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فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم  و کارآمدی 
 های غیر دولتی جمهوری اسالمی ایرانسازمان

 (17/12/95ـ  تاریخ تصویب: 04/12/94دریافت:)تاریخ 

 1محمدعلی خسروی

 2فردشهره شهسواری

 چکیده

ای به نقش نخبگان دهد که تحول در هر جامعهتاریخی نشان می هایتجربه
ـ  های سیاسیسیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه

های مردم خواستههای مدنی و چگونگی تحقق اجتماعی، گسترش تشکل
باشد. در این راستا، نگارنده سازی موثر میمیزان تعیین کننده و سرنوشتبه

تالش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که 
های پس از انقالب، ارتباط های غیردولتی در دولتتوسعه نیافتگی سازمان

پاسخگویی به فرضیه غیر مشارکتی جهت . تنگاتنگی با  این نوع فرهنگ دارد
بودن نخبگان سیاسی، بر اساس مدل )گابریل آلموند( از دو معیار سنجش 

بر پرسشنامه جهت سنجش نوع فرهنگ سیاسی، عملکرد ایم. عالوهاستفاده کرده
جامعه آماری نیز بررسی و پس از طی کردن مرحله روایی، برای بررسی 

افزار در پرسشنامه با استفاده از نرم های مطرح شدهسازگاری درونی گویه
SPSS  استفاده شد. سپس فرهنگ  77از آماره آلفای کرونباخ با مقدار ضریب

                                                                                                    
 (malikhosravi@gmail.com) تهران مرکز)نویسنده مسئول(. استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی 1
 (Sh.shahsavari10@gmail.com). دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز2
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مولفه بررسی گردید. نتایج  9سیاسی با سنجش پارامترهای فرهنگ سیاسی در
منعکس کننده این امر بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت 

و غیر مشارکتی    گر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتیبیان و رقابت در سیاست، که
نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی است، یکی از عوامل اصلی و جدی توسعه 

 های مدنی بوده است. تشکل

حاکم، های غیر دولتی، فرهنگ سیاسی، الیت سازمان :هادواژهیکل
 تمرکزگرایی، فرهنگ تابعیتی
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 . طرح مسئله1-1

غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت های سازمان
های مردمی هستند که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور ارزش

توانند با کمک در اموری چون مختلف اجتماعی فراهم کرده و می
مهمی  ها در اداره امور عمومی نقشگیری فعالیتگذاری، اجرا و پیسیاست

یافته نخبگان را در مدیریت ها زمینه مشارکت سازماناین سازمان داشته باشند.
های مختلفی مانند منتقد، همکار، بازوی کنند و با نقشجامعه تسهیل می

توانند به اجرای مؤثر برنامه توسعه کشورها خدمت اجرایی، شریک و بازرس می
  کنند.

ه برای فعالیت مؤثر دهد کها در ایران نشان میاما بررسی وضعیت این سازمان
های دولتی غیر با مشکالت و موانع بسیاری مواجه هستند. البته فعالیت

خوبی در یافته و مقطعی مانند برگزاری اعیاد مذهبی و یا حتی ملی بهسازمان
ای از افراد منظم در طول سال بخشی از زمان که مجموعهایران جا افتاده؛ اما این

که بتواند به -ای مشترک مشکل یا بسط عالقهیا درآمد خود را برای رفع 
اختصاص دهند، نتوانسته است یک  -ی جامعه سود برساند بخشی یا همه
 فرهنگ شود. 

شود، نتوانسته مدیریت می« دولتی»معنای واقعی به عبارتی از آنجاکه جامعهبه
زده  ها را باالبپذیرد که باید برای رفع برخی معضالت و مشکالتش، خود آستین

است، اما این « وظیفه دولت»و حل مشکل کند و همواره بر این باور بوده که 
هایی که که دولت همواره به نهادسازیوضعیت روی دیگری نیز دارد و آن این

گیرد، بدبین بوده و بیش از بیرون از چارچوب نظارت تام و قدرتش صورت می
است. این نگاه ناشی از فقدان  را فرصت بداند، یک تهدید بالقوه دانستهآنکه آن

نوگرایی فرهنگ نخبگان سیاسی است که در مراکز چندگانه و غیر هماهنگ 
 دولتی نمود پیدا کرده است. 
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های سیاسی خود ی آن افراد در فعالیتوسیلهنوگرایی فرآیندی است که به
افراد کنند، به این معنا که طرز قابل توجهی عقالنی، تحلیلی و تجربی عمل میبه

های موثر رسیدن به این اهداف را مورد آزمون ضمن داشتن اهداف سیاسی، راه
کنند. فرد نوگرا کسی و سنجش قرار داده و بهترین راه ممکن را انتخاب می

کند و دارای جهت طرز مستقلی عمل میهای سیاسی بهاست که در فعالیت
ی را بر مبنای گیری ادراکی نسبت به موضوعات سیاسی است و نظام سیاس

کند )بزرگمهری، نتایج عینی و تاثیر تصمیمات سیاسی در زندگی عرضه می
1380 .) 

ها پاسخ داده شود که دالیل در این راستا تالش بر آن است تا به این پرسش
عنوان رکن توسعه در ایران چه بوده و راه های غیردولتی بهتوجهی به سازمانبی

های حاکم گرایش به فرهنگ سیاسی گروه رفت از آن چیست؟ چگونهبرون
 مدار دارد؟ ی مشارکتمحور بر رابطهی تابعیتترجیح رابطه

که از شروع مطالعه فرهنگ سیاسی در جوامع غربی و خواستگاه در حالی
رسد نظر میحال بهگذرد؛ با اینشناسان مدرن کمی بیش از نیم قرن نمیجامعه

آفرینی آن در تحوالت ایران و اعتقاد به نقشگرایش به مطالعه این مقوله در 
یافتگی فرهنگ  که توسعهطور جدی آغاز نشده است. در حالیسیاسی هنوز به

ی سیاسی جوامع همواره با ی سیاسی است و توسعهسیاسی شرط الزم توسعه
داکن توماس شود. از افالطون و ارسطو گرفته تا سنفرهنگ سیاسی سنجیده می

از ماکیاولی، مونتسکیو، روسو و ماکس وبر تا پوپر، فوکو و  و آکوئیناس،
اند. با نوعی به فرهنگ سیاسی توجه داشتهمارکوزه، هر یک در آثار خود به

پای، در  -وربا -بعد بود که متفکرانی چون آلموندبه 1950وجود، از دهه این
 مطالعات تطبیقی خود در سیاست، بررسی مستقیم و دقیق مفهوم فرهنگ

 سیاسی را سازمان دادند. 
و « نخبه»با این توصیف از فرهنگ سیاسی اگر کل افراد جامعه را به دو گروه 

صورت باید پرسید که فرهنگ سیاسی توده تأثیر و  تقسیم کنیم، در آن« توده»
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های مدنی نقش بیشتری در فرآیند توسعه سیاسی و از قبل آن تثبیت تشکل
 دارد؛ یا فرهنگ سیاسی نخبه؟

طور کلی منظور از نخبگان ساز باشد؛ اما بهالبته ممکن است مفهوم نخبه مشکل 
های قدرت رسمی یا غیر رسمی باالتری سیاسی افرادی هستند که در موقعیت

ها و تحوالت سیاسی در حوزه کار خود گیریقرار دارند و نسبت به تصمیم
ز افراد جامعه، که هر شوند. یعنی تعداد محدودی اتر از بقیه محسوب میمطلع

یک در سپهر فعالیت خویش توفیق یافته و به مرتبه باالیی از سلسله مراتب 
 اند. ای نائل شدهحرفه

دهد که در باب فرهنگ نخبگان سیاسی، های پیشین نشان میرجوع به پژوهش
ای هایی که فرهنگ سیاسی نخبگان را زمینهدو دیدگاه وجود دارد: پژوهش

کنند که در دانند؛ آنها استدالل مییاسی و اجتماعی جامعه میبرای توسعه س
جامعه ایران، یکی از عوامل عدم دسترسی به توسعه سیاسی فرهنگ نامناسب 

ها، از مفهوم فرهنگ سیاسی استفاده نخبگان سیاسی است. در اغلب این پژوهش
د سید هایی ماننابزاری برای رسیدن به یک کارکرد اجتماعی شده است. پژوهش

( در این دسته قرار 1384زاده )( و وردی1379(، نصرتی نژاد )1376امامی )
طوح ها در مدل مفهومی خود از تمام ابعاد و سگیرند؛ بیشتر این پژوهشمی

هایی است که به بررسی دسته دوم پژوهش1فرهنگ سیاسی استفاده نکردند.
ند و قائل به تحول اتحول فرهنگ سیاسی نخبگان در یک دوره زمانی پرداخته

تطبیقی  ـ های تاریخیها بیشتر از روشفرهنگ سیاسی هستند. در این پژوهش
استفاده شده است و نظریات جدیدتری را از فرهنگ سیاسی مورد استفاده قرار 

( و ابراهیم 1383اکبر سراوانی )(، علی1380های قیصری )اند. پژوهشداده

                                                                                                    
هـای فرهنـگ سیاسـی بـدون دلیلـی      ها درک درستی از یک تئوری نشده است و شاخصدر اغلب این پژوهش .1

هـای مهـم، مـورد بررسـی قـرار      اند و این در حالی است که برخـی از شـاخص  محکم در کنار یکدیگر قرار گرفته
 گنجد. ( در این دسته می1379نژاد )اند. پژوهش نصرتینگرفته
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ها بدون گیرند. در برخی از  این تحلیل( در این دسته قرار می1384آبادی )
که آیا فرهنگ سیاسی قابل تحول و تغییر است یا خیر، تحول بحث در مورد این

