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 دهی فرهنگ سیاسینقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل
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  چکیده

گیري ارزشهاي سیاسی در استقرار نظام دموکراتیک، و تعیین ساز و کارهاي مشارکتی بر شکل پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاري مشارکت
انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو  کردستان عراق اقلیمفرهنگ سیاسی در 

اي انتخاب گیري خوشهوزارتخانه است که با استفاده از روش نمونه 13آید. جامعه آماري تحقیق شامل مدیران و معاونان مطالعات همبستگی بشمار می
ساخته گردآوري شده که هاي محققهاي تحقیق از طریق پرسشنامهنفر برآورد گردید. داده 73فاده از فرمول کوکران، شدند. حجم نمونه آماري با است

و از طریق آزمونهاي همبستگی  LISRELو  SPSSبا نرم افزارهاي  تحقیقهاي روایی و پایایی آنها با انجام آزمونهاي مختلف مورد تایید قرار گرفت. داده
آنها در حد  ینب ياثرگذار یرو مثبت وجود دارد، و مس يقو یهمبستگ یقتحق یرهايمتغ ینبو تحلیل مسیر، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد 

گیري ، ثانیاً فرآیندهاي دموکراتیک در شکلسیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر بوده است به طوري که اولاً مشارکت قابل قبول است.
 کرد. ینیب یشپ را ییراتاز تغ ییدرصد بالا توانمیموجود  یتبا اتکا به وضع سیاسی موفق عمل کرده است. بر همین مبنا ارزشهاي فرهنگ

مشارکت سیاسی، دموکراسی و فرهنگ سیاسی: هاي اصلیواژه

 مقدمه  -1

-ارزش ها، همیشه به عنوان یکی ازگیريمشارکت شهروندان در تصمیم
هاي مهم اداره امور عمومی مطرح است. به طوري که مشارکت شهروندان 
در امور عمومی یکی از اقدامات کلیدي در راستاي عدالت اجتماعی بشمار 

پذیرش اصل برابري مردم  ،ترین اندیشه زیرساز مشارکتبنیادي رود.می
تشریک مساعی افراد در جهت بهبود  و ، همفکرياست و هدف از آن

 .، اقتصادي و سیاسی استهاي اجتماعیکیفیت زندگی در تمامی زمینه
به هر شکل معنادار، براي تحقق  یسیاسامور پس مشارکت مردم در 

هاي با علم به اینکه نظامدموکراسی لازم است، هر چند کافی نیست. 
تمامی اند، بوده دهنده ساختار حکومتیسیاسی در طول تاریخ شکل

هاي سیاسی اعم سوسیالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم و... همیشه سیستم
توانند شهروندان هاي که دارند میمشیها و خطاند با برنامهمدعی شده

هایشان رهبري کنند و جامعه را به خود را در نیل به اهداف و خواسته
هاي سیاسی و یستمبهترین شیوه ممکن اداره نمایند. بر این اساس بین س

شهروندان یک رابطه دو سویه ایجاد شده که در آن مردم جهت دستیابی 
شان در اداره امور ها و مطالبات خود، خواهان افزایش نقشبه خواسته

هاي دموکراتیک با اتکا به آراي مردم جزو نظام کشور هستند. در این بین
ابیتهاي سیاسی هاي سیاسی هستند که در طول تاریخ جذمعدود سیستم

 ها از مفهوم اند و مسئولان حکومتی در این گونه نظامخود را حفظ نموده

 
-هاي حکومتی خود استفاده کردهها و گرایشدموکراسی به نفع سیاست

اند. اما آنچه روشن است تا به حال تعریف جامعی که عقلانیت دموکراسی 
اندیشمندان مانند پوپر را اثبات کند، ارائه نشده است. حتی برخی از 

دموکراسی را در معناي حاکمیت گسترده مردم، به ترویج ایدئولوژي 
-فریبانه متهم کردهغیرعقلایی و دامن زدن به خرافات و خلق فضاي عوام

، 2و وربا 1پردازان هنجاري مانند آلموندبل برخی از  نظریه. در مقا]12[ اند
بر این باورند وجود مشارکت مستلزم وجود دموکراسی  4و کوهن 3گولت

است و مشارکت ابزاري براي تحولات ساختاري در راستاي آزادي و عدالت 
دانند و مشارکت سیاسی را قلب دموکراسی می وربا. آلموند و است

شهروندان، به ویژه راي دادن، به میزان قابل توجهی نتیجه معتقدند رفتار 
دارد بدون اظهار می . همچنین گولت]22[اجتماعی شدن سیاسی است

. ]36[رونده مردم، دموکراسی ظاهرسازي بیش نیستمشارکت پیش
کند یکی از ابعاد دموکراسی میزان مشارکت مردم در کوهن نیز ادعا می

اما  .]20[داندامور است و قوام دموکراسی را منوط به وجود مشارکت می
دموکراتیک در سطح  کارگزاري و بقاي نهادهايباید در نظر داشت فرآیند 
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هاي ارزشی سطح فردي ارتباط نزدیکی دارند. گیرينظام سیاسی با جهت
این بدان معناست سرنوشت نظام سیاسی عمدتاً به وسیله نگرشهاي 

شود. این ایده که نظام مردم تعیین می هاي ارزشیگیريسیاسی و جهت
رایج مردم، یعنی فرهنگ سیاسی، را  باورها و ارزشهاي سیاسی هر جامعه

تواند نتیجه عوامل مختلفی مانند شرایط تاریخی، کند میمنعکس می
 اجتماعی و... باشد. -نظام اعتقادي، فعالیتهاي اقتصادي، ساختار سیاسی

و  برخی از صاحبنظران مارکسیست مانند مارکس، لنینبر این مبنا 
جه کنشهاي اقتصادي فرض گرامشی در بررسی فرهنگ سیاسی آن را نتی

اند.آنها موضوع فرهنگ سیاسی را به حد یک بررسی ثانویه تنزل کرده
داده و به طور سنتی فرهنگ سیاسی را بخشی از روبناي جامعه تلقی 

رود. در کنند، روبنایی که خود بازتابی از روابط اقتصادي به شمار میمی
بر  4و میلر 3، جکمن2ت، لیپس1ینگلهارتانظران مانند مقابل برخی صاحب

این باروند فرهنگ سیاسی با ارزشهاي دموکراتیک در نظامهاي سیاسی 
 گیرد.گیري میکه دموکراسی در آنها حاکم است، شکل

 بیان مساله  -2

مشارکت سیاسی و ایجاد نهادهاي سیاسی دموکراتیک بر وجود لزوم 
و دولت را به جامعه مدنی پویا و رشد یافته تاکید دارد و رابطه بین مردم 

کند که حاکمیت نتواند بر حقوق سیاسی مردم تعدي اي تنظیم میگونه
 اي که میلبرث و گوئلبه گونه هاي آنها را مخدوش سازد.کند و آزادي

کنند مشارکت جوهر دموکراسی است و به همین دلیل باید آن را بیان می
هاي معتقد است تجربه عملی نظام 5بروکر .]24[بسیار ارزشمند دانست

سیاسی توسعه یافته گواه این امر است که میزان التزام دولتها به پذیرش 
مشارکت مردم، معیار مهمی در نسبت سنجی هر شکل از نظام سیاسی با 

