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  سخن انستیتوت

خورشیدی،  0939ر خود در میزان دفتر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هرات پس از آغاز به کا

محور توسعههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و های راهبردی و کاربردی را در زمینهپژوهش ای ازسلسله

دادن رویکردی دستگری در هرات و بهکردن پژوهش و پژوهشمندها به هدف زمینهاندازی کرد. این پژوهشراه

ات هر»هایی تحت نام ها با سلسله نشستکه این پژوهشچنان ایناندازی گردید. هماش راهعلمی از این والیت و حوزه

ل مختلف هرات را به صورت علمی توسط بحث و بنا دارد تا مسای نیز هاگردد. این نشستهمراهی می« و سیاست

ی علمی تواند برای آیندهکاوها میان مورد کنکاش قرار دهد. این کندونظر و اندیشمندوگوهای علمی اصحابگفت

 های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. ریزیها و برنامهگزاریآویزی برای سیاستدست هرات به مثابه

ابقه سفرهنگ سیاسی پرداخته است. پژوهش در مورد فرهنگ سیاسی در افغانستان بی یکنونی به مسأله پژوهش

ای که ما است و این پژوهش در نوع خود اولین پژوهش در مورد این موضوع خاص است. به عبارت دیگر در جامعه

ای اروپایی هایست که با تئوریاست تلقی تلقی علمی و درستی از فرهنگ سیاسی یا نداریم یا اگر هم ،کنیمزندگی می

و آمریکایی به صورت نظری مورد بحث و گفتگوی محدود قرار گرفته و یا هم در ادبیات سیاسی شفاهی ما دهان به 

گری، شناخت و تفحص در مورد آغازی برای پژوهش یتواند نقطهمی کنونی پژوهش . بنابراین،یابددهان انتقال می

 فرهنگ سیاسی در هرات و بلکه افغانستان باشد.  یمسأله

 ،«هددذهنیتی که رفتار سیاسی را شکل می»که فرهنگ سیاسی را اصحاب علوم اجتماعی و سیاسی جاییاز آن

سیاسی برای شهری مانند هرات  -اجتماعی یاند، وجود چنین پژوهشی امری الزامی و ضروری در عرصهتعریف کرده

ف قومی، مذهبی، حزبی و ...، آشکارا های مختلهای این شهر توسط گروهگریتوان در کنشمیرا است. الزام آن

ذهنیتی که این جوانان از دهند. ترین اقشار این جامعه را تشکیل میکرد. جوانان در هرات یکی از پرکنش مشاهده

 توان برایبا توجه به این امر میبرگرفته از فضای فرهنگ سیاسی حاکم در این والیت است. حال  آن برخوداراند،

های اجتماعی پیش ریزیجامعه هرات رویکردی علمی در مورد فرهنگ سیاسی آنها روی دست گرفت و  برای برنامه

 ها بیشترین استفاده را برد. رو از این پژوهش

محمد و جاناز جمله آقایان شاهین مردان انجام این پژوهش با همکاری مشترک تعداد زیادی از دوستانی 

شدن پژوهش به نحوی در هر چه غنامندترهمراه بوده است که هر کدام به زاده به عنوان دستیاران این پژوهش ولی

دکتر فرامرز تمنا رییس مرکز  ی آقایانهای ارزندهجا دارد از تالشاند. مستقیم تالش ورزیدهو غیرشکل مستقیم 

در دکتر عمر ص شناسی توسعه وجواد رامیار دکترای جامعهدکتر سیدمطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان، 

ری یاکه قبول زحمت فرموده و در مرور این پژوهش همافغانستان  گر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیکپژوهش

 نی است که در انجام آن نقشگرااین پژوهش حاصل فعالیت علمی پژوهش کردند، اظهار سپاس و قدردانی نماییم.

 باشد.ی موضع رسمی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نمیدهندهاند و بازتابداشته

  خورشیدی ۷۹۳۱سنبله 
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 ی گزارشخالصه

 زمینه 

ای در مطالعات علوم ی فرهنگ عمومی یک جامعه، از جایگاه ویژهعنوان زیرمجموعهفرهنگ سیاسی، به

گذاران عمومی کشورها، با فهم حداقل نسبی فرهنگ سیاستاجتماعی برخودار است. با توجه به این که 

های  عمومی می نمایند؛ توجه به این بخش از مطالعات علوم شان،  مبادرت به تدوین پالیسیسیاسی جوامع

گران علوم اجتماعی قرار گرفته است. توجه به فرهنگ سیاسی، اجتماعی در دستور کار بسیاری از پژوهش

قی تطبی -های میدانیی جدیدی شد و نتایج برآمده از پژوهشد آلموند و وربا، وارد مرحلهمنبا مطالعات نظام

های آلموند و وربا به صورت های این حوزه در آمده است.  نتایج پژوهشآنان، به عنوان الگوی مسلط پژوهش

ر جامیده است. بعمومی به سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعی و مشارکتی و یا تلفیقی از این انواع ان

که، مردم ی کلی است. نخست ایناساس الگوی، آلموند و وربا؛ این پژوهش در صدد تشخیص دو مسأله

های تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی هرات که مؤلفهای برخوداراند و دوم اینهرات از چه نوع فرهنگ سیاسی

 ی مدنیاه، دانشجویان، فعالین جامعهنفر متشکل از استادان دانشگ  999چیست؟ این پژوهش، با پرسش از 

های خصوصی، افراد دارای شغل آزاد و مردم عادی، با توجه به متغیرهای  ، کارمندان دولت، کارمندان سازمان

شناختی چون، سن، قومیت، جنس، تحصیالت، شغل، مذهب و زبان، صورت گرفته است. در این جمعیت

نگرش  المللی وورزی، دموکراسی، نگرش ملی، نگرش بینتپژوهش پنج متغیر دین، نقش قومیت در سیاس

 دست آمده است:های زیر بهاقتصادی مدنظر بوده که بر اساس آن، یافته

 های کلیدییافته

-های جامعه شناختی و یافته های فرهنگ سیاسی تقسیمهای کلیدی پژوهش، در دو بخش یافتهیافته

 اند که از این قراراند:بندی شده

 شناختیهای جامعهیافتهالف: 

 های سه متغیر ی متوسط است. بررسی دادهای متکثر و دارای اکثریت طبقههرات جامعه

نفر،  210ی لیسانس با ترتیب که درجهسازد. بدینتحصیالت، شغل و درآمد، ادعای فوق را ثابت می

 دهد.دهندگان را تشکیل میپاسخنفر، اکثریت  2نفر و دکترا با  92ی کارشناسی ارشد )ماستری( با درجه

ط بودن ی متوسدهد که بیانگر طبقههایی تشکیل میدهندگان را شغلاز لحاظ شغلی، اکثریت پاسخ

نفر  39اند، اند که در عین حال، دانشجو هم بودهنفر شغل آزاد داشته 009آنان است. به طور مثال، 

نفر  91نفر و  91ی مدنی به ترتیب و جامعه های خصوصیاند. کارمندان سازمانکارمند دولت بوده

هزار افغانی  91هزار  تا باالتر از 01دهندگان درآمدی بین نفر از پاسخ 923اند. از لحاظ درآمد هم، بوده

 دهد.ی آماری را نشان میی متوسط بودن جامعهاند که طبقهداشته

 .اندی و سنت و مدرنیته فعالهای نسلی، قومی، جنسیتی، طبقاتی، مذهبدر هرات حداقل شکاف



3 
 

 های فرهنگ سیاسی ب: یافته

گذار بر فرهنگ تأثیرهای های فرهنگ سیاسی به نوع فرهنگ سیاسی هرات و عناصر و مؤلفهیافته

 سیاسی آن تمرکز داشته است که از این قرار اند:

  نوع فرهنگ سیاسی 

هایی قوی از داشته است؛ اما رگهفرهنگ سیاسی هرات، هرچند به فرهنگ سیاسی مشارکتی باور 

فرهنگ محدود را با خود به همراه دارد.  بنابراین فرهنگ سیاسی هرات بین فرهنگ محدود  و مشارکتی 

در نوسان است که میل این فرهنگ به سوی فرهنگ مشارکتی بیشتر است. لذا فرهنگ سیاسی هرات، با 

 مشارکتی است. -محدودبندی آلموند و وربا،  فرهنگ سیاسی توجه به تقسیم

 عناصر فرهنگ سیاسی هرات 

ی فرهنگ سیاسی هرات، شناسایی شده کنندههای پژوهش، عناصر زیر، مشخصبا توجه به تحلیل داده

 است:

 ناامیدی .1

 ها نسبت به سایراحساس ناامیدی از مشخصات اصلی فرهنگ سیاسی هرات است. در این میان، تاجیک

طور مثال، در شاخص اند. بهها بیشتر اظهار یأس و ناامیدی را تبارز دادهها نسبت به سنیاقوام و شیعه

موافق در مقابل صفر درصد مخالف،  9/91موافق و  کامالً  9/99نفر،  با  012ها با اعتماد سیاسی، تاجیک

درصد  22موافق و  کامالًدرصد  92اند و شیعیان با اعتماد کمتری نسبت به آمار سایر اقوام را نشان داده

 اند. موافق در مقابل صفر درصد مخالف، از اعتماد سیاسی کمتری برخوردار بوده

موافق با بیشترین  9/29موافق و  کامالًدرصد 1/0ها با در شاخص احساس کارآیی سیاسی، تاجیک

 ست.همسان بوده ا تقریباًاند. نگاه مذهبی در این شاخص کننده، کمترین احساس کارآیی را بروز دادهشرکت

درصد موافق کمترین رأی را  1/01موافق و  کامالًدر شاخص عملکرد سیاسی، تاجیک ها با صفر درصد 

ها به درصد موافق نسبت به سنی 0/9موافق و  کامالًاند. شیعیان با صفر درصد به عملکرد سیاسی داده

 اند.باوری بیشتری ثبت کردهعملکرد سیاسی بی

 تناقض .2

ز هایی ااز مشخصات دیگر فرهنگ سیاسی هرات است. این تناقض بین جوانان و بخشتناقض یکی 

 جوانان تحصیل کرده وجود دارد. 

 کاری و ترس از انتقادمصلحت، محافظه .3

ی هرات صورت که جامعهشود. بدینی هرات دیده میکاری و ترس از انتقاد در جامعهمصلحت، محافظه

ابی کنند. به طور نمونه، در ارزیکاری پیشه میرسند؛ محافظهپذیر به نظر میدر مواجهه با مسایلی که ریسک

 93درصد، در شاخص باور به نهادهای دینی، باالی  31طور عموم، باالی -شاخص عملکرد سیاسی دولت، به



4 
 

 یاند که نشان دهندهدرصد نظر خاصی ارایه نداده 91درصد، و در شاخص اعتماد به نهادهای سنتی باالی 

 ادعای فوق است. 

 عطش مشارکت سیاسی  .4

شناسی ها با درصد باالیی در میان تمام متغیرهای جمعیتعطش مشارکت سیاسی در تمام شاخص

درصدی اشتیاق به مشارکت سیاسی  32ی جالب توجه در این شاخص، درصد باالی وجود داشته است. نکته

 در بین تمام متغیرهای مطروحه است.

 دنی با افکار عمومیی می جامعهفاصله .5

نوایی نشان نداده و نظرات مخالفی را ارایه ها، با افکار عمومی همدر تمام شاخص تقریباًی مدنی جامعه

های متفاوتی با افکار عمومی جامعه ی مدنی هرات، دیدگاهدهد که جامعههای پژوهش نشان میاند. دادهداده

 شمار آید.فرهنگ سیاسی هرات بههای تواند یکی از شاخصهدارد و این خود می

 های تحصیلی ها با سایر درجهتفاوت فکر لیسانس .6

ی ای پیروی معین غیرمنتظرهی تحصیل لیسانس، از قاعدهشناسی تحصیالت، درجهدر متغیر جامعه

ترین گروه تحصیلی ها که بزرگها، تفاوت دیدگاه لیسانسکرده است. به این صورت که در تمام شاخص

 های تحصیلی وجود دارد. را دارا هستند؛ با سایر درجه پژوهش

 احساس تبعیض .7

اند؛ اما در این های قومی و مذهبی به وجود تبعیض در ادارات دولتی اذعان داشتهتمامی گروه تقریباً

 اند. نتایجها از لحاظ مذهبی، احساس تبعیض بیشتری را بروز دادهها از لحاظ قومی و شیعهمیان تاجیک

برآمده از سه شاخص احساس کارآیی سیاسی، ارزیابی عملکرد سیاسی و اعتماد سیاسی در این مورد هم 

 کند.صدق می

 وجود نسل معترض  .8

دهندگان عرض اندام دهد که نسل کوچک معترضی در بین پاسخهای پژوهش نشان میبررسی داده

ی اعتراضی به وضعیت ها، روحیهدر تمامی شاخص تقریباًی مدنی ها و فعالین جامعهاند. تحصیل کردهکرده

 اند.داشته

 های پیشنهادیها و سیاستبرنامه

های پیشنهادی، در سه بخش نظری، اصالحی و کاربردی تقسیم شده است که هر ها و سیاستبرنامه

 بخش باشد:تواند به نحوی در تحقق اهداف پژوهش، نتیجهکدام می

 بخش نظری

و  یپژوهشگردد که فرهنگ سیاسی هرات و افغانستان به هدف کمک به غنامندی مراکز پیشنهاد می 

های تواند پژوهشهای این پژوهش میویژه دادهگران ما قرار گیرد. بهآکادمیک؛ در دستور کار پژوهش
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ی های فرهنگ سیاسی هرات، مورد واکاوهای نارساییدیگری را نیز در پی داشته باشد تا عوامل و علت

 تر قرار گیرد.دقیق

 بخش اصالحی

د کم مردم به دولت و تبعیض با های فرهنگ سیاسی هرات، چون نومیدی، اعتمابرخی از نارسایی

د با توانسلسله اصالحات در رویکردهای تقنینی، قضایی و اجرایی دولت قابل اصالح است. دولت مییک

 عناصری را متوقف یا حداقل کم نماید.های رشد چنین تر به هرات، زمینهنگاهی واقع بینانه

 بخش کاربردی

گران ی مدنی، مراکز پژوهشی و پژوهشتواند به دولت، احزاب سیاسی، جامعهنتایج این پژوهش می

تواند به عنوان بخشی از دروس دانشگاهی مستقل در درک وضعیت اجتماعی هرات کمک نماید. پژوهش می

ها با توجه به نتایج علوم سیاسی مورد توجه قرار گیرد. دانشگاههای جامعه شناسی و حقوق و در رشته

جا که بسیاری های درسی، فرهنگ سیاسی هرات را مدنظر قرار داده و از آنریزیتوانند در برنامه، میپژوهش

تواند در بهبود وضعیت آموزشی های این پژوهش، میاند؛ استفاده از دادهشوندگان، دانشجو بودهاز پرسش

-ها مفید واقع شود. دولت با توجه به فرهنگ سیاسی حاکم بر هرات قادر خواهد بود که  برنامهانشگاهد

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خویش را سامان بخشد. نتایج پژوهش، دردرک بهتر ریزی

اسی آنان های سیی فعالیتهای اجتماعی و  آیندهفرهنگ سیاسی هرات، برای احزاب سیاسی و گروه

 مثمرثمر خواهد بود.
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 فصل اول

 کلیات

 مقدمه

اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باوراند که فرهنگ بنیاد زندگی اجتماعی است و شناخت بهتر 

شود و تأکید بر نقش و اهمیت فرهنگ در زندگی اجتماعی، علوم اجتماعی از شناخت فرهنگی ناشی می

شناسی سیاسی، نظام سیاسی را تجربه کرده است. از آنجا که جامعهرا « چرخش فرهنگی»انسانی 

ی دوسویه با سیاست و اجتماع اهمیت داند؛ فرهنگ سیاسی با ایجاد رابطهی نظام اجتماعی میزیرمجموعه

شودکه نسبت فرهنگ و زندگی سیاسی، نسبت ای یافته است. این اهمیت زمانی بیشتر روشن میفزاینده

زندگی اجتماعی و باالخره نسبت زندگی سیاسی و فرهنگ سیاسی را دریابیم. این فرمول  زندگی سیاسی و

هایی دهد هویت سازی اجتماعی تنها با فرهنگ سیاسی امکان پذیر است. هویتساده به خوبی نشان می

 دهند و از آنجا که زندگی سیاسیشوند؛ زندگی اجتماعی را سامان میکه با فرهنگ سیاسی شناخته می

 ای از زندگی اجتماعی است، برای شناخت آن باید به فرهنگ سیاسی مراجعه کرد. حوزه

وان تبرد؛ می توان به ذهنیت حاکم بر سیاست آن محیط پیی فرهنگ سیاسی یک جامعه میبا مطالعه

ن های رفتار سیاسی را تبییتوان قالبهای سیاسی را تحلیل کرد و در نهایت میگیری کنشبستر شکل

 نمود. 

ای داشته است. این جایگاه ویژه در طول تاریخ  هرات باستان از دیرباز در سیاست افغانستان جایگاه ویژه

بین کنش فعال سیاسی و کنش منفعل سیاسی در نوسان بوده است. بر اساس چنین کنشی است که دو 

 های سیاسیدیدگاه نخست، هرات را بستر کنشدیدگاه نزد صاحب نظران سیاسی شکل گرفته است. 

های سیاست، به نحو احسن در این میدان کنشگری نماید. ی بازیداند که توانسته است با درک قاعدهمی

اند. دوران تاریخی آل کرت و های تاریخی قدیم و معاصر تمسک جستهطرفداران این نظریه، به نمونه

ا ی این جغرافیهرات در منطقه مصداق این ادعا در تاریخ عصر میانهتیموریان به عنوان اوج شکوه سیاسی 

ی شود و دوران جهاد علیه شوروی سابق و حکومت مجاهدین، حکومت نیمه مختار هراتی، نشانهشمرده می



7 
 

رود. آنها به این باور هستند که در دورانی که ی بحران به شمار میها در سیاست ورزی دورهدرایت هراتی

های جنگ فرا گرفته بود، هرات به عنوان شهری امن، پناهگاه هموطنان زیادی تمام افغانستان را شعله تقریباً

های تاریخی کنشگری هرات ها به هرات پناه آورده بودند. دیدگاه دوم، با اذعان به دورهبود که از درگیری

خ های تاریخی به عنوان استثناء تاری فشارد که این دورهدر سیاست منطقه و افغانستان، بر این باور پای می

صد سال گذشته که هرات جزء سرزمینی به نام افغانستان بوده، جایگاه در خور شوند و در سیشمرده می

ای متروک از مناسبات قدرت توجهی در سیاست افغانستان نداشته است. آنها معتقدند که هرات جزیره

 وان ابزار استفاده شده است. های سیاسی به عنمرکزی بوده و فقط در بازی

های جامع علمی در هرات نیست؛ اما دیدگاه پژوهشی هیچگونه های فوق نتیجهفرضهرچند پیش

سازد و آن کاستی عدم شناخت متضاد بین صاحب نظران مسایل سیاسی، کاستی دیگری را برجسته می

یهی است که رفتار سیاسی در اجتماعی هرات است. بد -دقیق فرهنگ سیاسی حاکم بر مناسبات سیاسی

ای منبعث از فرهنگ سیاسی حاکم بر آن جامعه است و بدون شناخت دقیق فرهنگ سیاسی یک هر جامعه

 های رفتار سیاسی را تبیین کرد. توان مؤلفهجامعه نمی

با این همه در مورد فرهنگ سیاسی حاکم بر هرات، اظهار نظرهایی وجود دارد. این اظهار نظرها بدون 

های شخصی یا متکی بر مشاهدات ناقص رفتار فرضی علمی پژوهش محور، تنها با تکیه بر پیشپشتوانه

ه کسیاسی شکل گرفته اند. لقب پایتخت فرهنگی افغانستان، نگاه غالب بر فرهنگ سیاسی هرات است. این

 از دارد. از سوی دیگر،تواند درست باشد؛ امری است که به پژوهشی معتبر نیچنین نگاهی تا چه اندازه می

صفاتی چون مردم متمدن، دیندار، متسامح و متساهل، ملی اندیش، سخنور، ادب دوست و قانون مدار، 

 تواند خودستایی هراتی را تداعی کند.  ی معتبر، فقط میپژوهشی بدون پشتوانه

در انتخابات  های مشارکت سیاسی رامردم هرات، حداقل در هفده سال گذشته، بزرگترین کارناوال

اند و در حالی که مناطق بسیاری در افغانستان به انتخابات روی خوش نشان نداده اندازی کردهپیشین، راه

های داخلی و خارجی را به حضور همگانی در انتخابات برانگیخته بود. به درستی بودند؛ هرات توجه رسانه

ی مردم از اهمیت ی، برخاسته از آگاهی تودههای رأمعلوم نیست که حضور پرشور مردم هرات پای صندوق

 مشارکت سیاسی است یا متأثر از عوامل دیگری چون استیالی فرهنگ سیاسی تبعی. 

ی  شناخت فرهنگ سیاسی هرات به ما کمک خواهد کرد که به درستی دریابیم که مردم هرات درباره

ل های سیاسی رفتار سیاسی را شککه نگرشاندیشند و از آنجا سیاست و فرایندهای مرتبط با آن چگونه می

دار هایی برخورتوان دریافت که فرهنگ سیاسی این خطه از افغانستان از چه مؤلفهمی دهند؛ به سادگی می

 است و در رفتار سیاسی مردم هرات چه تأثیری به جا گذاشته است.

های اساسی  فرهنگ سیاسی برای اولین بار این پژوهش در صدد این است که با پژوهشی علمی، مؤلفه

ی گیرهای گوناگون اجتماعی پیدا کند. این پژوهش با بهرهمردم هرات را در یک نظرسنجی در بین طیف

ای و دموکراسی را شاخص بندی نموده است که از چهارچوب مفهومی معتبر، سه متغیر دین، ذهنیت قبیله
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گذار این فرهنگ تأثیرهای سی حاکم و مؤلفهتواند نوع فرهنگ سیامی پژوهشی آماری های جامعهپاسخ

 سیاسی را مشخص سازد. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ها اصوالً سیاسی بر اساس اظهارنظرهای کارشناسان سیاسی در هرات، برخی بر این باوراند که هراتی

تش را با هویهرات والیتی است که اندیشند تا رفتاری سیاسی را به نمایش بگذارند. آنان معتقدند که نمی

ز دیدگاه اشود. لفه، پایتخت فرهنگی افغانستان نامیده میؤشعر و ادب تعریف کرده است و بر اساس همین م

مدنی  بیشتر عالقه دارند تا  -های اجتماعیها به کنشدهد که هراتیشناسی هرات نشان میآنان جامعه

نش وارد بوده که در گذار از فرهنگ به سیاست همیشه این انتقاد بر این شهر و مردماهای سیاسی. رویارویی

 . نداموفق نبوده

 -ها در مناسبات کالن سیاسی کشوررغم نادیده گرفتن هراتیعلی -گروه دیگری بر این باوراند که هرات

گذار بوده است. رهبری کودتای هفت تأثیراست که در سیاست افغانستان  هایی از تاریخ، نشان دادهدر برهه

ترین حرکت سیاسی حوت بزرگیک جنرال هراتی)جنرال عبدالقادر( برعهده داشت . بیست و چهارم ثور را 

های داخلی حداقل دارای ثبات این حوزه در جنگ معرف قیام خونین این شهر است.تاریخ معاصر افغانستان 

 یادارهی دوره های سایر والیات باشد. درای بود که توانست پناهگاهی برای بسیاری از جنگ زدهنسبی

ی امعههای جترین شبکهیکی از فعال .ی اقتصاد کشور معرفی شدانتقالی موتور متحرکهحکومت  موقت و 

های حضور سیاسی را به ترین کارناوالمدنی را دارا شد و در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری بزرگ

توان میاند. بنابراین نگذار بودهتأثیرهایی هستند که در گفتمان سیاسی هرات نمایش گذاشت. اینها همه دال

کتر داوود دپردازان سیاست کشور چون دکتر اسپنتا رگترین نظریهزها سیاسی نیستند. بگفت که هراتی

نی یی سنگو شخصیتی چون داوود صبا، وزنهاند فرامرز تمنا هراتیدکتر و عبدالغفور آرزو دکتر مرادیان، 

های کالن کشوری ها در تصمیم گیریها؛ حضور هراتیهای انتخاباتی بوده است. با تمام اینبرای تیم

 متناسب با حضور سیاسی آنها در حوزه ی عمومی نبوده است. 

-کند، تشخیص ویژگیای کنش سیاسی آن جامعه را تبیین میکه فرهنگ سیاسی هر جامعهییاز آنجا

ران گگیری و اجرایی و کنشهای تصمیمتواند، برای پژوهشگران، دستگاهمعه میهای فرهنگ سیاسی آن جا

ضمن شناخت بیشتر از کنش -تواند گره های فرهنگ سیاسی هرات، میسیاسی مهم باشد. دریافت ویژگی

 ی عملی سیاست فراهم آورد. هایی را برای حضور بیشتر این مردم در عرصهراه حل -سیاسی مردم هرات

گونه های زیادی صورت گرفته است؛ اما تا کنون هیچکه در مورد تاریخ هرات، پژوهشوجود آنبا 

عمل نیامده است. پژوهش حاضر، اولین پژوهش در این پژوهش مستقلی در مورد فرهنگ سیاسی هرات، به

 های بیشتر پژوهش گران باز نماید.تواند راه را برای پژوهشعرصه است که می

 پژوهشی پیشینه

ی پژوهش در چهاربخش مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول، نخستین تأمالت در مورد پیشنیه

ات اند؛ بررسی خواهد شد. سپس مطالعنحو غیرمستقیم، از فرهنگ سیاسی سخن گفتهفرهنگ سیاسی که به
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، مطالعات فرهنگ ترتیبمنظم فرهنگ سیاسی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در بخش سوم و چهارم، به

 سیاسی در ایران و افغانستان، واکاوی خواهد شد. 

 نخستین تأمالت 

های یها ویژگگردد. یونانیی یونان برمیهای تأمل در مورد فرهنگ سیاسی به فالسفهنخستین نشانه

ای ماهوی، هها و بربرها قایل بودند. سقراط نخستین کسی بود که به تفاوتها، اسپارتیمتفاوتی برای آتنی

ای هنگیهای فرها و سایر جوامع، تفاوتدنیای یونانی و دنیای غیریونانی اشاره کرد. به اعتقاد او، بین یونانی

های سیاسی مختلف های متفاوت و نظامتوان در تفاوت ذهنیتوجود دارد که بازتاب این تفاوت را می

داشته  هاییور ضمنی، به فرهنگ سیاسی اشارهطجستجو کرد. افالطون اندیشمند دیگر یونانی است که به

 ،(0933القلم، و سریع 0939محمدی، کند)گلها اشاره میی جمهوری به تمایالت انساناست. او در رساله

هایی چون خلق و خوی و خصلت را در گذار است. افالطون واژهتأثیرنحوی بر فرهنگ سیاسی آنها که به

است که به این معنی است که چون استاد خود سقراط، نه تنها به ی سیاسی خویش نام برده اندیشه

ی مطالعه و بررسی هایی را شایستههای فرهنگی جوامع مختلف، آگاه بوده است که چنان پدیدهتفاوت

ی فرهنگ های افالطون و ارسطو، به حاالت ذهن، به وجهی از وجوه، به پدیده-دانسته است. اشارهمی

هایی هستند که پندار و کردار سیاسی ز دیدگاه آنان، حاالت مختلف ذهن، واقعیتسیاسی معطوف است. ا

های سیاسی، مستلزم توجه دهند و به همین دلیل، درک درست پدیدهافراد را به اشکال مختلف شکل می

مؤثر  عواملتوان از کنند که حاالت ذهن را میویژه؛ به این نکته تأکید میبه این گونه حاالت است. آنان به

ذیری پی جامعهدر ثبات سیاسی یا انقالب به شمار آورد. از سوی دیگر، افالطون و ارسطو به نقش برجسته

های مؤثر در سیاست را به ی ارزشساالن، گواه دیگری است که آنان، اهمیت مطالعهدهی بزرگدر شکل

است هروحیات، خلقیات و تمایالت آنخوبی درک کرده بودند. توجه ارسطو به طبقات متوسط نیز ناشی از 

-و سریع 0939محمدی، گلپایین جامعه هستند)که معرف یک دولت مختلط و حامی منافع طبقات باال و 

  .(0933القلم، 

کند که به نحوی از انحاء، به ها اشاره مینیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار، به روحیه و تمایالت ملت

انند دبر این نظر بود که تمام حکمرانان جهان به استثنای ترکیه و مصر، می فرهنگ سیاسی توجه دارد. او

کوشند مردم را از خود راضی نگه دارند. او که قدرت مردم از سربازان بیشتر است و به این اساس، می

وم توان با احداث پادگان نظامی، اعتماد مردم را جلب کرد، محککنند، میچنان  حکمرانانی که فکر میهم

  .(0933القلم،نماید)سریعمی

تاب گوید. کتری از فرهنگ سیاسی سخن میمونتسکیو، اندیشمند دیگری است که به صورت روشن

 شمار می آید. اوالقوانین، در عین حال که متنی فلسفی است، نوعی تحلیل سیاسی هم بهمعروف او، روح

 هایای میان اقلیم، ویژگیداند و رابطهقوقی میهای فرهنگی را مقدم بر نهادهای حدر این کتاب، ویژگی

کند و به عبارت دیگر، فرهنگ سیاسی را تابعی از شرایط اقلیمی به شمار فرهنگی و نظام حقوقی برقرار می

داند. از می آورد و نهادهای حقوقی و سیاسی را هم تابع فرهنگ سیاسی یا به اصطالح خوی و خصلت می
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 یمفهوم خصلت ملی که محور مطالعات مکتب فرهنگ و شخصیت در نیمه توان گفت کهاین لحاظ می

   .(0923و جعفرپور کالری،  0939محمدی، )گلهای منتسکیو گرفته شده استی بیستم بود؛ از اندیشهسده

الکسی دو توکویل، با صراحت بیشتری به فرهنگ سیاسی پرداخته است. او در کتاب دموکراسی در 

های مردم امریکا پرداخته است که از دید او بنیادهای دموکراسی باورها، هنجارها و ارزشامریکا، به بررسی 

ی سیاسی آن، یعنی ها از یک سو و نتیجهاین جامعه هستند. در این کتاب، رابطه میان آداب و سنت

ور : جعفرپ0933القلم، ، سریع0939محمدی، )گلگیرددموکراسی از سوی دیگر، مورد بررسی قرار می

   .(0923کالری، 

در  ،امایفوکو سیفرانسی و دارهیسرما روح و زمیپروتستانت اخالق ، در کتاب مشهور خود،وبر ماکس  

در مورد فرهنگ سیاسی به صورت غیرمستقیم  ،یخوشبخت وجودآمدنبه و یاجتماع لیفضا: عتمادکتاب ا

ی نظام گیرکننده در شکلعاملی تعیینها را اند. وبر، در کتاب خویش، فرهنگ آنگلوساکسونسخن گفته

صورت غیرمستقیم، فرهنگ سیاسی را عاملی مهم گونه، بهداند و بدینداری و تحقق و تکامل آن میسرمایه

 شناسی باید کانون داشته باشد.عالوه، وبر معتقد بود که علم جامعهشمارد. بهداری میدر بسط نظام سرمایه

ها با هم هماهنگ هستند، پذیراند؛ چینیها، مسئولیتپشتکار دارند؛ آلمان ها،شود که جاپانیچگونه می

ها بر اومانیسم ذاتی تأکید دارند، مردم افریقای جنوبی از تحمل قابل توجهی برخوداراند، مردم کانادایی

قاعده  زگذارند، مردم سنگاپور فرای هر ملتی، انظیری به حقوق یکدیگر احترام میطور بیاسکاندیناوی به

نند! کزمان ارزیابی میهای افراد را با یکدیگر و همها و ضعفکنند و مردم سوئد تواناییو قانون تبعیت می

ها را از هم متمایز ها، ایستارها و احساسات است که ملتها، روحیات، ارزشها، ویژگیاین طیفی از خصلت

  .(20-21: 0933القلم، )سریعسازدمی

را عنصری مهم در تحقق ی اعتماد در کشورهای آلمان، جاچان و امریکا، آنفوکویاما، با توجه به مسأله 

گرد. نشمارد. او به عنصر اعتماد، به مثابه تمایلی فرهنگی و فضیلتی اجتماعی میاهداف این کشورها می

شان، تمایل دارند گردهم زندگی فوکویاما معتقد است که در آلمان و امریکا، مردم برای حل مسایل و محیط

ها، دولت را حالل مشکالت مندان و صاحبان سرمایه و بانککه در فرانسه و ایتالیا، ثروتآیند، در حالی

-شود تا روندهای فرهنگی شکل گیرند و بر صحنهدانند. این تمایالت عمدتاً ناخودآگاه فرهنگی، باعث میمی

کا ی،  که بیشتر در رابطه با امریاسیس ادراکرابرت جورویس در بحث بگذارند.   تأثیری سیاست و اقتصاد 

و شوروی پژوهش کرده است؛ معتقد است که نگاه شهروندان این دو کشور، به سبب ساختارهایی که قدرت 

وروی ی مثبتی در مورد شخواست نکتهایجاد کرده بود؛ نسبت به یکدیگر منفی بود. از دید او، اگر کسی می

 ی ذهنی قرارمدار یا شهروند امریکایی بگوید، در تناقض آشکار با باورهای رسوب کردهاستبه یک سی

شد. به عبارت دیگر، افراد، اطالعاتی را که با ساختار شناختی موجود در تعارض گرفت و به راحتی رد میمی

 .(01-02: 0933القلم، )سریعشمارنداست، مردود می

مسلمان در شرق هم به نوعی قابل دریافت است. ابونصر فارابی در  یفرهنگ سیاسی در آثار فالسفه

ی فطرت، علم مدنی، ضرورت و دالیل اجتماعی شدن، تحوالت درونی جامعه و مباحث عقل فعال، نظریه
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اجه ی زبان و فرهنگ و خونگاهی به فرهنگ سیاسی دارد. ابوریحان بیرونی با مطالعهانواع جوامع انسانی، نیم

ور طی محبت و اصناف اجتماعی بهسازی، نظریهشدن، جامعهن طوسی با مفاهیمی چون اجتماعینصیرالدی

ی عصبیت، در حقیقت از تفاوت ی نظریهغیرمستقیم به فرهنگ سیاسی اشاره دارند. ابن خلدون با ارایه

را ترسیم می فرهنگ سیاسی  وسیله، نوعیایندارد و بهروحیات و ایستارهای مردمان متفاوت پرده برمی

 .(0930)آزاد ارمکی، نماید

 منظم یهاپژوهش

، تحت 2وربا یدنیس و 0آلموند لیگابراکثر کارشناسان مسایل علوم اجتماعی به این باوراند که پژوهش   

ی در پنج کشور انگلستان، امریکا، ایتالیا، آلمان و دموکراس و یاسیس یستارهایا ،یمدن فرهنگعنوان 

شود. آنان با این پرسش که کشورهای فوق، کالسیک در فرهنگ سیاسی محسوب میمکزیک، بهترین اثر 

چه تناسبی با مؤثربودن و ثبات دموکراتیک دارند؛ پژوهش خویش را آغاز کردند. نخستین تعریف جامع از 

ت ای از تمایالاند. از دیدگاه آنان ، فرهنگ سیاسی مجموعهفرهنگ سیاسی را آنان در این کتاب مطرح کرده

قش شود. آنان متغیرهایی چون نهای سیاسی ابراز میشناختی، تحلیلی و احساسی است که نسبت به پدیده

آموزش، اقتدار غیردولتی در خانواده، مکتب، محل کار و اعتماد شهروندان به یکدیگر را در این پژوهش در 

گیرد و هر الیه وزن خود را پیدا های مختلف جامعه مورد مطالعه قرار مینظر گرفتند. در این کتاب، الیه

دهند، از فرهنگ سیاسی ی یک کشور را تشکیل میی افرادی که دستگاه هیأت حاکمهکند. مجموعهمی

 شود. خاصی برخوردارند و به تناسب ماهیت نظام سیاسی، این فرهنگ سیاسی نیز متمایز می

ندی بدود، تبعی و مشارکتی را دستهآلموند و وربا، در کتاب فرهنگ مدنی سه نوع فرهنگ سیاسی مح

های سیاسی متفاوت، فرهنگ سیاسی از سه بعد ابعاد دارند که در نظامکنند و در کنار آن اذعان میمی

القلم، ، سریع0939محمدی، ،گل0939)هیوود، تواند نشأت بگیردشناختی، ابعاد احساسی و ابعاد ارزیابی؛ می

  .(0923: جعفرپور کالری، 0933

ای؛ چارچوبی نظری، کتاب دیگری است که توسط گابریل آلموند و دیگران نوشته شده سیاست مقایسه

پذیری سیاسی پرداخته شده است. او در این کتاب، است. فصل سوم این کتاب، به فرهنگ سیاسی و جامعه

حکومت(،  هایی چون غرور ملی، هویت ملی، مشروعیتسه سطح فرهنگ سیاسی شامل نظام؛ )شامل نمونه

گذاری، ها در مورد حقوق اساسی( و سیاستهایی چون نقش شهروندان و برداشتفرایند، )شامل نمونه

دهد؛ گذاری حکومت( را مورد بحث قرار میهای سیاستهایی چون نقش حکومت و اولویت)شامل نمونه

و  9اگری سیاسی وفاقهاگوید و فرهنگ سیاسی را به دو نوع فرهنگنوایی فرهنگی سخن میسپس از هم

-گرا، شهروندان معموالً در مورد شیوهکند. از دیدگاه او در یک فرهنگ سیاسی وفاقتقسیم می 9گرامنازعه

ها را حل کرد، که مسایل اصلی جامعه چیست و چگونه باید آنگیری سیاسی، و اینهای مناسب تصمیم

                                                           
1 G.A.Almond 
2 Sidney Verba 
3 Consensual political culture 
4 Conflictual political culture 
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لحاظ نظراتی که هم در مورد مشروعیت رژیم و هم گرا، شهروندان از نظراند. در فرهنگ سیاسی منازعههم

-ی بحث، از خردهشدت دچار چنددستگی هستند. آلموند در ادامهحل مشکالت اصلی دارند، بهی راهدرباره

های سیاسی، کند. از دیدگاه او، وقتی کشوری از لحاظ ایستارها و ارزش، صحبت می3های سیاسیفرهنگ

های سیاسی فرهنگها استمرار یابد، ممکن است خردهها مدتاین شکافهای عمیقی باشد و دچار شکاف

کم در برخی موضوعات حاد سیاسی ها، دستفرهنگمجزایی توسعه یابند که شهروندان متعلق به این خرده

های متفاوتی داشته باشند. او در پایان از مانند مرزهای کشور، سرشت رژیم، یا ایدئولوژی درست، دیدگاه

وسط ها، تنظر او، کسب ایستارها و ارزشنویسد. بهی آن با فرهنگ سیاسی میپذیری سیاسی و رابطهجامعه

ا پذیری سیاسی رپذیری از یک نسل به نسل دیگر قابل انتقال است. او عامالن جامعهمردم تنها با جامعه

های های جمعی، گروهسانهی اجتماعی و جنسیت، رسانان، طبقهخانواده، مکتب، نهادهای مذهبی، گروه هم

  .(0939)آلموند و دیگران، کندنفوذ و احزاب سیاسی معرفی می

 یجهانی شدن و تنوع فرهنگی که توسط پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، نگاشته شده است؛ به مسأله

گرفته  تهدید قرارکه آیا تنوع فرهنگی مورد اندازد. این کتاب با پرسش اینای میفرهنگ سیاسی، نگاه تازه

وطن و فعالیت سیاسی و مشارکت مدنی را مورد های ملی و جهانی هویتاست؟ آغاز یافته و سپس رابطه

 عنوان یکی از مفاهیموطن، بهی مهم این کتاب، بررسی پیامدهای ارتباطات جهانبحث قرار داده است. نکته

 .(0933یس و انگلهارت، )نورهای فرهنگی استگذاریاصلی فرهنگ سیاسی، در سیاست

الملل، مجموعه مقاالتی است که با سرویراستاری جی. پی. قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین

هده المللی را برعی بینی قدرت و سیاست در عرصهسینگ، به چاپ رسیده است. این کتاب بررسی رابطه

های حکمرانی اشاره قدرت در شبکه هایی مدنی در ایستگاهدارد. در این کتاب به نقش هنر و جامعه

، ی اروپا و جاپانهایی از سیاست فرهنگی امریکا، اتحادیهها، با بررسی نمونهگذاری رسانهتأثیرشود و می

د و پردازهای دیگری از کتاب، به دیپلماسی فرهنگی و عامل انسانی آن میگیرد. بخشمورد توجه قرار می

جوید. اهمیت این کتاب در بررسی صداهای در کشورهای جهان توسل می های متعددیدر این مورد به گونه

)سینگ، تعمار، هویت و سیاست فرهنگی استی اسفرهنگی کشورهای در حال توسعه و بررسی مسأله

0939). 