 1اند.فرهنگ سیاسی را امری مفروض گرفته
های های موجود در تحلیلاما در بحث حاضر کوشش شده است برخی کاستی

خبگان  و نقش آن پیشین برطرف گردد. هدف تحلیل توصیفی فرهنگ سیاسی ن
دنبال چرایی های غیردولتی است. بنابراین ما بهدر ناکارآمدی سازمان

گیری فرهنگ سیاسی نخبگان ایران نیستیم، بلکه تنها در صدد توصیف شکل
نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی »رو ادعا آن است که باشیم. از ایناین فرهنگ می

یکی از عوامل اصلی و جدی  جای فرهنگ سیاسی مشارکتیو غیرمشارکتی به
 «. نیافتگی سیاسی بوده استتوسعه 

به بحث چگونگی  -با تنقیح-در این راستا با استفاده از دیدگاه گابریل آلموند
های غیردولتی در سه سطح نقش فرهنگ نخبگان سیاسی در عملکرد سازمان

 شود. پرداخته می

ایدئولوژی سیاسی، ، مسائلی چون میزان اعتماد به ساختار در سطح کالن
 گردد.تمرکززدایی و نگرش نخبگان سیاسی نسبت به این موضوعات بررسی می

گیری( به بررسی ساختارها و نخبگان )فرآیند تصمیم داددر سطح درون
شود. در این مرحله نگاه نخبگان حاکم به آزادی بیان و گذار پرداخته میسیاست

 ت.های غیردولتی مدنظر اسجایگاه سازمان
( عملکردهای نظام سیاسی در باب )روند اجرای تصمیم داددر سطح برون

 شود.مدارا اشاره میتساهل، حقوق شهروندی، های مدنیتشکل

 .  جامعه آماری و مدل مفهومی تحقیق1-2

در این راستا برای شناخت نخبگان سیاسی منطقا از اعضا دولت آغاز شد. 

                                                                                                    
  گیرند.( در این دسته قرار می1384( و ابراهیم آبادی )1383پژوهش سروانی ) .1
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ای آن از طرف اجتماع مورد سوال واقع طور سنتی دولت نهادی است که اعضبه
شوند واز نظر عملکردی تنها نهادی است که تصمیمات اساسی را اتخاذ می
 (. 8: 1383تواند صاحب صالحیت باشد )السول، کند و میمی

 لذا جمعیت آماری عبارتند از: 
ها های مختلف وزارتخانهمعاونین، قائم مقام آنها، مدیران کل و روسای بخشـ 
 ر دوره بعد از انقالب؛د

 نمایندگان مجلس؛ ـ 
 اعضای موثر و از نظر سیاسی با نفوذ؛ـ 
 ها؛ های اصلی ادارات استاناستانداران، فرمانداران و روسای بخشـ 
 های مرکزی احزاب سیاسی؛ها یا هیاتروسا و اعضا کمیتهـ 
 سردبیر روزنامه، مجالت سیاسی ناشران، مدیران مسوولـ 

حقوق و معاونان آنها و استادان برجسته  ـ های علوم سیاسیدانشکدهروسای ـ  
 1این حوزه.

صورت خبرگی در به اقتضای مسئله مورد مطالعه، کیفی بودن و انجام آن به
نظران انجام گردید جامعه اماری کمک چند نفر از صاحبتخمینی که به

 نفر برآورد شد.  220حدود
نفر؟ برای این سوال هیچ جواب درست  220اما سوال اصلی این است که چرا 

عنوان نخبه سیاسی نفر به 220توان به همه این ای وجود ندارد. میو قانع کننده
نفر  5طور دلخواه نخبگان سیاسی را به توان بهطور که میاستناد کرد همان

محدود کرد. انتخاب این عدد نه به این علت که عدد ساده و آسانی بود، بلکه به 
رو ین علت که ما سعی داشتیم با یک گروه عام به اندازه کافی بزرگ روبها

 شویم که از نظر آماری در باره نخبگان سیاسی ایران اعتبار داشته باشد. 

                                                                                                    
نظر علم سیاست و علوم اجتماعی خواسته شد نظر خود را در باب نوع فرهنگ الیت سیاسی بیـان  صاحب 15از  .1

 نمایند.
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اقتدار اخالقی اکثریت بخشی به »نویسد: می« الکسی دوتوکویل»طور که همان
هوش و تعقل این مسئله مبتنی است که در مجموعه افراد متحد و منسجم 

همین علت ما تالش ؛ به«فردبیشتری وجود دارد تا در افراد تنها و منحصر به
کردیم که درباره فرآیند فرهنگ سیاسی الیت بر مبنای یک اکثریت از نخبگان 

 (. 256: 1954سیاسی حکم صادر کنیم )دوتوکویل، 
ان عدد پس از تعریف و تعیین حدود جمعیت، حجم نمونه در قالب معادله کوکر

نفر افزایش  75نفر برآورد گردید که این عدد برای رسیدن به اشباع داده تا  67
یافت. سپس برای سنجش فرهنگ سیاسی این جامعه آماری از چند مولفه قابل 

گیری ذهنی در خصوص سه سطح بررسی که حاصل تقاطع سه نوع جهت
 ( استفاده گردید. 1-1)جدول1واقعیت سیاسی است

 ابعاد مطالعه فرهنگ سیاسی (1-1)جدول شماره 

 ابعاد
 سطح

 هاسیاست فرآیند سیاسی نظام سیاسی

 هاشناخت سیاست شناخت فرآیند سیاسی شناخت نظام سیاسی شناختی
احساسات نسبت به  احساسی

 نظام سیاسی
احساسات نسبت به 

 فرآیند سیاسی
احساسات نسبت به 

 هاسیاست
 هاارزیابی سیاست ارزیابی فرآیند سیاسی ارزیابی نظام سیاسی ارزیابانه

                                                                                                    
دادهـایش  هـا و درون هـایش، ضـرورت نقـش   گیری شناختی: این بعد به آگاهی از نظـام سیاسـی، نقـش   جهت .1

کند. بعد شناختی بر چگـونگی شـناخت سـاختارهای اساسـی و     هایش )خروجی( داللت میدادهها( و بروندی)ورو
 قواعد سیاست اشاره دارد.

معنای احساس وابستگی، دخالت، طرد و امثـال آن در مـورد   گیری احساسی: این بعد از فرهنگ سیاسی بهجهت ●
و سـاختار نظـام    یا مخالفت شـخص نسـبت بـه رهبـران      عنوان مثال احساس موافقتموضوعات سیاسی است. به

 سیاسی؛ 
توانند نـاظر  ت و این سه بُعد میقضاوت راجع به موضوعات سیاسی اس معنایگیری اررزیابانه: این بعد بهجهت ●

. سـطح فرآینـد سیاسـی    2. سطح نظـام سیاسـی،   1اند از: بر سه سطح از واقعیت سیاسی نیز باشند. این سه عبارت
 داد(.گذاری )برون. سطح سیاست3داد( و )درون

 



 197... فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم  و

 

تا مشخص شود کدام مدل فرهنگ سیاسی برای آنها صادق است. آیا مشارکتیِ 
ای هستند؟ البته آلموند در باب نخبگان از فرهنگ اقتدارآمیز و اطاعتی یا قبیله

نماید. در این راستا مدل مفهومی این پژوهش و موارد دموکراتیک استفاده می
 صورت زیر تنظیم شده است:ده در پرسشنامه بهمطرح ش



 های مطرح شده در پرسشنامه( مولفه 2-1جدول )

 متغیر شاخص مؤلفه بعد

گ سیاسی
فرهن

 مشارکت سیاسی در 
 زندگی مدنی

. رابطه 4. میزان تشویق سیاسی، 3. مشارکت در مدیریت شهری و محلی، 2. شرکت در انتخابات، 1 مشارکت سیاسی نخبگان
 . جلوگیری از مشارکت سیاسی نامتعارف.5مشارکت سیاسی و آگاهی سیاسی و 

 هاشرکت در احزاب و انجمن
. عضویت در 3ها و جایگاهشان در قوانین کشوری، . شناسایی قوانین انجمن2با احزاب، . آشنایی 1

های کارگری و صنفی با آگاهی سیاسی . رابطه اتحادیه5های خاص، . عضویت در انجمن4احزاب خاص، 
 های سیاسی با ثبات جامعه.. رابطه احزاب و انجمن6و 

 ها با هر رنگ، نژاد و مذهب.مشاغل دولتی از سوی همه گروهامکان تصدی  شرکت مردان در امور سیاسی
. امکان انتخاب در 2ها با هر رنگ، نژاد و مذهب و . امکان تصدی مشاغل دولتی از سوی همه گروه1 شرکت زنان در امور سیاسی

 های تأثیرگذار و... های مدیریتی و مسئولیتسمت  سیاسی، یا دیگر سمت

 دخالت بر اجرای امور نوع نظام سیاسی
. نقش دموکراسی در مشارکت سیاسی، 3ریزی از پایین به باال، . برنامه2ها، سازی. طرح ایده در تصمیم1
 . احترام به دموکراسی.5. نقش مردم در مشروعیت حکومت و 4

 
حمایت از آزادی بیان و 

 اندیشه

بحث در باب موضوعات 
 سیاسی

. قائل شدن حق برای طرف مقابل در 2روحیه منفعالنه در سیاست،  زدگی یا. دوری از تنش و هیجان1
 های سیاسی.. پیگیری نشست4. رعایت حریم در موضوعات سیاسی و 3وگوها، گفت

 انتشار آثار و مطالب مکتوب
. چاپ و ترجمه کتاب، حق آزادانه 2ها در نوشتن آزاد واقعیت، آگاهی از حق تألیف، . توانایی روزنامه1

. سودمند بودن 4های خارجی یا اینترنت ، . سودمند بودن استفاده مردم از رادیو تلویزیون3انتشار کتاب، 



 

 

 متغیر شاخص مؤلفه بعد
 . تاسیس نهادهایی برای صیانت از آزادی بیان.5های جمعی خصوصی در ایران و رسانه

احترام به حقوق  
 شهروندی

. حق سازماندهی 5ق تشکیل حزب و . ح4. حق انتقاد کردن از حکومت، 3. حق اعتراض، 2. حق رای، 1 
 نهادهای مدنی.

