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در دموکراسی به مثابه الگوی مطلوب حکمرانی، فرهنگ سیاسی با محوریت مشارکت سیاسی نقشی هویت 
بخش دارد. با توجه به توانمندی ها و استعدادهای جوانان، سیاست گذاران در این عرصه توجهی ویژه به فرهنگ 
سیاس��ی و مشارکت جوانان دارند. از مهم تری��ن عوامل شکل دهنده فرهنگ سیاسی، نهادهای جامعه پذیرکننده 
هستند. این پژوهش می کوشد نقش نهادهای جامعه پذیرکننده در فرهنگ سیاسی جوانان ایرانی را با مورد مطالعه 
ق��رار دادن دانشجویان دانشگاه شهی��د چمران اهواز بررسی کند. پرسش اصلی پژوه��ش این است که نهادهای 
جامعه پذیرکننده در ایران، آموزه های کدام نوع از انواع فرهنگ سیاسی شامل »محدود«، »تبعی« و »مشارکتی« را به 
جوانان منتقل می کنند؟ فرضیه ما این است که نهادهای جامعه پذیرکننده در ایران بیشتر به انتقال آموزه های فرهنگ 
سیاسی »تبعی« می پردازند. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به سوال 
اصلی پاسخ دهد و فرضیه مقاله را بیازماید. از این رو، پرسشنامه های محقق ساخته میان جمعی از دانشجویان 
دانشگ��اه شهید چم��ران اهواز توزیع و داده های حاص��ل از آن با استفاده از نرم اف��زارSPSS تجزیه و تحلیل شد. 
یافته های این پژوهش نشان می دهد »خانواده«، »گروه های همسال« و »دانشگاه« بیشتر آموزه های فرهنگ 
سیاس��ی »تبع��ی« را منتقل می کنن��د و »رسانه های ارتباط جمع��ی« و »نهادهای مذهبی« بی��ش از سایر نهادها 
آموزه ه��ای فرهن��گ سیاسی »مشارکت��ی« را منتقل می کنند- اگرچ��ه همچنان گرایش اصلی آنه��ا نیز در جهت 

تقویت فرهنگ سیاسی »تبعی« است.
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مقدمه 
بح��ث پیرامون چیست��ی حکومت خوب از دوران باست��ان تاکنون یکی از مهم تری��ن موضوعات مورد عالقه 
متفک��ران و نظری��ه پ��ردازان سیاسی بوده و هست. از ای��ن رو، تعاریف متعدد و گاه متفاوت��ی از آنچه »حکومت 
خ��وب« نامیده ش��ده است، وجود دارد. امروزه بسیاری از متفکران سیاسی یک��ی از مهم ترین عناصر الزم برای 
حکوم��ت خ��وب را مبان��ی دموکراتیک و سازوکارهای مشارک��ت در جامعه  می دانند، زی��را در چنین جامعه ای 
ب��ه واسط��ه وجود ارتب��اط میان مردم و حاکم��ان و همچنین توان تاثیرگ��ذاری مردم بر رونده��ای تصمیم گیری، 
تصمیمات و اقدامات حکومت در راستای نیازهای جامعه است که این امر موجب افزایش رضایتمندی سیاسی 

و در نتیجه افزایش مشروعیت سیاسی چنین حکومت هایی می شود. 
بسی��اری از نظ��ام های سیاس��ی می کوشند به طرق مختل��ف میزان مشارکت سیاس��ی در سطوح مختلف آن 
را ر جامع��ه افزای��ش دهن��د. یکی از مهم تری��ن عوامل موثر بر افزای��ش میزان مشارکت سیاس��ی، وجود فرهنگ 
سیاس��ی مشارکت��ی است. به بیان دیگر، بدون وجود فرهنگ سیاسی متناسب با دموکراسی و مشارکت، نمی توان 
از جامعه ای انتظار مشارکت  مؤثر در امور سیاسی و کمک به حل مشکالت جامعه را داشت. این مسئله به این 
معناست که در جوامع فاقد فرهنگ سیاسی مشارکتی، حتی اگر مردم به هر دلیلی به عرصه سیاست ورود کنند، 
حض��ور آنه��ا نه تنها نمی تواند به بهبود وضع جامعه و رفع مشکالت کمک کند، بلکه ممکن است به دلیل عدم 
شناخ��ت کاف��ی و دقیق از مسائل سیاسی و همچنین  آشنا نبودن آنها با الفبا و اصول اولیه مشارکت، به سادگی به 

سمت اقدامات خشونت آمیز متمایل شوند.
از آنج��ا که نهاده��ای جامعه پذیر کننده نقش اساسی در شکل گیری فرهنگ به طور عام و فرهنگ سیاسی به 

طور خاص دارند، پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد: 
نهادهای جامعه پذیر کننده در ایران آموزه های مرتبط با کدام نوع فرهنگ سیاسی را به جوانان انتقال می دهند؟ 
همچنین این مقاله تالش می کند میزان اثرگذاری نهادهای عمده و مهم دخیل در انتقال آموزه های مرتبط با 
فرهنگ سیاسی به جوانان را بررسی نماید. از آنجا که بحث فرهنگ سیاسی یکی از مهم ترین مباحث در عرصه 

علم سیاست است، نویسندگان و پژوهشگران متعددی به آن پرداخته اند. 
شی��ری)1399( در مقال��ه ای ب��ا عنوان »گونه ه��ای فرهنگ سیاس��ی در ایران معاصر و دالل��ت های آسیب 
شناخت��ی آن ب��رای ثبات سیاسی و جامعه مدن��ی« با دسته بندی گونه های خ��اص و برجسته فرهنگ سیاسی در 
جامع��ه معاصر ای��ران ذیل عناوین فرهنگ سیاسی شبه طایفه ای و فرقه گرایان��ه، فرهنگ سیاسی چندپاره قومی، 
فرهنگ سیاسی توده ای، فرهنگ سیاسی دین محور و فرهنگ سیاسی هویت محور جوانان و زنان نشان می دهد 
ک��ه ای��ن گونه ها همگرایی زیادی با توسعه سیاسی ندارند و در م��واردی ثبات سیاسی را تهدید و جامعه مدنی را 