ها، کتاب ترین آنهایی در مورد فرهنگ سیاسی آن کشور، صورت گرفته که مهمدر ایران، پژوهش

است.  بحث اصلی این کتاب، فرهنگ سیاسی ایران، با  القلمعیسر محمود، اثر دکتر رانیا یاسیس فرهنگ

-ای آن است که نویسنده با کاوش تاریخی بدان پرداخته است. دکتر سریعتوجه به مبانی تاریخی و عشیره

خویش  یهای نهصد پرسشنامهالقلم، با توجه به الگوی فرهنگ سیاسی آلموند و وربا، به تحلیل نتایج داده

گیری آن به رفتارشناسی شامل سه سطح فرد، سطح ماهیت روابط میان پردازد که در نتیجهدر ایران می

دهد که ایرانیان در سطح فرد دچار ی پژوهش نشان میپردازد. نتیجهشهروندان و سطح ساختارها می

حوصلگی، احساسی و بافی، غرور کاذب، کم فکر کردن، ضعف در هنر گوش کردن به دیگران، کممنفی

                                                           
5 Political subcultures  
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-هیجانی، ... هستند و در سطح ماهیت روابط میان شهروندان، با مسایلی چون بی اعتمادی، ضعف شایسته

اند. از سوی دیگر، در سطح ساختارها، ساالری، ضعف احترام گذاشتن، نگاه ابزاری به دیگران و ... مواجه

ی ثباتی نظام اجتماعی مواجه نظام اقتصادی و ب ی ایران، با فرهنگ عمومی غیرعقالنی، دولتی بودنجامعه

 .(0933القلم، )سریعاست

ای دیگر، چگونگی شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی را مورد تفحص ی، از زاویهمحمدگل احمد دکتر 

ی، در ایران چاپ شده است. اسیس فرهنگ سنجش و شناخت بر یدرآمدقرار داده است. کتاب او با عنوان 

بررسی اهمیت شناخت فرهنگ سیاسی و چیستی فرهنگ سیاسی به چگونگی بررسی محمدی، ضمن گل

های بررسی و سنجش فرهنگ سیاسی، و سنجش فرهنگ سیاسی برآمده است. او در این کتاب، روش

های فرهنگ ها و سنجههای مفهومی فرهنگ سیاسی را توضیح داده و شاخصکردن چارچوبعملیاتی

خواهی، تساهل سیاسی، اعتماد سیاسی، انزوای سیاسی، تدارگرایی، دموکراسیسیاسی را در لیبرالیسم، اق

 ای و تطبیقی در چهارهای منطقهعالوه، او به پژوهشعالیق سیاسی و آگاهی سیاسی روشن ساخته است. به

  .(0939محمدی، )گلوپا، آسیا و افریقا پرداخته استی امریکا، ارقاره

ایران، کتاب دیگری است که توسط سمیح فارسون و مهرداد  فرهنگ سیاسی در جمهوری اسالمی

های وقوع انقالب اسالمی ایران، به ی تحریر درآمده است. او در این کتاب، ضمن زمینهمشایخی به رشته

های جالل آل احمد و شایگان، پردازد. او با توضیح نظریهزدگی قبل از انقالب میبررسی گفتمان غرب

کند و سپس به نخبگان مذهبی ایران و ان را در جستجوی یک هویت شرقی معرفی میی آن روز ایرجامعه

 یگرایی و فرهنگ سیاسی و رابطههای دیگر کتاب، به سیاست ملیپردازد. بخششدن میتضادهای سیاسی

ی تشیع و حکومت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ی اسالمی در جمهوری اسالمی و مسألهفرد و جامعه

ی صنفی در فرهنگ سیاسی گرایی و شیوهشدن فرهنگ، مردمپردازد. مسایلی چون آموزش، اسالمیمی

از مطالب مهم دیگر این کتاب های قدرت و فرهنگ سیاسی در روابط ایران و امریکا ایران، سیاست

 .(0913)فارسون و مشایخی، است

ند توجه به الگوی فرهنگ سیاسی آلموی دکتر رشید جعفرپور کلوری، با فرهنگ سیاسی در ایران نوشته

ی مردم، انقالب اسالمی، مشروعیت های سیاسی، تودهو وربا، فرهنگ سیاسی ایران را با مفاهیمی چون نخبه

گرا، تجددطلبی سطحی، حمایت خارجی و مشارکت سیاسی توضیح داده سیاسی، زور، ناسیونالیسم باستان

مهوری ی پهلوی و جرسی تطبیقی فرهنگ سیاسی ایران در دو دورهتوجه در این کتاب، بر ی قابلاست. نکته

 .(0923)جعفرپور کلوری، المی استاس

کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، کتاب دیگری است که با توجه به فرهنگ ما ایرانیان؛ زمینه

ا، و هی بازینظریهخواه با استفاده از خواه نوشته شده است. فراستسیاسی ایران، توسط مقصود فراست

ها( به تحلیل خلقیات ایرانیان پرداخته است. او با استفاده از زیست تاریخی و ها )متناظر به ژنی ممنظریه

محیط بر خلقیات  تأثیرعواملی چون ناامنی، ناپایداری، آشوب و هرج و مرج، کشمکش نخبگان،  تأثیر



14 
 

انیان، بحث خویش را سر و سامان داده است. اجتماعی و عدم توفیق توسعه در دگرگونی خلقیات ایر

 (0939)فراستخواه، 

 

  افغانستان در یاسیس فرهنگ مطالعات

مستقلی صورت نگرفته  پژوهشگونه در مورد  فرهنگ سیاسی هرات و حتی افغانستان تا کنون هیچ

ه است.  بیان شدها مطالبی است. گاهی جسته و گریخته در مورد فرهنگ سیاسی افغانستان در بعضی کتاب

الدین صدیقی، اولین کسی است که با نوشتن کتاب چگونگی استیالی نظام قبیله ساالری، به دکتر جالل

نگاهی انداخته است. او با بحثی تاریخی، به چگونگی استیالی نظام قبیله در ی فرهنگ سیاسی نیممسأله

ای، دیدگاه قبیله در مسایل مهم از جمله افغانستان مبادرت ورزیده است؛ سپس با بررسی یاساهای قبیله

ای را در ویرانی نهادهای زنان را مورد توجه قرار داده است. دکتر صدیقی، عواقب استیالی نظام قبیله

 .(0921)صدیقی، دانداقتصادی و مدنی و ویرانی نهادهای اجتماعی و فرهنگی می

تدین و تمدن، فرهنگ سیاسی افغانستان را  ای فراراهبشیراحمد انصاری با کتاب ذهنیت قبیلوی دیواره

کند. تفاوت این کتاب با کتاب دکتر صدیقی در این است که نویسنده، با چون دکتر صدیقی تحلیل می

نگاهی دینی به موضوع پرداخته است. انصاری نخست به بررسی این ذهنیت در جاهلیت قبل از اسالم 

های معاصر منطقه بررسی کرده است و سپس به بررسی ولتهای خالفت و درا در دورهپرداخته و سپس آن

ها بوده و این دو نهاد ها و آلآن در افغانستان پرداخته است. از دیدگاه او افغانستان همیشه در چنگ ایل

انصاری، )بانی تمام مشکالت افغانستان استاند که باعث و ای شکل دادهاجتماعی و سیاسی، به ذهنیت قبیله

0922.) 

، در مواردی نکاتی از فرهنگ سیاسی افغانستان یاسیس یتوسعه ی، در کتابعارف اکرم محمد دکتر 

قل. گردد تا برآیند پژوهشی مستهای نویسنده برمیفرضافغانستان را یادآور شده است که بیشتر به پیش

داند یینی و شهری مگری، روستانشعارفی، ساختار اجتماعی افغانستان را متأثر از سه الگوی زیستی کوچی

ی متوسط جدید و کارگران را پدید ای چون روحانیت، اشراف، قبایل، دهقانان، طبقههای فکریکه گروه

ناپذیری هایی چون پراکندگی پایگاه قدرت و مشروعیت، فقدان تحرک اجتماعی، جامعهآورده که ویژگی

  .(0939)عارفی، گرایی را باعث شده استسیاسی، و محلی

توان هم می منصور ظیعبدالحفی، اثر فرهنگ و یاجتماع عوامل بر دیتأک با یاسیس یتوسعهدر کتاب 

های های نویسنده در مورد فرهنگ سیاسی را شناسایی کرد. از دیدگاه او سنتفرضهایی از پیشرگه

ه تلفیق ور است کنابجایی که رنگ دینی به خود گرفته اند؛ مشکل بزرگ افغانستان است. منصور بر این با

 افغانستان را به چالش کشیدهی ای را پدید آورده که امروزه، توسعهای و دین، فرهنگ سیاسیباورهای قبیله

  .(0939)منصور، است

بیش اشاراتی به فرهنگ و، کمافغانستان یاسیس یشناسجامعهی، در کتاب سجاد ومیعبدالق دکتر 

ند؛ اهایی را که نویسندگان فوق برشمردهقبالً نیز تذکر داده شد؛ مؤلفهگونه که سیاسی داشته است؛ اما همان



15 
 

 های قومی و مذهبیویژه شکافهای اجتماعی، بهمحصول پژوهشی علمی نیست. نویسنده با بررسی شکاف

های مجاهدین و طور ضمنی، به فرهنگ سیاسی مبتنی بر جنگ و نفاق در دورهی افغانستان، بهدر جامعه

شناسی توسعه و نیروهای اجتماعی، های اجتماعی، به جامعهی شکافکند. سجادی بر عالوهاشاره میطالبان 

هرکدام را در  تأثیرپردازد و شناسی عالمان دینی و روشنفکران میشناسی احزاب سیاسی و جامعهجامعه

 .(0930)سجادی، دهدفرهنگ سیاسی افغانستان مورد تحلیل قرار می

در کتاب خواب و خرد، فرهنگ سیاسی حاکم بر افغانستان را ناعقالنیت تشخیص دکتر علی امیری 

های نوسازی در افغانستان، از مشروطیت معطوف به قانون، مارکسیسم  و نوگرایی دهد. او با نقد تجربهمی

های اصلی معطوف به عدالت و اسالمیسم معطوف به سنت، سه عنصر قانون، عدالت و سنت را از کانون

 .(0930)امیری، داندی یادشده میگانههای سهفرهنگ سیاسی در دوره

شناختی که توسط محمد توکل و سیدمحمد نقی موسوی کتاب روشنفکری در افغانستان؛ نگاهی جامعه

نوشته شده است؛ به فرهنگ سیاسی گروه اجتماعی خاصی )روشنفکران( نظر انداخته است. این کتاب که 

های مثبت و منفی روشنفکران افغانستانی را برشمرده است. از دیدگاه است؛ ویژگیی میدانی پژوهشحاصل 

رایی و گفهم برای جامعه، کثرتهای مثبتی چون، قابلنویسندگان کتاب، روشنفکران افغانستانی، از ویژگی

-تابعه، شای چون فقدان تفکر نقاد، بیگانگی با جامهای منفینقد قدرت برخوردارند. در عین حال، ویژگی

)توکلی و موسوی، روشنفکری افغانستان، سیطره داردگرایی بر فضای زدگی، عدم تعهد اجتماعی و قوم

0939). 

موانع تحکیم دموکراسی در افغانستان، اثر دکتر محمدجواد صالحی، از جمله آثاری است که فرهنگ 

عتمادی گرایی، خشونت، بی ا، قومسیاسی افغانستان را در بخشی از کتاب خود به بررسی گرفته است. صالحی

 .(0939)صالحی، شمردهای فرهنگ سیاسی افغانستان برمیو فردگرایی منفی را از ویژگی

های ناقص هویت ملی، در فصل دوم کتاب خود، با عنوان حمزه واعظی، در کتاب افغانستان و سازه

رایی گهایی چون، درونا شامل ویژگیها و کارکردها؛ فرهنگ سیاسی افغانستان رساختار موزاییکی، ویژگی

های اجتماعی، های محیطی و خصلتمتقایل خشونت تأثیرهای خاص اجتماعی، اجتماعی، شیوع ویژگی

بیله، ناپذیری فرهنگ قنیافتگی و سکون اجتماعی، کلسوادی، بلوغبدخواهی نسبت به نظام سیاسی، بی

فاق ملی، نیافتگی واجتماعی، قشربندی تغییرناپذیر، مجالها، فقدان تحرک خردگریزی، بسترسازی عصبیت

 .(0920)واعظی، داندپذیری سیاسی میعقامت مدرنیسم و ناباروری جامعه

 یی سیاسی افغانستان، اثر داوود عرفان و دکتر حسین خانی، با تمرکز بر طبقهی متوسط و توسعهطبقه

ا ی افغانستان، این طبقه را باه آن در تاریخ توسعهمتوسط افغانستان، ضمن بررسی نوسانات نقش و جایگ

فرهنگی، تخصص و مهارت، اشتراک  -های سیاسیای، مهارتمشخصاتی چون، توانایی انتقاد، توجه رسانه

  .(0939)عرفان و خانی، شمارندی فرهنگ سیاسی جدید برمیسیاسی و تحرک اجتماعی، حامالن اصل
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های یک پژوهش علمی و ژوهشی است که با استفاده از دادهپژوهش فرهنگ سیاسی هرات، نخستین پ

-االمکان سعی شده است که تمام شاخصی تحریر در آمده است. در این پژوهش حتیتحلیل آن، به رشته

 . گیری به عمل آیدهای معتبر فرهنگ سیاسی گنجانده شود و بر اساس روش پژوهشی علمی، از آن نتیجه

 هراتی فرهنگ سیاسی پیشینه

ی سیاسی هرات از آن جهت مهم است که این فرهنگ بر بستری دور و دراز، شکل گرفته است. پیشینه

، سیاسی هرات -ی درخشان فرهنگیدهی مردم هرات مؤثر بوده؛ پیشینهنوستالژی تاریخی هرات در ذهنیت

یش، به شعر، هنر ی تاریخی خوباعث شده است هرات در کنج انزوای امروزی خویش با تمسک به پیشینه

حرفی برای گفتن داشته باشد هرات، در سطح ملی  توان انتظار داشت کهو نقد سیاسی روی آورد. زمانی می

ی الگوی سبات سیاسی کشور به عنوان ی خویش بردارد و در منابتواند سر از خواب چند سده تا این شهر

ت ذهنیهای زیرین تواند الیهریخی هرات میی تاقد علم نماید. بنابراین بررسی پیشینه سازنده و کارا

که هرات به گو یاری رساند. از آنجاییالگویی پاسخهرات را آشکار ساخته و در ساخت  سیاسی-اجتماعی

این دیار  سیاسی -ی فرهنگیشد، پیشینهی بزرگی از جغرافیای کنونی افغانستان و ایران اطالق میگستره

خورده است. از قیام طاهر فوشنجی و ابومسلم خراسانی که بگذریم؛ های محلی زیادی گره با حکومت

ی ی جغرافیایتوان در این حوزهفرمانروایان غوری، آل کرت، تیموریان و حتی صفاریان و سجستانیان را می

ا هرات ر سوکه از یکن، آل کرت و تیموریان به سبب اینطاهریان، غوریای اما چهار دوره ررسی گرفت؛به ب

ز فرمانروایی خویش قرار داده بودند و از سوی دیگر، به خاطر دستاوردهای فرهنگی ، بیشتر مورد توجه مرک

 د داشت.نما قرار خواه

 

 انیهرات در زمان طاهر یاسیس -یفرهنگ ینهیشیپ

 رعربیغ امیق نیاول ،یجامگان خراسان اهیاز تصرف خراسان توسط سپاه اسالم، هرات با ابومسلم و س پس

 با کمک انیعباس یریگسفاح، و قدرت دنیو به قدرت رس هیامیاسالم رقم زدند. سقوط بن خیرا در تار

 013در سال  دیالرشنبرجسته نمود. هارو ،یخطه را در مناسبات قدرت خالفت اسالم نینقش ا ان،یخراسان

 رگید ارید نیوجه شد که ااما پس از سفر به خراسان مت د؛یبرگز یعهدتیرا به وال نیامفرزند ارشدش ه. 

را  اشینظر کرد و امپراتوردیتجد ش،یخو ینامهتیدر وص ،سببنیهم. بهرفتیبغداد را نخواهد پذ انیوال

 ن،یام یهایخواهادهیبود. اما بر اثر ز ونکرد که خراسان سهم مأم میو مأمون( تقس نیاش )امفرزندان نیب

ران از س نیطاهر بن حس یبه فرمانده یمقابله سپاه یبود. مأمون، برا ریناپذدو برادر، اجتناب نیجنگ ب

بغداد را به تصرف  ن،یه. موفق شد با کشتن ام032برادر فرستاد. طاهر در سال  یخراسان، به مقابله ینظام

را به  یخراسان رعربیمستقل غ مهیحکومت ن نیعامل خراسان شد و نخست طاهره.  213در آورد. در سال 

 یکه راه را به سو ابدییم تیاز آنجا اهم انیحکومت طاهر .(00-2: 0939 گران،یو د ی)زمانوجود آورد

 .(09: 0939،ی)مفتخرباز کردند یاستقالل خراسان از خالفت عباس

 نانیبود. جانش لیسزا قابه یتیو صاحب فضل بود و به دانشمندان و شاعران اهم بیاد یخود شخص طاهر

حکومت  یاصل یهایژگیاز و ،یقیو شعر و هنر و موس مودندیرا پ انیطاهر یگذار سلسلهانیطاهر، راه بن

کند یم ادیبن مصعب  میاسحاق بن ابراه یقیاز مجالس شعر و موس یشد. ابوالفرج اصفهانیآنان شمرده م
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و  کردندیرا برگزار م یمجالس نیخود چن مانیو عبداهلل بن طاهر، طاهر بن عبداهلل و محمد بن طاهر با ند

 .(90 :0930 ،ی)اکبرورزیدندیمبادرت م یو اعمال وهیش نیاز آنان به چن یرویبه پ زین شابورین انیاع

 یها در قلمرو خراسان زندگیو زرتشت انیحیمس ان،یهودیچون  ینید یهاتیاقل ان،یزمان طاهر در

 یهاو در کنار آن، فرقه افتندی نیمذهب تکو یسن یزمان چهار فرقه نیدر ا .(901: 0930،ی)اکبرکردندیم

باعث رشد مذاهب  یتساهل مذهب ،قتیهم رونق گرفتند. در حق هیلیو اسماع هیدیز ه،یچون امام عه،یش

 تانسیدر س شتریدوره، خوارج هستند که ب نیمخالف، در ا یفرقه نیترزمان شده بود. مهم نیدر ا یاسالم

 .(0939 گران،یو د ی)زمانمستقر بودند

زمان، در خراسان )هرات( در آن یاسیکه فرهنگ س دیرس جهینت نیتوان به ایم یخیتار یبررس با

که معرف  ی(  توجه به لباس محل92: 0939 گران،یو د ی)زمان ،یرانیچون،  برگشت به تمدن ا ییهامؤلفه

و تساهل  امحچون نوروز و تس یکهن یهاو جشن یبه زبان فارس ژهیآنان بود و توجه و یخراسان تیهو

 .ردیگیم شهیدوره، ر نی( در ا0930 ،ی)اکبر یمذهب

 

 انیهرات در زمان غور یاسیس -یفرهنگ ینهیشیپ

اسالم در  یفهیاز خل یبرداربا فرمان یغور یه. به تصرف سپاه اسالم درآمد، اما امرا 90غور در سال 

سلسله؛ سلطان  نیها در زمان دو برادر مشهور ایاما اوج قدرت غور ؛مستقل بودند شیخو یامور داخل

 یتساهل و تسامح و آگاه ،یپرورتیرع یهیمحمد، مصادف شد. آنان با روح نیالدمحمد و شهاب نیالداثیغ

 یمعنو و یماد یروهایاز ن یریگبا اتفاق و اتحاد و بهره ،اطراف خود طیمح یو نظام یاسیس تیاز موقع

 .(99: 0939 ،یابر ی)فروغباشکوه بودند یدوره نیا یمعمار و سازنده انیغور

 اهلل معروف، معتقد استقیعت. ستیدر دست ن یقیاطالعات دق ان،یغور یمذهب ینهیشیدر مورد پ 

واضح چه اما آن ؛(92: 0991)معروف،  انددهیگرو زمیبوده که بعداً به بود یمذهب زرتشت یدارا انیکه غور

 ،یعچون شاف یذاهباند و مدهیها پس از تصرف غور توسط سپاه اسالم، به اسالم گرویغور این است که است

 هیمذهب کرام یپادشاهان غورکه است  نیداشته است. قول موافق ا یروانیپ ه،یو کرام یلیاسماع ،یحنف

 نیمحمد اول نیالداثیمعتقدان به تجسم خالق بود.  غ یمذاهب اسالم نیتریمذهب از افراط نیاند. اداشته

گذارد و به وعظ  انی. او مسجد جامع هرات را بندییگرا تیمذهب داد و به شافع رییاست که تغ یحاکم غور

 ریو سا یش پیدا کرد گرا یبه مذهب حنف ن،یالداثیبرادر غ نیالدپرداخت. شهابیخلق در آن مسجد م

 .(0939 ،یابر ی)فروغاندکرده یرویهب پمذ نیاو از ا نانیجانش

 ی؛و پادشاهان غور هیکرام یهایرینظر از درگو صرف ،یپادشاهان غور نیمذهب در ب رییبا وجود تغ

ند. اداشته نیبه هنر و د یاژهیها، توجه ویمشهوراند. غور یو مذهب ینیبه تساهل و تسامح د یغور نیسالط

 نیب ،سلسله نیجا که او از آن تاس یو هنر اسالم ینیتوجه به احکام د شتریب ،زمان آنان یاسیفرهنگ س

، حاکم بر آن یاسیفرهنگ س ندیو هند، قرار گرفته بود؛ برآ انیو بام یاز هرات، غزن یمتفاوت یهافرهنگ

 شود.یشمرده م یتسامح و تساهل مذهب
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 سیاسی هرات در زمان آل کرت -ی فرهنگیپیشینه 

فرمانروایان و شاهان محلی بودند که هرات را به عنوان مرکز فرمانروایی خود برگزیدند و ابتدا در آل کرت 

گذرانیدند و ملک رکن الدین بن تاج الدین از سوی سلطان اطاعت و خدمت پادشاهان غوری روزگار می

ور و هرات( منصوب ای بین غی خیسار )قلعهمحمد غوری به حکمرانی برخی از نواحی غور و کوتوالی قلعه

 به -شده بود. وی پس از هجوم چنگیز، با کیاست، اطاعت چنگیز را پذیرفت و جالب آن که حکومت غور

 (. 99-92: 0939از جانب خان مغول به وی تفویض شد)نصیری جامی،  -ی والیات پیشیناضافه

های فالت ایران رزمینای از سم بر ناحیه 0929ه. ق/  129م تا  0293ه.ق/  999آل کرت طی سالیان 

 های سند را شاملهای شرقی خراسان، سیستان و کرانهراندند. متصرفات آنان گاهی تمام سرزمینفرمان می

 (. 30: 0923شان همواره شهر هرات بود)مجتبوی، شد، اما پایتخت حکومتمی

در زمان آل کرت اندیشمندان و دانشمندان بزرگی چون حکیم سعدالدین منجم غوری، امیر حسینی  

سادات غوری، حکیم الدین غوری، خواجه قطب الدین یحیی جامی نیشابوری، موالنا جمال الدین محمود 

ی، دی، امامی هروزاهد مرغابی، صدرالدین ربیعی، موالنا ظهیرالدین خلوتی، موالنا زین الدین ابوبکر تایبا

ملک حافظ، سیف بن محمد بن یعقوب، مظفر هروی، موالنا سعدالدین محمود عمر تفتازانی و موالنا نظام 

(. همچنان آثار 031-032: 0923اند)مجتبوی، کردهی هرات بزرگ زندگی میالدین عبدالرحیم در حوزه

نده پوش جام و مسجد جامع هرات در ای چون مصرخ کروخ، آزادان، تربیت شیخ جام: مزار پیر ژتاریخی

 (. 032: 0923ی تاریخی بنا یافته است)مجتبوی، این دوره

ی مغول حایز اهمیت است و به همین سبب، جایگاه نقش آل کرت در بازسازی هرات پس از حمله

ین ای در تاریخ هرات دارد. ابن بطوطه جهانگرد معروف قرن هشتم هجری در مورد هرات آن زمان چنویژه

م باشد، مردی بسیار میهرات بزرگترین شهر آباد خراسان است، شهر بزرگ و دارای ابنیه"نگاشته است: 

باشند و شهر هرات از هرگونه فسق و فساد مبرا این شهر متقی، متدین و پاک دامن و حنفی مذهب می

در عهد ملک سنج (. صدرالدین ربیعی فوشنجی خطیب فوشنج و شاعر نکته19: 0939است)پویان، 

نامه را که داستان اجداد ملک موصوف را زیست و از ندیمان سلطان بود و به دستور او کرتفخرالدین می

ها بازسازی و نوسازی هرات بعد از ی کرت(. در دوره10: 0939ی نظم کشید)پویان، کرد، به رشتهبیان می

ها و سراهای نشیمن، و امنیتی، قلعهی چنگیز خان آغاز و پیگیری شد؛ ساختن بناهای نظامی صاعقه

ها و دیگر اماکن ضروری ها، خانقاهها، مساجد، مدارس، بازارها و دکاکین، کاروانسراها، رباط ها، راهحمام

بندی ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسعه و گسترش پیدا کرد؛ زراعت و مالداری رونق شیرازه

ی خراسان زمین در تاریخ ستانی باز به عنوان مرکز اصلی و قلب تپندهی باها، این خطههرات در عهد کرت

 (.19: 0939زنده و پویا گشت)پویان، 

های محلی پس از مغول است که با توجه به آبادانی از جمله ساخت ترین حکومتآل کرت یکی از مهم

درایت توانستند که در این خطه، اند. آنان با ای به حفظ هویت فرهنگی هرات داشتهارگ هرات؛ توجه ویژه

ان ی سیاست طاهریای به مسایل فرهنگی داشت. آل کرت ادامهحکومتی قوی را بنیان گذارند که توجه ویژه

 گردند که سیاست فرهنگی را جهت حفظ یکپارچگی مردمان این خطه برگزیدند.ها محسوب میو غوری
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 سیاسی هرات در زمان تیموریان -ی فرهنگیپیشینه

سیاسی هرات است. هرچند تولد دال مرکزی گفتمان -ی درخشان تاریخ فرهنگیی تیموریان دورهدوره

ی بلوغ این دال ی تیموریان، دورهگردد؛ اما دورههای دور این سرزمین برمیهرات )فرهنگ(، به گذشته

مح در این دوره نضج های شناور گفتمان هرات، مانند عرفان، تساهل و تسااست. در حقیقت بسیاری از دال

ات، تا سیاسی هر-ی تیموریان، به عنوان تجلی گفتمان فرهنگیگرفتند. آثار باستانی به جا مانده از دوره

توان گفت که مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم هنوز مورد توجه جهانیان است. در حقیقت می

 اند. چون و چرایی داشتهنقش بیبندی گفتمان امروزی هرات بر دوران تیموریان در صورت

-ریزان تاریخ لقب دادهانگیزترین خونتیمور شخصیت متناقض تاریخ است. او را عموماً یکی از خوف

ی فرمانروایی او سرآغاز احیای فرهنگ و هنر بود. تیمور (؛ اما به همان اندازه دوره01: 0923اند)کاووسی، 

ن داشت. با اهل علم و کالم و پیروان تصوف و دین ارتباط ای به صاحبان صنعت و هنرمنداتوجه ویژه

نزدیکی داشت و خودش دستی در علوم رایج خویش داشت. او با دانشمندان شهیری چون میر سید شریف 

جرجانی و سعدالدین تفتازانی نشست و برخاست داشت و روایت شده است که در زمان فتح دمشق در سال 

 (. 02-01: 0923داشته است)کاووسی، ق با ابن خلدون گفتگویی  219

ویژه در زمان سلطنت شاهرخ میرزا، پدید آمد. شاهرخ پس اوج توجه به فرهنگ و هنر پس از تیمور و به

از تثبیت حاکمیت خویش به بازسازی هرات همت گماشت. به دستور او برج و باروی شهر هرات بازسازی 

ساختمان زیبایی را ریخت. گوهرشاد، همسر شاهرخ،  هجری در موضع باغ سفید، طرح 202شد و در سال 

ی گوهرشاد و بازسازی گازرگاه هرات در این زمان ای داشت. مدرسهویژه به آبادانی و فرهنگ و هنر توجه

ها، ها، پلالمنفعه مانند مساجد، مدارس، خانقاههای خیریه و عاملصورت گرفت. در این زمان، ساختمان

ها گاهها و تفریحگاهها، گردشها، و کاروان سراها... آباد گردید و در ساختن قصرها، باغامها، حمها، راهرباط

 (. 11: 0939های اساسی برداشته شد)پویان، نیز قدم

ی بایسنغرمیرزا پسر شاهرخ در هرات در حقیقت جایگاه و مرکز گردآوری نقاشان، خطاطان، نگارخانه

ار نگگران و غیره فنون و هنرها شد... در این باب میرخوند تاریخصنعت مصوران، تذهیب کاران، جلدسازان،

مهندسان و نقاشان در تذهیب و تصویر کار را به جایی رسانیدند که مزیدی بر "نویسد: آن عهد چنین می

بندان کار خود را در نازکی و لطافت به حد اعلی آن متصور نبود و مجلدان و زرگران و درودگران و خاتم

ای یافته بود و مدارس (. در این حال موسیقی، شعر و علوم دینی جایگاه ویژه12: 0939)پویان،  "سانیدندر

 و مساجد، محل تجمع دانش آموزان منطقه بود. 

ر ی آخشخصیت دیگری که در شکوفایی فرهنگی هرات کوشید، سلطان حسین بایقرا بود. در دهه

نیت تیموریان هرات به اوج ترقی و تعالی خود رسید و هرات پادشاهی سلطان حسین بایقرا، فرهنگ و مد

درخشید)پویان، از حیث رونق و انکشاف هنری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر تارک این مدنیت می

0939 :22.) 

ی تیموریان علومی چون علوم دینی )قرائت، تفسیر و حدیث(، توان گفت که در دورهبه طور کلی می

ریاضیات فلکی و تدوین زیج الغ بیگی، موسیقی و شعر و تاریخ نویسی در اوج شهرت رسیده هیات و نجوم و 

: 0923شیر نوایی وزیر دانشمند آن دوره، در شکوفایی هرات برازنده بود)میرجعفری، بودند. نقش امیر علی

نسوجات و سازی، مسازی، فرش بافی، فلزکاری، سفالچنان، صنایعی چون جلدسازی، الک(. هم093-099
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: 0923گیری پیدا کرده بود)مجتبوی، بافی، منبت کاری و معرق کاری و تذهیت و تشعیر، رشد چشمپارچه

092-019.) 

ترین عوامل شکوفایی فرهنگ و هنر در این عصر به ثبات سیاسی، رونق اقتصادی، آزادی مذهبی و مهم

ن و درباریان هنرپرور و اجتماع هنرمندان های تصوف و صاحب منصبااحترام به علمای دین و رهبران گرایش

 (. 22-22: 0923وابسته بود)کاووسی، 

اه، مغولی، پیوند بین ش -اسالمی و  سنت ترکی -های ایرانیفرهنگ سیاسی این دوره، با توجه به سنت

آن  ترین رویکرد مذهبیداد. عرفان اسالمی به عنوان مهممقام مذهبی و مردم عادی را مورد توجه قرار می

ی اصلی فرهنگ سیاسی آن زمان را با عناصری چون، محبت، زمان قابل توجه است و این رویکرد، شاکله

کرد. در این زمان سیاست مدارای مذهبی نسبت به سایر ادیان نوازی، تقویت میتساهل، تسامح و مهمان

یافته بود. فرهنگ سیاسی فروکش کرده بود و به جای آن احترام به علمای مذهبی و مشایخ مسلمان، رونق 

این دوره، فرهنگی اسالمی است که با توجه به وضعیت خاص فرهنگی هرات، به تسامح مذهبی درون دینی 

 گردد. تفسیر می

: 0939آن باور دارند)حسینی، های خاص جا که برخی اندیشمندان به مکتب ادبی هرات با ویژگیاز آن

توان برای هرات مکتب سیاسی خاصی را در ران تیموریان، میاجتماعی دو -هایی سیاسیبا مؤلفه (،029

 ی تیموریان دارد. نظر گرفت که بیشتر ریشه در مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوره
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 فصل دوم

 مباحث نظری

 رویکرد نظری

 ی اول؛ مفاهیمهش فرهنگ سیاسی هرات، از دو بعد قابل بررسی است. در وهلهرویکرد نظری پژو

دوم؛ چهارچوب نظری مطابق با پژوهش فرهنگ  یگردد و در وهلهمرتبط با فرهنگ سیاسی بررسی می

 سیاسی هرات پیشکش خواهد شد.

 مفاهیم  -الف

 فرهنگ  .1

از فرهنگ مانند تمام مفاهیم علوم اجتماعی، تعاریف متعددی ارایه شده است. این تعارف از ابعاد 

 یاست. برای فهم بهتر این مفهوم، تعاریف مشهور و پذیرفته شدهگوناگونی مورد بررسی قرار گرفته 

، «الگوی معنا»، «نظام معنا»مراجع علمی را بیان خواهیم کرد. در تعریف فرهنگ با مفاهیمی چون 

برداشت ذهنی از »، «نوعی جهان بینی»، «معناهای عمومی و مشترک»، «هانظامی از برداشت»

استانداردهای مشترک »یا « الگوها»، «ی دنیای بیرونییی دربارههافرض»، «نظم ذهنی»، «واقعیت

ترین تعریف فرهنگ زمانی ارایه گردید که (. مهم0939مواجه هستیم)گل محمدی، « تفسیر یا ادراک

ی انسان شناسی کرد و چنین تعریفی از آن به این مفهوم را وارد رشته 0210در سال  1ای. بی. تیلور

ای که شامل معلومات، باورها، هنر، اخالقیات، قانون، عرف و تمامی دیگر یچیدههمان کل پ»دست داد: 

(. 999: 0939چیلکوت، «)کند.ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضو جامعه کسب میانواع قابلیت

فرهنگ مشتمل بر »تعریف عامی از فرهنگ ارایه داده اند:  8و کالکهوهن 1مشابه این تعریف را کروبر

های بسیاری هم چون معماری، نقاشی و مجسمه سازی، قانون، روساختار، زبان، فلسفه و شعر دهپدی

                                                           
6  E .B .Taylor 
7 Kroeber 
8 Kluckhohn  
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(. از 03: 0939اریک لین و واگشال، «)توانند، بپرورند یا توسعه دهنداست که هر چیزی که افراد می

که خود انسان شناس است؛ در امتداد تعریف ای. بی.   4سوی دیگر تعریف توصیفی فرانتس بواَس

های فرد ی تمامی نمودهای عادات اجتماعی یک جامعه، واکنشفرهنگ دربرگیرنده»تیلور آمده است: 

کند، و محصوالت فعالیت انسان در چهارچوب این عادت عادات گروهی که در آن زندگی می تأثیرزیر 

ای مبذول داشته و تعریف کلی او ه او به کلیت فرهنگ توجه ویژهدهد کتعریف بواَس نشان می«. است

ه ی دیگری به فرهنگ سیاسی نگریستی چنین نگاهی است. اما اندیشمند دیگری از دریچهدر برگیرنده

-با تأکید بر میراث اجتماعی یا سنت اجتماعی، فرهنگ سیاسی را از بعد ویژگی  55است، رالف لینتون

فرهنگ »بر مضمون هنجاری فرهنگ تأکید دارد:   55ده است. اُ. کالینبرگهای تاریخی بررسی کر

بر   52سی. اس. فورد« کند.ی زندگی است که محیط اجتماعی آن را تعیین میهمان کلیت شیوه

ی مشکالت و مسایل های آگاهانهفرهنگ از راه حل»های روان شناختی فرهنگ توجه دارد: داللت

 (.0939چیلکوت، «)یابد.می تشکیل

ی دو تعریف بدیل از فرهنگ درباره« رهیافت فرهنگی جدید»تامپسون و دیگران در کتاب خود 

ها، نمادها، سازیها، باورها، هنجارها، عقالنیاظهار نظر کرده اند: یکی فرهنگ را متشکل از ارزش

کلی زندگی  یداند. تعریف دیگر، فرهنگ را راجع به شیوهها، یعنی محصوالت ذهنی میایدئولوژی

 (.21: 0939نگرد)اریک لین و واگشال، های شان میمردم، روابط بین فردی و نیز نگرش

فرهنگ عبارت »های فرهنگ است: ترین تعریفاز فرهنگ یکی از جامع 55تعریف کوتاه هافتستید

(. دکتر احمد گل 09: 0939است از الگوهای مشترک یا جمعی فکر، احساس و عمل)گل محمدی، 

ی نکات مهمی داند، زیرا دربرگیرندههای فرهنگ میترین تعریف، این تعریف را یکی از جامعمحمدی

است: یکم، فرهنگ با فکر، احساس و بنا برآن، عمل سروکار دارد. به همین دلیل فرهنگ با ذهن و 

های ندیابد، زیرا فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن، تا حدود بسیار زیادی فرایذهنیت ارتباط می

چنین، به این اعتبار فرهنگ با معنا و تفسیر سر و کار دارد؛ زیرا فکر کردن و احساس ذهنی هستند. هم

 ی معنا، تفسیر و ارزیابی کردن نیز هست. کردن در برگیرنده

ی ذهن است. فرهنگ به این معنا با ذهن و ذهنیت سر و کار دارد دوم: فرهنگ نوعی الگو یا برنامه

کند. به عبارتی، فرهنگ به فرایندهای ذهن یا همان فکر برای فرایندهای ذهن فراهم می که الگوهایی

بخشد. فرهنگ با الگو دادن به ذهن کردن و احساس کردن، به معنای کلی و فراگیر آن، ساختار می

 هادهد. الگو دادن به ذهن هم چیزی موجه، مناسب و درست نشان دادن برخی امکانها الگو میانسان

های مختلف، الگوهای متفاوتی به ذهن های فکر و احساس کردن نیست. از آنجا که فرهنگیا گزینه

                                                           
9 Franz Boas 
10 Ralph Linton 
11 O. Kleinberg  
12 C. S. Ford 
13 Hoftstede 
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های متفاوت هم دارای تصورات، تفسیرها و معناهای کم و بیش های متعلق به فرهنگدهند، انسانمی

 متفاوتی از دنیای پیرامون خود هستند.

ته رسند بلکه فراگرفای فرهنگی به ارث نمیسوم: فرهنگ امری کم و بیش اکتسابی است. الگوه

توان گفت که ها. به همین دلیل میشود نه از ژنشوند. فرهنگ از محیط اجتماعی گرفته میمی

 فرهنگ هم از سرشت انسانی متمایز است و هم از شخصیت فردی.

جمعی یا ای ای جمعی یا اجتماعی است. فرهنگ به این معنا، مقولهچهارم اینکه فرهنگ پدیده

ای است که در درون ها است. فرهنگ سازهشود که وجه مشترک شماری از انساناجتماعی تلقی می

های زندگی افراد آن جامعه شود و در واقع محصول تاریخ مشترک یک جامعه و تاریخجامعه ساخته می

معه های افراد یک جای الگوهای ذهنی است ولی جمع جبری ذهناست. فرهنگ در برگیرنده

 (.03-09: 0939محمدی،نیست)گل

 

 های فرهنگی ترین قرائتمهم .2

های متفاوتی از فرهنگ، با توجه به متعددی که از فرهنگ ارایه شده است، قرائتدر کنار تعاریف 

نقطه نظرات اندیشمندان مختلف ارایه گردیده است. بدیهی است که هر اندیشمندی تالش ورزیده 

  ی فکری خود و بر اساس دال مرکزی گفتمان خویش تبیین نماید.منظومهاست که فرهنگ را در 

 

  معنا –قرائتی از وبر: پیوند فرهنگ 

نشانه شناسی فرهنگی نزدیک شد. این جامعه شناسی بر تحلیل توان به در جامعه شناسی وبری می

ه به نوعی در مقابل روابط کنش و معنا تأکید دارد. از دیدگاه او غایت جامعه شناختانه، کنش است ک

 کند که هر کدامای تبلور پیدا میگیرد. کنش وبری در معناهای چهارگانهپراکسیس مارکس قرار می

 آورد:ماکس وبر چهار نوع کنش اجتماعی را مثال میوضعیتی جامعه شناختانه را معنا می بخشد.  

 

 کنش عقالنی هدفمند 

گیرد. این کنش میان وسیله و هدف صورت میی رابطه محاسبهکنش عقالنی هدفمند بر اساس 

در زندگی اقتصادی مطرح است که بازیگر اجتماعی ممکن است وسایل رسیدن به هدف را به اقتضای 

تسهیل کار خود تغییر دهد و هم با توجه به مقتضیات کار و وسایل کسب الزم، در هدف تجدید نظر 

 . کند

  کنش عقالنی مبتنی بر ارزش 

شود، ممکن است در وسایل تجدید ی دین و اخالق نمودار میبیشتر در حوزه در این کنش که

 گردد.ولی در اهداف تجدید نظر نمی ؛نظر شود
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  کنش سنتی 

قلید زیرا این کنش بر اساس ت ؛شی مکانیکی است و تجدیدنظر در آن ممکن نیستکنش سنتی کن

 .شودمحض و اطاعت ناخودآگاه از رسوم و سنن مستقر انجام می

 

 کنش عاطفی  

گیرد زیرا زندگی عاطفی و احساسی انسان صورت می وسیلهی هدف و این کنش نیز بدون محاسبه

 (.33-32، 0930)بشیریه،بینی استای انضباط ناپذیر و غیر قابل پیشحیطه

نوعی جامعه شناسی تأکید دارد که معنا را ملحوظ کند.  بر« اقتصاد و جامعه»ماکس وبر در کتاب 

مثابه رفتاری انسانی در نظر گرفته شده که کارگزار یا به»ن تعریف پیشنهادی وی، فعالیت در نخستی

 براساس معنای مورد»شود که فعالیت زمانی اجتماعی می«. بخشندکارگزاران به آن معنایی عینی می

یری شده گبه رفتار دیگری یعنی رفتار کسی که این کنش خطاب به او جهتنظر کارگزار یا کارگزاران 

ی شناسهای جامعهپژوهشاز این رو اگر تحلیل کنش و معنا را به هم ربط ندهیم، «. است، مرتبط گردد

 (.21: 0919گرایی است)بدیع، نماید که مدعی فرهنگپذیر نخواهد بود: وبر ما را به علمی ره میامکان

 

 ی فرهنگ و امر مقدس )مقدسات(ی از دورکیم: رابطهقرائت 

ای از باورها و احساسات مجموعه»از دیدگاه دورکیم فرهنگ برخاسته از آگاهی اجتماعی است که 

است که واضع ساختار اجتماعی  عنصریشود. فرهنگ اساساً تعریف می« مشترک بین اعضای جامعه

روان »بخشد و چونان و اصل تنظیم کننده ی کنش اجتماعی است که خود بدان شکل و جهت می

ی اول کند. بر این اساس جامعه شناس فرانسوی در درجهخود را بر اعضاء غالب می« یک جامعه

ای هسان به گونی کرد و بدینفرهنگ را در قالب مرجع بازتولیدکننده و کانون میراث اجتماعی بازساز

تر به نگرش نوع تاریخی پیوند خورد. او فرهنگ را مانند محصولی تلقی ماتقدم ولی به طور پیچیده

نتیجه با حالتی الزام آور برای وجدان فردی، از نسلی  درپذیری  های متفاوت جامعهکند که به شیوهمی

 (.92: 0919گردد)بدیع، به نسل دیگر منتقل می

دهد. او در تقسیم کار اجتماعی ی بزرگتری بنام فرهنگ قرار میرا در درون دایره مذهبورکیم د

(. به باور 03: 0939کند)دورکیم،ی تنگاتنگی ایجاد میدهد که مذهب با فرهنگ رابطهنشان می

شود نه منبع و با پیشرفت تقسیم کار دورکیم، مذهب به عنوان امری مقدس، محصول شمرده می

(. در جامعه شناسی دورکیمی، رابطه بین فرهنگ و کنش 93: 0919نشیند)بدیع، ماعی به عقب میاجت

ی الزامی برآمده از همبستگی اجتماعی در نظر های گزینشی بلکه به مثابهنه به مثابه اثر ساده نسبت

درون  دهد که بههای اجتماعی قرار میمکانیسم تأثیرشود که بر فرد اثر گذاشته و او را تحت گرفته می

 (.99: 0919کنند)بدیع، او راه دارند و او را در عمل و فکر و احساس هدایت می
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 قرائتی از پارسونز: به سوی تبیینی در قالب نظارت فرهنگی 

 یشناسی فرهنگی قابل مشاهده است. نظریهی نشانهشناسی پارسونزی نیز انگارهدر جامعه

توضیح عامل فرهنگ در تبیین کنش اجتماعی.  جهت استهای پارسونز به صورت واضح تالشی سیستم

شناسی) نظریه ی ساخت کارکردی( را بنیان ی جامعهترین نظریههای پارسونز مسلطی سیستمنظریه

 نهاده است. 

هنگی راز دیدگاه پارسونز عوامل همبستگی و استمرار نظام اجتماعی وابستگی شدیدی به نظام ف

ها یابند. ارزشها در درون چنین نظامی عینیت میها، هنجارها، نهادها و نقشآن جامعه دارد. ارزش

ارزشی هر  یویژهکنند. کار های افراد  را به سوی آن هدایت میغایات زندگی را تعیین و کنش

فرهنگی نظام اجتماعی ای ایجاد مبانی همبستگی اجتماعی است. نظام ارزشی عنصر اخالقی و جامعه

آیند و ها پدید میی ارزششود. هنجارها در سایهرود و به عنوان زیربنای اجتماع تلقی میبه شمار می

دهند. نظام حقوقی هر جامعه نظام های عمل اجتماعی را به دست میکنند و قواعد و روشعمل می

ها و کنند. نهادها تبلور ارزشیجاد میهای جامعه را ای تحقق ارزشهنجاری آن است. هنجارها زمینه

ها در درون هر حوزه از نظام ی کار ویژهها مجموعههنجارها در مؤسسات اجتماعی هستند و نقش

: 0930کنند)بشیریه، ها و هنجارها را در درون نهادها اعمال میاجتماعی هستند که در عمل ارزش

23-29.) 

