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Extended Abstract
Introduction
Humans’ behaviors and actions are not always consistent with the original values
in their minds. Extensive communities and the necessity of coexistence with
different people and cultures inevitably oblige the individual to adapt and accept
external values different from internal values, and thus, external interactions are
not the result of internal thoughts; instead, people always try to maintain the
balance between internal values and external requirements in their daily
behaviors and decision-making. Tajadura and Tsakiris (2014) used the terms
inner self and outer self to show the difference between people’s behaviors and
thoughts. They believed that the inner self is related to things that cannot be
observed: emotions, attitude, values, beliefs, personality, thoughts, feelings,
fantasies, spirituality, intentions, and purpose; while the outer self-deals with
material aspects and its results are often observable (Tajadura & Tsakiris, 2014).
Gregory Bateson (1972) and Paul Watslawick (Watslawick, Beavin, and Jackson
2011) studied these phenomena extensively in human relations. There are social
situations where one gets stuck in contradictory commands. These paradoxical
situations range from the behaviors and attitudes of everyday life to the
paradoxical situations that exist in institutional structures and rituals. In the
current society of Iran, what is clearly understood in the field of political
behavior is that individuals do not accept the realities of their political, economic
and social system as ideal conditions and in line with their attitudes and mental
beliefs. The purpose of this study is a sociological explanation of the
contradiction between political thought and behavior of people by investigating
their meaning system of contradiction.
Methodology
The present study employed a mixed methods research design that focuses on
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qualitative and quantitative approaches in proposing the questions, research
methods, data collection and analysis methods, and representing the inferences in
a unit study. A purposive-theoretical sampling technique was used in the
qualitative section. That is, purposive sampling was used to select the
participants given the emerging nature of qualitative research, and theoretical
sampling was used by taking into account the qualitative data analysis method.
Probability sampling was used in the quantitative section to select individuals for
research purposes. An in-depth interviewing technique and a researcher-made
questionnaire were two main data collection instruments. In other words, the
primary technique for data collection in the qualitative section was the in-depth
interviewing technique. The text obtained from these interviews was the basic
material to extract concepts and categories and represent a paradigmatic pattern.
The researcher-made questionnaire was employed for data collection in the
quantitative section. Having determined the reliability and validity of the
questionnaire, the questionnaire was employed for data collection and testing of
research hypotheses.
Results and Discussion
Figure1. Test of research hypotheses

The findings of the qualitative section identify five factors in the contradiction
between citizens’ political thought and behavior. These factors include hope for
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the future, national identity, weakness of democracy, loyalty to the system, and
cultural weakness. Furthermore, political distrust acts as a mediator variable and
the core category. Accordingly, the research hypotheses based on the concepts
extracted from the qualitative section in which independent variables affect the
contradiction between political thought and behavior through the mediator
variable of political distrust are:
Hypothesis 1: Democracy reduces the contradiction between citizens’ political
thought and behavior by reducing their political distrust of the system.
Hypothesis 2: Cultural weakness increases the contradiction between citizens’
political thought and behavior by increasing their political distrust of the system.
Hypothesis 3: Nationalism increases the contradiction between citizens’ political
thought and behavior by increasing individuals’ political distrust of the system.
Hypothesis 4: Loyalty to the system reduces the contradiction between citizens’
political thought and behavior by reducing their political distrust of the system.
Hypothesis 5: Hope for the future reduces the contradiction between citizens’
political thought and behavior by reducing their political distrust of the system.
The PLS method was used to test the indirect effects of predictor variables on the
contradiction between citizens’ political thought and behavior through the
mediator variable political distrust. The results show that the independent
variables (weakness of democracy, cultural weakness, loyalty to the system,
hope for the future, and national identity) explain 69% of the mediator variable
of political distrust variance. Also, political distrust affected by independent
variables explains 16% of the variance of the contradiction between political
thought and behavior. The results confirm the first research hypothesis;
democracy through political distrust affects the contradiction between citizens’
political thought and behavior. The effect of democracy on the dependent
variable with a 2.5 to 97.5% confidence interval is -0.244 and -0.113,
respectively: the better the quality of democracy and the more the system
functions following the standards of democracy, the less the contradiction
between the citizens’ political thought and behavior. The fourth research
hypothesis, loyalty to the system through political distrust affects the
contradiction between citizens’ political thought and behavior, is also confirmed.
The effect of loyalty to the system on the dependent variable with 2.5 to 97.5%
confidence intervals is -0.272 and -0.099, respectively, indicating that the effect
is decreasing. The increase in citizens’ loyalty to the system and their trust in the
system reduce the contradiction between their political thought and behavior.
Finally, the fifth research hypothesis, hope for the future through political
distrust affects the contradiction between citizens’ political thought and behavior
is confirmed. The effect of hope for the future on the dependent variable with 2.5
to 97.5% confidence intervals is -0.093 and -0.001, respectively, indicating that
this effect is decreasing: the more the citizens hope for better living conditions
economically and politically, etc. in the future, the less the contradiction between
their political thought and behavior will be. Other research variables had no
significant effect on the contradiction between citizens’ political thought and
behavior.
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Conclusion
The findings of the qualitative section reveal that the contradiction between
political thought and behavior should be explored via a process by which
citizens’ meaning system about the contradiction between political thought and
behavior and the related factors are discovered and examined. The most
important factors mentioned in the qualitative findings section of the study are
democracy, loyalty to the system, nationalism, traditional culture, and hope for a
better future. Citizens claim that their political action is not voluntary and Selfwilled; instead, they mostly take action or participate by encouraging and
influencing the other party’s wills (political system). However, compulsory
political action has not been confirmed in all study factors in the quantitative
section. The results of the quantitative section show that the citizens’ national
identity and cultural weakness were effective in the contradiction between their
political thought and action. In other words, increasing the spirit of nationalism
or improving citizens’ political and social culture has no effect on their level of
political trust in the system and, as a result, does not affect reducing or
increasing the contradiction between their political thought and action. The use
of the mutual benefit function for this group of participants contributes to
justifying the reason for their political participation. In contrast, the results of the
quantitative section about three factors of democracy, loyalty to the system, and
hope for a better future indicate that increased and improved quality of these
factors enhance political trust of citizens in the system and effectively decrease
contradiction between their political thought and behavior.
In analyzing the quantitative results of the research, if all requirements associated
with the contradiction between political thought and behavior are considered, it
can be stated that a two-dimensional attitude is dominated. The first attitude is
related to the right-wing (conservative) parties loyal to the system, which can be
referred to as religious people, given the religious identity of the system. The
same gaps and social damages that the Iranian nation claims, such as cultural
weakness, weak democracy, social divergence, the gap between the people and
the system, etc., are also agreed upon by those loyal to the system. Nevertheless,
they do not blame the Iranian political system because they believe that the
inefficiency of the governments which the people’s vote has selected is the
reason for such problems. The second attitude is related to citizens who often do
not have a political background, or if they have, it is not so strong that it can be
considered in a political group advocating or opposing the system. Generally,
this group of citizens is dissatisfied with the current political-economic
conditions and presents various reasons for their political participation and
supporting the political system. Hope for a better future and the weakness of the
system’s democracy are the second attitude of our discussion. The
authoritarianism of the political system that affirms a weak democracy and the
hope that favorable socio-political situations will be experienced in the future
oblige them to participate in political activities.
Keywords: Cultural Weakness, Nationalism, Loyalty to the System, Hope,
Political Distrust, Contradiction between Political Thought and Behavior.
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تجزیهوتحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی
موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان
مریم قربانی

1

حسین مسعودنیا

2

3

علیرضا آقاحسینی

 .1دانشجوی دکترای علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .1دانشجوی دکترای روابط بین الملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

لین گزارش نتیجه مشابهنیابی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/BB1BB108B29F9960/1%
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.3.5

تاریخ دریافت1400/12/10 :

چکیده

نوع روابط شهروندان با نظام سیاسی ،یکی از شااص های تعیینکنناد هویان نظاام
تاریخ بازنگری 1401/02/10 :سیاسی بهشمار میآید و درنتیجه ،وجود تناقض بین افکار و رفتاار شاهروندان ،بار ایان
تاریخ پذیرش 1401/03/03 :ارتباطات تأثیر میگذارد؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر در پی پاسا گویی باه ایان پرساش
اسن که «چه عواملی سبب بروز تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شاهروندان میشاوند».
روش پژوهش ،از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی متوالی اسن .در مرحلۀ کیفای پاژوهش
از روش مصاحبه و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش استفاده شده اسن .جامعۀ آمااری
موردمطالعه ،دانشجویان شهر اصفهان بودهاند .تعداد نمونه در مرحلۀ کیفای پاژوهش،
نوع مقاله :پژوهشی
 30نفر و در مرحلۀ کمی 250 ،نفر اسن .شیو نمونهگیاری در مرحلاۀ کیفای ،اشاباع
نظری و در مرحلۀ کمی ،صوشهای اسن .برای تحلیل دادهها در مرحلۀ کیفای از شایو
کدگذاری و در مرحلۀ کمی از رویکرد مدلسازی معادلۀ ساصتاری  PLSاستفاده شده
واژگان کلیدی:
اسن .یافتههای مرحلۀ کیفی پژوهش ،نشاندهند شکلگیری نظام معنایی دانشاجویان
دموکراسی ،ضعف
دربار پدید تضاد بین فکر و رفتار سیاسی پیرامون تعدادی از مقولاههای عماده و یا
فرهنگی،
مقولۀ هستهای بهنام «بیاعتمادی سیاسی» اسان .یافتاههاای مرحلاۀ کمای پاژوهش
ناسیونالیسم ،وفاداری بیانکنند این اسن که در الگوی تجربی پژوهش ،تأثیر بیاعتمادی سیاسی بار تضااد،
به نظام ،امیدواری،
مثبن و در سطح  0/001معنادار اسن .از بین پنج متغیر مستقل بهدسنآمده در بخش
بیاعتمادی سیاسی ،کیفی پژوهش ،متغیرهای دموکراسی ،وفاداری باه نظاام ،و امیادواری باه آیناده ،تاأثیر
تضاد بین فکر و رفتار معنادار و منفیای بر تضاد ذهن و عین داشتهاند و دو متغیر فرهنگ سنتی و هوین ملی،
تأثیر معناداری بر تضاد ذهن و عین سیاسی نداشتهاند.
سیاسی

 نویسنده مسئول:

حسین مسعودنیا

پست الکترونیکh.masoudnia@ase.ui.ac.ir :

95

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 87-128

ژپوهشناهم علوم سیاسی

مقدمه
رفتارها و اقادامات ماا همیشاه باا ارزشهاای اصالیای کاه در ذهان داریا  ،همساو نیسان.
اجتماعات گسترده و لزوم همزیستی با افراد و فرهنگهاای مختلاب باهناچاار فارد را وادار باه
سازگاری و پذیرش ارزشهای صارجی متفاوت با ارزشهای درون میکند و درنتیجه ،تعامالت
بیرونی ،برآینادی صددرصادی از تفکارات درونای نیسان ،بلکاه افاراد هماواره در رفتارهاا و
تصمی گیریهای روزمر صود سعی در حفظ تاوازن میاان ارزشهاای درون و الزاماات بیارون
دارند .تاجادورا و تاکیریس 1از تعبیر «صود درون »2و «صود بیرون »3بارای نشاان دادن تفااوت

بین اقدامات افراد و افکارشان استفاده کردهاند .بهنظر آنها ،برصالف صود بیرون که با جنبههای
مادی سروکار دارد و در بسیاری از موارد ،نتایج آن مشاهدهپذیر اسن ،صود درونی به چیزهاایی
مانند احساسات ،نگرشها ،ارزش ها ،باورها ،شخصین ،افکار ،عواطب ،صیاالت ،معنویان،
تمایالت ،و اهداف مربوط اسان کاه دیاده نمیشاوند (تاجاادورا و تااکیری -739 :2014 ،
 .)738تمرکز بر افکار و رفتار سیاسی افراد نیز چنین تفااوتی را باین صاود درون و صاود بیارون
نشان میدهد؛ بهاینمعنا که من به عنوان ی شاهروند ،صاود سیاسای درونا باا صاود سیاسای
بیرون تعارضی انکارناپذیر دارد؛ بهبیان روشنتار ،ارتباطاات انساانی ،دربردارناد مانورهاای
ظریفی بین ناسازگاریهای دوگانه اسن؛ بهعنوان مثاال ،باین آنچاه گفتاه مایشاود و آنچاه باا

حرکنهااا و لحاان بی اان م ایش اود (برلیناار .)46 :2017 ،گرگ و ری بیتس و  )1972( 4و پ و

واتزالو یک( 5واتزالوی  ،باوین ،و جکسون )2011 ،این پدیدهها را در رواباط میاان انساانهاا

