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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 Self-

willed; 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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یم قربانی  3علیرضا آقاحسینی 2حسین مسعودنیا 1مر

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان ،لوم اداری و اقتصادعگروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشجوی دکترای . 1
 اصفهان، اصفهان، ایران، دانشگاه لوم اداری و اقتصادعدانشکده گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشیار . 2
 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانلوم اداری و اقتصادعدانشکده گروه علوم سیاسی، دانشکده  علوم سیاسی، دانشیار. 3

 الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران دانشجوی دکترای روابط بین. 1

 

تار سیاسی ایرانیان؛ بررسی تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفوتجزیه
 موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

کنناد  هویان نظاام های تعییننوع روابط شهروندان با نظام سیاسی، یکی از شااص 
آید و درنتیجه، وجود تناقض بین افکار و رفتاار شاهروندان، بار ایان شمار میسیاسی به

گویی باه ایان پرساش پی پاسا  رو، پژوهش حاضر درگذارد؛ ازاینارتباطات تأثیر می
«. شاوندچه عواملی سبب بروز تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شاهروندان می»اسن که 

متوالی اسن. در مرحلۀ کیفای پاژوهش  یاز نوع ترکیبی و راهبرد اکتشاف ش،پژوه روش
آمااری . جامعۀ ه اسناستفاده شد و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش از روش مصاحبه

 ،پاژوهش ی. تعداد نمونه در مرحلۀ کیفااندبودهاصفهان  ، دانشجویان شهرموردمطالعه
گیاری در مرحلاۀ کیفای، اشاباع نفر اسن. شیو  نمونه 250 ی،نفر و در مرحلۀ کم 30

ها در مرحلۀ کیفای از شایو  ای اسن. برای تحلیل دادهنظری و در مرحلۀ کمی، صوشه
 استفاده شده PLSمعادلۀ ساصتاری سازی و در مرحلۀ کمی از رویکرد مدل یکدگذار

دانشاجویان  یمعنای گیری نظامدهند  شکلنشان ،های مرحلۀ کیفی پژوهشاسن. یافته
عماده و یا   هایهمقولااز تعدادی  پیرامون یفکر و رفتار سیاس دربار  پدید  تضاد بین

هاای مرحلاۀ کمای پاژوهش اسان. یافتاه« سیاسی یاعتمادبی»نام به ایهسته مقولۀ
اعتمادی سیاسی بار تضااد، ثیر بیأت ،که در الگوی تجربی پژوهش کنند  این اسنیانب

آمده در بخش دسناز بین پنج متغیر مستقل به دار اسن.امعن 001/0مثبن و در سطح 
ثیر أتا ،آیناده باهو امیادواری ، وفاداری باه نظاام ،یمتغیرهای دموکراسکیفی پژوهش، 

اند و دو متغیر فرهنگ سنتی و هوین ملی، شتهدا و عین تضاد ذهن بر اییدار و منفامعن
 اند.سیاسی نداشته تأثیر معناداری بر تضاد ذهن و عین
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 10/02/1401 :بازنگریتاریخ 

 03/03/1401 :پذیرشتاریخ 

 

 

 پژوهشی :نوع مقاله

 

 واژگان کلیدی:

ضعف  دموکراسی،

فرهنگی، 

 ونالیسم، وفادارییناس

نظام، امیدواری،  به

اعتمادی سیاسی، بی
تضاد بین فکر و رفتار 

 سیاسی

 چکیده

 https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/BB1BB108B29F9960/1%   یابی:لین  گزارش نتیجه مشابهن
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.3.5 

 :نویسنده مسئول 

 حسین مسعودنیا

 h.masoudnia@ase.ui.ac.ir پست الکترونیک:

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

http://orcid.org/0000-0002-1110-576x
https://orcid.org/0000-0003-2928-2251
https://orcid.org/0000-0001-5382-7157
https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/BB1BB108B29F9960/1%25
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.3.5
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.3.5


ژپوهشناهم علوم سیاسی     

 

یم قربانی و همکاران/ 96  ...تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویانوتجزیه مر

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

 مقدمه

همساو نیسان.  ،ای کاه در ذهان داریا  هاای اصالی ارزش ماا همیشاه باا تارها و اقاداماترف
ناچاار فارد را وادار باه  هاای مختلاب باه و لزوم همزیستی با افراد و فرهنگ اجتماعات گسترده

تعامالت  ،کند و درنتیجه درون می یها ارزش باهای صارجی متفاوت  سازگاری و پذیرش ارزش
بلکاه افاراد هماواره در رفتارهاا و  ،نیسان یاز تفکارات درونا یرصادبرآینادی صدد ،بیرونی
درون و الزاماات بیارون  هاای در حفظ تاوازن میاان ارزش صود سعی  روزمر یها گیری تصمی 
دادن تفااوت  بارای نشاان «3بیرون  صود»و  «2درون  صود»از تعبیر  1یسیرتاکو  تاجادورادارند. 

 های نبهج بیرون که با  برصالف صود ،ها نظر آن به. اند کردهده افکارشان استفا وبین اقدامات افراد 
ی به چیزهاای یدرون  صود اسن، پذیر مشاهدهنتایج آن در بسیاری از موارد،  مادی سروکار دارد و

ها، باورها، شخصین، افکار، عواطب، صیاالت، معنویان،  ، ارزشها احساسات، نگرشمانند 
-739: 2014)تاجاادورا و تااکیری ،  شاوند یاده نمیف مربوط اسان کاه داهداو  ،تمایالت

بیارون   درون و صاود  صاود افراد نیز چنین تفااوتی را باین یسیاس افکار و رفتار بر مرکز(. ت738
عنوان ی  شاهروند، صاود سیاسای درونا  باا صاود سیاسای  من به معنا که این به ؛دهد نشان می

 یمانورهاا دربردارناد  ،یانساان ارتباطاات تار، بیان روشن به ؛دارد ناپذیرانکار تعارضی بیرون 
شاود و آنچاه باا  یگفتاه ما آنچاه نیعنوان مثاال، با به ؛دوگانه اسن یها یناسازگار نیب یفیظر

پوو  و  (1972) 4تسوو  یب یگرگوو ر(. 46: 2017ود )برلیناار، شاا یماا انیااو لحاان ب هااا نحرک
هاا  انساان انیامرواباط   در ها را دهیپد نیا (2011و جکسون،  ،باوین ،)واتزالوی  5کیواتزالو

گرفتاار  یمتناقضاشارایط  فارد در ،ها آن در طولکه  ای یاجتماع یها نیموقعاند؛  کردهمطالعه 
زناادگی گرفتااه تااا   هااای متناااقض، از رفتارهااا و برصوردهااای روزماار ایاان موقعیاان شااود. می

گیارد.  می هاا وجاود دارد را دربار ینیاسااصتارهای نهاادی و آ متناقضای کاه در هاای موقعین
 ؛رفتاری افاراد در نهادهاای مادنی و سیاسای وجاود دارد شماری از تعارضات بی های داقمص

 ان بورکی از حقوق مدنی و صادماترکا بسیاری از محافظه، 6بارنسدیدگاه  برپایۀ ،عنوان مثال به
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ن ، افراد ممکاتر بیان روشن به دهند. میرأی ها  به دموکرات همیشه اما ،کنند پزشکی حماین می
باه  ماردم بیشاتر ،رساد نظر مای هرچند به ؛باشند یناسازگار ظاهر به یاعتقاد نظام یاسن دارا

کناونی  مانناد تقابال دهناد؛ باروز میرا  یکاه ناساازگار در ماواردی مگار ،ندارناد یتوجه آن 
از ی در یکاا( 2008) 1ژا  بووانی (. 522: 2015)بااارن ،  نژادپرسااتی و عقایااد آمریکااایی

اعتقااد   احوار باه گوید، کند که می را نقل می مادام دودفندنام  به فردی خنس ،صود های پژوهش
روحیاات  باه وجاود لحاظ نظاری باهفرانساوی  یبانو این ،ترسد. درواقع ها می اما از آن ،ندارد

اط عملای او را در بتنسترس و ا یهای احساس واکنش ،موضوع که همین یندارد، درحال یاعتقاد
روشاای متفاااوت،  نیااز به( 142: 2010) 2السوول الو  دنوو اساان.  مااورد ارواح برانگیختااه

دسان  از ایمان صود را به صدا ،نندک ه ادعا میکاند  با مبلغانی انجام دادهرا  های عمیقی مصاحبه
 دهند. صود ادامه می یوظایب روحانانجام  اند، اما هنوز به داده

برصاوردار  از ثباات نسابی یسیاس رفتارها و افکارکه بر این اسن  که اغلب سعی یدرحال
و  ،شادن باه درو ، تقلاب  ماته  ماننادصطراتای  افاراد باا هاای تناقض ،زمیناه ایان باشند و در

چارا برصای از رفتارهاا و  موارد، همیشه بارای توضایح اینکاه ۀاسن، در بقی رو روبهکاری  دسن
ی اساتفاده فرهنگاگرایای  ، از نسابیه ناهمسو اسانصان در دیدگاهمان های ما با دیگران با گفته
شامار  بهمهاارت مهمای  «هاا انکاار تناقض» ،که در سیاسن درحالی تر، بیان روشن به شود؛ می
باا  در بسایاری از ماوارد ی،های رفتاری در موضاوعات فرهنگای و اجتمااع ی، ناسازگارآید می

آشاکار  هنگاامی سیاسای هاای تناقض اهمیان (.2016)برلینار،  شاوند نین صنثی مای حسن
 ،صاار  از صاودصاص شرایط  برآمده ازسیاسی صود را  های وجود تناقض ،ها ه انسانک شود می

 وجوداسن با همین افراد ممکن اما ؛دانند . می.و. ،نظام سیاسی اقتدارگرا، نبود آزادی بیان مانند
 ۀکاه فاجعا یکسا اننادم ؛در آراماش زنادگی کنناد ،زنادگیدیگار هاای  در حاوزههایی  تناقض
 ۀهمیشه از وسایل این، کند و باوجود ن را محکوم میبکر اکسید ز انتشار دیناشی ا یمحیط زیسن

رواباط سااصتاری را در  قادرت نهفتاه در نقاش ،3ج وان ویوک کند. شخصی استفاده می ۀنقلی
. (3: 2016یا ، ووداناد )جووان ثر مایؤرفتاری افراد ما های تناقض ،ایجاد نابرابری و درنتیجه

باه بحاث دوگاانگی  بیشاتر ،جاای تناقضاات باه ،قادرت روابط یراذثیرگأتبحث از در  او البته
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 ،زماان طور ه  مردم به م.ا هرو شد هروب یمشابه دوگانگ ۀنمون یشمار یبتعداد با   من» پردازد: می
در  یزنادگ  یاو  بخاش جاان  ماد  ی نیاآوردند؛  شمار می بهصطر   یو  دیام  یرا  یآلودگ

 بااهماراه را « یوابساتگ»مفهاوم  ،1اسملسر  ین. (2016b: 12ی ، وو)جووان« همان زمان بود
(. 7: 1998)اسملسار، مطارح کارد  «یمنطا  دوگاانگ» جادیا یدر تالش برا یمفهوم دوگانگ

 ایاان کننااد کاه های مختلفاای را تجرباه می وابساتگی ،افااراد در طاول زناادگی صاود ،نظار او باه
 هاا نقاش داشاته های متنااقض آن رفتار های مختلب و دوگانگی ایجاد توانند در ها می وابستگی

 ۀوابسات ،قادرت ۀدر رابطا ردسنیز فرد  یممکن اسن متفاوت باشد.  یوابستگ شکل باشند.
 یکیدئولوژیاا لحاظ باه ،اسن یاجتماع ای یجنبش مذهب  یکه متعهد به  یاسن. فرد یاسیس

هاا  همۀ آنبین مشترک  ، عنصرلحا نیباا ؛دارد یعاطف یوابستگ ،فرد عاش   ی ، ووابسته اسن
 یاحساسا ای ،یکیدئولوژی، ایاسیس لحاظ به ،رایز ؛شود یانتخاب محدود م یاسن که آزاد نیا

؛ 1998)اسملسار،  اسان یصاصا مساتلزم گرفتاار شادن ی،وابساتگ ،نیبنابرا ؛بر اسن نهیهز
فکاری و  پرشامارهای  دچار دوگانگی ،ها به انواع وابستگی (. افراد با توجه2016ی ، ووجووان
دوگاانگی در  ،بنابراین شود؛رفتارهای متناقض بروز  تواند موجب می هیشوند که گا ی میرفتار

 (.4: 2016ی ، وومه  اسن )جووان ها تناقض ۀمطالع

اساتدالل  یو کناد. یما طرحرا م «3عدم تناقض»قانون  2ریچارد ش در ،از دیدگاهی دیگر
طور  باهد ناتوان ینما قابالمت متضااد شانهادیکناد کاه دو پ یما نیتضم ،قانون نیا که ه اسنکرد
فارد،   اراد ضعب از ناشی او چنین شرایطی را .دنباش درسندر ی  فرد  یزمان و به ی  معن ه 