تضعیف می کنند.
صالح آبادی)1399( در مقاله ای با عنوان »تحصیالت، فرهنگ سیاسی و مشارکت انتخاباتی« میان مشارکت 
سیاسی و مشارکت انتخاباتی تمایز قائل می شود و به این نتیجه می رسد که  بین سواد )تحصیالت( و مشارکت 
انتخاباتی )نه مشارکت سیاسی( رابطه خطی وجود ندارد. به عبارت دیگر، با افزایش تحصیالت تا سطح دیپلم، 
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مشارکت انتخاباتی افزایش و با افزایش تحصیالت دانشگاهی، میزان مشارکت انتخاباتی کاهش می یابد.
داوودی )1398( در مقال��ه ای ب��ا عنوان »مدیریت راهبردی فرآیند مشارک��ت سیاسی با بهره گیری از فرهنگ 
سیاس��ی« ب��ا مطالعه م��وردی این موضوع در استان سیست��ان و بلوچستان به شناسایی و بررس��ی عوامل مؤثر در 
مشارکت سیاسی ساکنان این استان پرداخته است که یافته ها نشان دهنده تأثیرگذاری پارامترهای قومیت گرایی، 

مذهب گرایی، جریان های سیاسی، تحصیالت و نخبگان بر فرایند مشارکت سیاسی است. 
احمدی و همکاران)1397( در مقاله ای با عنوان »گونه شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان استان کردستان 
برپایه متغیر های اجتماعی- فرهنگی«، انواع فرهنگ سیاسی دانشجویان را مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها 
نش��ان داد ک��ه 33/72 درصد دانشجویان دارای فرهن��گ سیاسی دمکراتیک، 28 درص��د دارای فرهنگ سیاسی 

بی تفاوت، 23درصد دارای فرهنگ سیاسی عمل گرا و 16درصد دارای فرهنگ سیاسی محدود هستند. 
خانیک��ی و سرشار)1391( در مقاله ای با عنوان »گونه شناسی فرهنگ سیاسی )مطالعه موردی: دانشجویان 
دانشگاه کردستان(« به این نتیجه رسیدند که الگوی غالب در میان جمعیت مورد مطالعه، الگوی غیرمشارکتی- 
اعتراض��ی اس��ت. طبق یافته های آنها از می��ان عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی، متغیره��ای استفاده از رسانه های 

جمعی، مذهب، قومیت و مقطع تحصیلی تأثیر معناداری بر الگوی فرهنگ سیاسی دارند.
آذی��ن )1384( در رساله دکترای خ��ود به بررسی »نقش مدرسه در فرآیند جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان 
دبیرستان��ی شه��ر اصفهان« پرداخ��ت و دریافت که می��زان جامعه پذیری سیاسی در بین چند گ��روه مثل پسران، 

دانش آموزان رشته علوم انسانی و دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بیش از دیگران است. 
چابک��ی)1382( با استف��اده از روش پیمایش به بررسی »جنسیت و مشارکت سیاسی« پرداخت و در نهایت 
ب��ه ای��ن نتیجه رسید که عالقمندی و مشارک��ت دختران دانشجو، فارغ از اینکه در چه ن��وع دانشگاهی مشغول به 

تحصیل باشند از پسران دانشجو پایین تر است. 
قاسمی)1380( در پژوهشی با عنوان »گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در 
ایران« ابراز می دارد که از میان سه نوع فرهنگ مشارکت جویانه پس رونده، مشارکت جویانه پیش رونده و میانه، 

بیشتر دانشجویان دارای فرهنگ سیاسی میانه هستند.
سلطانی فر)1379( در رساله خود با عنوان »بررسی نقش مطبوعات در ایجاد مشارکت سیاسی پس از جنگ 
تحمیلی« به این نتیجه رسید که گسترش ارتباطات و فعالیت رسانه های جمعی در ایران برخالف کشورهایی که 
دارای ساختارهای حزبی هستند، فقط در مسیر بسیج توده ها عمل نموده و نقش مؤثری در شکل گیری فرهنگ 

سیاسی مشارکت جو ایفا نکرده است. 
سریع القلم )1377( در مقاله ای با عنوان »مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران« با روش تاریخی- تطبیقی 
م��ی کوشد نوع فرهنگ سیاسی در ای��ران را توضیح دهد. فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ معرف آن است که 
دایره اعتماد میان افراد و به تبع آن میان نهادها، سازمان ها و مؤسسات، بسیار اندك و محدود است. یکی از آثار 
این کم اعتمادی، واگذاری نقش های اجتماعی و سیاسی بر مبنای تعلقات خویشاوندی و قومی است. وی علل 

شکست نوسازی در ایران را به فرهنگ عشیره ای و ویژگی های آن نسبت می دهد.
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پژوهش های باال اگرچه در زمینه فرهنگ سیاسی بسیار ارزشمندند، اما در هیچ کدام از آنها آموزه های منتقل 
شده توسط نهادهای جامعه پذیرکننده مانند خانواده، دانشگاه، گروه های همسال، رسانه ها و نهادهای مذهبی و 
تاثی��ر آنه��ا بر فرهنگ سیاسی جوانان مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است و این وجه ممیز و نوآورانه پژوهش 

حاضر می باشد.

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
آلمون��د1 فرهن��گ سیاسی را »توزی��ع خاصی از نگرش ه��ا، ارزش ها، احساسات، اطالع��ات و مهارت های 
سیاس��ی« تعریف می کند)آلموند و پ��اول، 24:1375(.از نظر وی »هر نظام سیاس��ی در درون الگوی خاصی 
از سم��ت گی��ری برای کن��ش سیاسی فعالی��ت دارد که خ��وب است آن را فرهن��گ سیاس��ی بنامیم«)چیلکوت، 
345:1378(. ب��ر ای��ن مبن��ا، فرهنگ سیاس��ی همچون ایده ای است ک��ه می گوید شخصی��ت و منش مردم به 
ط��ور جدای��ی ناپذیری در ارتباط و پیوستگی با نوع رژیم حقوقی جامعه می باشد و ابه همبن دلیل نظریه پردازان 
سیاس��ی به طور ج��دی کوشیدند نقش فرهنگ سیاسی را در سرنوشت جوامع و نظام های سیاسی مختلف مورد 

