهتدالل کهرد کهه
دانشکدهههای هنرههای زیبها ،فنهی و علهوم اجتمهاعی بههترتیهب فرهنهگ سیاسهی

نتیجهگیری
بخش عمدهای از مطالعا

توسعه سیاسی ،ضمن پایرش اهمیت عوامل ساختاری و

نهادی ،بر نقش عوامل فرهنگی در دگرگونی های سیاسی و اجتماعی تأکید دارند .در
این چارچوب ،فرهنگ بهمًابه بنیاد توسعه سیاسی ،علت ثبا مندی یا بیثباتی نظهام
سیاسی دموکراتیک و کارایی سیاسی آن درنظر گرفته میشود .در این مقاله با مطالعه
فرهنههگ سیاسههی دانشههجویان بهههمًابههه بخههش مهمههی از نخبگههان اجتمههاعی ،نقههش
زیستجهان دانشگاهی در شکلدهی به فرهنگ سیاسهی دموکراتیهک بررسهی شهده
است .پیش فرض تحقیق این بوده اسهت کهه تجربهه زیسهتة دانشهجویان در محهیط
خانواده ،مدرسه و آموختههههای آنهها در جریهان تأثیرپهایری از رسهانههها رونهدی
دیردموکراتی هک داشههته و ایههن تجربههه در فراینههد جامعهههپههایری دانشههگاهی مههورد
بازاندیشی قرار گرفته و درنتیجه جهتگیری دموکراتیک یافته اسهت .زیسهتجههان
دانشههگاهی بهها تجهیههز شههناختی دانشههجویان ،آنههان را قههادر مههیسههازد کهه فرهنهگِ
دیرخودجوش ،جهت داده شده و ساختگی ناشی از سازوکارهای تحمیلی و الگوهای

نن در شکل گیری فرهنس سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

دموکراتیکتری نسبت به دانشکدههای علوم پایه و ادبیا

دارند.

زیستجهان دانشگاهی و نق

هنرهای زیبا ،فنی ،علوم اجتماعی ،علوم پایه و ادبیا

دوم،
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سنتی را بازشناخته و مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک باشند.
تحلیل نتایا و داده های تجربی بیانگر تأیید فرضیه تحقیق مبنیبر تجربه زیسهته
دموکراتیک دانشجویان در محیط دانشگاه در مقابل سایر عوامل جامعهپایری اسهت.
یافتهها نشان میدهد که زیستجهان دانشگاه از نظر دموکراتیک بودن باالترین رتبهه
را نسبت به سایر عوامل جامعه پهایری دارد .همچنهین بها ارزیهابی تفهاو

فرهنهگ

سیاسی دانشجویان سال اول هبهمنزله گروه فاقد تجربهه زیسهته دانشهگاهی مههمه و
دانشجویان سال آخر هکه دستکهم تجربهة زنهدگی چهارسهاله در دانشهگاه دارنهده
میتوان استدالل کرد که زیستجههان دانشهگاه مولهد فرهنهگ سیاسهی دموکراتیهک
است .براساس یافتهها دانشهجویانی کهه تجربهه زیسهته دانشهگاهی بیشهتری دارنهد،
«اعتقاد و حمایت بیشتری از دموکراسی» داشته و باور بیشهتری نیهز بهه «ارزشههای
دموکراتیک» دارند.
نتایا بهدست آمده در مورد فرضیه دیگر مبنیبر اینکه «دانشجویان گهروه علهوم
انسانی بهدلیل اقتضائا

شناختی مهرتبط بها مسهائل آموزشهی و پژوهشهی خهود از

فرهنگ سیاسی دموکراتیکتری نسبت به دانشجویان علوم فنیهتجربی برخوردارنهد»
براساس دادهههای تجربهی تأییهد نشهده اسهت بههگونههای کهه در ارزیهابی نههایی
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دانشکدهههای هنرههای زیبها ،فنهی و علهوم اجتمهاعی بههترتیهب فرهنهگ سیاسهی
دموکراتیکتری نسبت به دانشکدههای علهوم پایهه و ادبیها
دسته بندی کلی گروه های آموزشی ،تفاو
بهخوبی نشان نمیدهد*.