با  تساهل مدارا 
 احترام به تنوع تفکرات های سیاسینگرش

. آزاد گذاشتن مردم در پذیرش آرا و 2. اجازه دولت به مخالفانش در آزادانه بیان کردن عقاید خود، 1
. ارتقای 4رنگ، نژاد و مذهب، ها با هر . امکان تصدی مشاغل دولتی از سوی همه گروه3نظریات خود، 

 پذیری.. انعطاف5ها و ظرفیت افراد و گروه
. اعتماد به عملکرد 3گذاری، . اعتماد به سیستم قانون2های سیاسی ، اعتماد به دولت از حیث فعالیت  اعتماد سیاسی 

 های غیر دولتی.. اعتماد به عملکرد سازمان5احزاب و 
های عضویت در گروه 

 ارادی
های . تشکل4نفوذ، های ذی. احزاب سیاسی و گروه3های هنری، . سازمان2های علمی، . انجمن1 

 های غیر دولتی.. سازمان6های اجتماعی مجازی و . شبکه5مذهبی، -سیاسی
منابع ارتقادهنده آگاهی  

 سیاسی
عنوان منابع ماهواره بهاینترنت و -2عنوان منابع اطالعاتی سنتی و تلویزیون به–. روزنامه و رادیو 1 

 اطالعاتی مدرن.
  

 
 های غیر دولتیسازمان

. نقش جامعه مدنی 3در ایران،  N.G.O. دالیل ناکارآمدی 2های غیر دولتی و تمرکززدایی، سازمان-1 
. نگاه 5در ایران، N.G.O . ضعف سرمایه اجتماعی در تحقق4های غیر دولتی، در تکوین سازمان

 های غیر دولتی فرصت یا تهدید.. سازمان6در ایران و N.G.Oسیاسی در کاراییامنیتی نخبگان 
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 گیریجهت

 شناختی

 نظام  نظام )نوع حکومت، ساختار نظام( 

      

  

 گذاریسیاست 

 فرآیند  نفع(های ذی)احزاب، گروه

 

      

   

 اجرا 

های مدنی و )آزادی بیان، تشکل
 حزبی(

 

 گذاریسیاست
 

       

 ناکارآمدی

 هایسازمان
 غیردولتی

فرهنگ  
 سیاسی

الیت 
 حاکم

 

 گیریجهت

 احساسی

 
 نظام سیاسی 

 )افتخار به فرهنگ و هنر(

 
 نظام

 

      

  

 سیاست گذاری ) احزاب،  

 آزادی بیان، حقوق شهروندی(

 
 فرآیند

  

        

 

 

 

  
 اجرا 

 ها()نهادهای مدنی و تشکل

 
 گذاریسیاست

 

       

  

 گیریجهت

 ارزیابانه

 
 نظام سیاسی

 )عملکرد نظام سیاسی(

 
 نظام

 

      

  

 
 سیاست گذاری 

های مدنی، حقوق )تشکل
 شهروندی(

 
 فرآیند

  

      

   

  اجرا 
 گذاریسیاست

  های مدنی، تساهل و مدارا(شکل)ت

 

 ( مدل مفهومی پژوهش 1-1)شکل 

  



 

 

 . تعریف مفاهیم 1-3

 های غیردولتیسازمان  

ای ساده و صورت فریبندههای غیردولتی در نخستین برخورد بهاصطالح سازمان
چنان طیف وسیعی از کند، اما این اصطالح ماهیتاً در برگیرنده آنآسان جلوه می

های گوناگون است که تالش برای ارائه معنی و مفهومی ساده از آن سازمان
 رسد. نظر میکامالً بیهوده به

« نهادسازمان مردم»عنوان گونه که اخیرا در کشورمان بهیا آن سازمان غیردولتی
توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای شود مفهومی است که نه میشناخته می

آن یافت و نه امکان جستجوی تاریخچه معینی از زمان ایجاد آن وجود دارد. با 
ای اخیر باعث شده هویژه در دههها، بهگونه سازمانسابقه اینحال رشد بیاین

است که ساختار آن از مفهومی تقریبا ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود 
آور تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و ای شگفتگونهبه

ها و یا المللی و توانایی تاثیرگذاری بسیار، گاهی همدوش دولتبین
توان یکی از دالیل عمده این تحول را المللی تبدیل شود. شاید بهای بینسازمان

وجو کرد. اما بههای اخیر جستدر سال« جامعه مدنی جهانی»در رشد مفهوم 
شفاف نیست )گلشن پژوه،   1NGOرغم تاریخچه قابل مالحظه، مفهوم 

1386:10.) 
 40عملیاتی در  ـ  ( طی یک تحقیق ساختاری1990)2دانشگاه جان هاپکینز

های غیردولتی های سازمانبیان ویژگیکشور بر اساس پارامترهای زیر به
 پردازد: می
ها و های آنها عمدتاً از طریق کمکهایی که هزینهبرحسب درآمد: سازمان ـ1

                                                                                                    
1.NGO عنـوان  های غیرحکومتی است؛ ولی در متون فارسی بـه باشد که ترجمه فارسی آن سازمانمخفف واژه می

 های غیر دولتی رایج است. سازمان

2. http;//www.jhu.edu/ccss/pubs/pdf/caring. Pdf. 
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 شود؛های مردمی تامین میمساعدت
 ها غیراجباری و بدونبرحسب عرضه توان کاری: کار در این سازمان ـ2

 داشت مادی است؛چشم
صورت کنند بهها یا کاالهای خدماتی که ارائه میها از حیث خروجیسازمان ـ3

المنفعه هستند و کاالهایی از نوع عمومی های عامهایی که مانند خیریهسازمان
 اند؛کنند تعریف شدهتولید می

شود و در هایی که سود خالص آنها میان متولیان سازمان توزیع نمیسازمان ـ4
 شوند؛های غیردولتی شناخته میحیطه تشکل

ها تا حدودی نهادینه شده و تثبیت یافته باشد. سازمان یافتگی تشکل ـ5
الساعه که هیچ ساختار واقعی و هویت سازمانی ندارند، های موقت و خلقتجمع

 واجد تعریف نیستند؛
 خصوصی بودن: از حیث سازمانی از دولت جدا هستند؛ ـ6
های خودشان تسلط و نظارت ودگردانی و استقالل: بتوانند بر فعالیتخ ـ7

 داشته باشند؛
توزیع غیر انتفاعی: حاصل به موسسین یا مدیران تعلق نگیرد و در جهت  ـ8

 کار گرفته شود؛اهداف سازمان به
صورت داوطلبانه ها بههای این تشکلداوطلبانه بودن: شرکت در فعالیت ـ9

 پذیری آنها آزاد است. بوده و نظام عضو
باشد: شرح زیر میبنابراین یک سازمان غیردولتی دارای پنج ویژگی به 

استقالل،  -یافتگی )نهادینه و تثبیت شدن(، غیردولتی بودن، خودگردانیسازمان
توان ها به موارد زیر میترین این مولفهغیرانتفاعی و داوطلبانه بودن؛ از مهم

 اشاره کرد. 

 حاکمالیت 

گرایی باشد. وی در گر نوعی نخبهتواند بیانمی« ابرمرد»در اندیشه نیچه، مقوله 



 

 

گوید: تاریخ بشر عبارت است از تاریخ مبارزه بین شرح نظریه انسان برتر می
که جهان و جامعه، عرصه نژادهای عالی و پست، میان توانایان و ناتوانایان و این

سوی اوج و نبرد و پیروزی تمام نیرو بهاَبَرمردها و نوابغ است که با  عملِ
روند. فقط آنها هستند که سازنده تاریخند و به هیچ قاعده اخالقی در این سیر می

تو نیز برای مفهوم . پاره)257: 1363علی آقابخشی، (به اوج، مقید نیستند 
ی دهد: در یکی، این مفهوم همهنخبگان یا برگزیدگان دو تعریف ارائه می

گیرد و در دیگری معنای محدودتری دارد که ن اجتماعی را در بر میبرگزیدگا
ی برگزیدگان، تعداد فقط شامل برگزیدگان حکومت است. تعریف گسترده

معدودی از افرادی را که هر یک در سپهر فعالیت خویش توفیق یافته و به 
رد. گیاند، نیز در بر میای نائل شدهی باالیی از سلسله مراتب حرفهمرتبه

« التاری»که در اند یا اینهای خوبی گرفتهی زندگی نمرهکه در مسابقهکسانی
: 1370ای نصیبشان شده است )آرون، های برنده، شماره«اجتماعی»زندگی 

519-517 .) 
 بایست از دو جنبه مورد توجه قرار داد:را در کل می« نخبه»بنابراین مفهوم 

 ی شهرت است؛. نخبه کسی است که در جامعه دارا1
. نخبه کسی است که در جامعه از نظر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 2

 (. 191-192: 1390شود )خواجه سروی، محسوب می« بهترین»فرهنگی 
تو و موسکا کمک گرفته شده که چرا در این بحث مخصوصاً از نظرات پارهاین

دیگری، عالمانه گروه نخبه است، به این دلیل بوده که این دو بیش از هر محقق 
اند و مثابه مفهومی کامالً کلیدی در علوم اجتماعی جدید مطرح کردهسیاسی را به

گرا و علمی تحقیقات خویش تأکید دارند. بنابراین با حفظ بر خصلت عینیت
وفاداری به چارچوب اصلی نظریه، بر آن بخش از نظرات و مفروضات آنان 

معاصر،  های سیاسی جامعه ایرانتر با ویژگیتکیه گردید که ضمن انطباق بیش
توانایی تحلیل عملکرد نخبگان را در راستای وظایف خود داشته باشد )ازغندی، 

1385 :13 .) 