بررسی قرار دهند. 
هرب��رت.اچ. هایم��ن2 در کتاب »جامعه پذیری سیاسی« )1959( ابراز م��ی دارد که رفتار سیاسی شهروندان 
را بای��د ب��ه صورت شکلی از رفتار آموخته شده در نظر گرف��ت. جامعه پذیری سیاسی، درونی کردن و نیز ارتقای 
نح��وه نگ��رش و باوره��ا نسبت به نظ��ام سیاسی اس��ت. این رون��د همچنین شام��ل اطالع��ات و احساساتی از 
ورودی ه��ا و خروج��ی های نظام است که در نهایت می تواند به اقتدار و مشروعیت آن نظام بینجامد )داوسون و 
دیگ��ران،1384: 13-17(. جامعه پذیری سیاسی در درج��ه مشارکت افراد در زندگی سیاسی تأثیری فزاینده دارد 
و م��ی توان��د موجبات ترغیب مردم به مشارکت سیاسی و یا دوری گزیدن آنها از عرصه سیاست و عدم مشارکت 
را فراه��م آورد)Ball,1988:64(. مسئله جامعه پذی��ری سیاسی تا آنجا اهمیت دارد که ریچارد رورتی3 می گوید: 
»هیچ چیزی در مردم وجود ندارد، مگر آن چیزی که آنها بدان جامعه پذیرشده اند؛ یعنی توانایی آنها در استفاده 
از زبان و در نتیجه مبادله باورها و عالیق با دیگر مردمان« )مارش و استوکر،118:1384(. جامعه پذیری سیاسی 
می تواند به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت پذیرد، هرگز خاتمه نمی یابد و در سراسر زندگی ادامه دارد. 
آلموند، عوامل مؤثر در جامعه پذیری سیاسی و رشد فرهنگ سیاسی را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی 
می کن��د. عوام��ل اولیه شامل خان��واده، همس��االن و همسایگان می شود و عوام��ل ثانویه، نهاده��ای آموزشی، 
رسانه ه��ای ارتب��اط جمع��ی، نهادهای مذهبی و احزاب سیاس��ی را در بر می گیرد. آلموند ب��ر این باور است که 
نف��وذ مستقیم و غی��ر مستقیم خانواده به عن��وان اولین نهاد جامعه پذی��ری که فرد فراروی خود م��ی بیند، نفوذی 
نیرومند و دیرپاست. مشخص ترین وجه این نفوذ نیز شکل دادن به ایستارهای فرد در قبال اقتدار است، زیرا در 
خان��واده تصمیمات��ی جمعی گرفته می شود و ممکن است این تصمیمات ب��رای کودك آمرانه باشد. به این مفهوم 

1. Almond
2. Herbert.H.Hayman
3. Richard Rorty
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ک��ه نافرمان��ی از آنها سبب تنبیه و مجازات وی را فراهم آورد. )آلموند و پاول، 23:1375(. عبدالعلی قوام نیز بر 
این اعتقاد است که خانواده )با محوریت نقش پدر(، اولین عامل در آشنایی کودك با مفهوم قدرت است. از نظر 
او، ن��وع روابط حاکم بر خانواده به پرورش شخصیت های سیاسی مختلف و در نهایت فرهنگ سیاسی متفاوت 

منجر خواهد شد )قوام، 80:1374(. ماروین برکوتیز نیز در باره اهمیت خانواده می گوید:
»فرآین��د دموکراتیك در خانواده منجر به تاثیر بر ابعاد مختل��ف توسعه اخالقی می شود. در این نوع خانواده، 
خ��رد اخالق��ی، وجدان، اعتماد به نف��س و روحیه دگر خواهی در فرزندان رشد می کن��د ...در این خانواده ها به 
فرزندان و نظرات آنها به عنوان نظرات با ارزشی نگاه می شود که پشتیبان مشارکت  در خانواده و تقویت کننده آن 

.)Berkowitz & Grych,1998:373(»هستند
کید می کند که در صورت باز بودن ساختار خانواده، افراد رشد یافته در آن در آینده حامی  تریس مك میالن1 تأ

جامعه باز خواهند بود. وی معتقد است:
»اگ��ر ما موفق به ایج��اد ساختارهایی در خانواده شویم که افراد آن با یکدیگ��ر گفت وگو کنند....امکان بروز 
عقاید مختلف در آن وجود داشته  باشد، سؤال کردن یاد گرفته شود و با سلسله مراتب مقابله شود، ما جامعه ای 
 در ایجاد انواع تغییرات به سمت یك دولت و اقتصاد دموکراتیك توانمند خواهد ]رفت[« 

ً
خواهیم داشت که کامال

.)Mc Millan, 1990:4 (
پس از خانواده، نهادهای آموزشی از مهم ترین نهادهای جامعه پذیری سیاسی هستند که شخص با آنها رو به 
گاهانه در جامعه پذیری سیاسی افراد نقش داشته  گاهانه و غیر آ رو می شود. این نهادها می توانند به دو صورت آ
باشن��د. از آنجا که محیط اجتماعی مدرسه، دانشگ��اه و مانند آن وسیع تر از خانه است و بیشتر از دگرگونی های 
جامعه تاثیر می پذیرد، نقشی موثر در انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی به ویژه به نوجوانان و جوانان دارد. آلموند 

و وربا2 بر این باورند:
• گاه است.	 فرد دارای تحصیالت باالتر نسبت به فرد دارای تحصیالت کمتر، بیشتر از تأثیر حکومت بر افراد آ
• افراد تحصیل کرده، بیش از دیگران به بحث های سیاسی عالقه نشان می دهند.	
• در بیشتر مواقع، افراد تحصیل کرده خود را قادر به تأثیر گذاری بر حکومت می دانند.	
• چنین افرادی، بیش از دیگران به عضویت در سازمان های مختلف عالقه نشان می دهند.	
• اف��راد تحصی��ل کرده، بیش از دیگران به قابل اعتم��اد بودن مردم و مفید بودن آنها اعتق��اد دارند )شارع پور ، 	

.)7:1378
عام��ل دیگری که نقش مهم��ی در جامعه پذیری اف��راد دارد، گروه همساالن است. گ��روه همساالن گروهی 
 مساوی و روابط نزدی��ك برخوردارند مانند گروه همبازی ها، 

ً
اس��ت که در آن اعض��ا از موقعیت و وضعیت نسبتا

محاف��ل دوستان و گروه های کوچِك کاری)کمال��ی، 75:1374(. از دیدگاه آلموند، گروه همساالن از طریق بر 
انگختی��ن ی��ا وادار کردن اعضای خود به پی��روی از ایستارها یا رفتارهای پذیرفته شده گ��روه، آنان را جامعه پذیر 

1. Tracy McMillan
2. Almond and Verba
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می کن��د. این گروه ه��ا از آن جهت دارای اهمیت  اند که فرد می کوشد در همه ابع��اد از گروه تقلید کند )شعاری 
نژاد، 352:1367(.