تواند زمینه بیشترین میزان رود و میمیالگوي حکمرانی خوب به شمار 
دخالت مردم و تبیین نگرش آنها را در تعیین سرنوشت سیاسی خود 

. در مقابل این دیدگاه، برخی هم معتقدند مشارکت مردم، ]7[فراهم آورد
به معنی پذیرش حاکمیت نظام سیاسی نیست و در بسیاري از  ماًزاال

و  کورد کشورها فعالیتهاي مشارکتی صرفاً جنبه صوري و نمایدن دارند.
-هاي سیاسی (اقتدارگرا و تمامیتکنند برخی نظامادعا می همکارانش

بیشتر خواهان مشارکت نمادین مردم  خواه) علیرغم وجود احزاب سیاسی
انتخابات هستند و ممکن است سطح آن از کشورهاي دموکراتیک هم در 

 شودبالاتر باشد، اما سایر مشارکت سیاسی در آنها ترویج و ترغیب نمی
انی که دولتها در مورد کنند زمنیز بیان می اوکلی و مارسدن .]29[

خواهند. کنند آن را مطابق سلیقه خود میمشارکت مردمی صحبت می
کنند، کلیه تشکیلات خودجوش مردمی را آنها قوانین امر را تعیین می

نمایند و مفهوم کنند و یا افرادي را از بین خود انتخاب میاثر میبی
را تا حد یک مشارکت به صورت عام و مشارکت سیاسی به صورت خاص 

مشارکت شهروندان در مسایل سیاسی و امور  .]2[دهندبازیچه تنزل می
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مربوط به حکومت و همچنین بر قراراي یک نظام دموکراتیک از اهم 
این است که مردم در  رود و مستلزماي به شمار میمعهمسائل هر جا

شان حضور رنوشت خود و جامعهکمال آزادي و با سنجش عقلانی در س
ها براي تحقق اهداف گیريفعال داشته باشند تا بتوانند در روند تصمیم

هاي عمومی و چگونگی اداره امور مشیملی و دخالت بیشتر در تعیین خط
کشور تاثیرگذار باشند. بدیهی است فرآیند مشارکت و دموکراتیک شدن 

اختار قدرت همراه بوده، لذا سیستم حکومتی، با توزیع و توزیع مجدد س
هایی که تاکنون بخش عظیمی از قدرت و اقتدار کلی نظام افراد و سازمان

شان سیاسی و اداري را در دست دارند، در مقابل از دست دادن قدرت
ها و مردمی کردن نظام کنند، و افرادي که در روند دگرگونیمقاومت می

اند به استقبال تغییر رفته و قدرت و جایگاه شده سیاسی و اداري صاحب
کنند. البته باید بر این نکته تاکید کرد مشارکت فعالانه از آن حمایت می

ها نخست در میزان آگاهی و شناخت آنان از گیريشهروندان در تصمیم
شود، سپس در مداخله داشتن در هویت شهروندي خویش متجلی می

یابد. اي کلان عینیت میهگذارياداره همه جانبه امور کشور و سیاست
کردستان عراق انجام شده که در یک دهه اخیر  اقلیممطالعه حاضر در 

هاي گوناگون سیاسی و اداري بوده شاهد تغییرات متعددي در زمینه
سوالاتی که این تحقیق سعی در تبیین آنها با توجه به مطالب فوق  .است

استقرار  بر تاثیري چه کرد شهروندان سیاسی دارد شامل: الف. مشارکت
 گیريشکل در اندازه چه تا سیاسی دارد؟ ب. مشارکت نظام دموکراتیک

 در اندازه چه تا دموکراتیک دخیل است؟ ج. دموکراسی سیاسی فرهنگ
 دموکراتیک موثر است؟ سیاسی فرهنگ گیريشکل

 چارچوب نظري تحقیق  -3

ارائه جهت بررسی متغیرهاي تحقیق ابتدا لازم است تعاریفی از آنها 
شود، سپس مباحث کلیدي در خصوص ارتباط بین متغیرها و پیشینه 

 شان مطرح شود.تحقیقاتی
مشارکت سیاسی عبارت است رابرتسون به نظر  مشارکت سیاسی:الف. 

میزانی که شهروندان، از حقوق دموکراتیک عادي خود مبنی بر  از
تعیین شده، پرداختن به آن دسته از فعالیتهاي سیاسی که در قانون 

 ؛شاملمشارکت سیاسی  کندبیان می هانتینگتون .]41[کننداستفاده می
سیاسی  گیريمنظور تاثیر نهادن بر فرآیند تصمیمفعالیت شهروندان به 

مشارکت سیاسی به معناي درگیر شدن راش نیز معتقد است . ]25[ دولت
از عدم درگیري تا داشتن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی 

د به مقام رسمی سیاسی است. مشارکت سیاسی اگر به صورت محدو
اي جهانی است، نه به این معنا که منزله دموکراسی تعریف نشود پدیده

همه افراد لزومًا به فعالیت سیاسی بپردازند، و نه اینکه از نظر شکل یا 
وسعت در همه جوامع به یک اندازه معمول است، بلکه به این مفهوم که 

 .]13[شوددر همه جوامع یافت می
که  استنظام حکومتی  ،دموکراسیکوهن  اعتقاد دارد ب. دموکراسی: 

در آن اعضاي جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اتخاذ تصمیماتی 
دموکراسی  لیپست. به نظر ]20[کنندکه مربوط به آنهاست مشارکت می
هاي منظم براي تغییر مقامات دولتی یک نظام سیاسی است که فرصت
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همچنین به باور شومپیتر   .]40[(حکومتی) را مطابق قانون اساسی دارد
دموکراسی یک نظم نهادي به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است 

آمیز و با جلب آرا مردم به که اقراد تحت لواي آن به دلیل تلاش رقابت
  .]14[یابندگیري دست میقدرت تصمیم

 ها،اي از منشمجموعهرا فرهنگ سیاسی  آلموند. فرهنگ سیاسی: ج
نسبت به سیاست در زمانی  اعتقادات و احساسات در درون یک ملت

فرهنگ سیاسی از آن  ،بال و پیترزبه عقیده  .]27[داندمی مشخص
شود که به هاي جامعه تشکیل میایستارها، باورها، احساسات و ارزش

نظام سیاسی و مسائل سیاسی مربوط است. این ایستارها ممکن است 
آگاهانه نباشد و به ارتباط فرد یا گروهی با نظامی سیاسی مربوط باشد. 