ماعی، چه نهادی و چه مربوط به یک گروه کوچک و هر نظام کنش، چه اجت»گوید: پارسونز می

غیره، یک سلسله صور عام دارد. چرا که هر نظام برای آن که بتواند در عملکرد خود به عنوان یک نظام 

 از: اندخصوصی نیاز دارد. این لوازم و ابزارها عبارت به 09کارکردی توفیق یابد به لوازم

 و سازگاری با محیط؛ 03الف( انطباق

 ؛09هدف(  یافتن به جویی)دستب(هدف

 ؛01ج( وحدت و هماهنگی

 (.011: 0930)توسلی،  02د( حفظ موجودیت الگویی

 در رابطه با این ابزارها در درون نظام کل)جامعه( نیازهای اصلی عبارت اند از:

عی اهای اقتصادی، البته این کار تنها برای مراحل برتر حیات اجتمتطابق با محیط به وسیله فعالیت .0

 آورد.موقعیت فراهم می

ی خود جامعه را هایی هستند که جامعه به آنها شکل داده و آنها به نوبهافراد به دنبال هدف .2

 کنند.هدایت می
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16 Goal achievement  
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 گیرند.هنجارها و قراردادهای نهادی شده در جامعه نهایتاً از این اهداف و هنجارها نشأت می .9

 ام یا اجماع بر پایه آن استوار شده است.های فرهنگی فراگیر که توافق عوجود نظام ارزش .9

بر حسب اصل اخیر نظام فرهنگی بر جنبه های دیگر جامعه نظارت دارد و اگر بخواهیم تحوالت 

 (.011: 0930توجه کنیم)توسلی،  فرهنگیجامعه را درک کنیم، نخست باید به تحوالت 

این نظام خود تا حدی تابع سان کنش اجتماعی متضمن نظام انتظارات بازیگر است که بدین  

دستی این بازیگر در برابر واکنش بازیگران دیگر است... در این نظام انتظارات فرهنگ وارد ی پیشنحوه

ها یا آورند به عنوان نشانهعناصر مختلفی که یک وضعیت خاص را به وجود می»شود: موضوع می

ی معانی خاصی ورت دارند، در برگیرندههایی که برای سازمان دادن نظام انتظارات خویش ضرسمبل

دا ها معانی مشترکی پیها و سمبلخصوص وقتی تعامل اجتماعی در کار باشد نشانهبرای بازیگراند. به

ای هآیند. وقتی نظام سمبلکنند و در نتیجه به صورت ابزاری برای ارتباطات بین بازیگران در میمی

توان از طلوع فرهنگ سخن به بیان آورد باشند، ظهور کنند میتوانند محمل این ارتباطات گویا که می

 (.99: 0919بدیع، «)ربط در خواهد آمدکه خود به صورت جزیی از نظام کنشی بازیگران زی

از دیدگاه پارسونز، هرجایی که فرهنگ تفاهم و تعامل بین بازیگران را تضمین کند، جزء واجب 

گیرد و حالتی کارکردی جامعه معنی می درونشود. بنابراین، فرهنگ در کنش اجتماعی محسوب می

 آید.ترین کارکرد اجتماعی آن به شمار میکند که نظارت اجتماعی مهمپیدا می

 

 فرهنگ سیاسی  .3

فرهنگ سیاسی همچون تمام مفاهیم علوم اجتماعی تعاریف متعددی داشته است. برخی از 

ا و ههایی که مردم نسبت به نهادها، سنتگیریبه صورت جهتسیاست شناسان، فرهنگ سیاسی را 

 هایی محصولگیریاند. بر این اساس، چنین جهتکنند، تعریف نمودههنجارهای سیاسی خود اتخاذ می

توان فرهنگ را به صورت الگویی از اعتقادات، شناخت، احساس و ارزشیابی آنهاست. همچنین می

هایی تصور کرد که مردم نسبت به اقتدار، جامعه و سیاست تر نگرشمهمها و انتظارات و از همه ارزش

هایی است که مردم پیرامون سیاست ی شیوهخود دارند. بر این اساس فرهنگ سیاسی، منعکس کننده

ها در مورد حکومت و روابط اجتماعی است که ای از نگرشاندیشند و یا مجموعهاحساس نموده و می

های اساسی، به ویژه ی ارزشسهیم اند. همچنین فرهنگ سیاسی، دربرگیرنده اکثریت جامعه در آن

: 0939های سیاسی و روابط اجتماعی ارتباط دارد)قوام،آلهایی هستند که به نحوی از انحا به ایدهارزش

ها، ها، استنباطتوان گفت که فرهنگ سیاسی عبارت است از ترکیبی از ارزشبه طور خالصه می  (.092

شد. بخهای مردم را نسبت به زندگی سیاسی شکل میها و نظرات که طی آن نگرشتظارات، اندیشهان

ی شناختی واقعی روانبرخی از سیاست پژوهان بر این نظراند که اصوالً فرهنگ سیاسی یک پدیده

هنگ فرتواند از لحاظ تجربی در مطالعات افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد. سیاسی توده است که می
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سازند... در واقع، فرهنگ آن می 03سیاسی هر ملتی را تاریخ، اقتصاد، مذهب و احساسات عمومی

(. گابریل آلموند، 020: 0932باشد)رزکین و دیگران، ی سیاسی جمعی میسیاسی نوعی از حافظه

ود ی خداند که هر کدام به نوبهگذاری میفرهنگ سیاسی را شامل سه سطح نظام، فرایند و سیاست

ها هایی است که شهروندان و رهبران در مورد ارزششامل دیدگاه 21گذارند. سطح نظامتأثیردر سیاست 

ام دانند و نظی نظام سیاسی دارند. آیا شهروندان خود را با کشور یکی میهای تشکیل دهندهو سازمان

شود که سیاست باید میباره شامل انتظارات افراد در این20پذیرند؟ سطح فرآیندکلی حکومت را می

ذاری گی افراد با فرایند سیاسی باید چگونه باشد. در سطح سیاستچگونه کارکردی داشته باشد و رابطه

هایی را از حکومت دارند؛ حکومت چه خواهیم بدانیم که شهروندان و رهبران، انتظار چه سیاستمی

 (.002: 0939بد؟ )آلموند و دیگران، ها دست یاهایش دارد و چگونه باید به آناهدافی از سیاست

 

  جامعه پذیری 

پذیری در رفتارشناسی سیاسی سخن گفت. وی ی جامعهاز واژه« هربرت هیمن»برای اولین بار، 

ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. های سیاسی را بر اساس آموختهگیریبر این نظر بود که باید جهت

ی های سیاسی در چهارچوب یک مطالعهشناختی و نیز نظریهروانهای بر این اساس، وی از نظریه

 0222ی این اصطالح را به سال ای بهره گرفت. فرهنگ زبان انگلیسی آکسفورد، سابقهمیان رشته

چیلکوت: «) اجتماعی کردن، مناسب زندگی در جامعه کردن»کند: رساند و آن را چنین معنا میمی

09 :931 .) 

ی فرآیند مستمر یادگیری است که به موجب آن جامعه ضمن آشنا شدن با پذیری سیاسجامعه

های خویش در جامعه پی نظام سیاسی، از طریق کسب اطالعات و تجربیات، به وظایف، حقوق و نقش

جامعه پذیری »دهد: (. دنیس تعریف دیگری از جامعه پذیری به دست می093: 0923برد)داودی، می

کنند، که از طریق آن، افراد تازه وارد جامعه یا کسانی که در دل آن رشد میبه فرایندی اشاره دارد 

پذیری را به جامعه هس و تورنی«.  نمایندگیری و رفتار سیاسی را کسب میمشخص سمت الگوهای

که از طریق آن یک عضو پذیری فرایندی استجامعه»گویند: دهند و میدوران کودکی تعمیم می

ها، ایستارها و دیگر رفتارهای آن گروه یا نهاد را فرا وارد یک گروه یا نهاد، ارزشکوچک تر یا تازه 

پذیری را جریانی مستمر در تمام طول زندگانی دانست، البته ظاهراً بیشتر توان جامعهگیرد. میمی

گرینستاین دو تعریف محدود « شودهای نخستین عمر برای فرد حاصل میهای اساس در سالآموخته

پذیری سیاسی عبارت از جامعه»دارد. در تعریف محدود: پذیری سیاسی عنوان میگسترده از جامعه و

ای است که های سیاسی توسط عامالن آموزش دهندهها و رویهی اطالعات، ارزشتزریق حساب شده

                                                           
19 folkway 
20 system 
21 process 
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یری دگتمامی اشکال یا»پذیری شامل در معنای گسترده، جامعه«. در این زمینه مسئولیت رسمی دارند

شود که نه تنها سیاسی اعم از رسمی یا غیر رسمی، خواسته یا ناخواسته، در تمامی مراحل عمر می

پذیری عهلنگتون جام«. های ظاهراً غیرسیاسی را نیز دربر بگیردیادگیری صریح سیاسی بلکه یادگیری

 الن مختلف جامعهجامعه پذیری فرایندی که از طریق عام»کند: سیاسی را به شکل محدود تعریف می

گیرد و به کمک آن، فرد تمایالت ایستاری و الگوهای رفتاری مرتبط با سیاست را فرا صورت می

های های محیطی مانند خانواده، گروه همساالن، مدرسه، سازمانگیرد. این عامالن شامل مقولهمی

توان سنی را نیز می های طبقاتی، جنسی وشود. خرده فرهنگهای همگانی میبزرگ ساالن و رسانه

آن دسته »پذیری دارند: ایستون و دنیس نیز تعریف محدود دیگری از جامعه«. در این زمره جای داد

 .«کنندها و الگوهای رفتار سیاسی را کسب میگیریفرایندهای رشد که افراد از طریق آنها، سمت

ری ناظر بر همان فرایندی است پذیجامعه»پذیری ارایه کرده است: کولمن تفسیری موسع از جامعه

هایی که در آن دارند را که افراد از طریق آن، ایستارها و احساساتی که در قبال نظام سیاسی و نقش

ها یا باورهای فرد در مورد نظام، موجودیت ) دانسته 22ها شامل شناختکنند. این فراگرفتهکسب می

قبال نظام، ا ز جمله حس وفاداری و احساس ی احساس فرد در )نحوه29و روش کار آن(، احساسات

باشد(. و سرانجام ی فرد در نظام می) نقش بالفعل یا بالقوه29تکلیف مدنی(، و احساس شایستگی سیاسی

پذیری سیاسی فرایند تزریق فرهنگ سیاسی جامعه»نماید: پذیری را این گونه تعریف میآلموند جامعه

 (.932: 0939چیلکوت، «)در فرد است

شناسان جذاب بوده است.: نخست آنکه، در به دو دلیل برای سیاست سیاسیپذیری ضوع جامعهمو

های مطرح از نظر سیاسی ها و دیدگاهی فعالیتپذیری و توسعهصدد ایجاد پیوند میان فرایند جامعه

 بوده است. مورد دوم، مربوط است به ایجاد ارتباط میان شهروندان و کارکردهای نظام سیاسی

 (.091: 0939قوام،)

 

 ارتباطات 

شود که فشار ارتباطات ارتباطات در درک فرهنگ سیاسی اهمیت به سزایی دارد. حتی گفته می

سازی نقشی برجسته تواند در ملتشود و مجاری جدید ارتباطات میباعث سقوط جوامع سنتی می

: 0921داند)راش، سیاست میداشته باشد. کارل دویچ، ارتباطات سیاسی را اعصاب حکومت در درک 

(. برخی دیگر از اندیشمندان علم سیاست، ارتباطات را مؤثرترین ابزار تغییر یا تقویت عقاید 010

کند: گونه تعریف می(.  لوسین پای ارتباطات را این099: 0932دانند)رزکین و دیگران، سیاسی می

طی هر جامعه همراه با مجاری کمابیش است. ساختار نظام ارتبا انسانیی ارتباطات، بافت جامعه»

                                                           
22 cognition 
23 feeling 
24 Sense of political competence  
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دهد. محتوای ارتباطات نیز مسلماً بندی آن جامعه را تشکیل میمشخصی که دارد به یک معنا استخوان

ی ی جهت و آهنگ توسعههای انسانی است. جریان ارتباطات هم تعیین کنندههمان گوهر آمیزش

ر از صاحب نظران علوم سیاسی، از وجوهی (. برخی دیگ993:  0939چیلکوت،«)پویایی اجتماعی است

دیگر به ارتباطات سیاسی پرداخته اند: کارکرد ارتباطی نظام سیاسی به تبادل صحیح و آزاد اطالعات 

ی میان ی فرآیند ارتباطات، باید رابطهها میان سطوح مختلف جامعه مربوط است. در مطالعهو ارزش

و نیز کیفیت رابطه میان خود نخبگان را مورد توجه قرار  هامردم با یکدیگر، روابط نخبگان و توده

(. مایکل راش بر این باور است که ارتباطات سیاسی از سه کانال اصلی استفاده 090: 0923داد)داودی، 

های فشار و احزاب سیاسی و روابط غیر رسمی بین افراد و گروه های همگانی، گروهمیکنند: رسانه

 (.021: 0921ها)راش، 

 

 چهارچوب مفهومی  -ب
در مورد 29و سیدنی وربا 23ی مشهور گابریل آلموندبر نظریه مبتنیچهارچوب مفهومی پژوهش 

انواع فرهنگ سیاسی است. پژوهش آنان در پنج کشور، امریکا، انگلستان، آلمان، ایتالیا و مکزیک صورت 

ی شهدیدگاه آنان بر اندیگرفت. برآیند پژوهش آنان مبین این نکته است که ماهیت فرهنگ سیاسی از 

 ای را شناسایی کنند که به مؤثرترین صورتمدنی تمرکز یافته است. این دو کوشیدند فرهنگ سیاسی

 ی کلی فرهنگ سیاسی را تعیین کردند: فرهنگاز سیاست دموکراتیک پشتیبانی کنند. آنها سه گونه

م این سه نوع فرهنگ را در (. برخی ه230: 0939مشارکت، فرهنگ تابع و فرهنگ محلی)هیوود، 

زبان فارسی با فرهنگ سیاسی بسته یا محدود، فرهنگ سیاسی تبعی و فرهنگ سیاسی مشارکتی 

 (. 003-009: 0922ترجمه کرده اند)عالم، 

 آلموند در ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی جامعه ی معین، چهار ضابطه را یادآور شده است:

اش در اصطالحات کلی، تاریخ آن، اندازه، موقعیت، یفرد چه دانشی در مورد ملت، نظام سیاس .0

هایش نسبت به خصوصیات نظام قدرت، خصوصیات قانون اساسی و مانند آن دارد؟ احساس

 ی آنها چیست؟اش و قضاوت دربارهچیست؟ عقاید کم و بیش مورد توجه قرار گرفته

ای که در یشنهادیهای سیاسی پمشیهای نخبگان سیاسی مختلف و خطها و نقشاز ساخت .2

ها و عقایدش در مورد سازی وجود دارد؛ چه دانشی دارد؟ احساسمشیجریان به سوی باالی خط

 های سیاسی پیشنهادی چیست؟مشیها، رهبران و خطاین ساخت

ها، افراد و تصمیمات درگیر در این روندها مشی، ساختی جریان رو به پایین اجرای خطدرباره .9

 ها چیست؟ی آنها و عقایدش دربارهاحساسچه دانشی دارد؟ 
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ها، تعهدات کند؟ در مورد حقوق، قدرتچگونه خود را به عنوان عضوی از نظام سیاسی تصور می .9

 هایشی قابلیتی نفوذ چه دانشی دارد؟ او دربارههای مربوط به دسترسی به نقطهو استراتژی

بندی کردن شناسد و یا در صورترا را میکند؟ چه هنجارهایی از مشارکت و یا اجچگونه فکر می

، گیرد؟)پالمر و دیگرانکند، یا به خدمت میهای سیاسی، یا رسیدن به عقاید شناسایی میداوری

0939 :012 .) 

ونه گی خویش را اینهای سیاسی سه گانههای فوق، آلموند و وربا، مشخصات فرهنگبا توجه به ضابطه

 شمرند: بر می

: این نوع فرهنگ سیاسی محلی با نبود حس شهروندی، حلی/ محدود/ بستهفرهنگ سیاسی م

شوند نه ملت، و تمایل و توانایی شرکت در سیاست را هم در مردمی که وابسته به محل شناخته می

ندارند، مشخص شده است. در این نوع فرهنگ سیاسی، مردم از نظام سیاسی خود آگاهی ندارند. 

 فرادای تغییراتی که نظام سیاسی آغاز کرده است را ندارد. ایی مقایسهفرهنگ سیاسی محدود، توان

فرهنگ سیاسی محدود یا دستخوش انجماد فکری، هستند یا از نظام سیاسی هیچ انتظاری ندارند. 

 این فرهنگ مختص جوامع عقب مانده است. 

: این نوع فرهنگ سیاسی با بی تفاوتی در میان شهروندان، و یا با این فرهنگ سیاسی تبعی

شناخت مشخص شده است که شهروندان فقط آمادگی بسیار محدودی برای نفوذگذاری بر حکومت 

های دولت مانند از نقش شهرونداندارند. در فرهنگ سیاسی تابع، مردم از نظام سیاسی آگاهی دارند. 

ای یک طرفه بین مردم و نظام سیاسی برقرار ذاری آگاه هستند. در حقیقت رابطهگگیری و قانونمالیات

اند. در فرهنگ سیاسی تبعی، افراد از است به این معنی که مردم فقط تابع و فرمانبردار اوامر حکومتی

 اهای نفوذ بر نظام سیاسی ممکن است اطالع نداشته باشند و یا ممکن است اطالع داشته باشند، امراه

ها هیچ تصور روشنی از نقش خود دارا نباشند. این افراد برای حل و به عنوان مطرح کنندگان خواست

-کنند و در تصورشان نمیآمده به رییس محلی یا رییس خانواده مراجعه میهای پیشرفع دشواری

 ها توانایی حل و رفع مشکالت شان را داشته باشند. گنجد که آن

در این نوع فرهنگ، شهروندان به سیاست توجه زیادی دارند و : فرهنگ سیاسی مشارکت

دانند. مشارکت کنندگان سیاسی کسانی هستند که از ساختار مشارکت عمومی را مطلوب و مؤثر می

گیری دخالت ها و نظام سیاسی خود آگاه هستند و در کار تصمیمو روند نظام سیاسی و خواست

کت کنندگان سیاسی، ایستارهای خاصی به ساختارهای سیاسی کنند. در این فرهنگ سیاسی، مشارمی

؛ پالمر و 0939گیرند)هیوود، های آنان در این ساختارها مینفوذ و نقشهای ذیاحزاب و گروه مانند

 (.0922؛ عالم، 0939دیگران، 

 آلموند و وربا، سه نوع فرهنگ سیاسی ترکیبی را نیز مطرح ساخته اند: 

 تبعی -فرهنگ سیاسی محدود -

 مشارکتی -فرهنگ سیاسی تبعی -
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 مشارکتی -فرهنگ سیاسی محدود -

به  های، کم و بیش مراحل انتقالی بین فرهنگمشارکتی -تبعیو  تبعی -محدودهای فرهنگ

ه مشارکتی، ک -هستند. در فرهنگ محدود تبعی و مشارکتیهای ، و فرهنگمحدود و تبعیترتیب 

رهبران، خصوصیت  هایارزشت دارد، نهادهای سیاسی و در بسیاری از مناطق در حال توسعه عمومی

ها به طور مستقیم متوجه قبیله، دهکده های ابتدایی تودهفرهنگ سیاسی مشارکتی را دارد؛ اما وفاداری

ها، قوانین ماند. بنابراین؛ اگرچه افراد نمادهای مشارکت متعددی چون پرچمو رهبران مذهبی باقی می

و سرودهای ملی را ایجاد می کنند، اما سودمندی این نمادها در به جنبش  های پیروزیاساسی، طاق

 (.019: 0939ها و یا ساختن حمایت برای رژیم مساوی با هیچ است)پالمر و دیگران، درآوردن توده

اند که فرهنگ سیاسی مشارکتی به آرمان دموکراتیک بسیار با وجود آن که آلموند و وربا، پذیرفته

از این سه فرهنگ سیاسی است، به این معنی  ایآمیزه« فرهنگ مدنی»ما گفتند که نزدیک است؛ ا

ند. ککه مشارکت شهروندان در فرایند سیاسی را با ضرورت اساسی حکومت کردن حکومت، سازگار می

اوتی تفای از فعالیت و بیبه نظر آنها فرهنگ سیاسی، اساس ثبات دموکراتیک را ایجاد کرده و آمیزه

: 0939ی بین تکلیف و اجرای تکلیف حکومت آن را مشخص ساخته است)هیوود، شهروندان، و موازنه

232 .) 

توان گفت که آلموند و وربا بهترین محیط فرهنگی برای یک کشور دموکراتیک به صورت کلی می

گ هنفر»دانند که حاصل ترکیب چند فرهنگ متفاوت است. را با مفهوم فرهنگ اجتماعی، محیطی می

اجتماعی عبارت از فرهنگ سیاسی مرکب است. در آن بسیاری افراد در سیاست فعال اند؛ اما گروهی 

که حتی در میان کسانی که تر اینکنند. مهمنیز وجود دارد که نقش غیرفعال را در موضوع انتخاب می

. ین نشده استهای تبعی و محدود نیز جایگزکنند، نقشنقش سیاسی فعاالنه شهروندی را ایفا می

های تبعی و محدود نیز اضافه شده است. این بدان معنی است که شهروند نقش مشارکتی به نقش

تر خود به ی نقش سیاسی غیرفعالفعال، کماکان روابط سنتی و غیرسیاسی خود را به همان درجه

ضمن این ی شهروند، متفعاالنه -کند. درست است که الگوی عقالییعنوان یک شهروند، حفظ می

های تبعی و محدود شود؛ اما عدم ذکر دو نقش اخیر های مشارکتی جایگزین گرایشنیست که گرایش

)پالمر «اندها در فرهنگ سیاسی دموکراتیک، نامربوطبه طور صریح نیز متضمن این نخواهد بود که آن

 (.019-019: 0939و دیگران، 

معتقد است که سه رهیافت فرهنگ سیاسی 21افزون بر این شش نوع فرهنگ سیاسی باال، روزنبان

 کند:بندی میگونه تقسیمها را ایندیگر نیز وجود دارد که او آن

شود که در آن قدرت و ای دیده می: فرهنگ سیاسی مدنی در جامعهفرهنگ سیاسی مدنی

ها به طور مستقیم در آن شرکت ندارند، بلکه ای است و تودهی ویژهگیری در دست نخبهاختیار تصمیم

                                                           
27 Rosenbaun 
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گوی مردم نیستند، احساسات و تمایالت خود را توسط نمایندگان خود که در واقع به طور کلی جواب

 ی دموکراتیک وجود دارد. کنند. این گونه فرهنگ در جامعهبیان می

توجه آن مردم بی ای وجود دارد که درگونه فرهنگ در جامعه: اینفرهنگ سیاسی غیر دینی

آلموند و وربا، فرهنگ غیر دینی، فرهنگی است  یعقیدهکنند. به به دین، عقالنی و تحلیلی رفتار می

ت، آوری اطالعاگیری مربوط به جمعگیری سنتی و ایستارها راه روندهای پویای تصمیمکه در آن سمت

ان مسیرهای احتمالی و ابزارها را که ارزشیابی اطالعات، تعیین جریان عمل بدیل، انتخاب مسیر در می

 کند.آورد یا نه، باز مییابد، آیا مسیر عمل معینی نتایج مورد نظر را به بار میبدان وسیله کسی در می

ها ایدئولوژی گونه فرهنگ در کشورهایی وجود دارد که در آن: اینفرهنگ سیاسی ایدئولوژیک

جماهیر شوروی فرهنگ سیاسی  اتحاداند. در از آنشود و مردم مجبور به پیروی خاصی تشویق می

 ایدئولوژیک وجود داشت و در چین وجود دارد.

ها ای وجود دارد که در آن مردم در مورد هدفدر جامعه فرهنگ: این نوع فرهنگ سیاسی همگن

ها نظرات سیاسی یکسانی دارند. رهبران احزاب سیاسی گوناگون هم و ابزارهای دست یافتن به آن

 ایدئولوژی یکسانی دارند: مانند انگلستان یا امریکا.

های ی هدفدر کشوری وجود دارد که در آن مردم درباره فرهنگ: این فرهنگ سیاسی چندپاره

گونه فرهنگ سیاسی به طور عموم در ها نظرات یکسانی ندارند. اینسیاسی و ابزارهای دستیابی به آن

هایی از این نوع فرهنگ هستند)عالم، ارد. فرانسه و ایتالیا نمونهکشورهای دارای نظام چند حزبی وجود د

0922 :003-009.) 
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 فصل سوم

 شناسی پژوهش روش

ه اند. این مسألهای مختلفی اتخاذ کردهسیاسی برای سنجش فرهنگ سیاسی روشاندیشمندان علوم 

گر. نمدنظر بوده یا مفهومی تبییگر فبستگی به این امر داشته است که فرهنگ سیاسی به مفهومی توصی

مایالت ها و تتوصیف نظام های معنایی با گرایش در مورد مفهوم نخست باید گفت که فرهنگ سیاسی برای

های خود در خدمت تحلیل و تبیین پدیدهرایج در جوامع کاربرد دارد و در مفهوم دوم؛ فرهنگ سیاسی 

شناسان،  عموم، توسط اندیشمندان سیاسی و جامعهصورت(. به29: 0939محمدی، گیرد)گلسیاسی قرار می

 مند و عینیهای دارای اهمیت سیاسی، شخصیت افراد، از طریق مطالعه روشجنبه»محتوا  سه روش تحلیل

های یک فرهنگ سیاسی معین از بررسی ویژگی»، تحلیل گفتمان «شدههای شفاهی نوشته و ثبت داده

ک نگرش ی»و روش سایکوفیزیولوژیک « دهای روشن یک جامعهی نماق بررسی و شناخت نظام معنایطری

برای سنجش فرهنگ سیاسی مورد  استفاده قرار گرفته « فرد نسبت به یک موضوع یا چیز و بررسی رفتار او

 (.29است)همان: 

رد مطالعه قرار داد. بعدی و خطی موشناختی تکتوان با روشها، فرهنگ سیاسی را نمیبا تمام این

 هایاجتماعی به روش -گران سیاسیهای فرهنگی جوامع مختلف باعث شده که پژوهشتفاوت ویژگی

ونه، پای نمطورسنجش فرهنگ سیاسی کار بگیرند. بههای تلفیقی در دیگری متوسل شوند و گاهی از روش

یشتر من بهای رهبری به درک بهتری از فرهنگ سیاسی برسد. ویکش ورزیده است که با بررسی الگویتال

ای بهره برده است. برای اندیشمندی چون رهبر ادبیات تمرکز داشته و ولش از روش تحلیل گفتگویی و محاو

به  رتر از سایر موارد بوده و دیتمر بیشتای سیاسی در درک فرهنگ سیاسی مهمالکینس، بررسی نهاده

 (23، نمادها توجه داشته است. )همان

مندترین روش بررسی و سنجش نظام 22ی این است که روش پیمایشهای فوق، اجماع کلبا وصف روش

جش فرهنگ سیاسی جوامع بهره فرهنگ سیاسی است. اندیشمندان مهمی در جهان، از این روش در سن

                                                           
28 Research survey 
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(، رونالد 0939، ایسیاسی و دموکراسی، )سیاست مقایسهاند. آلموند و وربا در مورد فرهنگ گرفته

های راسل دانتون ( و پژوهش0933،گلهارتینها در جوامع غربی )اارزشاینگلهارت، در مورد دگرگونی 

 ی روش پیمایش در سنجش فرهنگ سیاسی است. های بارز استفادههای فرامادی، از نمونهی ارزشدرباره

-ی آنان، جهتگانههای سهگیریآلموند و وربا، از جهت« هنگ مدنیفر»با توجه به چهارچوب مفهومی 

دادها و ها، درونها، متصدیان نقشی، نقش)دانش و باور فرد در مورد نظام سیاس گیری شناختی

 ی عملها، اشخاص و شیوهسات فرد در مورد نظام سیاسی، نقشگیری احساسی )احسابروندادهایش(، جهت

 هایها و نظرات افراد در مورد موضوعات سیاسی که ترکیبی از معیاریابانه )قضاوتگیری ارزشآن( و جهت

نامه  ( در پرسش011: 0921ی و بوستانی، ارزشی است و با اطالعات و احساسات سر و کار دارد( )جهانگیر

استفاده تا بتواند در نوع فرهنگ سیاسی مورد نظر آلموند و وربا )محدود، تبعی و مشارکت( و یا ترکیبی از 

 این سه نوع فرهنگ سیاسی کمک نماید.

نده و نمای کهپیمایش غالباً با تعیین افرادی .پیمایشی استفاده کرده استی پژوهش حاضر، از شیوه

: 0923شود) بیکر،ها پرسیده شود، آغاز میکه باید از آن هاییاند و طرح پرسشمعرف گروه مورد بررسی

های معینی از افراد خواسته ها که در آن از گروه(. تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده29

ها مجموعه شود به تعدادی پرسش مشخص )که برای همه افراد یکسان است( پاسخ دهند. این پاسخیم

(. 039ترین نوع تحقیقات اجتماعی است)همان: پیمایشی عام پژوهشدهد. اطالعات پژوهش را تشکیل می

-ته است. پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی این پژوهش مورد استفاده قرار گرفپرسش  برای انجام پیمایش

ند. دهشناختی این پژوهش را تشکیل میکه متغیرهای جمعیتپرسش اصلی و هشت پرسش  23ای با نامه

های صورت های موجود در مورد فرهنگ سیاسی و پژوهشنامهی پرسشنامه پس از مطالعهاین پرسش

 ساخته شده است.  دی استاندارنامهگرفته، و با استفاده از معیارهای یک پرسش

 هایگیری برای پژوهشگیری تصادفی ساده است. این مدل نمونهگیری در این پژوهش نمونهمدل نمونه

از  سادهبندی تقسیمیک ها با ی آن گسترده و نامتجانس باشد. نمونهشود که جامعه نمونهاستفاده می

-یشان داده شده است. تعداد پرسشبرای تقسیم پرسشنامه، انتخاب و پرسشنامه برا یهای مشخصبخش

ای هسایتی نمونه که در وبهای علمی تعیین جامعهها بر اساس شاخصهای تقسیم شده در بین نمونهنامه

های تعیین حجم نمونه تنظیم شده است، ساخته شده. شهر هرات مطابق آمار اداره معتبر بر اساس فرمول

ی هدف ما اما جامعه ؛نفر جمعیت دارد 391.919شیدی، خور 0931احصائیه مرکزی افغانستان در سال 

تواند بکند، آمار دقیقی ندارد. به در داخل شهر هرات که نمایندگی از فرهنگ سیاسی یک جامعه را می

آوری داده استفاده شده است و جمعیت عمومی شهر همین منظور استفاده از روش تصادفی برای جمع

عنوان هسان را بنظر گرفته شده، تا بتواند برای تمام اقشار سهمی کامالً یکهرات برای تعیین حجم نمونه در 

درصد برای  33ی اطمینان با درجهها های این پژوهش بدهد. این نمونهگویی به پرسشنمونه برای پاسخ

 د. تعیین گردی نمونه یجامعه عنواننمونه به 929به تعداد  3طمینان ا یها و فاصلهبخشی پاسختعمیم
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 SPSSهای اجتماعی افزار تحلیل دادههای این پژوهش از نرمها، برای تحلیل دادهآوری دادهپس از جمع

ت های بدسبندی داده ها از برنامه کامپیوتری اکسل. دادهاستفاده شده است و برای تنظیم جداول و دسته

ند. انظری مورد استفاده قرار گرفته بندی و سپس برای تحلیلتوسط این برنامه دسته SPSSآمده از برنامه 

ف شود. در بخش توصیفی به شرح و توصیها به دو قسمت توصیفی و استنباطی تقسیم میتحلیل این داده

دهد و ی ابعاد فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه است را نشان میهای این پژوهش که نشان دهندهشاخص

 مومی فرهنگ سیاسی هرات بدست داده شده است.های بدست آمده تحلیلی از وضعیت عسپس از داده

ه های پذیرفتبا توجه به موارد فوق چهار متغیر دین، قومیت، دموکراسی و نگرش های عمومی با شاخص

 کند:های اساسی این پژوهش را با توجه به چهارچوب پژوهش دنبال میی علمی پایهشده

 ای پژوهش مفاهیم پایه 

خاب گذارند؛ انتمی تأثیرکه به نوعی بر فرهنگ سیاسی  هایینگرشای پژوهش بر اساس مفاهیم پایه

ن بر آ تأثیرهای سیاسی و اند. بر این اساس نخست نگرش را تعریف کرده سپس به تعریف نگرششده

 فرهنگ سیاسی خواهیم پرداخت.

وع ها و موضه افراد، گروهثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت ب نسبتاًنگرش عبارت است از یک روش 

ای در محیط فرد. طبق نظر فریدمن و همکارانش، نگرش نظامی تر، هرگونه حادثهاجتماعی یا قدری وسیع

-است. مؤلفه 55و یک تمایل به عمل 55، یک عنصر احساسی24بادوام است که شامل یک عنصر شناختی

های مثبت و منفی است. خصوصاً ارزیابیی فرد نسبت به موضوع، های عاطفی شامل هیجانات و عاطفه

 ی شناختی شاملگردد. مؤلفهی رفتاری چگونگی تمایل به عمل فرد در راستای موضوع را شامل میمؤلفه

افکاری است که فرد در مورد آن موضوع نگرش خاص دارد شامل: حقایق، دانش و عقاید)ترکان و کجباف، 

0921.) 

شناسی سیاسی است و یکی از پرکاربردترین تحلیل سیاسی و روان واحدهایترین نگرش سیاسی از مهم

 ها عبارت اند از:های خاصی است. این ویژگیاصطالحات که دارای ویژگی

اش وجود عینی ندارد و قابل مشاهده ها و عناصر سه گانهاست و ورای وجود مؤلفه فرضیای الف( سازه

 گیری کمی نیست.و اندازه

 به شی، شخص، رویداد و موقعیت است. معطوفب( هر نگرش 

 ج( هر نگرش دارای یک بعد ارزیابی یا ارزیابی کننده است.

ثبات و دوام قابل توجهی است. معموالً افراد نگرش خود را تا در معرض  داراید( هر نگرش معموالً 

 دهند.فشار زیاد یا مبارزه جدی قرار نگیرند؛ تغییر نمی
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و ری شخص دارد و از اینیابد و ریشه در آموزش و تجربهتدریج وجود می بهه( نگرش اکتسابی است و 

 ی اجتماعی باشد.تواند یک غریزهنمی

ها معطوف است و از این نظر با بازتاب های ساده و برخی اهداف و ارزش تحققو( نگرش به سوی 

 شرطی شده تفاوت دارد.

 (.232: 0932عملی رفلکسی )خوب به خودی( و روزمره نیست)برزگر،  وجهز( نگرش به هیچ 

 

 نگرش دینی .1

ای هگیرد. از دیدگاه او تمام ادیان ویژگیهای مشخصی در نظر میآنتونی گیدنز، برای تمام ادیان ویژگی

 ی مجموعه نمادهایی هستند کهی ادیان در بردارندهظاهری مشترکی دارند که از این قرار است. همه

یا مراسم و یا شعایری مربوط  99مناسکبرمی انگیزند، و به  99یا احترام آمیخته به ترس 92احساس خضوع

 (. 193: 0931جویند)گیدنز، شوند که اجتماع مؤمنان در آن شرکت میمی

پیوستگی دین و سیاست و »که برخی از صاحب نظران سیاست و اجتماع، از دو نگرش دینی در حالی

گویند؛ موریس باربیه به چهار نوع نگرش کلی ( سخن می0930حاتمی و علیزاده، «)سیاستجدایی دین و 

 اند از: در مورد دین و سیاست باور دارد که عبارت

ی دو قلمرو، کالون و نظریه ی دو نظام، بدن برداشت دینی: تفوق دین بر سیاست )لوتر و نظریه -

 یی اتحاد دین و سیاست و دومستر و نظریههی سازگاری دین و سیاست، بوسوئه و نظریو نظریه

 وحدت دین و سیاست(.

ی دین در خدمت دولت، منتسکیو و برداشت ابزاری: تبعیت دین از سیاست )ماکیاولی و  نظریه -

ی آمیختگی کلیسا و دولت، اسپینوزا و ی کارکرد سیاسی و اجتماعی دین، هابز و نظریهنظریه

 ی دین مدنی(.روسو و نظریهی تبعیت دین از سیاست و نظریه

برداشت لیبرالی: تفکیک دین از سیاست)الک و جدایی کلیسا از دولت، کنستان و استقالل دین  -

 و سیاست، المنه و کنش مسیحیت در جامعه و دوتوکویل و سازگاری مسیحیت و دموکراسی(.

های تالیسهای غیرمارکسیست، سوسیی دین و سیاست)سوسیالیستبرداشت انتقادی از رابطه -

 (.0923تخیلی، دین انسانیت، نظرات انگلس و مارکس و نظرات گرامشی()باربیه، 

 دولت دینی -

هایی هستند که به درجات مختلف، در هستی دولت، مکانیسم عمل و های دینی عموماً دولتدولت

کنند. این برداشت از دولت دینی، بدین لحاظ که های دینی استناد میغایات دولت،  به آموزه

                                                           
32 reverence 
33 awe 
34 Rituals  



37 
 

کلی است، چندان مورد مناقشه نیست؛ اما واقعیت این است که تعریف فوق، پیش از آن که 

 های متفاوتی از دولت دینیکند... این ابهام باعث شده که برداشتروشنگر باشد، تولید ابهام می

 :کنیمبه وجود آید که به برخی از آنها اشاره می

اقتدار  شود وشود که در جغرافیای زندگی مسلمانان تشکیل میدولت اسالمی به دولتی گفته می -

 شود. گذارد و اکثر نهادهای عمومی به دست آنان اداره میی مسلمانان میسیاسی را بر عهده

های اسالمی در جامعه است. این دولت اسالمی یعنی دولتی که حافظ و مجری شریعت و آموزه -

 کند.ت ماهیت ابزاری دارد و نقش مدافع دین و مجری احکام شریعت را بازی میدول

دولت اسالمی دولتی است که فرمانروایان آن، شرایط و اختیارات خاصی دارند که دین به آنها  -

ی اعطا کرده است. در این برداشت، دین مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای اداره

 رد. گیای را برای حاکم مسلمانان در نظر میکند و در کنار آن شرایط ویژهمیامور مسلمانان وضع 

های حاکم بر زندگی سیاسی و شرایط رهبران از دولت اسالمی، دولتی است که نه تنها ارزش -

های مدیریت جامعه را نیز مشخص شود که ساختار نظام سیاسی و روشجانب دین تعیین می

 (.29-20: 0932سازد)فیرحی، می

 

 نهاد دینی

روحانیت نهاد مهم دینی در تمام ادیان دنیاست.  روحانیت در برخی از ادیان، مانند مسیحیت کاتولیک، 

ی سامان دهی امور دینی مؤمنین را برعهده دارد و در برخی از ادیان شود که وظیفهنهاد رسمی شمرده می

یت اند. روحانو امر به معروف و نهی از منکر مشغول ی ارشاد، افتامانند اسالم، به صورت غیر رسمی به وظیفه

های مرتبط به صورت رسمی و غیررسمی در نهادهای دیگری همچون نظام حسبه، مدارس دینی، سازمان

 کنند. با حج و اوقاف نقش بارزی ایفا می

: 0931،کند)گیدنزگیدنز چهار مفهوم، کلیسا، فرقه، مذهب و کیش را از نهادهای مهم دینی تلقی می

برند که (. برخی دیگر از صاحب نظران، از نهادهای تاسیسی دیگری به ویژه در دین اسالم نام می129

 (.0932اند از: امت، خالفت، امامت، والیت، بیعت، شریعت، شورا، امر به معروف و نهی از منکر)تقوی، عبارت

 

 ای نگرش قبیله .2

ند: کگونه تعریف میمناسبات قومی دارد. گیدنز قوم را اینی معناداری با قوم و ای رابطهنگرش قبیله

های فرهنگی مفهومی است که معنای مطلقاً اجتماعی دارد. قومیت به کارد وکارها و نگرش 93قومیت»

های قومی خود سازد. اعضای گروهها را از دیگران متمایز میشود که آناجتماعی معینی از مردم اطالق می

های اجتماعی نیز به همین چشم دانند، و سایر گروههای جامعه میمتمایز از سایر گروه را از نظر فرهنگی
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های قومی از یکدیگر به کار های مختلفی ممکن است برای تشخیص گروهکنند. ویژگیها نگاه میبه آن

های پوشاک و شیوه اند از زبان، تاریخ یا اجداد )واقعی یا خیالی(، دینها عبارتترین ویژگیرود، اما معمول

ای صرفاً اجتماعی یا آرایش... در واقع هیچ عنصر فطری و مادرزادی در قومیت وجود ندارد؛ قومیت پدیده

(.  آندره هیوود، از منظر دیگری بر مفهوم 933گیدنز، «)شوداست که در طول زمان تولید و بازتولید می

 یبه یک جمعیت خاص، گروه فرهنگی یا منطقهقومیت احساس وفاداری نسبت »قومیت نظر انداخته است: 

ارضی است. این اصطالح، به این دلیل که آثار فرهنگی و نژادی دارد، اصطالحی پیچیده است. اعضای گروه 

ن، شوند که تبار مشترکی دارند و بنابرایگونه در نظر گرفته مینژادی اغلب، به طور صحیح یا ناصحیح، این

، ولو منحصر به 99روند. قومیت اکثراً شکلی از هویت فرهنگیه به شمار میهای خویشاوندی گستردگروه

رود. از این رو، قومیت یک فرهنگ نژادی شود که در یک سطح احساسی و عمیق به کار میفرد، تلقی می

 هاتر از آن، معموالً با تکیه کردن بر نسل و تبار مردم، به آنها، سنن و آداب است؛ اما، مهمشامل ارزش

 (.213: 0921دهد)هیوود، هویتی مشترک و احساس تشخیص می

(. این دسته از صاحب نظران، 0931:99اند)تانسی، خوانده« سیاست بدون دولت»برخی نگرش قومی را 

ه های میراثی قبیله و ... بای از جمله، برادرخواندگی خونی، قانون قبیله، سنتبا توجه به مناسبات قبیله

 اند. ای نایل آمدهگیریچنین نتیجه

گذاری آن را در تأثیرهایی روبرو هستیم که در کنار نگرش، گاهی با نهادهای مبعث از چنین نگرش

توان مشاهده کرد. مفهوم نهاد از دو عنصر تشکیل شده است: عامل سازنده نهادها و فرهنگ سیاسی می

اند از برخی الگوهای روابط نهادها  عبارتی ساختی، عامل مربوط به اعتقادات و صور ذهنی جمعی. از زاویه

-ها قالبچنین ارتباطات واقعی و عملی بر اساس آنانسانی که ارتباطات مادی)محسوس و ملموس( و هم

ها را از هرگونه روابطی توان آنشود. لذا نهادها از ویژگی ثبات، تداوم و همگنی برخوردارند و میگیری می

 (.21: 0930را و تغییرپذیرند تمییز داد)دوورژه، خارج از الگو که اتفاقی، گذ

 

 ایذهنیت قبیله 

شود که اعضای یک قبیله، دنبال یک هدف مشترک، یعنی ای گفته میای به گرایش ذهنیذهنیت قبیله

گونه احساس یگانگی، عصبیت نامیده اند. ایندفاع از قبیله در هر حالتی، بر ضد هر کسی و در حق و باطل

ی قانون اساسی بوده و روابط و مناسبات داخلی و شود که به منزلههایی مترتب مین سنتشده و بر آ

ناپذیری، خردگریزی، هایی چون کلمایهای با درون(. فرهنگ قبیله0922کند)انصاری، خارجی را تعیین می

ملی، عقامت نیافتگی وفاق ها، فقدان تحرک اجتماعی، قشربندی تغییرناپذیر، مجالبسترسازی عصبیت

ای به ویرانی نهادهای (. فرهنگ قبیله011-29: 0920پذیری سیاسی)واعظی، مدرنیسم و ناباروری جامعه

  .(22-29: 0921اقتصادی و مدنی و ویرانی نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور انجامیده است)صدیقی، 
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 اینهاد قبیله 

 گه و قواعد تأسیسی چون قانون قبیله، برادرمنظور از نهاد در قبیله، نهادهای عرفی چون شورا، جر

ی قواعد تأسیسی قبایل مغول نمونه« یاسا»دادن، بدل، انتقام، غارت و ... است.  تر، بدخونی، برادر بزرگ

میالدی با عنوان  0219 های جمعی بود که او را در سال ی بزرگ از تشکلوابسته به چنگیز بود و جرگه

 (.293: 0939 )رسولی،خان بزرگ برگزیدند

یا « هاسیمتی»و « هاسب»جرگه در افغانستان در عصر ویدی یعنی دو هزار سال قبل از میالد، مجالس 

(. 0919گردید)سیفی، مجالس اعیان و عوام بخاطر رسیدگی به امور کشوری و اخذ تصامیم مهم تشکیل می

شد و در آن تمام ها برگزار میدر روستاهای بزرگ بنام سب مشورتدر تاریخ آریانا، ذکر است که مجالس 

رفت. در مجالس شان به شمار میمردم حق اشتراک داشتند و  مرجع حل و فصل معامالت و مشاجرات

 (. 0991،رساندند)غبارها و حتی شاه نیز حضور به هم میها و رمهسمتی مالکان عراده

حل و فصل اختالفات در مذهب بودیسم ظهور نموده میالدی( که جهت  099-023) بزرگکنشکای 

ی مذهبی شرکت داشتند؛ بود، یک مجلس بزرگی را که در آن بیش از دوصد راهب بودایی، عالم و نماینده

حل مناسب آن را  دریافت و تصامیم دعوت نمود تا این اختالفات مذهبی را مورد غور و مداقه قرار داده، راه

ی موفقانه به حل و فصل اختالفات اقدام نمود)حبیبی، گونه مجلس منعقدهبه همین مقتضی اتخاذ نمایند که

0921.) 