نه��اد موث��ر دیگر بر جامعه پذی��ری سیاسی، مذهب است. هم��ه مذاهب دنیا حام��الن ارزش های فرهنگی 
و اخالق��ی هستن��د که خواه ناخ��واه پیامدهای سیاسی دارند و ب��ر مسائل سیاسی و سیاست ه��ای عمومی تأثیر 
می گذارن��د. پل زیگموند1 در پژوهشی با عنوان »دموکراسی مسیحی، آزاد سازی دینی و فرهنگ سیاسی« به این 
نتیجه می رسد که مذهب یکی از منابع مهم جهت گیری های ارزشی است و باید انتظار داشته باشیم که بتواند 
تأثیر تعیین کننده ای بر فرهنگ سیاسی جوامع و سپس دموکراسی داشته باشد)جهانگیری و بوستانی،30:1380 (. 
رسان��ه ه��ای ارتباط جمعی نیز با توجه به تعدد و تنوع شان در دنیای امروز در زمره مهم ترین نهادها و عوامل 
انتق��ال آم��وزه های فرهنگ سیاسی محسوب می شوند. رسانه ه��ای جمعی گذشته از ارائه اطالعات مشخص و 
ف��وری در م��ورد رویداده��ای سیاسی، ارزش های عم��ده ای را نیز که هر جامعه در مورد آنه��ا توافق نظر دارد به 
شکل مستقیم یا غیر مستقیم منتقل می سازند. رسانه ها می توانند دارای کارکردهای مردم ساالرانه زیادی باشند 
از جمل��ه: نظارت بر تحوالت سیاسی- اجتماعی، شناسایی مرتبط ترین موضوعات گفتمان در بین دیدگاه های 
متن��وع و مختل��ف موجود، پاسخگویی مسئوالن برای استفاده از ابزارهای ق��درت، ایجاد انگیزه برای شهروندان 
در جه��ت فراگیری، انتخاب و مؤثر بودن در فرآیند های سیاسی، مقاومت در مقابل نیروهای خارج از رسانه که 
قصد دارند استقالل رسانه را تحت سیطره خود در آورند)فاگ، 1384(. البته تصورات ذهنی و موقعیت اجتماعی 
دریاف��ت کنن��ده پیام هم در اثرات احتمالی پیام بر شخص نقش مهمی را بر عه��ده دارد، زیرا موقعیت اجتماعی 
ف��رد، تعیی��ن کننده نوع رسانه و ارتباطاتی است که وی در معرض آن قرار می گیرد )مهرداد، 376 : 185-188(.
در نهای��ت ب��ا توجه به نقش ای��ن نهادها در جامعه پذیری سیاسی و انتقال آم��وزه های فرهنگ سیاسی در این 
پژوه��ش می کوشی��م نقش نهادهای جامعه پذیرکننده یعن��ی خانواده، دانشگاه، گروه ه��ای همسال، رسانه ها و 

مذهب را بر فرهنگ سیاسی جوانان و نوع فرهنگی که منتقل می کنند، بررسی نماییم. 
 Almond(ب��ه منظ��ور بررسی اثر نهادها بر فرهنگ سیاسی طی فرایند جامعه پذی��ری، از نظریه آلموند و وربا
Verba,1963 &( استف��اده ش��د و طبقه بندی آنها در مورد انواع فرهنگ سیاسی مد نظر قرار گرفت. از دیدگاه این 

دو، فرهن��گ سیاس��ی برآیندی است از نگرش ها و جهت گیرهای هم��ه اعضای جامعه. در حقیقت، در فرهنگ 
سیاسی با سه نوع نگرش شناختی2، احساسی3 و ارزیابانه4 رو به رو هستیم. آلموند و وربا با به کار بردن این سه 
ن��وع نگرش به سه نوع اصل��ی فرهنگ سیاسی یعنی فرهنگ سیاسی محدود، تبع��ی و مشارکتی دست یافتند. در 
جدول زیر شهروند متعهد نمود فرهنگ سیاسی مشارکتی، فرد بی تفاوت نمود فرهنگ سیاسی تبعی و فرد منزوی 

شده نمود فرهنگ سیاسی محدود است. 

1. Paul Sigmund
 2. Cognitive Demensions
3. Affective Demensions
4. Evalutive Demensions
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جدول 1: ویژگی فرهنگ های سیاسی مختلف

بعد
شهروند متعهد

)فرهنگ سیاسی مشارکتی(
فرد بی تفاوت

)فرهنگ سیاسی تبعی(
فرد منزوی شده

)فرهنگ سیاسی محدود(

مثبتمثبتمثبتشناختی

منفیبی تفاوتمثبتاحساسی

منفیبی تفاوتمثبتارزیابانه

)سریع القلم،29:1386(

شهرون��د متعه��د، به سیست��م متعهد است، خود را جزئی از آن می داند و ن��ه تنها شناخت بلکه احساسات و 
ارزیابی هایش نیز مثبت است. شخص در اینجا شهروند محسوب می شود، زیرا در نظام سیاسی دارای ارزش و 
جایگاه خاص خود است. این در حالی است که فرد بی تفاوت اگر چه نسبت به نظام سیاسی شناخت دارد، اما 
هیچ احساس و حتی هیچ عالقه ای به ارزیابی عملکرد سیستم ندارد. از سوی دیگر، او دارای هیچ جایگاهی در 
نظام سیاسی نیست و شهروند محسوب نمی شود. راجع به فرد منزوی شده باید گفت که این فرد حتی بی تفاوت 
ه��م نیس��ت، بلکه به مراتب جایگاهی منفی تر برای خود قائل است؛ بدین صورت که دارای شناخت مناسبی از 