ها نسبت به نهادهاي سیاسی دولت و درجه گیريایستارها و جهت
احساسات شهروندان دو جزء مهم فرهنگ سیاسی هستند که براساس آنها 

اما به عقیده اینگلهارت . ]6[گیري تاثیر گذاشتوان بر روند تصمیمتمی
فرهنگ سیاسی در سطح خرد، شامل فعالیتهاي عادي سیاسی است که 

ولی فرهنگ سیاسی در گیرد، میر بر شناسانه و فردي را دسطحی روان
سطح کلان، خود، متغیرهاي اساسی و مشترك در جامعه سیاسی را شامل 

 .]3[شودمی
هاي مختلفی وجود هدر خصوص ارتباط بین متغیرهاي تحقیق دیدگا

شود. در تبیین رابطه بین برخی از آنها بررسی می دارد که در ذیل
اي از اندیشمندان عقیده دارند در مشارکت سیاسی و دموکراسی، عده

سراسر قرن بیستم روشن نبود که از بین فاشیسم، کمونیسم و دموکراسی 
اي شوند. چون هر سه نظام از مشارکت تودهکدام یک به پیروزي می

هاي فاشیسم و کمونیسم در خدمت نظام جستند، ولیسیاسی بهره می
اي زدند. اما در مقابل عدهاقتدارگراي تک حزبی دست به این اقدام می

 و گیردبر می از مشارکت را در ترياشکال گسترده، دموکراسیباور دارند 
مردم در اموري است که  گیريو تصمیم مشارکتآن،  ویژگی اصلی

به . ]39،33،31،21،13،8،42[توابسته اس تصمیاتبه  شانسرنوشت
داند که در آن مردم، دموکراسی را یک نظامی سیاسی می عنوان مثال وبر

مفهوم  کننده در نظام حکومتی باشند و نه افراد منفعل، و کلیدمشارکت
کننده درك معناي شهروندن بودن است و شهروند بودن نیز به مشارکت

ها و نیز شرکت گیري و تنظیم سیاستمعناي توانایی مشارکت در تصمیم
سیاسی کند مشارکتعنوان می . راش]21[داشتن در انتخاب رهبران است

اي جهانی اگر به صورت محدود، مترادف با دموکراسی تعریف نشود، پدیده
پردازند و نه است، نه به این معنا که همه افراد لزوماً به فعالیت سیاسی می

اینکه از نظر شکل یا وسعت در همه جوامع به یک اندازه معمول است، 
معتقد  ژاکوبسن. ]13[شودمفهوم که در همه جوامع یافت می بلکه به این

گیري سیاسی از است مشارکت اکثریت مردم در زندگی سیاسی و تصمیم
عقیده دارد  1فردریکسون .]8[دشودموکراسی تلقی میعین طرف آنان 

ها نیز موجب کنترل و نظارت آنها بر گیريمشارکت شهروندان در تصمیم
متعهد به پیگیري نیازهاي  سیستم اداريشود و در نتیجه امور دولتی می

مشارکت هم تقویت دموکراسی و هم به  در نتیجه گردد.جامعه می
بیان  . ستوکس]33[کندپذیري کمک میمسئولیت افزایش پاسخگویی و

1 Frederickson 

د موثرترین راههاي رسیدن به توسعه واقعی و با دوام، همان جلب کنمی
. ]42[گیري تا اجرا استمشارکت مردم در فرآیند توسعه از مرحله تصمیم

، اجتماعی که خود پیامد صنعتی شده د تحركبر این باورن و دویچلرنر 
توان شده و با بسیج اجتماعی می سبب بالا رفتن سطح مشارکت توده

بخش بزرگتري از مردم در امور سیاسی درگیر کرد. در چنین شرایطی 
 ناپذیر نیستیابد، ولی اجتنابدموکراسی انتخابی صورت امکان می

ابزار کسب دستیابی انسانها به آزادي و را دموکراسی  روسو. ]39،31[
مطابق این رویکرد، انسانها تنها وقتی آزاد داند، که می خودمختاري

اند، پیروي خواهند بود که از قوانینی که خود در وضع آنها مشارکت داشته
توان استدلال کرد . با توجه به دیدگاههاي ارائه شده می]26[دنماین

سیاسی، بیان کننده نقش کلیدي شهروندان در امور سیاسی  مشارکت
توانند از طریق شرکت در ن میاست و در هر نظام سیاسی شهروندا

 هاي سیاسی در نیل به دموکراسی سهیم باشند.  تصمیمات و فعالیت
دموکراتیک با فرهنگ سیاسی  هايدر خصوص تبیین ارتباط نظام

مردم در  هاي دموکراتیکدر سیستمتوان بر این امر تاکید کرد می
چارچوب عقیده، نگرش و باور آنها به سیستم و نظام سیاسی حاکم شکل 

سیاسی  کننده فرهنگکند، که این عقاید و باورها تبیینعملی پیدا می
جامعه است. به عبارت دیگر فرهنگ سیاسی بازتابی از نحوه عملکرد 

شود. مردم با مشارکت در امور ساختار سیاسی جامعه محسوب می
-منصبان سیاسی و فرآیند سیاستتوانند در انتخاب صاحبی میسیاس

گذاري نقش مهم و کلیدي داشته باشند و یک اقدام عملی جهت نیل به 
ها گیري ارزشساز شکلزمینه شود. دموکراسی نیزراسی محسوب میدموک

شود و این دیدگاه و باورهاي شهروندان نسبت به فرآیندهاي سیاسی می
توانند نقش مهم و موثري می دهد که همگانمه ترویج میرا در فرهنگ عا

سیاسی جامعه حاصل در آینده سیاسی کشور ایفا کنند. در کل فرهنگ
رفتار و عملکرد سیاسی در یک نظام اجتماعی است و رفتار سیاسی نیز 

ها از ها و تقاضاها از سوي شهروندان و پاسخ به این خواستهبیان خواسته
شود. همچنین سی و صاحبان قدرت قلمداد میسوي منتخبین سیا

کند تا شهروندان در الزامات زندگی اجتماعی، شرایطی را ایجاد می
هاي سیاسی درگیر شوند و از طریق نهادها و ساختارهاي موجود، فعالیت

ها سبب ها خود تلاش کنند. این نوع فعالیتدر رسیدن به این خواسته
هاي خود داشته ي نسبت به خواستهخواهد شد شهروندان انتخاب بهتر

باشند و نتیجه عمل سیاسی براي همگان سودمندي باشد. بر این اساس 
شرطی براي  توان گفت ارزشهاي و باورهاي دموکراتیک مردم پیشمی

ایجاد و کارگزاري دموکراسی نیستند، بلکه پیامد آنند، و فرهنگ 
-یطی است که ریشهدموکراتیک حاکم بر جامعه در راستاي زندگی در مح

 .]31،28،16،11،4،37[است دموکراسی در آن نهادینه شده و اساس ها
فرض یک  برخی از نویسندگان پیدایش و استقرار دموکراسی را پیش

اولاً تساهل نسبت به عقاید مختلف و  دانند کهفرهنگ سیاسی خاص می
-بیان می دیاموند. ]9[ثانیاً اعتماد نسبت به دیگران در آن برجسته باشد

اي از ارزشهاي سیاسی دهنده مجموعهشکل تیککند یک سیستم دموکرا
گیریهاي شهروندان مانند تعادل، تساهل، مدنیت، اثربخشی، دانش و جهت

سیاسی عامل مهمی و اصلی در تحکیم  و مشارکت است و فرهنگ                                                            
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اند سیاسی ادعا کرده. پژوهشگران فرهنگ ]31[شوددموکراسی قلمداد می
که کارگزاي و بقاء نهادهاي دموکراتیک در سطح نظام با نگرشهاي ارزشی 

جمعیت که -مفهوم پیوستگی نظامسطح فردي ارتباط بسیاري دارند و 
دهد، نهادي سیاسی را با تمایلات توده در ارزشهاي سطح فردي پیوند می

دگاه سرنوشت سیاسی ضروري است. از این دیبراي کل ادبیات فرهنگ
هاي سیاسی و نگرشهاي ارزشی نظام سیاسی، عمدتاً به وسیله نگرش

شوند و تقریباً تمامی مطالعات برآنند که تمایلات توده مردم تعیین می
مردم در نگرشهاي سطح فردي و نگرشهاي ارزشی براي کارگزاري 
دموکراسی در سطح نظام مهم هستند و این فرض پایه استدلال زیربنایی 