مطالعه کردهاند؛ موقعینهای اجتماعیای که در طول آنها ،فارد در شارایط متناقضای گرفتاار
میشااود .ایاان موقعیاان هااای متناااقض ،از رفتارهااا و برصوردهااای روزماار زناادگی گرفتااه تااا
موقعینهاای متناقضای کاه در سااصتارهای نهاادی و آیاینهاا وجاود دارد را دربار میگیارد.
مصداقهای بیشماری از تعارضات رفتاری افاراد در نهادهاای مادنی و سیاسای وجاود دارد؛
بهعنوان مثال ،برپایۀ دیدگاه بارنس ،6بسیاری از محافظهکاران بورکی از حقوق مدنی و صادمات
1. Tajadura and Tsakiris
2. Inner self
3. Outer Self
4. Gregory Bateson
5. Paul Watzlawick
6. Barnes
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پزشکی حماین میکنند ،اما همیشه به دموکراتها رأی میدهند .بهبیان روشنتر ،افراد ممکان
اسن دارای نظام اعتقادی بهظاهر ناسازگاری باشند؛ هرچند بهنظر مایرساد ،بیشاتر ماردم باه
آن توجهی ندارناد ،مگار در ماواردی کاه ناساازگاری را باروز میدهناد؛ مانناد تقابال کناونی
نژادپرسااتی و عقایااد آمریکااایی (بااارن  .)522 :2015 ،ژا بووانی  )2008( 1در یکاای از

پژوهشهای صود ،سخن فردی بهنام مادام دودفند را نقل میکند که میگوید ،باه ارواح اعتقااد
ندارد ،اما از آنها میترسد .درواقع ،این بانوی فرانساوی باهلحاظ نظاری باه وجاود روحیاات
اعتقادی ندارد ،درحالیکه همین موضوع ،واکنشهای احساسی ترس و استنباط عملای او را در
مااورد ارواح برانگیختااه اساان .دنوو و السوول ال )142 :2010( 2نیااز بهروشاای متفاااوت،
مصاحبههای عمیقی را با مبلغانی انجام دادهاند که ادعا میکنند ،ایمان صود را به صدا از دسان
دادهاند ،اما هنوز به انجام وظایب روحانی صود ادامه میدهند.
درحالیکه اغلب سعی بر این اسن که رفتارها و افکار سیاسی از ثباات نسابی برصاوردار
باشند و درایانزمیناه ،تناقضهاای افاراد باا صطراتای مانناد ماته شادن باه درو  ،تقلاب ،و
دسنکاری روبهرو اسن ،در بقیۀ موارد ،همیشه بارای توضایح اینکاه چارا برصای از رفتارهاا و
گفتههای ما با دیگران با دیدگاهمان در صانه ناهمسو اسان ،از نسابیگرایای فرهنگای اساتفاده
میشود؛ بهبیان روشنتر ،درحالیکه در سیاسن« ،انکاار تناقضهاا» مهاارت مهمای بهشامار
میآید ،ناسازگاری های رفتاری در موضاوعات فرهنگای و اجتمااعی ،در بسایاری از ماوارد باا
حسننین صنثی مایشاوند (برلینار .)2016 ،اهمیان تناقضهاای سیاسای هنگاامی آشاکار
میشود که انسانها ،وجود تناقضهای سیاسی صود را برآمده از شرایط صاص صاار از صاود،
مانند نظام سیاسی اقتدارگرا ،نبود آزادی بیان ،و ...میدانند؛ اما همین افراد ممکن اسن باوجود
تناقضهایی در حاوزههاای دیگار زنادگی ،در آراماش زنادگی کنناد؛ مانناد کسایکاه فاجعاۀ
زیسنمحیطی ناشی از انتشار دیاکسیدکربن را محکوم میکند و باوجوداین ،همیشه از وسایلۀ

نقلیۀ شخصی استفاده میکند .ج وان ویوک ،3نقاش قادرت نهفتاه در رواباط سااصتاری را در

ایجاد نابرابری و درنتیجه ،تناقضهای رفتاری افراد ماؤثر مایداناد (جووانوو یا .)3 :2016 ،
البته او در بحث از تأثیرگذاری روابط قادرت ،باهجاای تناقضاات ،بیشاتر باه بحاث دوگاانگی
1. Jean Bazin
2. Dennett and LaScola
3. Jovanović
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میپردازد« :من با تعداد بیشماری نمونۀ مشابه دوگانگی روبهرو شدهام .مردم بهطور ه زماان،
آلودگی را ی امید و ی صطر بهشمار میآوردند؛ این ی ماد جاانبخاش و یا زنادگی در

همان زمان بود» (جووانوو ی  .)12 :b2016 ،نی اسملسر ،1مفهاوم «وابساتگی» را هماراه باا

مفهوم دوگانگی در تالش برای ایجاد «منطا دوگاانگی» مطارح کارد (اسملسار.)7 :1998 ،
باهنظار او ،افاراد در طاول زناادگی صاود ،وابساتگیهای مختلفاای را تجرباه میکننااد کاه ایاان
وابستگیها میتوانند در ایجاد دوگانگیهای مختلب و رفتارهای متنااقض آنهاا نقاش داشاته
باشند .شکل وابستگی ممکن اسن متفاوت باشد .ی فرد زیردسن در رابطاۀ قادرت ،وابساتۀ
سیاسی اسن .فردی که متعهد به ی جنبش مذهبی یا اجتماعی اسن ،باهلحاظ ایادئولوژ یکی
وابسته اسن ،و ی فرد عاش  ،وابستگی عاطفی دارد؛ بااینحال ،عنصر مشترک بین همۀ آنهاا
این اسن که آزادی انتخاب محدود میشود؛ زیرا ،بهلحاظ سیاسی ،ایدئولوژ یکی ،یا احساسای
هز ینهبر اسن؛ بنابراین ،وابساتگی ،مساتلزم گرفتاار شادن صاصای اسان (اسملسار1998 ،؛
جووانوو ی  .)2016 ،افراد با توجه به انواع وابستگیها ،دچار دوگانگیهای پرشامار فکاری و
رفتاری میشوند که گاهی میتواند موجب بروز رفتارهای متناقض شود؛ بنابراین ،دوگاانگی در
مطالعۀ تناقضها مه اسن (جووانوو ی .)4 :2016 ،

3

از دیدگاهی دیگر ،ریچارد ش در 2قانون «عدم تناقض » را مطرح مایکناد .وی اساتدالل

کرده اسن که این قانون ،تضمین مایکناد کاه دو پیشانهاد متضااد متقابال نمایتوانناد باهطور
ه زمان و به ی معنی در ی فرد درسن باشند .او چنین شرایطی را ناشی از ضعب اراد فارد،
عدم اعتقاد ،ریاکاری ،و ...میداند (شودر .)12 :2016 ،هرچند این ادعا چندان موردپاذیرش
روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری نیسن ،اما در حوز رفتار سیاسی ،احتماال اینکاه افاراد،
افکار سیاسی صود را عاری از هرگونه تضادی بدانند ،زیاد اسن .درواقع ،تناقضهای سیاسای،
افزونبر تأثیرپذیری از نیرویی صار از اصتیار فرد ،با قضیۀ انکار از سوی افراد نیز روبهروسن.
بهندرت میتوان کسی را یافن که معترف به نادرستی افکار سیاسی صود باشد ،اما ممکن اسان
رفتار سیاسیاش را نادرسن بداند؛ زیرا ،رفتار سیاسی شاخ  ،آییناۀ تماامنماایی از درون وی
نیسن و گاهی ،بهتعبیری ،آن را نتیجۀ سازش بین صود سیاسای درون باا واقعیانهاای پیراماون
1. Neil Smelser
2. Richard Shweder
3. Noncontradiction
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صود میداند که صار از اصتیارات اوسن .در پژوهش ما نیز برصی افراد مصاحبهشونده ،تأکید
کردهاند که گاهی مجبور میشوند در تطاب با واقعینهای سیاسی بیارون از اراد صاود ،افکاار
سیاسیشان را پنهان کنند؛ زیرا ،واقعینهای سیاسی بیرون ،چنین چیازی را ایجااب مایکناد.
بهتعبیر پ ریل ر ،1صودی که لحظهای «تار »2میشود ( )1995و به دیگریای تبادیل میشاود
که نظام سیاسی میصواهد .اینکه واقعینهای پیرامون تاچهحد با افکار سیاسای فارد در تضااد
اسن و همچنین ،میزان تأثیرگذاری آن بر رفتار سیاسی فرد ،مها اسان .اهمیان ایان موضاوع
بهاندازهای اسن که در نظامهای سیاسی اقتدارگرا که فرد ،گریزی از هماهنگساازی رفتارهاای
سیاسی صود با انتظارات نظام سیاسی ندارد و این در بیشتر موارد ،تناقضهای زیاادی باا صاود
درون وی دارد ،به درو گویی ،چاپلوسی ،ریا ،و ...مته میشاود؛ باهبیان روشانتر ،چناانکاه
بارنس نیز نشان داده اسن ،فرد در اتخاذ رفتار سیاسی صود ،همواره میزانی از نارضایتی درونای
دارد (بارن  .)2016 ،تعیین میزان نارضایتیهای رفتاری و عوامل تضاد بین فکر سیاسی فارد و
رفتار سیاسیاش ااهمانگونه که بارن اشاره میکنداا در هر جامعهای نیاز به تحقیا تجربای
دارد که ما آن را انجام دادهای .
در مورد جامعۀ ایران که موضوع پژوهش حاضار اسان ،بخشای از موضاوع تناقضهاای
فکری و رفتاری ااهمانگونه که در مثالهای باال گفته شداا بهطور طبیعی و شاید بتاوان گفان،
ناصودآگاه ،وجاود دارد؛ اماا بخاش دیگار ،باهویژه در حاوز رفتاار سیاسای ،باه بررسایهای
تخصصیتری نیاز دارد؛ بهویژه زمانیکه نتایج پژوهشهای گذشته ،وجود حد باالیی از تناقض
بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان در ایران را نشان میدهد.

جیمز موریه ،3دیپلمات انگلیسی در کتاب «حاجی بابای اصافهانی» باه موضاوع وجاود

تناقض در رفتار سیاسی ایرانیان اشاره کرده و هنگام تبیین ،تا مرحلۀ توهین به ایرانیان پیش رفان
و آنان را مته به دورویی کرد (موریه)1824 ،؛ اما این موضوع بعادها موردتوجاه پژوهشاگران
ایرانی حوز مطالعاات جامعاهشناسای سیاسای قارار گرفان کاه شااید یکای از نخساتین ایان
اندیشمندان ،جمالناده بود که هنگام توصیب اصالق و صل وصوی ایرانیان به این موضوع اشاره
کرده و درصدد تشریح دالیال آن برآماده اسان .وی در کتااب صاود باا عناوان «صلقیاات ماا
1. Paul Ricoeur
2. Blur
3. James Justinian Morier
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ایرانیان» ،آرای ایرانشناسان صارجی و ایرانی را در قالب مجموعاهای از مقااالت ،گاردآوری ،و
ایرانیان را با صفنهای بدی چون درو گو یی ،تمل  ،صودپسندی ،حرص ،و ...توصایب کارده
اسن (جمالزاده.)1345 ،
 42سال پ از انتشار کتاب جمالزاده ،محم د سریعالقلو در مقدماۀ کتاابی باا عناوان
«فرهنگ سیاسی ایرانیان» ،که حاصال پژوهشای میادانی هماراه باا پرساشناماههاایی درباار
صلقیات ایرانیان اسن ،اشاره کرده اسن که این کتاب ،صورت نظری و میدانی کاری اسان کاه
مرحوم جمالزاده مطرح کرده بود .سریعالقل در این اثار پا از بررسای روانشناسای ایرانیاان
امروز و عادتهای اجتماعی آنان ،به این باور رسیده اسن که بسیاری از ایرانیان ،تفااوتهاای