نظام سیاسی است، ولی نسبت به آن احساسات و ارزیابی منفی دارد.
در گون��ه شناس��ی فرهنگ سیاسی آلموند، فرهن��گ محدود یا کوچك اندیش1 به عن��وان سطح پایین، فرهنگ 
سیاس��ی تبعی2 به عنوان سطح میان��ی و فرهنگ سیاسی مشارکتی3 به عنوان سطح ب��اال تعریف شده اند. آلموند 
بهترین توصیف از فرهنگ سیاسی محدود را غیر ملی بودن آن می داند. وی معتقد است فرهنگ سیاسی محدود 
ی��ا کوچك اندی��ش به عنوان یك مقوله فرهنگی، ف��ی نفسه طبعی غیر دموکراتی��ك دارد. دراین گونه فرهنگ های 
سیاس��ی، مسی��ری یك طرفه برای نف��وذ از رأس امور سیاسی به سوی پایه اجتم��اع در جریان است و هنجارها و 
ارزش ه��ای اجتماع��ی در براب��ر بدنه اصلی سیاس��ت در بهترین حالت، منفعل و در بدتری��ن حالت رو به زوال 
اس��ت؛ در حال��ی که در فرهنگ سیاسی مشارکتی هر کس در عرصه عموم��ی عهده دار نقشی فعال است و افراد 
 .)Almond & Verba,1963:19(جامع��ه به سرنوشت خود و موضوعات مختلف سیاسی عالقه نشان می دهند
البت��ه از نگ��اه آلموند در شرایط واقعی نوع خالصی از فرهنگ سیاسی در ی��ك جامعه مشاهده نمی شود و اغلب 
ترکیب��ی از ای��ن فرهنگ ها در جوامع حاکم است. به ای��ن ترتیب، سه نوع فرهنگ سیاسی فرعی به وجود می آیند 
که عبارت اند از: فرهنگ سیاسی محدود- تبعی، تبعی- مشارکتی و محدود-  مشارکتی )خبیری، 85:1378(.
 مطلوب نیستند و بهترین فرهنگی 

ً
 از نظ��ر آلمون��د و وربا هیچ یك از شش نوع فرهنگ سیاسی یاد شده کامال

ک��ه ه��ر جامع��ه ای در نهایت ب��ه سمت کسب آن م��ی رود، فرهنگ مدن��ی4 است. این فرهن��گ، نوعی فرهنگ 
مرک��ب اس��ت؛ به ای��ن معنا که در آن بسیاری اف��راد در سیاست فعال ان��د، اما گروهی نیز وج��ود دارند که نقش 

1. Parochial Culture
 2. Subject Culture
  3. Participation  Culture
4. Civic Culture
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غیرفع��ال را انتخ��اب م��ی کنند. مهم تر اینک��ه حتی در میان کسانی ک��ه نقش سیاسی فعاالن��ه شهروندی را ایفا 
می کنند، نقش های تبعی و محدود نیز جایگزین شده است. به این مفهوم که شهروند فعال کماکان روابط نسبی 

و غیر سیاسی خود را به همان درجه نقش سیاسی حفظ می کند)پالمر،103:1371(.
ب��ر ای��ن اساس، در این پژوهش ب��ه بررسی این مسئله می پردازی��م که هریک از نهاده��ای جامعه پذیرکننده 
خان��واده، گروه همساالن، دانشگاه، رسانه های گروهی و نهاده��ای مذهبی کدام یک از انواع فرهنگ سیاسی را 
منتقل می کنند؟ فرضیه ما این است که در ایران همه این نهادها )خانواده، گروه همساالن، دانشگاه، رسانه های 
گروه��ی و نهاده��ای مذهبی( آموزه های فرهن��گ سیاسی »تبعی« را منتقل می کنند. هری��ک از این نهادها را به 

شکل مجزا و با همین فرضیه بررسی می کنیم.

روش شناسی پژوهش
ب��رای گ��ردآوری اطالعات مورد نیاز این پژوهش از روش پیمایش و اب��زار پرسشنامه با سؤاالت بسته استفاده 
ش��د- البت��ه ای��ن گویه ها بر روی یك طی��ف پنج درجه ای تنظیم ش��ده بودند. قسم��ت اول پرسشنامه به ویژگی 
ه��ای ف��ردی پاسخگوها اختصاص داده شده است و بیانگر سن، جنس و رشته تحصیلی آنها می باشد. در دیگر 

قسمت های پرسشنامه نیز تالش شده، با استفاده از سؤاالت بسته دیگر متغیرها مورد سنجش قرار گیرند.
نوع مقیاس و تعداد گویه ها

جدول 2: تعداد سواالت متغیرهای مستقل و وابسته

تعداد گویه هانوع مقیاسمتغیر ها

5لیکرتانتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) بعد تبعی(

5لیکرتانتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) بعد محدود(

5لیکرتانتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)بعد مشارکت(

10لیکرتنقش خانواده 

9لیکرتنقش دانشگاه 

8لیکرتنقش گروه همساالن 

14لیکرتنقش رسانه 

7لیکرتنقش نهادهای مذهبی 

جامعه آماری و اعتبار و پایایی
جمعی��ت آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجوی��ان دانشگاه شهید چمران اهواز می شود که بر اساس آمار 
ارائ��ه ش��ده توسط این دانشگاه بی��ش از 16000 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوک��ران، تعداد نمونه ها به میزان 

375 نفر تعیین شد:
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ب��رای اطمینان، 435 پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز توزیع شد که از بین آنها 17 
پرسشنام��ه ب��ه دلیل ناقص ب��ودن پاسخ ها کنار گذاشته شد و تجزیه و تحلیل ب��ا داده های 418 پرسشنامه انجام 
گرفت. برای سنجش اعتبار محتوایی این پرسشنامه، تالش شد گویه های مورد آزمون با توجه به چارچوب نظری 
و ادبی��ات تحقیق طراحی گردد و تعداد گویه ها نیز کافی باشد)سرمد و دیگران،171:1376(. به منظور سنجش 

پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.

یافته های پژوهش
 مساوی 

ً
در جامعه آماری مورد مطالعه، جمعیت زنان )52/4 درصد( و مردان )47/6 درصد( دانشجو تقریبا

ب��وده است. 1/4 درص��د پاسخگویان در فاصله سنی 17تا19 سال، 29/7 درصد در فاصله سنی 19 تا 21 سال، 
47/9 درصد در فاصله سنی 22 تا 25 سال، 14/5 درصد در فاصله سنی 26 تا 28 سال و  6/5 درصد در فاصله 
سن��ی 28 س��ال و باالتر می باشند.51/20 درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی و 48/80 درصد در مقطع 
تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتری( می باشند. 41/9 از دانشجویان در رشته های فنی و مهندسی، 30/4 درصد 

در رشته های علوم پایه و 27/8 درصد در رشته های علوم انسانی مشغول به تحصیل می باشند.