کند بیان می همچنین پاي. ]4[حقیق درباره فرهنگ سیاسی استت
مد تاریخ جمعی یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افرهنگ سیاسی، پی

به یکسان در سازند. به همین دلیل، افرادي است که آن نظام را می
دوتوکویل معتقد . ]11[هاي شخصی ریشه داردرخدادهاي عمومی و تجربه

در یک نظام دموکراتیک، شهروندان هنجارهاي دموکراتیک را در است 
کنند، در نتیجه کارآمدي زندگی روازنه تجربه کرده و به آن عمل می

ست، یعنی به دموکراسی به اموري بیش از اعتماد به نهادها و نیازمند ا
 فرهنگ در اي از ارزشها و باورهاي شهروندي نیاز است.مجموعه گسترده

ها مردم به طور نسبی در طرح درخواستها و نیز داده سیاسی (مشارکتی)
بندي اولویتها) نقش دارند و درباره رفتار نخبگان (راهبردها، قوانین و طبقه

. در کشورهاي برخوردار از این فرهنگ سیاسی، ]4[سیاسی حساسند
توانند به نظام سیاسی کمک کنند و شهروندان از نظر روانی، معتقدند می

-می )(به نقل از هانتینگتون دال .]18[هاي سیاسی اثر بگذارندبر تصمیم
 این : رقابت و مشارکت.گیردیم بر را دراساسی دو بعد  یدموکراس نویسد،

و  یدعقا یانب يبرا یاسیو س یمدن يمانند آزاد یطیدو بعد شامل شرا
و  یانتخاباتهاي یندر کمپ یاجتماعات، و سازمانده افکار، نظرات، نشر

-بر این باور است در جوامع توسعه عالم .]37[است یاسیس ياهرهمناظ
کنند و این امر ایستارها، یافته مردم در زندگی سیاسی مشارکت می

هاي خاص و مختلفی نسبت به ساختارهاي سیاسی ها و ارزشنگرش
-هاي آنها) در بین مشارکتنفوذ و نقشهاي ذي(مانند احزاب و گروه

 یدموکراس کند دربیان می . کات]16[کندکنندگان سیاسی ایجاد می
در مورد مسائل  یجمع يمباحثات و گفتگوها یلهمردم به وسمشارکتی 

 .کنندیم یفاگروهها نقش ا يحل براراه ینبهتر و انتخاب یازمورد ن
مشارکت مردم ضمانتهاي قانونی براي انجام انتخابهاي آزاد در فعالیتهاي 

سازد که توسط یک نظام دموکراتیک عمومی و خصوصی را فراهم می
اند. از این رو که انتخاب انسانی در کانون دموکراسی جاي نهادینه شده
سازد، ارزشهاي ه فعالیت دموکراسی را کارآمد میهاي مدنی کدارد، ارزش

  .]28[کنندهاي انسانی تاکید میهستند که بر انتخاب

 پیشینه تحقیق  -4

هاي نظام ستقرارا تاثیر ان در مشارکت سیاسی و رابطه مورددر 
 دموکراتیک تحقیقات متعددي انجام شده است

در تحقیق خود عدم تبعیض و برابري در حق  )2013( 1ویتلی

1 Wheatley  

کند حق مورد بررسی قرار داد بیان می هامشارکت سیاسی براي اقلیت
ها ضروري است ها و اقلیتمشارکت سیاسی براي حمایت منافع همه گروه

ها در و اقدامات لازم براي حصول اطمینان از مشارکت موثر توسط اقلیت
گیري دولت دموکراتیک حائز اهمیت است و هاي مشورتی و تصمیمپروسه

نیست و براي یک دولت دموکراتیک  مدعی شده دموکراسی اراده اکثریت
هاي سیاسی در حد امکان، و مشارکت فعال آنها شرکت مردم در بحث

امري حیاتی محسوب شده و این یکی از اصول مهم در ارتباط با 
. ]45[آیدحقوقی دموکراتیک بشمار می هايشهروندان و اساس رژیم

توسعه و در پژوهشی به بررسی  )1390( مظلوم خراسانی و عظیمی
هاي نحوه ارتباط بین بهبود ظرفیت نظام و نابرابریهاي اجتماعی در هند

اند. براساس پرداخته و مشارکت شهرونداناقتصادي، سیاسی و توزیعی 
توسعه و  تواند تعامل بینآنچه در جامعه هند مینتایج تحقیق آنها، 

هاي منزلتی و درآمدي و کاستن از نابرابري را به منظوردموکراسی 
هاي تقویت حکمرانی خوب و ایجاد زمینه کیفیت زندگی بهبود بخشد،

جامعه مدنی و نخبگان سیاسی با دخالت عامه مردم، کنش دموکراتیک 
یندهاي آتسهیل فرهمچنین مشارکت اکثریت مردم و  .استدر امور کشور 
 هاي اجتماعی درضکاهش تبعیو یا تا محو  مسیر روشنیدموکراتیک 
 تواند منابع درآمدي کشورافزایش ظرفیتهاي اقتصادي می و باپیش دارد 

  .]23[ي موجود بکاهدهافقر و نابرابريو از میزان ، داده افزایش را
به بحث پیرامون دولت و توسعه سیاسی در مالزي و  )1389( شیرزادي

چگونگی فرآیند توسعه سیاسی و دموکراسی در این کشور پرداخته است. 
اجتماعی مالزي در دوره بعد از  -اقتصادي کند روند توسعه وي بیان می

-آغاز شده که با بهره 1970جنگ جهانی دوم و به طور  مشخص در دهه 
گذاري گیري از مدیریت دقیق اقتصادي، آزادسازي اقتصاد، جذب سرمایه

خارجی و الگوبرداي از کشورهاي موفق مانند ژاپن و کره جنوبی، یکی از 
رود. اگر چه در این کشور همانند مییافته به شمار کشورهاي توسعه

یافته، دموکراتیک نیست، اما در مسیر دموکراسی قرار دارد ممالک توسعه
مالزي از لحاظ  ،و در حال نزدیک شدن به آن است. به نظر محقق

ترین سیاسی و توسعه اقتصادي کامیاب دستیابی به دموکراسی، ثبات
مطالعه  نیز به )1383( . اطاعت]15[کشور آسیاي جنوب شرقی است

 ی برنتبا رویکردي مب در ایران نظام سیاسی و انتخاباتیفرایند 
هاي سیاسی در ایران سده حاضر دموکراتیزاسیون و تحول گفتمان

رابطه تعاملی میان نظام انتخاباتی و نظام سیاسی که  ويپرداخته است. 
شود، مورد پژوهش هاي متقابل تعریف میها و واکنشاي از کنشمجموعه

چالش میان اقتدارگرایی و  است ، و به این نتیجه رسیدهقرار داده است
هاي گذار و تحول در مبانی به دوره دهیخواهی علاوه بر شکلدموکراسی

هاي متفاوتی را به وجود نیالیستی قاجار گفتمانمشروعیت نظام پاتریمو
کند که براي ایجاد تغییر در ساختار استدلال میهمچنین آورده است. 