فکری یکدیگر را نمیپذیرند و تمایل نامحسوسی به یکسانسازی و پوپولیس ( )1دارند .درواقع،
بهنظر او ایرانیان ،نوعی نگاه ابزاری به یکدیگر دارند که آنان را بسیار شیفته و عالقهمند به کنتارل
دیگران و اجبار برای ملح کردن دیگران به مرکزین صود کارده اسان (ساریعالقلا .)1395 ،
اگرچه این تمایل به تسلط و نفوذ بر دیگران بهعنوان ی و یژگی فردی درنظر گرفته میشود ،اماا
تأثیر ساصتارهای قدرت بر شیو عملکرد سیاسی افراد ،ی موضوع عینی اسان کاه مایتواناد
شیوهای از حکومن استبدادی را ،که نمونههای آن در تاری ایاران فاراوان اسان ،ایجااد کناد؛
بنابراین ،در بررسی چگونگی رفتار و راهبرد افراد در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی نقشی ها
به دولن و ساصتارهای آن میدهند که قابلچش پوشی نیسان .چناانکاه زنادهیااد عوز اللو
سحابی ،فروکاستن همۀ ویژگیهای ایرانیان را به علنهای ذاتگرایاناه درسان نمایداناد و در
سخنرانی صود در دوازدهمین جلسۀ «ه اندیشی در ماورد روحیاات و صلا وصاوی ایرانیاان»
میگو ید« :موجد این اصالقیات صاص ،نهادهای اجتماعی و ساصتارهای اجتماعی و اقتصادی
و سیاسی هستند .من بهشدت مخالف که اصالق را ی امر ژنتیکی و ذاتی ایرانیان بادانی ؛ ایان
جامعه و روابط اجتماعی موجود اسن که اصالقیات یا ناوزاد را باهتادریج شاکل میدهاد»
(سخنرانی  ،1387حسینیه ارشاد).
درمجموع ،پژوهشگران مختلب در پژوهشهایشان بر ابهامآمیز باودن مارز باین اجباار و
اصتیار در صلقیات ایرانیاان تأکیاد کردهاناد و باا گذشان زماان ،همچناان ایان پرساش بارای
پژوهشگران باقی مانده اسن که چرا باین فکار و عملکارد ایرانیاان ،حتای روشانفکران و طبقاۀ
متوسط جدید ،نوعی تضاد و تناقض وجود دارد؟ ما با بررسی تضاد باین فکار و رفتاار سیاسای
شهروندان ایرانی ،نمونۀ مناسبی را برای درک این فرایناد انتخااب کاردهایا  .در جامعاه کناونی
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ایران ،آنچه در حوز رفتارشناسی سیاسی آشکارا فهمیده مایشاود ،ایان اسان کاه هنجارهاای
ذهنی ،باورها ،نگرشها ،و ایستارهای ذهنی افراد دربار دولن و واقعیانهاای نظاام سیاسای،
اقتصادی ،و اجتماعی ،آن را بهعنوان شرایطی ایدهآل و ه راستا با نگرشهاا و باورهاای ذهنای
صود نمیپذیرد .واقعینهایی چون بیکاری ،گرانی سرسامآور ،حجاب اجباری ،کودکاان کاار،
عدم تساوی حقوق زنان و مردان ،مسئولینپذیری بیشازحد دولن در برابر مسالمانان جهاان،
دیپلماسی غلط و گاهی بینتیجه در برابر کشاورهای دیگار ،و ...واقعیانهاایی هساتند کاه در
شرایط کنونی ،مطلوب و موردصواسن افکار و اذهان ایرانیان نیستند؛ اما از جهتی دیگر ،ماردم،
همچنان در انتخاباات ،راهپیمااییهاا ،و ...اااکاه نشاان دهناده حمایتشاان از نظاام و دولان
مطبوعشان اسناا حضور پررنگای دارناد .دالیال ایان حضاور پررناگ شاهروندان ایرانای در
فعالینهای سیاسی نظام بهرغ مخالفنهایشان با آن ،موضوع اصلی پژوهش ماسن.
پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعهشناصتی تضاد بین فکر و رفتار سیاسی افراد برمبناای
واکاوی نظام معنایی آنها دربار پدید تضاد انجاام شاده اسان .باا توجاه باه روش پاژوهش
(ترکیبیاراهبرد اکتشافی متوالی) و با درنظر گرفتن ایان موضاوع کاه دادههاای بهدسانآمده در
مرحلۀ کیفای پاژوهش ،مبناای گاردآوری و تحلیال دادههاای مرحلاۀ کمای اسان ،در اینجاا
پرسشهای پژوهش و در ادامه (مرحلۀ کمی) ،فرضیههای آن ارائه شدهاند:
 .1دانشجویان چه درک و تفسیری از پدید تضاد بین فکر و رفتاار سیاسای دارناد و نظاام
معنایی آنها دربار تضاد ،پیرامون چه مفاهیمی شکل گرفته اسن؟
 .2رواین غالب هریا از مفااهی ماوردنظار مصااحبهشاوندگان درباار پدیاد تضااد
چیسن؟
 .3هستۀ اصلی و مشترک بین مفاهی موردنظر دانشجویان دربار پدید تضاد چیسن؟
 .4وزن و انداز اثر هری از این عوامل اثرگذار به چه میزان اسن؟
 .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشهایی که بهعنوان پیشینۀ پژوهش حاضر بررسای شادهاناد ،باه دو دساته باا دو رویکارد
جداگانه تقسی میشوند :نخسن ،پژوهشهایی که تضاد بین فکر و رفتار را بهطورکلی (فار از
گرایش رفتار سیاسی یا )...بررسی کردهاند و دوم ،پژوهشهایی که دربار تأثیر عوامل مختلاب
بر رفتار سیاسی انجام شدهاند .دستۀ نخسن ،بیشتر این موضوع را بررسای کردهاناد کاه گااهی
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بین فکر و رفتار افراد ،تضاد و ناهماهنگی وجود دارد .اسملسر در مقالۀ «عقل و دوسوگرایی در
علوم اجتماعی» ( ،)1998تاجوادورا و تاکریودیس در مقالاۀ «تعاادل باین صاود درون و صاود
بیرون» ( ،)2014ج وان و یک در مقالۀ « دوسوگرایی و مطالعاۀ تضاادها» ( ،)2016برلینور در
مقالۀ «تضادها :از درون فردی به اجتماعی و پا از آن» ( )2017و بسایاری از پژوهشهاای
دیگر ،در این گروه جای میگیرند .بحث اصلی مورداتفااق ایان دساته از پژوهشهاا ،بررسای
تضاد بین فکر و رفتار افراد و در برصی موارد ،دالیل این تضاد اسن .باهطور مشاخ  ،تفااوت
این دسته از پژوهشها با پژوهش حاضر این اسن کاه ماا تضااد یادشاده را در رفتاار سیاسای
واکاوی کردهای .
دستۀ دوم از پژوهشها ،متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار سیاسی افراد را بررسای کردهاناد کاه
چند نمونه از آنها بهشرح زیر اسن:

النارسفلد و همکاران )1944( 1در مقالهای با عنوان «انتخاب مردم :رأیدهندگان چگونه

ذهن صود را در انتخابات ریاسنجمهوری مطرح میکنند؟» دریافتهاند کاه عضاوین افاراد در
گروههای اجتماعی رسمی و غیررسمی در شکلگیری نگرشها و رفتارهای سیاسی آناان نقاش
دارد؛ بنابراین ،رهبران افکار در جامعه ،موقعین مناسبی برای هداین افکار عمومی دارناد .ایان
پژوهش ،این نکته را بررسی نمیکند که آیا افراد از روی اجباار ،بادون تمایال فکاری ،و برپایاۀ
منافعی به رفتار سیاسی صاصی روی میآورند یا اینکه از رفتار سیاسی صود رضاین دارند.

روننبوور  )1976( 2در سااال  ،1971بااا انجااام هفتاااد مصاااحبه ،در پاای کشااب دالیاال

بیتفاوتی سیاسی افراد بود .یافتههای او در کتاابی باا عناوان «کتااب راهنماای جامعاهشناسای
سیاسی :روش و نظریه» نشان میدهند که این بیتفاوتی ممکن اسن چندین دلیل داشته باشد؛
نخسن اینکه ،ممکن اسن فرد احساس کند که فعالین سیاسی ،موقعین اجتماعی و شاغلی او
را تهدید میکند؛ دوم اینکه ،ممکن اسن ،فعالین سیاسی را بیفایده تلقی کند؛ و ساوم اینکاه،
ممکن اسن هیچ انگیزه و هدفی برای فعالین سیاسی صاود نداشاته باشاد .پاژوهش یادشاده،
نمونۀ مناسبی برای تحلیل رفتار سیاسی افراد با استفاده از روش نظریۀ زمینهای اسن؛ اما دالیل
و چرایی مشارکن افراد در فعالینهای سیاسی را بررسی نکارده اسان .باهبیان روشانتر ،ایان
مسئله را بررسی نکرده اسن که چرا برصی شهروندان باوجود داشاتن دالیال موجاه بارای عادم
1. Lazarsfeld et al
2. Rosenberg
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شرکن در فعالینهای سیاسی ،در اینگونه فعالینها مشارکن میکنند.
موارک

و موک کو

 )1983( 1در پژوهشای باا عنااوان «اضاطراب ،شاور و اشااتیاق و

رأیگیری؛ عواطاب بنیاادین یاادگیری و شارکن در فعالیانهاای کمپینای» ،هیجاناات دوران
انتخابات را بر نحو رفتار سیاسی شاهروندان آمریکاایی ماؤثر دانساتهاند و دراینبااره ،باهطاور
دو هیجان اضطراب و اشتیاق را محور قارار دادهاناد .باهنظار آناان ،زماانیکاه افاراد،