موردپاذیرش  ادعا چندان اینهرچند  (.12: 2016)شودر،  ددان یم ..و. ،یاکاریاعتقاد، ر عدم
 ،احتماال اینکاه افاراد ی،رفتار سیاس  حوز اما در ،نیسن یعلوم رفتار دانشمندان روانشناسان و

 ،سیاسای های تناقض، درواقع زیاد اسن. ،بدانند یافکار سیاسی صود را عاری از هرگونه تضاد
سن. رو روبهافراد نیز  سویانکار از ۀ قضی صار  از اصتیار فرد، با نیرویی از یثیرپذیرأت بر افزون

ممکن اسان اما  ،باشد صود  یسیاس معترف به نادرستی افکار توان کسی را یافن که ندرت می به
از درون وی ی نماای تماام ۀینایآ، شاخ  یاسیس رفتار ؛ زیرا،اش را نادرسن بداند رفتار سیاسی
پیراماون ی هاا باا واقعیان بین صود سیاسای درون سازش ۀجیآن را نت ی،ریتعب به ی،نیسن و گاه
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 تأکید ،شونده مصاحبهدر پژوهش ما نیز برصی افراد  .داند که صار  از اصتیارات اوسن صود می
صاود، افکاار   های سیاسی بیارون از اراد تطاب  با واقعین شوند در مجبور می یگاه اند که کرده

کناد.  یچنین چیازی را ایجااب ما، بیرون یهای سیاس نیواقعزیرا،  ؛را پنهان کنند شان سیاسی
شاود  میتبادیل  ای به دیگری ( و1995) شود یم «2تار»ی ا لحظه کهی ، صود1ل ریر پ تعبیر  به

در تضااد فارد  یسیاسا با افکار حد تاچه پیرامون یها نیواقع هکنیا صواهد. میی که نظام سیاس
مها  اسان. اهمیان ایان موضاوع  ،فرد یسیاس رفتارتأثیرگذاری آن بر  همچنین، میزاناسن و 

رفتارهاای  ساازی هماهنگگریزی از ، اقتدارگرا که فرد سیاسیهای  اسن که در نظام ای اندازه به
زیاادی باا صاود های  تناقض ،در بیشتر موارد سیاسی صود با انتظارات نظام سیاسی ندارد و این

کاه  چناان تر، بیان روشان هبا ؛شاود مته  می... و، ریا گویی، چاپلوسی، وی دارد، به درو  درون
درونای  یتاز نارضای میزانی همواره، سیاسی صود فرد در اتخاذ رفتار ،نشان داده اسن نیز بارنس

و عوامل تضاد بین فکر سیاسی فارد و  یهای رفتار میزان نارضایتی تعیین .(2016)بارن ،  دارد
تحقیا  تجربای  ای نیاز به جامعه در هر اا کند که بارن  اشاره می گونه همان اااش  رفتار سیاسی

 ای . دارد که ما آن را انجام داده
 هاای سان، بخشای از موضاوع تناقضکه موضوع پژوهش حاضار ا ایران ۀجامع مورد در

 گفان، و شاید بتاوانی طور طبیع به اا شد گفتههای باال  مثال که در گونه همان اا فکری و رفتاری
های  باه بررسای ی،رفتاار سیاسا  در حاوز ویژه باه ،اماا بخاش دیگار؛ دارد وجاود ،ناصودآگاه

از تناقض  یوجود حد باالی ،گذشته های پژوهشنتایج  که زمانی ویژه به ؛داردی نیاز تر یتخصص
 دهد. می بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان در ایران را نشان

وجاود  موضاوع باه« حاجی بابای اصافهانی»انگلیسی در کتاب  دیپلمات ،3جیمز موریه
توهین به ایرانیان پیش رفان  ۀمرحل تا ،و هنگام تبیین کرده اشاره سیاسی ایرانیان تناقض در رفتار

 پژوهشاگران موردتوجاه موضوع بعادها اما این ؛(1824)موریه، کرد ی   به دورویو آنان را مته
ایان نخساتین  ازیکای  گرفان کاه شااید  قارار شناسای سیاسای مطالعاات جامعاه  حوز ایرانی

صوی ایرانیان به این موضوع اشاره  و و صل  بود که هنگام توصیب اصالق ناده جمال اندیشمندان،
ماا  صلقیاات»صاود باا عناوان  بکتاا در . ویه اسانآن برآماد تشریح دالیال و درصددکرده 
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و  ،گاردآوریای از مقااالت،   مجموعاهو ایرانی را در قالب ی صارجن شناسا ، آرای ایران«ایرانیان
کارده توصایب  ..و.، ، حرصیندسصودپ تمل ، ،ییگو و رچون د یبد های نایرانیان را با صف

 (.1345زاده،  )جمالاسن 
عناوان  در مقدماۀ کتاابی باا القلو  ریعس  دحمم زاده، جمال بکتا رتشاان از پ  سال 42

 یی درباار هاا ناماه پرساش بااهماراه میادانی شای پژوه، که حاصال «فرهنگ سیاسی ایرانیان»
کاه  صورت نظری و میدانی کاری اسان اسن که این کتاب، ، اشاره کردهاسن ایرانیان صلقیات

ایرانیاان  یروانشناسا پا  از بررسای اثاراین لقل  در ا سریع ود.بزاده مطرح کرده  مرحوم جمال
هاای  تفااوت ،بسیاری از ایرانیان اسن که  باور رسیده به این ،آنانهای اجتماعی  تامروز و عاد

، دارند. درواقع (1)سازی و پوپولیس  به یکسان ینامحسوس پذیرند و تمایل را نمی فکری یکدیگر
به کنتارل  مند بسیار شیفته و عالقه که آنان را دارندبه یکدیگر  نگاه ابزاری نوعی ،ایرانیاننظر او  به

. (1395القلا ،  )ساریعاسان   اجبار برای ملح  کردن دیگران به مرکزین صود کارده دیگران و
اماا  ،شود یم درنظر گرفته یفرد یژگیو  یعنوان  به گرانید برتسلط و نفوذ  به لیتما نیا اگرچه

تواناد  مای ی  موضوع عینی اسان کاه ،افراد یاسیعملکرد س  وشی بر قدرت هایساصتار ثیرأت
 ؛کناد جاادیا ،فاراوان اسان انریاا  یآن در تار یها که نمونه ،را یاز حکومن استبداد یا وهیش

ها   ینقش یو اجتماع یاسیافراد در قبال مسائل سراهبرد رفتار و  یچگونگبررسی  در ،نیبنابرا
اللو   عوز  ادیا کاه زناده چناان .سانین یپوش چش  قابلد که نده می آن هایبه دولن و ساصتار

 داناد و در ینما درسان اناهیگرا ذات یها را به علن انیرانیا های ویژگی همۀفروکاستن  ،یسحاب
 «انیارانیا یصاو و و صلا  اتیادر ماورد روح اندیشی ه » ۀجلس نیدوازدهمسخنرانی صود در 

 یو اقتصاد یاجتماع یو ساصتارها یاجتماع ینهادهاصاص،  اتیاصالق نیموجد ا» :دیگو یم
 نیاا  ؛یبادان انیرانیا یو ذات یکیژنت امر  یشدت مخالف  که اصالق را  هستند. من به یاسیو س

« دهاد یشاکل م جیتادر ناوزاد را باه  یا اتیموجود اسن که اصالق یجامعه و روابط اجتماع
 .(، حسینیه ارشاد1387سخنرانی )

اجباار و  مارز باین ز باودنیآم ابهام ربهایشان  شمختلب در پژوهپژوهشگران درمجموع، 
بارای  پرساشهمچناان ایان  ،و باا گذشان زماان اناد تأکیاد کردهاصتیار در صلقیات ایرانیاان 

 ۀو طبقا روشانفکران یحتا، ایرانیاان فکار و عملکارد چرا باین که ه اسنماند  پژوهشگران باقی
باین فکار و رفتاار سیاسای  تضادبا بررسی  ما وجود دارد؟ تناقضنوعی تضاد و  ،متوسط جدید

جامعاه کناونی  در. ایا  انتخااب کارده برای درک این فرایناد ی رامناسب ۀنمون ی،ایران شهروندان
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اسان کاه هنجارهاای  ایان ،شاود فهمیده مای آشکاراسیاسی  یرفتارشناس  در حوز هآنچ ،ایران
سیاسای،  هاای نظاام ندولن و واقعیا دربار ذهنی افراد  یایستارها و ،ها باورها، نگرش ذهنی،

 یهاا و باورهاای ذهنا راستا با نگرش آل و ه  عنوان شرایطی ایده و اجتماعی، آن را به ،اقتصادی
، کودکاان کاار، یحجاب اجبار آور، ، گرانی سرسامیهایی چون بیکار پذیرد. واقعین صود نمی

جهاان،  انانمسالم برابردر  نلحد دو از بیش یپذیر حقوق زنان و مردان، مسئولین یتساو عدم
هاایی هساتند کاه در  واقعیان و... ،کشاورهای دیگار نتیجه در برابر یب یغلط و گاه یدیپلماس

، ماردم ،جهتی دیگر از اما ند؛موردصواسن افکار و اذهان ایرانیان نیست مطلوب و ،شرایط کنونی
لان دهناده حمایتشاان از نظاام و دو کاه نشاان ااا .و.. ،هاا راهپیماایی ،انتخاباات همچنان در
دالیال ایان حضاور پررناگ شاهروندان ایرانای در  .حضور پررنگای دارناد اا سنامطبوعشان 

 آن، موضوع اصلی پژوهش ماسن. هایشان با رغ  مخالفن های سیاسی نظام به فعالین
 یو رفتار سیاسی افراد برمبناا فکر تضاد بین یشناصت جامعه نییپژوهش حاضر با هدف تب

توجاه باه روش پاژوهش  . بااشاده اسانتضاد انجاام  د یبار  پدها در آنی ینظام معنا یاوکوا
 در آمده دسان به یهاا ه دادهکاموضاوع  نیاا با درنظر گرفتنو  (یمتوال یتشافکراهبرد ا ا یبکی)تر

نجاا یاسان، در ا یماکمرحلاۀ  یهاا ل دادهیاو تحل یگاردآور یپاژوهش، مبناا یفاکیمرحلۀ 
 اند: آن ارائه شده یها هیفرض ،(یمکپژوهش و در ادامه )مرحلۀ  یها پرسش
د  تضاد بین فکر و رفتاار سیاسای دارناد و نظاام یاز پد یریدرک و تفس دانشجویان چه .1

 اسن؟  شکل گرفته یمیرامون چه مفاهیپ ،ها دربار  تضاد آن ییمعنا
تضااد   پدیاد  شاوندگان درباار نظار مصااحبه غالب هریا  از مفااهی  ماورد رواین .2

 چیسن؟
 سن؟یتضاد چ  پدید  نظر دانشجویان دربار مفاهی  مورد نیترک باصلی و مش ۀهست .3
 زان اسن؟ین عوامل اثرگذار به چه می  از ایهر و انداز  اثر وزن .4

 پژوهش ۀنیشیپ. 1

دو رویکارد  باه دو دساته باااناد،   شادهحاضر بررسای  پژوهش ۀشینیپ عنوان که به هایی پژوهش
)فار  از  طورکلی بهکه تضاد بین فکر و رفتار را  یهای پژوهش، نخسنشوند:  یی  مسجداگانه تق

ثیر عوامل مختلاب أت بار که در هایی پژوهشو دوم،  اند کردهگرایش رفتار سیاسی یا...( بررسی 
گااهی کاه  اناد را بررسای کردهاین موضوع  بیشتر دستۀ نخسن،. اند بر رفتار سیاسی انجام شده
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و دوسوگرایی در  عقل» ۀدر مقال رساسملوجود دارد.  یو ناهماهنگ تضاد ،بین فکر و رفتار افراد
تعاادل باین صاود درون و صاود »ۀ مقالا در تاکریودیسو  تاجوادورا(، 1998) «یعلوم اجتماع

 در برلینور(، 2016)« دوسوگرایی و مطالعاۀ تضاادها»ۀ در مقال یک وج وان(، 2014) «بیرون
 هاای پژوهش ی از( و بسایار2017) «آنبه اجتماعی و پا  از  یفرد ونرتضادها: از د»مقالۀ 
 یبررساهاا،  پژوهشدساته از  داتفااق ایانرمواصلی گیرند. بحث  یگروه جای م در این ،دیگر

 تفااوت طور مشاخ ، باهدالیل این تضاد اسن.  در برصی موارد،تضاد بین فکر و رفتار افراد و 
ر رفتاار سیاسای را د یادشادهتضااد  حاضر این اسن کاه ماا پژوهشبا  ها پژوهش دسته از نیا

 .ای  واکاوی کرده
 اناد کاه کردهرفتار سیاسی افراد را بررسای  بر ثیرگذارأت یمتغیرها ها، از پژوهش دوم ۀدست