 يفصلنامه دولت پژوه   204

 

 فرهنگ سیاسی

گیری وربا معتقدند، هر نظام سیاسی متضمن یک الگوی خاص از جهت -آلموند
عبارت دیگر دارای یک قلمروی ذهنی های سیاسی است، یا بهسوی کنشبه

است است که به جامعه ترتیب نهادها و اتکای اجتماع بر یافته درباره سیسازمان
باور وی در ارزیابی به (.Almond, 1965, 42-34)دهد افعال فردی معنا می

سطح فرهنگ سیاسی یک جامعه مفروض، چهار ضابطه را باید در نظر گرفت 
 . (101-102: 1367)پالمر؛ مونتی و دیگران، 

ها سیاسی، تاریخ، قانون اساسی و مانند این. فرد چه دانشی درباره ملت، نظام 1
 دارد؟

های سیاسی مشیهای نخبگان سیاسی مختلف و خطها و نقش. از ساخت2
 داند و احساسات او در مورد این امور چیست؟پیشنهادی، چه می

ها، افراد و تصمیمات مشی در سطح پایین، ساخت. فرد درباره اجرای خط3
 بر دانش و احساس، چه نظر و قضاوتی دارد؟هدرگیر در این فرآیند عالو

کند و درباره عنوان عضوی از نظام سیاسی تصور می. چگونه خود را به4
 شناسد؟کند؟چه هنجارهایی از مشارکت را میهایش چگونه فکر میقابلیت

های گیریها و باورهای مردم و نخبگان را و بعد دوم جهتبعد اولی دانسته
نها و بُعد سوم نحوه داوری و قضاوت آنها را نسبت به نظام عاطفی و احساسی آ

دهد. اما در ایران ها و ورودی و خروجی نظام نشان میسیاسی و مقررات، نقش
عنوان گروه تاثیرگذار طور اعم و در بین نخبگان حاکم بهفرهنگ سیاسی به

یک  قول جیمز روزنا که معتقد بود وظیفه اصلیطور اخص چگونه است؟ بهبه
های فرهنگ سیاسی های پیچیده است؛ در زیر گرهدانشگاهی ساده کردن پدیده

ایران را « رنه گروسه(. »14 :1392القلم، کنیم )سریعایران را ساده می
ی تاریخی های عمدهها و جریانها، گروهسرزمینی در مسیر و گذرگاه فرهنگ

کند. این امر که ایران در چهار راه حوادث قرار گرفته، نقش مهمی در تلقی می



 

 

بندی شخصیت ایرانی، ساختار قدرت و نوع نظام سیاسی داشته است. یکی شکل
های باورها و رفتارهای گوناگون و بعضا متعارض ایرانیان، همین از سرچشمه

که در رهگذر ای وضعیت جغرافیایی و تاریخی بوده است. از این منظر جامعه
رو تاریخ و تمدن قرار دارد، مردم آن با دو وجه شخصیتی مثبت و منفی روبه

طرف، اندیشه و بینشی باز و منعطف با شرایط جدید دارند و از شوند: از یکمی
دلیل سر راه بودن، در معرض مسخ فرهنگی و تبعیت بیشتری قرار سوی دیگر به

 (. 39: 1382دارند )ابطحی، 
دالیل متعدد فرهنگ تابع معرفی را بهمحققین فرهنگ ایرانی، آن بنابراین

توانند کنند تا فرهنگ مشارکتی؛ در چنین فرهنگی، افراد همکاری قوی نمیمی
 هم ضعیف است. با هم داشته باشند و اعتمادشان به

هایی آیا خلقیات ایرانیان ضعف»در این راستا فراستخواه با طرح این سؤال که  
ای آماری متشکل از پیمایشی با جامعهکوشد در قالبِ کاری شبهمی «دارد؟

های کشور به این سؤال پاسخ دهد؛ در اعضای هیأت علمی و گروهی از نخبه
این راستا، ضعف فرهنگ کار جمعی، رودربایستی، عدم شفافیت، خودمحوری، 

را از  بینیپیش غلبه احساسات بر خردورزی، رواج دروغ و رفتارهای غیرقابل
(. ماروین زونیس نیز چهار 1394داند )فراستخواه،  ها میجمله این ضعف

خصوص نخبگان سیاسی بر خصوصیت برای فرهنگ سیاسی ایرانیان به
شمارد: بدبینی سیاسی، بی اعتمادی شخصی، احساس عدم امنیت آشکار و می

 (. 447: 1387کشی میان فردی )زونیس، بهره
های مدنی و توسعه سیاسی قش سلبی در تحقق تشکلاما این فرهنگ چگونه ن

بر پرسشنامه جهت را ایفا نموده است؟جهت پاسخگویی به سوال مذکورعالوه
ایم و سپس براساس مقطع زمانی را در نظر گرفته 4سنجش نوع فرهنگ سیاسی 

مقاطع زمانی مختلف چند نمونه گفتمان را پیرامون نحوه تاثیرگذاری فرهنگ 
ایم؛ در پرسشنامه سعی برگزیده نهادهای مردمسازمانن بر عملکرد سیاسی نخبگا

گردید جهت سنجش نوع فرهنگ سیاسی فاکتورهای مشارکت سیاسی، اعتماد 
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های مدنی سنجیده و سیاسی، آزادی بیان، حقوق شهروندی، تساهل مدارا، تشکل
 ها با عملکرد آنها مقایسه گردید. پاسخ

 ریهای آما. ارزیابی داده1-4

، از 1انددرصد زن بوده 31دهندگان مرد و درصد از پاسخ 69الیت سیاسی 75از 
 27سال  50-60درصد،  44سال  40-50سال،  40درصد تا  21لحاظ سن 

 15درصد فوق لیسانس،  47درصد. از لحاظ تحصیالت  8سال  60-70درصد، 
ع درصد تحصیالت حوزوی. از لحاظ نو 1درصد دکتری،  37درصد لیسانس، 

از لحاظ سابقه . درصد خصوصی 8درصد اجرایی،  51درصد علمی،  41حرفه 
سال و  30درصد باالی  9، 20-30درصد  19سال،  20درصد زیر  61اشتغال 

 70درصد از پاسخ به این گزینه خودداری نمودند. از لحا ظ گرایش جناحی 11
درصد  15 گرادرصد اصول 15، 2درصد ترجیح دادند از جناح مستقل یاد نموده

منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق، از آزمون باشند. بهطلب میاصالح
 شود. اسمیرنوف استفاده می-کولموگروف 

( وضعیت عضویت الیت 3-1ابتدا در قالب هفت گزینه سعی گردید )جدول 
های مختلف بررسی گردد. اصل را بر این گذاشتیم ها و گروهسیاسی در تشکل

های مختلف ها و گروهارکتی بودن و وضعیت عضویت در تشکلکه بین مش
  رابطه معناداری وجود دارد.

                                                                                                    
یکی از نکات کلیدی در توزیع پرسشنامه تعادل منطقی بین جامعه آمـاری زن و مـرد اسـت. بـا دانسـتن ایـن        .1

 فرض علت عدم رعایت این نکته تعداد کم الیت سیاسی زن به نسبت مردان است. پیش

ح مسـتقل  اند که از جنادرصد ترجیح داده 70جامعه آماری در مقابل این سوال که گرایش جناحی شما چیست؟ .2
  یاد نمایند.



 

 

 هاها و گروهدهندگان در تشکلاوانی مربوط به وضعیت عضويت پاسختوزيع فر( 3-1)جدول 

 تشکل یا گروه
 عضو فعال

 )درصد فراوانی(

 عضو غیر فعال
 )درصد فراوانی(

 غیر عضو
 )درصد فراوانی(

بدون پاسخ 
 )درصد فراوانی(

 4 7. 18 24 3. 53 تحقیقاتیـ  های علمی، آموزشیانجمن

 3. 9 7. 54 28 8 موسیقیـ های هنری سازمان

 0 7. 30 3. 13 56 نفوذهای ذیاحزاب سیاسی و گروه

 7. 6 3. 13 3. 37 7. 42 مذهبی )نهاد رهبری، بسیج، انجمن اسالمی(ـ های سیاسی تشکل

 4 7. 30 7. 34 7. 30 بوک و... (های اجتماعی مجازی )فیسشبکه

 7. 2 32 3. 25 40 های غیر دولتیسازمان



 يفصلنامه دولت پژوه   208

 

 
عضویت پاسخ ای مربوط به توزیع درصد فراوانی وضعیت نمودار میله  

 های مختلفها و گروهدهندگان در تشکل
رادیو و تلویزیون، ـ  ضمنا میزان استفاده جامعه آماری از منابع اطالعاتی●

(. تا میزان آگاهی افراد بر 4-1سنجیده شد )جدول-ماهواره، مجله، کتاب 
 اساس استفاده آنها از منابع اطالعاتی بررسی گردد. 