مشخ

اضطراب نداشته باشند ،برپایۀ عادت همیشاگی صاود باه حزبای کاه باه آن تعلا دارناد ،رأی
میدهند؛ اما اضطراب بهوجودآمده ،موجب تمایال شاهروندان باه افازایش اطالعاات سیاسای
میشود .این مطالعه نیز باوجود اینکه عنصر احساساات را در رفتاار سیاسای افاراد مها تلقای
میکند ،اما بروز رفتارهای سیاسی متفاوت و متعارض را مقطعی و مربوط به زمانهای بحرانای
میداند .بهنظر آنان ،صار از این مواقاع ،رفتارهاای سیاسای افاراد قابالپایشبینای و مبتنیبار
گرایشهای احزاب موردنظرشان اسن.
پژوهشهای انجامشده دربار تأثیر عوامل گوناگون بر رفتاار سیاسای فاراوان اسان؛ اماا
بیشتر آنها به این موضوع نمیپردازند که چرا با وجود نارضایتی افراد از نظام سیاسای و گااهی
حتی با اذعان به اینکه رأی سیاسیشاان تاأثیری بار تحاوالت سیاسای کشاور نادارد ،همچناان
حضور فعال و حتی مثبتی در فعالینهای سیاسی دارند.
در میان آثار داصلی انجامشده دربار تضاد بین فکر و رفتار سیاسی نیز بهندرت پژوهشای
دربار مسئلۀ پژوهش حاضر انجام شده اسن؛ بااینحال ،در ادامه ،نزدیا ترین پژوهشهاای
انجامشده به موضوع این پژوهش را بررسی کردهای .
مرتضی اصالحچی در گزارشای ساهصافحهای درباار پیشبینیناپاذیری رفتاار سیاسای
ایرانیان ،به عدم تطاب فکر و رفتار سیاسی ایرانیان پرداصته و آن را از دیادگاه پژوهشاگران دیگار
(بدون ذکار نامشاان) در قالاب ساه دساته دالیال برمیشامارد :یکا ) روح اساتبداد شارقی و
استبدادزدگی تاریخی (2500ساله) ایرانیان؛ دوم) عدم تعیین طبقاتی ایرانیاان؛ و ساوم) پاایین
بودن میزان دانش سیاسی مردم ایران .نتیجاهگیری وی در علنیاابی تنااقض باین فکار و عمال
سیاسی ایرانیان در قالب توصیفی و با جمعبندی پژوهشهای انجامشد پیشین اسان و دالیال
چنین نتیجهگیریای از دیدگاه پژوهشاگران را بررسای نمیکناد؛ بناابراین ،در بهتارین حالان،
1. Marcus & Mackuen
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پژوهش او ،توصیب تضاد موردنظر از دیدگاه نظریهپردازان دیگر اسن.
خا محمدی ( )1392نیز در کتابی با عنوان «فرهنگ سیاسی رفتار انتخاباتی ماردم ایاران
چگونه اسن؟» ،توضیح میدهد که در حالن کلای ،رفتاار انتخابااتی ایرانیهاا از یا مشای
عاطفی ،ارزشی ،عقالنی ،و همچنین ،احساسی برصوردار اسن و نشان میدهد کاه در تحلیال
رفتار سیاسی مردم ایران ایستار عقالنین معطوف به ارزش و عاطفه بر ایستار عقالنین معطوف
به هدف غلبه دارد .همچنین ،وی به فاصلۀ بین مردم و حکام و نیز مردم و نخبگان اشاره میکند
و میگوید ،چه مردم و چه حکام ،دید مثبن و صوشبینانهای در مورد ه ندارند و نقش اعتمااد
اجتماعی در رفتار انتخاباتی ماردم منفای اسان .هرچناد ایان کتااب باه اثارات احساساات و
عقالنین بر رفتار سیاسی اشاره دارد ،اما به ی اینهمانگویی کلای درباار دالیال ایان تضااد
بسنده میکند و بهطور مشخ  ،اشاره نمیکند کاه عوامال ماؤثر بار تضااد باین فکار و رفتاار
سیاسی چیسن.
پرستش ( )1380در پژوهش صود با عنوان «اسطور سیاسن (ساصن اجتماعی واقعیان
سیاسی)» ،بهطورکلی دربار تضاد زندگی ایرانیها بحث میکند و آن را تضاد بین عاین و ذهان
جامعه ایرانی میصواند .این پژوهش ،تضاد بین واقعین اجتماعی و اسلوب ذهنی فرد ایرانای را
بهصوبی نشان میدهد؛ اما بهنظر میرسد ،این فرایند را تنهاا تضاادی باهارثرسایده از گذشاته
بهشمار آورده و آن را غیرارادی تصور میکند؛ بهگونهای که افراد بهناچار در چاارچوب تضاادی
بین عین و ذهن گرفتار شدهاند و هیچ نقشی در بهوجاود آمادن آن و راهبارد رفتااری و پاساخی
برای آن ندارند .همچنین ،این پژوهش رفتار سیاسی ایرانیان را بررسی نکرده و تضاد بین عاین و
ذهن را بهطورکلی درنظر میگیرد .حذف عنصار ارادی در پاژوهش یادشاده و همچناین ،کلای
بودن بحث تضاد بین فکر و رفتار بدون پرداصتن به حوز سیاسی تضاد یادشده ،تفااوت اصالی
آن با پژوهش پیشرو اسن.
بهجز موارد یادشده ،بیشتر پژوهشهای دیگر انجامشده دربار رفتار سیاسی ایرانیان ،تأثیر
عوامل مختلب بر رفتار سیاسی افراد ،و همچنین امکان پیشبینی سامنوساوی رفتاار سیاسای
ایرانیان را بررسی کردهاند؛ بهعنوان نمونه ،اک انی و م س ینژاد ( )1392در پژوهشی باا عناوان
«نظریۀ آشوب ،مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران» ،امکاانناپاذیری پایشبینای
رفتار سیاسی ایرانیان در شارایط آشاوب را (باهدلیل نباود قواعاد و قاوانین مشاخ ) ،بررسای
کردهاند.
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امامجمع ناده و همکاران ( )1392نیز در پژوهشای پیمایشای باا عناوان «بررسای رابطاۀ
دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)» ،پ از بررسای رابطاۀ
بین دینداری و رفتار انتخاباتی دانشجویان دانشگاه تبریز نشان دادهاند که میان ابعاد دینداری و
رفتار انتخاباتی ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
دارابی ( )1388نیز در کتاب «نظریههای رفتار انتخابااتی در ایاران؛ الگوهاا و نظریاهها»
سعی در تبیین رفتار سیاسی مردم ایران برپایۀ سه الگوی نظری جامعهشناسی ،اقتصاد سیاسای،
و روانشناسی سیاسی داشته اسن .این کتاب نیز در پی توضیح رفتار سیاسی ایرانیاان و باهطور
مشخ  ،رفتار انتخاباتی آنان بوده و بهلحاظ ماهوی با موضوع پژوهش حاضر متفاوت اسن.
پژوهشهای فراوانی درباار رفتاار سیاسای افاراد و عوامال تأثیرگاذار بار آن و همچناین،
تالشهایی برای یافتن عوامل مؤثر بر جهندهی رفتار سیاسی و درنتیجه ،پیشبینی آن ،باهویژه
در زمان انتخابات ،انجام شده اسن .شاید بتوان گفن ،ما نیز در این پاژوهش ،باهناوعی رفتاار
سیاسی افراد را بررسی کردهای ؛ اما مطالعۀ تضاد باین فکار و رفتاار سیاسای در جامعاۀ ایاران،
تاحدودی سبب ایجاد تفاوت بین پژوهش حاضر با مطالعاات دیگار انجامشاده درباار رفتاار
سیاسی شده اسن .نکتۀ مه دیگر اینکه ما در پژوهش صاود ،جامعاۀ دانشاجویان تحصایالت
تکمیلی دانشگاه اصفهان را بررسی کردهای و درنتیجه ،متغیرهای بهدسنآمده ،تنها نشاندهند
تضاد موردبررسی در این قشر اسن و این در مقایسه با حالتی که کال جامعاۀ ایاران را بررسای
میکنند؛ جزئیتر و اصتصاصیتر اسن .این انتخاب بهدلیال بااال باردن دقان پاژوهش و نیاز
امکانپذیر بودن انجام آن انجام شده و ازاینرو ،در بهتارین حالان ،نویساندگان ایان پاژوهش
مدعی امکان تعمی نتایج آن به کل جامعۀ ایران نیستند.
 .2چارچوب نظری پژوهش
هر فردی در طول دوره زندگیاش بهگونهای ناصودآگاه ،تناقضهای رفتاریای را از صاود نشاان
میدهد و گاهی حتی درپی پنهانکاری اسن .موضوع تناقضها ،ما را باه تأمال درباار مفهاوم
صودیکپارچه دعوت میکند .لئ فستینگر ،1نظریهپرداز حوز روانشناسای اجتمااعی ،عباارت

«ناهماهنگی شناصتی »2را برای تبیین این موضوع مطرح میکند کاه باهطور مساتقی  ،باه عادم
1. Leon Festinger
2. Cognitive Dissonance
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تواف فرد با صاود اشااره دارد .فساتینگر ،ناهمااهنگی شاناصتی را ایانگوناه تعریاب میکناد:
«احساس اندوه و ناراحتی حاصل از تعارض میان دو شناصن متفاوت (باورهاا ،نگرشهاا) یاا
رفتار و نگرش» .هرچه شناصنهای موردنظر مه تر و تفاوت آنهاا باا یکادیگر بیشاتر باشاد،
ناهماهنگی ه بزرگتر صواهد بود (فستینگر .)77 :1957 ،فساتینگر بار ایان نظار اسان کاه
درصورت وجود تعارض میان دو عنصر شناصتی درون فارد ،تغییار نگارش اتفااق میافتاد .دو
عنصر شناصتی ،زمانی تعارض پیدا میکنند که تأییاد یکای ،موجاب نفای دیگاری شاود .ایان
حالن ،زمانی بروز مییابد که فرد ،باورهای متضاد یا حتی نگارش و رفتارهاایی مخاالب ها
داشته باشد (بوهنر و وان  .)129-130 :2002 ،بهنظر فستینگر ،کسیکه مایداناد دو عنصار
شناصتی ناهماهنگ دارد ،حالن تنش ناصوشایندی را احسااس مایکناد و تعاارض درونای باا
افزایش ناصوشایند برانگیختگی فیز یولوژ ی بدن تجلی مییابد (بدار و دیگران .)1381 ،در این
حالن ،فرد ،افزونبر کوشاش بارای کااهش ناهمااهنگی ،بهگوناهای فعاالناه از موقعیانهاا و
اطالعاتی که احتمال دارد ناهماهنگی را افزایش دهند ،میگریزد (سورین و تانکارد.)1381 ،
درواقع ،هنجارهای ذهنی و نگرش افراد ،همراه با عوامل بیرونیای مانند محایط اطاراف،
دوستان ،و دیگران و نیز رویدادهایی که اتفااق مایافتناد ،مجموعاۀ بهه وابساتهای را تشاکیل

میدهند که بهگونهای متقابل بر ه تاأثیر مایگذارناد .سو ترویک و موک لئو د )2001( 1ایان
شرایط را با کاربرد اصطالح «یکپارچگی انعکاسی »2توضیح میدهند .بهنظر آنان ،یکپاارچگی
انعکاسی عامل پیونددهند الگوهای ارتبااطی و فعالیان سیاسای ،بهگوناهای فراینادی ،اسان
(سوتروی و م لئود .)276 :2001 ،بهبیان روشنتر ،مدتزماانی کاه ماردم بارای صاحبن
کردن دربار مسائل سیاسی با دوستان و دیگران ،یادآوری جریانهای سیاسی ،فکر کردن دربار
آنها ،و تالش برای پیدا کردن اطالعات اضافی دربار ی موضوع صاص صرف مایکنناد ،در
قالب یکپاارچگی انعکاسای تعریاب مایشاود .همچناین ،فارض بار ایان اسان کاه افازایش
یکپارچگی انعکاسی فرد ،بر رفتار سیاسیاش تأثیر مثبتی دارد؛ زیرا ،افراد بهگوناهای فعاالناه باا
مسائل سیاسی درگیر میشوند (لوالیی و باستانی .)14 :1391 ،سوتروی و ما لئود ،ارتبااط
بین دانش و یکپارچگی انعکاسی را نیز بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند کاه داناش واقعای
ممکن اسن ی شرط مه برای درک مسائل سیاسی باشد ،اما لزوما برای اقدام سیاسای کاافی
1. Sotirvic & McLeod
2. Reflective Integration
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نیسن .بهنظر آنان ،وجود یکپارچگی انعکاسی ،اهمین مستقی آموزش را که مه تارین متغیار
توضیحی برای تحلیل رفتار سیاسی سطح فردی بهشمار میآید ،نادیده میگیرد و بهجای آن ،بار
اطالعات سیاسی حاصل از روابط بینفردی در جمع دوستان و گروههای مشارکتی ،و ...تأکیاد
میکند (سوتروی و م لئود.)292-293 :2001 ،
موضوعی که در این پژوهش بر آن تمرکز داری این اسن کاه «چارا در برصای نظاامهاای
سیاسی ،یکپارچگی انعکاسی افراد بر رفتار سیاسیشان تأثیر منفی میگذارد» .بهبیان روشنتر،
هرچند افراد برپایۀ کاوشها و اطالعاتی کاه از محایط باهدسان مایآورناد ،درباار مساائل و
جریانات سیاسای قضااوت کارده و باا نظاام سیاسای صاود مخالفان میکنناد ،اماا در رفتاار
سیاسیشان آن را نشان نمیدهند ،بلکه برعک  ،نشانههایی از حماین سیاسی از نظام سیاسای
از صود بروز میدهند ،یا برعک ؛ یعنی فکر و رفتار سیاسیشان در دو سمن مخاالب باا ها
جریان دارد.
 .3روش پژوهش
روش بهکاررفته در این پژوهش ،روش ترکیبی 1اسن .روش ترکیبی ،طرح پژوهشیای اسن کاه
در طرح پرسشها ،روشهای پژوهش ،رو یههای گردآوری و تحلیل دادهها ،و تولید استنتا هاا
بهطور ه زمان بر رو یکردهای کیفی و کمی تمرکز میکند .این روش بار پاارادای پراگماتیسا