 اسن:  شرح زیر ها به آنچند نمونه از 
دهندگان چگونه  أیانتخاب مردم: ر»ای با عنوان  ( در مقاله1944) 1و همکاران النارسفلد

اند کاه عضاوین افاراد در  دریافته« کنند؟ مطرح می جمهوری اسنذهن صود را در انتخابات ری
سیاسی آناان نقاش  ها و رفتارهای گیری نگرش رسمی و غیررسمی در شکلی های اجتماع گروه
دارناد. ایان  یجامعه، موقعین مناسبی برای هداین افکار عموم در افکار رهبران ،بنابراین ؛دارد

 پایاۀو بر ،بادون تمایال فکاری ،از روی اجباار آیا افراد که کند نکته را بررسی نمیاین ، پژوهش
 آورند یا اینکه از رفتار سیاسی صود رضاین دارند. می منافعی به رفتار سیاسی صاصی روی

دالیاال  کشااب در پاای ،هفتاااد مصاااحبهبااا انجااام  ،1971 سااال ( در1976) 2روننبوور 
 یشناسا کتااب راهنماای جامعاه»ن باا عناوا یاو در کتاابی ها . یافتهبودتفاوتی سیاسی افراد  بی

 تفاوتی ممکن اسن چندین دلیل داشته باشد؛ که این بی دهند نشان می« سیاسی: روش و نظریه
موقعین اجتماعی و شاغلی او  فعالین سیاسی،که  احساس کندفرد ممکن اسن  اینکه،نخسن 

و ساوم اینکاه،  ؛ندفایده تلقی ک را بی فعالین سیاسی ،دوم اینکه، ممکن اسن ؛کند میرا تهدید 
 یادشاده، سیاسی صاود نداشاته باشاد. پاژوهش هیچ انگیزه و هدفی برای فعالین ممکن اسن

اما دالیل  اسن؛ای  نهیزم نظریۀروش  سیاسی افراد با استفاده از ررفتا مناسبی برای تحلیل ۀنمون
ایان  تر، بیان روشان اسان. باه را بررسی نکاردههای سیاسی  مشارکن افراد در فعالینی چرای و

عادم ی موجاه بارا دالیال شهروندان باوجود داشاتنی چرا برص مسئله را بررسی نکرده اسن که
                                                             

1. Lazarsfeld et al 

2. Rosenberg 
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 .کنند میمشارکن  ها گونه فعالین در اینهای سیاسی،  شرکن در فعالین
و  شاور و اشااتیاق اضاطراب،» ی باا عنااوان( در پژوهشا1983) 1موک کوو   و  موارک  

دوران  هیجاناات ،«ینایکمپ یهاا در فعالیان رکنیاادگیری و شا عواطاب بنیاادین ؛گیری ی أر
 رطاو باه بااره، ند و دراینا هثر دانساتؤما یشاهروندان آمریکاایی رفتار سیاس  بر نحو را انتخابات

 ،کاه افاراد یزماان، آناان رنظا باهاناد.  داده قارار رهیجان اضطراب و اشتیاق را محو مشخ  دو
ی أر ،تعلا  دارنادباه آن کاه  یحزبا صاود باه یعادت همیشاگ برپایۀنداشته باشند،  اضطراب

 یاطالعاات سیاسا شاهروندان باه افازایش موجب تمایال ،آمده وجود به باما اضطرا ؛دهند می
مها  تلقای  سیاسای افاراد راحساساات را در رفتاا عنصر باوجود اینکه شود. این مطالعه نیز می
 یهای بحرانا زمان بهمربوط را مقطعی و  سیاسی متفاوت و متعارض یبروز رفتارها اما کند، می
 بار مبتنیبینای و  پایش رفتارهاای سیاسای افاراد قابال ،صار  از این مواقاع، آنان نظر به داند. می

 موردنظرشان اسن. های احزاب گرایش
اماا  ؛اسان فاراوان یبر رفتاار سیاساگوناگون  ثیر عواملأت بار درشده  های انجام پژوهش

 یو گااه یافراد از نظام سیاسا نارضایتی چرا با وجوددازند که رپ نمی موضوع به این ها بیشتر آن
همچناان  ،ر تحاوالت سیاسای کشاور ناداردباثیری أشاان تا ی سیاسیأبا اذعان به اینکه ر حتی

 سیاسی دارند.های  در فعالین یمثبت یحضور فعال و حت

 پژوهشایندرت  تضاد بین فکر و رفتار سیاسی نیز به دربار  شده انجامآثار داصلی  یانمر د
 هاای پژوهشترین  نزدیا در ادامه،  حال، ؛ باایناسن دربار  مسئلۀ پژوهش حاضر انجام شده

 .ای  بررسی کرده را پژوهشاین شده به موضوع  انجام
ناپاذیری رفتاار سیاسای  ینیب شیپ باار در یا صافحه ساه یگزارشا در اصالحچی یمرتض

دیگار پژوهشاگران  دیادگاهته و آن را از تطاب  فکر و رفتار سیاسی ایرانیان پرداص به عدم ،ایرانیان
روح اساتبداد شارقی و  (یکا شامارد:  می دساته دالیال بر ساهدر قالاب )بدون ذکار نامشاان( 

( پاایین ساومو  ؛تعیین طبقاتی ایرانیاان عدم (دوم ؛ساله( ایرانیان2500تاریخی ) یدادزدگباست
باین فکار و عمال  تنااقض ییااب علن دروی ی گیر بودن میزان دانش سیاسی مردم ایران. نتیجاه
و دالیال  اسان پیشین شد  انجامهای  پژوهشبندی  سیاسی ایرانیان در قالب توصیفی و با جمع

 ،حالان بهتارین در ،بناابراین کناد؛ پژوهشاگران را بررسای نمی دیدگاهاز  ای یگیر چنین نتیجه

                                                             

1. Marcus & Mackuen 
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 پردازان دیگر اسن. نظریه از دیدگاه نظر مورد توصیب تضادپژوهش او، 
ماردم ایاران  یسیاسی رفتار انتخابات فرهنگ» عنوان بی بادر کتانیز ( 1392) یحمدم خا 

 یاز یا  مشا هاا رفتاار انتخابااتی ایرانی ،کلای نحال دهد که در ، توضیح می«چگونه اسن؟
دهد کاه در تحلیال  برصوردار اسن و نشان می یاحساس ،و همچنین ،عاطفی، ارزشی، عقالنی

بر ایستار عقالنین معطوف  هعقالنین معطوف به ارزش و عاطف تارمردم ایران ایس یرفتار سیاس
کند  بین مردم و حکام و نیز مردم و نخبگان اشاره می ۀبه فاصلوی  ،به هدف غلبه دارد. همچنین

اعتمااد  ه  ندارند و نقشدر مورد ای  نانهیب و صوش دید مثبن ،چه مردم و چه حکام ،گوید و می
احساساات و  اثارات باه هرچناد ایان کتاابی ماردم منفای اسان. اجتماعی در رفتار انتخابات

تضااد  دالیال ایان باار گویی کلای در همان اما به ی  این ،رفتار سیاسی اشاره دارد بر عقالنین
باین فکار و رفتاار  ثر بار تضاادؤکند کاه عوامال ما اشاره نمی طور مشخ ، بهکند و  بسنده می

 چیسن. یسیاس
واقعیان  یسیاسن )ساصن اجتماع  اسطور»عنوان  باصود پژوهش ( در 1380) تشرسپ

را تضاد بین عاین و ذهان  کند و آن ها بحث می یایران تضاد زندگیطورکلی دربار   به، «سیاسی(
اجتماعی و اسلوب ذهنی فرد ایرانای را  بین واقعین تضاد ،پژوهشاین صواند.  می جامعه ایرانی

رسایده از گذشاته  ارث باه یتضااد تنهاایند را افراین  ،رسد می نظر به اما ؛دهد صوبی نشان می به
تضاادی  بدر چاارچو ناچار بهکه افراد  یا گونه به ؛کند تصور می یاراد و آن را غیر شمار آورده به

و پاساخی  یرفتاار راهباردآن و  آمادن وجاود هب دری و هیچ نقش اند شدهعین و ذهن گرفتار  بین
و تضاد بین عاین و  را بررسی نکردهایرانیان  سیاسی رفتار ، این پژوهش برای آن ندارند. همچنین

کلای  ،و همچناین یادشاده در پاژوهش یگیرد. حذف عنصار اراد درنظر می طورکلی بهذهن را 
اصالی تفااوت یادشده، سیاسی تضاد   به حوز پرداصتنبودن بحث تضاد بین فکر و رفتار بدون 

 .اسنرو  آن با پژوهش پیش
ثیر أت ،سیاسی ایرانیان رفتار دربار  شده انجام دیگر های پژوهشبیشتر  یادشده،موارد  جز به

رفتاار سیاسای  یساو و سامن یبین امکان پیش ، و همچنینرفتار سیاسی افراد عوامل مختلب بر
باا عناوان  ی( در پژوهش1392) نژاد م س یو  اک انیعنوان نمونه،  به اند؛ را بررسی کردهایرانیان 

 یبینا پایش یناپاذیر ، امکاان«پیچیدگی فضای سیاسی ایران یلآشوب، مدلی برای تحل ۀنظری»
بررسای ، (نباود قواعاد و قاوانین مشاخ  دلیل باهرا )شارایط آشاوب  رفتار سیاسی ایرانیان در

 .اند کرده
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 ۀبررسای رابطا»عناوان  باا یدر پژوهشای پیمایشا ( نیز1392و همکاران ) ناده جمع  امام
 ۀرابطاپ  از بررسای ، «ردی دانشجویان دانشگاه تبریز(مو ۀ)مطالع یانتخابات داری و رفتار دین

و  یدار ابعاد دین اند که میان نشان داده و رفتار انتخاباتی دانشجویان دانشگاه تبریز یدار بین دین
 معناداری وجود دارد. ۀرابط ی،رفتار انتخابات
« ها و نظریاههای رفتار انتخابااتی در ایاران؛ الگوهاا  نظریه»در کتاب  ( نیز1388) دارابی

 ،شناسی، اقتصاد سیاسای سه الگوی نظری جامعه پایۀسعی در تبیین رفتار سیاسی مردم ایران بر
طور  و باهنیز در پی توضیح رفتار سیاسی ایرانیاان  این کتابشناسی سیاسی داشته اسن.  و روان

 اسن.حاضر متفاوت  پژوهشبا موضوع  لحاظ ماهوی بهو  بودهرفتار انتخاباتی آنان  مشخ ،
 ،ثیرگاذار بار آن و همچناینأسیاسای افاراد و عوامال ت رفتاار فراوانی درباار  های پژوهش

 ویژه باه ،بینی آن پیش ،جهیدهی رفتار سیاسی و درنت جهن ثر برؤیافتن عوامل م برای یهای تالش
ناوعی رفتاار  باه ،در این پاژوهششاید بتوان گفن، ما نیز  اسن. شدهانجام  ،در زمان انتخابات

 ،ایاران ۀفکار و رفتاار سیاسای در جامعا تضاد باین مطالعۀ اما ای ؛ کردهسی افراد را بررسی سیا
رفتاار  شاده درباار  دیگار انجامایجاد تفاوت بین پژوهش حاضر با مطالعاات  سببتاحدودی 

دانشاجویان تحصایالت  ۀجامعا ،صاود ما در پژوهشنکتۀ مه  دیگر اینکه سیاسی شده اسن. 
  دهند تنها نشان ،آمده دسن همتغیرهای ب درنتیجه، ای  و بررسی کردهن را دانشگاه اصفها یتکمیل

بررسای ایاران را  ۀجامعا تضاد موردبررسی در این قشر اسن و این در مقایسه با حالتی که کال
پاژوهش و نیاز  دلیال بااال باردن دقان انتخاب به تر اسن. این تر و اصتصاصی جزئی کنند؛ می

نویساندگان ایان پاژوهش  ،حالان در بهتارین رو، ازاینو  انجام شدهپذیر بودن انجام آن  امکان
 مدعی امکان تعمی  نتایج آن به کل جامعۀ ایران نیستند.