و تغییر در نحوه  هایی در نظام انتخاباتیتوان دگرگونیقدرت سیاسی می
 . ]1[یا بالعکسبه وجود آورد و  مشارکت مردم
هاي دموکراتیک هاي مختلفی در مورد رابطه نظامپژوهشهمچنین 

توان به چند نمونه از با فرهنگ سیاسی جوامع صورت گرفته است که می
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 مشارکت بین در بررسی ارتباط) 2012( 1کیربیسکرد. آنها اشاره 
 به که کشورهایی در مردم که کندمی استدلال سیاسی فرهنگ و سیاسی

 و فعالترند نیز سیاسی نظر از ترندیافتهتوسعه اجتماعی اقتصادي ـ لحاظ
 کمتر نیز سیاسی نظر از دارند، غیردموکراتیک گرایشهاي که افرادي
 کشورهاي در زنان و شهروندان دهدمی نشان وي تحقیق نتایج. فعالاند

 سیاسی لحاظ از دارند، محدودتري سیاسی فرهنگ که کمونیست،پسا
 سیاسی فرآیندهاي در خود غربی همتاهاي با مقایسه در و فعالاند کمتر
 در تحقیقی) 2014( 3و ریجیک 2گیسیر. ]38[کنندمی مشارکت کمتر

نتیجه آلمانی در اروپا را مورد مطالعه قرار دادند. مشارکت سیاسی جوانان 
تحقیق حاکی از آن بود کشورهاي آلمان، دانمارك، هلند و تا حدودي 

ند در نتیجه میزان تري برخوردارپیشرفتهانگلیس از فرهنگ مدنی 
عاملی مهم براي شرکت در  جوانانعلاقه سیاسی مشارکت آنها بالا است و 

مشارکت  به لحاظتفاوت میان کشورها البته . استفعالیتهاي سیاسی 
 .]34[استسیاسی آنان فرهنگ هاي سیاسی تا حدودي به دلیل سنت

 کشور در زنان در دسترس سیاسی فضاي) 2015( 5رگولسکا و 4گراهام
 لهستان در نوظهور دموکراسی نمودندمی بیان لهستان را بررسی کردند

 سیاسی است و فرهنگ کرده باز زنان سیاسی فعالیت براي را راه تاکنون
 برابر شکلی بـه را زنان سیاسی مشارکت توانسته لهستانموجود در 

به مطالعه مشارکت سیاسی در  ) 1389( فردکرمی. ]35[کند تضمین
 مشارکتپرداخته و نتیجه گرفته است  بر قوم کرد غربی با تاکیدبایجانآذر

ثیرگذاري بر گزینش اعضاي دولت، یا ابراي تبیشتر سیاسی شهروندان 
اهمیت مشارکت سیاسی اقوام و  شود وها و فعالیتهاي آنها انجام میبرنامه
و آمیز هاي سیاسی مسالمتبویژه کنش هاي سیاسی،ها در عرصهاقلیت

گذار بوده است. در ادامه محقق تاکید تاثیرامنیت مین ادر تو قانونی 
یک نظام سیاسی هر اندازه از میزان مشارکت سیاسی مردمی یا نموده 

مشارکت عمومی بیشتري در اداره امور جامعه برخوردار باشد، به همان 
مندي نظام بهره . به نظر اوگرددمند میمیزان از مشروعیت بیشتري بهره

 وآن سیاسی از میزان بالاي مشارکت عمومی، عامل ثبات و تداوم بیشتر 
و  است ها و باورهاي شهروندان به نظام سیاسیگیري ارزششکل موجب
در  به مشارکتکردها  ترغیبدهه گذشته یکی از مهمترین عوامل  در یک

در  )1392( اینگلهارت. ]19[استاعتماد متقابل میان کردها و حاکمیت 
تئوري خود را تحت  ،تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتیکتاب 

عنوان تئوري توسعه انسانی طراحی کرده است. وي معتقد است جوامع در 
و منسجمی از ارزشها را دارا هستند که مجموعه  هر دوره مجموعه پیوسته

شود. از هاي بقا و ارزشهاي ابراز وجود را شامل میارزشهاي سنتی، ارزش
تر تحول گیري فرهنگ سیاسی دموکراتیک در زمینه وسیعنظر او شکل

پذیرد. در تئوري فوق ارزشی تحت عنوان توسعه انسانی تحقق می
زندگی، رضایت سیاسی، اعتماد به یکدیگر، هایی مانند رضایت از شاخص

هاي میزان بالاي بحث سیاسی و حمایت از نظم اجتماعی موجود از مولفه

1 Kirbis 
2 Gaiser 
3 Rijike 
4 Graham 
5 Regulska 

هاي درباره سنت )1392( باگناسکو .]3[نگرش مثبت به جهان مادي است
مدنی ایتالیا، تحقیقی در زمینه ارتباط فرهنگ سیاسی و دموکراسی انجام 
داده است. وي با سنجش دقیق عملکرد دموکراسی در بیست منطقه 

هاي آماري میان شمال و جنوب ایتالیا و سپس با آزمون همبستگی
 عواملی از قبیل سطح درآمد، میزان شهر نشینی، میزان صنعتی شدن،
مقدار منابع موجود و نظایر آن متوجه شد که مهمترین متغیر براي تبیین 
موفقیتهاي دموکراتیک، میزان توسعه جامعه مدنی است. و تفاوت در 
عملکرد حکومت با وجود تشکیلات و ترتیبات نهادي یکسان، ناشی از 
متغیر فرهنگ سیاسی متفاوت نهفته در بافت و زمینه اجتماعی این 

با عنوان دموکراسی  خود در کتاب) 2011( 6دمونیدا. ]5[اشدبمناطق می
یندهاي تحکیم دموکراسی آدر آزمون فر سوي تحکیم و توسعه به حال در

دموکراتیزاسیون جهانی بالاتر از » موج سوم«در کشورهایی که پس از 
تند، بر عوامل فرهنگی و سیاسی و اشاتی قرار دبآستانه دموکراسی انتخا
دموکراسی نیازمند  شدهو یادآور کرده است. اجامعه مدنی تمرکز 

هاي شهروندان مانند تعادل، گیريارزشهاي سیاسی و جهت اي ازمجموعه
فرهنگ سیاسی و اثربخشی، دانش و مشارکت است،  تساهل، مدنیت،

 7تسلر .]31[شوددموکراسی قلمداد می عاملی مهم و اصلی در تحکیم
ه و کشورهاي عربی، در پژوهشی درباره فرهنگ سیاسی خاورمیان) 2016(

رابطه و تاثیر سنتهاي مذهبی حاکم و فرآیندهاي دموکراتیک بر ظهور 
فرهنگ سیاسی مشارکتی در این کشورها بررسی کرده است. نتایج بدست 

هاي مذهبی را بر گیريآمده در این مطالعه فرضیه تاثیر منفی جهت
کرده و نظر گیریهاي افراد نسبت به دموکراسی آزمون گرایشها و جهت

هاي سیاسی حامی دموکراسی کسانی را که اسلام را مانع ظهور گرایش
هاي مطالعه خود دانند به چالش کشیده است. البته محقق محدودیتمی

را از نظر زمانی و مکانی و از حیث سطح تحلیل به منظور ارائه یک تعمیم 
ه کشورهاي اش در این زمینه دربارپذیرد و معتقد است مطالعهمعتبر می

اي را براي مطالعات تواند زمینهعربی تنها در حد یک شروع است و می
هاي دموکراتیک و تاثیر آن بر آینده بیشتر در باب فهم دموکراسی و ارزش