 

 نگرش دموکراتیک .3

خورد. های آن پیوند میو ارزش 91شود که با دموکراسینگرش دموکراتیک به نگرشی گفته می

حکومت توسط مردم دموکراسی از لحاظ لغوی به معنای حکومت مردم است. یا به بیان ساده، دموکراسی 

، مفهوم حکومت مردم را 0299در سال  93«نطق گیتزبرگ»در نطق معروف خود   ،92است. آبراهام لینکن

نامید.  این نطق اهمیت « حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم»بسط داد. او در این نطق، دموکراسی را 

 بیانگر برابری سیاسی« مردم»تأکید بر  دهد. اول این کهسه ویژگی مهم دموکراسی را مورد تأیید قرار می

 مردم بر اهمیت مشارکت عمومی« توسط»یعنی توزیع برابر قدرت و نفوذ سیاسی است. دوم این که حکومت 

کند که دموکراسی بیانگر مردم نیز این حقیقت را برجسته می« برای»که  حکومت تأکید دارد. سوم این

 (.039: 0921حکومت در منافع عمومی است)هیوود، 

 اند که از این قراراند:معناهای دیگری نیز به دموکراسی نسبت داده شده

 دستان و محرومان.نظام فرمانروایی تهی -
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ا ای یمداران حرفهشکلی از حکومت که در آن مردم به طور مستقیم و مستمر، بدون نیاز به سیاست -

 کنند.مقامات عمومی، بر خود فرمانروایی می

 ی فرصت برابر و شایستگی فردی، نه سلسله مراتب و امتیازات.پایهای بر جامعه -

 های اجتماعی.نظامی از رفاه و توزیع ثروت با هدف کمتر کردن نابرابری -

 ی اصل فرمانروایی اکثریت.گیری بر پایهنظام تصمیم -

 کند.نظامی از فرمانروایی که با کنترل قدرت اکثریت، حقوق و منافع اقلبت را تأمین می -

 دست آوردن رای مردم.آمیز برای بهی رقابتی رسیدن به مقامات دولتی از راه مبارزهوسیله -

-نظامی از حکومت که بدون توجه به مشارکت مردم در حیات سیاسی، در کار تامین منافع آن -

 (.019: 0939هاست)هیوود، 

 

 مشارکت سیاسی 

کنند. اما انتخاب کردن بررسی می معموالً مشارکت سیاسی را با دو وجه حق انتخاب شدن و حق

مشارکت سیاسی فقط در انجام این دو عمل نیست؛ بلکه عضویت در احزاب سیاسی، شرکت در تظاهرات و 

شود. مایل ی مدنی هم به نوعی مشارکت سیاسی شمرده میهای سیاسی و حتی عضویت در جامعهاعتراض

ت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف مشارک»کند: راش مشارکت سیاسی را اینگونه تعریف می

 (. 029: 0921راش، «)فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است

گراها موضوعیت ندارد. زیرا به نظر آنان مشارکت واقعی در سیاست مشارکت سیاسی توده از دید نخبه

ها مشارکت واقعی را زمانی ها هستند. مارکسیستنخبهجو ابزار دست های مشارکتوجود ندارد؛ زیرا توده

ی کارگر به خودآگاهی رسیده و توانسته باشد با حضور انقالبی خویش، بورژوا را از دانند که طبقهمیسر می

 یهایی چون گرامشی، آلتوسر و شومپیتر معتقدند که طبقهی قدرت به زیر اندازد. نئومارکسیستاریکه

برداری کرده و مشارکت را به با الزامات دیگری چون زر دموکراسی به شکل مطلوبی بهره بورژوا توانسته از

گراها، مشارکت سیاسی کلید رفتار سیاسی است. پلورالیسم و زور و تزویر سامان بخشد. اما برای کثرت

یاسی سشناختی قدرت سیاسی، مشارکت تواند معنی یابد. در این الگوی جامعهسیاسی بدون مشارکت نمی

؛  0932؛ نش،0930؛ بشیریه، 0921های عمومی است)راش، مبین توزیع قدرت و تعیین سیاست

 (.0932هابرماس،

 

 کارآیی سیاسی 

 یهای آن ارزیابی کرد. تالکوت پارسونز با طرح نظریهتوان با بررسی کار ویژهکارآیی سیاسی دولت را می
91AGIL  ی ویژه کارکرد اساسی دولت یادآوری نمود. این چهار کارها از چهار ی کالن سیستمدر نظریه

                                                           
40 :Adaptation, Goal attainment, Integration and latent pattern maintenance theory. 
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ی حفظ ویژه یا کار 92ی انطباق با محیط، یکپارچگیویژه یا کار 90یابیاند از: سازگاریاصلی عبارت

ی حل ویژه یا کار 99و حفظ الگوی کلی روابط ی نیل به اهدافویژه یا کار 99یابیهمبستگی، هدف

های فوق موفق عمل کند به این معنی ویژه از دیدگاه پارسونز، در انجام کار .(93: 0923منازعات)دلیرپور، 

است که نظام سیاسی کارآیی سیاسی دارد و در غیر آن صورت نظام سیاسی کارآیی سیاسی نداشته و ناکام 

 گردد. محسوب می

 

 نمودار کارآیی نظام سیاسی از دیدگاه پارسونز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پارسونز دگاهید از یاسیس نظام ییکارآ: 5 شکل

دهند. از دید آنها به نظامی برخی دیگر از صاحب نظران سیاسی، کارآیی نظام را با مشروعیت پیوند می

های کسب های کسب مشروعیت را درک کرده و در کسب آن موفق باشد. شیوهشود که شیوهکارا گفته می

پذیری سیاسی، گزینش سیاسی، ارتباطات سیاسی و افزایش قابلیت پاسخهایی چون جامعهبا راه مشروعیت،

 (.092-093: 0923پذیر است)داودی، گویی امکان

های مهم سیاسی، ی خدمات موفقانه در بخشتوان گفت که کارآیی سیاسی در ارایهبه صورت کل می

ی تواند درجهو میزان رضایت مردم از کارکرد دولت می شوداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داده می

های گوناگون های دولتهای دموکراتیک، مردم با رأی به برنامهها را مشخص سازد. در نظامکارآیی دولت

های دولت، احساسی را دهند. قبول یا عدم رضایت مردم به برنامهی قبولی یا رد میشان نمرهبه کارآیی

گویند. بدین معنی که شهروندان وقتی که دولت را در به آن احساس کارآیی سیاسی می آورد کهپدید می

دهد؛ احساس کارآیی های آنان پاسخ مثبت میبینند و سیستم به درخواستانجام وظایف خود موفق می

 کنند. سیاسی می

                                                           
41 Adaptation  
42 Goal- attainment  
43 Integration  
44 Latent pattern maintenance  

های تحویل شده به محیط خروجی مرحله تبدیل ورودی ها   ورودی        نتایج محیطی  
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 اعتماد سیاسی 

کارکرد دولت تا چه اندازه است و دهد که سطح رضایت شهروندان از اعتماد سیاسی به خوبی نشان می

شود که دولت با درک رضایت نماید. اعتماد سیاسی باعث میبه نوعی به تحکیم مشروعیت دولت کمک می

مردم از عملکرد خویش با جدیت بیشتری عمل نماید. آنتونی گیدنز معتقد است که یکی از انواع اعتماد، 

پردازد. مردم برای رفع نیازهای خود به خصوص، برای می ی مردم و دولتاعتماد سیاسی است که به رابطه

تر تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. این نیاز با پیشرفته

شود، به نحوی که های انتزاعی روز به روز بیشتر میشدن جوامع و افزایش تقسیم کار و گسترش نظام

 .(0921ل از نظام سیاسی ناممکن است)شایگان، امروزه جدایی کام

نماید. اما افزایش اعتماد سیاسی باعث نزدیکی مردم و دولت شده و در حل مشکالت جامعه کمک می

شود که سطح مشارکت مردم پایین آمده، باور به دولت کم شود و مردم کاهش اعتماد سیاسی باعث می

 دیگر از نظام سیاسی حمایت ننمایند. 

 

 هی سیاسیآگا 

های مختلف سیاسی، تفاوت نظر اساسی وجود دارد. مارکسیسم در مورد آگاهی سیاسی بین ایدئولوژی

ی شود که کار پوستهای که باعث میکند. خودآگاهیتعبیر می« خودآگاهی پرولتاریا»آگاهی سیاسی را به 

یت تعبیری در صدد است که اهمسخت از خودبیگانی را بشکافد و به پراکسیس بینجامد. مارکس با چنین 

. داری استآگاهی سیاسی را بیان دارد. در حقیقت امر، در مارکسیسم، آگاهی سیاسی سرآغاز زوال سرمایه

رسد و با درک تاراج ارزش زیرا کارگر خودآگاه به نقش خویش در مناسبات اقتصادی به باور کامل می

شود. ماکس وبر اما آگاهی سیاسی را در شکستن می دار، به انقالب متوسلی کار توسط سرمایهافزوده

گردد و می ]از خود بیگانگی[داند. زیرا به باور او بروکراسی باعث الیناسیونمی« قفس پوالدین بروکراسی»

شکند و باعث رهایی انسان از الیناسیون این مشارکت مردمی)دموکراسی( است که آن قفس را درهم می

 ها، آگاهیگذارد. از دید پلورالیستم به نحو دیگری به آگاهی سیاسی ارج میگردد. پلورالیساداری می

های یابد. شهروند آگاه با درک کار ویژهسیاسی در فهم آحاد جامعه از حقوق شهروندی خویش تبارز می

، 0930زند)بشیریه، ای آگاه را رقم میدولت و حقوق فردی و سیاسی خویش، با مشارکت خویش، جامعه

 (.0932نش، 

 

 ارزیابی عملکرد سیاسی 

داند و نظارت سیاسی و ارزیابی از عملکرد مجریان نگرش دموکراتیک، حاکمیت را از آن مردم می

سیاست را نیز به مردم واگذار کرده است. مردم از طرق گوناگون می توانند از عملکرد سیاسی دولت نظارت 

ی مقننه به ی مقننه است. قوهراستا وجود دارد، قوه ای که در اینترین نهاد حقوقیبه عمل آورند. مهم

(. احزاب سیاسی از جمله 0939آورد)رسولی، ی وضع قوانین، از عملکرد دولت نظارت به عمل میعالوه
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های مهم آن نظارت بر عملکرد دولت عنوان شده است. گاهی احزاب اند که یکی از کارویژهنهادهای دیگری

رند. آوهای اجتماعی از عملکرد دولت نظارت به عمل میدر ائتالف با سایر گروه سیاسی به تنهایی و گاهی

توانند نقش بارزی در های مستقل منتقد هم می( و شخصیت20: 0921ی مدنی)هیوود، ها و جامعهرسانه

 نظارت اجتماعی ایفا کنند. 

 

 نگرش اقتصادی .4

-داری )سرمایهبندی سرمایهبرخی با تقسیم  های متفاوتی وجود دارد.در جهان امروز در اقتصاد نگرش

(، سوسیالیسم) سوسیالیسم دولتی و 91داری جمعیو سرمایه 99داری اجتماعی، سرمایه93داری بنگاهی

(.  باور دیگری نیز به 0939سوسیالیسم بازار( و راه سوم اقتصادی )سوسیال دموکراتیک( باور دارند)هیوود، 

بینی بازار آزاد) اقتصاد افراد اند از: جهانتقد است که عبارتبینی در اقتصاد سیاسی معسه جهان

ها و نهادگرایان( و مارکسیسم بینی مکتب سازمانی چند محوری) نئوریکاردویینئوکالسیک(، جهان

ند. اشناسی بررسی کردههای اقتصادی توسعه را از منظر علم پارادایم(. برخی هم نظریه0939کالسیک)میلر، 

ی در حال گسترش سرمایه داری، پارادایم های توسعه را در چند پارادایم، پارادایم هستهآنان نظریه

د)هانت، انبندی کردهساختارگرا، پارادایم نئومارکسیسم، پارادایم وابستگی و پارادایم مائوئیستی دسته

د از: رهیافت انها عبارت(. حداقل چهار رهیافت رقیب در اقتصاد سیاسی وجود دارد. این رهیافت0933

لیبرالیسم کالسیک، رهیافت رادیکال، رهیافت محافظه کاری و رهیافت لیبرال مدرن.  اصول اقتصادی تمام 

ندی بگونه دستهتوان اینها را میهاست. این تفاوتهای فوق بر تفاوت متغیرهای اصلی این رهیافترهیافت

 کرد.

  

                                                           
45 Enterprise capitalism  
46 Social capitalism  
47 Collective capitalism 
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 (0939)کالرک، 

 

 

 

ی
کار

ه 
فظ

حا
ت م

یاف
ره

 

ت
اس

ش 
وی

 خ
ال

می
ز ا

ر ا
تأث

ن م
سا

ان
 

ک 
انی

رگ
ر ا

ختا
سا

ی 
ارا

 د
عه

جام
ت

اس
ار 

تو
اس

ی 
یع

طب
ی 

اتب
مر

ه 
سل

سل
م 

نظ
ک 

ر ی
و ب

 

ت.
اس

ه 
مع

جا
ی 

یع
طب

م 
نظ

ظ 
حف

ت، 
دول

ف 
هد

 

ی، 
دار

بر
مان

فر
ی، 

رد
نم

جوا
ی، 

ست
دو

ن 
وط

ی، 
دار

وفا
م، 

ترا
اح

ل 
شام

ی 
الق

اخ
ی 

ها
ش 

رز
ا

ت.
اس

ار 
تد

 اق
ابر

 بر
در

ن 
کی

تم
 و 

ت
راف

 ش
ی،

دگ
شن

بخ
ت، 

داق
 ص

ت،
اع

شج
 

ت
سن

ر، 
دا

اقت
د 

من
یاز

ی ن
زاد

آ
جام

ک 
ه ی

 ک
ت

اس
ی 

ظم
و ن

ها 
رد.

آو
ی 

م م
راه

ت ف
ثبا

 با
ی

ه 
ع

 

د.
 آی

ی
ت م

دس
ه 

ی ب
بر

ره
ی 

نت
 س

ی
ها

ش 
 نق

 با
دار

اقت
 

ه 
بی

 تن
ن و

شا
ق 

قو
 ح

 از
ت

مای
 ح

ب
قال

در 
ت 

دال
 ع

ی
ه 

فان
طر

ی 
ل ب

ما
 اع

ند
زم

نیا
ی 

ابر
بر

ت.
اس

ن 
شا

م 
رای

 ج
ال

 قب
در

ن 
شد

 

ود.
 ش

ی
ر م

قرا
 بر

ون
قان

 و 
ظم

ا ن
ت ب

دال
ع

 

ظم
ظ ن

حف
د 

انن
ی م

اد
رم

غی
ف 

دا
 اه

ن
می

 تأ
در

ر 
شت

 بی
ی

رآی
کا

م 
سج

من
ت 

عا
ما

جت
، ا

گ
هن

فر
 ،

د.
کن

ی 
ر م

کا
ی 

خوب
ه 

ی ب
رد

ت ف
ضیل

و ف
 

ل 
یک

 ما
س و

راو
شت

و ا
 لئ

تر،
پی

وم
 ش

ف
وز

 ج
تو،

ره 
وپا

 د
فر

ویل
ل، 

الی
کار

س 
وما

، ت
ک

 بر
ند

مو
اد

ت.
شا

وک
ا

 

ت
یاف

ره
 

رن
مد

ل 
برا

لی
 

ند
دار

ی 
الن

عق
ب 

خا
انت

ها 
ن 

سا
ان

 

ت.
اس

ی 
مع

 ج
ی و

رد
ع ف

ناف
ا م

د ب
فرا

ز ا
ل ا

شک
مت

ه 
مع

جا
 

ه 
فان

طر
ی 

ت ب
مای

ح
ی

رد
و ف

ی 
مع

 ج
ت

کی
مال

ق 
قو

 ح
از

 

ت.
اش

گذ
م 

ترا
اح

ی 
شر

ت ب
رام

 ک
ق و

قو
 ح

به
د 

بای
ی 

 ول
ت

اس
ی 

سب
ق ن

خال
ا

 

ود.
 ش

ی
ل م

ما
 اع

ی
وم

عم
ت 

فع
من

ی 
ستا

 را
در

ع 
رو

مش
ار 

تد
اق

 

د.
مای

 نن
ب

سل
را 

ی 
گر

دی
ی 

زاد
ه آ

 ک
ت

اس
م 

تر
مح

ی 
مان

ا ز
ی ت

زاد
آ

 

ون
قان

د 
 نز

در 
ی 

ابر
 بر

ت و
رص

ر ف
 د

ی
ابر

بر
 

مال
ق 

قو
 ح

ر و
بش

ق 
قو

 ح
ت

اش
 د

س
پا

ت
کی

 

 

ل، 
شا

مار
د 

فر
 آل

ن،
ری

 گ
ل

هی
س 

وما
، ت

ل
می

ت 
وار

ست
ن ا

جا
م، 

نتا
ی ب

رم
ج

لز.
 را

ان
 ج

ز و
ین

 ک
رد

نیا
ن م

جا
 



46 
 

 

 نگرش ملی  .5

ملت  -، ملت و ناسیونالیسم است. دولت92ملت -درک نگرش ملی مستلزم درک مفاهیمی چون، دولت

 یملت جامعه -شکل سازمان سیاسی، دولتشکلی از سازمان سیاسی و همچنان آرمان سیاسی است. در 

آن را به هم پیوند داده  31و ملیت 93سیاسی مستقلی است که زنجیرهای متداخل و مشترک شهروندی

-ها، دولتها و اکثر سوسیالیستملت وجود دارد. از نظر لیبرال-ی متضاد در مورد دولتاست... دو نظریه

-گرایان، دولتکاران و ملیشکل گرفته است؛ از نظر محافظه های مدنیها و حمایتملت غالباً از وفاداری

 (.919: 0921ملت بر اساس یکپارچگی نژادی سازمان یافته است)هیوود، 

ای از عوامل فرهنگی، سیاسی و ها نیز نظرات گوناگونی ارایه شده است و به مجموعهدر تعریف ملت

حاظ فرهنگی، ملت گروهی از مردم است که از ها اشاره شده است. از لدهی ملتروان شناختی در شکل

اند. از لحاظ سیاسی، ملت گروهی از مردم است که طریق یک مذهب، تاریخ و سنن مشترک گردهم آمده

شناختی، ملت گروهی از مردم است که از طریق داند. از لحاظ روانی سیاسی طبیعی میخود را یک جامعه

دانان گاهی میان ملل شود... تاریخپرستی مشخص میطنوفاداری یا دلبستگی مشترکی در قالب و

ها، ها، روسها، آلمانیاند. یک ملت فرهنگی)مانند یونانیتمایز قایل شده32و ملل سیاسی 30فرهنگی

ها( دارای یک هویت ملی است. این هویت فرهنگی در یک میراث فرهنگ و زبان ها و ایرلندیانگلیسی

 یها، و مردم افریقای جنوبی( در وهلهها، آمریکاییسی)مانند انگلیسیمشترک ریشه دارد. یک ملت سیا

های نژادی و فرهنگی اول، از طریق شهروندی مشترک به هم نزدیک شده اند، و شاید شامل تقسیم بندی

ب های ملت مدنی و ارگانیکی رقیمهمی نیز باشد. متفکران سیاسی نیز ممکن است به طرزی مشابه، دیدگاه

، به کنندها از آن حمایت میها و سوسیالیستملتی بودن که، مثالً، لیبرال« مدنی»توسعه دهند. مفهوم را 

ند کاین معناست که بر وفاداری سیاسی، نه وحدت فرهنگی، بسیار تأکید دارد، و بر این نکته پافشاری می

ان کارملت بودن )که محافظهشود. مفهوم ارگانیکی ها و آمال مشترک مستحکم میکه ملت از طریق ارزش

اند( منحصر به فرد است، زیرا اولویت را به هویت نژادی ها توسعه دادهتر، فاشیستو به صورت افراطی

 (.909-902: 0921دهد)هیوود، تر از همه، تاریخ مشترکی میمشترکی و مهم

تخراج کرد. گاهی توان چاقو دولبه دانست و برداشت مثبت و منفی از آن اسناسیونالیسم را می

بخش است که دورنمای وحدت ملی یا استقالل را عرضه ناسیونالیسم به معنای نیرویی پیشرو و آزادی

های شود که در خدمت رهبران قومی و سیاستگرا دانسته میخردانه و واپسکند و گاهی آیینی بیمی
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ی از ای مجموعهناسیونالیسم، به مثابهگیرد. بنابراین ی نظامی به نام ملت قرار میجویانهحذف و توسعه

ی خاص خود، بر اهمیت سیاسی هایی که فقط یک ویژگی مشترک دارند: هر یک، به شیوهعقاید و سنت

سم های گوناگونی دارد که در ناسیونالیکند. از دیدگاه آندره هیوود، ناسیونالیسم جلوهاساسی ملت تأکید می

ابد)هیوود، یجو و ناسیونالیسم استعمارستیز، تبلور میناسیونالیسم توسعه کار،لیبرالی، ناسیونالیسم محافظه

0939 :093.) 

 

 المللینگرش بین .6

لمللی، ای بینهای جهانی، چون مباحث حقوق بشری، روابط دوستانهالمللی بیشتر به ارزشنگرش بین

شدن و جایگاه یک دولت جهانیالمللی و در کل المللی، پذیرش معاهدات بینهای بینهمکاری با سازمان

گرا و ی انسان(. از آنجا که ناسیونالیسم از خود دو چهره099: 0929ملی در این وضعیت است)فالکس، 

ود که از شالمللی، به عنوان بدیلی برای ناسیونالیسمی شمرده میگر نشان داده است، نگرش بینسرکوب

المللی که از آن به (. نگرش بین220: 0939واگشال، آن تعابیر متضاد قابل استخراج است)اریک لین و 

ی آندره هیوود، به عقیده گردد؛ به همکاری فراملی و جهانی باور دارد. هم یاد می 39گراییالمللعنوان بین

ی فراتر گرایی سیاسگرایی به عنوان  یک آرمان سیاسی بر این عقیده استوار است که باید از ملیالمللبین

 ها را ازمندتر از عواملی است که آنکند، بسیار قدرتروابطی که مردم جهان را به هم نزدیک میرفت؛ زیرا 

گرایی ایجاد ساختارهایی سیاسی است که قادر باشند حمایت المللسازد. بنابراین، هدف بینهم جدا می

ترین ست آورند. مهمهای مذهبی، نژادی، اجتماعی و ملی، بدی مردم جهان را، بدون توجه به تفاوتهمه

 (.239: 0921ای از لیبرالیسم تا سوسیالیسم قرار دارند)هیوود، گرا در گسترهالمللهای بینسنت
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 فصل چهارم

 های پژوهشیافته

 ی توصیفهای یافته

که اخیراً طبق تقسیمات جدید اداری، تبدیل به هژده شهرستان  استپانزده شهرستان  هرات والیتی با

شوند. مرکز شهر دارای و اداره می ی با مرکز شهر هرات هماهنگی داشتهشده است. این هژده شهرستان دارا

ناحیه است و این نواحی از طبقه پایین تا طبقه باال قابل تقسیم است. پژوهش حاضر با در نظرداشت  03

. جامعه تقسیم شده است شتر در بین اقشار با سوادسیت نظری که در این مورد وجود دارد، بیموضوع و حسا

آماری ما که اقشار با سواد و دخیل در این موضوع  یهای تقسیم شده مطابق با جامعهتعداد پرسشنامه

مل به دست های سالم و کانامه با دادهپرسش 299نامه بوده است که از این مجموع پرسش 939بودند، 

گذاری از لیست نهایی خارج های باطلی است که پس از کدنامهمانده پرسشو باقی گران رسیدهپژوهش

 یاههای کامل و سالمی است که بدست آمده. نمونهنامهبرگرفته از پرسش های زیراند. بنابراین دادهشده

ا هیل است. به عبارت دیگر این نمونهانتخاب شده در این پژوهش از شهر هرات و دو شهرستان گذره و انج

اسخ به توانند در پاقشار مختلفی که در جامعه به شکل مستقیم و غیرمستقیم میبه صورت تصادفی بین 

 های این پژوهش، همراهی کنند، انتخاب شده است. پرسش

 توصیف های بدست آمده در بخش باید در نظر گرفت این است که دریکی از نکاتی که در مورد داده

ها را مورد ارزیابی قرار داده است، فقط های اصلی و در جدوالی که روابط متغیرها با شاخصهای پرسشداده

های نامعتبر به صورت پیشینی حذف شده است. هر کدام از های معبر مورد ارزیابی قرار گرفته و دادهداده

تحلیل نهایی در نظر گرفته نشده است و  های نامعتبر است که این درصد درشاخص دارای درصدی از داده

 فقط درصدی در تحلیل نهایی در نظر گرفته شده که درصد معتبر است. 
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 سن

رسید که سال می 91سال شروع تا باالی  21های بسته از گزینهبا  پژوهششوندگان در این سن پرسش

ها به شکل نامهسال قرار دارند. این پرسش 91تا  21های شوندگان بین سالبخش بزرگی از این پرسش

بیشترین آمار در این متغیر  ،بوده است 91الی  21ها بین تصادفی تقسیم شده است و کسانی که سن آن

 . اندعیت کل را به خود اختصاص دادهنفر از جم 299را دارند که به طور مجموعی 

 

 

 
 سن ریمتغ:1 نمودار

 

 

 قومیت

ت. فشونده نیز یکی دیگر از متغیرهایی بود که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرقومیت افراد پرسش

را  رمنظور این متغیهمین، بهشودهای عمده فرهنگ سیاسی استفاده میاز این متغیر برای سنجش شاخص

ا هپژوهش چند قوم عمده در بین گزینه گذار در این پژوهش بوده است. در ایناز جمله متغیرهای مهم تأثیر

ر اقوام سای یها کمتر بوده است در گزینهآورده شده است و سپس اقوامی که به نسبت دیگر اقوام نفوس آن

چنان که در جدول نیز انعکاس د. همنامه جلوگیری کنها در پرسشزینهقرار گرفته است تا از زیاد شدن گ

ی انتخاب شده نفر از پاسخ دهندگان را قوم تاجیک که بیشترین گزینه 012یافته است در این پژوهش 

نفر از قوم پشتون تشکیل  000درصد پاسخ دهندگان به این پژوهش را به خود اختصاص داده و   30است و 

د نفر به خو 99نفر و  0نفر،  3نفر،  03دهد. و اقوام دیگر به ترتیب هزاره، ترکمن، ازبیک و سایر اقوام را می

 اختصاص داده است. 
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 قوم ریمتغ: 2 نمودار

 

 جنس

زن همراه بوده است. متغیر جنس یکی دیگر از  039نفر مرد و  213افراد با  یشدهجنسیت انتخاب

های مهم این پژوهش تأثیرات آن بر روی دیگر شاخصگذار در این فرایند بوده است و تأثیرمتغیرهای 

 سنجش شده است. 

 

 
 جنس ریمتغ: 9 نمودار
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 تحصیالت 

است. برای بررسی این  در این پژوهش بوده تأثیرگذارتحصیالت یکی دیگر از متغیرهای کلیدی و 

 ده لیسانسشی انتخابد تا سطح دکترا در نظر گرفته شده که بیشترین گزینههایی از بی سواپرسش گزینه

 و متباقی کسانی داشتندکارشناسی ارشد)ماستری(  یدهندگان درجهنفر از پاسخ 92. نفر است 210با آمار 

اوانی ی فراند. جدول فوق نیز نشان دهندهتب یا صنف دوازدهم و دکترا داشتهسواد فارغ از مکاند که بیبوده

 دهد. دهندگان را نشان میتحصیالت پاسخ

 

 

 
 التیتحص ریمتغ: 4 نمودار

 

 شوندگانشغل پرسش

این متغیر بر دیگر متغیرهای موجود در این پژوهش، یکی دیگر  تأثیرشوندگان و بررسی شغل پرسش

نفر از این افراد شغل  009شود چنان که از آمار نشان داده میآننکات مهم در این پژوهش بوده است. از 

دهندگان کارمند دولت بودند که از نفر از پاسخ 39گی دانشجو بودند. داشتند که در این بین بخش بزر آزاد

ادارات مختلف به طور تصادفی انتخاب شدند. این کارمندان را رئیسان ادارات دولتی و کارمندان بلندپایه 

نفر را تشکیل  91نفر و  91ب ترتیهای خصوصی و فعالین مدنی نیز بهند. کارمندان سازماندادتشکیل می

دهندگان را تشکیل نفر از پاسخ 99ز های خصوصی و دولتی در این بین نیدادند. استادان دانشگاهمی

 ند. ای سایر مشاغل را انتخاب کردهها نبود و گزینههایی داشتند که در گزینهنفر دیگر شغل 09دادند و می
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 شغل ریمتغ: 3 نمودار

 مد ماهانهدرآ

های این پژوهش است. کسانی ی پاسخ دهندگان به پرسشی درآمد ماهانهنمودار زیرین نشان دهنده

نفر که بیشترین فراوانی در  029اند هزار افغانی در ماه را انتخاب کرده 21-01ی اول یعنی بین که گزینه

نفر،  92هزار افغانی را  91-90نفر،  32افغانی را  هزار 91-20پژوهش حاضر در متغیر  سطح درآمد است. 

ی آخر که باالتر از اند و گزینهنفرانتخاب کرده 00هزار را  91-30ی نفر؛ گزینه 29هزار افغانی را  90-31

 اند. نفر انتخاب کرده 20فغانی است را هزار ا 91

 
 ماهانه درآمد ریمتغ: 9 نمودار
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 مذهب

ی مذهب پرسش شوندگان است. این متغیر یکی از متغیرهایی بوده است که این نمودار نشان دهنده

درصد  23انتخاب شده است. های فرهنگ سیاسی در هرات به منظور بررسی رابطه بین مذهب و شاخص

تشیع تشکیل  درصد آنها را مذهب 03دهند و فقط ها تشکیل میشوندگان در این پژوهش را سنیاز پرسش

 دهد.می

 

 

 
 مذهب ریمتغ: 7 نمودار
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 های پژوهشتوصیف شاخص

 

 شاخص اول: باور به حکومت دینی

 پرسش شماره

 ترین معیار مقبولیت آن است.دینی بودن حکومت مهم 0

 است.دلیل مشکالت امروز ما عمل نکردن به قوانین دینی  2

 دولت به قوانین دینی احترام دارد و آنها را در سیاست جامعه در نظر گرفته است. 9

 انتخابات با دستورات دینی مخالفتی ندارد. 9

 بودن و غیردینی بودن مهم نیست.حکومتی مقبول است که رضایت مردم را جلب کند دینی 3
 ینید حکومت به باور شاخص معرف یهاهیگو: 0 جدول

 

 

 ینید حکومت به باور شاخص: 2 جدول

 

 

 ،انتخاب شده بود راسی مردم هرات هایی که برای بررسی فرهنگ سیادر این بخش از پژوهش شاخص

. اولین شاخص در این پژوهش از متغیر دین بوده است که شاخص باور به دهیممیمورد بررسی آماری قرار 

امور دینی است. در این شاخص پنج پرسش مطرح شده است که باور مردم به امور دینی را در دایره امور 

 دینی چنان که در گراف مربوط به شاخص باور به اموردهد. همنتخاباتی مورد پرسش قرار میحکومتی و ا

ول های اکامالً موافق را در سؤالهای موافق و دهندگان بیشترین انتخاب گزینهنشان داده شده است، پاسخ

 33درصد و در سؤال دوم  12ها در سؤال اول دی مجموعی هر کدام از این انتخاباند. که درصو دوم داشته

موعی این که در گراف مجچنانها همخود اختصاص داده است. این انتخابها را به درصد از کل پاسخ

های وگرامی قرار دارد و میانگین دادهها در وسط این گراف هستشاخص نشان داده شده است، تجمع داده

 باور به حکومت دینی

 362 معتبر تعداد 

 1 نامعتبر

 2.4789 میانگین

 61167. انحراف معیار

 7911. چولگی

 1.586 کشیدگی

 1.20 نقطه اصغری

 5.00 نقطه اعظمی
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ت وسطی این گراف است. انحراف معیار که ها در قسمدهد تجمع دادهاست که نشان می 2.91این شاخص 

ها که نشان میدهد خمیدگی میباشد. چولگی داده 1.90 ی میزان پراکندگی از میانگین را استنشان دهنده

دهد که داده ها به طرح کدهای بودن نشان میاست که با توجه به مثبت 1.13ست  داده ها به کدام سمت ا

 ،ها چگونه استشباهت دادهدهد شباهت یا عدمها که نشان میی دادهتا مثبت تمایل دارد. کشیدگمیانی 

دهد و با توجه به مثبت بودن عالمت کشیدگی نشان کشیدگی شدید را نشان می باشد که نسبتاًمی 0.3

است.   3اعظمی آن  یها یک و نقطهی اصغری دادهها وجود دارد. نقطهدهد که شباهت در بین پاسخمی

دهد که توجه به امور دینی نسبتاً موجه است. میانگین مده نشان میآدستجه به آمارهای بهبناءً با تو

گرایش  مده و انحراف معیار نشان از این دارد که شاخص امور دینی شاخص نسبی است و میزانآدستبه

 ل حکومتی زیاد از حد شدید نیست.  به امور دینی در مورد مسای

 

 نهادهای دینیشاخص دوم: اعتماد به 

 پرسش شماره

 .علما در تشخیص و اجرای امور سیاسی نسبت به سایر مردم برتری دارند 0

 دولت باید در تصامیم سیاسی از علما مشوره بگیرد. 2

 کنند.اگر علما انتخابات را تحریم کنند؛ مردم در انتخابات شرکت نمی 9

 ها از اهمیت زیادی برخوردارند.  مدارس دینی همانند دانشگاه 9

 حکومتی قابل قبول است که رهبر آن توسط علمای دینی برگزیده شود. 3
 ینید ینهادها به اعتماد شاخص معرف هایهیگو :9 جدول

 

 ینید ینهادها به اعتماد شاخص: 9 جدول   
 

شاخص دوم این پژوهش شاخص اعتماد به نهادهای دینی است. در جوامع سنتی یکی از نهادهایی که 

ماد به منظور شاخص اعتهمیناند. بهنهادهای دینی ،ددارسزایی هاجتماعی نقش ب-در ساختارهای سیاسی

 اعتماد به نهادهای دینی

 362 معتبر تعداد 

 1 نامعتبر

 3.1157 میانگین

 90265. انحراف معیار

 105.- چولگی

 445.- کشیدگی

 1.00 نقطه اعظمی

 5.00 نقطه اصغری
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چه در جدول های کلیدی در بررسی فرهنگ سیاسی مردم است. چناننهادهای دینی یکی از شاخص

تعداد پنج گویه از طیف مده از این شاخص با آدستبههای شود میانگین  دادههای این شاخص دیده میآمار

ها در وسط رو به باال است. انحراف معیار که نشان ی تجمع دادهباشد که نشان دهندهیم 9.0ای پنج گزینه

 هاها زیاد است. چولگی دادهدهد پراکندگی دادهاست که نشان می 1.3میزان پراکندگی داده است  یدهنده

لگی ضعیف بوده و دهد که چو( نشان می-1.0بودن )ها است با توجه به منفیکه نشان از میزان تمایل داده

ها به سمت کدهای منفی نظری سمت کدهای باال بوده و تجمع دادهها به دهد که خمیدگی دادهنشان می

 است بیانگر این است کهها شباهت پاسخشیدگی که نشان از شباهت و یا عدمباشد. کندارم و مخالفم می

ها اتکا خبودن پاستوان به پراکندهکشیدگی میبودن زیادی نیستند و با توجه به منفی ها دارای شباهتداده

موافق را با خود دارد و  کامالًی ای لیکرت گزینهاست که از طیف پنج گزینه 0ها ی اصغری دادهکرد. نقطه

مخالفم اختصاص داده شده است. با  کامالً یدهد که به گزینهرا نشان می 3ها عدد ی اعظمی دادهنقطه

توان نتیجه گرفت که اعتماد به نهادهای دینی ها و انحراف معیار میاز دادهمده آدستبهتوجه به میانگین 

گیرد و این اعتماد رو به سستی گراییده است. ای مورد توجه قرار نمیر بین مردم به میزان قابل مالحظهد

ه نهادهای دینی در شده در این پژوهش نشان از این دارد که اعتماد بآوریهای جمعع دادهبا توجه به تجم

 سطح باالیی قرار ندارد. 

 

 ورزیشاخص سوم: نقش قومیت در سیاست

 پرسش شماره

 مهم نیست که رییس جمهور افغانستان از چه قومی باشد. 0

 دهند نه بر اساس شایستگی.مردم در انتخابات به بر اساس قوم رأی می 2

 آورند تا دیگران.دست میبههای پارلمان بیشتر رأی را از قوم خویش نماینده 9

 گزینش کارمندان دولتی بر اساس تعلقات قومی است. 9

 کنند.ی غیرهراتی در هرات قومی عمل میکارمندان عالی رتبه 3

 کنند.اراکین دولتی هراتی در اقدامات خود قومی عمل می 9

 کند.در افغانستان هر حزب سیاسی نمایندگی از یک قوم می 1

 ای رییس قوم مراجعه کننده باشد؛ کارش زودتر و بهتر انجام می شود.ادارهاگر در  2
 یورز استیس در تیقوم نقش شاخص معرف یهاهیگو: 0 جدول
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   ورزی سیاست در قومیت نقش

 362 معتبر تعداد 

 1 نامعتبر

 1.9714 میانگین

 59191. انحراف معیار

 970. چولگی

 2.527 کشیدگی

 1.00 نقطه اعظمی

 5.00 نقطه اصغری
 یورز استیس در تیقوم نقش شاخص: 9 جدول

 

ت که شاخصی از متغیر ذهنیت ورزی اسن پژوهش شاخص نقش قومیت در سیاستشاخص سوم ای

لیکرت  ایطیف پنج گزینهها نیز از ت گویه مطرح شده است که این گویهای است. در این شاخص هشقبیله

نامعتبر همراه است.  0پاسخ معتبر و  999مده برای این شاخص با آدستبههای استفاده شده است. پاسخ

ی موقعیت دهندهکه نشانمده آدستبهشود میانگین های این شاخص مشاهده میچه در جدول آمارچنان

های ها به طرح گزینهگر تجمع دادهاین امر بیان دهد کهرا نشان می 0.3ها در شاخص است عدد تجمع داده

اشد بها از میانگین میی میزان پراکندگی دادهدهندهشد. انحراف معیار که نشانباموافق می کامالًموافق و 

بودن است که با توجه به مثبت 1.3کند ها را در شاخص بیان میاست. ضریب چولگی که تجمع داده 1.33

 ی شباهت یااند. کشیدگی که نشان دهندهدارا تجمع باالییمده آدستبههای ه دادهدهد کآن نشان می

بودن آن یدگی شدید است و با توجه به مثبتدهد که کشرا نشان می 2.3ها است آمار شباهت پاسخعدم

ی اصغری آن یک و نقطه یگویان شباهت زیادی وجود داشته است. نقطهدهد که بین پاسخنشان می

 بناءً ازمخالف اختصاص داده شده است.  کامالًموافقم و  کامالًهای ترتیب به گزینهاست که به 3اعظمی 

گردد که قومیت یکی از عناصر مهم در مده از این شاخص چنین به استنباط میآدستبههای جدول آمار

را  هافق بیشترین انتخابموا کامالًشده نیز موافق و های انتخابچه در گزینهعرصه سیاسی است. چنان

دهندگان نقش بسیار کلیدی و مهمی ورزی به زعم پاسخبا این حساب نقش قومیت در سیاست داشته است.

 است. 
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 شاخص چهارم: اعتماد به نهادهای سنتی

 پرسش شماره

 جرگه حل شود.مسایل مهم کشور باید توسط لوی 0

 ود.جرگه انتخاب شجمهور و پارلمان هم توسط لویرییس به جای رفتن به طرف انتخابات بهتر است که 2

 توانند مشکالت مردم را حل کنند.های قومی بهتر از نهادهای دولتی میجرگه 9

 اند.جمهوری تعیین کنندههای قومی در انتخابات ریاستکالن 9

 قومی مراجعه کنندهای جای مراجعه به مردم به کالنبهتر است نامزدهای انتخابات پارلمان به 3

 دست آورد.برای والی شدن در هرات، باید رضایت سران اقوام را باید به 9

 ی یک قوم است.های شورای والیتی هر کدام نمایندهدر هرات نماینده 1
 یسنت ینهادها به اعتماد شاخص معرف یهاهیگو: 1 جدول

 

 یسنت ینهادها به اعتماد شاخص: 8 جدول                

 

چه در جوامع سنتی نهادهای سنتی از جمله این شاخص در مورد اعتماد به نهادهای سنتی است. چنان

افغانستان از نهادها  ای ماننداند. نهادهای سنتی در جامعهئل سیاسی اجتماعیگذار در مساتأثیرنهادهای 

های قومی، شوراهای قومی و ... از جرگه، جرگهروند. نهادهایی مانند لویهمی ربه شما هاگیریعمده تصمیم

در  اند.دهگیری بوافغانستان از جمله نهادهای تصمیمشوند که در طول تاریخ میجمله این نهادها محسوب 

ها که در ، میانگین دادهشودها مشاهده میچه در جدول آمارجا نیز به دنبال بررسی این شاخص چناناین

 2.39نفر است  992ها در شاخص اعتماد به نهادهای سنتی با با حجم نمونه گر تجمع دادهواقع نمایان

های موافقم وسط است که گزینهها به طرف دهد که اوسط تجمع دادهباشد که با این حساب نشان میمی

است.  1.91باشد ها از میانگین میگر میزان پراکندگی دادهنمایان گیرد. انحراف معیارنظر را در بر میو بی

ها خفیف توان گفت که خمیدگی دادهبودن میاست که با وجود منفی  -1.11شاخص چولگی حاصل از این 

   سنتی نهادهای به اعتماد

 362 معتبر تعداد 

 1 نامعتبر

 2.9676 میانگین

 67982. انحراف معیار

 075.- چولگی

 130.- کشیدگی

 1.00 نقطه اعظمی

 5.00 نقطه اصغری
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گر نمایان -1.09منفی  یهای مذکور نیز با عالمهکشیدگی داده بوده و به سمت کدهای پایین تمایل دارد.