 ی پژوهشچارچوب نظر. 2

گاه ای گونه  به اش  طول دوره زندگی فردی در هر نشاان  از صاودرا  ای یرفتار های تناقض ،ناصودآ
 ممفهاو باار مال درأما را باه ت ها، . موضوع تناقضاسنکاری  پنهان درپی یحت دهد و گاهی یم

عباارت  ،یاجتمااع یروانشناساحوز   پرداز هینظر، 1فستینگر لئ   .کند یکپارچه دعوت می صود
 باه عادم ، یمساتقطور  باهکند کاه  موضوع مطرح می این برای تبیینرا  «2یشناصت یناهماهنگ»

                                                             

1. Leon Festinger 

2. Cognitive Dissonance  
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کناد:  می گوناه تعریاب ی شاناصتی را ایانناهمااهنگ   فساتینگر، .اشااره دارد تواف  فرد با صاود
هاا( یاا  نگرش دو شناصن متفاوت )باورهاا، اندوه و ناراحتی حاصل از تعارض میان ساحسا»

یکادیگر بیشاتر باشاد،  باا هاا و تفاوت آن تر های موردنظر مه  شناصن چههر«. رفتار و نگرش
اسان کاه  ر ایان نظارباگر ینتساف(. 77: 1957صواهد بود )فستینگر، تر  ه  بزرگ ناهماهنگی
. دو افتاد اتفااق مینگارش  فارد، تغییاردرون عنصر شناصتی  تعارض میان دووجود درصورت 

 شاود. ایان موجاب نفای دیگاری  ،یاد یکایأیکنند که ت می پیدا تعارضزمانی  ی،عنصر شناصت
مخاالب ها   هااییباورهای متضاد یا حتی نگارش و رفتار، که فرد یابد میبروز ی زمان ،حالن
داناد دو عنصار  که مای کسی ،تینگرسف نظر به(. 129-130: 2002)بوهنر و وان ،  باشد  داشته

باا  درونای تعاارض و کناد احسااس مایرا  یتنش ناصوشایند حالن، شناصتی ناهماهنگ دارد
در این (. 1381 ،)بدار و دیگران یابد می یبدن تجل  یولوژیزیف یختگیش ناصوشایند برانگیافزا

 هاا و موقعیان ه ازنافعاالای  گوناه بهناهمااهنگی،  ر کوشاش بارای کااهشب فرد، افزونحالن، 
 .(1381 تانکارد، و )سورین گریزد می ،دناطالعاتی که احتمال دارد ناهماهنگی را افزایش ده

محایط اطاراف،  مانند ای یبا عوامل بیرون ، همراهنگرش افراد و یذهن یهنجارها، واقعرد
تشاکیل  ای را وابساته ه  ، مجموعاۀ بهدناافت که اتفااق مای ییرویدادهاو دیگران و نیز  ،دوستان

ایان ( 2001) 1موک لئو د  و سو ترویکگذارناد.  یما ریثأتا ه  بر ای متقابل گونه بهدهند که  می
یکپاارچگی  ،نظر آنان به. دهند توضیح می «2انعکاسی ییکپارچگ»اصطالح شرایط را با کاربرد 

اسان  ای فراینادی، گوناه ی، بهبااطی و فعالیان سیاساالگوهای ارتدهند   پیوند عاملانعکاسی 
صاحبن  یکاه ماردم بارا یزماان  تر، مدت بیان روشن ه(. ب276: 2001لئود،  )سوتروی  و م 

  فکر کردن دربار ،های سیاسی دوستان و دیگران، یادآوری جریان سیاسی با مسائل  دربارکردن 
در  ،کنناد مای ی  موضوع صاص صرف  دربار یکردن اطالعات اضاف دایپ یتالش برا و ،ها آن

 افازایش کاه ایان اسان بار فارض، همچناین .شاود انعکاسای تعریاب مای ییکپاارچگ قالب
 فعاالناه باا ای گوناه افراد به، زیرا ؛داردی ثیر مثبتأاش ت بر رفتار سیاسی ،فرد انعکاسی یکپارچگی

ارتبااط  ،لئود و ما  (. سوتروی 14 :1391 ،یو باستان ی)لوالی شوند می سیاسی درگیرل مسائ
 یواقعا اند کاه داناش جه رسیدهینت نیا و به بررسی کرده یزانعکاسی را ن یو یکپارچگ دانش بین

کاافی  یاقدام سیاسا یبرا باشد، اما لزوما   شرط مه  برای درک مسائل سیاسی  ی ممکن اسن
                                                             

1. Sotirvic & McLeod 

2. Reflective Integration 
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ین متغیار تار   آموزش را که مه یمستق اهمین ی،انعکاس یکپارچگیوجود ، نظر آنان نیسن. به
 بار ،جای آن هگیرد و ب ، نادیده میآید شمار می بهسطح فردی ی تحلیل رفتار سیاس برایتوضیحی 
 تأکیادو...  ،های مشارکتی در جمع دوستان و گروه فردی سیاسی حاصل از روابط بین اطالعات

 (.292-293: 2001لئود،  کند )سوتروی  و م  می
هاای  چارا در برصای نظاام»این اسن کاه  اری بر آن تمرکز د پژوهشدر این  موضوعی که

 تر، بیان روشن ه. ب«گذارد می یثیر منفأشان ت سیاسی انعکاسی افراد بر رفتار سیاسی، یکپارچگی
 و مساائلباار  در، آورناد دسان مای هکاه از محایط با اطالعاتی ها و کاوش برپایۀافراد هرچند 

اماا در رفتاار کنناد،  فان میمخالصاود ی نظاام سیاساقضااوت کارده و باا جریانات سیاسای 
از نظام سیاسای ی از حماین سیاس یهای نشانه ،بلکه برعک  ،دهند را نشان نمی شان آن سیاسی

 باا ها شان در دو سمن مخاالب  یعنی فکر و رفتار سیاسی ؛یا برعک  ،دهند از صود بروز می
 .جریان دارد

 هشوپژ  روش. 3

ه کااسن  ای شی، طرح پژوهیبکیتر ن. روشاس 1یبکیروش تر ،ن پژوهشیدر ا کاررفته به روش
هاا  د استنتا یو تول ،ها ل دادهیو تحل یگردآور یها هیپژوهش، رو یها روش ها، در طرح پرسش

 2سا ی  پراگماتین روش بار پاارادایند. اک یز مکتمر یمکو  یفکی یردهایکبر رو زمان طور ه  به
و  یاایگرا )اثبااات یمیپااارادا یهااا ضاامن توجااه بااه مناقشااه یادشااده،  یاساان. پااارادا یمبتناا

پاسا  باه  یبارا ن روشیچناد یریارگکا هند و باک یم تأکیدی ( بر مسئلۀ پژوهشییگرا راثباتیغ
 ؛ کرساول و پالناوکالرک،2003و  2008)تشکری و تادلی،  داند یرا مجاز م یمسائل پژوهش

 نییاو تب ،د  تضاادیپد ،دانشجویان یینظام معنادر  توجه به دو مسئلۀ ابهام  با ن،یبنابرا ؛(2010
راهبارد  ،یباکیتر روش پاژوهشدر ایان مقالاه، و عوامل مارتبط باا آن،  ییمعنا ن نظامینشدن ا

 ی،متاوال  ا یتشافک. راهبارد اای  کاردهانتخااب را  یبناد ن طبقاهیتدو یو الگو ،یمتوال ا یتشافکا
 یهاا ل دادهیاو تحل یو گردآورنخسن مرحلۀ  در یفکی یها داده لیو تحل یگردآور دربردارند 

راهبارد اکتشاافی (. 65-67: 2003)کرساول،  اساندر مرحلۀ دوم  یفکیج یبراساس نتا یمک
ا یاهاا  یریاگ  ؛ انادازهیهسات تشاافکازمناد این یلیبه دال هکاسن   فرض بنا شده شیپ اینپایۀ بر

                                                             

1. Combined Method 

2. Pragmatism 
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 وجاود یا هیاا نظریانناده ک نیو چارچوب هدا ،اند رها ناشناصتهیتند، متغیسن ابزارها دردسترس
ن، یآغااز ی فاکیمرحلاۀ  ،یبناد ن طبقاهیتادو یالگو در(. 2010 )کرسول و پالنوکالرک، ندارد
 های پرساشباه  یدها جهان یها برا ند؛ سپ  از آنک ید میا روابط صاص را تولیها  یبند مقوله

ن الگاو یادارناد. از ا اربردکا یماکمرحلۀ  ه درکشود  یاستفاده م ییها داده یآور گردپژوهش و 
ا یا یماکمرحلاۀ  یهاا پرساش ،یفاکی یهاا افتهیاساس ره پژوهشگر بکشود  یفاده ماست یزمان
 هاا ن پرساشیابه ا یمک ند با انجام مطالعۀک یند و تالش مک یم یبند صود را فرمول یها هیفرض

ن یتاادو یالگااو رپایااۀز بیاان ن پااژوهشیاادر ا (.2010 )کرسااول و پالنااوکالرک، پاساا  دهااد
 یهاا هین فرضاید  تضااد و تادویادانشاجویان درباار  پد ییشب نظام معنااک یبرا ی،بند طبقه

 ر عوامالیثأتا نییاتب تضااد و مختصاات نیایتع یبرا و ها( )مصاحبه یفکی یها پژوهش از داده
 ش بهره گرفته شد.یمایاز روش پ ،با آن مرتبط

 و راهباارد یبااکیرد تریکاارو یهاا فاارض شیپاا حاضار باار در پااژوهش یریااگ نموناه روش
ی ریاگ نموناه ،پاژوهش یفاکیدر مرحلاۀ  یریاگ نموناه و یشا و اسان ینامبت یمتاوال ا یتشافکا

ی بارای، فکی ابند  پژوهشین ظهوریبه ماه توجه ، باتر بیان روشن به ؛بوده اسن ینظر  ا  هدفمند
ل یاتحل روشکیفای باودن  توجه باهو با ، هدفمند یریگ و  نمونهیاز ش نندگانک نکمشار انتخاب

، به اهاداف پاژوهش با توجه ی نیزمک مرحلۀ استفاده شد. در یظرن یریگ و  نمونهیاز ش ،ها داده
 استفاده شد. یاحتمال یریگ و  نمونهیانتخاب افراد از ش یبرا

ناماه    و پرساشیامصاحبۀ عم یها از دو ابزار اصل دادهی گردآور یدر پژوهش حاضر برا
 ،پاژوهش یفاکیلاۀ هاا در مرح داده گاردآوری یاصلشیو  ، تر بیان روشن به ؛ه اسناستفاده شد
 یپژوهش بارا یها، مواد اصل مصاحبه نیا یساز ادهیاز پ آمده دسن به متن   اسن.یمصاحبۀ عم

 یبارا ،پاژوهش یماکمرحلاۀ  اسان. در یمیدااپاار یالگاو ها و ارائۀ   و مقولهیاستخرا  مفاه
 یردآورگ یبرا ییمرحلۀ نها در .ه اسناستفاده شد ساصته نامۀ محق  ها از پرسش داده یگردآور

در  یی آنایاو پار ابااعتای  کاه  ای استفاده کرده نامه از پرسشپژوهش  یها هیها و آزمون فرض داده
و  27: 2003)تشاکری و تادلی،  دلیو تاشکری . تش اثبات شده اسنپژوه یمقدمات مراحل
 «ا اساتنتا یان استنباط یفکی» ، از اصطالحیبکیتر یها در پژوهش یاعتباریاب منظور به (2008

 ( ویماک  اعتباار )پاژوهش یاتلف یه براکاسن  یاصطالح « ن استنتایفکی»اند.  ردهکستفاده ا
ا یا هاا طارح ی، اعتبارسانجتر بیان روشان شنهاد شده اسن؛ بهی( پیفکی)پژوهش  یریاعتمادپذ
)تشاکری و تادلی،  باشاد یفاکیو  یماکهاردو ناوع اعتباار  دربردارند د یبا یبکیتر یراهبردها
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ا یااساتنباط  ه آن را فاراکاسن  یوجه چندی نشیب ارائۀ ی،بکیتر یراهبردها یینها هدف .(2008
 یابیااارز و یساانج اعتبااار ن،یبنااابرا ؛(2008ن، ساا)جانسااون و کریستن نامنااد یفرااسااتنتا  ماا

 یبارا دارد. در پژوهش حاضار فراوانی نیاهم ،یبکیتر یها پژوهش آمده در دسن هاستنباط ب فرا
 عمل شد: ریشرح ز به ،یمکو  یفکیالزامات دو روش  با توجه به ،(ن استنتا یفکی) یابیاعتبار

  در مرحلۀ کیفی پژوهش برای دستیابی باه اعتمااد موردنیااز بارای تأییاد علمای پاژوهش، از
؛ پااتن، 108: 2016)کرساول،  های رایج اعتباریابی شاامل کنتارل یاا اعتباریاابی توساط اعضاا فن

ی صاارج باازرس اب یاایاو فان ارزی، تحلیل های ایسهمق(، 2013؛ سیلورمن، 223-222: 2002
هاای  درساتی یافتاه ،تر بیان روشان باه .استفاده شد( 126: 2000؛ کرسول و میلر، 1998)کرسول، 

ییاد شاد أکننادگان پاژوهش ت مشاارکن از هاا توساط تعادادی اساتخرا  مقولاه ۀپژوهش در مرحلا
باا  پیوساتههاای صاام و درگیاری  داده هبا پیااپیمراجعاۀ  پژوهشاگران باا .)اعتباریابی توسط اعضاا(