یع نرمال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی نمودار 1:  نمودار هیستوگرام توز
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جدول 3: یافته های توصیفی متغیرهای  مستقل پاسخگویان

سطح معنی داریتیانحراف معیارمیانگین واقعیمیانگین طیفمتغیر

1516/473/2199/220/000انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)تبعی(

1512/443/0769/620/000انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)محدود(

1514/083/0788/640/000انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)مشارکتی(

3033/164/47143/530/000نقش خانواده

2733/794/61141/930/000نقش دانشگاه

2428/015/9990/440/000نقش گروه همساالن

4239/125/68133/220/000نقش رسانه

2121/183/26125/690/000نقش نهادهای مذهبی

 طبیعی است و 
ً
براس��اس نم��ودار 1 و جدول 3 می توان نتیج��ه گرفت که توزیع آماری نمونه         پژوهش ح��دودا

می��زان انتق��ال آموزه های فرهنگ سیاسی بر مبنای اب��زار به کار رفته در پژوهش در سط��ح نمونه و جامعه آماری 
باالت��ر از سط��ح متوسط اس��ت. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای ب��ا اطمیمنان 99 درصد تایی��د می کند. همچنین 
میانگی��ن واقعی میزان فرهن��گ سیاسی )33/55( از میانگین طیف )30( درسط��ح نمونه و جامعه آماری باالتر 
از سط��ح متوس��ط است. نمره باالت��ر در مقیاس فرهنگ سیاسی نشانگر  باال ب��ودن فرهنگ سیاسی است. نتیجه 
میزان فرهنگ سیاسی دانشجویان متوسط رو به باال است. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای برای متغیر وابسته تایید 
می گ��ردد. همچنین نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد میانگین  استخراج شده متغیرهای نقش خانواده 
)33/16(، نق��ش دانشگ��اه )33/79(،  نقش گروه همساالن )28/01(، نق��ش رسانه)39/12( و نقش نهادهای 

مذهبی)21/18(  در سطح نمونه و جامعه آماری با اطمینان 99 درصد باالتر از سطح متوسط است.
ب��ا توج��ه به اینک��ه متغیر وابست��ه و متغیرهای مستق��ل در سطح فاصل��ه ای اندازه گیری شده ان��د، از ضریب 

همبستگی پیرسون برای بررسی این فرضیه استفاده گردید که خروجی آن در جداول زیر نشان داده شده است:
• فرضیه اول:  در ایران خانواده بیشتر آموزه های فرهنگ سیاسی تبعی را به جوانان منتقل می کند.	

خانواده به عنوان محیطی که فرد از ابتدای زندگی خود در آن رشد می کند و تحت تأثیر محیط و افراد آن قرار 
م��ی گیرد، از کارگزاران اولی��ه جامعه پذیری سیاسی و همچنین در زمره مهم تری��ن عوامل جامعه پذیری سیاسی 
محس��وب می ش��ود. از این رو، آم��وزه هایی که از طریق این نهاد به افراد منتقل می شون��د، پایه گذار دیدگاه آنها 

نسبت به جامعه اند.



329

 شامره: 54  زمستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

یب همبستگی  برای آزمون رابطه نقش خانواده در انتقال آموزه های  فرهنگ سیاسی به جوانان)محدود، تبعی  جدول 4: خروجی ضر

و مشارکتی(

یب پیرسونفرضیه سطح معنی داریضر

0/001**0/510نقش خانواده در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) تبعی( 
0/090/45نقش خانواده در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)محدود( 

0/0710/35نقش خانواده در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)مشارکتی( 

هم��ان گون��ه که در جدول فوق مالحظه می شود رابطه معنی داری بی��ن میزان نقش خانواده با ضریب پیرسون 
)0/510( و سط��ح معن��ی داری )0/001( با میزان انتقال آموزه ه��ای  فرهنگ سیاسی) تبعی(  وجود دارد؛ به این 
معن��ی که هرچه میزان نقش خانواده دانشجویان افزایش می یابد، میزان انتقال آموزه های  فرهنگ سیاسی)تبعی(  
آنه��ا نی��ز افزایش می یابد. از آنجا که سطح معناداری در این مورد نیز کمتر از 0/05 بوده است، این فرضیه مورد 

تأیید قرار می گیرد. 
هم��ان گونه ک��ه در جدول فوق مالحظه می شود با توجه به ضریب همبستگ��ی و سطح معنی داری آن، رابطه 
معنی داری بین نقش خانواده در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)محدود و مشارکتی( دانشجویان وجود 
ن��دارد. این ب��دان معناست که خانواده ه��ا به عنوان یکی از مه��م ترین عوامل در شکل گی��ری فرهنگ سیاسی، 
هن��وز در مسیر انتقال آم��وزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی به فرزندان خود ق��رار نگرفته اند. به نظر می رسد در 
 پدر یا م��ادر( وجود دارد و این امر باعث ش��ده است که فرزندان 

ً
خانواده ه��ای ایرانی هن��وز اقتدار یك نفر)مثال

همچنان آموزه های تبعی را بیش از آموزه های مشارکتی فراگیرند و از آنجا که زمینه مشارکت در خانه برای افراد 
مهی��ا نگردی��ده است، آنان در جامعه نیز کمتر از توانایی مشارکت سیاس��ی برخوردارند. در چنین فضایی اگرچه 
گاهی های کلی نسبت به سیاست برخوردار می شوند، اما کمتر به مشارکت در سیاست، عضویت  فرزندان از آ
در نهاده��ای مدن��ی و مانن��د آن تشویق می شون��د. حتی تا حدود زی��ادی احساس عدم توانای��ی تأثیرگذاری بر 

سیاست در آنها تقویت می شود. 
• فرضیه دوم:  در ایران دانشگاه بیشتر آموزه های فرهنگ سیاسی تبعی را به جوانان منتقل می کند.	