ی های مختلف تقسیم شده است. نقطهها در بین گزینهها زیاد نیست و دادهاین است که شباهت داده

است  3اعظمی آن  یموافق را به خود اختصاص داده است و نقطه کامالً یها یک که گزینهاصغری این داده

مده آدستبهمخالف را در بردارد. با توجه به میانگین و انحراف معیاری که از این شاخص  کامالًکه گزینه 

توان به این نتیجه رسید که در شاخص اعتماد به نهادهای سنتی تمایل به این اعتماد به میزان می ،است

انند دهد که افراد در قبال نهادهای سنتی مهای این شاخص نشان میوجود ندارد. پراکندگی دادهاالیی ب

طور که موافقانی دارد که این شاخص همانجرگه و غیره تمایل چندانی ندارند، به عبارت دیگر اینلویه

ا هکه در تمام گویه ی نظری ندارممخالفانی نیز دارد. البته باید در نظر داشت که در این شاخص گزینه

چه در نمودار این شاخص نیز گزینه سوم بوده است از بیشترین تعداد انتخاب برخوردار بوده است چنان

توان نتیجه گرفت که افراد در قبال نهادهای سنتی از اعتماد قابل توجهی نمایان است. پس با این حساب می

 برخوردار نیستند. 

 

 شاخص پنجم: مشارکت سیاسی

 پرسش شماره

 .عضو یکی از احزاب سیاسی هستم 0

2 
به صورت رسمی عضو هیچ حزب سیاسی نیستم ولی در انتخابات برای پیروزی یکی از کاندیداها 

 .امکار کرده

 ام.در انتخابات فقط رأی داده 9

 ام.در انتخابات شرکت نکرده 9

 ام.در سخنرانی کاندیداهای انتخابات شرکت کرده 3

 ام.تظاهرات شرکت کرده در 9

 ام.خانواده و دوستانم را تشویق به شرکت در انتخابات نموده 1

 .عضو جامعه ی مدنی هستم 2

 کنم.های سیاسی هستم و در بحث های سیاسی شرکت میمند بحثعالقه 3

 های سیاسی کار کنم.دوست دارم روزی در یکی از پست 01
 یاسیس مشارکت شاخص معرف یهاهیگو: 4 جدول
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   سیاسی مشارکت

 363 معتبر تعداد 

 0 نامعتبر

 1.5105 میانگین

 20301. انحراف معیار

 459. چولگی

 1.422 کشیدگی

 1.00 نقطه اعظمی

 2.60 نقطه اصغری
 یاسیس مشارکت شاخص: 01 جدول

 

ای هافراد اختصاص داده شده است که دارای ده گویه به صورت پرسشاین شاخص به مشارکت سیاسی 

آمده ستدهکند. نتایج بهای این شاخص در مورد میزن مشارکت سیاسی افراد بحث میبله و نخیر است. گویه

ی موقعیت آمده که نشان دهندهدستهنفر، میانگین ب 999های این شاخص با حجم نمونه از جدول آمار

مایل یک بیشتر ت یهای به سمت گزینهدهد دادهاست که نشان می 0.3ها در شاخص است تجمع داده

-دستهاست. چولگی ب 1.2دهد ی میزان پراکندگی میانگین را نشان میدهندهدارد. انحراف معیار که نشان

دارای خمیدگی ها دهد که دادهبودن خود نشان میاست که با وجود مثبت 1.93مثبت و آمده از این شاخص 

-است. کشیدگی که میزان شباهت وعدمی مثبت بیشتر ها به سمت گزینهباشد و تمایل دادهمثبت می

ودن بدهد و با وجود مثبتباشد که کشیدگی شدید را نشان میمی 0.92دهد ها را نشان میشباهت داده

است.  2.9ها ی اعظمی دادهو نقطه 0اصغری آن  یاند. نقطهها دارای شباهتخود نشان از آن دارد که داده

 ها استگر پراکندگی این دادهآمده از داده و انحراف معیار که در واقع نمایاندستهبا توجه به میانگین ب

از  وانتاند. این نکته را میها از مشارکت سیاسی برخورداردهندگان به این پرسشوان گفت که پاسختمی

هد دشرکت در انتخابات است نشان میپرسش چهارم که در مورد عدم د. مثالًدست آورهها نیز بمیان پرسش

اند و این نشان از اشتراک افراد در انتخابات کشور ی خیر یا منفی را انتخاب کردهکه بیشترین افراد گزینه

و دهم که مربوط به عالقه به  های نهمدر پرسش و یا مثالً های مهم سیاسی استباشد که یکی از عرصهمی

درصد نشان از  11درصد و  19های سیاسی است با آمارهای ای سیاسی و مشارکت در یکی از پستهبحث

 دهد. گیری و اداری را نشان میهای تصمیمصهمندی شهروندان هرات به مشارکت سیاسی حتا در عرعالقه
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 یی سیاسیشاخص ششم: احساس کارآ

 پرسش شماره

 گذارد؟ی شما تأثیر میکنید چقدر قوانین کشور بر زندگی روزمرهفکر می 0

 پذیرد؟کنید در ادارات دولتی با همه رفتار برابر انجام میفکر می 2

 کنند؟کنید که اگر نظر خود را به مسئولین دولتی ابراز دارید؛ به نظرتان توجه میفکر می 9

 تواند کسی را برنده بسازد؟انتخابات میکنید که رأی شما در فکر می 9

 تواند در سیستم دولتی موفق شود؟کنید انسان متعهدی میفکر می 3
 یاسیس ییکارآ احساس شاخص معرف یهاهیگو: 55 لجدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یاسیس ییکارا احساس شاخص: 02 جدول

 

شاخص پنج گویه با طیف پنج  یی سیاسی شهروندان است. در اینشاخص کنونی در مورد احساس کارآ

دهنده به این نفر پاسخ 999ی رود. از میان حجم نمونهکم پیش میای از خیلی زیاد شروع تا خیلی گزینه

های منفی یعنی از متوسط ها به طرف گزینهگر تجمع دادهاست که نشان 9.2آمده دستهپژوهش میانگین ب

آمده دستهاست. چولگی ب 1.1میزان پراکندگی میانگین است  یدهندهبه کم است. انحراف معیار که نشان

جا با چولگی منفی حالت ها است. که در اینگر خمیدگی دادهاست. چولگی نشان -1.20اخص ازاین ش

ها که میزان شباهت و سمت کدهای منفی است. کشیدگی دادهدهد و خمیدگی آن به خفیف را نشان می

نشان را به خود اختصاص داده است که با این حساب  -1.29دهد نیز منفی و آمار شباهت را نشان میعدم

 0این شاخص نیز به اصغری و اعظمی در  یگویان شباهت چندانی وجود ندارد. نقطهدهد که بین پاسخمی

ه آمار با توجه ب بناءًهای خیلی زیاد و خیلی کم را به خود اختصاص داده است. ترتیب گزینهاست که به 3و 

این نتیجه رسید که توان بهمی ،دهدنشان میرا آمده از این شاخص که میانگین و انحراف معیار دستهب

   سیاسی کارایی احساس

 363 معتبر تعداد 

 0 نامعتبر

 3.2858 میانگین

 70873. انحراف معیار

 212.- چولگی

 246.- کشیدگی

 1.00 نقطه اعظمی

 5.00 نقطه اصغری
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-ارتعبستان زیاد احساس خوبی ندارند. بهیی سیاسی قوانین و دولت در افغاندهندگان در مورد کارآپاسخ

رایش چه گیی سیاسی احساس مطلوبی موجود نیست. چناندهد که نسبت به کارآاین آمار نشان می ،دیگر

 کند. این موضوع را بیان میهای کم و متوسط ها به طرف گزینههداد

 

 شاخص هفتم: اعتماد سیاسی

 پرسش شماره

 کنند.های خود عمل نمیمسئوالن حکومتی به وعده 0

 رود.گذرد وضع کشور رو به خرابی میای فکر می کنند هر چه میعده 2

 کنند برای احزاب سیاسی  فقط معامله مهم است نه سرنوشت کشور.ای فکر میعده 9

 برای مسئوالن حکومتی نظر مردم مهم نیست. 9

 کنند که مسئوالن دولتی درایت کافی برای انجام کار را ندارند.ای فکر میعده 3

 های خارجی مهم است نه مردم کشور.کنند که برای مسئوالن دولتی رضایت دولتبرخی فکر می 9
 یاسیس اعتماد شاخص معرف یهاهیگو: 55 جدول

 

   سیاسی اعتماد

 363 معتبر تعداد 

 0 نامعتبر

 2.0162 میانگین

 71214. انحراف معیار

 730. چولگی

 536. کشیدگی

 1.00 نقطه اعظمی

 5.00 نقطه اصغری
 یاسیس اعتماد شاخص: 09 جدول

 

فرهنگ سیاسی انتخاب شده است، شاخص هایی که در این پژوهش به منظور بررسی یکی از شاخص

 ینی مردم از عملکرد حکومت و بازخورد ااعتماد سیاسی است که شهروندان دارند. اعتماد سیاسی تجربه

دهد. این اعتماد سیاسی با توجه به عملکرد دولت به های آینده را نشان میعملکرد در زندگی حال و برنامه

شدن این وضعیت کاهش. در طرف با سستیابد و از آنافزایش میسب رضایت مردم های سیاسی و کوعده

شکیل را تهای آنای لیکرت گزینهاین شاخص پنج گویه در نظر گرفته شده است که با طیف پنج گزینه

 2.10دهنده نفر پاسخ 999توجه به حجم نمونه  آمده از شاخص اعتماد سیاسی بادستهدهد. میانگین بمی

 هایت این تجمع نشان از انتخاب گزینهها اسی تجمع دادهکه میانگین نشان دهندهجایی. از آنباشدمی

هایی که برای سنجش این شاخص در نظر رد. باید خاطر نشان ساخت که سنجهموافق و موافق دا کامالً
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-وعده همتی بم که مسئوالن حکوکه ما میپرسیهنگامی گرفته شده است با ساختار منفی همراه است. مثالً

 د.دهسویی با این گویه را نشان میموافق و یا موافق، هم کامالًی انتخاب گزینه ؛کنندهای خود عمل نمی

سازد. میزان را نمایان می 1.1ی میزان پراکندگی از میانگین است دهندهانحراف معیار این شاخص  که نشان

دهد که با را  نشان می 1.19بدست آمده است های که نشان از میزان خمیدگی دادهآمده دستهچولگی ب

و موافق است. موافق  کامالًها به طرف کدهای توان از تمایل دادهتوجه به عالمت مثبت این چولگی می

ای است که دار 1.39ها به یکدیگر دارد شباهت دادهها که نشان از شباهت و یا عدممیزان کشیدگی  داده

 ی اصغری اینها دارد. نقطهمت این آمار نشان از شباهت دادهبودن عالبتشدید و با مث تقریباًکشیدگی 

دهد. مخالف را نشان می کامالًموافق و  کامالًهای ترتیب گزینهاست. که به 3ی اعظمی آن و نقطه 0 آمار

دهد که یآمده نشان مدستهها و انحراف معیار ببا توجه به میانگین دادهآمده دستههای باز داده بناءً

 یهای سیاسی، در نظر گرفتن دیدگاه مردم توسط مسئوالن دولتی و آیندهدهندگان نسبت به وعدهپاسخ

بین نیستند. این امر نشان از این دارد که اعتماد سیاسی شهروندان های سیاسی برای کشور خوشتصمیم

 هرات نسبت به ساختار سیاسی ضعیف است. 

 

 سیاسیشاخص هشتم: ارزبابی عملکرد 

 پرسش شماره

 .ی قضاییه در اجرای عدالت موفق بوده استهقو 0

 .اندنیروهای امنیتی در تأمین امنیت موفق بوده 2

 دولت توانسته برای جوانان کار ایجاد کند. 9

 کنند.خوبی مشکالت مردم را حل میادارات دولتی به 9

 .آب ارایه دهددولت توانسته برای مردم خدمات خوبی از جمله برق و  3

 اند.شان را انجام دادهها به خوبی وظایفشهرداری 9

 ترافیک در شهرها توانسته که نظم را برقرار کند. 1

 دولت معاش کارمندان و معلمین را به خوبی پرداخت کرده است. 2

 کند.دولت نرخ بازار را به خوبی کنترل می 3
 یاسیس عملکرد یابیارز شاخص معرف یهاهیگو: 50 جدول
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   سیاسی عملکرد ارزیابی

 362 معتبر تعداد 

 1 نامعتبر

 3.6756 میانگین

 62666. انحراف معیار

 397.- چولگی

 207. کشیدگی

 1.67 نقطه اعظمی

 5.00 نقطه اصغری
 یاسیس عملکرد یابیارز شاخص: 09 جدول

 

دگان دهنی پرداخته است. در این شاخص پاسخهایی خاص به ارزیابی عملکرد سیاسگویه این شاخص با

را  اند. عملکرد سیاسی دولتسیاسی دولت است را به پاسخ گرفتههایی را که در واقع نشان از عملکرد گویه

 3است. در این شاخص مین امنیت، عدالت، رفاه، کار، تنظیم نرخ بازار و... سنجیده شده وعاتی مانند تأموض

است که  9.29دهنده نفر پاسخ 992ی آمده از حجم نمونهدستهگویه در نظر گرفته شده است. میانگین ب

ها در شان از تجمع دادهنظر و مخالف تمایل دارند؛ میانگین نهای بیدهد داده ها به طرف گزینهنشان 

-دستهاست. چولگی ب 1.92باشد از میانگین می گر میزان پراکندگیشاخص است. انحراف معیار که نمایان

بودن عالمت چولگی لگی خفیف دارد و با توجه به منفیاست که نشان از چو -1.93آمده از این شاخص 

مخالف بیشتر است.  کامالًهای با کدهای مخالف و طرف گزینهها بهگر این است که خمیدگی دادهنمایان

از کشیدگی متوسط است.  و با نشان 1.2ها است شباهت دادهشباهت و عدمگر ها که نمایانپراکندگی داده

-سویی در انتخاب گزینهآمده دارای شباهت و همدستههای بدهد که دادهبودن عالمت نشان میو با مثبت

 تقریباًهای ها چگونه از گزینهدهد دادهاست که نشان می 3و اعظمی آن  0.91ها ی اصغری دادهاند. نقطهها

 آمده با توجه به میانگین باالییدستهاز آمارهای ب بناءًرود. مخالف پیش می کامالً یموافق شروع و تا گزینه

دهندگان به این شاخص عملکرد سیاسی دولت را توان به این نتیجه رسید که پاسخدهد میکه نشان می

های پیش دهد که عملکرد دولت در عرصهن میآمده نشادستههای بکنند. دادهمنفی ارزیابی می تقریباً

منظور ارزیابی این عملکرد منفی بوده است. همیناست رضایت مردم را جلب کند و به گفته شده نتوانسته

وجه به بینیم که با تاین شاخص را اگر با توجه به شاخص اعتماد سیاسی خواسته باشیم تحلیل کنیم، می

دهندگان نیز رو به ضعیفی گراییده است. توجه به این نکته حائز پاسخن عملکرد ضعیف اعتماد سیاسی ای

همان دهد و بهاهمیت است که عملکرد سیاسی دولت مداران، اعتماد سیاسی شهروندان را افزایش می

شدن اعتماد سیاسی نسبت به دولت و نظام سیاسی در این عملکرد سیاسی منجر به سستتناسب ضعف 

 شود. حاکم می
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 نهم: بررسی نگرش ملیشاخص 

 پرسش شماره

 کنید؟از این که تابعیت افغانستان را دارید، چه اندازه افتخار می 0

 شوید؟کند چه اندازه عصبانی میبینید کسی از افغانستان انتقاد میوقتی می 2

 د؟شویکشند، چه اندازه عصبانی میبینید کسانی پرچم افغانستان را به آتش میکه میهنگامی 9

ی در اهتزار بودن پرچم افغانستان در میادین ورزشی چه اندازه احساس خوبی به شما دست با مشاهده 9

 ؟دهدمی

 ؟کنیدهنگام شنیدن سرود ملی چه اندازه احساس غرور می 3

 .های علمی کشور افتخار می نمایمبه قهرمانان، دانشمندان و نخبه 9
 یمل نگرش شاخص معرف یهاهیگو: 51 جدول  

 
 
 

 یمل نگرش: 02 دولج
 

لی بودن، مش ملی همان بنیادهای فکری به ملیاست. نگراین شاخص به بررسی نگرش ملی پرداخته 

کند مورد گویه که نگرش ملی را احتوا می 9کردن در یک کشور است. در این شاخص فکرکردن و ملی عمل

لی های مها هر کدام در مورد پدیدهای همراه است. این گویهگرفته است. که با طیف پنج گزینه بررسی قرار

ع ی که موقعیت تجمدهد. میانگینها را مورد ارزیابی قرار میتمایل فرد به این پدیده نکند و میزابحث می

 0.19 ها نشان داده شدهچنان که در جدول آماردهد، در این شاخص، همها در شاخص را نشان میداده

 که در واقعها به طرف کدهای باال یعنی خیلی زیاد و زیاد است. انحراف معیار است که نشان از تمایل داده

دهد خمیدگی است. چولگی که در واقع نشان می 1.2دهد ها از میانگین را نشان میمیزان پراکندگی داده

ت ه طرف مثبها بو نشان از خمیدگی شدید داده 0.23ها است، ها به کدام سمت نمودار شاخص دادهداده

 ملی نگرش

 361 معتبر تعداد 

 2 نامعتبر

 1.7693 میانگین

 82737. انحراف معیار

 1.299 چولگی

 1.240 کشیدگی

 1.00 اعظمی ینقطه

 4.67 اصغری ینقطه
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دگی خمی ها به طرف کدهای باالدادهتوان نتیجه گرفت که بودن این عالمت نیز میاست. با توجه به مثبت

است که نشان  0.2کند ها بحث میشباهت دادهها نیز که در مورد شباهت و عدمشدید دارند. کشیدگی داده

اخص آمده در این شدستهب هایدهد که دادهبودن نشان میشیدگی شدید و مثبت است. این مثبتاز ک

است. که هر کدام  9.9ی اعظمی و نقطه 0ها غری دادهاص یهااند. نقطهدارای شباهت در انتخاب گزینه

-ستدههای بم اختصاص داده شده است. این دادههای خیلی زیاد و کم به طرف خیلی کترتیب به گزینهبه

وع شده و حد اعظمی پراکندگی ها از گزینه یک شردادهدهد که آمده این نقاط نیز به نوبه خود نشان می

بناءً از این خیلی کم داشته است.  یدهد کمترین انتخاب را گزینهبوده است که نشان می 9.9های داده

ی هاها در مورد مسایل و پدیدهدهندگان به این گویهان چنین نتیجه گرفت که نگرش پاسختوها میآمار

ی هاها به طرف گزینهتوان از شدت تمایل دادهگرایانه است. این نتیجه را میملیملی مثبت و به شدت 

خیلی زیاد و زیاد انتخاب شده در این شاخص دید. همچنان که در نمودار ترتیبی این شاخص نیز مشاهده 

صد در 02.2ی خیلی درصد آمار را به خود اختصاص داده است و گزینه 91.9ی خیلی زیاد شود گزینهمی

 دهد کهدر واقعیت امر نشان می ٪21شود. این درصد می 21که درصد مجموعی این آمار در حدود 

ها برایشان با توجه به های ملی شدیدی دارند و این نگاه ملی آنها نگرشدهندگان به این گویهپاسخ

 هایی که دراین شاخص در نظر گرفته شده است، ارزشمند است. گویه

 

 ی نگرش اقتصادیشاخص دهم: بررس

 پرسش شماره

 .بازار آزاد باعث رشد و رونق اقتصادی افغانستان خواهد شد 0

 .دولت باید مالیات بیشتری بر عایدات کالن وضع کند 2

 .ای باشد که کسب و کار را رونق دهدقوانین و مقررات حکومتی باید به گونه 9

 .بستگی داردرفاه و بهزیستی افغانستان به صنعت و تجارت  9

 دولت نباید دخالتی در امور بازار داشته باشد.  3

 .دولت باید بیمه ی بیکاری برای کارگران در نظر بگیرد 9

 دولت باید استخراج معادن را به بخش خصوصی واگذار کند. 1

 .رسانی و مخابرات به بخش دولتی واگذار شود؛ به نفع مردم استهای عمده مثل برقاگر شرکت 2
 یاقتصاد نگرش شاخص معرف یهاهیگو: 54 جدول 
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 یاقتصاد نگرش شاخص: 21 جدول         

 

 یاین شاخص به بررسی نگرش اقتصادی پرداخته است. شاخص نگرش اقتصادی در واقع به دنبال بررس

گویه همراه است.  2و با ل رونق اقتصادی، بازار، رفاه و بهزیستی، بیکاری و... بوده نگرش مردم در مورد مسای

از رتیب تشود و بهمخالف ختم می کامالًموافق شروع و تا  کامالًای لیکرت از ها با طیف پنج گزینهاین گویه

ندارد.  نفر است که هیچ تعداد نامعتبری 999 یها است. حجم نمونهکدهای این گزینه 3تا  0شماره 

 ها ازدهد دادهکه نشان می 2.9ها در شاخص است ی موقعیت تجمع دادهدهندهمیانگین که در واقع نشان

ز در این نظر نیی بیکه گزینهرغم اینی موافق تمایل دارد. علیگزینه متوسط رو به طرف باال یعنی گزینه

گر آمده که نمایاندستهی بخاطر تعدد انتخاب ها برخوردار است. انحراف معیار بشاخص از جایگاه ویژه

ها به کدام است دهد خمیدگی دادهباشد. چولگی که نشان میمی 1.39میزان پراکندگی از میانگین است 

طرف کد مثبت یعنی موافق و کد  ها بهدهد خمیدگی دادهو مثبت است. که نشان می 1.20روان است 

که چقدر شباهت و دهد است. این کشیدگی نشان می 1.13آمده دستههای بدادهنظر است. کشیدگی بی

 باًتقریوجودی کشیدگی در این شاخص  یاین فلسفه ها وجود دارد. با توجه بهشباهت در بین دادهیا عدم

 یها شباهت وجود دارد. نقطهدهد که در بین دادهبودن عالمت کشیدگی نشان میشدید است و مثبت

. هاستمخالف مربوط به آن کامالًموافق و  کامالًهای ترتیب گزینهاست که به 3ی اعظمی و نقطه 0اصغری 

آمده از این شاخص و نمودار درصدی داده ها میتوان به این نتیجه دستههای بربناءً با توجه به جدول آما

ن ن به ایدهندگاخص مثبت است. به عبارت دیگر پاسخرسید که نگرش پاسخ دهندگان در مورد این شا

در  شدههای مطرحته به دولت است. با توجه به پرسشاند که رونق اقتصادی جامعه وابسها نشان دادهگویه

که باید توجه داشت در چناناقتصادی موجب این رونق خواهد شد. هم یتوجه دولت در عرصهین شاخص ا

ا هفعلی با توجه بیشتر در بعضی عرصهخوبی داشتند و این یعنی رویکرد  مورد بازار آزاد نگرش نسبتاً

 مشکالت اقتصادی کمک کند.  یتواند در بیرون رفت از بسیارمی

 هاآماره

   اقتصادی نگرش

 363 معتبر تعداد 

 0 نامعتبر

 2.3979 میانگین

 56510. انحراف معیار

 216. چولگی

 754. کشیدگی

 1.00 اعظمی ینقطه

 5.00 اصغری ینقطه
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 المللیبین شاخص یازدهم: نگرش

 پرسش شماره

 .سازمان ملل متحد به صلح و امنیت در افغانستان کمک کرده است 0

 .دهدالمللی، قدرت و نفوذ ما را در منطقه و جهان افزایش میهای بینعضویت در سازمان 2

 .نمایدهای بزرگ جهان، می تواند در صلح و امنیت ما کمک های امنیتی افغانستان با قدرتپیمان 9

 .تواند به جایگاه کشور ما در جهان کمک کندالمللی و حقوق بشری میهای بینپذیرش کنوانسیون 9

 .المللی در افغانستان برای حفظ صلح و ثبات مفید استحضور نیروهای بین 3
 یالمللنیب نگرش شاخص معرف یهاهیگو: 25 جدول

 

 

   المللی بین نگرش

 363 معتبر تعداد 

 0 نامعتبر

 2.5883 میانگین

 88584. انحراف معیار

 378. چولگی

 424.- کشیدگی

 1.00 اعظمی ینقطه

 5.00 اصغری ینقطه
 المللی¬نیب نگرش شاخص: 22 جدول

 

ین دهندگان در اپاسخالمللی پردازد. در واقع نگرش بینالمللی میاین شاخص به بررسی نگرش بین

در افغانستان، حضور  المللیهای بینمتحد، سازمانلسازمان ملارزیابی هایی در مورد شاخص با گویه

ه ی افراد همان نگاه بالمللنگرش بیناین وضعیت را مورد سنجش قرار داده است. ، المللی و... نیروهای بین

 999دهد. از میان رزهای داخلی کشور را مورد مداقه قرار میثر آن در داخل متأثیر و تأالمللی و ساختار بین

ها در شاخص ی موقعیت تجمع دادهدهندهکه نشانآمده دستهبنفر حجم نمونه در این شاخص میانگین 

گر میزان ها به طرف متوسط است. انحراف معیار که نمایانی گرایش دادهدهندهبوده که نشان 2.3است 

گر است. چولگی نمایان 1.91 در این آمارآمده دستهباست. چولگی  1.22ین است پراکندگی از میانگ

دهد که چولگی متوسط بودن آن نشان میجا با مثبتها به دو سمت نمودار است که در اینخمیدگی داده

 -1.92کند ها بحث میشباهت داده است. کشیدگی که از شباهت و عدمو رو به طرح کدهای میانه به باال

ارت عباند. بهشباهتها دارای کشیدگی خفیف و عدمدهد که دادهباشد که با این عالمت منفی نشان میمی

ترتیب باشد که بهمی 3اعظمی نیز  یو نقطه 0اصغری  یها وسیع است. نقطهی انتخاب دادهدامنه ،دیگر

آمده تدسهببا میانگین  بناءً از این آماراست.  مخالف را به خود اختصاص داده کامالًموافق و  کامالًهای گزینه
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ا و هراد نسبتاً مثبت بوده و با گرایشالمللی افش بینتوان به این نتیجه رسید که نگرو انحراف معیار می

از این ده آمدستهبسویی دارند. حتا موافقت با این ساختارها نیز یکی از آن نتایج المللی همساختارهای بین

 است. آمار

 

 های استنباطییافته
 

 رابطه بین شاخص باور به حکومت دینی و سن

 فراوانی درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 
 سن

40.5 099 0 2.1 15.8 63.8 18.5 21-23 

24.5 23 0 1.1 23.6 59.4 15.7 29-91 

22.3 20 1.2 0 19.7 64.2 14.8 90-91 

6.9 23 4 0 16 76 4 90-31 

3.9 09 0 7.1 7.1 78.6 7.1 30-91 

 به باال 91 28.6 42.9 28.6 0 0 1 1.9

 X2=002.9                    df=091                            sig=1.1 آماری آزمون 

 سن و ینید حکومت به باور شاخص نیب رابطه: 29 جدول
 

آید. همچنان که از جدول آماری شاخص باور به حکومت دینی بدست می جا کردن پنج گویهبا یک

شده در ف درجدر سنین مختل تقریباً ،است ن و باور به حکومت دینی نمایانگرر سبدست آمده در مورد متغی

تا  21 سنین بیندر  چنانچه اند.و موافق بیشترین انتخاب را داشتهموافق  کامالًهای این پرسشنامه گزینه

اند، را به خود داراموافق که بیشترین تعداد فراوانی در پرسشنامه را  کامالًهای موافق و سال گزینه 91

ن سنی گر رابطه متفاوت معناداری در بیناختصاص داده است. آزمون آماری بدست آمده از این رابطه نمایان

 23-21که بین دهد که کسانیآمارهای بدست آمده نشان میدر نتیجه اینکه با توجه به باشد. مختلف نمی

اند بیشترین باور را به حکومت دینی دارند. با آن هم شباهت سن داشته 91-30که اند کسانیسال سن داشته

 نسبی بین نگرش افراد نسبت به حکومت دینی در سنین مختلف وجود دارد.
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 تحصیالترابطه بین شاخص باور به حکومت دینی و 

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 

 تحصیالت

 ندارم 1 011 1 1 1 0 3.

 فارغ مکتب 09.2 19.1 01.3 1 2.9 92 10.7

 لیسانس 01 99.2 03.2 1 1 210 74.7

 ماستر 02.3 32.9 21.0 1 2.0 92 13.2

 دکترا 1 31 31 1 1 2 6.

X2=19.3                                     sig=1.393 آزمون آماری 

 التیتحص و ینید حکومت به باور شاخص نیب رابطه: 29 جدول

 

دینی نیز مورد بررسی قرار  شود تحصیالت همراه با باور به حکومتکه از جدول مشاهده میهمچنان

رف ی مخالف از ط، عدم انتخاب گزینهاین رابطه برجسته است این است. یکی از نکاتی که در گرفته است

موافق در این جدول با توجه به  یطرف باید توجه داشت که گزینهناما از آ ی سطوح تحصیلی است؛همه

تحصیالت روند کاهشی را داشته است. به عبارت دیگر تحصیالت افراد با توجه به نگاه آنها حکومت دینی 

از آمارهای بدست آمده در این   شود.ارد. با باال رفتن تحصیالت نگاه موافق به حکومت دینی کم میرابطه د

ن . آزمون آماری ایاندوافق بیشترین انتخاب را داشتهم کامالًهای موافق و ایان است که گزینهجدول نیز نم

نتخاب شده در این شاخص های مختلف اتفاوت معناداری بین گزینه دهدنشان میاست که  1.393جدول 

توان گرفت این است که با توجه به پایین بودن تحصیالت پذیرش حکومت ای که مینتیجهوجود ندارد. 

 دینی باالتر است. 

 

 رابطه بین شاخص باور به حکومت دینی و جنس

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 09.3 63.2 22 1 0 213 57.6

 زن 02.9 64.5 13.8 2 1.3 032 42.1

X2=                   99.99 df=                             29 sig=1.12  آزمون آماری 

 جنس و ینید حکومت به باور شاخص نیب رابطه: 23 جدول
 

تفاوت شدیدی بین زنان و مردان در مورد باور به حکومت دهد که در این رابطه جدول آماری نشان می

درصد را  99درصد و  09موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای دینی وجود ندارد. مردان در انتخاب گزینه

اند. با این وجود درصد انتخاب کرده 99.3درصد و  02ها را به ترتیب اند و زنان همین گزینهانتخاب کرده
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اند. درصد انتخاب کرده 0.9که زنان مخالف مردان هیچ انتخابی نداشتند، در حالی کامالًی نهدر انتخاب گزی

ان توی تفاوت شدید معناداری نیست. با این وصف میاست که نشان دهنده 1.12در این رابطه  آزمون آماری

 دارند.  نتیجه گرفت که زنان و مردان دیدگاه نسبتاً مشابهی نسبت به باور به حکومت دینی

 

 رابطه بین شاخص باور به حکومت دینی و مذهب

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

  مذهب

 سنی 01 99.3 01 1.1 1.9 222 78.0

 شیعه 02 39 22 9 2 31 13.8

 X2= 91.09           df=29          sig=                       1.112  آزمون آماری 

 مذهب و ینید حکومت به باور شاخص نیب رابطه: 29 جدول
 

های مورد بین مذهب شیعه و سنی که در اینجا گزینه ،چنانچه از جدول این آمارها بدست آمده است

و  01موافق و موافق در مذهب سنی به ترتیب درصدی  کامالًی تفاوت وجود دارد. گزینه اند،انتخاب بوده

رصد را د 39درصد و  02ها آمار که در مذهب شیعه همین گزینهرا به خود اختصاص داده در حالی 99.3

 آزمون آماریهم با آندهد. گیری را نشان مینظری ندارم نیز تفاوت چشم یکه گزینهبا خود دارد. همچنان

. با این دهدمیت که با توجه به باال بودن آن، عدم معناداری در این رابطه را نشان اس 1.11در این رابطه 

اه بازتر و ها نگتوان نتیجه گرفت که شیعیان نسبت به باور به حکومت دینی در مقایسه با سنیحساب می

های نامهبه پرسش تری دارند. البته باید این نگاه را با توجه به درصدی شیعیان پاسخ دهندهنسبتاً دنیوی

 این پژوهش در نظر گرفت.

 رابطه بین شاخص باور به حکومت دینی و شغل

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 مخالف

بی 

 نظر
 موافق

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 09.2 90.0 03.3 0.2 1.3 009 31.4

 کارمند دولت 01.2 91.1 03.0 1 1 39 25.6

 سازمان خصوصی 09.9 99.1 09.1 9.9 1 91 16.5

 استاد دانشگاه 09.3 31 99.9 1 2.2 99 9.9

 فعال مدنی 9.1 99.1 29.9 9.9 1 91 8.3

 سایر موارد 02.2 13 9.9 1 1 09 4.4

X2=000.99      df=023        sig=1.2 آزمون آماری 

 شغل و ینید حکومت به باور شاخص نیب رابطه: 21 جدول
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ر گمورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه در جدول نمایان بین شغل و باور به حکومت دینیاین رابطه 

درصد که سایر مشاغل است  02درصد که فعالین مدنی باشد تا  9.1موافق آمارش از  کامالًی است گزینه

آماری بدست آمده از این رابطه نیز  ی موافق نیز قابل بررسی است. آزمونتفاوت دارد. این تفاوت در گزینه

توان از این جدول گرفت این است که، افراد با ای که مینتیجه. دهدتفاوت معنادار شدیدی را نشان نمی

ی د بهانهتوانسان است و شغل آنها نمییک شان نسبت به باور به حکومت دینی نسبتاًمشاغل مختلف نگاه

ی باشد؛ اما باید توجه داشت که مشاغلی مانند اساتید دانشگاه در این خاصی برای عدم باور به حکومت دین

 اند. تر پاسخ گفتهکارانهرابطه نسبتاً محافظه

 

 رابطه بین شاخص باور به حکومت دینی و قومیت

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 قومیت

 پشتون 02 68.5 10.8 3 0 000 30.6

 تاجیک 15.3 61.6 22 0.6 0.6 011 49.0

 هزاره 10.5 48 31.6 5.3 5.3 03 5.2

 ترکمن 20 80.0 0. 0 0 3 3.

 ازبیک 1 1 1 1 1 1 1.4

 سایر اقوام 17.6 67.6 14.7 0 0 99 9.4

X2=            019.23  df=130              sig=1.390 آزمون آماری 

 تیقوم و ینید حکومت به باور شاخص نیب رابطه: 22 جدول
 

دهد. آمارها از این جدول نیز رابطه بین قومیت و باور به حکومت دینی را نشان می هآمارهای بدست آمد

ته با تفاوتی الب به صورت یکسانی به حکومت دینی باور دارند، تقریباًدهد که قوم پشتون و تاجیک نشان می

موافق و  کامالًهای ت بیشتر است و با نگاهی به گزینهدر چند درصدی از آمار؛ اما در قوم هزاره این تفاو

توان این تفاوت را دریافت. به عبارت دیگر قوم هزاره در این بین نسبت به دو قوم موافق در هر سه قوم می

 29تاجیک و پشتون هر کدام به ترتیب  تری دارد. قومنرمقبل از خود در مورد باور به حکومت دینی نگاه 

آزمون  درصد. 32درصد نسبت به باور به حکومت دینی پاسخ مثبت نشان دادند و قوم هزاره  11درصد و 

دهد. است که تفاوت معناداری را در بین اقوام مختلف نشان نمی 1.390آماری بدست آمده از این بررسی 

نین نتیجه گرفت که قومیت افراد در نگاهشان به حکومت دینی تفاوت چندان قابل توان چاز این جدول می

  آورد. بلکه این تفاوت اندک است.ای را به میان نمیمالحظه
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 رابطه بین شاخص باور به حکومت دینی و درآمد

 درآمد سطح و ینید حکومت به باور شاخص نیب رابطه: 23 جدول
 

جدول فوق در مورد رابطه بین سطح درآمد و باور به حکومت دینی است. چنانکه در جدول مشاهده 

آنها به باور به حکومت دینی  گیری بین سطوح متفاوت درآمد افراد با میزان گرایش، تفاوت چشمشودمی

دهد که این تفاوت چند موافق و موافق نشان می کامالًهای ارد. آمارهای بدست آمده در گزینهوجود ند

 اًتقریبوان نتیجه گرفت که تدهد میبا توجه به مواردی که سطوح درآمد را نشان می بناءًدرصدی است. 

 حکومت دینی دارد.  آمد حالت یکسانی با گرایش به باور بهسطح در

 

 شاخص اعتماد به نهادهای دینی

 

 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای دینی و سن

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 سن

 سال 21-23 00.9 91.1 91.1 09 1 099 40.5

 سال 29-91 3 20.9 91.9 22.3 9.1 23 24.5

  سال 90-91 2.9 22.9 99.9 01.9 0.2 20 22.3

 سال 90-31 9 21 31 21 9 23 6.9

 سال 30-91 1.0 20.9 31.0 20.9 1 09 3.9

 سال به باال  91 09.9 22.9 31.0 1 1 1 1.9

X2=001.990            df=003         sig= .421 آزمون آماری 
 سن و ینید ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 91 جدول

 تعداد
درصدی 

 هاگزینه

 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

نگرشهای گزینه    

 در آمد

 هزار 01-21 9.02 90.1 02 0.0 1.3 50.4 029

32 14.3 1 0.3 03.2 93.2 3.9 20-91 

92 8.8 9.0 9.9 23 39.9 3.9 90-91 

29 7.2 1 1 03.2 93.9 03.9 90-31 

00 3.0 1 1 21.9 99.9 3.0 30-91 

 به باال 91 01 11 21 1 1 5.8 21

X2=001.339                  df= 091 sig=1.119 آزمون آماری 
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شود. این شاخص به ارز شاخص اعتماد به نهادهای دینی ساخته میی همبا یکجا کردن پنج گویه

شود کسانی که پردازد. چنانچه از جدول مشاهده میهای افراد در مورد نهادهای دینی میبررسی نگرش

درصد انتخاب  91.1درصد و  00.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای اند، گزینهداشته 23-21بین سن 

اند قرار داشته 91-29سانی که بین سن اما ک شده است؛ درصد انتخاب 91.1نظر نیز ی بیاند. گزینهکرده

درصد،  91.9نظر اند. بیدرصد انتخاب کرده 20.9درصد و  3 موافق و موافق را به ترتیب کامالًهای گزینه

-90ه بین سنین درصد انتخاب شده است. در این بین کسانی ک 9.1مخالف  کامالًدرصد و  22.3مخالف 

اند. درصد انتخاب کرده 21درصد و  9یب موافق و موافق را به ترت کامالًهای گزینهاند سال قرار داشته 31

ی درصد انتخاب شده است. ولی کسان 9یز مخالف ن کامالًدرصد و  21درصد، مخالف  31نظر ی بیگزینه

درصد  22درصد و  09.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای اند گزینهسال عمر داشته 91که باالتر از 

است  1.920در اینجا  آزمون آماریدرصد انتخاب شده است.  31.0زینه نظر در این گاند. بیانتخاب کرده

  دهد.ابطه نشان نمیکه تفاوت معناداری را در این ر

 

 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای دینی و قوم

 موافق کامالً موافق بی نظر مخالف مخالف کامالً تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 قوم

 پشتون  09.2 23.1 99.3 01.0 1 000 30.6

 تاجیک 9.3 91.3 99.0 01.3 9.9 011 49.0

 هزاره 01.3 01.3 31.3 03.2 3.9 03 5.2

 ازبیک 1 1 011 1 1 0 3.

 کمنرت 1 21 21 1 1 3 1.4

 سایر اقوام  01.9 92.9 93.9 00.2 2.9 99 9.4

X2= 013.121                       df=001             sig= .598 آزمون آماری 

 تیقوم و ینید ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 90 جدول
 

درصد و  09.2موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای دهد که گزینهپشتون در این جدول نشان میقوم 

درصد انتخاب شده است. قوم تاجیک  01.0درصد و مخالف  99.3نظر اند. بیدرصد انتخاب کرده 23.1

 کامالًدرصد و  01.3درصد، مخالف  99.0نظر درصد، بی 91.3درصد، موافق  9.3ا موافق ر کامالًی گزینه

موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای . قوم هزاره اما در انتخاب گزینهانددرصد انتخاب کرده 9.9مخالف را 

ار شده بسی، که درصد مجموعی آن به نسبت دو قوم پیش گفتهانددرصد را داشته 01.3درصد و  01.3آمار 

 1.332در اینجا  آزمون آماریدرصد انتخاب شده است.  03.2صد و مخالف در 31.3نظر کمتر است. بی

 توانیکی از نتایجی که از این جدول میدهد تفاوت معناداری در این رابطه وجود ندارد. است که نشان می

 20است. درصد مجموعی موافقت در این جدول  کرد نگاه قوم هزاره در اعتماد به نهادهای دینیمشاهده 
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 تری نسبت به نهادهای دینیدرصد، نگاه دنیوی 93درصد و تاجیک  93ه به نسبت قوم پشتون است ک

 دارد. 

 مد ماهانهبین اعتماد به نهادهای دینی و درآرابطه 

 فراوانی درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 در آمد ماهانه

 هزار 01-21 09.2 92.2 91.9 00.3 0.0 029 50.4

 هزار 20-91 9.2 29.0 92.9 91.2 1 32 14.3

 هزار 90-91 9.0 03.9 39.9 03.9 9.9 92 8.8

 هزار 90-31 9.2 1.1 39.2 29.0 00.3 29 7.2

 هزار 30-91 1 99.9 99.9 21.9 1 00 3.0

 هزار به باال  91 3 21 93.3 91 1 21 5.8

X2= 021.291         df=003             sig= .205 آزمون آماری 

 ماهانه درآمد و ینید ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 92 جدول
 

هزار درآمد  91که باالتر از ای دینی نیز بررسی صورت گرفته. کسانیبین درآمد ماهانه و اعتماد به نهاده

، که درصد انددرصد انتخاب کرده 21درصد و  31ب موافق و موافق را به ترتی کامالًهای اند، گزینهداشته

درصد انتخاب  91ی مخالف هم در اینجا شود و باالترین آمار در این رابطه است. گزینهمی 11مجموعی آن 

. با توجه به ه به نهادهای دینی به وجود آمده استشده است. با باالتر رفتن درآمد ماهانه تفاوت در نگا

در  .وجود ندارد دهد که تفاوت معناداری در این رابطهاست نشان می  1.213در اینجا که  آزمون آماری

واند تی نگاه متفاوت به اعتماد به نهادهای دینی نمیدهندهسطح درآمد لزوماً نشان ال بودنکه بانتیجه این

  باشد. 

 

 جنساعتماد به نهادهای دینی و شاخص رابطه بین 

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 نگرش هایگزینه

 جنس

 مرد 3.9 90.0 99.3 09.3 0 213 57.6

 زن 3.3 21.9 91.3 20.0 9.3 032 42.1

X2= 99.319                df=29                    sig=  آزمون آماری 067. 1

 جنس و ینید ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 99 جدول
 

ی اند؛ گزینهدرصد انتخاب کرده 90.0درصد و  3.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای مردان گزینه

صد انتخاب شده در 0مخالف هم فقط  کامالً. انددرصد انتخاب کرده 09.3درصد و مخالف را  99.3نظر بی
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اند. درصد انتخاب کرده 21.9درصد و  3.3موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای است؛ اما زنان گزینه

درصد از طرف زنان  9.3درصد و  20.0مخالف نیز به ترتیب  کامالًدرصد؛ مخالف و  91.3نظر ی بیگزینه

دهد. یاست که تفاوت معناداری را در این رابطه نشان نم 1.191در اینجا  آزمون آماریانتخاب شده است. 

شان به نهادهای دینی نسبتاً توان به این نتیجه رسید که زنان نسبت به مردان نگاهبا این حساب می

ا نسبت هگویی به این پرسشاعتمادآمیزتر است. البته باید این نکته را هم توجه داشت که مردان در پاسخ

 اند.کاری بیشتری نشان دادهبه زنان محافظه

 

 ه نهادهای دینی و تحصیالترابطه بین اعتماد ب

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم  1 1 011 1 1 0 3.