هاا مقایساه و ارزیاابی کردناد  پاژوهش را باا ایان داده الگاوی پاارادایمی یبناد اطالعات، سااصن
هاای پاژوهش را  فرایند و یافته ،سیاسی دانشگاه اتاوا علوم تادانتحلیلی( و ی  نفر از اس های )مقایسه

صاارجی(.  هاا را تأییاد کارد )فان باازرس له دادهوسای هاا باه گیری تفسیرها و نتیجه و تصدی ی ارزیاب
ساازی و اساتخرا   ها و مفهاوم مصاحبه انجام گوناگونمراحل  ضمن نظارت متخص  بر سرانجام،

از  برگرفتاهو فرعای  هاای اصالی مقولاهتاا پژوهشگر آشنا با این روش درصواسن شد  ها، از دو مقوله
 ها بیان کنند. های صود را دربار  آن دیدگاهپژوهش را مطالعه و  و الگوی پارادایمی ها مصاحبه
 اعتباار ی ابیارز یها از روش، دنظرورم به اعتبار یابیدست یبرا، پژوهش یمک مرحلۀ در

پاژوهش از  یهاا افتاهی یزان برصاورداریم انگرینمای، اعتبار درون استفاده شد. یرونیو ب یدرون
جامعاۀ  باه ج پژوهشینتا یریپذ  یتعم نیقابل دهند  نشان، یرونیاعتبار ب و دقن الزم و یدرست

، یدرونا اعتبارراستای در  ن،یبنابرا ؛(1963استنلی،  ؛ کمپل و2001)دیواس،  اسن تر گسترده
نتارل ک ن اعتمااد،یااعتبار )محتاوا و ساازه( و قابل یدارا یریگ   افراد، ابزار اندازهیبه انتخاب دق

آزماون  باا متناساب یآماار یهاا لیاتحلاز  نترل عامل زماان و اساتفادهکپژوهشگر،  یریسوگ
)استفاده  ینمونۀ آمار بودن معرف ،یرونیاعتبار بمنظور حفظ  بهپژوهش توجه شد و  یها هیفرض

 ناماۀ )پرساشها  ی دادهگردآورر بودن ابزا دسنیک(، یا صوشه  ا  گیری اشباع نظری از روش نمونه
و باال بودن دقن  دنمراتامۀ ساصن پرسش از نفر(، استفاده 250نمونه ) حج  نیفاک(، یحضور

ل یاتحل .درنظار گرفتاه شادپاژوهش(  یها هیدرصد در آزمون فرض 35نان یبرآورد )سطح اطم
 ،یفید. در بخش توصشانجام  یو استنباط یفیپژوهش در دو بخش توص یمکدر مرحلۀ  ها داده



ژپوهشناهم علوم سیاسی     

 

یم قربانی و همکاران/ 110  ...تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویانوتجزیه مر

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

هش باا اساتفاده از پژو یاصل یرهایمتغ ،ارائه و در ادامه ،پژوهش یاز نمونۀ آمار یفیابتدا توص
و  ها پرساشباا توجاه باه  ی،ب شادند. در بخاش اساتنباطیتوصا ،یفیآمار توصا یها شاص 

محور )حاداقل مربعاات  ان یوار یمعادلۀ ساصتار یساز رد مدلیکاز رو ،پژوهش یها هیفرض
مرباوط  یانجام محاسبات آماار یاستفاده شد. برا (Partial Least Square (PLS–SEM)) یجزئ

 .استفاده شد Smart PLS 3,2,6و  SPSS 23 یافزارها پژوهش از نرم یمک به مرحلۀ
تضااد باین فکار و رفتاار سیاسای  مشاخ  کاردن منظور پاژوهش، باه در قسمن کمای

از افراد بپرسی  که آیا بین فکر و رفتاار  آشکار ای گونه جای اینکه به هب نامه در پرسش ،گویان پاس 
ایا  کاه پاسا  باه  قارار داده پرسشنامحسوس دو  ای گونه بهنه،  شان تضاد وجود دارد یا سیاسی

 آیا فرد این تضاد را دارد یا نه؟ دهد که میها نشان  آن
شارکن  1396ساال  یجمهاور آیاا در انتخاباات ریاسان»  که یا پرسیده 49 پرسش در

و بارای  1ز امتیا ،بله ۀبله و نخیر داده شده اسن. برای گزین ۀدو گزین و پاس  به آن با «ید؟ا هکرد
و  یحاد باا مباان تاچاه»کاه  ایا  پرسیده 50 پرسشدر  .ی ا هرا درنظر گرفت 0امتیاز  ،گزینه نخیر

باا  پرساشپاس  باه ایان  «اسالمی ایران مواف  هستید؟ یاعتقادی نظام جمهور  ا یاصول سیاس
صیلای هاای کا  و  اسن. برای گزینه  زیاد تعیین شده یو صیل ،صیلی ک ، ک ، زیاد ۀچهار گزین
 ی .ا هدرنظر گرفترا  1امتیاز  ،های زیاد و صیلی زیاد و برای گزینه 0ک ، امتیاز 

 ، چهار حالن پاس  صواهی  داشن:پرسششده برای این دو  توضیحات داده براساس
با مبانی و اصاول  (+1م )امتیاز ا هشرکن کرد 1396سال  یجمهور در انتخابات ریاسن .1

 ؛1 =(0ست  )امتیاز یواف  ننظام جمهوری اسالمی ایران م
(+ با مبانی و اصول 1م )امتیاز ا هشرکن کرد 1396جمهوری سال  در انتخابات ریاسن .2

 ؛2  =(1نظام جمهوری اسالمی ایران مواف  هست  )
( + باا مباانی و 0م )امتیااز ا هشارکن نکارد 1396جمهوری سال  در انتخابات ریاسن .3

 ؛0 =( 0ست  )امتیاز یاف  ناصول نظام جمهوری اسالمی ایران مو
(+ باا مباانی و 0م )امتیااز ا هشارکن نکارد 1396سال  یجمهور در انتخابات ریاسن .4

 .1 =( 1اصول نظام جمهوری اسالمی ایران مواف  هست  )امتیاز 
چاه   کنی  که باین فکار و رفتاار سیاسای مشخ  توانی  می باال، با توجه به مفهوم چهار حالن

اسان،  4و  1 یهاا حالن ،50و  49 پرسشدارد. افرادی که نوع پاسخشان به دو افرادی تضاد وجود 
 یادشاده  پرساشافرادی که نوع پاسخشان باه دو بین فکر و رفتار سیاسی  و هستند یتضاد دچار چنین
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 یگاذار ارزش «1»و  «0»بنابراین، تضاد را با دو عادد  ؛وجود ندارد یاسن، تضاد 3و  2های  حالن
عادد  «.3»و  «2» هاای نبارای حال «0»و ارزش  «4»و  «1» های نحال یبرا «1» ای . ارزش کرده

 تضاد اسن. فقدان  دهند نشان «0»وجود تضاد و عدد   دهند نشان «1»
 بودن یمنطقمنظور  هبدر ادامه  ،اسن «1»تضاد حالن  ،دنظر ماوربا توجه به اینکه تضاد م

پرسش به دو پاسخشان که ای   را بررسی کرده یدرصد افراد ی،چنین پژوهش دالیل طرح و انجام
تضاد بین فکر و رفتار  ،ایران ۀآیا در جامعکه تا مشخ  شود  بوده اسن «1»حالن  در ،یادشده

 پاژوهش، پاسا نتاایج بخاش کمای  برپایۀقبولی عمومین دارد یا نه.  سیاسی افراد در حد قابل
یای چرا بررسای یبارا وهش حاضارپاژ ،بناابراین بوده اسن؛ «1» حالن در درصد افراد 2/67

 بین فکر و رفتار سیاسی افراد در ایران از مختصات منطقی برصوردار اسن. تضاد

 پژوهشی کیف یها یافته. 4

و  یبناد مفهاوم ،هاا در قالاب چناد مقولاۀ عماده   مربوط به مصااحبهیمفاه ،یفکیدر مرحلۀ 
 .شداستخرا  هسته  مقولۀ سرانجام،

 پژوهش های همقول . مفاهیم و(1شماره )جدول 
مقوله  روایت مقوله فرعی

 اصلی
مقوله 
 هسته

مهر ، آسیب مالی و جانی، سیاسی خفقان
کنترل رفتار افراد از  ،خوردن شناسنامه

، سنگین انقالب ۀهزین، طرف دولتمردان
نیازمندی ، اجبار افراد وابسته به نظام

گستردگی بخش ، به دولت اقتصادی
، خصوصی ۀدولت در حوز دخالت، دولتی

ضعف ، نبود آزادی بیان، اقتدارگرایی نظام
سیاسی و  ۀماهیت دوگان، گرایی قانون

تفاوت فکری سران ، اسالمی سران نظام
ناپذیری  قدن، رهبر مردمی فقدان، نظام

، نبودن تحریم انتخابات شبخ نتیجه، نظام
دولت ، جامعه دری فقدان نارضایتی انقالب

نظام  قدرتمندی اقلیت حاکم در، متهاجم
، شکاف بین مردم و نظام وجود، سیاسی

نبود  ،ن نظامبه مسئوال یاعتماد  بی
 ین بهتر برای نظام فعلیزجایگ

نظام در کنار  تو اسالمی تجمهوری ۀماهیت دوگان
اقتدارگرایی و هویت تهاجمی آن در اصل با روح 

باعث بروز  ،ندارد. این امری خوان دموکراسی هم
ه نظام و خفقان سیاسی در مردم ب اعتمادی سیاسی بی

مسائلی همچون نبود  ،آن در پیشود که  جامعه می
بیان، اجبار افراد وابسته به نظام به مشارکت  آزادی

نظام، گستردگی و دخالت بخش  یناپذیر نقد سیاسی،
دولتی در بخش خصوصی، وجود شکاف بین مردم و 

دلیل نداشتن  مردم به ،حال  . درعیندهد رخ مینظام و... 
و  ،بهتر برای نظام فعلی، فقدان رهبری مردمی جایگزین

نظام  باقدرت کافی برای مبارزه  ،سنگین انقالب ۀهزین
به نظام و در   دلیل وابستگی اقتصادی به ،درنتیجه ؛ندارند

اجبار در  به ی،های مالی و جان جلوگیری از آسیب راستای
کنند. مهر خوردن  های سیاسی مشارکت می فعالیت

از عوامل مهم سرسپردگی  ،مه در زمان انتخاباتشناسنا
 .به نظام در ایران است

ضعف 
 دموکراسی

اعتمادی  بی
 سیاسی

مدنی  ینبود نهادها، و.. ،ریا چاپلوسی،
ضعف ، گسست هویتی و اجتماعی، قوی

 میراث، دین قدرتمندی، گرایی ملی
وجود فرهنگ ، در فرهنگ ما یاستبداد

دین در  همواره نقش ی،گرای در چالش بین دین و ملی
یکی از عوامل  ،است. این موضوع  بودهتر  نگرنظام پر

رش استبداد نظام در مقابل مردم و تالش برای گست
بروز  ،آن ۀاست که نتیج  ملیت ایرانی بوده نادیده گرفتن

ضعف 
 فرهنگی

اعتمادی  بی
 یسیاس
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اولویت منافع ، اعتمادی به سران نظام بی
مشخص ، سازگاری با شرایط، شخصی

شرم از ابراز ، خط سیاسی مردم نبودن
 وجود ساختارهای، ستایی رهبر، افکار

 فرهنگی غلط در جامعه

اعتمادی سیاسی گسترده  شکاف بین مردم و نظام و بی
افراد از ابراز افکار که شود  می سبب ،است. این موضوع

خود شرم و ترس داشته باشند و برای حفظ  سیاسی
دهند. بولویت را به منافع شخصی ا شان، زندگی اجتماعی

 ی، چاپلوسیستای رهبر افراد مجبور به ،روند این ۀامدا رد
و... در رفتار خود  ،با شرایط موجود یو ریا، سازگار

مشی سیاسی مشخصی نیز در زندگی  شوند و خط می
 ندارند. خود

به ی وفادار .حساب نظام از دولت جداست
، اول انقالب )امام خمینی(شخص 

بعد  وفاداری و پذیرش، وفاداری به رهبر
 ۀوجود روحی، مقبولیت نظام، مذهبی نظام

، صبر و تحمل که در مذهب ماست
ترس ، مذهبی امیدواری به ظهور منجی

، هویت مذهبی سران نظام، معنوی دینی
 اعتمادی به دولت بی

فراد، فکر و رفتار سیاسی ا در توجیه دالیل تضاد بین
بلکه  ،علت را نه نظام، شوندگان برخی مصاحبه

، دانشجویان دانند. این ایران می سیاسی های دولت
 یها تن چارچوبسنقص دان و عیب یدرست و ب ضمن

کنند که اگر  می داللاستگونه  نظام اسالمی ایران، این
نه  ،دارد  بین رفتار و افکار سیاسی ما وجود تضادی

دلیل  بلکه به ،اعتمادی به آن نظام و بی دلیل نقص به
شده توسط  انتخاب های دولتهای موجود در  کاستی