یب همبستگی  برای آزمون رابطه نقش دانشگاه در انتقال آموزه های  فرهنگ سیاسی به جوانان جدول 5: خروجی ضر

)تبعی، محدود و مشارکتی(

یب پیرسونفرضیه سطح معنی داریضر

1180/532/**0نقش دانشگاه در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)تبعی( 

0/130/618نقش دانشگاه در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) محدود( 

0/100/649نقش دانشگاه در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) مشارکتی( 
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از آنج��ا که سط��ح معناداری در این مورد بزرگت��ر از 0/05 است، فرضیه مطرح شده در ب��اال مورد تایید قرار 
م��ی گیرد و دانشگاه بیشتر انتقال دهنده آم��وزه های فرهنگ سیاسی تبعی قلمداد می گردد. این مسئله با توجه به 
انتظاری که از دانشگاه و محیط آن می رود، تأمل برانگیز است. به نظر می رسد از آنجا که فرهنگ نقد و نقادی و 
همچنین انعطاف پذیری که از مشخصات یك شخصیت مشارکت جو است در جامعه ما بروز و ظهور چندانی 
ن��دارد. ای��ن نگرانی از سوی بسیاری از اساتید و مسئوالن دانشگاه وج��ود دارد که مبادا بحث ها و صحبت های 

سیاسی منجر به بی نظمی و اختالل در امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه گردد.
• فرضیه سوم:  در ایران گروه همساالن بیشتر آموزه های فرهنگ سیاسی تبعی را به جوانان منتقل می کند.	

گ��روه ه��ای همسال و دوستان به عنوان یکی دیگر از نهادهای تعیین کننده در فرآیند جامعه پذیری سیاسی در 
این پژوهش دارای اهمیت بسیاری هستند. به همین دلیل پژوهش حاضر بررسی نقش گروه های همسال بر نوع 

آموزه های فرهنگ سیاسی جوانان را الزم تلقی کرد.

یب همبستگی  برای آزمون رابطه نقش گروه همساالن در انتقال آموزه های  فرهنگ سیاسی به جوانان)تبعی،  جدول 6: خروجی ضر

محدود و مشارکتی(

یب پیرسونفرضیه سطح معنی داریضر

0/001**0/307نقش گروه همساالن در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) تبعی( 
0/080/56نقش گروه همساالن در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)محدود( 

0/1140/59نقش گروه همساالن در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) مشارکتی( 

ج��دول 6 نش��ان می دهد رابطه معنی داری بین می��زان نقش همساالن با ضریب پیرس��ون )0/307( و سطح 
معن��ی داری )0/001( ب��ا می��زان انتق��ال آموزه های  فرهن��گ سیاسی )بعد تبع��ی( وجود دارد؛ ب��ه این معنی که 
هرچ��ه می��زان نقش گروه همساالن دانشجویان افزای��ش می یابد، میزان انتقال آموزه ه��ای  فرهنگ سیاسی تبعی 
آنه��ا نی��ز افزایش می یابد. از طرف دیگر، ب��ا توجه به ضریب همبستگی و سطح معن��ی داری باالتر از 5 درصد، 
رابط��ه معنی داری بین نقش گروه همساالن در انتقال آم��وزه های فرهنگ سیاسی) بعد محدود  و بعد مشارکت( 

دانشجویان وجود ندارد. 
• فرضیه چهارم:  در ایران رسانه ها بیشتر آموزه های فرهنگ سیاسی تبعی را به جوانان منتقل می کنند.	

با توجه به اینکه در دنیای امروز بیشتر افراد به ویژه جوانان روزانه زمان نسبتا زیادی را به استفاده از رسانه های 
دی��داری- شنیداری و فضای مجازی اختصاص می دهند، این عام��ل می تواند در فرآیند جامعه پذیری و شکل 

گیری نوع خاصی از فرهنگ سیاسی در جامعه بسیار با اهمیت تلقی شود.
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یب همبستگی  برای آزمون رابطه نقش رسانه ها در انتقال آموزه های  فرهنگ سیاسی به جوانان جدول 7: خروجی ضر

)تبعی، محدود و مشارکتی(

یب پیرسونفرضیه سطح معنی داریضر
0/0150/631نقش رسانه ها در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) تبعی( 

0/0170/645نقش رسانه ها در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)محدود( 
0/001**0/399نقش رسانه ها در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) مشارکتی( 

رابطه معنی داری بین میزان نقش رسانه ها با ضریب پیرسون )0/399( و سطح معنی داری )0/001( با میزان 
انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی)بعد مشارکتی( وجود دارد؛ به این معنی که هرچه میزان نقش رسانه ها افزایش 

می یابد، میزان انتقال آموزه های  فرهنگ سیاسی مشارکتی آنها نیز افزایش می یابد. 
با توجه به این موضوع که سطح معناداری در این مورد کمتر از 0/05 است، می توان گفت که رسانه ها بیش 
از دیگ��ر موارد، آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی را به مخاطبان جوان خود منتقل می کنند. از سوی دیگر، با 
توجه به ضریب همبستگی و سطح معنی داری آن، رابطه معنی داری بین نقش رسانه ها در انتقال انتقال آموزه های 

فرهنگ سیاسی) محدود  و تبعی( دانشجویان وجود ندارد.
نکته قابل توجه اینکه بنا بر داده های این پژوهش از میان انواع رسانه، جوانان در درجه نخست از رسانه های 
اینترن��ت پای��ه و پس از آن از تلویزیون استفاده می کردند و رسانه هایی چون مطبوعات کمترین استفاده از سوی 

آنها را داشت.
• فرضیه پنجم:  در ایران نهادها و اعتقادات مذهبی بیشتر آموزه های فرهنگ سیاسی تبعی را به جوانان 	

منتقل می کنند.
از آنج��ا ک��ه نهادهای مذهبی در سراسر زندگی افراد، آنها را همراهی می کنند، در شکل گیری نوع خاصی از 

فرهنگ سیاسی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند. 

یب همبستگی  برای آزمون نقش نهادها و اعتقادات مذهبی در انتقال آموزه های  فرهنگ سیاسی به  جدول 8: خروجی ضر

جوانان)تبعی، محدود و مشارکتی(

یب پیرسونفرضیه سطح معنی داریضر
0/0080/63نقش نهادها و اعتقادات مذهبی در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) تبعی( 

0/110/58نقش نهادها و اعتقادات مذهبی در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) محدود( 
0/001**0/487نقش نهادها و اعتقادات مذهبی در انتقال انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی) مشارکتی( 

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود رابطه معنی داری بین میزان نقش نهادها و اعتقادات مذهبی با 
ضری��ب پیرسون )0/487( و سطح معن��ی داری )0/001( با میزان انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی )مشارکتی( 
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وجود دارد؛ به این معنی که هرچه میزان نقش نهادها و اعتقادات مذهبی افزایش می یابد، میزان انتقال آموزه های  
فرهنگ سیاسی )مشارکتی( آنها نیز افزایش می یابد. 