 فارغ مکتب 1.3 99.2 99.1 01.3 2.9 92 10.7

 لیسانس 00.9 90.9 93.3 09.9 1.1 210 74.7

 ماستری 2.0 02.2 93.2 22.3 01.9 92 13.2

 دکترا 1 1 31 31 1 2 6.

X2=1.168                               sig= 1.110 آزمون آماری 

 التیتحص و ینید ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 99 جدول
 

 فارغ که از مکتبدینی نیز بررسی صورت گرفت. کسانیبین تحصیالت افراد و اعتماد آنها به نهادهای 

 99.1نظر ی بیاند؛ گزینهدرصد انتخاب کرده 99.2درصد و  1.3افق را موافق و مو کامالًهای ، گزینهاندشده

اند؛ اما کسانی که لیسانس درصد انتخاب کرده 2.9درصد و  01.3مخالف  کامالًهای مخالف و درصد و گزینه

ی درصد، آمار دارند. گزینه 90.9درصد و  00.9موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای اند در انتخاب گزینهبوده

ی درصد انتخاب شده است. دوره 1.1درصد و  09.9مخالف به ترتیب  کامالًدرصد و مخالف و  93.3نظر بی

درصد  93.2ی موافق دارد؛ و درصد برای گزینه 02.2موافق و  کامالًی درصد برای گزینه 2.0ماستری آمار 

 01.9درصد و  22.3مخالف نیز به ترتیب  کامالًهای مخالف و نظر انتخاب شده است. گزینهی بیگزینه

دهد در بین این دو متغیر رابطه است که نشان می 1.110در اینجا  آزمون آماریدرصد انتخاب شده است. 

فراد اعتمادشان به نهادهای که با توجه به باال رفتن سطح تحصیالت ااین در نتیجهمعناداری وجود دارد. 

-خچنانی که افراد با توجه به پاسشود. همگردد و این نگاه نسبتاً ضعیف میخوش تغییر میدینی نیز دست

کاری شده در اینجا، نسبت به نشان دادن نگرش خود در مورد اعتماد به نهادهای دینی محافظههای داده

 اند. نیز کرده
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 نهادهای دینی و شغلرابطه بین اعتماد به 

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 00.3 92.3 99.9 00.3 0.2 009 31.4

 کارمند دولت 3.1 23.3 92.9 01.2 2.2 39 25.6

  کارمند سازمان خصوصی 9.1 29.9 90.1 22.9 1 91 16.5

 استاد دانشگاه  2.9 03.9 99.9 22.2 3.9 99 9.9

 فعال مدنی  9.1 21 91 91 9.9 91 8.3

 سایر موارد 02.3 90.9 39.9 1 1 09 4.4

X2=022.091          df=003          sig=  1  آزمون آماری 307.

 شغل و ینید ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 93 جدول
 

درصد و  00.3موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای این جدول گزینه در ،دارندکه شغل آزاد کسانی

درصد  0.2مخالف  کامالًدرصد و  00.3درصد، مخالف  99.9نظر ی بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده 92.3

ب موافق و موافق را به ترتی کامالًهای اند گزینهکه کارمندان ادارات دولتی بودهانتخاب شده است؛ اما کسانی

های مخالف درصد انتخاب شده است. گزینه 92.9نظر ی بیاند؛ گزینهدرصد انتخاب کرده 23.3درصد و  3.1

 کامالًهای تخاب شده است. فعالین مدنی گزینهدرصد ان 2.2درصد و  01.2مخالف نیز به ترتیب  کامالًو 

 کامالًدرصد و  91درصد، مخالف  91نظر اند. بیاب کردهدرصد انتخ 21درصد و  9.1 موافق و موافق را

ا در است که تفاوت معناداری ر 1.911در این رابطه  آزمون آماریدرصد انتخاب شده است.  9.1مخالف 

یکی از نتایج جالب توجه در اینجا این است که فعالین مدنی دهد. های این رابطه نشان نمیبین گزینه

-را در مورد اعتماد به نهادهای دینی دارند. افراد با توجه به شغل خویش درجات محافظه ترین نگاهدنیوی

ها در بین مشاغل مشخص های متفاوتی در اعتماد به نهادهای دینی دارند. دولتیکاری متفاوت و نگرش

 اند.کاری را نشان دادهشده در اینجا باالترین محافظه

 

 دینی و مذهبرابطه بین اعتماد به نهادهای 

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 

 مذهب

 سنی  00.9 90.3 91.2 09.3 0.9 222 78.0

 شیعه  9 09 39 21 9 31 13.8

X2=99.392               df=29          sig=  آزمون آماری 058. 1

 مذهب و ینید ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه 99 جدول
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نظر درصد انتخاب کرده اند. بی 90.3درصد و موافق را  00.9موفق را  کامالًی گزینه سنتپیروان اهل 

های درصد انتخاب شده است. پیروان اهل تشیع گزینه 0.9مخالف  کامالًدرصد و  09.3درصد، مخالف  91.2

درصد، مخال  39ی بی نظر درصد انتخاب کرده اند. گزینه 09درصد و  9موافق و موافق را به ترتیب  کامالً

است که تفاوت بسیار  1.132در اینجا  آزمون آماریدرصد انتخاب شده است.  91مخالف  کامالًدرصد و  21

دهد که شیعیان نسبت حاصل از این جدول نشان می نتیجهاندک معناداری را در این رابطه نشان میدهد. 

ی مخالف آنها در اعتماد به که درجهبسیار کمتر است، همچنانها اعتمادشان به نهادهای دینی به سنی

 ها باالتر است. نهادهای دینی نسبت به سنی

 

 شاخص نقش قومیت در سیاست ورزی

 

 رابطه بین نقش قومیت در سیاست ورزی و سن

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظر بی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 33.2 91.0 9.9 1 0 091 40.5

 سال 29-91 33.0 91.9 9.3 1 1 23 24.5

 سال 90-91 93.3 39.0 1.9 1 1 20 22.3

 سال 90-31 91 99 09 1 1 23 6.9

 سال 30-91 90.3 91.2 2 1 1 09 3.9

 به باال 91 22.9 10.9 1 1 1 1 1.9

X2= 292.331               df=033                sig= .111 آزمون آماری 
 سن و یورز استیس در تیقوم نقش شاخص نیب رابطه: 91 جدول

 

 آید. در این شاخصارز شاخص نقش قومیت در سیاست ورزی بدست میی همبا یکجا کردن هشت گویه

رزی وگرایی در سیاستیانگر یک نکته در مورد مسئله قومها هر کدام بهشت گویه وجود دارد که این گویه

 .سن مورد بررسی قرار گرفته که در جدول فوق نشان داده شده است این شاخص با متغیراست. همچنان

در نهادهای دولتی  گراییابطه معناداری را بین سن و قومیتاست و ر 1.111آزمون آماری این شاخص 

نین کند و سگرایی تغییر میدهد. به این معنا که با باال رفتن سن دیدگاه افراد در مورد قومیتنشان می

گرایی در سیاست افغانستان دارند. یکی از نکات جالب توجه باالتر نگاه حادتری نسبت به مسأله قومیت

دهد تمام که نشان می ،مخالف صفر است کامالًو های مخالف این رابطه در تمام سنین گزینهدر اینکه 

ست. ا ورزیو سیاست گرایی یکی از مسائل عمده در نهادهای دولتیله قومیتبه این باوراند که مسأ سنین

ود. شگرایی در نهادهای دولتی تفاوت ایجاد میشان به قومیتکه با باالرفتن سن افراد در نگاهدر نتیجه این

 اند. ی موافقت باالتری نشان دادهری دارند درجهکسانی که سن باالت
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 رابطه بین نقش قومیت در سیاست ورزی و قوم

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 قوم

 پشتون 31.3 92.1 9.9 1 1 001 30.6

 تاجیک 32.2 90 3.9 1 1.9 012 49

 هزاره 31.3 99.2 3.9 1 1 03 5.2

 ازبیک 1 011 1 1 1 0 31.

 ترکمن 91 91 1 1 1 3 1.4

 سایر اقوام  90.2 32.3 3.3 1 1 99 9.4

X2=003.212                df=033    sig=  آزمون آماری  993. 1

 قوم و یورز استیس در تیقوم نقش نیب رابطه: 92 جدول
 

مورد بررسی قرار گرفته است.  ورزیگرایی در سیاستبه قومیت باور در این شاخص رابطه بین قوم و

ر اند. دی داشتهگرایسانی را در مورد قومیک تقریباًهای دهد که اقوام مختلف دیدگاهجدول فوق نشان می

دهد نشان می ،ها را دارندکردن پرسشنامهتاجیک که باالترین آمار در تکمیلقوم پشتون و  این میان مثالً

 کامالًهای مخالف و های آنها وجود دارد؛ اما همین اقوام در مورد گزینهکه تفاوت بسیار اندکی بین دیدگاه

دهد که تفاوت معناداری در این مخالف دیدگاه مشابهی را دارند. آزمون آماری این شاخص نیز نشان می

یی در گراشابهی به این باوراند که قومیتر شده در اینجا به صورت نسبتاً مبین وجود ندارد و همه اقوام ذک

 ورزی امری موجود و قابل رویت است. سیاست

 

 رابطه بین نقش قومیت در سیاست ورزی و درآمد

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

های گزینه

 نگرش

 در آمد

 هزار01-21 39.3 .93 9.1 1 1 022 50.4

 هزار 20-91 92.0 99.2 3.2 1 1 32 14.3

  هزار 90-91 90.9 93.9 9.0 1 1 92 8.8

  هزار 90-31 99.2 99.2 2 1 1 99 7.2

 هزار 30-91 99 99 1 1 1 00 3

 هزار به باال 91 31.0 92 9.2 1 1 20 5.8

 X2=099.999                  df=093                           sig=  آزمون آماری  727. 1

 درآمد و یورز استیس در تیقوم نقش نیب رابطه 93 جدول
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 که در جدولاست. همچنان این بررسی در نظر گرفته شده درآمد یکی دیگر از متغیرهایی است که در

گرایی در سیاست تفاوت توان دید که درآمدهای متفاوت با نگاه به قومیتفوق قابل مشاهده است می

مون کند. آزندارد. به عبارت دیگر با باال رفتن میزان درآمد این نگاه تغییر معنادار شدیدی نمیمعناداری 

های نهکه گزی ،این است ی قابل توجهاست که نیز گواه همین نکته است؛ اما در این بین نکته 1.121آماری 

که نشان  ؛مخالف شباهت شدیدی را دارد و همه آمار صفر را به خود اختصاص داده است کامالًمخالف و 

ند؛ امدی به این نکته اتفاق نظر داشتهدهد تمام افراد پاسخ دهنده به این پرسشنامه با هر نوع میزان درآمی

هد داین جدول نشان میی حاصله از نتیجهموافق.  کامالًهای موافق و آمار گزینه با تفاوت اندکی درالبته 

 سان است. گرایی در سیاست کشور نسبتاً یکشان به قومکه افراد با سطوح متفاوت درآمدی نگاه

 

 رابطه بین نقش قومیت در سیاست ورزی و جنس

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 99.2 92.0 3.2 1 1 212 57.6

 زن 39.2 91.3 3.2 1 1.1 039 42.1

X2=30.835                   df=31              sig= .475 آزمون آماری 
 جنس و یورز استیس در تیقوم نقش نیب رابطه 91 جدول

 

ر د بود که مورد بررسی قرار گرفت. یروابط گرایی یکی دیگر ازی آن با شاخص قومیتجنس و رابطه

ب موافق و موافق به تریی کامالًهای ر نهادهای دینی با توجه به گزینهد گراییاین بین مردان در مورد قومیت

است.  91.3و  39.2که همین آمار برای زنان اص داده است. در حالیرا به خود اختص 92.0و  99.2مار آ

 نظر در اینی بیگزینهگرایی مشاهده کرد. زنان و مردان در مورد قومیت یهاتوان در دیدگاهاین تفارت می

ادی مخالف مشابهت زی کامالًهای مخالف و است و اما گزینهنزدیک به هم با تفاوت بسیار اندک  تقریباًبین 

 باشد. ی تفاوت معناداری نمیاین متغیرها نشان دهنده آزمون آماریدارند. با آن هم 
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 رابطه بین نقش قومیت در سیاست ورزی و تحصیالت

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق
 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 1 011 1 1 1 0 31.

 فارغ مکتب 33.9 92 09.2 1 1 99 10.7

 لیسانس 33 91.9 9.0 1 1.9 210 74.7

 ماستری 22.3 92.2 2.9 1 1 99 13.2

 دکترا 31 31 1 1 1 2 61.

X2= 1.013                  sig=  آزمون آماری  046. 1

 التیتحص و یورز استیس در تیقوم نقش نیب رابطه: 90 جدول
 

ده که از جدول مشاهر از این روابط بوده است. همچنانگرایی یکی دیگی آن با قومیتتحصیالت و رابطه

راغت از که فگرایی تفاوت دارد. در این میان کسانیتوجه به نگاه آنها به قومیت تحصیالت افراد باشود، می

ی که گزینهاند. در حالیموافق را نشان کردهی درصد گزینه 92موافق و  کامالًدرصد  33.9مکتب را داشتند 

اند. همین درصد انتخاب کرده 91.9درصد و  33موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای لیسانس، گزینه

درصد را به خود گرفته است و در دکترا به طور  92.2درصد و  22.3ها برای تحصیالت ماستری آمار گزینه

شباهت  تقریباًمخالف و مخالف  کامالًهای اند؛ اما گزینهها گرفتهینهدرصد هر کدام از گز 31مساویانه 

توان دید که تفاوت نسبتاً معنادار نیز می رابطه،این  ون آماریآزمشدیدی با یکدیگر دارند. با توجه به 

 . خفیفی در این رابطه موجود است
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 رابطه بین نقش قومیت در سیاست ورزی و شغل

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 مخالف

بی 

 نظر
 موافق

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 33.9 91.1 9.0 1 1.3 009 31.4

 کارمند دولت  93.0 39.9 9.3 1 1 32 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  90.1 93 9.9 1 1 91 16.5

 استاد دانشگاه  99.9 99.3 2.2 1 1 99 9.9

 فعال مدنی  99.1 29.1 9.1 1 1 91 8.3

 سایر  موارد 39.9 91.3 9.9 1 1 09 4.4

X2=090.191         df=033       sig=  آزمون آماری  353. 1

 شغل و یورز استیس در تیقوم نقش نیب رابطه: 92 جدول
 

ورد هاست که مگرایی، یکی دیگر از این رابطهی آن با شاخص قومیتمتغیر شغل افراد و سنجش رابطه

ا هرمندان دولتی و استادهای دانشگاهتوان مشاهده کرد که دیدگاه کا. در این شاخص میسنجش قرار گرفته

یری گی مشاغل دیگر است، تفاوت چشمها که نشان دهندهگرایی با دیگر گزینهی قومیتنسبت به پدیده

که به خود اختصاص داده است، در حالی درصد را 93.0موافق برای کارمندان دولتی  کامالًی دارد. گزینه

دنی با آمار که فعالین م؛ همچناندرصد را اختصاص داده است 90.1های خصوصی برای کارمندان سازمان

ت بسیار شباه تقریباً ،قابل توجه اینکه یه دارند. نکتهگیری نسبت به این مسألدرصد تفاوت چشم 99.1

 کدام بههیچ تقریباًمخالف و مخالف وجود دارد. یعنی  کامالًهای دی بین تمام مشاغل در مورد گزینهشدی

 آماری آزمون اما باید توجه داشت کهیی وجود ندارد.  گراییسیاست هیچ نوع قومیت اند که دراین نظر نبوده

فت توان گرای که مینتیجهباشد. ها نمیی تفاوت معناداری بین این گزینهدر این میان نیز نشان دهنده

 ورزی در هرات، با مشاغل متفاوت نسبتاًگرایی در سیاستی افراد با شاخص قومیتاین است که مواجه

 ند. االبته در اینجا یکی از مشاغلی که بیشترین نگرانی را نشان داده است، استادان دانشگاه سان است؛یک

 

 رابطه بین نقش قومیت در سیاست ورزی و مذهب

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 92.3 93 3.1 1 1.9 222 78.0

 شیعه 99 91 9 1 1 31 13.8

X2= 29.102            df=91                  sig= .771  آزمون آماری 

 مذهب یورز استیس در تیقوم نقش نیب رابطه: 99 جدول



83 
 

تسنن  اهلگذار مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیرمتغیر مذهب نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای 

؛ انددرصد انتخاب کرده 93و  92.3آمار موافق و موافق را با  کامالًهای گرایی گزینهقومیتدر مورد شاخص 

این آمار تفاوت اند. درصد انتخاب کرده 91رصد و د 99ها را به ترتیب که اهل تشیع همین گزینهدر حالی

این دو گزینه به یک  با درصدی مجموعی آمارهای تقریباًدهد که هر دو ها را نشان میدر انتخاب گزینه

جا تفاوت معناداری در این دهدمیاست که نشان  1.110این رابطه  آزمون آماریرسند. آمار مساوی می

  مشابهی دارند.  گرایی نگاه نسبتاًدهد که هر دو مذهب در مورد قومیتبناً این امر نشان می .وجود ندارد

 

 شاخص اعتماد به نهادهای سنتی

 

 اعتماد به نهادهای سنتی و سن رابطه بین شاخص

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 مخالف

بی 

 نظر
 موافق

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 9.2 99.3 99.0 9.2 1 091 40.5

 سال 29-91 9.1 99 99.0 01.0 0.0 23 24.5

 سال 90-91 9.1 99.3 99.2 9.2 1 20 22.3

 سال 90-31 9 99 39 2 1 23 6.9

 سال 30-91 03.9 03.9 93 91 1 09 3.9

 به باال 91 1 92.3 92.3 09 1 1 1.9

X2=001.990 df=003               sig=  1  آزمون آماری  421.

 سن و یسنت ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 99 جدول
 

سنتی را ساخت. این  اعتماد به نهادهای توان شاخص مربوط بهارز میی همجا کردن شش گویهبا یک

دگان دهنال بررسی این دیدگاه در بین پاسخهایی در مورد اعتماد به نهادهای سنتی به دنبشاخص با گویه

که در جدول نشان داده رد بررسی قرار گرفته است. همچنانجا این شاخص با متغیر سن مواست. در این

ا ههای پاسخ دهندگان به این پرسشگیری در بین دیدگاهایگاه چشمتماد به نهادهای سنتی جاع ،شده است

شود نظر است. همچنان که مشاهده میی بیندارد. یکی از نکات جالب توجه در این جدول جایگاه گزینه

ها های که در گوینظر خاصی در مورد نهادهای سنتی که افراد ،ها را داشته استاین گزینه بیشترین انتخاب

ز ا کاری افراد است.ی محافظهدهندهاند؛ این خود به یک معنا نشانرد آنها پرسش شده است، نداشتهمو در

 . که در این رابطه تفاوت معناداری وجود ندارد شودآزمون آماری نیز این چنین اسنتباط می
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 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای سنتی و جنس

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی  مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 9.9 99.9 92.9 1.1 1 212 57.6

 زن 3.3 93.2 91.0 1.2 1.1 039 42.1

X2=99.319               df= 23          sig=  آزمون آماری 067. 1

 جنس و یسنت ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 93 جدول
 

ت. قرار گرفته اس بررسی جا موردیگر از روابطی است که در اینجنس و اعتماد به نهادهای سنتی یکی د

ها وت بسیار اندکی دارند. این گزینهترتیب بین مردان و زنان تفابه موافق و موافق کامالًهای در اینجا گزینه

در  .سان استنگاه مردان و زنان در مورد نهادهای سنتی یک تقریباًه دهند کبا تفاوت بسیار کم نشان می

گیر شدیدی است که تفاوت چشم 1.191نظر اما کمی تفاوت بیشتر است. آزمون آماری در اینجا ی بیگزینه

دهد. این تفاوت بسیار اندک است. به عبارت دیگر زنان و مردان در نگاه به را بین زنان و مردان نشان نمی

 اند. سنتی دیدگاه نسبتاً مشابهی را بیان کردهنهادهای 

 

 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای سنتی و قومیت

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 قومیت

 پشتون 3.0 99.3 .91 9.9 1 001 30.6

 تاجیک 9.3 99.2 32.2 1.3 1.9 012 49.0

 هزاره 3.9 32.9 99.2 3.9 1 03 5.2

 ازبیک 1 1 011 1 1 0 3.

 ترکمن 21 91 21 1 1 3 1.4

 سایر اقوام  2.3 32.3 93.9 2.3 1 99 9.4

X2=013.121                       df=001  sig=  1  آزمون آماری  598.

 تیقوم و یسنت ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 99 جدول
 

ت با قومی رابطه دیگری که با شاخص اعتماد به نهادهای سنتی مورد بررسی قرار گرفته است رابطه

است. این رابطه با توجه به گزینه های مورد نظر در پرسش از قوم سنجیده شده است. پشتون ها و هزاره 

موافق و موافق برای اقوام  کامالًها بیشترین موافقت را با گویه های این شاخص نشان داده اند. گزینه های 

و  3.9موافق  کامالًاست و بین هزاره ها  99.3و  3.0مختلف نشان میدهد که به ترتیب بین پشتون ها 
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میباشد. و اقوام تاجیک و ازبیک و ترکمن و غیره نیز به ترتیب در ردیف های بعدی قرار میگیرند.  32.9

 معناداری را در این مورد ندارد. آزمون آماری بدست آمده از این شاخص نیز نشان از 

 

 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای سنتی و تحصیالت

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 مخالف

بی 

 نظر
 موافق

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 1 011 1 1 1 0 3.

 فارغ مکتب 01.3 92 93.3 1.3 1 92 10.7

 لیسانس 9.9 90.1 99.0 3.3 1 210 74.7

 ماستری 2.0 99.3 90.1 09.9 2.0 92 13.2

 دکترا 1 1 31 31 1 2 6.

X2=1.114             sig= .003  آزمون آماری 

 التیتحص و یسنت ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه 91 جدول
 

 .که مورد بررسی قرار گرفته استروابط است تحصیالت و اعتماد به نهادهای سنتی یکی دیگر از این 

است. چنانچه از جدول  ی معناداری در این رابطهنشان دهندهاست، که  1.119آزمون آماری بدست آمده 

های زینهپذیرد و گنیز نمایان است با باال رفتن سطح تحصیالت میزان اعتماد به نهادهای سنتی تغییر می

د با انر نزد کسانی که از مکتب فارغ شدهموافق د کامالً یینهتری میابد. گزنظر و مخالف جایگاه مهمبی

را به خود اختصاص داده  2.0و  9.9و  01.3کسانی که لیسانس و فوق لیسانس دارند به ترتیب آمارهای 

دهد که باال رفتن تحصیالت دیدگاه نیز متفاوت شده است. چنانچه در دکترا این است. این آمار نشان می

 آمار صفر است. 

 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای سنتی و شغل

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 9.0 93.9 99.3 9.9 1 009 31.4

 کارمند دولت  1.9 91.2 91.2 02 1 32 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  9.1 90.1 90.1 .0 1 91 16.5

 استاد دانشگاه  3.9 99.9 32.2 3.9 2.2 99 9.9

 فعال مدنی  1 91 39.9 9.1 1 91 8.3

 سایر  موارد 02.3 91.3 31 1 1 09 4.4

X2=022.091            df=003               sig=  آزمون آماری  307. 1

 شغل و یسنت ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 92 جدول
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شغل یکی دیگر از متغیرهایی است که رابطه آنرا با شاخص اعتماد به نهادهای سنتی مورد بررسی قرار 

در های متغیر شغل تفاوت معناداری بین گزینه ،که نشان داده شده استدادیم. در این جدول همچنان

ر سانی دیدگاه دسانی نشان از یکشاخص اعتماد به نهادهای سنتی وجود ندارد. این یک هایبررسی گزینه

ه برای که همین گزیندر حالیاست،  9.0موافق  کامالًی های متفاوت است. شغل آزاد برای گزینهبین شغل

ند دولت و سازمان های خصوصی است این گزینه های دیگر که کارماما در گزینه فعالین مدنی صفر است؛

است که با توجه به باال بودن آن، عدم  1.911نیز در این رابطه  آزمون آماریاست.  9.1و  1.9به تربیت 

 . دهدمعناداری در این رابطه را نشان می

 

 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای سنتی و مذهب

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 مخالف

بی 

 نظر
 موافق

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 1.0 90.2 99.9 1.2 . 222 78.0

 شیعه 2 91 32 9 . 31 13.8

X2=99.392                 df=29       sig=  آزمون آماری  058. 1

 مذهب و یسنت ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 93 جدول
 

 این یاعتماد به نهاد سنتی نیز بررسی صورت گرفته است و جدول فوق نشان دهنده بین مذهب و

بررسی است. در این میان مذهب سنی نسبت به مذهب شیعه نگاهی متفاوت به نهادهای سنتی دارد. 

. درصد از آمار را به خود اختصاص داده است 2و مذهب تشیع  1.0موافق در مذهب سنی  کامالًی گزینه

است که  1.132این رابطه  آزمون آمارینظر این تفاوت هویداست. های موافق و بیکه در گزینههمچنان

در بین دو مذهب تشیع و تسنن است. به عبارت دیگر شیعیان  از تفاوتی معنادار یی سطحنشان دهنده

اید در دارند. البته بتری دارند و اعتماد کمتری به این نهادها نسبت به نهادهای سنتی دیدگاه نسبتاً مالیم

اری کدهد که از نوعی محافظهنظر برای شیعیان نشان میی بینظر داشت که با توجه به آمار باالی گزینه

 در مقابل بیان اعتماد به نهادهای سنتی دارا اند.
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 رابطه بین شاخص اعتماد به نهادهای سنتی و درآمد

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 در آمد

 هزار01-21 2.2 90.2 99.3 3.3 .1 022 50.4

 هزار 20-91 0.3 99.2 92.0 3.2 .1 32 14.3

  هزار 90-91 9.0 91.3 39.0 9.0 9.0 92 8.8

  هزار 90-31 00.3 29.0 31 03.9 .1 29 7.2

 هزار 30-91 1 33 02.2 21.9 .1 00 3.0

 هزار به باال 91 9.2 99 99.9 03 1 20 5.8

X2= 021.291                      df=003          sig= 1.213   آزمون آماری 

  درآمد و یسنت ینهادها به اعتماد شاخص نیب رابطه: 31 جدول
 

مورد بررسی قرار  درآمد ماهانه یکی دیگر از متغیرهایی بود که با شاخص اعتماد به نهادهای سنتی

ای هپذیری با توجه به گزینهحالت تغییر تقریباًتوان دید که را می جاموافق در این کامالًی گرفت. گزینه

 ؛دهداست که عدم تفاوت معنادار در این رابطه را نشان می 1.213در این رابطه  آزمون آماریدرآمد دارد. 

 21-01ی که بین در این رابطه مشاهده کرد. در بین کسانتوان های متفاوتی را میاما با آن هم وضعیت

که درصد  ،درصد است 92درصد و  2موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای گزینه ،اندهزار درآمد داشته

درصد و  00ها را به ترتیب هزار همین گزینه 31-90ی که گزینهشود. در حالیدرصد می 31مجموعی آن 

توان درصد است. با توجه به این نکته می 99داده است که درصد مجموعی آن  درصد به خود اختصاص 29

سازد؛ ولی بیان داشت که سطح درآمد دیدگاه افراد را در مورد اعتماد به نهادهای سنتی کمی متفاوت می

  .دهدهای انتخاب شده نشان نمیی گزینهنگاه کلی این رابطه تفاوت شدید معناداری را با توجه به همه
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 شاخص مشارکت سیاسی

 

 رابطه بین شاخص مشارکت سیاسی و سن

 بلی خیر فراوانی درصد
 های نگرشگزینه

 سن افراد

  سال 21-23 33.9 1.1 091 40.5

 سال 29-91 011 .1 23 24.5

 سال 90-91 32.2 0.2 20 22.3

 سال 90-31 39 9 23 6.9

 سال 30-91 011 .1 09 3.9

 به باال 91 011 .1 1 1.9

X2=116.991        df=95     sig= .062 آزمون آماری 
 سن و یاسیس مشارکت شاخص نیب رابطه: 30 جدول

 

ارز شاخص مشارکت سیاسی به وجود آمده است. این شاخص به دنبال ی همبا یکجا کردن ده گویه

-الیتکردن، فعی مانند انتخابات، احزاب، کاندیدهای مختلفگویهنشان دادن مشارکت سیاسی افراد از طریق 

کنید در اینجا متغیر سن با این شاخص که در جدول مشاهده میهای مدنی، سیاسی و غیره است. همچنان

 در تمام سنین مشابهت زیادی دارد. کسانی که بین سنین تقریباًی بله مورد بررسی قرار گرفته است. گزینه

اند. آزمون درصد گزینه بله را انتخاب کرده 011آنها  91-29درصد و  33.9سال عمر داشته اند  21-23

دهد که افراد در سنین دهد. این رابطه نشان میی معناداری را نشان نمیرابطه 1.19آماری این رابطه نیز با 

 سانی دارند. ه مشارکت سیاسی دیدگاه هممختلف نسبت ب

 رابطه بین شاخص مشارکت سیاسی و قومیت

 بلی خیر فراوانی درصد
 های نگرشگزینه

 قومیت

 پشتون 33.0 1.3 000 30.6

 تاجیک 33.9 1.9 012 49.0

 هزاره 011 .1 03 5.2

 ازبیک 011 1 0 3.

 ترکمن 011 1 3 1.4

 سایر اقوام  31.0 .2 99 9.4

X2=85.275 df=95    sig= .752 آزمون آماری 
 تیقوم و یاسیس مشارکت شاخص نیب رابطه: 32 جدول
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قوم و مشارکت سیاسی یکی دیگر از این روابط بود که مورد سنجش قرار گرفت. قوم پشتون و تاجیک 

درصد. این نشان  011اند. و متباقی اقوام درصد گزینه بله را انتخاب کرده 33.9و  33.0هر کدام به ترتیب 

دهد که اقوام مختلف در پیوند به مشارکت سیاسی همسانی زیادی دارند. آمار این جدول مبین این می

دهد. تفاوت معناداری را بین اقوام مختلف نشان نمی 1.13این رابطه نیز با عدد  آزمون آماریموضوع است. 

 سانی دارند. دهای قومی مختلف در مشارکت سیاسی دیدگاه یککه افراد با پیوندر نتیجه این

 

 رابطه بین شاخص مشارکت سیاسی و درآمد

 بلی خیر تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 در آمد

 هزار01-21 32.3 0.0 029 50.4

 هزار 20-91 32.0 0.3 32 14.3

  هزار 90-91 011 1 92 8.8

  هزار 90-31 011 1 29 7.2

 هزار 30-91 011 1 00 3

 هزار به باال 91 011 1 20 5.8

X2=98.012                df=90           sig= .264 آزمون آماری 
 ماهانه درآمد و یاسیس مشارکت شاخص نیب رابطه: 39 جدول

 

 رابطه افراد بیشتریندرآمد ماهانه و رابطه آن با مشارکت سیاسی نیز مورد سنجش قرار گرفت. در این 

دهد متغیر درآمد در مورد مشارکت سیاسی افراد رابطه ی بله داشتند که نشان میانتخاب خود را از گزینه

نگاه مشابهی به مشارکت سیاسی  تقریباًمشابه و همسانی داشته است. در اینجا سطوح درآمدی متفاوت 

-20ی بله و به همین ترتیب کسانی که درصد گزینه 33هزار درآمد دارند  21-01اند. کیانی که بین داشته

ایت که در اینجا نشان  1.299 آزمون آماریی بله را انتخاب کردند. درصد گزینه 32هزار درآمد داشتند  91

دهد نشان می آزمون آماریی عدم تفاوت معنادار بین سطوح مختلف درآمدی است. به عبارت دیگر دهنده

 آمده در بین سطوح مختلف درآمدی، یکسان است. های بدست که شباهت داده

 رابطه بین شاخص مشارکت سیاسی و جنس

 بلی خیر تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 33.3 1.3 213 57.6

 زن 32.1 0.9 039 42.1

X2=26.037             df=19        sig= .129 آزمون آماری 
 جنس و یاسیس مشارکت شاخص نیب رابطه: 39 جدول
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درصد برای  1.3ی خیر اند. و گزینهدرصد گزینه بله را انتخاب کرده 32.1درصد و زنان  33.3مردان 

درصد آن برای زنان انتخاب شده است. این آمار شباهت زیادی را بین هر دو جنس مرد و زن  0.9مردان و 

دهد که مردان و زنان در مشارکت سیاسی دهد. آمار نشان میدر انتخاب و مشارکت سیاسی شان نشان می

نیز گواه این نکته است که تفاوت معناداری بین  آزمون آماریدهند. رفتار مشابهی را از خود بروز می تقریباً

 یباًتقرکه زنان و مردان مشارکت سیاسی این دو جنس در مورد مشارکت سیاسی وجود ندارد. در نتیجه این

 دارند.یکسانی 

 

 رابطه بین شاخص مشارکت سیاسی و تحصیالت

 بلی خیر تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 011 1 0 3

 فارغ مکتب 011 1 93 10.7

 لیسانس 32.3 0.0 210 74.7

 ماستری 011 1 92 13.2

 دکترا 011 1 2 6

X2=           1.139                       df=1.232  آماریآزمون 

 التیتحص و یاسیس مشارکت شاخص نیب رابطه: 33 جدول

 

اهده توان مشرابطه تحصیالت افراد با مشارکت سیاسی نیز مورد سنجش قرار گرفت. در این رابطه می

کسانی  دهند.مشارکت سیاسی مشابهی را از خود نشان می تقریباًکرد که افراد با سطوح تحصیلی متفاوت 

درصد  011و  32.3اند به ترتیب درصد و کسانی که لیسانس و ماستر بوده 011که فارغ از مکتب بودند 

اند. این آمار نشان از این دارد که مشارکت سیاسی افراد در سطوح مختلف آمار را به خود اختصاص داده

ی معنادار است که رابطه 1.232این رابطه  آزمون آماریو به صورت شدید مشابه است.  تقریباًتحصیلی، 

ی تحصیلی در امر مشارکت سیاسی رفتار که افراد با هر درجهدهد. در نتیجه اینمتفاوتی را نشان نمی

 دهند.سانی را از خود نشان مییک
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 رابطه بین شاخص مشارکت سیاسی و شغل

 بلی خیر تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 011 1 009 31.4

 کارمند دولت  31.2 2.2 39 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  011 1 91 16.5

 استاد دانشگاه  31.2 2.2 99 9.9

 فعال مدنی  011  1 91 8.3

 سایر  موارد 011  1 09 4.4

X2= 013.312         df=33         sig= .141 آزمون آماری 

 شغل و یاسیس مشارکت شاخص نیب رابطه: 39 جدول

 

رابطه بین شغل و مشارکت سیاسی نیز در اینجا مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ دهندگانی که شغل 

ی بله را درصد در مشارکت سیاسی گزینه 011درصد و کسانی که شغل آزاد داشتند  31.2دولتی داشتند 

ی درصد گزینه 011های خصوصی فعالیت داشته اند اند. به همین ترتیب کسانی که در سازمانانتخاب کرده

اند. این تشابه در بین مشاغل مختلف ی بله را انتخاب کردهدرصد گزینه 31.2ها نیز بله و اساتید دانشگاه

 آماری آزموناند. یکسان است و افراد با مشاغل مختلف مشارکت سیاسی مشابهی را از خود نشان داده تقریباً

دهد تفاوت معناداری بین مشاغل مختلف وجود ندارد. در است که نشان می 1.090  در این میان عدد

 سانی دارند.نتیجه اینکه افراد با مشاغل مختلف نسبت به مشارکت سیاسی رفتار یک

 

 رابطه بین شاخص مشارکت سیاسی و مذهب

 بلی خیر تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 32.3 0.0 229 78

 شیعه 011 1 31 13.8

X2=29.933       df=03  sig=  آزمون آماری 22. 1

 مذهب و یاسیس مشارکت شاخص نیب رابطه: 31 جدول

 

درصد گزینه خیر را در مورد مشارکت سیاسی خود  0.0درصد گزینه بله و  32.3پیروان مذهب تسنن 

که پیروان مذهب تشیع در اند، در حالیانتخاب کردههای داده شده در شاخص مشارکت سیاسی برای گویه

این رابطه با عدد  آزمون آماریاند. ی بله را در شاخص مشارکت سیاسی انتخاب کردهگزینه 011هرات 

گیری بین این دو مذهب در امر مشارکت سیاسی وجود ندارد. دهد که تفاوت معنادار چشمنشان می 1.22

 سانی را دارند. در مشارکت سیاسی خود رفتار هم که هر دو مذهبدر نتیجه این
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 شاخص احساس کارایی سیاسی

 

 رابطه بین شاخص احساس کارایی سیاسی و سن

 زیاد متوسط کم خیلی کم تعداد
خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 2.1 23.3 33.0 09.9 0 091

 سال 29-91 9.9 20.9 33.0 03.0 0.0 23

 سال 90-91 2.3 23.9 31.9 01.9 1 20

 سال 90-31 1 92 31 29 1 23

 سال 30-91 1.0 22.9 31 09.9 1 09

 به باال 91 1 22.9 22.9 99 1 1

X2=020.193            df=021                 sig=0 .438 آزمون آماری 

 سن و یاسیس ییکارا احصاص شاخص نیب رابطه: 32 جدول

شود. در اینجا ارز در مورد احساس کارایی سیاسی، شاخص آن ساخته میی همکردن پنج گویهیکجابا 

جش ، سنشناختی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته استاخص را با متغیرهای جمعیتنیز این ش

های شباهت در مورد گزینه تقریباًختلف شود، بین سنین مکه در جدول مشاهده میکنیم. همچنانمی

 دهد که این شباهتی متوسط نشان میبا اندکی تفاوت. در مورد گزینه ، البتهخیلی زیاد و زیاد وجود دارد

که نشان داده اند، همچنانکه باالتر از شصت سال عمر داشته در مواردی بیشتر است. در مورد اشخاصی

درصد  99آمار  اند. مثالًرایی سیاسی حکومت راضی بودهبه سنین دیگر کمتر در مورد کا نسبت ،شده است

این شاخص نیز نشان  آزمون آماریسال به باال است.  91 سندهد مربوط به که گزینه کم را به نشان می

 دهد. گیر نیست و تفاوت معناداری را نشان نمیی تفاوت چشمدهنده

 رابطه بین شاخص احساس کارایی سیاسی و قوم

 تعداد درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 قوم

 پشتون 3.9 23.1 99.2 01.0 0 000 30.6

 تاجیک 0.1 29.9 31.9 21.2 1.9 012 49.0

 هزاره 3.9 99.2 99.2 20.0 1 03 5.2

 ازبیک 1 1 011 1 1 0 0.3

 ترکمن 1 1 21 21 1 3 1.4

 سایر اقوام  1 09.1 19.3 2.2 1 99 9.4

 X2=31.103                   df=001           sig=1.211  آزمون آماری 

 قوم و یاسیس ییکارا احساس شاخص نیب رابطه: 33 جدول
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وام ست اقرار گرفت. چنانجه از جدول هویدارابطه بین قوم و احساس کارایی سیاسی نیز مورد بررسی ق

ای خیلی زیاد ه. گزینهاندت به کارایی سیاسی نظام داشتهنگاه مثبت را نسب باالترین تقریباًپشتون و هزاره 

درصد  3های خیلی زیاد و زیاد به ترتیب این نکته است. قوم پشتون در انتخاب گزینه یو زیاد نشان دهنده

در جایگاه سوم  پس از آن قوم تاجیک  ؛درصد 29درصد و  3درصد از آمار را دارد و قوم هزاره نیز  23و 

است که تفاوت معناداری را بین اقوام مختلف در مورد احساس  1.211این رابطه  آزمون آماریگیرد. قرار می

ا در بین تمام اقوام بیشترین انتخاب ر تقریباًی متوسط در این میان دهد. گزینهکارایی سیاسی نشان نمی

گر حالت میانی در مورد احساس کارایی اقوام مختلف نشانکه دیدگاه افراد در داشته است. در نتیجه این

 سیاسی نظام حاکم است. 

 

 رابطه بین شاخص احساس کارایی سیاسی و جنس

 تعداد درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 دزیا

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 22.9 1 39.9 02.2 1.3 213 57.6

 زن 90.9 1 93.1 02.9 1.1 039 42.1

X2=01.032               df=29              sig=  آزمون آماری 840. 1

 جنس و یاسیس ییکارا احساس شاخص نیب رابطه: 91 جدول
 

بعدی بدست آمده دهندگان، نیز جدول دواس کارایی سیاسی پاسخبین جنس و احسدر مورد رابطه 

عبارت دیگر زنان و مردان در مورد احساس کارایی سیاسی که تفاوت چندانی وجود ندارد. به دهدنشان می

دهد که این تفاوت بسیار های خیلی زیاد و زیاد نشان میاند. گزینهنظام حکومتی نگاه مشابهی را داشته

ی که گزینه. در حالیانددرصد انتخاب کرده 90درصد و زنان  22.9ی خیلی زیاد را اندک است. مردان گزینه

دهد. است که تفاوت معناداری را نشان نمی 1.29این رابطه  آزمون آماریزیاد برای هر دو جنس صفر است. 

نگاهی بینابینی نسبت به احساس کارایی  دهد زنان و مردان هر دو،ی متوسط نشان میو همچنان که گزینه

 سیاسی دارند. 
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 کارایی سیاسی و تحصیالترابطه بین شاخص احساس 

 درصد

 تعداد

خیلی 

 زیاد متوسط کم  کم

خیلی 

 دزیا

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 011 1 1 1 1 .0 0.3

 فارغ مکتب 29.0 1 30.9 23.9 1 .93 10.7

 لیسانس 23.3 1 32 01.9 1.1 210 74.7

 ماستری 23 1 39.9 02.2 1 .92 13.2

 دکترا 1 1 011 1 1 .2 0.6

X2= -0.008                          sig= 1.213 آزمون آماری 

 التیتحص و یاسیس ییکارا احساس شاخص نیب رابطه: 90 جدول

 

که احساس کارایی سیاسی است. همچنان ی رابطه بین تحصیالت و شاخصاین جدول نشان دهنده

ای هتحصیال نسبت به نگاه افراد در مورد کارایی سیاسی حکومت تفاوتشود در اینجا با باال رفتن مشاهده می

 در این آزمون آماریشبیه است.  تقریباًهای متوسط و کم این نگاه اما در گزینه بسیار کمی وجود دارد؛

 ،ی متوسط در اینجا نیز بیشترین انتخاب را داشته استدهد. گزینهتفاوت معناداری را نشان نمی رابطه نیز

یاسی کارایی س یتری را نسبت به مسألههای تحصیلی متفاوت نگاه متوسطدهد افراد با درجهکه نشان می

اند، لیسانس و ماستری به ی متوسط را انتخاب کردهدرصد گزینه 30دارند. کسانی که فارغ از مکتب بودند 

توان از این جدول اینگونه ب میاند. به این ترتیدرصد همین گزینه را انتخاب کرده 39درصد و  32ترتیب 

 دارد. مشابه نگه می شان را در مورد کارایی سیاسی نسبتاًفهمید که تحصیالت افراد نگاه

 

 رابطه بین شاخص احساس کارایی سیاسی و شغل

 تعداد درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 دزیا

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 23.9 1 39.0 02.9 1 009 31.4

 کارمند دولت  91.3 1 90.3 01.2 1 39 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  09.1 1 90.1 21 0.1 91 16.5

 استاد دانشگاه  22.2 1 90.0 09.1 1 99 9.9

 فعال مدنی  99.1 1 99.9 09.1 9.9 91 8.3

 سایر  موارد 02.2 1 39.9 23 1 09 4.4

X2= 33.03        df=003                     sig=  آزمون آماری 853. 1

 شغل و یاسیس ییکارا احساس شاخص نیب رابطه: 92 جدول
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رابطه بین شغل و احساس کارایی سیاسی نیز در اینجا مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه از جدول 

متوسط به ترتیب آمار های خیلی زیاد و شود کسانی که شغل آزاد داشتند در انتخاب گزینهمشاهده می

است که درصد را به خود اختصاص داده است. این در حالی 02.9ی کم را دارند. و گزینه 39.0و  23.9

 90.3درصد و متوسط  91.3ی خیلی زیاد اند. گزینهکارمندان دولتی باالترین آمار را به خود اختصاص داده

-اما کارمندان سازمان در بین تمام مشاغل را دارند؛یاسی دهد باالترین احساس کارایی سدرصد که نشان می

دهند و از کارمندان دولتی ها آمارهای متفاوتی را نشان میهای خصوصی، فعالین مدنی و استادان دانشگاه

ی تفاوت معناداری بین این رابطه نشان دهنده آزمون آماریاحساس کارایی نسبتاً کمتری دارند. با آن هم 

م را ی کباشد. باید توجه داشت که در بین کارمندان دولتی هم کسانی که گزینهنمیهای مشاغل گزینه

شان نسبتاً متفاوت درصد است. به این معنا که در مورد احساس کارایی سیاسی نگاه 01.2اند انتخاب کرده

 از دیگران است. 