تحولات جهان عرب، و به علاوه میزان تجانس و یا تعارض آن با فرهنگ 
اي در مطالعه )1394( طرازبهمنی .]44[سیاسی دموکراتیک فراهم آورد

میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک در بین طبقه متوسط جدید 
هاي شهر و عوامل موثر بر آن در بین استادان دانشگاه و دبیران دبیرستان

دهد از بین نتایج این تحقیق نشان می .ررسی کرده استبهمدان 
هاي فرامادي، سطح آموزش و میزان هاي توسعه گرایش به ارزششاخص

هاي سرمایه اجتماعی، اعتماد ها و از بین شاخصاستفاده از رسانه
اجتماعی و مشارکت اجتماعی بیشترین رابطه را با دموکراسی دارند و 

برابري جنسیتی، تساهل و تسامح دینی نیز در متغیرهاي آزادي بیان، 
پذیري معناداري از گرایش به دموکراسی کنار متغیرهاي فوق تاثیر

ي با عنوان هویت ادر مطالعه )1385( برعبدالهی و حسین .]10[دارد
هاي قومی براي بر اهمیت هویت ،جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران

بندي اقوام اند. آنها با رتبهدموکراسی و به ویژه نگرش به آن تاکید نموده

6 Diamond 
7 Tessler 
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ایرانی در راستاي نگرش به دموکراسی به این نتیجه رسیدند که نگرش 
علاوه بر این، نتایج بیانگر اقوام به دموکراسی مثبت یا نسبتاً مثبت است، و 

هاي فرهنگی و هویت جمعی تاثیر مثبت و معنادار دموکراسی بر ارزش
اي در خصوص مطالعه  )2016( همکارانش و 1اکستین. ]17[است

اند اصلاحات ارضی در آمریکاي لاتین انجام داده و به این نتیجه رسیده
عقاید  با اقتدارشان الگوهاي که دارند ثبات زمانی تا فقط سیاسی رژیمهاي

 بر باشد. منطبق جامعه آن سیاسی اقتدار نوع مورد در مردم و دیدگاههاي
 که بود خواهند باثبات زمانی تا اقتدارگرا هايرژیم انطباق، ایده مبناي
 هايو رژیم باشند، داشته باور دیکتاتوري هايقدرت مشروعیت به مردم

 اقتدار عمومی کنترل مردم به که هستند باثبات زمانی تا دموکراتیک
 .]32[و فرآیند دموکراتیک اعتماد دارند سیاسی

 تحقیق شناسیروش  -5

رود، و ها، جزو تحقیقات کمی بشمار میتحقیق حاضر از نظر نوع داده
هاي ها نیز، پیمایشی است. بر این مبنا از پرسشنامهروش گردآوري داده

هاي تحقیق استفاده شده است. ساخته براي گردآوري دادهمحقق
هاي آن به ها ي مذکور حاوي سوالات بسته بوده که گویهپرسشنامه

-ارزشی (طیف لیکرت) براي اندازه 5اي) و با مقیاس (رتبهصورت ترتیبی 
ها لازم بود از روایی و پایایی اند. قبل از توزیع پرسشنامهگیري تعریف شده

نفر از  25ها در اختیار ین پرسشنامهشد، بنابراآنها اطمینان حاصل می
ها آن بیان خبرگان قرار داده شد تا نظرات تخصصی خود را نسبت به گویه
گیري شد، کنند. جهت سنجش روایی، روایی محتوا، صوري و سازه اندازه

همچنین به  2ها بدست آمد.که در همه آنها نتایج مطلوبی براي گویه
ون آلفاي کرونباخ انجام شد که منظور سنجش پایایی پرسشنامه آزم

)، دموکراسی 942/0براي متغیرهاي مشارکت سیاسی ( حاصلهمقادیر 
) است. جامعه آماري تحقیق شامل 952/0) و فرهنگ سیاسی (943/0(

میلادي در  2003کردستان عراق بود که از سال  اقلیممعاونان و مدیران 
سمی استخدام و وزارتخانه) به صورت ر 17وزارتخانه (از مجموع  13

هاي هاي مورد مطالعه عبارتند از: وزارتخانهاند. وزارتخانهمشغول کار شده
منابع  ،منابع طبیعیو  ، برقحمل و نقل ریزي،برنامه ،دادگستري داخلی،

بازرگانی و  شهرداریها، اقتصاد،و محیط زیست، امور  کشاورزي و آب
کار و امور اجتماعی، امور  ،آموزش عالی ،آموزش و پرورش عت،صن

هاي حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادي و ها در حوزهفرهنگی. این وزارتخانه
کردند. افراد مذکور به آموزشی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت می ،دارایی

دلیل اینکه در کارهاي اداري و اجرایی (فرآیندهاي بوروکراتیک) مشغول 

1 Eckstein 
نفر) بوده  25براي  37/0ها بالاتر از مقدار قابل قبول (یعنی روایی محتوا در همه گویه 2 

گیري ها مورد تایید است. براي اندازهو این بدان معناست که نسبت روایی محتوا گویه
ها، مقدار عددي روایی صوري آزمون نمره تاثیر آیتم انجام شد که در آن تمامی گویه

(حد قابل قبول براي روایی صوري) داشتند. جهت روایی سازه آزمون  5/1بالاتري از 
بیشتر از  KMOگیري تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد که  در آن شاخص کفایت نمونه

شد و مقدار کاي دو در آزمون بارتلت براي متغیرهاي مشارکت سیاسی، دموکراسی و  6/0
 ) حاصل شد.790/0) و (785/0)، (722/1فرهنگ سیاسی به ترتیب مقادیر (

اند. جهت تعیین حجم نمونه شده بودند، براي انجام این تحقیق انتخاب
ها مراجعه شد و مشخص گردید تعداد ابتدا به بخش کارگرینی وزارتخانه

نفر هستند. سپس با استفاده از فرمول کوکران  90معاونان و مدیران آنها 
هاي آماري از نفر برآورد گردید. براي انتخاب نمونه 73حجم نمونه آماري 

ها به عنوان اده گردید که در آن وزارتخانهاي استفگیري خوشهروش نمونه
منابع انسانی، عمرانی،  -مالی، آموزش -خوشه اصلی، و بخشهاي اداري

تحقیق و توسعه، به عنوان خوشه فرعی در نظر گرفته شدند و از بین آنها 
شناختی  با بررسی وضعیت جمعیتاند. عضوهاي نمونه انتخاب شده

نفر  35 ،آماري هاياز بین نمونهآمد:  دهندگان این اطلاعات بدستپاسخ
) 83/0نفر ( 29نفر مدیر بودند. معاونان به لحاظ جنسیت،  38معاون و 

 )23/0نفر( 8) زن بودند. از نظر میزان تحصیلات، 17/0نفر ( 6مرد و 
نفر  11) مدرك کارشناسی ارشد، و 46/0نفر ( 16مدرك کارشناسی، 

 ) مدرك دکتري داشتند. 31/0(
) بین 40/0نفر ( 14سال،  45تا  35) بین 17/0نفر ( 6سن، از نظر 

سال داشتند. همچنین از نظر  56) بالاي 43/0نفر ( 15، و 55تا  46
تا  10) بین 20/0نفر ( 7سال،  10تا  5) بین 11/0نفر ( 4سابقه خدمت، 

 20) بالاي 32/0نفر ( 11سال، و  20تا  15)  بین 37/0نفر ( 13سال،  15
 دلار 500هزار و  7هزار تا  7بین این افراد  درآمد ماهیانه سال داشتند.