2

مبتن ای اساان .پااارادای یادشااده ،ضاامن توجااه بااه مناقشااههااای پااارادایمی (اثباااتگرایاای و
غیراثباتگرایی) بر مسئلۀ پژوهشی تأکید میکند و باهکاارگیری چنادین روش بارای پاسا باه
مسائل پژوهشی را مجاز میداند (تشکری و تادلی 2008 ،و 2003؛ کرساول و پالناوکالرک،
)2010؛ بنابراین ،با توجه به دو مسئلۀ ابهام در نظام معنایی دانشجویان ،پدید تضااد ،و تبیاین
نشدن این نظام معنایی و عوامل مارتبط باا آن ،در ایان مقالاه ،روش پاژوهش ترکیبای ،راهبارد
اکتشافیامتوالی ،و الگوی تدو ین طبقاهبنادی را انتخااب کاردهای  .راهبارد اکتشافی امتاوالی،
دربردارند گردآوری و تحلیل دادههای کیفی در مرحلۀ نخسن و گردآوری و تحلیال دادههاای
کمی براساس نتایج کیفی در مرحلۀ دوم اسان (کرساول .)65-67 :2003 ،راهبارد اکتشاافی
برپایۀ این پیشفرض بنا شده اسن که به دالیلی نیازمناد اکتشااف هساتی ؛ انادازهگیاریهاا یاا
1. Combined Method
2. Pragmatism
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ابزارها دردسترس نیستند ،متغیرها ناشناصتهاند ،و چارچوب هداینکنناده یاا نظریاهای وجاود
ندارد (کرسول و پالنوکالرک .)2010 ،در الگوی تادو ین طبقاهبنادی ،مرحلاۀ کیفای آغاازین،
مقولهبندیها یا روابط صاص را تولید میکند؛ سپ از آنها برای جهاندهای باه پرساشهای
پژوهش و گردآوری دادههایی استفاده میشود که در مرحلۀ کمای کااربرد دارناد .از ایان الگاو
زمانی استفاده میشود که پژوهشگر براساس یافتههاای کیفای ،پرساشهاای مرحلاۀ کمای یاا
فرضیههای صود را فرمولبندی میکند و تالش میکند با انجام مطالعۀ کمی به ایان پرساشهاا
پاس ا دهااد (کرسااول و پالنااوکالرک .)2010 ،در ای ان پااژوهش نی از برپایااۀ الگااوی تاادو ین
طبقهبندی ،برای کشب نظام معناایی دانشاجویان درباار پدیاد تضااد و تادو ین فرضایههاای
پژوهش از دادههای کیفی (مصاحبهها) و برای تعیاین مختصاات تضااد و تبیاین تاأثیر عوامال
مرتبط با آن ،از روش پیمایش بهره گرفته شد.
روش نموناهگیاری در پااژوهش حاضار باار پایشفاارضهاای رو یکارد ترکیبای و راهباارد
اکتشافیامتاوالی مبتنای اسان و شایو نموناهگیاری در مرحلاۀ کیفای پاژوهش ،نموناهگیاری
هدفمندانظری بوده اسن؛ بهبیان روشنتر ،با توجه به ماهین ظهوریابند پژوهش کیفی ،بارای
انتخاب مشارکنکنندگان از شیو نمونهگیری هدفمند ،و با توجه باه کیفای باودن روش تحلیال
دادهها ،از شیو نمونهگیری نظری استفاده شد .در مرحلۀ کمی نیز با توجه به اهاداف پاژوهش،
برای انتخاب افراد از شیو نمونهگیری احتمالی استفاده شد.
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از دو ابزار اصلی مصاحبۀ عمیا و پرساشناماه
استفاده شده اسن؛ بهبیان روشنتر ،شیو اصلی گاردآوری دادههاا در مرحلاۀ کیفای پاژوهش،
مصاحبۀ عمی اسن .متن بهدسنآمده از پیادهسازی این مصاحبهها ،مواد اصلی پژوهش بارای
استخرا مفاهی و مقولهها و ارائۀ الگاوی پاارادایمی اسان .در مرحلاۀ کمای پاژوهش ،بارای
گردآوری دادهها از پرسشنامۀ محق ساصته استفاده شده اسن .در مرحلۀ نهایی برای گردآوری
دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از پرسشنامهای استفاده کردهای کاه اعتباار و پایاایی آن در
مراحل مقدماتی پژوهش اثبات شده اسن .تشکری و تادلی (تشاکری و تادلی 27 :2003 ،و
 )2008بهمنظور اعتباریابی در پژوهشهای ترکیبی ،از اصطالح «کیفین استنباط یاا اساتنتا »
استفاده کردهاند« .کیفین استنتا » اصطالحی اسن که برای تلفیا اعتباار (پاژوهش کمای) و
اعتمادپذیری (پژوهش کیفی) پیشنهاد شده اسن؛ بهبیان روشانتر ،اعتبارسانجی طارحهاا یاا
راهبردهای ترکیبی باید دربردارند هاردو ناوع اعتباار کمای و کیفای باشاد (تشاکری و تادلی،
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 .)2008هدف نهایی راهبردهای ترکیبی ،ارائۀ بینشی چندوجهی اسن که آن را فارااساتنباط یاا
فرااسااتنتا م اینامنااد (جانسااون و کریستنس ان)2008 ،؛ بنااابراین ،اعتبااارساانجی و ارزی اابی
فرااستنباط بهدسنآمده در پژوهشهای ترکیبی ،اهمین فراوانی دارد .در پژوهش حاضار بارای
اعتباریابی (کیفین استنتا ) ،با توجه به الزامات دو روش کیفی و کمی ،بهشرح زیر عمل شد:
 در مرحلۀ کیفی پژوهش برای دستیابی باه اعتمااد موردنیااز بارای تأییاد علمای پاژوهش ،از
فنهای رایج اعتباریابی شاامل کنتارل یاا اعتباریاابی توساط اعضاا (کرساول108 :2016 ،؛ پااتن،
222-223 :2002؛ سیلورمن ،)2013 ،مقایسههای تحلیلی ،و فان ارزیااب یاا باازرس صاارجی
(کرسول1998 ،؛ کرسول و میلر )126 :2000 ،استفاده شد .باهبیان روشانتر ،درساتی یافتاههاای
پژوهش در مرحلاۀ اساتخرا مقولاههاا توساط تعادادی از مشاارکنکننادگان پاژوهش تأییاد شاد
(اعتباریابی توسط اعضاا) .پژوهشاگران باا مراجعاۀ پیااپی باه دادههاای صاام و درگیاری پیوساته باا
اطالعات ،سااصنبنادی الگاوی پاارادایمی پاژوهش را باا ایان دادههاا مقایساه و ارزیاابی کردناد
(مقایسههای تحلیلی) و ی نفر از استادان علوم سیاسی دانشگاه اتاوا ،فرایند و یافتههاای پاژوهش را
ارزیابی و تصدی تفسیرها و نتیجهگیریهاا باهوسایله دادههاا را تأییاد کارد (فان باازرس صاارجی).
سرانجام ،ضمن نظارت متخص

بر مراحل گوناگون انجام مصاحبهها و مفهاومساازی و اساتخرا

مقولهها ،از دو پژوهشگر آشنا با این روش درصواسن شد تاا مقولاههاای اصالی و فرعای برگرفتاه از
مصاحبهها و الگوی پارادایمی پژوهش را مطالعه و دیدگاههای صود را دربار آنها بیان کنند.
 در مرحلۀ کمی پژوهش ،برای دستیابی به اعتبار موردنظر ،از روشهای ارزیابی اعتباار
درونی و بیرونی استفاده شد .اعتبار درونی ،نمایانگر میزان برصاورداری یافتاههاای پاژوهش از
درستی و دقن الزم و اعتبار بیرونی ،نشاندهند قابلین تعمی پذیری نتایج پژوهش باه جامعاۀ
گستردهتر اسن (دیواس2001 ،؛ کمپل و استنلی)1963 ،؛ بنابراین ،در راستای اعتبار درونای،
به انتخاب دقی افراد ،ابزار اندازهگیری دارای اعتبار (محتاوا و ساازه) و قابلیان اعتمااد ،کنتارل
سوگیری پژوهشگر ،کنترل عامل زماان و اساتفاده از تحلیالهاای آمااری متناساب باا آزماون
فرضیههای پژوهش توجه شد و بهمنظور حفظ اعتبار بیرونی ،معرف بودن نمونۀ آماری (استفاده
از روش نمونهگیری اشباع نظریاصوشهای) ،یکدسن بودن ابزار گردآوری دادهها (پرساشناماۀ
حضوری) ،کفاین حج نمونه ( 250نفر) ،استفاده از پرسشنامۀ ساصتارمند و باال بودن دقن
برآورد (سطح اطمینان  35درصد در آزمون فرضیههای پاژوهش) درنظار گرفتاه شاد .تحلیال
دادهها در مرحلۀ کمی پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخش توصیفی،
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ابتدا توصیفی از نمونۀ آماری پژوهش ،ارائه و در ادامه ،متغیرهای اصلی پژوهش باا اساتفاده از
شاص های آمار توصایفی ،توصایب شادند .در بخاش اساتنباطی ،باا توجاه باه پرساشها و
فرضیههای پژوهش ،از رو یکرد مدلسازی معادلۀ ساصتاری واریان محور (حاداقل مربعاات
جزئی )) (Partial Least Square (PLS–SEMاستفاده شد .برای انجام محاسبات آمااری مرباوط
به مرحلۀ کمی پژوهش از نرمافزارهای  SPSS 23و  Smart PLS 3,2,6استفاده شد.
در قسمن کمای پاژوهش ،باهمنظور مشاخ

کاردن تضااد باین فکار و رفتاار سیاسای

پاس گویان ،در پرسشنامه بهجای اینکه بهگونهای آشکار از افراد بپرسی که آیا بین فکر و رفتاار
سیاسیشان تضاد وجود دارد یا نه ،بهگونهای نامحسوس دو پرسش قارار دادهایا کاه پاسا باه
آنها نشان میدهد که آیا فرد این تضاد را دارد یا نه؟
در پرسش  49پرسیدهای که «آیاا در انتخاباات ریاسانجمهاوری ساال  1396شارکن
کردهاید؟» و پاس به آن با دو گزینۀ بله و نخیر داده شده اسن .برای گزینۀ بله ،امتیاز  1و بارای
گزینه نخیر ،امتیاز  0را درنظر گرفتهای  .در پرسش  50پرسیدهایا کاه «تاچاهحاد باا مباانی و
اصول سیاسیااعتقادی نظام جمهوری اسالمی ایران مواف هستید؟» پاس باه ایان پرساش باا
چهار گزینۀ صیلی ک  ،ک  ،زیاد ،و صیلی زیاد تعیین شده اسن .برای گزینههاای کا و صیلای
ک  ،امتیاز  0و برای گزینههای زیاد و صیلی زیاد ،امتیاز  1را درنظر گرفتهای .
براساس توضیحات دادهشده برای این دو پرسش ،چهار حالن پاس صواهی داشن:
 .1در انتخابات ریاسنجمهوری سال  1396شرکن کردهام (امتیاز +)1با مبانی و اصاول
نظام جمهوری اسالمی ایران مواف نیست (امتیاز 1 =)0؛
 .2در انتخابات ریاسنجمهوری سال  1396شرکن کردهام (امتیاز  +)1با مبانی و اصول
نظام جمهوری اسالمی ایران مواف هست (2 = )1؛
 .3در انتخابات ریاسنجمهوری سال  1396شارکن نکاردهام (امتیااز  + )0باا مباانی و
اصول نظام جمهوری اسالمی ایران مواف نیست (امتیاز 0 = )0؛
 .4در انتخابات ریاسنجمهوری سال  1396شارکن نکاردهام (امتیااز  +)0باا مباانی و
اصول نظام جمهوری اسالمی ایران مواف هست (امتیاز .1 = )1
با توجه به مفهوم چهار حالن باال ،میتوانی مشخ

کنی که باین فکار و رفتاار سیاسای چاه

افرادی تضاد وجود دارد .افرادی که نوع پاسخشان به دو پرسش  49و  ،50حالنهاای  1و  4اسان،
دچار چنین تضادی هستند و بین فکر و رفتار سیاسی افرادی که نوع پاسخشان باه دو پرساش یادشاده
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حالنهای  2و  3اسن ،تضادی وجود ندارد؛ بنابراین ،تضاد را با دو عادد « »0و « »1ارزشگاذاری
کردهای  .ارزش « »1برای حالنهای « »1و « »4و ارزش « »0بارای حالنهاای « »2و « .»3عادد
« »1نشاندهند وجود تضاد و عدد « »0نشاندهند فقدان تضاد اسن.
با توجه به اینکه تضاد موردنظر ما ،تضاد حالن « »1اسن ،در ادامه بهمنظور منطقی بودن
دالیل طرح و انجام چنین پژوهشی ،درصد افرادی را بررسی کردهای که پاسخشان به دو پرسش
یادشده ،در حالن « »1بوده اسن تا مشخ

شود که آیا در جامعۀ ایران ،تضاد بین فکر و رفتار

سیاسی افراد در حد قابلقبولی عمومین دارد یا نه .برپایۀ نتاایج بخاش کمای پاژوهش ،پاسا
 67/2درصد افراد در حالن « »1بوده اسن؛ بناابراین ،پاژوهش حاضار بارای بررسای چرایای
تضاد بین فکر و رفتار سیاسی افراد در ایران از مختصات منطقی برصوردار اسن.
 .4یافتههای کیفی پژوهش
در مرحلۀ کیفی ،مفاهی مربوط به مصااحبه هاا در قالاب چناد مقولاۀ عماده ،مفهاومبنادی و
سرانجام ،مقولۀ هسته استخرا شد.
جدول شماره ( .)1مفاهیم و مقولههای پژوهش

مقوله فرعی

روایت

خفقان سیاسی ،آسیب مالی و جانی ،مهر
خوردن شناسنامه ،کنترل رفتار افراد از
طرف دولتمردان ،هزینۀ سنگین انقالب،
اجبار افراد وابسته به نظام ،نیازمندی
اقتصادی به دولت ،گستردگی بخش
دولتی ،دخالت دولت در حوزۀ خصوصی،
اقتدارگرایی نظام ،نبود آزادی بیان ،ضعف
قانونگرایی ،ماهیت دوگانۀ سیاسی و
اسالمی سران نظام ،تفاوت فکری سران
نظام ،فقدان رهبر مردمی ،نقدناپذیری
نظام ،نتیجهبخش نبودن تحریم انتخابات،
فقدان نارضایتی انقالبی در جامعه ،دولت
متهاجم ،قدرتمندی اقلیت حاکم در نظام
سیاسی ،وجود شکاف بین مردم و نظام،
بیاعتمادی به مسئوالن نظام ،نبود
جایگزین بهتر برای نظام فعلی
چاپلوسی ،ریا ،و ،..نبود نهادهای مدنی
قوی ،گسست هویتی و اجتماعی ،ضعف
ملیگرایی ،قدرتمندی دین ،میراث
استبدادی در فرهنگ ما ،وجود فرهنگ