تلویزیون داخلی از سطح ـ دار در خصوص استفاده از رادیو عدد معنی ●  
توان گفت که نسبت دو گروه )کمتر و باشد؛ پس میدرصد کمتر نمی 5خطای 

داری ندارد؛ به این معنی که مساوی متوسط و باالتر از متوسط( اختالف معنی
رادیو و تلویزیون داخلی دارای جایگاه مناسبی در زندگی روزمره پاسخ 

 باشد. عنوان یک منبع اطالعاتی نمیدگان بهدهن
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درصد کمتر شد  5دار مربوط به استفاده از ماهواره از سطح خطای عدد معنی ● 
که این بدان معناست که فرض صفر مبنی بر برابری نسبت گروه اول و دوم 

گیرد و از آنجا که نسبت مشاهده شده گروه اول )کمتر مورد تایید قرار نمی
توان نتیجه گرفت که ماهواره جایگاه باشد پس میمی  64. 0سط( مساوی متو

 عنوان یک منبع اطالعاتی در زندگی روزمره پاسخ دهندگان دارد. ضعیفی به
که در خصوص سایر منابع اطالعاتی روزنامه، مجله و کتاب با توجه به این ●

نسبت  باشد ودرصد کمتر می 5داری محاسبه شده از سطح خطای اعداد معنی
مشاهده شده گروه دوم )زیاد( از گروه اول )کمتر و مساوی متوسط( بیشتر 

توان گفت که منابع اطالعاتی مورد بحث از جایگاه مناسبی در است؛ پس می
 باشد. زندگی روزمره پاسخ دهندگان برخوردار می

 جايگاه منابع اطالعاتی در زندگی روزمره پاسخ دهندگان  (4-1) جدول

 هاگروه پاسخ اطالعاتیمنابع 
نسبت 

 مشاهده شده

نسبت 
 آزمون

عدد 
 داریمعنی

 روزنامه و مجله

کمتر یا مساوی متوسط 
 )کم(

0 .24 0 .5 0 .000 

 76. 0 بیشتر از متوسط )زیاد(

 رادیو و تلویزیون داخلی

کمتر یا مساوی متوسط 
 )کم(

0 .58 0 .5 0 .245 

 42. 0 بیشتر از متوسط )زیاد(

استفاده از اینترنت، پست 
 الکترونیکی

کمتر یا مساوی متوسط 
 )کم(

0 .25 0 .5 0 .000 

 75. 0 بیشتر از متوسط )زیاد(

 مطالعه کتاب

کمتر یا مساوی متوسط 
 )کم(

0 .28 0 .5 0 .000 

 72. 0 بیشتر از متوسط )زیاد(

 استفاده از ماهواره

کمتر یا مساوی متوسط 
 )کم(

0 .62 0 .5 0. 0047 

 38. 0 بیشتر از متوسط )زیاد(
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 های سنجش فرهنگ سیاسی. مولفه1-4-1

مولفه فرهنگ سیاسی الیت حاکم ارزیابی گردید تا نوع فرهنگ سیاسی  9در 
  1جامعه آماری مشخص گردد.

 P1P=2فرض صفر آماری:  
 2P≠1Pفرض یک آماری:  

که فرد میزان احساس افتخار خویش را  گیری احساسی نسبت به نظام:جهت ●
هنر ایران، و خصوصیات اخالقی  مردم ـ  کند تاریخ نسبت به سه گزینه بیان می

 ها بررسی گردد. در قالب این سواالت سعی گردید نگاه و احساس  الیت ایران.
 کنم.به خصوصیات اخالقی  مردم ایران افتخار می

 کنم.میبه تاریخ و هنر ایران افتخار 
گیری احساسی نسبت جهت»ای مربوط به متغیر نتایج حاصل از آزمون دو جمله

 «به نظام

 هاگروه پاسخ
نسبت 

 مشاهده شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 0 5. 0 11. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 89. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

 
دست آمده از داری بهگردد، عدد معنیمیطور که در جدول فوق مشاهده همان

باشد که این بدان معناست که فرض صفر مبنی درصد کمتر می 5سطح خطای 
گیرد، بنابراین با توجه به بر برابری نسبت دو گروه پاسخ مورد تایید قرار نمی

توان نتیجه گرفت که که نسبت گروه دوم )موافقین( بیشتر بوده است میاین
 باشند. گیری احساسی مثبت نسبت به نظام میدارای جهت دهندگانپاسخ

                                                                                                    
ای که در مورد کند: مشارکتی، اطاعتی و قبیلهبر اساس مدل گابریل آلموند  او ازسه نوع فرهنگ سیاسی یاد می . 1

 شود. الیت سیاسی معموال تحت عنوان فرهنگ سیاسی اقتدارآمیز و دموکراتیک یاد می
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های برای سنجش این مفهوم قضاوت گیری ارزشیابانه نسبت به نظام:جهت ●
فرد نسبت به ابعاد مختلف نظام از جمله عملکرد نظام سیاسی، جایگاه کشور در 

عنوان یک کل های غیر دولتی و احزاب بهالملل، عملکرد سازماننظام بین
 کند. ها بیان میطراحی شد که فرد میزان موافقت و مخالفت خود را با این گویه

 سی قابل اعتماد است.عملکردنظام سیا
 گذاری کشور قابل اعتماد است.شیوه  قانون

 های غیردولتی و احزاب سیاسی قابل اعتماد است. عملکرد سازمان
 الملل باعث مباهات است.جایگاه کشور در نظام بین

گیری ارزشیابانه جهت»نتایج حاصل از آزمون دو جمله ای مربوط به متغیر 
 «نسبت به نظام

 هاپاسخگروه 
نسبت مشاهده 

 شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 1 5. 0 49. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 51. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

دست آمده از سطح خطای داری بهگردد عدد معنیمطابق جدول فوق مشاهده می
فرض صفر باشد که این بدان معناست که دلیلی برای رد درصد بیشتر می 5

توان نتیجه گرفت که آید؛ میدست نمیمبنی بر برابری نسبت دو گروه پاسخ به
 گیری ارزشیابانه مثبت نسبت به نظام  نمی باشند. دهندگان دارای جهتپاسخ

برای سنجش این مفهوم شناخت فرد از  گیری شناختی نسبت به نظام:جهت ●
 شود. یده مینوع حکومت، رابطه حکومت با مشارکت سیاسی سنج

 دموکراسی راه رسیدن به مشارکت سیاسی است.
 های حکومتی ارجحیت دارد.دموکراسی بر سایر شیوه

 تحت بعضی شرایط یک نظام استبدادی بهتر از دموکراسی است.
گیری شناختی نسبت جهت»ای مربوط به متغیر نتایج حاصل از آزمون دو جمله

 « به نظام
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 هاگروه پاسخ
مشاهده نسبت 

 شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 0 5. 0 12. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 88. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

 
دست آمده از داری بهگردد، عدد معنیطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

باشد که این بدان معناست که فرض صفر مبنی درصد کمتر می 5سطح خطای 
گیرد، بنابراین با توجه به برابری نسبت دو گروه پاسخ مورد تایید قرار نمیبر 
توان نتیجه گرفت که که نسبت گروه دوم )موافقین( بیشتر بوده است، میاین

 باشند. گیری شناختی مثبت نسبت به نظام میدهندگان دارای جهتپاسخ
میزان اعتماد که فرد  داد )فرآیند(:گیری احساسی نسبت به درونجهت ●

های مدنی و آزادی بیان خویش را به مشارکت سیاسی احزاب سیاسی، تشکل
 نماید. بیان می

آزار، بلکه کند نباید به او گفت شهروند بیکه در سیاست شرکت نمیکسی
 منفعل است. 

گذاری جمعی مشکل ما ایرانیان در مشارکت جمعی، سیستم سازی و هدف
 داریم.

نفع تلویزیون خصوصی در کشور که تحت کنترل دولت نباشد به ـ وجود رادیو
 مردم است. 

 های خارجی یا اینترنت شود. دولت حق ندارد مانع استفاده مردم از رسانه
سیاسی برای صیانت از آزادی بیان باید حمایت ـ  از هرگونه ابزارهای قانونی

 کرد.
 دولت باید به مخالفانش اجازه دهد عقاید خود را آزادانه برای همه بیان کنند. 

گیری احساسی نسبت جهت»ای مربوط به متغیر نتایج حاصل از آزمون دو جمله
 « دادبه برون
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 هاگروه پاسخ
نسبت 

 مشاهده شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 0 5. 0 88. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 12. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

 
دست آمده از داری بهگردد عدد معنیطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

باشد که این بدان معناست که فرض صفر مبنی درصد کمتر می 5سطح خطای 
گیرد، بنابراین با توجه به بر برابری نسبت دو گروه پاسخ مورد تایید قرار نمی

توان نتیجه گرفت که گروه اول )مخالفین( بیشتر بوده است، میکه نسبت این
 باشند. داد نمیگیری احساسی مثبت نسبت به دروندهندگان دارای جهتپاسخ

فرد میزان شناخت خود را از وظایف   داد:گیری شناختی نسبت به درونجهت ●
 نماید. سیاسی خود در جامعه بیان می

 شرعی است.شرکت در انتخابات یک وظیفه 
اگر فردی کاندیدای مورد قبول خود را در میان کاندیداها نیابد، باز هم باید در 

 انتخابات شرکت نماید.
تاثیر است، باز هم باید در اگر فرد تردید دارد که رای او در نتیجه انتخابات بی

 انتخابات شرکت نماید.
تخابات شرکت صرفا برای انتخاب فرد موردنظر جهت مناصب سیاسی در ان

 نمایم.می
ها و تصمیم نظام نمایم بر برنامهبا تفکرات و مطالعات سیاسی سعی می

 گذار باشم.تأثیر
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گیری شناختی نسبت جهت»ای مربوط به متغیر نتایج حاصل از آزمون دو جمله
 « دادبه درون