) 21/0نفر ( 8) مرد و 79/0نفر ( 30مدیران نیز به لحاظ جنسیت،  .بود
 14) مدرك کارشناسی، 53/0نفر ( 20زن بودند. از نظر میزان تحصیلات، 

) مدرك دکتري 10/0نفر ( 4) مدرك کارشناسی ارشد، و 37/0نفر (
) 42/0نفر ( 16سال،  45تا  35) بین 18/0نفر ( 7داشتند. از نظر سن، 

سال داشتند. همچنین از نظر  56) بالاي 40/0نفر ( 15، و 55تا  46بین 
تا  10) بین 26/0نفر ( 10سال،  10تا  5) بین 16/0نفر ( 6سابقه خدمت، 

 20) بالاي 21/0نفر ( 8سال، و  20تا  15) بین 37/0نفر ( 14سال،  15
دلا  800هزار و  6هزار تا  6مدیران بین ماهیانه این  مدآدر سال داشتند.

 بود.

 هاي تحقیقیافته -6

هاي تحقیق شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی یافته
هاي مرکزي (میانگین، میانه و مد)، شاخصدر بخش آمار توصیفی است. 

و شاخصهاي پراکندگی (واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد از 
هاي توزیع (چولگی و کشیدگی) شاخص و میانگین و دامنه تغییرات)

 ) ارائه شده است.1که نتایج آن در جدول ( گردیدبررسی 
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 هاآمار توصیفی دادهنتایج  ):1جدول (

 سیاسیفرهنگ دموکراسی سیاسیمشارکت آماره شاخصها

 مرکزي
 08/32 19/32 38/34 میانگین
 30 32 35 میانه
 22 32 24 مد

 پراکندگی

 71/69 74/62 87/81 واریانس
 34/8 92/7 04/9 انحراف معیار

 977/0 927/0 05/1 استانداردرافانح
 36 37 37 دامنه

 توزیع
 574/0 568/0 244/0 چولگی
 -230/0 000/0 - 756/0 کشیدگی

 
ابتدا نحوه هاي تحقیق، براي تحلیل دادهدر بخش آمار استنباطی 

 اسمیرنف-کولموگروفآزمون بدین منظور  ها بررسی گردید.توزیع داده
است  از خطاي آلفا بیشتر خطاي محاسبه شده در این آزمونانجام شد، 

در  مذکورکرد. نتایج ها را تایید میکه این امر نرمال بودن توزیع داده
 )، ارائه شده است.2جدول (

 اسمیرنف -کولموگروفآزمون  :)2جدول (

گیرينتیجه فرضیهتایید  Z  Sig آماره  متغیرها  

یمشارکت سیاس  097/0  086/0  H0 نرمال است 
099/0 دموکراسی  075/0  H0 نرمال است 

098/0 فرهنگ سیاسی  079/0  H0 نرمال است 

 آزمون همبستگی متغیرها -6-1
ترین آزمون مناسبپیرسون ضریب ، آزمون هاداده نرمالتوزیع  نظر به

 :به شرح ذیل است:که جزئیات  1براي سنجش رابطه بین متغیرها است
: در این آزمون آزمون همبستگی بین مشارکت سیاسی و دموکراسی

) و خطاي محاسبه 785/0مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر عدد (
و  0H شده نیز کمتر از مقدار خطاي آلفا بدست آمد، لذا ضمن رد فرض

همبستگی  توان نتیجه گرفت بین دو متغیر فوق یک، می 1Hتایید فرض
؛ 2013هاي پژوهشی (ویتلی، مثبت و قوي برقرار بوده و این نتایج با یافته

؛ اطاعت 1389؛ شیرزادي، 1390مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 
 .) مطابقت دارد1383

: در این و فرهنگ سیاسی سیاسی آزمون همبستگی بین مشارکت
سیاسی مقدار آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهاي مشارکت و فرهنگ 

) بدست آمد که این مقدار نشان دهنده وجود یک رابطه 794/0عددي (
مثبت و قوي بین دو متغیر بود. با توجه به اینکه خطاي محاسبه شده 

مورد تایید  1H رد و فرض 0H کمتر از مقدار خطاي آلفا بود، لذا فرض
یسیر و ؛ گ2012 ،هاي تحقیقاتی (کیربیسقرار گرفت. این نتایج با یافته

) همخوانی 1389 ،فرد؛ کرمی2015 ،؛ گراهام و رگولسکا2014 ،ریجیک

 در نظر گرفته شده است. 05/0مقدار خطاي آلفا در آزمون همبستگی پیرسون  1 

 .دارد
آزمون  نی: در ایاسیو فرهنگ س یدموکراس نیب یآزمون همبستگ

) بود 774/0مقدار ( یاسیو فرهنگ س یدموکراس نیب یهمبستگ بیضر
 ریدو متغ نیرا ب يمثبت و قو یمقدار نشان از وجود همبستگ نیکه ا

آلفا،  يمحاسبه شده نسبت به خطا يبودن خطا نییداشت. با توجه پا
-افتهی يدر راستا جینتا نیکرد. ا دییتا 1H ضرد و فر 0Hفرض  توانیم

؛ 2016 ،و همکاران نی؛ اکست2011 ،موندی؛ دا2016 ،(تسلر یپژوهش هاي
؛ 1385 ،برنیو حس ی؛ عبدالله1392 ،؛ باگناسکو1394 ،طرازیبهمن

 نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر يآزمونها جی) است. نتا1392 ،نگلهارتیا
 )، ارائه شده است.3در جدول ( قیتحق يرهایمتغ

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق ):3جدول (

 سیاسیفرهنگ دموکراسی سیاسیمشارکت متغیرها
مشارکت 

 سیاسی
 794/0 785/0 1 پیرسونهمبستگی

sig (دو دامنه) 000/0 000/0 000/0 

 سیدموکرا
 774/0 1 785/0 پیرسونهمبستگی

sig (دو دامنه) 000/0 000/0 000/0 
 73 مجموع

 T-value تحلیل مسیر از طریق  -6-2
مسیرها (یعنی مقادیر  میزان اثرگذاري متغیرها، معناداريبراي تعیین 

T-value(  بودمسیرها بدست آمده حاکی از معناداري  نتایجشد. بررسی .
عددي ر مسیر مشارکت سیاسی به دموکراسی مقدابه طوري که در 

دهنده تاثیر بالاي مشارکت سیاسی در استقرار نظام نشان )91/5(
مسیر مشارکت سیاسی به فرهنگ سیاسی  دموکراتیک است. همچنین در

مطلوب مشارکت  بدست آمد که این مقدار تاثیر) 34/2(عددي  مقدار
مسیر دهد. نهایتاً در دهی به فرهنگ سیاسی را نشان میسیاسی بر شکل

حاصل شد که این مقدار ) 02/2( دموکراسی به فرهنگ سیاسی مقدار
دهی کننده آن است تاثیرگذاري سیستم دموکراتیک در شکلبیان 

در مسیرهاي را  T-valueر دی، مقا)1شکل ( .فرهنگ سیاسی است
  2دهد.ان مینشمختلف 
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که هاي برازش بررسی گردید شاخص ،جهت ارزیابی مدل تحقیق