ماهیت دوگانۀ جمهوریت و اسالمیت نظام در کنار
اقتدارگرایی و هویت تهاجمی آن در اصل با روح
دموکراسی همخوانی ندارد .این امر ،باعث بروز
بیاعتمادی سیاسی مردم ب ه نظام و خفقان سیاسی در
جامعه می شود که در پی آن ،مسائلی همچون نبود
آزادی بیان ،اجبار افراد وابسته به نظام به مشارکت
سیاسی ،نقدناپذیری نظام ،گستردگی و دخالت بخش
دولتی در بخش خصوصی ،وجود شکاف بین مردم و
نظام و ...رخ میدهد .درعینحال ،مردم بهدلیل نداشتن
جایگزین بهتر برای نظام فعلی ،فقدان رهبری مردمی ،و
هزینۀ سنگین انقالب ،قدرت کافی برای مبارزه با نظام
ندارند؛ درنتیجه ،بهدلیل وابستگی اقتصادی به نظام و در
راستای جلوگیری از آسیبهای مالی و جانی ،بهاجبار در
فعالیتهای سیاسی مشارکت می کنند .مهر خوردن
شناسنامه در زمان انتخابات ،از عوامل مهم سرسپردگی
به نظام در ایران است.
در چالش بین دین و ملیگرایی ،همواره نقش دین در
نظام پررنگ تر بوده است .این موضوع ،یکی از عوامل
گست رش استبداد نظام در مقابل مردم و تالش برای
نادیده گرفتن ملیت ایرانی بوده است که نتیجۀ آن ،بروز
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تابعیتی ،ترس از استبداد دولت،
بی اعتمادی به سران نظام ،اولویت منافع
شخصی ،سازگاری با شرایط ،مشخص
نبودن خط سیاسی مردم ،شرم از ابراز
افکار ،رهبر ستایی ،وجود ساختارهای
فرهنگی غلط در جامعه

حساب نظام از دولت جداست .وفاداری به
شخص اول انقالب (امام خمینی)،
وفاداری به رهبر ،وفاداری و پذیرش بعد
مذهبی نظام ،مقبولیت نظام ،وجود روحیۀ
صبر و تحمل که در مذهب ماست،
امیدواری به ظهور منجی مذهبی ،ترس
معنوی دینی ،هویت مذهبی سران نظام،
بی اعتمادی به دولت

امید به بهبود شرایط در آینده ،انتخاب بین
بد و بدتر ،حفظ حداقلها ،امکان پیشرفت،
امیدواری به تحقق خواسته ها ،پیشینۀ
عملکرد خوب برخی سران نظام ،حفظ
منافع اجتماعی ،ترس از ناامیدی ،ترس از
وقوع جنگ و دخالت دولتهای بیگانه،
بی اعتمادی به دولت حاکم ،انتخاب
شایستهها ،امیدواری به اصالح نظام ،حفظ
آزادی های محدود فعلی ،اولویت منافع
اقتصادی و امید به حفظ آنها،

بیاعتمادی به دولت فعلی ،امیدواری به
ظهور دولت شایسته در آینده
آرمان ها و اهداف ملی ،حفظ غرور ملی،
وظیفۀ ملی در قبال کشور ،وجود شکاف
بین مردم و نظام ،بی اعتمادی به دولت
راست گرایان در حفظ منافع ملی ،بیگانه و
اجنبی دانستن نظام فعلی ،ناهماهنگی و
نا سازگاری هویت و اهداف نظام با روح
ملیگرایی ایرانی

شکاف بین مردم و نظام و بی اعتمادی سیاسی گسترده
است .این موضوع ،سبب میشود که افراد از ابراز افکار
سیاسی خود شرم و ترس داشته باشند و برای حفظ
زندگی اجتماعیشان ،اولویت را به منافع شخصی بدهند.
در ادامۀ این روند ،افراد مجبور به رهبرستایی ،چاپلوسی
و ریا ،سازگاری با شرایط موجود ،و ...در رفتار خود
می شوند و خط مشی سیاسی مشخصی نیز در زندگی
خود ندارند.
در توجیه دالیل تضاد بین فکر و رفتار سیاسی افراد،
برخی مصاحبه شوندگان ،علت را نه نظام ،بلکه
دولت های سیاسی ایران میدانند .این دانشجویان،
ضمن درست و بیعیبونقص دانستن چارچوبهای
نظام اسالمی ایران ،اینگونه استدالل می کنند که اگر
تضادی بین رفتار و افکار سیاسی ما وجود دارد ،نه
بهدلیل نقص نظام و بی اعتمادی به آن ،بلکه بهدلیل
کاستیهای موجود در دولتهای انتخاب شده توسط
مردم است و چون نظام سیاسی ایران از دموکراسی
کامل برخوردار است ،نمی تواند انتخاب مردم را نادیده
بگیرد؛ بنابراین ،ریشۀ بیاعتمادی سیاسی که سبب بروز
تضاد بین فکر و رفتار سیاسی ما میشود نیز نه در نظام
جمهوری اسالمی ایران ،بلکه در دولتهای آن است
هم نظام و هم دولتهای ما کاستیهایی دارند که
قابلچشمپوشی نیست .دانشجویان دراینباره اینگونه
استدالل میکنند که به هردو (نظام سیاسی و دولت)
بیاعتماد هستند ،اما برخی پیشینه های فعالیت سیاسی
مثبت سران و مسئوالن نظام که نتایج مثبتی بههمراه
داشته و نیز برنامههای انتخاباتی برخی کاندیداها که
نسبت به دیگران با افکار سیاسی آنها هماهنگتر بوده
باعث شده است که در نظام سیاسی ایران ،مشارکت
سیاسی داشته باشند .استدالل این است که مشارکت
سیاسی افراد ،نه برای حل مشکالت و بهبود کامل
شرایط در آینده ،بلکه در راستای جلوگیری از بدتر شدن
اوضاع ،حفظ حداقل مزایایی که وجود دارد ،انتخاب بین
بد و بدتر و درواقع ،حفظ شرایط موجود است.
در تقابل با راست گرایان افراطی که ریشۀ مشکالت را
نه در نظام سیاسی ایران ،بلکه در دولت های آن
میدانند ،دانشجویان ملی گرا ،بهشدت مخالف نظام
سیاسی ایران هستند .آن ها به عنوان شهروندان ایران،
شرکت در فعالیتهای سیاسی را نه بهعنوان حمایت از
نظام سیاسی کشور ،بلکه بهدلیل مسئولیتپذیری در
قبال سرنوشت کشور و انجام وظیفۀ ملی خود
میپذیرند .این دانشجویان هرچند تاحدود زیادی مخالف
نظام هستند ،اما بهلحا ظ سیاسی تاحدودی به طیف
اصالح طلبها در ایران نزدیک هستند.
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یافتههای مرحلۀ کیفی پژوهش که بهطور صالصه در جدول شماره ( )1گنجاناده شاد 5 ،عامال
زیر را در تضاد بین فکر و عمل سیاسی شهروندان دصیل میدانند .این عوامل عبارتناد

مشخ

از :امیدواری به آینده ،هوین ملی ،ضعب دموکراسی ،وفاداری به نظام ،و ضاعب فرهنگای .در
ادامه ،قصد داری با بهکارگیری آزمون " ،"PLSتأثیر هری از عوامال یادشاده را در افازایش یاا
کاهش بیاعتمادی سیاسی شهروندان به نظام و در ادامه ،تاأثیر آنهاا را بار افازایش یاا کااهش
تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان ،بررسی کنی  .برای درک بهتر نتایج کمی ،فرضیههایی
را دربار تأثیر عوامل یادشده بر تضاد موردنظر مطرح کردهای  .گفتنی اسن ،فرضیهها را برپایاۀ
صحبنهای مصاحبهشوندگان مرحلۀ کیفی پژوهش تعیین کردهای ؛ بهعنوان مثاال ،شاهروندان
بر این نظر بودند که افزایش دموکراسی نظام و گسترش ویژگیهایی مانناد آزادی بیاان ،کااهش
صفقان سیاسی ،و ...سبب کاهش بیاعتمادی سیاسی آنان به نظام شده و درنتیجاه ،تضااد باین
فکر و رفتار سیاسیشان نیز کااهش مییاباد؛ بناابراین ،دموکراسای را باهلحاظ تاأثیری کاه بار
«کاهش» بیاعتمادی سیاسی میگذارد ،بررسی کردهای ؛ نمونۀ دیگر اینکه ،شاهروندان درباار
ضعب فرهنگی جامعه ،بر ایان نظرناد کاه باا روا و افازایش درو  ،چاپلوسای ،رهبرساتایی،
بینظمی و ،...شاهد گسترش بیاعتمادی شهروندان به نظام و نیز افزایش تضاد بین فکر و رفتار
سیاسی افراد نیز صواهی بود؛ بنابراین ،در این پژوهش ،مؤلفۀ ضعب فرهنگی را بهسبب تأثیر آن
بر «افزایش» بیاعتمادی سیاسی و درنتیجه ،افزایش تضاد یادشده بررسی کردهای  .برایناساس،
فرضیههای مربوط به تأثیر هری از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تضاد ،بهشرح زیر اسن.
فرضیههای پژوهش ،برپایۀ مفاهی استخرا شده از مرحلۀ کیفی پژوهش از طری متغیار
میانجی بیاعتمادی سیاسی که نقاش محاوریای در یافتاههاای کیفای پاژوهش دارد ،مطارح
شدهاند.
 فرضیۀ شماره ( .)1دموکراسی با کاهش بیاعتمادی سیاسی افراد به نظام ،سبب کااهش
تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان میشود.
برپایۀ فرضیۀ نخسن ،هرچاه نظاام سیاسای جمهاوری اساالمی ،دموکراتیا تار باشاد،
مردمساالری و وزن سیاسی آرای مردم در جامعه نیز افزایش ،و درنتیجه ،بایاعتماادی سیاسای
شهروندان به نظام ،کاهش مییابد و این امر ،سابب کااهش تضااد باین فکار و رفتاار سیاسای
شهروندان میشود؛ زیرا ،آنان ه در فکر و ه در عمل سیاسی صود ،مواف نظام صواهند شد؛
 فرضیۀ شماره ( .)2ضعب فرهنگی با افزایش بیاعتمادی سیاسی افراد باه نظاام ،سابب
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افزایش تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان میشود.
ضعب فرهنگی با ویژگیهایی مانند اولوین منافع فردی ،گسترش چاپلوسای و ریاا ،و...
بیاعتمادی سیاسی افراد به نظام را نیز افزایش میدهاد؛ زیارا ،افاراد چناین ویژگایهاایی را در
مسئوالن حکومتی نیز فرض میگیرند؛ درنتیجه ،در اینجا فرض بر این اسن که ضعب فرهنگی
با افزایش بیاعتمادی سیاسی مردم به نظاام ،سابب افازایش تضااد باین فکار و رفتاار سیاسای
شهروندان میشود؛
 فرضیۀ شماره ( .)3هوین ملی با افزایش بایاعتماادی سیاسای افاراد باه نظاام ،سابب
افزایش تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان میشود.
هرچه روحیۀ ملیگرایی در شهروندان قویتر باشد ،بیاعتمادی آنها به نظام نیاز افازایش
مییابد؛ زیرا ،نظام سیاسی جمهوری اسالمی با جایگز ین کردن هوین و ارزشهاای اساالمی
بهجای هوین ملی ،اولوینبندیهای سیاسی ،اقتصادی ،و ارزشی صود را نیز برمبناای اساالم
قرار داده اسن؛ بنابراین ،سطح اعتماد سیاسی ملیگرایاان باه نظاام جمهاوری اساالمی ایاران،
پایینتر اسن .با توجه به چنین شرایطی ،فرض سوم ما این اسن که هرچه شهروندان ،ملیگراتر
باشند ،بیاعتمادی سیاسی بیشتری به نظام جمهوری اسالمی ایران صواهند داشان و درنتیجاه،
بین فکر و رفتار سیاسیشان نیز تضاد بیشتری نمود پیدا میکند؛
 فرضیۀ شماره ( .)4وفاداری به نظام با کاهش بیاعتمادی سیاسی افراد باه نظاام ،سابب
کاهش تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان میشود.
در اینجا در مقابل روحیۀ ملیگرایی ،شهروندانی را درنظر میگیری که روحیۀ وفاداری به
نظام جمهوری اسالمی در آنها قویتر بوده و آنان را مذهبگرایان اسالمی مینامی  .فرض ماا
این اسن که هرچه روحیۀ وفاداری باه نظاام در شاهروندان ایرانای بااالتر باشاد ،بایاعتماادی
سیاسی آنها به نظام کمتر شده و درنتیجه ،تضاد باین فکار و رفتاار سیاسایشاان کااهش پیادا
میکند؛
فرضیۀ شماره ( .)5امیدواری به آینده با کاهش بیاعتمادی سیاسی افراد باه نظاام ،سابب
کاهش تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان میشود.
گاهی با روی کار آمدن دولنهای مردمی در نظام جمهاوری اساالمی ،روحیاۀ امیاد باه
آینده در شهروندان افزایش پیدا میکند .درواقع ،ایندسته از شهروندان ،چندان سیاسای نیساتند
و در مقابل سیاسنهای مخالب رأی صود ،راهبرد صبر و انتظار و امید به آیند بهتری دارند .باا
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توجه به اینکه روحیۀ امیدواری به آینده با قدرت گرفتن نیروهای مردمای در نظاام افازایش پیادا
میکند ،میتوان گفن که با افزایش امید مردم به بهبود شرایط در آینده ،بیاعتمادی سیاسی آناان
به نظام نیز کاهش پیدا میکند و درنتیجه ،تضاد بین فکر و رفتار سیاسیشان کاهش مییابد.
 .5یافتههای مرحلۀ کمی پژوهش
بهمنظور آزمون تأثیرات غیارمساتقی متغیرهاای پایشباین بار تضااد از طریا متغیار میاانجی
بیاعتمادی سیاسی ،از روش " "PLSاستفاده کردهای  .علن استفاده از روش یادشده این اسان
که متغیر وابسته در این پژوهش ،ی متغیر اسمی دووجهی بود و روش حداقل مربعات جزئای
مبتنیبر " ،"PLSشیو کارآمدتری در این زمینه بهشمار میآید .نمودار شاماره ( ،)1نشااندهند
نتایج پژوهش دربار تأثیرات غیرمستقی متغیرهای پیشبین بر تضاد اسن.
نمودار شماره ( .)1آزمون تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای پیشبین بر تضاد از طریق متغیر میانجی بیاعتمادی
سیاسی