مردم است و چون نظام سیاسی ایران از دموکراسی 
تواند انتخاب مردم را نادیده  نمی ،است رداربرخو کامل
بروز  سببسیاسی که  اعتمادی بی ۀریش ،بنابراین ؛بگیرد

نیز نه در نظام شود  فکر و رفتار سیاسی ما می تضاد بین
 های آن است بلکه در دولت ،جمهوری اسالمی ایران

به  وفاداری
 نظام

 یاعتماد بی
 سیاسی

انتخاب بین ، آینده بهبود شرایط درامید به 
، امکان پیشرفت، ها حداقل حفظ، بد و بدتر

 پیشینۀ ،ها امیدواری به تحقق خواسته
فظ ح، برخی سران نظام عملکرد خوب
ترس از ، یرس از ناامیدت، منافع اجتماعی

، های بیگانه وقوع جنگ و دخالت دولت
انتخاب  ،حاکم اعتمادی به دولت بی

 حفظ، به اصالح نظام امیدواری، ها شایسته
اولویت منافع ، یمحدود فعل یها یآزاد

، ها حفظ آنبه  و امیدی داقتصا
امیدواری به  ،اعتمادی به دولت فعلی بی

 ظهور دولت شایسته در آینده

دارند که  هایی کاستیما  یها هم دولت و نظام هم
 گونه باره این دراین نیست. دانشجویانی پوش چشم قابل

 )نظام سیاسی و دولت( به هردوکه  کنند می استدالل
فعالیت سیاسی  های پیشینه یاما برخ ،اعتماد هستند بی

همراه  ن نظام که نتایج مثبتی بهمثبت سران و مسئوال
کاندیداها که ی های انتخاباتی برخ هداشته و نیز برنام

تر بوده  هماهنگها  با افکار سیاسی آن انبه دیگر نسبت
مشارکت  ،ایرانی در نظام سیاس است که  اعث شدهب

داشته باشند. استدالل این است که مشارکت  یسیاس
نه برای حل مشکالت و بهبود کامل  ،سیاسی افراد

ی از بدتر شدن جلوگیر راستایبلکه در  ،در آیندهشرایط 
حداقل مزایایی که وجود دارد، انتخاب بین  اوضاع، حفظ

 است.  موجود حفظ شرایط ،بد و بدتر و درواقع

امید به 
 آینده

اعتمادی  بی
 سیاسی

، ملی حفظ غرور، ها و اهداف ملی آرمان
وجود شکاف ، کشور ملی در قبال ۀوظیف
اعتمادی به دولت  بی، مردم و نظام بین
 بیگانه و ،در حفظ منافع ملی گرایان راست

و  ناهماهنگی ،دانستن نظام فعلی بیاجن
 هویت و اهداف نظام با روح یسازگارنا

 گرایی ایرانی ملی

را  مشکالت ۀگرایان افراطی که ریش در تقابل با راست
آن  یها بلکه در دولت ،ایران نه در نظام سیاسی

شدت مخالف نظام  به ،گرا دانند، دانشجویان ملی می
 ،عنوان شهروندان ایران ها به ایران هستند. آن ییاسس

عنوان حمایت از  هسیاسی را نه ب یها در فعالیت شرکت
در  یپذیر مسئولیت لدلی بلکه به ،کشور ینظام سیاس

خود  ملی ۀسرنوشت کشور و انجام وظیف قبال
مخالف  زیادی دتاحدو این دانشجویان هرچند رند.یپذ یم

ظ سیاسی تاحدودی به طیف لحا بهاما  ،نظام هستند
 در ایران نزدیک هستند. ها طلب اصالح

اعتمادی  بی هویت ملی
 سیاسی



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
113 

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

یم قربانی و ه  ...تحلیل دالیل تضاد میان فکر و رفتار سیاسی ایرانیان؛ بررسی موردی دانشجویانوتجزیه مکاران/مر

عامال  5گنجاناده شاد،  (1شماره )طور صالصه در جدول  پژوهش که به یکیف ۀهای مرحل یافته
عبارتناد  عوامل د. اینندان را در تضاد بین فکر و عمل سیاسی شهروندان دصیل می مشخ  زیر

. در یو ضاعب فرهنگا ،، وفاداری به نظامیهوین ملی، ضعب دموکراس اری به آینده،امیدو از:
را در افازایش یاا  یادشادهثیر هری  از عوامال أت ،"PLS" آزمونکارگیری  قصد داری  با به ،ادامه

کااهش  ر افازایش یااباهاا را  ثیر آنأتا ،نظام و در ادامه اعتمادی سیاسی شهروندان به کاهش بی
 هایی هنتایج کمی، فرضی . برای درک بهترکنی بررسی  ،و رفتار سیاسی شهروندانتضاد بین فکر 

پایاۀ را بر ها یهفرضگفتنی اسن، ای .  مطرح کرده موردنظرتضاد  بر یادشده ثیر عواملأت بار را در
 شاهروندان عنوان مثاال، ؛ بهای  کرده تعیینش کیفی پژوه ۀشوندگان مرحل مصاحبه های صحبن

آزادی بیاان، کااهش مانناد  یهای ویژگی نظام و گسترش یافزایش دموکراس دند کهبر این نظر بو
تضااد باین ، نظام شده و درنتیجاه اعتمادی سیاسی آنان به کاهش بی سببو...  ی،صفقان سیاس

کاه بار  ثیریأتا لحاظ باهدموکراسای را ، بناابراین ؛یاباد شان نیز کااهش می فکر و رفتار سیاسی
 باار درای ؛ نمونۀ دیگر اینکه، شاهروندان  کردهسی ربر ،درگذا ی میاعتمادی سیاس یب «کاهش»

، یرهبرساتای درو ، چاپلوسای،و افازایش روا  بر ایان نظرناد کاه باا جامعه، ی ضعب فرهنگ
اعتمادی شهروندان به نظام و نیز افزایش تضاد بین فکر و رفتار  و...، شاهد گسترش بیی نظم یب

 آن ثیرأت سبب به فرهنگی را ضعبدر این پژوهش، مؤلفۀ  ،ابراینبن صواهی  بود؛سیاسی افراد نیز 
 اساس، راینب ای . کردهی سربر یادشدهافزایش تضاد درنتیجه، اعتمادی سیاسی و  بی «افزایش»بر 

 .شرح زیر اسن به ،مستقل بر متغیر وابسته تضاد یها ثیر هری  از متغیرأمربوط به ت های فرضیه

کیفی پژوهش از طری  متغیار  ۀشده از مرحل استخرا  مفاهی  پایۀبر ،پژوهش یها فرضیه
طارح م ،هاای کیفای پاژوهش دارد در یافتاه ای اعتمادی سیاسی که نقاش محاوری میانجی بی

 .اند شده
  کااهش سببافراد به نظام،  اعتمادی سیاسی بی با کاهش دموکراسی (.1شماره )فرضیۀ 

 .شود میتضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان 
تار باشاد،  دموکراتیا  ی،اساالم ریجمهاو یهرچاه نظاام سیاسا ۀ نخسن،فرضی برپایۀ

اعتماادی سیاسای  بای ،جهینترو د نیز افزایش،مردم در جامعه  یو وزن سیاسی آرا یساالر مردم
کااهش تضااد باین فکار و رفتاار سیاسای امر، سابب یابد و این  کاهش می ،شهروندان به نظام

 ؛مواف  نظام صواهند شد ،فکر و ه  در عمل سیاسی صود رنان ه  دآ زیرا، ؛شود شهروندان می
  سابب ،افراد باه نظاام اعتمادی سیاسی بی با افزایش فرهنگی ضعب (.2شماره )فرضیۀ 
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 .شود میفکر و رفتار سیاسی شهروندان  تضاد بین افزایش
 ...و ،، گسترش چاپلوسای و ریاایمنافع فرد اولوینمانند  یهای با ویژگیی ضعب فرهنگ

هاایی را در  چناین ویژگای افارادزیارا،  ؛دهاد افزایش می سیاسی افراد به نظام را نیز یاعتماد بی
این اسن که ضعب فرهنگی فرض بر اینجا  در ،درنتیجه ؛گیرند ن حکومتی نیز فرض میمسئوال

افازایش تضااد باین فکار و رفتاار سیاسای  سابب ،سیاسی مردم به نظاامی اعتماد با افزایش بی
 ؛شود ندان میشهرو
 سابب ،افاراد باه نظاام سیاسای یاعتمااد بای با افزایش ملی هوین (.3شماره )ۀ یضفر 
 شود. میتضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان  افزایش

ش یافازا به نظام نیاز ها آن  اعتمادی بی ،باشد تر قویدر شهروندان  یگرای ملی ۀروحی هرچه
هاای اساالمی  هوین و ارزش کردنین زبا جایگی المنظام سیاسی جمهوری اس زیرا، ؛یابد می

و ارزشی صود را نیز برمبناای اساالم  ،اقتصادی ،سیاسی یها یبند ملی، اولوینهوین  جای هب
 ،باه نظاام جمهاوری اساالمی ایاران گرایاان ی ملیسطح اعتماد سیاس ،بنابراین؛ اسن  داده رقرا

تر گرا ملی، وندانرهرچه شه ا این اسن کهفرض سوم م ی،شرایط نیچن توجه به . بااسنتر  پایین
 ،جاهیو درنت صواهند داشاناسالمی ایران  یبه نظام جمهور یشتریب یاعتمادی سیاس بی ،باشند

 ؛کند نمود پیدا می یشتریشان نیز تضاد ب بین فکر و رفتار سیاسی
 ببسا ،افراد باه نظاام اعتمادی سیاسی بی با کاهشوفاداری به نظام  (.4شماره )ۀ یضرف 
 .شود میوندان رتضاد بین فکر و رفتار سیاسی شه کاهش

وفاداری به  ۀ  که روحییگیر درنظر می شهروندانی را ی،گرای ملی ۀروحیدر مقابل  در اینجا
نامی . فرض ماا  می یاسالم گرایان آنان را مذهب بوده و تر قوی ها در آن یاسالم ینظام جمهور

 یاعتمااد یبا، وندان ایرانای بااالتر باشادرشاه ام درباه نظا یوفادار ۀروحی این اسن که هرچه
شاان کااهش پیادا  تضاد باین فکار و رفتاار سیاسای، به نظام کمتر شده و درنتیجه ها آن  سیاسی

 ؛کند می
 سابب ،افراد باه نظاام سیاسی یاعتماد بی با کاهشبه آینده  ریدوایام(. 5) ۀ شمارهضیرف
 شود. میتضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان  کاهش

باه  امیاد یاۀروحهای مردمی در نظام جمهاوری اساالمی،  گاهی با روی کار آمدن دولن
تند یساچندان سیاسای ن ،وندانردسته از شه این ،کند. درواقع پیدا می نده در شهروندان افزایشیآ

دارند. باا  یبهتر  د به آیندیام و صبر و انتظار راهبردی صود، أمخالب ر یها سیاسن مقابل و در
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ت گرفتن نیروهای مردمای در نظاام افازایش پیادا ردواری به آینده با قدیام ۀتوجه به اینکه روحی
اعتمادی سیاسی آناان  یآینده، ب شرایط در ش امید مردم به بهبودیبا افزاکه توان گفن  می ،کند می

 ابد.ی شان کاهش می تضاد بین فکر و رفتار سیاسی ،جهیکند و درنت به نظام نیز کاهش پیدا می

 کمی پژوهش های مرحلۀ یافته. 5

 ین بار تضااد از طریا  متغیار میاانجیبا پایش ی  متغیرهاایتقسام ثیرات غیارأت منظور آزمون به
اسان  یادشده این. علن استفاده از روش ای  کرده استفاده "PLS"از روش  ی،اعتمادی سیاس بی

ی ئاجز وش حداقل مربعاتبود و ر هیوج دو یاسم ری  متغی ،که متغیر وابسته در این پژوهش
دهند   (، نشاان1نمودار شاماره ). آید شمار می بهمدتری در این زمینه آکار  شیو ،"PLS"بر  یمبتن

 .اسنبین بر تضاد  تقی  متغیرهای پیشسم ثیرات غیرأت بار پژوهش در نتایج

اعتمادی  بی یمیانج غیرن بر تضاد از طریق متیب مستقیم متغیرهای پیش ثیرات غیرأآزمون ت (.1نمودار شماره )

 یسیاس

 

باه  ی، وفااداری باه نظاام، امیادواریفرهنگ مستقل موردبررسی )دموکراسی، ضعب یرهایمتغ
اعتماادی سیاسای را  ر میانجی باییان  متغیدرصد از وار 69 ،و هوین ملی( درمجموع ،آینده

درصاد از  16 ،لدرکا ،مساتقل یاز متغیرهاا با تأثیرپذیریاعتمادی سیاسی  کنند و بی تبیین می
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 ند.ک ین مییواریان  متغیر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی را تب

 اعتمادی سیاسی ثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر بیأ. آزمون ت(2شماره )جدول 
P values T statistics Standard deviation Sample mean  

 اعتمادی سیاسی بی<-دموکراسی -42/0 06/0 31/6 00/0
 اعتمادی سیاسی بی <- هویت 05/0 04/0 29/1 19/0
 اعتمادی سیاسی بی <- وفاداری -42/0 07/0 29/5 00/0
 تضاد <- اعتمادی سیاسی بی 41/0 06/0 77/6 00/0
اعتمادی  بی <- فرهنگ سنتی -03/0 04/0 85/0 39/0

 سیاسی
 اعتمادی سیاسی بی <- امیدواری -10/0 05/0 98/1 04/0

 مساتقل بار وابساته را نشاان ثیرات متغیرهاایأتا یدار او سطح معن Tزان می (،2شماره )جدول 
 P Valuesاز شااص   ،تضااد متغیرهاای مساتقل بار ۀرابط  دار بودن امعنی برای ارزیاب دهد. می

باودن  امعنا بای  دهند نشان p≥0.05رابطه و  دار بودن امعن  دهند ناشن P≤0.05 شود. استفاده می
مساتقل    متغیرهااییتقساثیرات غیرمأت یزانم تعیینر منظو به ،سرانجام رابطه بین متغیرها اسن.