 

 رابطه بین شاخص احساس کارایی سیاسی و مذهب

 تعداد درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 22.9 1 10 1 1.1 229 78

 شیعه 22 1 12 1 1 31 13.8

X2= 03.230                     df=21            sig= 1.191 آزمون آماری 

 مذهب و یاسیس ییکارا احساس شاخص نیب رابطه: 99 جدول
 

ترین روابطی است که در اینجا مورد بررسی و احساس کارایی سیاسی یکی از شبیه رابطه بین مذهب

های خیلی زیاد و متوسط شود پیروان مذهب تسنن گزینهقرار گرفته است. چنانچه از جدول مشاهده می

ه ها را باند و پیروان مذهب تشیع در هرات همین گزینهدرصد انتخاب کرده 10درصد و  22.9را به ترتیب 

مون آزشباهت به یکدیگر دارد.  تقریباًخیلی کم ی گزینهاند و درصد انتخاب کرده 12درصد و  22ترتیب 

 دهد. عدم تفاوت بین این مذهب را نشان می 1.19نیز با عدد  آماری
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 رابطه بین شاخص احساس کارایی سیاسی و درآمد

 تعداد درصد
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 درآمد

 هزار01-21 9.9 90.1 99.2 03.0 1 029 50.4

 هزار 20-91 1 03.2 90.3 03.2 1 32 14.3

  هزار 90-91 9.0 02.3 92.2 03.9 1 92 8.8

  هزار 90-31 9.2 99.9 92 02.2 1 29 7.2

 هزار 30-91 1 21 39.9 02.2 1 00 3.0

 هزار به باال 91 1 03 99.1 01 3 20 5.8

X2=009.329           df= 120             sig= 1.909 آزمون آماری 

 درآمد و یاسیس ییکارا احساس شاخص نیب رابطه: 99 جدول

 

دهد که سطوح مختلف سطح درآمد با احساس کارایی سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. جدول نشان می

کارایی سیاسی نظام حکومتی نگاه نسبتاً متفاوتی دارد؛ اما این نگاه تفاوت درآمد در مواجه با احساس 

دهد که تفاوت معناداری وجود نشان می ،است 1.909دهد. زیرا آزمون آماری که معناداری را نشان نمی

درصد و کسانی  93هزار درآمد داشتند  21-01ی متوسط در این رابطه برای کسانی که بین ندارد. گزینه

 92هزار درآمد دارند این آمار  31-90درصد است. اما کسانی که بین  93هزار درآمد دارند  91-90بین  که

 های مختلف در این رابطه قابل مشاهده است.درصد است. این باال و پایین رفتن آمار برای گزینه
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 شاخص اعتماد سیاسی

 

 رابطه بین شاخص اعتماد سیاسی و سن

 سن و یاسیس اعتماد شاخص نیب رابطه: 93 جدول
 

اینجا رابطه بین متغیرهای  شود. درارز شاخص اعتماد سیاسی ساخته میی همبا یکجا کردن شش گویه

شناختی و شاخص اعتماد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. اولین متغیر در این رابطه، متغیر جمعیت

 ،سال قرار دارند 23تا  21 ینکه بین سنگرفته. کسانیسن است که با اعتماد سیاسی مورد بررسی قرار 

اند. همین آمار برای درصد انتخاب کرده 99.2و  99.2انه موافق و موافق را به طور مساوی کامالًهای گزینه

که بین سنین بوده است. در این میان کسانی 91.0و  31.9قرار دارند به ترتیب  91-29کسانی که بین 

موافق و موافق آنها از همه بیشتر است؛ و کسانی که از  کامالًهای قرار دارند درصد مجموعی گزینه 30-91

درصد  10موافق و موافق بوده است  کامالًهای اند درصد مجموعی آماری که برای گزینهبودهسال به باال  91

های مختلف است که تفاوت معناداری را بین گزینه 1.01این رابطه  آزمون آماریکه از همه کمتر است. 

ند ری قرار دارکه در سنین باالتتوان فهمید این است که کسانیدهد. چیزی که از این جدول مینشان نمی

رد افراد تواند عملکتر کمی متفاوت است. این تفاوت میشان نسبت به افراد در سنین پاییناعتماد سیاسی

 قرار دهد.  تأثیررا در مواجه با سیاست نیز تحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 99.2 99.2 01.2 0.9 1 091 40.5

 سال 29-91 31.9 91.0 02.9 1 1 23 24.5

 سال 90-91 93.9 91.1 3.3 1 1 20 22.3

 سال 90-31 92 92 21 1 1 23 6.9

 سال 30-91 31 92.3 1 1 1 09 3.9

 به باال 91 92.3 22.9 09.9 1 09 1 1.9

X2=099.029            df=021             sig= 1.012 آزمون معنادری 
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 رابطه بین شاخص اعتماد سیاسی و قوم

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق کامالً موافق بی نظر مخالف

 های نگرشگزینه

 قوم

 پشتون 91.3 92.9 01.2 0.2 1 000 30.6

 تاجیک 99.9 91.9 02.9 1 1.3 012 49.0

 هزاره 31.3 90.9 01.3 1 1 03 5.2

 ازبیک 011 1 1 1 1 0 3.

 ترکمن 91 91 21 1 1 3 1.4

 سایر اقوام  32.3 93.9 00.2 1 1 99 9.4

X2=39.301                 df=013             sig= 1.119 آزمون آماری 

 قوم و یاسیس اعتماد شاخص نیب رابطه: 99 جدول

در این جدول رابطه بین قوم و اعتماد سیاسی بررسی شده است. قوم پشتون، هزاره و تاجیک به ترتیب 

اند. و اقوام دیگر پس از موافق و موافق به خود اختصاص داده کامالًهای باالترین آمار را در انتخاب گزینه

درصد  32را  که قوم هزار همین گزینهدرصد آمار در حالی 91.3موافق برای قوم پشتون  کامالًی آنها. گزینه

دهد که قوم هزاره در اعتماد سیاسی نسبت به های این شاخص نشان میاند. با توجه به گویهانتخاب کرده

ت. عوامل مختلفی سست شده اس تأثیرتری دارد؛ زیرا که این اعتماد سیاسی تحت م حاکم نگاه بدبینانهنظا

است  1.119که قوم تاجیک نیز در این نگاه متفاوت است.  آزمون آماری بدست آمده در این رابطه همچنان

 دهد. که  تفاوت معناداری را نشان نمی

 

 سرابطه بین شاخص اعتماد سیاسی و جن

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 مخالف

بی 

 نظر
 موافق

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 93 91.1 02.3 0 0 213 57.6

 زن 91.1 99.0 3.2 1 1 039 42.1

X2=03.091                df=29                   sig= 1.199 آزمون آماری 

 جنس و یاسیس اعتماد شاخص نیب رابطه: 91 جدول

 

ی آن با شاخص اعتماد سیاسی یکی دیگر از روابطی است که در اینجا مورد بررسی قرار جنس و رابطه

درصد را آمار را  91.1درصد و  93موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای گرفته است. مردان در انتخاب گزینه

موافق و موافق به ترتیب آمارهای  کامالًهای ر انتخاب گزینهدرصد؛ اما زنان د 02.3ی بی نظر دارند و گزینه

درصد. در اینجا تفاوت بسیار اندک و کوچکی بین انتخاب  3.2نظر ی بیرا دارند و در گزینه 99.0و  91.1
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تفاوت معناداری را بین این دو گزینه نشان  آزمون آماریزنان و مردان وجود دارد؛ ولی باید توجه داشت که 

دهد. به عبارت دیگر زنان و مردان دیدگاه نسبتاً مشابهی در مورد شاخص اعتماد سیاسی در جامعه نمی

 دارند.

 رابطه بین شاخص اعتماد سیاسی و تحصیالت

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 1 1 011 1 1 0 0.3

 فارغ مکتب 92.3 39 3.0 1 1 93 10.7

 لیسانس 93.2 92.9 01.1 1.1 1.9 210 74.7

 ماستری 93.9 31 09.9 1 1 92 13.2

 دکترا 1 31 31 1 1 2 0.6

X2=1.111                                        sig= 1.092 آزمون آماری 

 التیتحص و یاسیس اعتماد شاخص نیب رابطه: 92 جدول

 

نتخاب اند در اکه فارغ از مکتب بودهز مورد بررسی قرار گرفتند. کسانیتحصیالت و اعتماد سیاسی نی

ی ماستری را سپری اند و کسانی که دورهدرصد را انتخاب کرده 39و  92.3موافق و موافق  کامالًهای گزینه

ی لیسانس این آمار تفاوت در دورهدرصد انتخاب کردند.  31درصد و  93.9ها را اند، همین گزینهکرده

های درصد موافق را انتخاب کردند. در انتخاب گزینه 92.9موافق و  کامالًدرصد  93.2اندکی دارد و آن اینکه 

ان توهای تحصیلی وجود دارد و نظر واحدی میشباهت شدیدی بین همه دوره تقریباًمخالف  کامالًمخالف و 

های این متغیر نشان است که در اینجا تفاوت معناداری را بین گزینه 1.09 یآزمون آماراز آنها بدست آورد. 

 دهد. نمی

 رابطه بین شاخص اعتماد سیاسی و شغل

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 31 91.9 1 0.2 1.3 009 31.4

 کارمند دولت  99.9 93.2 29.1 1 1 39 25.6

 سازمان خصوصی  کارمند 32.9 93 9.1 1 1 91 16.5

 استاد دانشگاه  99.0 90.0 2.2 1 1 99 9.9

 فعال مدنی  39.9 99.1 01 1 1 91 8.3

 سایر  موارد 99.2 99.2 02.3 1 1 09 4.4

X2=003.932                df=003              sig= 1.999 آزمون آماری 
 شغل و یاسیس اعتماد شاخص نیب رابطه: 93 جدول
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که در مشاغل آزاد قرار فعالیت نیز مورد بررسی قرار گرفت. کسانیشغل و رابطه آن با اعتماد سیاسی 

درصد انتخاب کردند. کارمندان  91.9درصد و  31موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای داشتند گزینه

های خصوصی که کارمندان سازماناند. در حالیدرصد انتخاب کرده 93درصد و  99ها را دولتی همین گزینه

اند. دهدرصد برای گزینه موافق انتخاب کر 93موافق و  کامالًدرصد برای گزینه  32.9در مورد اعتماد سیاسی 

به همین ترتیب استادان دانشگاه و فعالین مدنی نیز آمارهای نسبتاً مشابهی را در مورد اعتماد سیاسی 

های درج شده در دهنده این است که میزان اعتماد سیاسی با توجه به گویهاند. این شباهت آمار نشانداده

 اریآزمون آمظرات نسبتاً مشابهی دارند. ها ناین شاخص بسیار پایین است و پاسخ دهندگان در مورد گویه

 های مختلف وجود ندارد. دهد که تفاوت معناداری بین گزینهاین رابطه نیز نشان می

 

 رابطه بین شاخص اعتماد سیاسی و مذهب

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 99.2 99.3 00.1 1.1 1.9 229 78.0

 شیعه 92 22 01 1 1 31 13.8

X2= 29.102                    df=22                     sig= 1.222 آزمون آماری 

 مذهب و یاسیس اعتماد شاخص نیب رابطه: 11 جدول
 

 99.3درصد و  99.2موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای پیروان مذهب اهل سنت در انتخاب گزینه

ند. امخالف نیز درصدی بسیار کمی را انتخاب کرده کامالًهای مخالف و درصد این آمار است. حال آنکه گزینه

درصد است که تفاوت نسبی  22درصد و  92موافق و موافق به ترتیب  کامالًدر بین پیروان اهل تشیع آمار 

 های انتخاب شدهما یکی از نکاتی که قابل توجه است اینکه درصد مجموعی گزینهرا با اهل تسنن دارد؛ ا

دهد که پیروان هر دو مذهب در مورد اعتماد سیاسی نظرگاه نسبتاً یکسانی را دارند. به عبارت نشان می

شان ن آزمون آماریدیگر هر دو مذهب در نسبت به نظام حاکم نگاه مثبت و اعتماد سیاسی شدیدی ندارند.  

 تفاوت معناداری بین این دو مذهب وجود ندارد. دهد که می
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 رابطه بین شاخص اعتماد سیاسی و درآمد ماهانه

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق کامالً موافق نظربی مخالف

 های نگرشگزینه

 آمد ماهانهدر

 هزار01-21 91.1 92.9 01.3 1.3 1.3 029 50.4

 هزار 20-91 99.2 99.2 3.9 1 1 32 14.3

  هزار 90-91 99.9 39.9 3.9 1 1 92 8.8

  هزار 90-31 .31 99.9 03 1 1 29 7.2

 هزار 30-91 33 99 02.2 1 1 00 3.0

 هزار به باال 91 32.9 92 3.3 1 1 20 5.8

X2=23.229         df=003                    sig= 1.329 آزمون آماری 

 ماهانه درآمد و یاسیس اعتماد شاخص نیب رابطه: 10 جدول
 

توان شباهت درآمد ماهانه نیز با شاخ اعتماد سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه نیز می

هزار افغانی درآمد ماهانه  91-30های مختلف درآمد ماهانه پیدا کرد. کسانی که بین ای را بین گزینهنسبی

درصد. به همین منوال  99ی موافق را اند و گزینهدرصد انتخاب کرده 33موافق را  کامالًی گزینه آنها بوده،

درصد و موافق را  99.9موافق را  کامالًی هزار درآمد ماهانه آنها بوده است گزینه 91-90کسانی که بین 

ی این است که تفاوت هندهنشان د 1.32اند. آزمون آماری در این میان نیز با درصد انتخاب کرده 39.9

توان اینگونه نتیجه گرفت که افراد با سطوح معناداری بین این گزینه ها وجود ندارد. به عبارت دیگر می

 سان است. های نظام حاکم یکشان نسبت به اعتماد سیاسی به سیاستدرآمدی متفاوت هم نگاه
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 شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی

 

 شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی و سن رابطه بین

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 0.9 02.3 39.0 29.9 0 099 40.5

 سال 29-91 1 01.0 30.1 99.2 9.9 23 24.5

 سال 90-91 1 1.9 39.0 93.3 1 20 22.3

 سال 90-31 1 1 39 99 1 23 6.9

 سال 30-91 1 1.0 31 93.1 1 09 3.9

 به باال 91 1 1 92.3 31 1 1 1.9

X2= 039.339      df=023           sig= 1.331 آزمون آماری 

 سن و یاسیس عملکرد یابیارز شاخص نیب رابطه: 12 جدول
 

شود. این شاخص به دنبال ساخته میارز شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی ی همبا یکجا کردن نه گویه

 23-21که بین سنین ها است. کسانیدهندگان به پرسشابی عملکرد سیاسی از دیدگاه پاسخبررسی ارزی

اند. درصد انتخاب کرده 02.3درصد و  0.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای سال قرار داشتند گزینه

درصد. همین  29.9ی مخالف را اند و گزینهدرصد انتخاب کرده 39.0نظر را افراد همین سن ی بیگزینه

ی موافق موافق صفر و برای گزینه کامالًی سال سن دارند، برای گزینه 91-29آمار برای کسانی که بین 

نظر و مخالف در این جدول های بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده 30.1نظر را که بیاست. در حالی 01.0

ترتیب  نظر و مخالف را بههای بیگزینه ،که از شصت سال به باال قرار دارندخاب را دارند. کسانیبیشترین انت

در این رابطه  آزمون آماریکه باالترین آمار در این جدول است.  ،انددرصد انتخاب کرده 31درصد و  92.3

ول توان از این جدترتیب میدهد. بدین های مختلف نشان نمیاست که تفاوت معناداری را بین گزینه 1.33

 کنند.مردان را مثبت ارزیابی نمیچنین فهمید که افراد عملکرد سیاسی دولت و دولت
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 رابطه بین شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی و قوم

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 قوم

 پشتون 1.3 03.9 30.9 90.3 0 000 30.6

 تاجیک 1 01.1 33.0 .92 0.1 012 49

 هزاره 1 00.0 33.9 99.9 1 02 5.2

 ازبیک 1 1 011 1 1 0 0.3

 ترکمن 1 2 91 91 1 3 1.4

 سایر اقوام  1 2.2 33.3 93.9 1 99 9.4

X2= 029.991              df=021                sig=  1.000 آزمون آماری 

قوم و یاسیس عملکرد یابیارز شاخص نیب رابطه: 19 جدول  
 

 1.3 موافق کامالًی گونه ارزیابی کرده است: گزینهقوم پشتون عملکرد سیاسی نظام حکومتی را این

اند. درصد را انتخاب کرده 90.3و  30.9نظر و مخالف به ترتیب های بیدرصد. گزینه 03.9درصد و موافق 

درصد  01.1ی موافق فقط اند و برای گزینهموافق را هیچ انتخابی نکرده کامالًی گزینهقوم تاجیک اما 

درصد است. قوم هزاره  92درصد و  33.0نظر و مخالف به ترتیب های بیکه گزینهاند. در حالیانتخاب داشته

درصد.  99.9و مخالف  درصد انتخاب آمار را دارد؛ 33.9نظر را درصد و  بی 00.0ی موافق در انتخاب گزینه

ی مخالف درصد دیگر نیز گزینه 91نظر و درصد بی 91ی موافق، درصد گزینه 2در این میان قوم ترکمن 

 های عدم تفاوت معنادار بین گزینهباشد که نشان دهندهمی 0این رابطه نیز  آزمون آماریاند. را انتخاب کرده

ی را ام مختلف در مورد عملکرد سیاسی نظام حاکم نگاه منفیگونه فهمید که اقواتوان اینمی بناءًاست. 

 دارند. 

 رابطه بین شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی و درآمد ماهانه

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 آمد ماهانهدر

 هزار01-21 1.3 09.2 39.9 23.1 1.3 022 50.4

 هزار 20-91 1 9.2 99.3 92.1 1 32 14.3

  هزار 90-91 1 03.2 39.9 22.0 1 92 8.8

  هزار 90-31 1 9.2 92 39.2 1 29 7.2

 هزار 30-91 1 1 93.3 93.3 3.0 00 3.0

 هزار به باال 91 1 21 92.3 99 3 20 5.8

X2= 019.291              df= 021                sig=1.903 آزمون آماری 

 ماهانه درآمد و یاسیس عملکرد یابیارز نیب رابطه: 19 جدول
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 9.2هزار قرار دارد گزینه های موافق و بی نظر را به ترتیب  91-20ی آنها بین که درآمد ماهانهکسانی

 هزار 91-90درصد. و کسانی که بین  92.1ی مخالف را درصد انتخاب کرده اند. و گزینه 99.3درصد و 

اند. اما کسانی که باالتر از درصد انتخاب کرده 39.9نظر را درصد و بی 03.2ی موافق را درآمد دارند گزینه

اند. درصد انتخاب کرده 99درصد و  92.3نظر را به ترتیب های موافق و بیگزینه ،هزار درآمد آنها بوده 91

هزار  21-01صفر است. کسانی که بین  تقریباًموافق در تمام سطوح درآمدی  کامالًی این آمار برای گزینه

هزار  91-30اند؛ اما کسانی که بین موافق را انتخاب کرده کامالًی درصد از گزینه 1.3درآمد دارند فقط 

نظر و مخالف را به های بیاند و گزینهموافق و موافق را هیچ انتخاب نکرده کامالًهای درآمد داشتند گزینه

درصد انتخاب  3.0مخالف را  کامالًی اند. همچنان که گزینهدرصد انتخاب کرده 93.3 درصد و 93.3ترتیب 

ناداری در این رابطه وجود دهد که تفاوت معاست و نشان می 1.903در اینجا نشان  آزمون آماریاند. کرده

 ندارد.

 رابطه بین شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی و جنس

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 1 02 33.9 90.0 0.9 212 57.6

 زن 0.9 00.2 32.9 99.0 1.1 039 42.1

X2= 99.922                df= 91          sig=1.021 آزمون آماری 

 جنس و یاسیس عملکرد یابیارز شاخص نیب رابطه: 13 جدول
 

نظر ی بیدرصد. گزینه 02ی موافق را اند و گزینهموافق را هیچ انتخاب نکرده کامالًی مردان گزینه

که زنان درصد. در حالی 0.9مخالف را  کامالًی اند و گزینهدرصد انتخاب کرده 90.0درصد و مخالف  33.9

نظر و مخالف را های بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده 00.2درصد و موافق را  0.9موافق را  کامالًی گزینه

درصد انتخاب  1.1مخالف را  کامالًی اند؛ و گزینهدرصد انتخاب کرده 99.0درصد و   32.9به ترتیب 

دهد که تفاوت معناداری در این رابطه وجود ندارد. است و نشان می 1.021در اینجا  آزمون آماریاند. کرده

ه دیدگا تقریباًساند که زنان و مردان در ارزیابی عملکرد سیاسی ربه عبارت دیگر این جدول این را می

 ها.های بسیار کوچکی در بعضی گزینهمشابهی را دارند. با تفاوت
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 رابطه بین شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی و تحصیالت

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 1 1 011 1 1 0 0.3

 فارغ مکتب 1 01.9 99.0 29.0 2.9 93 10.7

 لیسانس 1.1 09.9 32.2 92.9 0 211 74.7

 ماستری 1 9.2 39.2 90.1 1 22 13.2

 دکترا 1 1 011 1 1 2 0.6

X2=1.013                           sig= 1.191 آزمون آماری 

 التیتحص و یاسیس عملکرد یابیارز شاخص نیب رابطه: 19 جدول
 

تحصیالت و رابطه آن با ارزیابی عملکرد سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا کسانی که 

درصد از  99.0درصد و  01.9نظر به ترتیب های موافق و بیتحصیالت مکتب را دارند، در انتخاب گزینه

درصد؛ اما کسانی که تحصیالت  2.9درصد و  29.0مخالف  کامالًی مخالف و ینهاند؛ گزآمار را به انتخاب کرده

درصد را  92.9درصد و مخالف  32.2درصد، بی نظر  09.9درصد، موافق  1.1موافق  کامالًلیسانس دارند 

نظر درصد بی  9.2ی موافق را اند گزینهی ماستری را ختم کردهاند. پاسخ دهندگانی که دورهانتخاب کرده

دهد که تفاوت اندکی بین تحصیالت اند. این نشان میدرصد انتخاب کرده 90.1درصد و مخالف را  39.2را 

است که تفاوت  1.191در اینجا  آزمون آماریآید. افراد با نگاه آنها به عملکرد سیاسی نظام به وجود می

 دهد.معناداری نسبتاً ضعیفی را در این رابطه نشان می

 

 شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی و شغلرابطه بین 

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 0.2 3.1 32.9 91.0 1 009 31.4

 کارمند دولت  1 3.1 92.9 29.3 0.0 39 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  1 20.1 91 93 9 91 16.5

 استاد دانشگاه  1 01 31 92.3 1 99 9.9

 فعال مدنی  1 01 99.1 .91 9.9 91 8.3

 سایر  موارد 1 02.3 39.9 90 1 09 4.4

X2= 092.239              df=023               sig= 1212 آزمون آماری 

 شغل و یاسیس عملکرد یابیارز شاخص نیب رابطه: 11 جدول
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 3.1درصد و  0.2موافق و موافق به ترتیب آمار  کامالًهای دارند در انتخاب گزینهافرادی که شغل آزاد 

درصد است؛ اما کارمندان دولتی  91.0درصد و مخالف  32.9نظر در این اینجا ی بیدرصد را دارند؛ گزینه

و مخالف به ترتیب نظر های بیکه گزینهاند. در حالیدرصد انتخاب کرده 3.1موافق را صفر و موافق را  کامالً

درصد،  99.1نظر درصد، بی 01ی موافق را اند. فعالین مدنی گزینهدرصد انتخاب کرده 29.3درصد و  92.9

موافق  کامالًی اند. استادان دانشگاه نیز گزینهدرصد انتخاب کرده 9.9مخالف را  کامالًدرصد و  91مخالف 

ها مخالف را صفر درصد. این انتخاب کامالًدرصد و  92.3درصد، مخالف  31درصد، بی نظر  01را صفر، موافق 

دهد که تفاوت است و نشان می 1.212در این رابطه نیز  آزمون آماریمشابه است.  تقریباًدر موارد متفاوت 

که مشاغل مختلف عملکرد سیاسی حکومت را به صورت این در نتیجهمعناداری در این رابطه وجود ندارد. 

 کنند. خوب ارزیابی نمینسبتاً مشابه، 

 

 رابطه بین شاخص ارزیابی عملکرد سیاسی و مذهب

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 1.1 09.0 33.2 .23 09 229 78.0

 شیعه 1 9.0 30 92 1 93 13.8

X2=99.323             df=99                sig= 1.932 آزمون آماری 

 مذهب و یاسیس عملکرد یابیارز شاخص نیب رابطه: 12 جدول

 

درصد مخالف  33.2درصد، بی نظر  09.0درصد، موافق  1.1موافق را  کامالًی پیروان اهل تسنن گزینه

درصد،  9.0اهل تشیع موافق  اند. این آمار برای پیرواندرصد انتخاب کرده 09مخالف را  کامالًدرصد و  23

دهد که تفاوت است و نشان می 1.932در اینجا  آزمون آماریدرصد است.  92درصد و مخالف  30نظر بی

 معناداری در این رابطه وجود ندارد. 
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 شاخص نگرش ملی

 رابطه بین شاخص نگرش ملی و سن

 زیاد متوسط کم تعداد درصد
خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 19.1 03.2 9.2 2.1 099 40.5

 سال 29-91 32.9 29.1 02.9 9.3 23 24.5

 سال 90-91 33.9 23.3 00.0 9.1 20 22.3

 سال 90-31 29 01 1 1 29 6.9

 سال 30-91 99.9 22.9 1 1.0 09 3.9

 به باال 91 31.0 92.3 1 1 1 1.9

X2=093.193            df=023              sig= 1.029 آزمون آماری 

 سن و یمل نگرش شاخص نیب رابطه: 13 جدول

ها پرسش از نگرش افراد شود. این گویهارز شاخص نگرش ملی ساخته میی همکردن شش گویهبا یکجا

رمانان قهنسبت به موضوعات عمده و کلیدی ملی مانند پرچم کشور، سرود ملی کشور، نگاه به نخبگان و 

-سال عمر دارند، گزینه 31-90کنید افرادی که بین که در جدول مشاهده میکشور و غیره است. همچنان

اند، که باالترین درصدی در این بین درصد انتخاب کرده 01درصد و  29های خیلی زیاد و زیاد را به ترتیب 

درصد  29.1و زیاد  32.9خیلی زیاد سال سن دارند با آمار  91-29است؛ اما از آن طرف کسانی که بین 

ون آزمهای شاخص نگرش ملی دارند. اما با آن هم اند. سنین مختلف نگاه متفاوتی به گویهکمترین همراه

ا که افراد بدر نتیجه ایندر این رابطه نشان از تفاوت معناداری بین این گزینه ها ندارد.  1.029با   آماری

سال سن داشتند،  91بیش از که ملی نسبتاً مشابه است. ولی کسانیشان به نگرش سنین مختلف نگاه

 اند. باالترین نگرش ملی را از خود نشان داده

 رابطه بین شاخص نگرش ملی و قوم

 زیاد متوسط کم تعداد درصد
خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 قوم

 پشتون 22.3 3.3 9.3 2.1 000 30.6

 تاجیک 90 21.0 2.3 9.9 011 49.0

 هزاره 31 21.2 09.1 3.9 02 5.2

 ازبیک 1 011 1 1 0 3

 ترکمن 91 1 21 21 3 1.4

 سایر اقوام  91.9 29.3 2.3 2.3 99 9.4

X2=329.23                    df=   023          sig= 1.111 آزمون آماری 

 تیقوم و یمل نگرش شاخص نیب رابطه: 21 جدول



108 
 

های خیلی زیاد و زیاد دارند. این آمار پشتون در مورد نگرش ملی باالترین درصدی را برای گزینهقوم 

 31ترین آمار را در این بین دارد، که خیلی زیاد است. و قوم هزاره از جمله متفاوت 3.3و  22.3به ترتیب 

درصد را  3.9و  09.1مخالف نظر و های بیکه گزینهدهد. همچناندرصد را نشان می 21.2درصد و زیاد 

هایی را در مورد نگرش ملی به موضوعاتی که در دهد. اقوام دیگر نیز به همین منوال تفاوتنشان می

به طور کامل  1.111 آزمون آماریهای شاخص نگرش ملی گنجانده شده است را دارا اند. در این رابطه گویه

که در این جدول باالترین نگاه مثبت به نگرش ملی را یندهد. نتیجه امعناداری را در این رابطه نشان می

یعنی نگاهی نسبتاً متفاوتی در مورد نگرش ملی اند، ه در آن طرف طیفدارند و به همین منوال قوم هزار

 که نگرش ملی شهروندان بهاند. در نتیجه اینبه عبارت دیگر کمتر به نگرش ملی تمایل نشان داده دارد.

دهد اقوامی که نگاه به آنها متفاوت بوده است، نگرش ملی قابل تغییر است. نشان میتناسب قوم آنها 

 اند. تری نیز در اینجا داشتهمتفاوت

 

 رابطه بین شاخص نگرش ملی و درآمد ماهانه

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 آمد ماهانهدر

 هزار01-21 11.9 21.3 .9 2.1 022 50.4

 هزار 20-91 33.9 23 09.3 0.3 32 14.3

  هزار 90-91 39.9 23 3.9 0.3 92 8.8

  هزار 90-31 39.2 99.9 02 1 29 7.2

 هزار 30-91 19 3 02.2 1 00 3

 هزار به باال 91 11 01 3 01 21 5.8

X2= 099.22           df=023            sig= 1.23 آزمون آماری 

 درآمد و یمل نگرش شاخص نیب رابطه: 20 جدول
 

 21-01سطح درآمد افراد با نگرش ملی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این میان کسانی که بین 

درصدی مشابهی را در انتخاب  تقریباًهزار درآمد دارند  91هزار افغانی درآمد دارند و کسانی که باالتر از 

هزار درآمد  91-30بین  کهآمار متفاوت است؛ اما کسانیی زیاد این اند و در گزینهداشتهی خیلی زیاد گزینه

درصد دارند. به عبارتی دراین میان نوعی تشابه  19ی خیلی زیاد با دارند، باالترین آمار را در انتخاب گزینه

ند اهایی متشابهفی در گزینهشود. از طرهای افراد  به تناسب سطح درآمد آنها دیده میو تفاوت در دیدگاه

های دیگر متفاوت. این تفاوت در مورد درصدی مجموعی این آمار قابل و از طرف دیگر در بعضی از گزینه

سطوح مختلف میان نشان از تفاوت معناداری بین در این  آزمون آماریمشاهده و بررسی است؛ اما با آن هم 

 21-01که افراد با سطح درآمد کمتر یعنی در نتیجه ایناست.  1.23در اینجا  آزمون آماریدرآمدی ندارد. 
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دهد درآمد باالتر نگرش را ها داشتند؛ که خود نشان میهزار، باالترین نگرش ملی را در بین دیگر گزینه

 دهد. نسبت به مسایل ملی تغییر می

 

 رابطه بین شاخص نگرش ملی و جنس

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 99.3 29.3 2.2 9.9 212 57.6

 زن .19 01.0 9.9 9.9 .032 42.1

X2=91.933              df= 23                sig= 1.13 آزمون آماری 

 جنس و یمل نگرش شاخص نیب رابطه: 22 جدول
 

درصد انتخاب کرده اند. و گزینه های بی نظر و  29.3و  99.3های خیلی زیاد و زیاد را مردان گزینه

مخالف وجود ندارد. اما  کامالًی درصد انتخاب کرده اند. در این بین گزینه 9.9و  2.2مخالف را به ترتیب 

درصد انتخاب کرده اند. در حالی  01.0درصد و  19زنان همین آمار را برای گزینه های خیلی زیاد و زیاد 

درصد است. این نگاه تفاوت نسبی را بین نگرش ملی  9.9درصد و  9.9و مخالف  که گزینه های بی نظر

های موجود شان از تفاوت معناداری بین گزینهاست ن 1.13نیز که  آزمون آماریزنان با مردان نشان میدهد. 

 شدید نیست. بسیار در این بررسی است. که البته این معناداری 

 

 تحصیالترابطه بین شاخص نگرش ملی و 

 زیاد متوسط کم تعداد درصد
خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 011 1 1 1 0 0.3

 فارغ مکتب 10.2 09 02.2 2.9 93 10.7

 لیسانس 92.3 20.0 9.1 9.1 211 74.7

 ماستری 33.9 23.2 2.3 2.0 91 13.2

 دکترا 011 1 1 1 2 0.6

X2=1.193                      sig= 1.313 آزمون آماری 

 التیتحص و یمل نگرش شاخص نیب رابطه: 29 جدول

 

ها بوده است. افراد در سطوح مختلف نگرش ملی یکی دیگر از این بررسی ی آن باتحصیالت و رابطه

ارغ دوازدهم ف اند. کسانی که از صنفملی نشان داده مسایلهای متفاوتی را از خود در مورد تحصیلی نگرش

اند و همین آمار درصد انتخاب کرده 09درصد و  10.2های خیلی زیاد و زیاد را به ترتیب گزینه ،اندشده

را دارد.  آمار این  23.2و  33.9ی ماستری آمار است و دوره 20.0و  92.3اند برای کسانی که لیسانس بوده
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ه دهد؛ اما درصد مجموعی این دو گزینیلی نشان میای را در بین سطوح مختلف تحصها تفاوتی نسبیگزینه

ی کم را کسانی که فارغ از دهد. گزینههای خیلی زیاد و زیاد نشان میآمار نسبتاً نزدیکی در مورد گزینه

 9.1درصد،  2.9اند به ترتیب های ماستری را به پایان رساندهها و کسانی که دورهاند، لیسانسمکتب بوده

مون آزی خیلی کم را انتخاب نکرده است. اند. در این بین هیچ کس گزینهد انتخاب کردهدرص 2.0درصد و 

 دهد. است که تفاوت معناداری را در این میان نشان نمی 1.313این جدول که  آماری

 

 رابطه بین شاخص نگرش ملی و شغل

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم تعداد درصد
 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 12.9 02.2 9.9 2.1 002 31.4

 کارمند دولت  93.3 02.9 3.1 2.2 39 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  39.9 .23 09.9 0.1 91 16.5

 استاد دانشگاه  99.3 21.2 3.9 2.2 99 9.9

 فعال مدنی  99.9 99.9 1 9.9 91 8.3

 سایر  موارد 21.3 9.9 9.9 1 09 4.4

X2= 009.1                    df=023                  sig= 1.139 آزمون آماری 

 شغل و یمل نگرش شاخص نیب رابطه: 29 جدول
 

ای هی آن با نگرش ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت. کسانی که شغل آزاد داشتند گزینهشغل و رابطه

های اند و کسانی که کارمند سازمانکردهدرصد انتخاب  02.2درصد و  12.9خیلی زیاد و زیاد را به ترتیب 

اند. فعالین مدنی و درصد انتخاب کرده 23درصد و  39.9ها را به ترتیب اند همین گزینهخصوصی بوده

ی خیلی زیاد دارند.  در این میان کسانی که کارمندان اساتید دانشگاه آمار نسبتاً مشابهی را در انتخاب گزینه

درصد انتخاب  02.9درصد و زیاد  93.3ی خیلی زیاد دهد که گزینهرها نشان میادارات دولتی بودند، آما

یلی ی ختر است. در این مشاغل هیچ کدام گزینهاند، که نسبت به کسانی که شغل آزاد دارند پایینکرده

های مختلف این رابطه ی تفاوت معناداری بین گزینهنیز نشان دهنده آزمون آماریاند. کم را انتخاب نکرده

 است.  1.139در این رابطه  آزمون آمارینیست. 

 رابطه بین شاخص نگرش ملی و مذهب

 زیاد متوسط کم تعداد درصد
خیلی 

 زیاد

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 10 03.0 9.1 9.2 229 78

 شیعه 39 90 02 9 99 13.8

X2=93.029          df=23          sig=  1.129  آماریآزمون  

 مذهب و یمل نگرش شاخص نیب رابطه: 23 جدول
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اند و درصد انتخاب کرده 03.0ی زیاد را درصد و گزینه 10ی خیلی زیاد را پیروان اهل سنت گزینه

درصد  39ی خیلی زیاد ی متوسط. در بین مذهب اهل تشیع همین آمار برای گزینهدرصد هم گزینه 9.1

ها درصد است. در بین شیعیان و سنی 02ی متوسط درصد است، اما برای گزینه 90ی زیاد گزینهو برای 

ر د آزمون آماریگیر و شدید نیست. در مورد نگرش ملی تفاوت اندکی وجود دارد؛ اما این تفاوت زیاد چشم

 دهد. تفاوت معناداری را نشان نمی 1.129اینجا با عدد 

 

 شاخص نگرش اقتصادی

 

 رابطه بین شاخص نگرش اقتصادی و سن

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 22.9 99.3 09.9 1 1 091 40.5

 سال 29-91 20.9 31.9 21.2 1 0.0 23 24.5

 سال 90-91 3.3 11.9 03.2 1 1 20 22.3

 سال 90-31 2 12 21 1 1 23 6.9

 سال 30-91 22.9 99.9 1 1 1 09 3.9

 به باال 91 09.9 10.9 09.9 1 1 1 1.9

X2= 210.329            df=093             sig=0 .028 آزمون آماری 
 سن و یاقتصاد نگرش شاخص نیب رابطه: 29 جدول

 

شود. در اینجا همانطور که از ساخته میارز شاخص نگرش اقتصادی به ی همبا یکجا کردن هشت گویه

-21جدول پیداست رابطه بین سن و نگرش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. کسانی که بین سنین 

اند و درصد انتخاب کرده 99.3و  22.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای سال قرار داشتند، گزینه 23

مخالف نیز هیچ  کامالًی ی مخالف صفر و گزینهاند. گزینهنتخاب کردهدرصد ا 09.9نظر را نیز ی بیگزینه

موافق و موافق را به  کامالًهای قرار داشتند گزینه 91-29انتخابی نداشته است؛ اما کسانی که بین سنین 

ای هدرصد را دارد. گزینه 21.2نظر آمار ی بیاند؛ و گزینهدرصد انتخاب کرده 31.9درصد و   20.9ترتیب 

سال عمر دارند در انتخاب  91-90درصداند؛ اما کسانی که بین  0.0مخالف به ترتیب صفر و  کامالًمخالف و 

ی بی نظر درصد را دارند و گزینه 11.9درصد و  3.3موافق و موافق به ترتیب آمارهای  کامالًهای گزینه

تخابی نشده است. کسانی که باالتر از مخالف نیز هیچ ان کامالًدرصد آمار را با خود دارد. مخالف و  03.2

که اند؛ در حالیدرصد انتخاب کرده 10.9و موافق را  09.9موافق را  کامالًی شصت سال عمر داشتند گزینه

است که تفاوت نسبتاً  1.122در این میان  آزمون آماریدرصد انتخاب شده است.  09.9نظر ی بیگزینه

ان به شکه در این رابطه افراد با سنین مختلف نگاهد. در نتیجه ایندهمعنادار بسیار ضعیفی را نشان می
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هند دنسبتاً یکسان است. افراد اتفاقات اقتصادی در کشور را به صورت نسبتاً مشابهی مورد ارزیابی قرار می

سان می اندیشند، البته با کمی ی مانند اقتصاد بازار آزاد و رونق اقتصادی کشور یکمسایلو در مواجه با 

 تفاوت. 

 رابطه بین شاخص نگرش اقتصادی و قومیت

 تعداد درصد
 کامالً

 محالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 قومیت

 پشتون 20.9 99.0 03.9 1 1 000 30.6

 تاجیک 03.1 99.9 09.9 1 1.9 012 49.0

 هزاره 03.2 92.9 03.2 1 1 03 5.2

 ازبیک 1 011 1 1 1 0 3.