متغیرهای مستقل موردبررسی (دموکراسی ،ضعب فرهنگی ،وفااداری باه نظاام ،امیادواری باه
آینده ،و هوین ملی) درمجموع 69 ،درصد از واریان متغیر میانجی بایاعتماادی سیاسای را
تبیین میکنند و بیاعتمادی سیاسی با تأثیرپذیری از متغیرهاای مساتقل ،درکال 16 ،درصاد از
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واریان متغیر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی را تبیین میکند.
جدول شماره ( .)2آزمون تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر بیاعتمادی سیاسی
P values

T statistics

Standard deviation

Sample mean

0/00
0/19
0/00
0/00
0/39

6/31
1/29
5/29
6/77
0/85

0/06
0/04
0/07
0/06
0/04

- 0/42
0/05
- 0/42
0/41
- 0/03

0/04

1/98

0/05

- 0/10

دموکراسی>-بی اعتمادی سیاسی
هویت > -بی اعتمادی سیاسی
وفاداری > -بی اعتمادی سیاسی
بی اعتمادی سیاسی > -تضاد
فرهنگ سنتی > -بی اعتمادی
سیاسی
امیدواری > -بی اعتمادی سیاسی

جدول شماره ( ،)2میزان  Tو سطح معناداری تاأثیرات متغیرهاای مساتقل بار وابساته را نشاان
میدهد .برای ارزیابی معنادار بودن رابطۀ متغیرهاای مساتقل بار تضااد ،از شااص

P Values

استفاده میشود 0.05≤P .نشاندهند معنادار بودن رابطه و  0.05≥pنشاندهند بایمعناا باودن
رابطه بین متغیرها اسن .سرانجام ،بهمنظور تعیین میزان تأثیرات غیرمساتقی متغیرهاای مساتقل
بر تضاد از طری متغیر میانجی بیاعتمادی سیاسی از  Confidence Intervalsاستفاده کردهای .
جدول شماره ( .)3آزمون تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر تضاد ذهن و عین
97.5%

2.5%

)Sample Mean (M

Original Sample
)(O

- 0/11
0/06
- 0/09
0/01
- 0/00

- 0/24
- 0/01
- 0/27
- 0/05
- 0/09

- 0/17
0/02
- 0/17
- 0/01
- 0/04

- 0/17
0/02
- 0/17
- 0/01
- 0/04

دموکراسی > -تضاد
هویت > -تضاد
وفاداری > -تضاد
فرهنگ سیاسی > -تضاد
امیدواری > -تضاد

دادههای جدول شماره ( )3نشان میدهد که باا فاصالۀ اطمیناان  2/5تاا  97/5درصاد ،تاأثیر
متغیرهای موردبررسی بر تضاد ،از نوع کاهنده یا افزاینده اسن .منفی بودن هردو عادد  Upperو
 Lowerنشاندهند تأثیر کاهند متغیر مستقل بر متغیر وابسته اسن و مثبن بودن این اعداد ،اثر
افزایندگی این رابطه را نشان میدهد .اگر یکی مثبن و دیگری منفی باشد ،یعنی اینکه رابطۀ باین
متغیر مستقل و وابسته ،معنادار نیسن .در ادامه ،با توجه باه نتاایج آزماون " ،"PLSپانج فرضایۀ
مطرحشده دربار تضاد موردنظر را بررسی کردهای .
 فرضیۀ شماره ( .)1دموکراسی از طری بیاعتمادی سیاسی بر تضااد باین فکار و رفتاار
سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد.
شاص های ارزیابی کلین الگوی معادلۀ سااصتاری ،بیاانگار ایان اسان کاه دادههاای
پژوهش از الگوی مفروض تدو ینشده حماین میکنند؛ بهبیان روشنتر ،برازش دادهها به الگو
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برقرار اسن .مقادیر جدول شماره ( )3نشاندهند این اسن که اثر مستقی متغیار بایاعتماادی
سیاسی بر تضاد ) (p≥0.05و همچنین ،اثر غیرمستقی متغیار دموکراسای بار تضااد ،باهلحااظ
آماری معنادار اسن )(p≥0.05؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش ،مبنایبار اینکاه دموکراسای از طریا
بیاعتمادی سیاسی بر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد ،تأیید مایشاود.
تأثیر دموکراسی بر متغیر وابسته با فاصلۀ اطمینان  2/5تاا  97/5درصاد ،باهترتیاب  -0/244و
 -0/113اسن؛ یعنی هرچه کیفین دموکراسی بهتار شاود و هرچاه عملکارد نظاام باا ماوازین
دموکراسی هماهنگتر باشد ،تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان در فعالینهاای سیاسای
کمتر میشود.
 فرضیۀ شماره ( .)2ضعب فرهنگی از طری بیاعتمادی سیاسی ،بر تضااد باین فکار و
رفتار سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد.
برآورد شاص های ارزیابی کلین الگوی معادلۀ ساصتاری و مؤلفههای اصلی ایان الگاو
بهاینشکل گزارش میشود :دادههای پژوهش از الگوی مفروض تدو ینشده برای متغیر ضاعب
فرهنگی حماین نمیکنند؛ بهبیان روشنتر ،بارازش دادههاا باه الگاو برقارار نیسان .دادههاای
جدول شماره ( )3نشان میدهد که اثر مستقی متغیر بیاعتمادی سیاسای بار تضااد باهلحااظ
آماری معنادار اسن ) ،(p≥0.05اما اثر غیرمستقی متغیر ضعب فرهنگای بار تضااد ،باهلحااظ
آماری معنادار نیسن )(p≤0.05؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش مبنیبر اینکه ضعب فرهنگی از طری
بی اعتمادی سیاسی بر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد ،تأیید نمیشود؛
به بیان روشنتر ،تقوین فرهنگ سیاسی و اجتماعی شهروندان ،هیچگونه تأثیری بر تضااد باین
فکر و رفتار سیاسی آنها ندارد.
 فرضیۀ شماره ( .)3ناسیونالیس از طری بیاعتمادی سیاسی بر تضاد بین فکار و رفتاار
سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد.
الگوی معادلۀ ساصتاری برای متغیر ناسیونالیس نیز با توجه به دادههای پژوهش حمایان
نمیشود .اثر مستقی متغیر بیاعتماادی سیاسای بار تضااد ،باهلحااظ آمااری معناادار اسان
) ،(p≥0.05اما اثر غیرمستقی متغیر ناسیونالیسا بار تضااد باه لحااظ آمااری معناادار نیسان
)(p≤0.05؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش ،مبنیبر اینکه ناسیونالیس از طری بیاعتمادی سیاسی بار
تضاد بین فکر و رفتاار سیاسای شاهروندان تاأثیر میگاذارد ،تأییاد نمایشاود؛ یعنای افازایش
ملیگرایی بهلحاظ کمی و کیفی ،بر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شاهروندان تاأثیری نخواهاد
117

مر یم قربانی و همکاران /تجزیهو تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویان...

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 87-128

ژپوهشناهم علوم سیاسی

داشن.
 فرضیۀ شمار ( .)4وفاداری به نظام از طری بیاعتمادی سیاسی بار تضااد باین فکار و
رفتار سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد.
شاص های ارزیابی کلین الگوی معادلۀ ساصتاری ،بیانکنند ایان اسان کاه دادههاای
پژوهش دربار وفاداری به نظام از الگوی مفروض تدو ینشاده حمایان مایکنناد؛ باهعباارت
روشنتر ،برازش دادهها به الگو برقرار اسن .اثر مستقی متغیر بایاعتماادی سیاسای بار تضااد
) (p≥0.05و اثر غیرمستقی متغیر وفاداری به نظاام بار تضااد باهلحااظ آمااری معناادار اسان
)(p≥0.05؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش مبنیبر اینکه وفاداری به نظام از طری بیاعتمادی سیاسی،
بر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد ،تأیید میشود .تأثیر وفاداری به نظام
بر متغیر وابسته با فاصلۀ اطمینان  2/5تا  97/5درصد بهترتیب  -0/272و  -0/099اسان کاه
نشاندهند کاهنده بودن این تأثیر اسن .مفهوم این تأثیر این اسن که افزایش وفاداری باه نظاام
در بین شهروندان و افزایش اعتماد مردم به نظام ،سبب کاهش تضاد بین فکار و رفتاار سیاسای
شهروندان میشود.
 فرضیۀ شماره ( .)5امیدواری به آینده از طری بیاعتمادی سیاسی بر تضاد باین فکار و
رفتار سیاسی شهروندان تأثیر میگذارد.
شاص های ارزیابی کلین الگوی معادلۀ ساصتاری ،بیانکنند ایان اسان کاه دادههاای
پژوهش دربار متغیر وفاداری به نظام ،از الگوی مفروض تدو ینشده حماین میکنناد؛ باهبیان
روشنتر ،برازش دادهها به الگو برقرار اسن .اثر مستقی متغیر بایاعتماادی سیاسای بار تضااد
) (p≥0.05و همچنین ،اثر غیرمستقی متغیر امیدواری به آینده بر تضاد بهلحاظ آمااری معناادار
اسن )(p≥0.05؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش ،مبنیبر اینکه امیدواری به آینده از طری بیاعتمادی
سیاسی بر تضاد بین فکر و رفتاار سیاسای شاهروندان تاأثیر میگاذارد ،تأییاد مایشاود .تاأثیر
امیدواری به آینده بر متغیر وابسته با فاصلۀ اطمینان  2/5تا  97/5درصاد باهترتیاب  -0/093و
 -0/001اسن که نشاندهند کاهنده بودن این تأثیر اسن .مفهوم این تأثیرگذاری این اسن کاه
هرچه مردم به محقا شادن شارایط زنادگی بهتار باهلحاظ اقتصاادی و سیاسای و ...در آیناده
امیدوارتر باشند ،تضاد بین فکر و رفتار سیاسیشان کمتر میشود.

مر یم قربانی و همکاران /تجزیهو تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویان...