 ) ارائه شده است.4نتایج آن در جدول (

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیري نتیجه -7

رابطه مشارکت سیاسی شهروندان و استقرار نظام در سوال اول، که به 
هاي کند از موثرترین راهستوکس بیان می اشاره داشت، دموکراتیک

یند توسعه آرسیدن به توسعه واقعی و با ثبات، جلب مشارکت مردم در فر
هاي یهی است تفکیک نظامبد .]42[گیري تا اجرا استاز مرحله تصمیم

سیاسی در جوامع بشري به جوامع دموکراتیک یا غیردموکراتیک، براساس 
میزان مشارکت و نقش شهروندان در حکومت و امور جامعه قابل ارزیابی 

کنند باشد و به لحاظ نظري، هنگامی که مردم در انتخابات شرکت میمی
کنند. به را قبول با رد می ها و سیاستهاي احزاب گوناگوندر واقع، برنامه

دهند، بلکه انتخاب آنها مبتنی ها راي نمیعبارتی مردم به تک تک برنامه
ها است. البته باید گفت ها و ارزشاي از سیاستبر پذیرش یا رد مجموعه

معیار مشارکت سیاسی در جوامع مختلف متفاوت بوده و ممکن است در 
ارکت سیاسی بشمار آید، در یک جامعه راي دادن بیشترین میزان مش

منصب سیاسی بیشترین میزان حالی که در جامعه دیگر دارا بودن 
ا توجه به ارتیاط تنگاتنگ بنابراین ب گردد.سیاسی تلقی میمشارکت 
هاي سیاسی و دموکراسی و نیز با در نظر گرفتن نتایج آزمونمشارکت 
ان کرد در استقرار هاي مشارکتی شهروندتوان ادعا کرد فعالیتآماري می

-حضور مردم در عرصهنظام دموکراتیک تاثیر مستقیم و موثري داشته و 
هاي ثبات و استواري سیستم هاي مختلف اداره جامعه، از مهمترین پایه

باشد. حضور و مشارکت مردم هم در اصل تاسیس و سیاسی موجود می
مرار آن. در پیدایش نظام سیاسی تاثیر گذاشته است و هم در تداوم و است

-ها از شاخصمشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکتهر حال 
 کردستان اقلیمدر  -فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی -هاي توسعه 

 رود و از مصادیق بارز حضور مردم در تعیین سرنوشتبه شمار می عراق
 خودشان است. 

هاي گیري مولفهتاثیر مشارکت سیاسی در شکلدر سوال دوم، که به 
تامچو و رودولف باور دارند مشارکت سیاسی اشاره داشت،  فرهنگ سیاسی

دهد که کند و اجازه میاي بین شهروندان و دولت ایجاد میرابطه
هایشان را ها و خواستهشهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نگرانی

 . همچنین اینگلهارت و ولزل]43[به دولت و صاحبان قدرت منتقل کنند
-هاي اقتدارگرا و غیرمعتقدند در کشورهایی که قوام و پایداري نظام

گرایانه است. اما شود، فرهنگ سیاسی توده اقتداردموکراتیک مشاهده می
در کشورهایی که از توسعه و ثبات سیاسی برخوردارند و داراي نظام 

دموکراتیک دموکراتیک کارآمدي هستند، فرهنگ سیاسی توده از نوع 
توان هاي آماري میتوجه به این مطالب و با استناد به آزمون . با]4[است

هاي مدرن به ها و نگرشهدیدگا ءادعا کرد فرآیندهاي مشارکتی در القا
شهروندان کرد نقش اساسی داشته است. به عبارتی این فرآیندها در 

هاي مردم نسبت به ساختار سیاسی و گیريها و جهتگیري دیدگاهشکل
دموکراتیک تاثیرگذار است. در هر حال مشارکت  هايگیریروند تصمیم

تواند شهروندان این طرز تلقی را ایجاد نموده که آراء آنها در آینده می
شان ایجاد نماید. این موضوع خود بستر تغییرات قابل توجهی در زندگی

فکري و فرهنگی مناسبی را در سطح جامعه براي نزدیکی هر بیشتر دولت 
مشارکتی به عنوان که فرآیندهاي هم نموده است. به طوري و مردم فرا

هاي برابر بین مردم، و یک اقدام عملی جهت افزایش و توزیع فرصت
گیریهاي جمعی به منظور استقرار یک نظام دموکراتیک شرکت در تصمیم

فرآیندهاي مشارکتی به عنوان یک اقدام عملی جهت  رود.بشمار می
هاي گیريبرابر بین مردم، و شرکت در تصمیم هايافزایش و توزیع فرصت

 رود.جمعی به منظور استقرار یک نظام دموکراتیک بشمار می
-میزان تاثیر گذاري سیستم دموکراسی بر شکلدر سوال سوم، که به 

 اقلیمدر رسد به نظر میاشاره داشت،   هاي فرهنگ سیاسیگیري مولفه
دستیابی به فرهنگ سیاسی مشارکتی مستلزم برقراري کردستان عراق 

هاي مردم نسبت به نهادها، گیريجهتسیاستهاي دموکراتیک است و 

 هاي برازش مدل تحقیقشاخص ):4(جدول 
 مقدار مشاهده شده دامنه پذیرش هاي برازشصشاخ

/df2X  47/1 3تا  1بین 

RMSEA  078/0 08/0کمتر از 

NFI  91/0 90/0بالاي 

NNFI  92/0 90/0بالاي 

CFI  93/0 90/0بالاي 

IFI  93/0 90/0بالاي 

GFI  92/0 90/0بالاي 

AGFI  91/0 90/0بالاي 

 متغیرها T-value : مقادیر)1شکل (
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 1-10)1398( 39مجله مدیریت توسعه و تحول   
 

دهنده فرهنگ سیاسی ساختارها و نیز عملکرد نظام سیاسی نشان
هاي دموکراتیک مشارکتی آنها است. از آنجایی که ایجاد و تثبیت ارزش

یدگاه مثبت شهروندان نسبت به گیري نگرش و ددر جامعه، سبب شکل
شود، لذا پشتیبانی از نظام سیاسی تا حد قابل عملکرد نظام سیاسی می

هاي شهروندان بستگی دارد. به توجهی به ارزشها، اعتقادات و دیدگاه
عبارتی دیگر نگرش مردم و نخبگان جامعه به سیاست، تلقی آنها از 

هاي توده را گیريهترفتارهاي نظام سیاسی شکل داده و در نتیجه ج
فرهنگ سیاسی و نقش آن در  با توجه به اینکهمشخص کرده است. 

اي سیاسی بر کسی پوشیده نیست، لذا براي تحقق جامعه توسعه
 یافته اهتمام به ایجاد و پرورش فرهنگ سیاسیدموکراتیک، توسعه

تواند ساختارهاي حکومتی و و میناپذیر است ضرورتی اجتناب مشارکتی
کارکردهاي آن را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس و با در نظر گرفتن 

ها و چارچوب ها، ارزشتوان استدلال کرد نگرشنتایج آزمونهاي آماري می
و نوعی فکري شهروندان متناسب با عملکرد نظام سیاسی شکل گرفته 

 که بر پایه دموکراتیزه آیدپیوند هنجاري میان دولت و مردم بشمار می
 کردن جامعه استوار است. 
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