داشهتهانهد .بههعبهارتی

الگهوی فرهنهگ سیاسهی دانشهجویان را

پینوشتها
زیستجهان دانشگاهی و نق

 .1تجربه تاریخی نشان میدهد دموکراسی اگرچهه ایهدهآل نیسهت ،امها کارآمهدترین شهیوه
موجود برای اداره حکومهت اسهت .از نظهر عقالنهی نیهز برتهر از حکومهت اسهتبدادی یها
دیکتاتوری است.
 .2تالش ماکس وبر( )1377در«اخالق پروتستان و روی سرمایهداری» مطالعه برجستهای در
تأیید این نظریه در مقابل نظریههای تقلیلگرایانه و جبرگرا اسهت ،اگرچهه قصهد وبهر ایهن
نیست که حوزه «فرهنگ» را بهمنزله قلمرویی جبری در تعیینکنندگی زندگی اجتمهاعی در
برابر حوزه «اقتصاد» قرار دهد.
 .3استفاده از نمونهگیری قضاوتی ) (Judicative Samplingبرای انتخاب طبقا  ،منافاتی
با نمونهگیری احتمالی (علمی) ندارد به این دلیل که در صور انتخاب طبقها از طریهق
شیوههایی از قبیل قرعهکشی ،احتمال انتخاب طبقاتی که بهلحهاظ عقالنهی ،نتواننهد گویهای
نمونهای نمایا از جامعه آماری باشند ،زیاد است .بدیهی است در مواردی کهه مهیتهوان بهه
شیوه ای عقالنی و آگاهانه به انتخاب نمونه پرداخت ،واگااری انتخاب نمونهه بهه بخهت و
تصادف ،دیرمنطقی است (رجوع شود به :مولر و دیگران.)404 :1378 ،
 .4به دلیل بررسی تمایز تجربه زیسته دانشگاهی نسبت بهه پهیش از دانشهگاه ،دانشهجویان
سال اول (فاقد تجربه) و دانشجویان سال آخر (تجربه 4ساله) انتخاب شدهاند.
 .5در بخش روششناسی ،صرفاً به تعاری نظری متغیرها پرداخته شده است .با توجهه بهه
اینکه در بخش نتایا معرفها و گویههایی که شاخ ها و متغیرها از طریق آنهها عملیهاتی
شدهاند ،مورد بحث قرار میگیرند ،تعاری عملیاتی در این بخش نیامده است.
 .6با توجه به اینکه فرضیه اصلی تحقیق ناظر بر تفاو الگوی فرهنگ سیاسی دانشهجویان
برحسب تجربه زیستن در محیط دانشگاه است ،دانشجویان سال اول (بهمًابهه گروههی کهه
تازه به دانشگاه وارد شده و تجربه دانشگاهی آنها هنوز شکل نگرفته اسهت) و دانشهجویان
سال آخر (که تجربه زندگی چهارسهاله در دانشهگاه دارنهد) متغیهر گهروهبنهدی تحقیهق در
انتخاب نمونهها بودهاند.
 .7بدیهی است که فرایند جامعه پایری امری سیال ،متکًر و متنوع است و بررسی دقیق این
تجارب نیازمند مطالعا ژرفایی و طولی است .با وجود این در پژوهش حاضر تالش شده
است تا با استفاده از معرفهایی نسبتاً واضح و متعدد هکه جهتگیریههای دموکراتیهک یها
دیردموکراتیک را بازنمایی میکننده توصیفی کلی از این تجارب مورد ارزیهابی و سهنجش
قرار گیرد.
129
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اینگلهار  ،رونالد ( ،)1373تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمهه مهریم وتهر،
تهران :کویر.
آبراهامیان ،یرواند ( ،)1376مقاالتی در جامعهشناسی سیاسی ایهران ،ترجمهه سههیال ترابهی
فارسانی ،تهران :نشر شیرازه.
آلموند ،جی .و همکاران ( ،)1376چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقهی ،ترجمهه
علیرضا طیب ،تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
آلموند ،جی پاول ،بی (« ،)1375جامعهپایری سیاسی و فرهنگ سیاسی» ،ترجمهه علیرضها
طیب ،اطالعا سیاسیهاقتصادی ،شماره .113-114
بشیریه ،حسین (« ،)1376ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروهههای حهاکم در دوره پهلهوی»،
نقد و نظر ،شماره  7و .8
بیرو ،آلن ( ،)1366فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران :کیهان.
پای ،لوسین (« ،)1370فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی» ،ترجمه مجید محمهدی ،فصهلنامه
نامه فرهنگ ،سال  ،2شماره  1و .2
چیلکو  ،رونالد ( ،)1377نظریههای سیاست مقایسهای ،وحیهد بزرگهی و علیرضها طیهب،
تهران :م سسه خدما فرهنگی رسا.
دایموند ،الری (« ،)1383فرهنگ سیاسی و دموکراسهی» ،ترجمهه علهی فریهدونی ،صهدای
عدالت 28 ،و  29دیماه.