118

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 87- 128

بحث و بررسی
یافتههای مرحلۀ کیفی پژوهش ،نشاندهند این اسن که پدید تضاد بین فکر و رفتار سیاسی را
باید در طول ی فرایند ،واکاوی و بررسی کرد؛ فرایندی که طای آن ،نظاام معناایی شاهروندان
دربار تضاد بین فکر و رفتار سیاسی و عوامل مرتبط با آن ،کشب و بررسی میشود .مها تارین
این عوامل (همانگونه که در بخش یافتههای کیفی پژوهش اشاره شد) عبارتناد از :دموکراسای،
وفاداری به نظام ،ملیگرایی ،ضعب فرهنگ ،و امیدواری به آیند بهتر.
مجموعۀ این شرایط و عوامل «بیاعتمادی سیاسی» (بهمنزلۀ مقولۀ هستهای پاژوهش) در
ِ
شکلگیری نظام معنایی شهروندان دربار پدید تضااد ،نقشآفرینای کارده و آنهاا را وادار باه
درپیش گرفتن رفتارها یا تعاملهایی در پنج سطح زیر کرده اسن:
 نوع برداشن از پدید تضاد بین فکر و رفتار سیاسی:
 .1در نتیجۀ تمکین جبرمحور برای مشارکن سیاسی بهدلیل ضعب دموکراسی؛
 .2در نتیجۀ تمکین از بعد مذهبی نظام که در آن مشارکن سیاسی نوعی تکلیاب شارعی
بهشمار میآید؛
 .3در نتیج اۀ ت اأمین و حفااظ منااافع فااردی کااه مشااارکن سیاساای را ب ارای چاپلوس ای،
رهبرستایی ،و ...توجیه میکند؛
 .4در نتیجۀ امیدواری برصی افراد به آیندهای بهتر بهواساطۀ انتخااب مسائوالن شایساته و
همکاری با نظام؛
 .5و سرانجام ،برصی افراد ،تضاد موجود را ناشی از وحشن از قدرتگیری صددرصادی
اسالمگرایان در کشور میدانند که باوجود بیاعتماد به نظام و نپذیرفتن آن ،برای تعادیل قادرت
بین مذهبیها و ملیگرایان ،در فعالینهای سیاسی نظام ،بهویژه انتخابات ،شرکن میکنند.
شهروندان ادعا میکنند که کنش سیاسی آنها ،ارادی و داوطلبانه نیسن؛ بلکاه بیشاتر باا
ترغیب و تأثیرپذیری از اراد طرف مقابل (نظام سیاسی) اقدام باه کانش یاا مشاارکن سیاسای
میکنند .باوجوداین ،کنش سیاسی جبرمحاور ،در هماۀ عوامال بررسایشاده در بخاش کمای
پژوهش تأیید نشده اسن .نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد کاه هویان ملای و ضاعب
فرهنگی شهروندان ،تأثیری بر تضااد باین فکار و کانش سیاسای آنهاا نداشاته اسان؛ باهبیان
روشنتر ،تقوین روحیۀ ملیگرایی یا بهبود فرهنگ سیاسای و اجتمااعی شاهروندان ،در میازان
اعتماد سیاسی آنان به نظام و درنتیجه ،کاهش یا افزایش تضادی که بین فکر و عمل سیاسیشان
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وجود دارد ،بیتأثیر اسن .درمقابل ،نتایج بخش کمای پاژوهش بارای ساه عامال دموکراسای،
وفاداری به نظام ،و امیدواری به آیند بهتر ،نشان میدهد که افزایش و بهبود کیفین این عوامال،
سبب افزایش اعتماد سیاسی شهروندان به نظام شده و در کاهش تضاد بین فکر و رفتار سیاسای
شهروندان ،تأثیرگذار اسن.
در تجزیهوتحلیل نتایج کمی پژوهش ،اگر همۀ الزامات معنادار مرتبط با پدید تضاد باین
فکر و رفتار سیاسی را درنظر بگیری  ،میتوانی بگویی  ،نوعی نگرش دوبعادی بار ایان پدیاده
حکمفرماسن؛ نگرش نخسن ،به راسنگرایان وفادار به نظام مربوط میشاود کاه باا توجاه باه
هوین مذهبی نظام میتوان از آنان با عنوان «مذهبگرایان» نیز یاد کرد .صألهاا و آسایبهاای
اجتماعی موردتأیید عموم ملن ایران( ،ازجمله وجاود ضاعب فرهنگای ،دموکراسای ضاعیب،
واگرایی اجتماعی ،شکاف بین مردم و نظام ،و )...موردتواف وفاداران به نظاام نیاز هسان؛ اماا
آنها در علنیابی این مسائل ،نه نظام ،بلکه ناکارآمدی دولنهای برآمده از رأی مردم را عامل
آن میدانند .درواقع ،تضادی که بین فکر و رفتار سیاسای ایان گاروه از شاهروندان وجاود دارد،
اندکی ک رنگتر از شهروندان دیگر اسن؛ زیرا ،آنها نظاام را باهطور کامال قباول دارناد ،اماا
دولنهای کارگزار نظام را که با رأی مردم بر سر کار آمدهاند ،عامل بروز مشکالتی میدانند کاه
در جامعه وجود دارد .باید توجه داشن که باوجود تضاد بین فکر و عمل سیاسای ایان گاروه از
شهروندان ،آنان نارضایتی صود از اوضاع نابسامان سیاسی ااجتمااعی را ناشای از ناکارآمادی
دولن میدانند نه نظام و درواقع ،مشارکتشان در فعالینهای سیاسی نظام ،نه از روی ناچااری،
بلکه ی واجب دینی اسن و باوجود ناراضی بودن از شرایط موجود ،با دستور نظاام و رهباری،
صود را مکلب به شرکن در فعالینهای سیاسی مایدانناد؛ باهبیان روشانتر ،اگار شاهروندان
دیگر ،شرکن در انتخابات را وظیفۀ ملی صود میدانند ،وفاداران باه نظاام ،آن را وظیفاۀ شارعی
صود بهشمار میآورند .بهنظر آنان ،دولن ،مساوی با نظام نیسن؛ بنابراین ،هنگامیکاه شارایط
موجود را رضاینبخش نمیدانند ،بهنام دفاع از نظام ،مه ترین رکنهای آن (دولن و مجلا )
را انکار کرده و بهعبارتی بهنام دفاع از نظام ،مه تارین رکان دموکراسای ،کاه هماناا انتخاباات
اسن ،را نفی مایکنناد؛ زیارا ،رأی اکثریان ملان ایاران را کاه باه قادرتیابی میاناهروهاا یاا
اصالحطلبان در دولن میانجامد ،زمینهساز تمام مشکالت کشور میدانند.
نگرش دوم ،به شهروندانی مربوط میشود که بیشتر آنها پیشاینۀ سیاسای ندارناد یاا اگار
دارند ،بهاندازهای پررنگ نیسن که بتوانی بهگوناهای مشاخ

آنهاا را در یا گاروه سیاسای
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طرفدار نظام یاا مخاالب آن قارار دهای  .بیشاتر افاراد در ایان دساته از شاهروندان ،از شارایط
سیاسیااقتصادی موجود ناراضی باوده و دالیال پرشاماری را بارای مشاارکن سیاسای صاود و
حماین از نظام سیاسی مطرح میکنند .امیدواری به آیند بهتار و ضاعب دموکراسای نظاام در
قالب نگرش دوم قرار میگیرند .درواقع ،ضعبهای دموکراسی نظام سیاسی و امید به اینکاه در
آینده ،اوضاع سیاسی ااجتمااعی بهتاری را تجرباه کنای  ،شاهروندان را باه مشاارکن سیاسای
وامیدارد .وجود فرهنگ سیاسیااجتماعی ضعیب ،الزمۀ ضعب دموکراسی اسن .با اینکاه در
پژوهش حاضر ،تأثیر ضعب فرهنگی بر بیاعتمادی سیاسی افراد به نظام و درنتیجه ،بار تضااد
بین فکر و رفتار سیاسی آنان رد شده اسن ،اما بنا به دالیلی که در ادامه صواهی گفن ،تاأثیر آن
بر کاهش ارزشهای دموکراتی در نظام سیاسی ایران مشهود اسان .درواقاع ،بحاث فرهناگ
سیاسی ،در قرن بیست  ،بهطور صاص برای تبیین زمینههای فرهنگای دیکتااتوری و دموکراسای،
مطرح شده اسن .پرسش اصلی دراینبااره ایان باود کاه چاه ناوع فرهناگ سیاسایای مساتعد
گسترش دموکراسی یا استقرار دیکتاتوری اسن؟ فرهنگ سیاسی انباشاتهشاد ایاران ،مبتنایبار
بیاعتمادی ،ابهام در بیان ،قاعدهگریزی ،رفتار غریازی ،احساساات مفارط ،فردگرایای منفای،
واقعینگریزی ،و روش حذف و تخریب در حل اصتالفها اسن .شااه بارای ایرانیاان هماواره
نماد دولن و فرمانروای مطل بود و حتی در دوران پیش از اسالم و اوایل دور صافویه در قارن
شانزده  ،بهمثابۀ صدا نگریسته میشد .در چنین فضای ابهامآمیزی ،ویژگیهایی مانند زیرکای،
پنهانکاری ،چاپلوسی ،برآوردن صواستههای دیگران ،بلهقربانگویی ،نیرنگ ،و صیانن ،به فنون
عمده برای بقا در دربار ایران تبدیل میشد ...هیچکا  ،هایچگااه ایرانیاان را باه رکگاویی یاا
ص اراحن لهجااه مااته نکاارده اساان (فااولر .)254-255 :1991 ،چنااین ویژگاایهااایی در
آدابورسوم باستانی ایرانی (سلسالهمراتاب اجتمااعی هرمای سافنوساخن ،حکومانهاای
صودکامه ،و چاپلوسی و تمل بیشازحد حاکمان و پادشاهان تا حد تقادس آناان) بار ماهیان
فرهنگ سیاسی ایران تأثیرگذار بودهاند (فرازمند )105 :2009 ،و وجود مجموعۀ این عوامل ،به
ضعب دموکراسی در نظام سیاسی ایران انجامیده اسان .ضاعبهاای فرهناگ سیاسای ماردم،
سبب شده اسن که ساصن سیاسی اقتدارگرا در ایران باهصاورت چرصاۀ اساتبداد تکارار شاود.
بهبیان روشنتر ،وجود نظام سیاسی اقتدارگرا نیز سبب بازتولید فرهنگ سیاسی ضعیب در ایاران
میشود.
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نتیجهگیری
از مجموع عوامل مرتبط با موضوع پژوهش میتوان نتیجه گرفن که نظام سیاسی ایاران تاا حاد
زیادی انتظار و صواستۀ بنیادین صاود را کاه شارکن در فعالیانهاای سیاسای نظاام اسان ،باا
ابزارهای مختلب (قانون ،اقتدارگرایی) تحق بخشیده و این درحاالی اسان کاه باه انتظاارات و
صواستههای شاهروندان ،ها در فرایناد تشاخی

مناافع و ها دریافان آنهاا باهازای انجاام

صدمات ،بهنوعی بیاعتنا و ک توجه بوده اسن .دانشجویان مصاحبهشونده در جامعاهای اقادام
به مشارکن سیاسی میکنند که بهگفتۀ صودشاان ،کارآمادی نظاام سیاسای آن باا چاالشهاایی
روبهرو اسن؛ بهاینمعنا که نگرش ایدئولوژی نظام به مسائل داصلی و صارجی و تاالش بارای
دستیابی به رهبری جهان اسالم ،زمینۀ بیتوجهی به صواستههای شهروندان را فراه کرده اسن.
درحالیکه بهنظر شهروندان مصاحبهشونده ،شکلگیری و تداوم مطلوب مردمساالری ،نیازمناد
توجه به همۀ الزامات مرتبط با این پدیده و درنظر گرفتن انتظارات و صواستههای همۀ کنشاگران
و بازیگران این عرصه اسن .ی نظام سیاسی مطلوب ،نظامی اسن که افازونبار زمیناهساازی
برای مشارکن فزایند شهروندان ،صود نیاز برآماده از رفتارهاای مشاارکنجویاناۀ آناان باشاد.
محیط سیاسی باید مشارکن را تشو ی کند و به افراد فرصن پارورش توانااییهایشاان را بدهاد
(چاوال و هفن .)213 :2002 ،افزایش مشارکن شهروندان ،شایستگی و قابلینهای مشارکتی
آنان را پرورش داده و اعتماد سازمانی را در آنان افزایش میدهد و ایان دو ماورد نیاز بار توساعۀ
جامعۀ دموکراتی تأثیر میگذارند (پاالونیمی و وینیاو .)404-405 :2011 ،باهنظر میرساد،
این نکته در ساصتار سیاسی ایران نادیده گرفته شده اسن و نظام سیاسی ایران باید برای ارتقاای
مردمساالری و کسب اعتماد سیاسی شهروندان ،تمهیداتی بیندیشد .الزمۀ ایان کاار ،توجاه باه
هوین ملی ایرانی در کنار هوین دینی اسالمی و اهمین یافتن مفهوم ملان ایاران ،دوشاادوش
مفهوم امن اسالمی ،اسن.
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یادداشتها

 .1ایدئولوژی ک مایهای که سرانجام جامعه را به دو دستۀ همگونها و غیرهمگونهاا« ،ماردم» در برابار
«صواص فاسد» ،تقسی میکناد و اساتدالل میکناد کاه سیاساتمداران بایاد نماود اراد ماردم باشاند
( Populismeموده و کراستووال)2017 ،
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Extended Abstract
Introduction
Some European researchers believe that concepts such as nation and nationalism
are new concepts and have been formed since the 18th century. Narrators of this
point of view argue that these concepts did not exist before the will of
intellectuals and governments to reconstruct and use them politically. In the case
of Iran, for example, Zia Ebrahimi puts forward a debate as misplaced
nationalism in his book titled "Emergence of Iranian Nationalism". According to
him, Iranian intellectuals tried to imagine Iran in an ideological and dislocated
process and connect it with Europe and not Arabs, and this process was mixed
with racism and anti-Arab and Nazi attitudes of Iranians. This article shows that
concepts such as social imagination and storytelling have contributed to the
consistency of the national identity and consequently the nation-state of Iran.
Imagination has always had a special place among Iranians in the sense, and it
plays a role in shaping the identity of Iranians, and in contrast to Iranians, with
the modern world on the threshold of the constitution, it has formed a kind of
modern understanding of the nation. In addition to methodological mistake,
Ebrahimi does not have a correct understanding of Iran's history, and Iran under
the European context is another mistake of Ebrahimi.
Throughout its history, Iran has always been the center of various conflicts, and
due to the lack of good governance and the inability to manage some affairs,
some of its crises have increased compared to the past. If we accept that one of
the most important elements of a nation in the modern world is the concept of the
"nation-state", we can also accept the fact that we have not been able to have a
strong nation-state for many reasons. The country is caught in the middle of
various crises such as ethnic conflicts, separatism, weak and ineffective
governments, the crisis of the nation's distrust in the government, the wide gap
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