 .ای  کردهاستفاده  Confidence Intervalsاز  یاعتمادی سیاس بر تضاد از طری  متغیر میانجی بی

 م متغیرهای مستقل بر تضاد ذهن و عینیثیرات غیرمستقأ. آزمون ت(3) ل شمارهجدو 

 Original Sample 
(O) 

Sample Mean (M) 2.5% 97.5% 

 -11/0 -24/0 -17/0 -17/0 تضاد <- دموکراسی

 06/0 -01/0 02/0 02/0 تضاد <- هویت

 -09/0 -27/0 -17/0 -17/0 تضاد <- وفاداری

 01/0 -05/0 -01/0 -01/0 تضاد <- فرهنگ سیاسی

 -00/0 -09/0 -04/0 -04/0 تضاد <- امیدواری

ثیر أتا ،درصاد 5/97تاا  5/2اطمیناان  ۀکه باا فاصال دهد نشان می( 3) شمارهجدول های  داده
و  Upper. منفی بودن هردو عادد اسن از نوع کاهنده یا افزاینده ،بر تضاد یمتغیرهای موردبررس

Lower اثر ،و مثبن بودن این اعداد اسن مستقل بر متغیر وابسته متغیر  کاهند ثیرأت  دهند نشان 
باین  ۀاینکه رابط ییعن ،منفی باشد یمثبن و دیگر ییک اگردهد.  این رابطه را نشان می یافزایندگ

ۀ پانج فرضای ،"PLS"با توجه باه نتاایج آزماون در ادامه، دار نیسن.  امعن ،وابسته ومتغیر مستقل 
 .ای  را بررسی کردهتضاد موردنظر  بار در شده مطرح

 و رفتاار  اعتمادی سیاسی بر تضااد باین فکار   بییاز طر یدموکراس (.1شماره ) ۀفرضی
 گذارد. یم تأثیرسیاسی شهروندان 

هاای  داده هکان اسان یاا گار انیاب ی،معادلۀ سااصتار ین الگویلک یابیارز یها شاص 
ها به الگو  برازش داده ،تر بیان روشن هد؛ بکنن ین میحما شده نیمفروض تدو یالگوپژوهش از 
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 اعتماادی بای ریا  متغیمستق اثر که اسن نیا  دهند نشان (3شماره ) ر جدولیبرقرار اسن. مقاد
لحااظ  باه ،تضااد مستقی  متغیار دموکراسای بار اثر غیر ،همچنین و p)≤(0.05سیاسی بر تضاد 

  یاطر دموکراسای از هکانیا بار یمبنا، پژوهش ۀین، فرضی؛ بنابراp)≤(0.05 معنادار اسن یآمار
شاود.  یما دییأ، تدگذار تأثیر می تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان بر یسیاس یاعتماد بی

و  -244/0ترتیاب  باه ،درصاد 5/97تاا  5/2اطمینان  ۀمتغیر وابسته با فاصل ثیر دموکراسی برأت
 شاود و هرچاه عملکارد نظاام باا ماوازینر بهتای کیفین دموکراس یعنی هرچه؛ اسن -113/0

 سیاسای یهاا ن فکر و رفتار سیاسی شهروندان در فعالینیتضاد ب ،باشد تر هماهنگ دموکراسی
 شود. کمتر می

 بر تضااد باین فکار و  ی،اعتمادی سیاس یب  یطر فرهنگی از ضعب (.2شماره ) ۀفرضی
 گذارد. یم تأثیر رفتار سیاسی شهروندان

ن الگاو یاا یاصل یها مؤلفهو  یمعادلۀ ساصتار ین الگویلک یابیارز یها برآورد شاص 
شده برای متغیر ضاعب  نیتدومفروض ی الگواز پژوهش  یها شود: داده یگزارش م شکل این به

 هاای دادههاا باه الگاو برقارار نیسان.  داده ، بارازشتر بیان روشن هب د؛کنن ین نمیفرهنگی حما
لحااظ  اعتمادی سیاسای بار تضااد باه ر بیی  متغیدهد که اثر مستق نشان می (3شماره )جدول 

لحااظ  باه ،تضااد  متغیر ضعب فرهنگای بار یمستق غیر اما اثر ،p)≤(0.05 معنادار اسن یآمار
  یه ضعب فرهنگی از طرکنیبر ا یمبن ۀ پژوهشین، فرضی؛ بنابراp)≥(0.05 معنادار نیسن یآمار
 ؛شود ید نمییأ، تگذارد تأثیر میاعتمادی سیاسی بر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان  بی

ر تضااد باین بثیری أگونه ت هیچ ،تقوین فرهنگ سیاسی و اجتماعی شهروندان تر، ه بیان روشنب
 ها ندارد. فکر و رفتار سیاسی آن

 اعتمادی سیاسی بر تضاد بین فکار و رفتاار    بییاز طر ناسیونالیس  (.3شماره )ۀ یفرض
 گذارد. یم تأثیرسیاسی شهروندان 

های پژوهش حمایان  ساصتاری برای متغیر ناسیونالیس  نیز با توجه به داده ۀالگوی معادل
 معناادار اسان یلحااظ آماار باه ،اعتماادی سیاسای بار تضااد ر بییغ  متیمستق شود. اثر نمی

0.05)≥(pلحااظ آمااری معناادار نیسان ناسیونالیسا  بار تضااد باه ریمستقی  متغ غیر ، اما اثر 
0.05)≤(pاعتمادی سیاسی بار    بییه ناسیونالیس  از طرکنیبر ا یمبن، ۀ پژوهشین، فرضیبنابرا ؛

 یعنای افازایش ؛شاود ید نماییاأ، تگاذارد تاأثیر میندان تضاد بین فکر و رفتاار سیاسای شاهرو
ثیری نخواهاد أشاهروندان تا بر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی ی،کمی و کیف لحاظ بهگرایی  ملی
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 داشن.

 اعتمادی سیاسی بار تضااد باین فکار و    بییوفاداری به نظام از طر (.4) شمار  ۀیفرض
 گذارد. یم تأثیررفتار سیاسی شهروندان 

 یهاا ه دادهکان اسان یانند  اک انیب ی،معادلۀ ساصتار ین الگویلک یابیارز یها شاص 
عباارت  هد؛ باکننا ین مایاشاده حما نیمفروض تدو یالگودربار  وفاداری به نظام از پژوهش 

اعتماادی سیاسای بار تضااد  ر بایی  متغیالگو برقرار اسن. اثر مستق ها به ، برازش دادهتر روشن
0.05)≥(p معناادار اسان یلحااظ آماار به نظاام بار تضااد باه یوفادار قی  متغیرمست اثر غیر و 
0.05)≥(pی،سیاس یاعتماد   بییه وفاداری به نظام از طرکنیبر ا یۀ پژوهش مبنیفرض ،نی؛ بنابرا 

به نظام  ریثیر وفاداأشود. ت ید مییأ، تگذارد تأثیر میبر تضاد بین فکر و رفتار سیاسی شهروندان 
اسان کاه  -099/0و  -272/0ترتیب  درصد به 5/97تا  5/2اطمینان  ۀا فاصلمتغیر وابسته ب بر

باه نظاام  یوفادار اسن که افزایش اینثیر أثیر اسن. مفهوم این تأکاهنده بودن این ت  دهند نشان
کاهش تضاد بین فکار و رفتاار سیاسای  سبب ،در بین شهروندان و افزایش اعتماد مردم به نظام

 شود. شهروندان می

 سیاسی بر تضاد باین فکار و  یاعتماد امیدواری به آینده از طری  بی (.5) ۀ شمارهضیفر
 گذارد. یم تأثیررفتار سیاسی شهروندان 

 یهاا ه دادهکان اسان یانند  اک انیب ی،معادلۀ ساصتار ین الگویلک یابیارز یها شاص 
بیان  هد؛ باکننا ین میحما شده نیمفروض تدو یالگواز  ،متغیر وفاداری به نظام دربار پژوهش 

اعتماادی سیاسای بار تضااد  ر بایی  متغیمستق ها به الگو برقرار اسن. اثر ، برازش دادهتر روشن
0.05)≥(p معناادار  یلحاظ آماار تضاد به ر امیدواری به آینده بری  متغیمستق اثر غیر ،همچنین و
اعتمادی  ه از طری  بیبه آیند یه امیدوارکنیبر ا یمبن ،ۀ پژوهشین، فرضی؛ بنابراp)≤(0.05 اسن

ثیر أشاود. تا ید ماییاأ، تگاذارد تاأثیر میسیاسی بر تضاد بین فکر و رفتاار سیاسای شاهروندان 
و  -093/0 ترتیاب درصاد باه 5/97تا  5/2اطمینان  ۀبه آینده بر متغیر وابسته با فاصل یامیدوار

ذاری این اسن کاه ثیرگأت ثیر اسن. مفهوم اینأکاهنده بودن این ت  دهند اسن که نشان -001/0
اقتصاادی و سیاسای و... در آیناده  لحاظ باهمحقا  شادن شارایط زنادگی بهتار  مردم به هرچه
 شود. شان کمتر می تضاد بین فکر و رفتار سیاسی ،تر باشندرامیدوا
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 بحث و بررسی

د  تضاد بین فکر و رفتار سیاسی را یه پدکن اسن یدهند  ا نشان ،پژوهش یفکیمرحلۀ  یها افتهی
نظاام معناایی شاهروندان  ،یندی که طای آنارد؛ فرک یو بررس یاوکند، وای  فرای در طولد یبا

ن یتار شود. مها  کشب و بررسی می ،مرتبط با آنل و عوام یتضاد بین فکر و رفتار سیاس بار در
دموکراسای،  عبارتناد از: (پژوهش اشاره شد یفکی یها افتهیه در بخش کگونه  همان) ن عواملیا

 بهتر.  و امیدواری به آیند ،فرهنگ ضعب ،گرایی ملینظام،  هوفاداری ب

در  (پاژوهش ای همنزلۀ مقولۀ هست به)« سیاسی یاعتماد بی»ِل ط و عوامین شرایمجموعۀ ا
هاا را وادار باه  رده و آنکا آفرینای نقش ،د  تضاادیشهروندان دربار  پد ییمعنا گیری نظام شکل

 اسن:  ردهکر یر پنج سطح زد ییها ا تعاملی گرفتن رفتارها  شیدرپ
 بین فکر و رفتار سیاسی د  تضادیپد برداشن از نوع: 
 ؛دموکراسی ضعبدلیل  محور برای مشارکن سیاسی به جبر تمکین ۀنتیج در .1
تمکین از بعد مذهبی نظام که در آن مشارکن سیاسی نوعی تکلیاب شارعی  ۀنتیج در .2

 آید؛ شمار می به
 ی،چاپلوساا یکااه مشااارکن سیاساای را باارا یمنااافع فااردو حفااظ  مینأتاا ۀجااینت در .3

 ؛کند و... توجیه می ی،رهبرستای
ن شایساته و انتخااب مسائوال واساطۀ  بهتر به یا افراد به آیندهی امیدواری برص ۀجینت در .4

 ؛همکاری با نظام
 یصددرصاد گیری وحشن از قدرت ناشی ازموجود را  تضاد ،افراد صیبر ،سرانجام و .5

 تعادیل قادرت برایآن،  نپذیرفتننظام و  اعتماد به بی دانند که باوجود یان در کشور میگرا اسالم
 کنند. شرکن می ،انتخابات ویژه به ،های سیاسی نظام در فعالین ،گرایان و ملی ها یبین مذهب

بلکاه بیشاتر باا  سن؛یانه نبو داوطل یاراد ،ها کنش سیاسی آن کنند که می ادعا ندانهروش
 ا مشاارکن سیاساییانش کا( اقدام باه یطرف مقابل )نظام سیاس از اراد  پذیریریترغیب و تأث