 هاگروه پاسخ
نسبت مشاهده 

 شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 0 5. 0 24. 0 مساوی متوسط )مخالف(کمتر یا 

 76. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

 
دست آمده از داری بهگردد، عدد معنیطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

باشد، که این بدان معناست که فرض صفر مبنی درصد کمتر می 5سطح خطای 
گیرد، بنابراین با توجه به بر برابری نسبت دو گروه پاسخ مورد تایید قرار نمی

توان نتیجه گرفت که این که نسبت گروه دوم )موافقین( بیشتر بوده است، می
 باشند. داد میگیری شناختی مثبت نسبت به دروندهندگان دارای جهتپاسخ

در این پژوهش برای سنجش این  داد:گیری ارزشیابانه نسبت به درونجهت ●
های مشارکت سیاسی، های سیاسی، کانالهای فرد در زمینه نقشمفهوم ارزیابی

نقش زنان در جامعه  طراحی شد که فرد میزان موافقت و مخالفت خود را بیان 
 کند. می
 

های سیاسی سبب تقویت و ثبات سیاسی جامعه شرکت در احزاب و انجمن
 شود.می

ی کارگری و صنفی نقش تاثیرگذاری در آگاهی سیاسی ایفا هااتحادیه
 نمایند.می
 رسد در واگذاری مناصب سیاسی زنان اغلب گزینه مناسبی نیستند.نظر میبه

 های تاثیرگذار زنان گزینه مناسبی هستند.های مدیریتی و مسئولیتبرای سمت
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 هاگروه پاسخ
نسبت 

 مشاهده شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 0 5. 0 88. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 12. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

دست آمده از داری بهگردد عدد معنیطور که در جدول فوق مشاهده میهمان
باشد که این بدان معناست که فرض صفر مبنی درصد کمتر می 5سطح خطای 

گیرد، بنابراین با توجه به قرار نمیبر برابری نسبت دو گروه پاسخ مورد تایید 
توان نتیجه گرفت که که نسبت گروه اول )مخالفین( بیشتر بوده است، میاین

 باشند. داد نمیگیری احساسی مثبت نسبت به برونپاسخ دهندگان دارای جهت

که فرد میزان احساس خوشبینی خود  داد:گیری احساسی نسبت به برونجهت ●
های غیر برنامه و سیاست اصلی نظام سیاسی در باب جایگاه سازمانرا نسبت به 

 کند.دولتی بیان می
عنوان ارکان جامعه مدنی از هیچ تالشی ها بهبرای تثبیت موقعیت این سازمان

 نباید کوتاهی کرد. 
معنوی در راه تکوین ـ  گذاری مادیتر، هرگونه سرمایهبا توجه به مسائل مهم

 تالف وقت است. ها ااین سازمان
 اندازند. رغم ظاهر فریبنده امنیت ملی را به مخاطره میاین نهادها به

گیری احساسی نسبت جهت»ای مربوط به متغیر نتایج حاصل از آزمون دو جمله
 « دادبه برون

 هاگروه پاسخ
نسبت 

 مشاهده شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 0 5. 0 88. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 12. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

دست آمده از داری بهگردد عدد معنیطور که در جدول فوق مشاهده میهمان
باشد که این بدان معناست که فرض صفر مبنی درصد کمتر می 5سطح خطای 
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گیرد، بنابراین با توجه به بر برابری نسبت دو گروه پاسخ مورد تایید قرار نمی
توان نتیجه گرفت که که نسبت گروه اول )مخالفین( بیشتر بوده است، میاین

 باشند. داد نمیگیری احساسی مثبت نسبت به بروندهندگان دارای جهتپاسخ
داد: که میزان شناخت فرد از حقوق گیری شناختی  نسبت به برونجهت ●

های سازمان تواند در تکوینشهرونی، تساهل مدارا و نقشی که این مفاهیم می
 شود. غیر دولتی ایفا نماید سنجیده می

 تصدی مشاغل دولتی برای همه افراد از هر رنگ جنس و مذهب مجاز است. 
 دولت باید به مخالفانش اجازه دهد عقاید خود را آزادانه بیان کنند. 

های وابسته به آن، از جمله حقوق انتقاد کردن از افراد. حکومت و سازمان
 است. شهروندی 

های آگاهی نخبگان سیاسی از حقوق شهروندی یکی از عوامل کارآمدی سازمان
 شود. میغیردولتی محسوب 

های غیردولتی از ارکان جامعه مدنی که سازماناعتقاد نخبگان سیاسی به این
 باشند، دلیل بر ضعف این نهادهاست. نمی

 های مدنی را دارد. هر فردی حق شرکت در تشکل
گیری شناختی نسبت جهت»ای مربوط به متغیر یج حاصل از آزمون دو جملهنتا

 «دادبه برون

 هاگروه پاسخ
نسبت مشاهده 

 شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 000. 0 5. 0 04. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 96. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

 
دست آمده از سطح داری بهبر اساس اطالعات مندرج در جدول فوق، عدد معنی

باشد که این بدان معناست که فرض صفر مبنی بر درصد کمتر می 5خطای 
گیرد، بنابراین با توجه به برابری نسبت دو گروه پاسخ مورد تایید قرار نمی
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توان نتیجه گرفت که که نسبت گروه دوم )موافقین( بیشتر بوده است، میاین
 باشند. داد میشناختی مثبت نسبت به برونگیری دهندگان دارای جهتپاسخ

در این گزینه ارزیابی فرد از علل ناکارآمدی  داد:نگاه ارزیابانه نسبت به برون ●
 . شودداد سنجیده میعنوان یک برونهای غیر دولتی بهسازمان

 
ناکارآمد -اعتماد عمومی  -دلیل نبود سرمایه اجتماعیهای غیردولتی بهسازمان
 هستند.
اداری به اهداف و جایگاه اصلی  -دلیل موانع سیاسیهای غیردولتی بهسازمان

 اند.خود نرسیده
ها در وجود نگاه امنیتی نخبگان سیاسی نسبت به عملکرد این سازمان

 ناکارآمدی آن موثر است.
گیری ارزشیابانه جهت»ای مربوط به متغیر نتایج حاصل از آزمون دو جمله

 «دادنسبت به برون

 هاگروه پاسخ
نسبت 

 مشاهده شده

نسبت 
 آزمون

 داریعدد معنی

 489. 0 5. 0 45. 0 کمتر یا مساوی متوسط )مخالف(

 55. 0 بیشتر از متوسط )موافق(

 
دست آمده از سطح خطای داری بهگردد عدد معنیمطابق جدول فوق مشاهده می

برای رد فرض صفر باشد که این بدان معناست که دلیلی درصد بیشتر می 5
توان نتیجه گرفت که آید، میدست نمیمبنی بر برابری نسبت دو گروه پاسخ به

 باشند. داد نمیگیری ارزشیابانه مثبت نسبت به بروندهندگان دارای جهتپاسخ

  



 يفصلنامه دولت پژوه   218

 

های غیر تاثیر فرهنگ سیاسی بر کارایی سازمان». تجزیه و تحلیل 1-4-2
 «دولتی

 P1P=2فرض صفر آماری:   
 2P≠1Pفرض یک آماری:   

تاثیر فرهنگ »ای مربوط به سواالت مرتبط با نتایج حاصل از آزمون دو جمله
 « های غیر دولتیسیاسی بر کارایی سازمان

 متن گزاره ردیف
گروه 

 هاپاسخ

نسبت 
مشاهده 

 شده

نسبت 
 آزمون

عدد 
 داریمعنی

1 

های غیر دولتی محصول تغییر سازمان
به تمرکززدایی نگاه از تمرکزگرایی 
 است.

3=> 
 )مخالف(

0 .24 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .76 

2 

وجود نگاه امنیتی نخبگان سیاسی 
ها در نسبت به عملکرد این سازمان

 ناکارآمدی آن موثر است.

3=> 
 )مخالف(

0 .29 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .71   

3 

آگاهی نخبگان سیاسی از حقوق 
عوامل کارآمدی شهروندی یکی از 

های غیر دولتی محسوب سازمان
 شود.می

3=> 
 )مخالف(

0 .15 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .85   

4 

ها برای تثبیت موقعیت این سازمان
عنوان ارکان جامعه مدنی از هیچ به

 تالشی نباید کوتاهی کرد.

3=> 
 )مخالف(

0 .25 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .75   

5 

تر، هرگونه به مسائل مهمبا توجه 
معنوی در راه  -گذاری مادیسرمایه

ها اتالف وقت تکوین این سازمان
 است.

3=> 
 )مخالف(

0 .89 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .11   



 219... رابطه فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم  و

 

6 
رغم ظاهر فریبنده امنیت این نهادها به

 اندازند.ملی را به مخاطره می

3=> 
 )مخالف(

0 .89 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .11   

7 

که اعتقاد نخبگان سیاسی به این
های غیر دولتی از ارکان سازمان

باشند، دلیل بر ضعف جامعه مدنی نمی
 این نهادهاست.

3=> 
 )مخالف(

0 .59 0 .5 0 .165 

3< 
 )موافق(

0 .41   

8 

دلیل کاهش های غیر دولتی بهسازمان
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، 

 ناکارآمد هستند.

3=> 
 )مخالف(

0 .38 0 .5 0 .047 

3< 
 )موافق(

0 .62   

9 

دلیل موانع های غیر دولتی بهسازمان
سیاسی اداره به اهداف و جایگاه اصلی 

 اند.خود دست نیافته

3=> 
 )مخالف(

0 .25 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .75   

10 
های هر فردی حق شرکت در تشکل

 مدنی را دارد.