________ ( ،)1383مردم دموکراسی را چگونه میبینند :یافتههایی از پیمایشهای افکهار
عمومی در چهار منطقه جهان ،ترجمه منصور انصاری ،تهران :م سسه آمهوزش و پهژوهش
مدیریت و برنامهریزی ،وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
دالنتههی ،جههرارد ( ،)1386دانههش در چههالش :دانشههگاه در جامعههه دانههایی ،ترجمههه علههی
بختیاریزاده ،تهران :پژوهشکده مطالعا فرهنگی و اجتماعی.
دواس ،دی .ای ( ،)1376پیمایش در تحقیقا اجتماعی ،ترجمه مریم رفعتجاه و رخساره
کاظم ،تهران :نشر مرکز ملی مطالعا و سنجش افکار عمومی.
راش ،مایکل ( ،)1377جامعه و سیاست ،منوچهر صبوری ،تهران :سازمان مطالعه و تهدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
رضایی ،محمد (« ،)1378بررسی رابطهه قلمهرو اجتمهاعی و فرهنهگ سیاسهی» ،پایهاننامهه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده علوم اجتماعی.
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سریعالقلم ،محمود ( ،)1378مبانی عشیرهای فرهنهگ سیاسهیهاجتمهاعی در ایهران ،وزار
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاونت پژوهشی و آموزشی ،مرکز پژوهشهای بنیادی.
شایانمهر ،علیرضا ( ،)1377دایرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی ،تهران :انتشارا کیهان.
قوام ،عبدالعلی (« ،)1369درآمدی بر جامعهپایری سیاسی» ،نامهه علهوم اجتمهاعی ،شهماره
اول.
_________ ( ،)1376سیاستهای مقایسهای ،تههران :سازمههههان مطالعهه و تدویههههن
کتب علوم انسانی دانشهههگاهها (سمت).
کاتوزیان ،همایون ( ،)1383اقتصاد سیاسی ایران :از مشهروطیت تها پایهان سلسهله پهلهوی،
ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی ،تهران :نشر مرکز.
کامچوری ،شیرین (« ،)1378تأثیر ساختار سیاسی حکومت رضاشاه در شکلگیری فرهنهگ
سیاسی مردم ایران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشهگاه تربیهت مهدرس ،دانشهکده علهوم
انسانی.
گیدنز ،آنتونی ( ،)1373جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
مولر و دیگران ( ،)1378استداللهای آمهاری در جامعههشناسهی ،ترجمهه هوشهنگ نهایبی،
تهران :انتشارا آگاه.
میری ،احمد (« ،)1374تأثیر ساختار نظام سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم ایران با تأکید بهر
 ،»1332-1357پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکد علوم انسانی.
نصرتینهژاد ،فرههاد (« ،)1379بررسهی فرهنهگ سیاسهی گهروهههای سیاسهی» ،پایهاننامهه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی.
وبر ،ماکس ( ،)1377اخالق پروتستان و روی سهرمایهداری ،ترجمهه عبهدالکریم رشهیدیان،
تهران :شرکت انتشارا علمی و فرهنگی.
هاشمزاده حسینی ،داود (« ،)1379بررسی فرهنهگ سیاسهی دانشهجویان کارشناسهی ارشهد
دانشگاه تهران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی.
هوالب ،رابر  .س ( ،)1375یورگن هابرماس ،نقد در حهوزه عمهومی :مجهادال فلسهفی
هابرماس با پوپریها ،گادامر ،لومان ،لیوتار ،دریدا و دیگران ،ترجمه حسین بشیریه ،تههران:
نشر نی.

131

Diamond, L. (1998a), Political Culture and Democracy in Developing Countries,
Boulder: Lynne Rienner.

________

(1998b), Political Culture And Democratic Condsolidation, http://

www.march.es/ceacs/publicaciones/working/archivos/1998_118.pdf. Faulk, K.
(1999), Political Sociology (A Critical Introduction), Edinburgh: Edinburgh
University Press.
Habermas, J. (1971), "the University in a Democracy: Democratization of the
University", In: Toward a Rational Society, London: Heinemann.
Marcuse, H. (1969), An Essay on Liberation, Boston: Beacon Press.
Touraine, A. (1971), May Movement: Revolt and Reform, New York: Irvington

1393  پاییز  شماره چهارم  سال نهم پژوهشنامه علوم سیاسی

Press.

132