 یشاده در بخاش کما عوامال بررسایۀ هما در ،محاور جبر یسیاس کنش این، نند. باوجودک یم
دهد کاه هویان ملای و ضاعب  کمی پژوهش نشان می اسن. نتایج بخش نشدهیید أپژوهش ت

بیان  باه ؛هاا نداشاته اسان و کانش سیاسای آنر تضااد باین فکار بثیری أت ،فرهنگی شهروندان
در میازان  ،شاهروندان فرهنگ سیاسای و اجتمااعی یا بهبود گرایی ملی ۀروحی تقوین تر، روشن

 شان سیاسی که بین فکر و عمل یکاهش یا افزایش تضاد، اعتماد سیاسی آنان به نظام و درنتیجه
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 ،یش بارای ساه عامال دموکراساپاژوهی نتایج بخش کمال، درمقاب اسن. ثیرأت یب ،وجود دارد
، بهبود کیفین این عوامال دهد که افزایش و نشان می، بهتر  به آیند ریدوایو ام ،نظام به یوفادار
اعتماد سیاسی شهروندان به نظام شده و در کاهش تضاد بین فکر و رفتار سیاسای  افزایش سبب

 ثیرگذار اسن.أت ،شهروندان
د  تضاد باین یمرتبط با پد رهمۀ الزامات معنادا اگر ،نتایج کمی پژوهش تحلیل و تجزیه در

نوعی نگرش دوبعادی بار ایان پدیاده  ،توانی  بگویی  می، را درنظر بگیری ی فکر و رفتار سیاس
کاه باا توجاه باه  شاود مربوط میبه نظام  روفادا گرایان به راسن ش نخسن،نگر ؛حکمفرماسن

هاای  بیهاا و آسا . صألیاد کرد نیز «گرایان مذهب»عنوان  توان از آنان با هوین مذهبی نظام می
ضاعیب،  یدموکراسا ی،فرهنگا وجاود ضاعب )ازجملهملن ایران،  یید عمومأاجتماعی موردت

اماا  ؛هسان وفاداران به نظاام نیاز موردتواف ( و... ،مردم و نظام واگرایی اجتماعی، شکاف بین
را عامل  ی مردمأبرآمده از ر یها بلکه ناکارآمدی دولن ،یابی این مسائل، نه نظام ها در علن آن

 ،شاهروندان وجاود دارد فکر و رفتار سیاسای ایان گاروه از تضادی که بین ،دانند. درواقع آن می
اماا  ،قباول دارناد طور کامال باهنظاام را  ها آن ،زیرا ؛اسندیگر وندان راز شه تر رنگ ک اندکی 
کاه  دانند مشکالتی میبروز  عاملاند،  کار آمده بر سر ی مردمأنظام را که با ر رهای کارگزا دولن

ایان گاروه از باوجود تضاد بین فکر و عمل سیاسای دارد. باید توجه داشن که  در جامعه وجود
ناکارآمادی  ناشای از را اجتمااعی ا از اوضاع نابسامان سیاسی صود نارضایتی، آنان شهروندان

 ،نه از روی ناچااری ،سیاسی نظام های در فعالین شانمشارکت، درواقع و نظام نه دانند میدولن 
 ،با دستور نظاام و رهباری ،شرایط موجود وجود ناراضی بودن ازبا بلکه ی  واجب دینی اسن و

 اگار شاهروندان تر، بیان روشان باه ؛دانناد های سیاسی مای صود را مکلب به شرکن در فعالین
شارعی  ۀآن را وظیفا ،ظاامدانند، وفاداران باه ن صود می یمل ۀشرکن در انتخابات را وظیف ،دیگر
 شارایط کاه ، هنگامیبنابراین ؛دولن، مساوی با نظام نیسن ،نظر آنان به. آورند شمار می بهصود 

 (دولن و مجلا )آن  یها ن رکنیتر نظام، مه  نام دفاع از به ،دانند بخش نمی موجود را رضاین
کاه هماناا انتخاباات  ی،وکراسادم تارین رکان دفاع از نظام، مه  نام بهعبارتی  بهو  کرده ررا انکا
هاا یاا  رو میاناهیابی  قادرت  ملان ایاران را کاه باه ی اکثریانأر زیارا، ؛کنناد را نفی مای ،اسن

 دانند. تمام مشکالت کشور می ساز زمینه ،انجامد طلبان در دولن می اصالح
سیاسای ندارناد یاا اگار  پیشاینۀ ها بیشتر آنکه  شود مربوط میشهروندانی  به، دوم نگرش

 یدر یا  گاروه سیاساهاا را  آنمشاخ   ای گوناه به پررنگ نیسن که بتوانی  ای اندازه به ،ارندد
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شارایط  از، ن دساته از شاهروندانیاا بیشاتر افاراد در طرفدار نظام یاا مخاالب آن قارار دهای .
بارای مشاارکن سیاسای صاود و  پرشاماری راموجود ناراضی باوده و دالیال  یاقتصاد ا سیسیا

ر و ضاعب دموکراسای نظاام د بهتار  به آیند ریاو. امیدکنند مطرح مییاسی حماین از نظام س
و امید به اینکاه در  یسیاس نظام های دموکراسی ضعب ،د. درواقعنگیر نگرش دوم قرار می قالب
ی کن سیاسارمشاا شاهروندان را باه ،را تجرباه کنای  بهتاریاجتمااعی  ا سیاسی اوضاع ،آینده
در اینکاه  با اسن. ضعب دموکراسی  ۀالزم ،اجتماعی ضعیب ا فرهنگ سیاسیوجود دارد.  وامی

 بار تضااد درنتیجه،اعتمادی سیاسی افراد به نظام و  بی ضعب فرهنگی بر ثیرأتپژوهش حاضر، 
 ثیر آنأتا ،اما بنا به دالیلی که در ادامه صواهی  گفن ،رد شده اسن آنان  بین فکر و رفتار سیاسی

 بحاث فرهناگ ،درواقاع ظام سیاسی ایران مشهود اسان.در نهای دموکراتی   کاهش ارزشبر 
 ی،و دموکراسا ریفرهنگای دیکتااتوی ها زمینهبرای تبیین  طور صاص  هب ،ت یسدر قرن بی، سیاس

مساتعد  ای یایان باود کاه چاه ناوع فرهناگ سیاسابااره  دراین یاصل اسن. پرسش  مطرح شده
بار  یمبتنا ،ایاران  شاد انباشاته یسیاس فرهنگ اسن؟ ییا استقرار دیکتاتور گسترش دموکراسی

منفای، ی ، احساساات مفارط، فردگرایای، رفتار غریازیگریز در بیان، قاعده اعتمادی، ابهام بی
 هماواره بارای ایرانیاان ها اسن. شااه در حل اصتالف و روش حذف و تخریب ،گریزی واقعین

 ور  صافویه در قارند از اسالم و اوایل مطل  بود و حتی در دوران پیش یو فرمانروا دولن نماد
 زیرکای، هایی مانند ویژگی، آمیزی شد. در چنین فضای ابهام ته مییسمثابۀ صدا نگر  ، بههشانزد
 به فنون ،و صیانن ،، نیرنگیگوی قربان دیگران، بله های صواسته برآوردنکاری، چاپلوسی،  پنهان
یاا ی گاوی نیاان را باه ر کایرا گااه هایچ ،کا  شد... هیچ می بقا در دربار ایران تبدیل ه برایعمد

 در یهااای چنااین ویژگاای(. 254-255: 1991)فااولر،  نکاارده اساان صااراحن لهجااه مااته 
هاای  حکومان ،ساخن و مراتاب اجتمااعی هرمای سافن سلساله ی )ایران یباستان رسوم و آداب

بار ماهیان (  حد حاکمان و پادشاهان تا حد تقادس آناان از تمل  بیش و چاپلوسی و ،صودکامه
به  ،این عوامل ۀمجموعوجود  و (105: 2009)فرازمند،  اند ثیرگذار بودهأایران ت سیفرهنگ سیا

 ،ماردم یفرهناگ سیاسای هاا ایران انجامیده اسان. ضاعبنظام سیاسی ضعب دموکراسی در 
 اساتبداد تکارار شاود. ۀچرصا صاورت ایران باه اقتدارگرا درسی ساصن سیااسن که  شده سبب

ضعیب در ایاران ی بازتولید فرهنگ سیاس سببنیز  اقتدارگرای اسنظام سی وجود تر، بیان روشن به
 .شود می
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 گیری نتیجه

حاد  تاا ایاران نظام سیاسیتوان نتیجه گرفن که  از مجموع عوامل مرتبط با موضوع پژوهش می
باا  ،سیاسای نظاام اسان یهاا فعالیان صاود را کاه شارکن دربنیادین  صواستۀ و زیادی انتظار

باه انتظاارات و  اسان کاه  درحاالیو این بخشیده  ( تحق یاقتدارگرای ،ابزارهای مختلب )قانون
ازای انجاام  باههاا  آن مناافع و ها  دریافان  یفرایناد تشاخ ها  در ،شاهروندان های صواسته

ای اقادام  شونده در جامعاه مصاحبه اسن. دانشجویان بودهتوجه  اعتنا و ک  بی ینوع به ،صدمات
 یهاای نظاام سیاسای آن باا چاالشی صودشاان، کارآماد فتۀگ هکنند که ب سیاسی می به مشارکن

و صارجی و تاالش بارای ی معنا که نگرش ایدئولوژی  نظام به مسائل داصل این به ؛رو اسن هروب
اسن.   های شهروندان را فراه  کرده توجهی به صواسته بی ۀنیدستیابی به رهبری جهان اسالم، زم

ی، نیازمناد ساالر مطلوب مردم و تداوم یگیر شکل ،شونده مصاحبه نظر شهروندان بهکه  درحالی
 کنشاگران همۀ های صواسته انتظارات و درنظر گرفتنپدیده و  این مرتبط با الزامات به همۀ توجه

 یسااز بار زمیناه افازوناسن که  مطلوب، نظامی یاسن. ی  نظام سیاس ن عرصهیا و بازیگران
آناان باشاد. ۀ جویانا از رفتارهاای مشاارکن شهروندان، صود نیاز برآماده  ندیمشارکن فزا برای

 را بدهاد شاانهای تواناایی فرصن پارورش افراد و بهکند   یتشو مشارکن را سیاسی باید محیط
های مشارکتی  و قابلین شهروندان، شایستگی  مشارکن افزایش(. 213: 2002)چاوال و هفن، 

 ۀر توساعبا ایان دو ماورد نیاز ودهد  و اعتماد سازمانی را در آنان افزایش می داده پرورشآنان را 
رساد،  نظر می باه(. 404-405: 2011گذارند )پاالونیمی و وینیاو،  میثیر أدموکراتی  ت ۀجامع

این نکته در ساصتار سیاسی ایران نادیده گرفته شده اسن و نظام سیاسی ایران باید برای ارتقاای 
شد. الزمۀ ایان کاار، توجاه باه ساالری و کسب اعتماد سیاسی شهروندان، تمهیداتی بیندی مردم

هوین ملی ایرانی در کنار هوین دینی اسالمی و اهمین یافتن مفهوم ملان ایاران، دوشاادوش 
 مفهوم امن اسالمی، اسن.
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 ها یادداشت
در برابار « ماردم»هاا،  ها و غیرهمگون همگون ۀجامعه را به دو دستسرانجام ای که  مایه یدئولوژی ک . ا1
 ماردم باشاند  کناد کاه سیاساتمداران بایاد نماود اراد کناد و اساتدالل می ی  می، تقس«صواص فاسد»

Populisme  ،(2017)موده و کراستووال  
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 منابع
(، 200)17، نشوری  گوزار ناپذیری رفتاار سیاسای ایرانیاان.  بینی (. پیش1387اصالحچی، مرتضی )

31-29. 
آشاوب، مادلی بارای تحلیال پیچیادگی (. نظریاه 1392نژاد، سیدولی ) موسوی ؛اکوانی، سیدحمدالله
 .183-225(، 30)8، پژوهشنام  عل م سیاسیفضای سیاسی ایران. 

داری و رفتااار انتخابااتی )مطالعااه مااوردی  (. بررساای رابطااه دیان1392زاده و همکااران ) جمعااه اماام
 .27-44(، 8)3، دوفصلنام  مطالعا  قدر  نرمدانشجویان دانشگاه تبریز(. 

ها و رفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهاران  کاربری رسانه .(1391فاطمه )، الییلو ؛باستانی، سوسن
کیدبا   در:دردسترس . 7–38 (،3) 1، فرهنگی و فصلنام  مطالعا  ت سع  اجتماعی .بر نقش اینترنن تأ

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-35-fa.pdf  
 .تهران: نشر ساواالن، چاپ دوم .ترجمه حمزه گنجی .اعیروانشناسی اجتم .(1381) و دیگران بدار، ل
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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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