3=> 
 )مخالف(

0 .2 0 .5 0 .000 

3< 
 )موافق(

0 .98   

 
 توان ادعا کرد که:داری محاسبه شده میبر اساس اعداد معنی

درصد کمتر  5داری محاسبه شده از سطح خطای که عدد معنیبا توجه به این
باشد و نسبت فراوانی گروه موافقین بیشتر از گروه مخالفین است، بنابراین می

 10و 9-8-4-3-2-1دهندگان با عبارات ردیف که پاسخشود نتیجه گرفته می
 موافق هستند. 
درصد کمتر  5داری محاسبه شده از سطح خطای که عدد معنیبا توجه به این

باشد و نسبت فراوانی گروه مخالفین بیشتر از گروه موافقین است، بنابراین می
 مخالف هستند.  6و  5دهندگان با عبارات ردیف شود که پاسخنتیجه گرفته می
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درصد بیشتر  5داری محاسبه شده از سطح خطای که عدد معنیبا توجه به این
است، بنابراین نسبت موافقین و مخالفین در مورد عبارت هفتم تفاوت 

 دهندگان نه موافق و نه مخالف هستند. که پاسخداری ندارد، به این معنیمعنی
 ا تاکید بر چهار دوره(. مطالعه موردی فرهنگ نخبگان سیاسی )ب1-5

جهت بررسی فرهنگ الیت حاکم، گام دوم بررسی عملکرد این جامعه آماری 
، تغییر در 1357پیروزی انقالب 1ها مشخص گردد.است تا میزان تطابق جواب

ساختار سیاسی در ایران و فراهم شدن زمینه برای تکوین نهادهای غیردولتی در 
سال از زمان  37 . اکنون با گذشت بیش ازساختار اجتماعی و سیاسی ایران بود

توان تکوین، حیات و فعالیت نهادی پیروزی انقالب، با نگاهی به گذشته می
مردمی در خالل این مدت را به چهار دوره تقسیم کرد. دوران نخست، مقطع 
یازده سالی است که با پیروزی انقالب آغاز و با رحلت امام )ره( در خرداد ماه 

جمهوری هاشمی ریاست 1368-76پذیرد. دوره دوم دوران میپایان  1367
جمهوری خاتمی و ریاست 1376-1385رفسنجانی، دوران سوم از خرداد ماه 

 نژاد است. جمهوری احمدیدوران ریاست1385-1393دوران چهارم
ی آغازین با پیروزی انقالب و تدوین قانون اساسی آغاز شد، دوران یازده ساله

رسمیت و تشکیل اجتماعات و احزاب های فردی بهق و آزادیکه در آن حقو
ترین شکل در آزاد اعالن گردید. در چنین فضایی مشارکت مردم به گسترده

ای مند، بلکه تودهیافته و قاعدهجامعه وجود داشت. اما این مشارکت نه سازمان
یطی بر های مذهبی انقالب قرار داشت. حاکم بودن چنین شراو ملهم از اندیشه

وجود آمده های غیردولتی بههای آغازین سازمانجامعه سبب گردید تا در ماه
رسالت اصلی خود که همانا سازماندهی مشارکت مردم است را یا فراموش کرده 

های اخیر بسیار همین دلیل سازمانو یا مجالی برای تعقیب آن پیدا نکنند. به
ای و یا تعقیب و یکرد خیریهزود کارکرد اصلی خود را فراموش کرده و رو

                                                                                                    
  شدند.تر میگرایی نزدیکآرمان ها بهرفت جوابسمت کل سیستم پیش میها بههر چه سوال .1
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تحقیق اهداف خاص را دنبال کردند. البته الزم به یادآوری است که حاکم بودن 
ها امری بدیهی است؛ اما با گذشت زمان چنین وضعیتی پس از بروز انقالب

گردد. اما وقوع جنگ و یافته جایگزین حرکت پویولیستی میمشارکت سازمان
های ه و همه سبب عدم نهادینه شدن فعالیت سازمانای همالزمه حفظ بسیج توده

 غیردولتی و بسته شدن فضای سیاسی گردید. 
های غیردولتی را در نمودار زیر تغییرات درصدی مرتبط با تشکیل سازمان 

 دهد. محدوده زمانی پس از انقالب نشان می
 

 
محدوده زمانی پس از انقالب های غیردولتی در نمودار تغییرات درصدی مرتبط با تشکیل سازمان 

 اسالمی

(Source:http://www.hamyaran.org/persian/projects/ngo-
community-building.Html) 

های پس از پایان شود که بر اساس این نمودار، در محدوده سالمشاهده می
در ایران  نهادهای مردمسازماندرصدی در تعداد 20جنگ رشدی حدوداً 

بعد به اوج خود رسیده است )گلشن به 1376های وجود آمده که طی سالبه
 (. 1386:98پژوه، 

تعبیر الکالئو بعد از جنگ و شروع دورانی که به سازندگی معروف شده است، به
گیری خرده رو، در عمل ما شاهد شکلبندی جدیدی شکل گرفت از اینمفصل

نوعی رسد با طی کردن فرآیندهایی بهمی نظرهایی هستیم که بهگفتمان
 خودمختاری گفتمانی دست یافتند. 
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طور کلی اگر فرهنگ نخبگان سیاسی در دولت هاشمی رفسنجانی: به ●
های توسعه سیای و ارتقا نهادهای مدنی در بخواهیم جایگاه و وضعیت شاخص

توان میکشور را در این دوران بر اساس فرهنگ نخبگان سیاسی بررسی کنیم، 
 به موارد زیر اشاره کرد:

صنفی و اسالمی در  ـ های سیاسیها و انجمنقانون فعالیت احزاب، جمعیت
ای که تعداد مجوزهای صادر شده از گونهدولت هاشمی چندان اجرا نشد، به

که در مورد تجاوز نکرد، در حالی 39کمیسیون ماده احزاب وزارت کشور از 
 (.35: 1378مورد رسید )افتخاری،  25این عدد به ماه اول دولت خاتمی  14

عمل آمده به اجرا گذاشته نشد های بهقانون شوراهای شهر و روستا با همه تالش
 پوشد. و در اوایل دولت خاتمی است که جامه عمل می

های سیاسی در رغم توانایی نخبگان سیاسی این دوران در تامین بعضی آزادیبه
ها، ها و کتاببرای تشویق مشارکت همگانی نشریهچارچوب قانون اساسی 

ویژه با رویکرد انتقادی، چندان مجال حضور نیافتند. اگرچه با اجازه رسمی به
توان غیرمذهبی های فراوانی منتشر شدند که بسیاری از آنها را میدولت، نشریه

دنیای »، «آدینه»، «کیان»، «ایران فردا»ها، نظیرخواند و حتی بعضی از نشریه
که به مخالفان درون حاکمیت، یعنی جناح چپ « جهان اسالم»و « سالم»، «سخن

(. ولی در مجموع 133: 1381تعلق داشتند، اجازه نشر پیدا کردند )قبادزاده، 
های انتقادی و یا مخالف را منعکس ها و جرایدی که دیدگاهتعداد نشریه

 آنها وجود نداشت.  کردند، معدود بود و امکان مانور چندانی برایمی

با وجود تالش دولت برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور، در عمل این مهم تحقق 
نیافت و حکومت نتوانست میان نیروهای بلوک قدرت وحدت و انسجام ایجاد 

 (. 339: 1382)خواجه سروی، 1کند

                                                                                                    
شورای نگهبان در انتخابات، در مجلس سـوم بـه   « نظارت استصوابی»نظر دو جناح نسبت به برای مثال اختالف . 1

ای گونهها ناکامی جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم شورای اسالمی بود. بهاوج خود رسید. حاصل این کشمکش
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هایی برخوردار ترتیب فرهنگ سیاسی نخبگان در این دوران از ویژگیبه این
که با امکان تحقق توسعه سیاسی، سازگاری داشته باشد و حتی در مواردی نبود 

توانست ما را به ای عمل شد که اگر ساختاری هم وجود داشت که میگونهبه
 توسعه سیاسی و ارتقا نهادهای مدنی نزدیک کند، سعی در تخریب آن بود. 

ا گفتمان فرهنگ نخبگان سیاسی در دولت خاتمی: این دوران همراه بود ب ●
جای خود را به « سازندگی»ای در تاریخ سیاسی کشور که در نتیجه آن تازه

داد. در این راستا اقداماتی جهت گذار به « دموکراتیک جامعه مدنی»گفتمان 
دموکراسی صورت پذیرفت که متحول کننده بود. اجرای قانون شوراها، 

سهیل شرایط برای رشد های دینی با مسلمانان، تتصویب طرح برابری دیه اقلیت
های غیردولتی، ارائه طرح تشکیل هیئت منصفه، تالش در و گسترش سازمان

ی اصالح قانون انتخابات، طرح جهت تدوین و تعریف جرم سیاسی، ارائه الیحه
های غیر منع شکنجه، اصالح قانون مطبوعات و توجه به ساماندهی سازمان

 دولتی و احزاب ... از آن جمله است. 
 38های مدنی تا قبل از تشکیل دولت خاتمی تنها ای که در باب تشکلگونهبه

حزب، گروه و تشکل سیاسی در کشور دارای مجوز فعالیت بودند. اما پس از 
های های مختلف و دیدگاهسیاسی با سلیقه حزب و گروه 76دوم خرداد، 

تا  1376 ی دوم سالدهد که از نیمهگوناگون ظهور یافت. آمارها نشان می
حزب، گروه و تشکل سیاسی از کمیسیون  182حدود  93ی اول سال نیمه
که  77و  76ی دوم سال احزاب مجوز فعالیت گرفتند. در نیمه 10ی ماده

مجوز  42و  8ترتیب ی عبداهلل نوری بود، بهمدیریت وزارت کشور بر عهده
خاتمی پایان  که دولت اول 80و79، 78های فعالیت سیاسی صادر شد. در سال

ی فعالیت سیاسی صادر گردید. در دولت پروانه 45و  21، 19ترتیب یافت، به

                                                                                                    
نماینده به مجلس بفرستد و در تهران حتی یک نماینده از این دو جنـاح بـه درون مجلـس راه     40که فقط توانست 

 نیافت. 
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های مجوز فعالیت به احزاب و تشکل 90نیز حدود  83دوم خاتمی تا آذرماه 
 1سیاسی اعطا شده است.