همانگون��ه ک��ه در جدول فوق مالحظه می شود با توجه به ضریب همبستگ��ی و سطح معنی داری باالتر از 5 
درص��د، رابط��ه معنی داری بین نقش نهادها و اعتقادات مذهبی در انتق��ال آموزه های فرهنگ سیاسی) محدود و 
تبعی( دانشجویان وجود ندارد. این موضوع بیانگر این مطلب است که از نهادها و اعتقادات مذهبی می توان در 
جهت گسترش آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی استفاده نمود. به عنوان مثال، اعتقادات مذهبی مانند برابری 

حاکمان و مردم در اسالم نوعی احساس توانایی و ارزشمندی سیاسی در افراد به وجود می آورد.

بحث و نتیجه گیری
در ای��ن پژوهش با استفاده از چارچوب نظری آلموند و وربا نق��ش نهادهای جامعه پذیرکننده یعنی خانواده، 
گ��روه همس��االن، رسانه ها، دانشگاه و نهاده��ای مذهبی در انتقال آم��وزه های فرهنگ سیاسی ب��ه طور تطبیقی 
بررسی شد. آلموند و وربا انواع فرهنگ سیاسی را به سه دسته محدود، تبعی و مشارکتی تقسیم بندی می نمایند. 
آنچه مطلوب سیاست و اجتماعی پویا و مردمساالر است، فرهنگ سیاسی مشارکتی می باشد و دو گونه دیگر در 
تعریف آنان به تربیت شهروندان پیرو و مطیع صرف)تبعی( یا بی تفاوت و غیر سیاسی)محدود( منجر می شود. 
بر این اساس، هدف پژوهش بررسی این است که هریک از این نهادها بیشتر آموزه های چه نوع فرهنگ سیاسی 
را منتق��ل م��ی کنند؟ محدود، تبعی ی��ا مشارکتی؟ فرضیه ما در مورد همه این نهاده��ا آن بود که بیشتر آموزه های 

فرهنگ سیاسی تبعی را منتقل می کنند. 
براساس یافته های پژوهش، نهادهای جامعه پذیرکننده اگرچه همانطور که آلموند و همکارانش می گویند در 
انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی نقش دارند )آلموند و پاول، 1375 و Almond & Verba,1963( اما نتوانسته اند 
نقش چندان موثری در انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی به جوانان ایفا کنند؛ در حالی که یک حکومت 
دموکراتی��ک و م��ردم ساالر برای موفقی��ت و کارآمدی، بیش از هر چیز به شهرون��دان مشارکت جو و متعهد نیاز 
دارد. از می��ان پن��ج نهاد خانواده، دانشگاه، گروه های همسال، رسانه ه��ا و نهادهای مذهبی تنها دو نهاد رسانه و 
مذهب تا حدودی توانسته اند آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی را به مخاطبان جوان خود منتقل کنند و سایر 
نهاده��ای بررسی شده آموزه های فرهنگ سیاسی تبعی را منتقل می نمایند. رسانه و مذهب هم اگرچه به نسبت 
سای��ر نهاده��ا موفق تر عمل کرده اند، اما تا سطح ایده آل فاصل��ه قابل توجهی دارند و بیشتر به صورت فصلی و 

در سطوح پایین مشارکت سیاسی مانند شرکت در انتخابات و مانند آن توانسته اند نقش مثبتی داشته باشند.
ب��ه طور کلی، اگر نهادهای جامعه پذیرکننده در جهت انتق��ال و تقویت آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکتی 
حرک��ت کنند، می توان انتظار داشت که جامع��ه نیز در بلندمدت چنین راهی را در پیش گیرد. اما اگر آموزه های 
فرهنگ سیاسی تبعی و یا محدود و کوچک اندیش را رواج دهند، به مانعی بر سر راه دموکراسی و توسعه سیاسی 
تبدیل می شوند. در این راستا اگر مشارکت را الزمه دموکراسی و در عین حال محصول فرهنگ سیاسی مشارکتی 
بدانی��م ک��ه نقش قابل توجه��ی در مشروعیت نظام سیاس��ی دارد، دور خوشایندی از رواب��ط حاصل می شود که 
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موفقیت نهادهای جامعه پذیرکننده تابعی از این عوامل و در عین حال تأثیرگذار بر آنهاست.

در نهای��ت ب��ر مبنای یافت��ه های این تحقیق بای��د گفت نهادهای جامع��ه پذیرکننده در ای��ران، کمتر به انتقال 
آموزه ه��ای فرهن��گ سیاسی مشارکتی به مردم به ویژه جوانان پرداخته اند و بیش از آن آموزه های فرهنگ سیاسی 
تبع��ی را توسع��ه داده ان��د. در حقیقت، آنان خواسته ی��ا ناخواسته به جوانان این پیغ��ام  را داده اند که برای داشتن 
ی��ك زندگ��ی خوب، باید تا جایی که می توان از دنیای سیاست فاصله گرف��ت، زیرا نزدیك شدن به چنین عرصه 
پیچیده ای نه تنها تأثیری بر سیاست های اتخاذ شده و در نتیجه بهبود زندگی و سرنوشت سیاسی خود و جامعه 
ش��ان نخواه��د داشت، بلکه می تواند هزینه هایی نیز برای آنها در پی داشته باشد. این درحالی است که سعادت 
و به��روزی مردم��ان و حاکمان و نیز کامیابی و کارآمدی نظام سیاسی ب��ا گسترش مشارکت سیاسی و فرهنگ آن 

محقق خواهد شد و برای آن باید بیشتر اندیشید.
بدین ترتیب، پیشنهاد این پژوهش آن است که در چارچوب برنامه ها و سیاست های فرهنگی به ویژه در مورد 
نهاهای��ی مانند خانواده و دانشگ��اه باید به تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی در می��ان جوانان و انتقال آموزه های 
مشارکت��ی در جه��ت کنشگری سازنده و پویا در عرصه اجتماعی و سیاسی توجه بیشتری صورت گیرد. نهادهای 
مذهب��ی و رسان��ه ها هم اگرچه بی��ش از بقیه آموزه های فرهنگ سیاسی مشارکت��ی را منتقل می کنند، اما نیازمند 

تقویت و بهبود این عملکرد هستند.
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