 یدلیل حاکمیت و استمرار همان فرهنگ سیاسی دورهها، بهبا وجود این تالش
معنای اسی ما شاهد توسعه سیاسی و تثبیت نهادهای مدنی بهپیش بر نخبگان سی

و مبارزه بین دو 2(. در واقع دوران تنش8: 1378واقعی کلمه نبودیم )کشاورز، 
توان گرا بود و آثار این تنش و مبارزه را میطلب و اصولجریان اصالح

ات صراحت در برخورد و طرز رفتار نخبگان سیاسی خارج از دولت با مطبوعبه
(. شاید علت اصلی 116-117 :1383و احزاب سیاسی مشاهده کرد )کدی، 
روز این بود که برخی از نخبگان سیاسی این تنش و ناآرامی در فضای جامعه آن

ما تکلیف خودشان را با بسیاری از تعاریف بنیادی مربوط به توسعه سیاسی و 
ز مفاهیم و تعاریف جامعه سیاسی آزاد مشخص نکرده بودند و در مورد بسیاری ا

 چنین تقدم و تاخر این مفاهیم بالتکلیف بودند. و هم
نژاد: با روی کارآمدن دولت نهم و فرهنگ نخبگان سیاسی در دولت احمدی ●

نژاد، فضای سیاسی و فرهنگی کشور به آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی
توان وره، میگرایی اوائل انقالب نزدیک گردید. با شروع این ددوران آرمان

گرایی را در رویارویی نخبگان سیاسی با رفتارهای احساسی ناشی از آرمان
صراحت مشاهده کرد. اگر بخواهیم عملکرد مردم و در تعامالت بین خودشان به

گرایانه مورد تحلیل قرار دهیم، باید نخبگان سیاسی در این زمان را با دید واقع
گرایی و در پی جامعه اتوپیایی ی، آرمانپنداربگوییم که در این دوره مطلق

همین سراغ نخبگان سیاسی آمد و بهچون اوائل انقالب اسالمی دوباره بهبودن هم
دلیل نخبگان سیاسی در این دوره انسجام و ثبات را کم اهمیت و تناقض و 
                                                                                                    

 .1383های تابعه، ی نمایشگاه دستاوردهای وزارت کشور و سازمانی خبرنامهمجموعه .1

المللی امـام خمینـی   د، افتتاح فرودگاه بیناختالف بر سر نهادها و مسئوالن انتصابی و انتخابی، بودجه کمیته امدا .2
ها و المللی، کنترل وزارت اطالعات، نشانه)ره(، امضای قرارداد با یک شرکت مخابراتی ترکیه، محل نمایشگاه بین

  های دیگری از بروز تنش میان نخبگان سیاسی در این دوران است.نمونه
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 کنند. تضاد و تغییر را پراهمیت قلمداد می

 گیرینتیجه

زیگران اجتماعی میان آنچه هست و آنچه باید مشکل وقتی وجود دارد که با»
که در یک جامعه مشکلی به مسئله تبدیل زمانی«. باشد شکاف و فاصله ببیند

های اجتماعی مرتبط با منظورکشف علل و واقعیتشود، انجام تحقیقات بهمی
یابی و حلشود. شکل و ساختار مشکل تعیین کننده روش راهآن الزامی می

رو پرداختن و جهت دادن باشد. از اینخصوص مواجهه با آن می گیری درتصمیم
شود. گذاری محسوب میهای اساسی متخصصان سیاستبه آنها از فعالیت

رغم تاکید بر نقش و کارکرد دهد بهارزیابی وضعیت دولت یازدهم نشان می
های مردمی هایی که جلب مشارکتهای غیردولتی، بدنه دولت در بخشسازمان

کند، توان ها موضوعیت پیدا میآفرینی غیردولتیتر است و مبحث نقشرنگپر 
کارگیری و جلب تر باید گفت که بهطور دقیقو آمادگی الزم را ندارد. به

مشارکت فعال و هدفمند بخش غیرحکومتی، نیازمند تحول در فرهنگ سیاسی 
دیرانی که شناخت توان با این ساختار و متعبیر دیگر نمینخبگان حاکم است؛ به

های مردم نهاد های سازمانکافی از فلسفه وجودی، کارکردها و توانمندی
عنوان همکار و همیار دولت تحول کار گرفتن این بخش بهندارند، در به

موازات توجه به این امر مهم، نیاز دارد تا با ای ایجاد کرد. دولت بهگسترده
یشه متولی مشخصی برای ارتباط بار برای همایجاد تغییرات مبنایی، یک

ساز و فراتر از واحدهای بخشی و جزایر متعدد تصمیم-ها با خود غیرحکومتی
 تعیین کند.  ـ ریزیبرنامه

زدایی، کاهش حجم در کشور ما از دوره برنامه سوم توسعه، با تأکید بر تمرکز
های مردمی، زمینه واگذاری امور غیر گری دولت و توسعه مشارکتتصدی

رغم این گری دولت فراهم گردید. اما بهحاکمیتی به مردم و اجتناب از تصدی
نشدند. در بررسی های غیر دولتی در ایران تثبیت و نهادمند سیاست سازمان
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های غیر دولتی در ایران دالیل زیادی وجود دارد، که علت ناکارآمدی سازمان
های سازمانتمام موارد مطرح گردیده عامل تشدید کننده در ناکارآمدی 

کننده نیستند. مشکل فراتر از شوند؛ اما عامل تعیینمحسوب می نهادمردم
نخبگان سیاسی است؛ که خود مانع  ها یعنی  نوع فرهنگساختار درونی سازمان

 تحقق توسعه سیاسی قرارگرفته است. 
فرهنگ سیاسی الیت محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی  

های مردم دهنده گزینشکند و این محیط ذهنی در عمل راهنما و شکلعمل می
سائل شود. چون مردم عادی کمتر به مدر زندگی سیاسی روزمره محسوب می

کنند؛ تری در پویش سیاسی بازی میدهند در نهایت نقش ضعیفتوجه نشان می
که اقلیتی کوچک )الیت( که قابلیت سازماندهی دارد، قادر است که در حالی

 نهضت برپا کند. 
های نوین قرار اما فرهنگ یا ایدئولوژی الیت سیاسی چندان تحت تأثیر گرایش

تر ادامه فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی قدیم نگرفته و تحول نیافته است؛ بیش
 بوده است. 

ها و نام سازمانطرفانه باید گفت که اکنون ظرفیت بزرگی بهبانگاهی بی
عنوان یک واقعیت وجود دارد؛ ظرفیتی که های غیرحکومتی در کشور بهتشکل

های هایی از آن هنوز فعاالنه در حال انجام ماموریتدر گذر زمان بخش
برند و سر مینوعی در انجماد بهای از آنها بهانی خویشند. اما بخش عمدهسازم

دلیل نوع نگاه الیت حاکم، گاهی فعالیت موردی داشته باشند. بهشاید هرچند گاه
 اند. اند و یا به انفعال کامل کشیده شدهانسجام سازمانی خود را از دست داده

صورت برابر و با ردولتی با دولت بههای غیکه امروزه ارتباط سازماندر حالی
همکاری متقابل به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تا قبل از انقالب 

های غیردولتی بیشتر به رابطه بیگانگی نزدیک اسالمی رابطه دولت با سازمان
بود و ارتباط مشخصی بین این دو بخش شکل نگرفته بود. پس از انقالب نیز 

فضای ایدئولوژیک بر کشور و تمایل حکومت به یکنواخت دلیل حاکم شدن به
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های کردن فضای اجتماعی و عدم تفکیک قانونی احزاب سیاسی و سازمان
های اجتماعی ها ـ البته به استثنای سازمانغیردولتی، رابطه دولت با این سازمان

 خود گرفت. سنتی ـ بیشتر حالت ناسازگاری به
ولتی در ایران نیازمند آن هستند که عمالً های غیردکه سازماندر حالی 

هایی ها و امکانات خود، مسئولیترسمیت شناخته شوند و با توجه به تواناییبه
را برعهده گیرند. در پرتو چنین سیاستی تخصیص هرگونه منابعی به این 

ها مجاز خواهد بود. لیکن اهمیت دارد در کنار انقالب بنیادین در دیدگاه سازمان
بر اساس ضوابط مشخص و  1ها، اعطای کمکان نسبت به این سازمانمدیر

صورت غیرمستقیم انجام پذیرد؛ تا االمکان بهگونه تبعیض و حتیبدون هیچ
 رو نشود. های مدنی با خطر روبهاستقالل تشکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                    
ــ مشـارکت   3هـای غیردولتـی،   های دولتی به سـازمان ـ واگذاری اجرای برخی از طرح2کمک مالی مستقیم،  .1

هـای تشـویقی مـالی؛ الـف: معافیـت      ـ اتخاذ سیاست4های غیردولتی و های سازمانمستقیم دولت در اجرای طرح
های غیردولتی کمک مالی ازمانهای غیردولتی و ب: اعطای کمک و تسهیالت به اشخاصی که به سمالیاتی سازمان

 کنند. می
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