 ترکمن 21 91 21 1 1 3 1.4

 سایر اقوام  3.3 99.1 23.9 1 1 99 9.4

 X2=011.909             df=155                        sig=  آزمون آماری 105. 1

 تیقوم و یاقتصاد نگرش شاخص نیب رابطه: 21 جدول
 

 امالًکهای نگرش اقتصادی نیز مورد سنجش قرار گرفت. در اینجا قوم پشتون گزینهقوم و رابطه آن با 

نظر و مخالف نیز به های بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده  99.0درصد و  20.9موافق و موافق را به ترتیب 

درصد  03.1موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای درصد و صفر است؛ اما قوم تاجیک گزینه 03.9ترتیب 

درصد   1.9مخالف  کامالًدرصد، مخالف صفر و  09.9نظر ی بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده  99.9و 

موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای انتخاب توسط این قوم انتخاب شده است. قوم هزاره در انتخاب گزینه

مخالف  کامالًهای مخالف و درصد؛ گزینه 03.2نظر را ی بیدرصد آمار  دارد و گزینه 99.9درصد و  03.2

آزمون های ازبیک و ترکمن نیز پس از اینها آمارهای متفاوتی را دارند. در اینجا در اینجا صفر است. قوم

توان دهد. به عبارت دیگر میاست که تفاوت معناداری را در بین اقوام مختلف نشان نمی 1.013 آماری

 .  دهنداقتصادی دیدگاه نسبتاً مشابهی را نشان می مسایلواجه با نتیجه گرفت که اقوام مختلف در م
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 رابطه بین شاخص نگرش اقتصادی و درآمد ماهانه

 تعداد درصد
 کامالً

 محالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 آمد ماهانهدر

 هزار01-21 20.3 92.9 03.2 1 1 029 50.4

 هزار 20-91 09.3 99.3 29.0 1 1 32 14.3

  هزار 90-91 3.9 10.3 03.9 1 9.0 92 8.8

  هزار 90-31 03.2 93.2 02 1 1 29 7.2

 هزار 30-91 3 99 93.3 1 1 00 3.0

 هزار به باال 91 29.2 91 3.3 1 1 20 5.8

X2= 299.02                   df=093           sig=  آزمون آماری 000. 1

 ماهانه درآمد و یاقتصاد نگرش شاخص نیب رابطه: 22 جدول
 

هزار درآمد  91بین درآمد ماهانه و نگرش اقتصادی نیز بررسی صورت گرفته است. کسانی که باالتر از 

اند که درصد درصد انتخاب کرده 91درصد و  29.2موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای اند، گزینهداشته

ی مخالف هم در اینجا صفر است. شود که باالترین آمار را در اینجا دارد. گزینهدرصد می 31 مجموعی آن

زمون آاقتصادی کشور به وجود آمده است. با توجه به  مسایلبا باالتر رفتن درآمد ماهانه تفاوت در نگاه به 

وجود دارد و این دو متغیر دهد که رابطه معناداری در این جدول است، نشان می 1.111در اینجا که  آماری

شان به ساختار اقتصادی که افراد در سطوح درآمدی متفاوت نگاهبا هم روابط معناداری دارند. در نتیجه این

 کند.و نگرش آنها در مورد اقتصاد حاکم بر وضعیت جامعه تغییر می

 

 رابطه بین شاخص نگرش اقتصادی و جنس

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 03.9 93.0 03.9 1 1 213 57.6

 زن 22.3 99.9 09.0 1.1 1 039 42.1

X2= 91.99        df=99               sig=  آزمون آماری 174. 1

 جنس و یاقتصاد نگرش شاخص نیب رابطه: 23 جدول
ی اند؛ گزینهدرصد انتخاب کرده 93.0درصد و  03.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای مردان گزینه

 کامالًهای مخالف نیز در اینجا صفر است؛ اما زنان گزینه کامالًدرصد و مخالف صفر است.  03.9نظر بی

صد؛ مخالف در 09.0نظر ی بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده 99.9درصد و  22.3موافق و موافق را به ترتیب 

است که تفاوت  1.019در اینجا  آزمون آماریباشد. درصد و صفر می 1.1مخالف نیز به ترتیب  کامالًو 

اقتصادی کشور  مسایلکه زنان و مردان در مورد دهد. در نتیجه اینمعناداری را در این رابطه نشان نمی

 سانی را دارند.  نگاه نسبتاً هم
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 و تحصیالت رابطه بین شاخص نگرش اقتصادی

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 1 1 011 1 1 0 0.3

 فارغ مکتب 91.2 39 02.2 1 1 93 10.7

 لیسانس 02.0 99.2 03.0 1 1 210 74.7

 ماستری 02.3 91.9 23 1 2.0 92 13.2

 دکترا 1 31 31 1 1 2 0.6

X2=  1.093                                       sig= 1.110 آزمون آماری 

 التیتحص و یاقتصاد نگرش شاخص نیب رابطه: 31 جدول

ند ابین تحصیالت افراد و نگرش اقتصادی آنها نیز بررسی صورت گرفت. کسانی که از مکتب فارغ شده

درصد  02.2نظر ی بیاند؛ گزینهدرصد انتخاب کرده 39درصد و  91.2موافق و موپافق را  کامالًهای گزینه

ای هاند در انتخاب گزینهمخالف در اینجا صفر است، اما کسانی که لیسانس بوده کامالًهای مخالف و و گزینه

درصد و  03.0نظر بی یدرصد آمار  را دارند. گزینه 99.2درصد و  02.0موافق و موافق به ترتیب  کامالً

 کامالًی درصد برای گزینه 02.3ی ماستری آمار مخالف به ترتیب هر دو صفر است. دوره کامالًمخالف و 

های نظر انتخاب شده است. گزینهی بیدرصد گزینه 23ی موافق دارد؛ و درصد برای گزینه 91.9موافق و 

است که نشان  1.110در اینجا  آزمون آماریاست.  درصد 2.0مخالف نیز به ترتیب صفر و  کامالًمخالف و 

که افراد با سطوح تحصیلی متفاوت دهد در بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه اینمی

شود. به عبارت دیگر باال رفتن تحصیالت افراد بر نگرش آنها نسبت اقتصادی متفاوت می مسایلشان به نگاه

 گذار است.تأثیراقتصادی  مسایلبه 

 رابطه بین شاخص نگرش اقتصادی و شغل

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 20.3 91.3 01.3 1 1 009 31.4

 کارمند دولت  09.0 99.1 09.1 1 1 39 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  09.1 99.1 09.1 1 1 91 16.5

 استاد دانشگاه  00.0 12.1 09.3 1 2.2 99 9.9

 فعال مدنی  29.9 39.1 21 1 1 91 8.3

 سایر  موارد 90.9 39.9 02.3 1 1 09 4.4

X2= 013.092             df=091            sig= 1.033 آزمون آماری 

 شغل و یاقتصاد نگرش شاخص نیب رابطه: 30 جدول
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 91.3درصد و  20.3موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای که شغل آزاد دارند در اینجا گزینهکسانی

مخالف هم هر دو صفر است؛ اما  کامالًدرصد، مخالف و  01.3نظر ی بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده

 99.1درصد و  09.0رتیب موافق و موافق را به ت کامالًهای اند گزینهکه کارمندان ادارات دولتی بودهکسانی

مخالف  کامالًهای مخالف و درصد انتخاب شده است. گزینه 09.1نظر ی بیاند؛ گزینهدرصد انتخاب کرده

اند. درصد انتخاب کرده 39.1درصد و  29.9موافق و موافق را  کامالًهای هم صفر است. فعالین مدنی گزینه

است که تفاوت  1.033در این رابطه  آزمون آماریمخالف نیز صفر است.  کامالًدرصد، مخالف و  21نظر بی

دهد. آنچنان که در این جدول های مختلف مشاغل در این رابطه نشان نمیمعناداری را در بین گزینه

اقتصادی با دیگران بسیار متفاوت است. آنها  مسایلشان نسبت به شود اعضای جامعه مدنی نگاهمشاهده می

ها و رویکردهای اقتصادی در بازار آزاد و سیستمی که در های برنامهضعیت اقتصادی را از دریچهبهبود و

 بینند.  افغانستان دنبال شده است می

 

 رابطه بین شاخص نگرش اقتصادی و مذهب

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 02.1 99.1 09.9 1 1 929 78.0

 شیعه 09 99 21 1 1 31 13.8

X2=99.309         df=90                    sig= 1.192 آزمون آماری 

 مذهب و یاقتصاد نگرش شاخص نیب رابطه: 32 جدول

 

نظر اند. بیدرصد انتخاب کرده 99.1درصد و موافق را  02.1موفق را  کامالًی پیروان اهل تسنن گزینه

وافق م کامالًهای مخالف هم هیچ انتخابی نداشته است. پیروان اهل تشیع گزینه کامالًدرصد، مخالف و  09.9

 کامالًدرصد، مخالف و  21نظر ی بیاند. گزینهدرصد انتخاب کرده 99درصد و  09و موافق را به ترتیب 

است که تفاوت بسیار اندک  1.192در اینجا  آزمون آماریمخالف هم در اینجا هیچ انتخابی نداشته است. 

انی را ساقتصادی نگرش نسبتاً یک مسایلدهد. زنان و مردان نسبت به معناداری را در این رابطه نشان می

ادی بین اقتص مسایلدهد که همگونی نگرشی نسبت به دهند. این نشان میبا تفاوت بسیار اندک نشان می

 زنان و مردان وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 المللیشاخص نگرش بین

 

 المللی و سنرابطه بین شاخص نگرش بین

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 سن

  سال 21-23 22.9 93.9 20.2 01.2 1 091 40.5

 سال 29-91 22.3 90.9 23.2 9.1 1 23 24.5

 سال 90-91 03.2 99.3 29.1 1.9 0.2 20 22.3

 سال 90-31 91 22 22 9 1 23 6.9

 سال 30-91 22.9 31 09 1.0 1 09 3.9

 به باال 91 22.9 22.9 22.9 09 1 1 1.9

X2=019.932              df=021              sig= 1.29 آزمون آماری 

 سن و المللی¬نیب نگرش شاخص نیب رابطه: 39 جدول
 

المللی به وجود می آید. این شاخص به دنبال ارز شاخص نگرش بینی همبا یکجا کردن پنج گویه

که در جدول مشاهده المللی پاسخ دهندگان در درون فرهنگ سیاسی است. همچنانبررسی نگرش بین

 مسایلعمر داشتند، کسانی بودند که باالترین آمار را در مورد  91-30شود کسانی که بین سنین می

درصد را  31درصد و  22.9موافق و موافق برای این سن به ترتیب  کامالًهای اند. گزینهالمللی داشتهبین

ن تریدهد. و پایینمی های دیگر نشاندهد که درصد مجموعی آن باالترین آمار را در بین گزینهنشان می

سال به باال سن دارند.  91دهند که از موافق و موافق را کسانی تشکیل می کامالًهای آمار را برای گزینه

موافق و  کامالًهای دهد، گزینهسن دارند که به عبارتی سن میانسالی را نشان می 91-90افرادی که بین 

های افراد در سنین مختلف . این امر نشان از تفاوت در دیدگاهانددرصد انتخاب کرده 99.3و  03.2موافق را 

 دهد. است و تفاوت معناداری را در این بین نشان نمی 1.29در این رابطه  آزمون آماریدهد؛ اما را نشان می
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 المللی و قومرابطه بین شاخص نگرش بین

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 قوم

 پشتون 21.3 91.2 29.9 .3 0 000 30.6

 تاجیک 21.2 93.3 23.2 2.9 1 012 49.0

 هزاره 90.9 32.9 03.2 1 1 03 5.2

 ازبیک 1 011 1 1 1 0 3

 ترکمن 21 91 21 1 1 3 1.4

 سایر اقوام  21.9 92.9 93.9 00.2 1 99 9.4

X2=23.191                 df=003              sig= 1.329 آزمون آماری 

 تیقوم و المللی¬نیب نگرش شاخص نیب رابطه: 39 جدول

 

ی درصد انتخاب کرده است و گزینه 91.2درصد و موافق را  21.3موافق را  کامالًی قوم پشتون گزینه

درصد موافق انتخاب کرده  93.3درصد و  21.2موافق را  کامالًدرصد. قوم تاجیک پس از آن  29.9نظر را بی

در مورد نگرش  تقریباًدرصد آمار تشکیل میدهد. اما قوم هزاره  23.2ی بی نظر را که گزینهاست. در حالی

درصد، باالترین انتخاب را دارد. ترکمن  32.9درصد و موافق با  90.9موافق با  کامالًبین المللی گزینه های 

درصد را انتخاب کرده اند. و قوم  91درصد و موافق  21موافق  کامالًی این آمار باال هستند. گزینه ها نیز در

 1.329این رابطه  آزمون آماریی موافق را انتخاب کرده است. ازبیک که فقط یک نفر بوده است گزینه

 است و تفاوت معناداری را در این بین نشان نمیدهد. 

 

 المللی و درآمد ماهانهنرابطه بین شاخص نگرش بی

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 آمد ماهانهدر

 هزار01-21 29 93.3 21.9 3.9 1.3 029 50.4

 هزار 20-91 20.2 92.0 22.2 0.3 1 32 14.3

  هزار 90-91 22.0 31 03.9 9.9 1 92 8.8

  هزار 90-31 29.3 39.2 03.2 1 1 99 7.2

 هزار 30-91 21 02 99.9 02.2 1 00 3.0

 هزار به باال 91 29.2 32 03 3 1 20 5.8

X2=002.019                      df=003          sig= 1.919 آزمون آماری 

 ماهانه درآمد و المللی¬نیب نگرش شاخص نیب رابطه: 33 جدول
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موافق و موافق را به  کامالًهای هزار افغانی درآمد ماهانه آنها بوده است، گزینه 31-90کسانی که بین 

های باالترین آمار است. پس از اند که در بین دیگر گزینهدرصد انتخاب کرده 39.2درصد و  29.3ترتیب 

اند آمد داشتههزار در 91-30هزار درآمد داشتند، قرار دارند. کسانی که بین  91-90آن کسانی که بین 

 یهای سن از گزینهاند که باالترین درصد در بین تمام گزینهدرصد انتخاب کرده 99.9نظر را ی بیگزینه

زمون آهیچ کس انتخاب نکرده است و شباهت شدیدی دارد.  تقریباًمخالف را  کامالًی نظر است. گزینهبی

 دهد. ها نشان نمیاست و تفاوت معناداری را بین این گزینه 1.919در این رابطه  آماری

 

 المللی و جنسرابطه بین شاخص نگرش بین

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 جنس

 مرد 01.1 99.0 22.2 01.3 0 213 57.6

 زن 90.9 99.9 03.9 9.9 1 039 42.1

X2= 90.12                 df=29      sig= 1.039 آزمون آماری 

 جنس و المللی¬نیب نگرش شاخص نیب رابطه: 39 جدول

اند درصد انتخاب کرده 99.0درصد و  01.1موافق و موافق به ترتیب  کامالًهای مردان در انتخاب گزینه

و  01.3مخالف نیز به ترتیب  کامالًهای مخالف و اند. گزینهدرصد انتخاب کرده 22.2نظر را ی بیو گزینه

درصد  90.9موافق و موافق  کامالًهای دهد؛ اما زنان همین آمار را برای گزینهدرصد از آمار را تشکیل می 0

 کامالً یدهد. گزینهدرصد تشکیل می 03.9نظر ی بیکه گزینهدهد. در حالیدرصد تشکیل می 99.9و 

است و تفاوت معناداری را  1.039در این رابطه  آزمون آماریهم مخالف برای زنان آمارش صفر است. با آن

نظر بی یالمللی خود را با توجه به آمار گزینهکه مردان نگرش بیندهد. در نتیجه ایندر این رابطه نشان نمی

ا نسبت المللی آنهموافق و موافق نگرش بین کامالًهای هکه مردان با توجه به گزینکنند و یا اینیا پنهان می

 های این شاخص قرار دارد. تری در نسبت به گویهبه زنان در وضعیت پایین

 المللی و تحصیالترابطه بین شاخص نگرش بین

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق نظربی مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 تحصیالت

 ندارم 1 011 1 1 1 0 0.3

 فارغ مکتب 02.2 99 93.3 3.2 2.9 93 10.7

 لیسانس 29.9 92.0 20.2 3.9 1 210 74.7

 ماستری 09.1 32.0 21.0 9.2 1 22 13.2

 دکترا 1 1 011 1 1 2 0.6

X2= -.050                             sig= 1.991 آزمون آماری 

 التیتحص و یالمللنیب نگرش شاخص نیب رابطه: 41 جدول 
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المللی نیز یکی دیگر از روابطی بود که مورد سنجش قرار گرفت. در رابطه بین تحصیالت و نگرش بین

درصد  99درصد و  02.2موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای که فارغ مکتب بودند گزینهاینجا کسانی

المللی نگاه وسیع بین مسایلدهد نسبت به درصد که نشان می 93.3 نظر رای بیاند؛ و گزینهانتخاب کرده

 29.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای اند گزینهای ندارند. اما کسانی که لیسانس بودهبینانهو خوش

اند پس از آنها قرار ی ماستری را سپری کردهاند. و کسانی که دورهدرصد انتخاب کرده 92.0درصد و 

 دهد.ها نشان نمیاست که تفاوت معناداری را بین گزینه 1.991در این رابطه  آزمون آماریگیرند. می

 

 المللی و شغلرابطه بین شاخص نگرش بین

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 مخالف

بی 

 نظر
 موافق کامالً موافق

 های نگرشگزینه

 شغل

 شغل آزاد 02.9 91.1 90.9 00.9 1.3 009 31.4

 کارمند دولت  22 99 29.1 3.9 1 39 25.6

 کارمند سازمان خصوصی  23 90.1 .23 2.9 1 91 16.5

 استاد دانشگاه  03.9 33.9 03.9 3.9 1 99 9.9

 فعال مدنی  21 39.9 21 9.1 1 91 8.3

 سایر  موارد 23 31 02.3 09 1 09 4.4

X2=  011.09              df=021               sig= 1.139 آماری آزمون 

 شغل و المللی¬نیب نگرش شاخص نیب رابطه: 32 جدول
 

درصد  91.1درصد و  02.9موافق و موافق را به ترتیب   کامالًهای که شغل آزاد دارند گزینهکسانی

بین باالترین درصد. در این  00.9اند و مخالف درصد انتخاب کرده 90.9نظر را ی بیاند. گزینهانتخاب کرده

درصد و  22موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای نظر داراست. کارمندان دولتی گزینهی بیآمار را گزینه

ها دارند. اند؛ اما در این میان باالترین آمار را فعالین مدنی در بین تمام گزینهدرصد انتخاب کرده 99

دهد اند. این آمار نشان میدرصد انتخاب کرده 39.9درصد و  21موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای گزینه

المللی در بیان اعضای جامعه مدنی بوده است. پس از آن اساتید دانشگاه که باالترین سطح نگرش بین

است که تفاوت معناداری را در این بین نشان  1.139در اینجا  آزمون آماریجایگاه بعدی را دارند. با آن هم 

 دهد. نمی
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 المللی و مذهبرابطه بین شاخص نگرش بین

 تعداد درصد
 کامالً

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

 کامالً

 موافق

 های نگرشگزینه

 مذهب

 سنی 22.9 92.2 29.1 3.3 1.9 229 78.0

 شیعه 21 92 91 2 1 31 13.8

X2= 21.101             df=29          sig= 1.990 آزمون آماری 

 مذهب و المللی¬نیب نگرش شاخص نیب رابطه: 33 جدول
 

درصد  92.2درصد و  22.9موافق و موافق را به ترتیب  کامالًهای پیروان مذهب اهل تسنن گزینه

ی اند. گزینهدرصد انتخاب کرده 92درصد و  21اند. همین آمار را پیروان مذهب اهل تشیع انتخاب کرده

ی که گزینهدرصد آمار را گرفته است. همچنان 91درصد و برای اهل تشیع  29.1اهل تسنن نظر برای بی

 1.990درصد برای اهل تشیع است. آزمون آماری در این رابطه  2درصد برای اهل تسنن و فقط  3.3مخالف 

 دهد. است و بر این اساس تفاوت معناداری را بین این دو نشان نمی
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 فصل پنجم

 تحلیلی بر وضعیت فرهنگ سیاسی مردم هرات 

ا ی هرات رشناختانهایم که نخست نتایج جامعههای پژوهش، تالش ورزیدهگیری کلی از دادهدر نتیجه

ی این والیت، شناختبررسی کنیم و سپس فرهنگ سیاسی مردم هرات را با توجه به مشخصات جامعه

ایم که  اصالت تعداد ایم؛ زیرا به صورت ضمنی دریافتهکردهیابیم. در تحلیل، از والیت هرات یادآوری در

ا هی آنان با مناسبات روستاهای ولسوالیرسد و رابطههای هرات میشوندگان، به ولسوالیزیادی از پرسش

د اناند که در هرات سکنی گزیدهبه صورت دوامداری وجود دارد. حتا تعدادی از افراد، از والیات دیگری بوده

 روند. روزه شهروند هرات به شمار میو ام

 

 شناختیتحلیل جامعه

ی کلی به دست آمده است. هرات دارای شناختی این پژوهش، سه نتیجههای جمعیتهای دادهاز تحلیل

های اجتماعی در این ی متوسط است و شکافای متکثر است، هرات بیشتر دارای جمعیت طبقهجامعه

 والیت قابل شناسایی است.

 ای متکثر استالف( هرات دارای جامعه

 .زبان و مذهب  تحلیل گردیده است ی هرات با سه شاخص، قوم،تکثر جامعه

 

 قوم .0

های دهد که هرات رنگین کمانی از اقوام، مذاهب و زبانشناختی نشان میهای جمعیتنتایج داده     

تمامی اقوام کشور را دربرگرفته است.  تقریباًهای آماری ی موزاییکی هرات، طبق دادهگوناگون است. جامعه

ی سایر اقوام هم درصد ها، گزینهها و ترکمنها، ازبکها، هزارهها، پشتونی تاجیکدر این والیت، برعالوه

 ی موزاییکی هرات است.خوبی مبین، جامعهکوچکی را نشان داده است که به
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 مذهب .2

مذهب دهد که والیت هرات، اکثریتی سنیمذهب نشان می شناختی در بخشهای جمعیتبررسی داده     

 کنند.  توجهی از اهل تشیع زندگی میدارد که در کنار اقلیت قابل

 

 زبان .9

دهد که زبان فارسی دارای اکثریت قاطعی است؛ اما در کنار فارسی، های پژوهش نشان میهرچند داده    

 شوندگان، زبانها، برخی از پرسشدارد. در کنار این زبان پشتو، ترکمنی، ازبکی گویندگان خاص خود را

 ی سایر موارد جای گرفته است.  اند که در گزینههای یادشده، انتخاب کردهخود را غیر از زبان

 

 ی متوسط استای دارای اکثریت طبقهب( هرات جامعه

ت دسگیری بهنتیجه های سن، تحصیالت و شغل، اینشناختی در شاخصهای جمعیتطی بررسی داده    

 ای متوسط است.ی هرات، جامعهآمده است که جامعه

 درآمد .1

ی متوسط در یک جامعه، درآمد یکی از متغیرهای اساسی است. متغیر درآمد نشان در تشخیص طبقه    

نفر چنین درآمدی داشته  029هزار بوده است که 21تا  01دهندگان، بین دهد که بیشترین درآمد پاسخمی

 ی متوسط بودن جامعه است.هزار داشته است که بیانگر، طبقه 91تا  20نفر دیگر درآمدی بین  32. اند

 تحصیالت .2

ی متوسط یک جامعه است. شناسان، تحصیالت از متغیرهای تشخیص طبقهبر اساس اعتماد جامعه    

بیسواد هم در پژوهش ی باسوادی است. هرچند تعدادی های پژوهش نشان داده است که هرات جامعهداده

ها از فارغ مکتب تا ی تحصیل آناند که درجهدهندگان باسوادانی بودهاند؛ اما اکثریت پاسخشرکت کرده

 توجهی از آنان لیسانس هستند. بندی شده است که اکثریت قابلدکترا تقسیم

 شغل .3

غل دهندگان، شپاسخی متوسط است. بخش اعظم شغل یکی دیگر از متغیرهای اساسی تشخیص طبقه    

د و انتوجهی هم شغلی دولتی داشتهاند. تعداد قابلحال دانشجو هم بودهاند که در عینآزاد را انتخاب کرده

که، تعدادی هم های دولتی و خصوصی هم حضور دارند. ضمن ایندهندگان، استادان دانشگاهدر میان پاسخ

 نامه مطرح نشده است. هایی بوده که در پرسشلاند که عبارت از شغسایر موارد را انتخاب کرده

 

 های اجتماعی ج( شکاف

های فعال در یک جامعه های اجتماعی از مباحث مهم، جوامع بشری است. هرچه تعداد شکافشکاف    

ر نگرش ای دکنندههای اجتماعی نقش تعیینرود و شکافبیشتر باشد؛ نگرانی از ستیزش اجتماعی باال می

 بندی کند. تواند فرهنگ سیاسی جامعه را  صورتجامعه دارد که میعمومی 
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 . شکاف نسلی 1

های متفاوتی تبلور یافته است. با های اجتماعی در شاخصدهد که شکافهای پژوهش نشان میداده

لمللی، اهای آگاهی سیاسی، باور به حکومت دینی، نگرش بیناین حال نسل جوان با نسل پیشین در شاخص

های دیگر این امر متفاوت است. ورزی نگرش مشابهی دارند؛ اما در شاخصمشارکت سیاسی و نقش قومیت

شود؛ زیرا هرچه سن باالتر رفته است؛ نگرش افراد در شاخص نگرش اقتصادی تفاوت دیدگاه دیده می

ند. انشان دادهساالن موافقت بیشتری تر شده است و در شاخص اعتماد به نهادهای سنتی، بزرگاقتصادی

تر بوده و جوانان به نهادهای دینی بیشتر توافق ساالن نسبت به جوانان قویدیگر، نگرش ملی بزرگاز سوی

ه ساالن نسبت باند، کهنکه جوانان به عملکرد سیاسی اعتماد بیشتری نشان دادهاند. در حالینشان داده

 اند. کارآیی سیاسی تردید بیشتری ابراز داشته

  شکاف قومی .2

های پژوهش قابل شناسایی است. به جز چهار شاخص آگاهی شکاف قومی با درصد باالیی در داده

وزی و نگرش اقتصادی، ذهنیت عمومی در هشت سیاسی، مشارکت سیاسی، نقش قومیت در سیاست

 گیر با هم تفاوت دارند. های چشمشاخص دیگر با تفاوت

 شکاف جنسیتی  .3

ها نگاه دو جنس زن و مرد به شاخص تقریباًکننده نیست. های تحقیق زیاد نگرانشکاف جنسیتی در داده

های  باور به حکومت دینی و اعتماد به نهادهای دینی، زنان بیشتر از مشابه بوده است. تنها در شاخص

 اند.تری از زنان داشتهاند و در مقابل مردان نگرش ملی قویمردان موافقت نشان داده

 و مدرنیته شکاف سنت  .4

ای هشکاف سنت و مدرنیته با تحلیل شاخص تحصیالت بررسی گردیده است. این شکاف یکی از شکاف

های مشارکت سیاسی و  نگرش که شاخص تحصیالت فقط در شاخصی هرات است؛ طوریفعال جامعه

م موارد با در تما اًتقریباند. عالوه بر این شاخص، فعالین مدنی المللی با دیگران نگاه مشترکی داشتهبین

 اند.افکار عمومی تفاوت دیدگاه داشته

 شکاف طبقاتی .5

شکاف طبقاتی مبتنی بر شاخص درآمد، زیاد برجسته نیست. تنها در چهار شاخص تفاوت دیدگاه 

دهد که افراد با درآمد بیشتر، نگرش ها نشان میشود. در شاخص نگرش اقتصادی، دادهطبقاتی دیده می

ر، اند و افراد با درآمد باالتمسایل دارند. افراد دارای درآمد کمتر نگرش ملی باالتری داشته تری بهاقتصادی

لکرد درآمد، به عمکه همین افراد نسبت به افراد کماند در حالیموافقت بیشتری به نهادهای دینی نشان داده

 اند. سیاسی تردید بیشتری نشان داده

  شکاف مذهبی. 9

ی هرات تشخیص داده شده است. دو مذهب شیعه و سنی در های فعال جامعهشکافشکاف مذهبی از 

المللی، احساس کارآیی سیاسی و آگاهی سیاسی ورزی، نگرش بینچهار شاخص، نقش قومیت در سیاست
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اند؛ اما در هشت شاخص دیگر، تفاوت دیدگاه این دو فرقه مذهبی محرز است. در نگرش مشابهی داشته

ند؛ اهای باور به حکومت دینی و اعتماد به نهادهای دینی کمتر موافقت نشان دادهها با شاخصکه شیعهحالی

اند. در شاخص مشارکت سیاسی، اهل تشیع موافقت بیشتری ها به نهادهای سنتی باور بیشتری داشتهسنی

هل ماد سیاسی، اهای ارزیابی عملکرد سیاسی، نگرش ملی، نگرش اقتصادی و اعتاند و در شاخصنشان داده

 اند.ی موافقت باالتری نشان دادهتسنن درجه

 

 تحلیل فرهنگ سیاسی

در تحلیل فرهنگ سیاسی هرات، به تو بخش عمده عطف توجه شده است. نخست این که فرهنگ 

گیرد و دوم این که فرهنگ های سیاسی مورد نظر آلموند و وربا قرار میسیاسی هرات در کدام نوع از فرهنگ

 هایی دارد؟هرات چه مؤلفه سیاسی

 

 الف( نوع فرهنگ سیاسی هرات

های تعیین شده، فرهنگ سیاسی محدود و مشارکتی را بررسی فرهنگ سیاسی هرات، با توجه به شاخص    

کرده است. سه متغیر دین، قوم و نگرش ملی در پیوند با فرهنگ سیاسی محدود گزینش شده است و 

المللی در پیوند با فرهنگ سیاسی مشارکتی مدنظر ادی و نگرش بینمتغیرهای دموکراسی، نگرش اقتص

های متفاوت به صورت ضعیفی قابل اند. هرچند فرهنگ سیاسی تبعی، در خالل تحلیل شاخصقرار گرفته

اند؛ فرهنگ محدود که دین و قوم به عنوان ساختارهای ایدئولوژیک عمل نکردهجاییاستخراج است؛ اما از آن

 د توجه قرار گرفته است.بیشتر مور

 

 فرهنگ محدود

های اعتماد به به نهاد دینی و اعتماد به های دو متغیر دین ) شاخصفرهنگ محدود با توجه به داده

ورزی و اعتماد به نهادهای سنتی(  و نگرش های نقش قومیت در سیاستنهادهای دینی( و قوم )شاخص

 ملی بررسی گردیده است.
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 به حکومت دینیالف( باور 

 

 

ی هرات در حالت میانه دهد؛ در مورد باور به حکومت دینی، جامعهکه نتایج جدول فوق نشان میطوری

سال، با  23 -21جوانان بین اند. از لحاظ سنی، قرار دارد. تعداد موافقان و مخالفان به شدت به هم نزدیک

که با افزایش تحصیالت، باور به حکومت دینی اند درحالیدرصد بسیار باالیی موافق حکومت دینی بوده

راز های تحصیل ابها موافقت بیشتری نسبت به سایر درجهکمتر شده است. البته در این میان، لیسانس

ها اند و شیعهه زنان بیشتر به حکومت دینی باور داشتهدهد کچنان نشان میهای پژوهش هماند. دادهداشته

ن ها به ترتیب بیشتریها، تاجیک ها، سایر اقوام و هزارهاند. از لحاظ قومی، پشتونموافقت کمتری نشان داده

ین حکومت د ی مدنی کمترین باور بهاند. از لحاظ شغلی، جامعهو کمترین باور را به حکومت دینی داشته

 اًتقریبها دهند. از لحاظ درآمد دادهدرصدهای مشابهی را نشان می تقریباًها، داده است و سایر شغلرا تبارز 

 دهند.گیری را نشان نمیمشابه است و تفاوت چشم
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 ینید حکومت به باور یقطب سه نمودار 8 نمودار
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 ب( شاخص اعتماد به نهادهای دینی  

 
 ینید ینهادها به اعتماد یقطب سه نمودار :4 نمودار

اعتمادی در حرکت در این شاخص نشان داده شده است که جامعه نسبت به نهادهای دینی، به سوی بی

دهد که جوانان بین ها نشان میدهد. دادهاست. تعداد مخالفان این شاخص، درصد محسوسی را نشان می

ها ها، تاجیکها، هزارهاند. از لحاظ قومی، پشتونسال بیشترین اعتماد را به نهاد دینی داشته 23تا  21

ر اند. هرچه درآمد افراد باالتها به ترتیب بیشترین و کمترین اعتماد به نهاد دینی داشتهها و ازبکترکمن

بوده است؛ موافقت با شاخص نهاد دینی بیشتر شده است و از منظر جنسیتی، زنان اعتماد بیشتری به نهاد  

دهد که با باالرفتن تحصیالت، اعتماد  در بخش تحصیالت نشان میهای پژوهش اند. بررسی دادهدینی داشته

ها بیشترین موافقت و افراد با تحصیالت ماستری دارای که لیسانسبه نهاد دینی کمتر شده است؛ طوری

ی جالب توجه این است که افراد دارای تحصیالت اند. نکتهها را نشان دادهموافقت کمتری نسبت به لیسانس

ند ااند. از لحاظ شغلی، بیشترین موافقت را افراد دارای شغل آزاد داشتهبا نهاد دینی مخالف بوده امالًکدکترا، 

ها ها بیشتر از شیعهاند و در نهایت، از دیدگاه مذهبی، سنیو فعالین مدنی کمترین موافقت را ابراز داشته

 اند.به نهاد دینی اعتماد داشته
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 ورزیتج( نقش قومیت در سیاس

 
 یورز استیس در تیقوم نقش یقطب سه نمودار :55 نمودار                                   

کننده است. درصد باالی موافقان ورزی برجسته و تعییناز دیدگاه مردم هرات، نقش قومیت در سیاست

گر این است که از لحاظ سنی، های شاخص بیاندادهدهد. به خوبی این امر را در جدول فوق نشان می

 23-21اند؛ اما در این میان سنین ی قومیت در سیاست باور داشتهکنندهتمام سنین به نقش تعیین تقریباً

ا و هها، تاجیکتمام اقوام نظر مشابهی دارند، اما هزاره تقریباًاند. از نظر قومی بیشتر موافقت را نشان داده

اند. از نظر درآمد و جنس، نظرهای ترتیب بیشتر و کمترین موافقت را نشان دادهو سایر اقوام به هاپشتون

به صورت کامل مشابه است. از دیدگاه تحصیالت، نتایج برآمده نشان  تقریباًورزی قومی موافق با سیاست

ن شده است. البته در ایدهد که هرچه تحصیالت افراد باالتر رفته است؛ باور به سیاست قومی بیشتر می

ند؛ اها، موافقت بیشتری نسبت به افرادی که ماستری و دکترا داشتهمیان فارغین صنف دوازهم و لیسانس

نشان داده شده است. از لحاظ شغلی هم نظرات مشابه بوده اما، افراد دارای شغل آزاد و کارمندان دولت 

 ی قابل توجه در این شاخص این است کهاند. نکتهدهورزی باور معتقد بوبیشتر به نقش قومیت در سیاست

ورزی قومی در دولت نبوده است. از منظر مذهبی هم از کارمندان دولت حتا یک نفر هم مخالف سیاست

 دست آمده است.نتایج مشابهی در موافقت به
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 د( اعتماد به نهادهای سنتی

 
 یسنت ینهادها به اعتماد یقطب سه نمودار :55 نمودار

تواند در مورد اعتماد به نهادهای سنتی جامعه در حالت میانه قرار دارد و تفاوت اندک موافقان، نمی

دهد که  با افزایش سن، موافقت بیشتری مشاهده شده است. ها نشان میکننده باشد. تحلیل دادهزیاد تعیین

اند. نسبت جنس و اعتماد به نهادهای سنتی مشابه اعتماد را نشان دادهکمترین  23-21در این میان، سنین 

ها و سایر اقوام بیشترین و ها، ازبکها، ترکمنها، تاجیکها، هزارهاست و از لحاظ قومی، به ترتیب، پشتون

 یدهد که هرچه درجهاند. بررسی شاخص تحصیالت نشان میکمترین اعتماد را به نهادهای سنتی داشته

 یکه در میان درجهی موافقت با نهادهای سنتی کمتر شده است، طوریتحصیل باالتر رفته است؛ درجه

صفر بوده است. از دیدگاه شغلی، کارمندان دولت و نهادهای  کامالًهای موافقت تحصیل دکترا گزینه

ت. ین مدنی صفر اساند و درصد اعتماد بین فعالخصوصی بیشترین اعتماد را به نهادهای سنتی نشان داده

 اند و از نظر درآمد ماهانه نظرات مشابه بوده است. ها موافق بودهها بیشتر از شیعهاز لحاظ مذهبی، سنی
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 ه( نگرش ملی

 یمل نگرش یقطب سه نمودار :52 نمودار 

اند. آمار زیاد به خوبی بیان گر این داشتهدهد که مردم هرات، نگرش ملی باالیی جدول فوق نشان می

 کلی،صورتاند؛ هرچند بهبیشترین موافقت را نشان داده 23-21موضوع است. در این شاخص، جوانان سنین 

ا هها، ترکمنها، سایر اقوام، هزارهها، تاجیکنرخ توافق در بین همه  باال بوده است. از منظر قومی، پشتون

اند. از دیدگاه درآمد؛ افرادی با درآمد کمتر ، بیشترین و کمترین نگرش ملی را بروز دادهترتیبها، بهو ازبک

اند. از منظر اند و درآمد میانه نگرش ملی کمتری نشان دادهو درآمد باالتر، نگرش ملی باالتری داشته

ی زهم نگرش ملاند و از نظر تحصیالت، فارغین صنف دواجنسیتی، زنان نگرش ملی کمتری را نشان داده

مشابه  ریباًتقاند. از لحاظ شغلی نظرات ی متوسط فرهنگی کمتر ابراز نگرش ملی کردهاند و طبقهقوی داشته

ها نیها کمتر از ساند و از لحاظ مذهبی، شیعهی متوسط بیشتر نگرش ملی را مدنظر داشتهاست ولی طبقه

 اند.  به نگرش ملی باور داشته

 فرهنگ مشارکتی 
های  آگاهی متغیر اصلی فرهنگ مشارکتی در پژوهش، دموکراسی انتخاب شده است و با شاخص

سیاسی، مشارکت سیاسی، احساس کارآیی سیاسی، اعتماد سیاسی و ارزیابی عملکرد سیاسی بررسی  شده 

 است و در کنار آن نگرش اقتصادی و بین المللی به تحلیل کمک کرده است. 

 

 الف( آگاهی سیاسی

ده؛ ی ارایه شکه در هفت گویهشناختی باال بوده است؛ طوریهی سیاسی بین تمام متغیرهای جامعهآگا

روز استقالل درصد افراد از سال 12.3اند. جواب درست ارایه کرده 19.9به نوع نظام سیاسی افغانستان، 

ریاست جمهوری هر پنج  دانستند که انتخاباتدهندگان میدرصد پاسخ 11.9اند و افغانستان آگاهی داشته
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 29.9اند و درستی جواب دادهافراد به 99.9شود. تعداد اعضای پارلمان افغانستان را بار برگزار میسال یک

ین های تلویزیونی، در بی برنامهاند. اما بیشترین عالقهدرصد، نام رییس پارلمان افغانستان را می دانسته

دهندگان، بیشترین عالقه را درصد را تشکیل داده است. پاسخ 33.3شوندگان، اخبار بوده است که پرسش

  اند.ارایه داده 93.3های سیاسی با به خواندن کتاب

 ب( مشارکت سیاسی

 

 
 یاسیس مشارکت یقطب دو نمودار :55 نمودار

تفاوت موافقت و مخالفت طورکلی از لحاظ مشارکت سیاسی  دوقطبی شده است. ی هرات، بهجامعه

ور به ط تقریباًهای شاخص، امیدوار کننده است. تمام سنین خیلی به هم نزدیک است؛ اما تحلیل گویه

د. متغیرهای انبه مشارکت سیاسی باور کامل ابراز کرده تقریباًاند و تمامی اقوام مشابه به مشارکت باور داشته

به صورت مشابه به مشارکت سیاسی باور  کامالًشناختی، درآمد ماهانه، جنس، تحصیالت و شغل جامعه

 ند.اها بیشتر به مشارکت سیاسی، عالقه نشان دادهها نسبت به سنیاند و فقط از لحاظ مذهبی، شیعه-داشته
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 ج( احساس کارآیی سیاسی

 

 
 یاسیس ییکارا احساس یقطب سه نمودار :59 نمودار

ال، اند. با این حکلی، مردم هرات نسبت به احساس کارآیی سیاسی، نسبتاً ناامیدانه نظر دادهصورتبه

سوم جامعه، احساس کارآیی سیاسی دارند. این احساس، بین سنین ها نشان می دهند که حداقل یکداده

اند. سال، احساس کارآیی کمتری نشان داده 91میان، افراد باالتر از مختلف کم نشان داده شده است. در این 

و  اندها احساس کارآیی سیاسی بیشتری نشان دادهها نسبت به تاجیکها و هزارهاز منظر قومی، پشتون

شان با این گزینه صفر بوده است. از لحاظ متغیر جنس، هردو ها و سایر اقوام، موافقتها و ازبکترکمن

ها ردهکاند. احساس کارآیی سیاسی بین تحصیلمرد و زن، به کارآیی سیاسی نسبتاً کم باور داشتهجنس 

نسبتاً زیاد بوده است و هرچه سطح تحصیل باالتر رفته است؛ این احساس کمتر شده است. از دیدگاه شغل، 

به کارمندان  های آزاد و فعالین مدنی احساس کارآیی سیاسی بیشتری نسبتکارمندان دولت و شغل

اند و از دیدگاه مذهبی و درآمد، احساس کارآیی پایین بوده و تفاوت خصوصی واستادان دانشگاه نشان داده

 خورد.زیادی به چشم نمی
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 د( اعتماد سیاسی

 

 
 یاسیس اعتماد یقطب سه نمودار :50 نمودار                                              

هایی که برای سنجش این شاخص در نظر گرفته شده است؛ با ساختار منفی همراه که سنجهجاییاز آن

دهند که های شاخص نشان میشدت پایین نشان داده شده است. دادهاست؛ اعتماد سیاسی مردم هرات به

ها، جیکها، تاها، هزارهلحاظ قومی، پشتوناند. از ساالن نسبت به جوانان اعتماد سیاسی بیشتری داشتهبزرگ

جنس،  اند. از لحاظها به ترتیب بیشترین و کمترین اعتماد سیاسی را نشان دادهها و ترکمنسایر اقوام، ازبک

دهد که هرچه هرچه شود. متغیر تحصیالت نشان میها دیده نمیشغل و درآمد ماهانه تفاوتی در دیدگاه

ماد ها از خود کمتر اعتها نسبت به سنیاعتماد سیاسی کمتر شده است و شیعه تحصیالت باال رفته است؛

 اند. سیاسی بروز داده

  

موافق بی نظر مخالف
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 ه( ارزیابی عملکرد سیاسی

 

 
 یاسیس عملکرد یابیارز یقطب سه نمودار :51 نمودار                                               

اند. تفاوت بین مخالفین ی منفی دادهفوق، مردم هرات به عملکرد سیاسی دولت نمره با توجه به جدول

ا هدهد. تحلیل دادهو موافقین عملکرد خوب دولت، به خوبی نارضایتی مردم را نسبت به دولت نشان می

د و افرا اند به عملکرد سیاسی خوب دولت، موافقت بیشتری نشان داده 23-21گر است که جوانان بین بیان

ها، سایر اقوام، ها، هزاره ها، تاجیکاند. از دیدگاه قوم، پشتونسال، کمترین توافق را نشان داده 91باالی 

ترین کم اند.  افراد دارایترتیب، بیشترین و کمترین توافق را با عملکرد سیاسی داشتهها بهها و ازبکترکمن

اند و افراد دارای درآمد بیشتر موافقت کمتری بروز اشتهدرآمد، بیشترین موافقت را با عملکرد سیاسی د

اند و هرچه تحصیالت باالتر رفته است؛ با عملکرد اند. افراد از لحاظ جنس نظرات مشابهی ارایه کردهداده

ظر اند. از منها که از این قاعده پیروی نکردهسیاسی موافقت کمتری نشان داده شده است؛ به جز لیسانس

ه ها نسبت باند و سنیافراد شغل آزاد، موافقت ضعیفی با عملکرد خوب سیاسی ارایه کردهشغلی، فقط 

  اند.ها بیشتر به عملکرد سیاسی خوب باور داشتهشیعه
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 ز( نگرش اقتصادی

 

 
 یاقتصاد نگرش یقطب سه نمودار :51 نمودار                                                          

دهد که نگرش اقتصادی مردم هرات با درصد باالیی مثبت است. این نگرش از جدول فوق نشان می

منظر متغیرهای قوم، جنس و شغل مشابه بوده است؛ اما از لحاظ سنی هر چه سن باالتر رفته است؛ نگرش 

شده  تربوده است؛ نگاه افراد اقتصادی اقتصادی تغییر کرده است. از سوی دیگر، هرچه درآمد ماهانه باالتر

ها به سنی ها نسبتاست و با باالرفتن سطح تحصیالت، توقعات اقتصادی باالتر رفته است و در نهایت، شیعه

 اند. تری را نشان دادهنگرش پایین

  

موافق بی نظر مخالف
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 المللیک( نگرش بین

 

 
 یالمللنیب نگرش یقطب سه نمودار :58 نمودار                                                                  

 اند، تفاوت نظرات زیاد نسبت به کم، گویایالمللی نظر مثبتی داشتهمردم هرات نسبت به نگرش بین

دهد که  نسبت به متغیرهای سن، درآمد ماهانه، شاخص نشان میهای این این مطلب است. تحلیل داده

اند. در این شاخص تنها، المللی مشابهی را بروز دادهجنس، تحصیالت، شغل و مذهب، افراد نگرش بین

ترتیب ها، بهها و ازبکها، ترکمنها، سایر اقوام، تاجیکها، پشتوننگرش قومی تفاوت داشته است. هزاره

 اند.  المللی را نشان دادهترین نگرش بینپایینباالترین و 

توان با تحلیل دو فرهنگ های پژوهش میهای دادهسوگیریوبا توجه به توضیحات باال و تحلیل سمت

 محدود و مشارکتی نوع فرهنگ سیاسی حاکم بر هرات را مشخص ساخت.
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 هرات سیاسی فرهنگ با محدود سیاسی فرهنگ طهبرا 

 

 

 

های فرهنگ محدود در هرات بسیار برجسته نیست. هرچند شاخصدهد؛ که جدول باال نشان میطوری

ورزی و نگرش ملی، قوی نشان داده شده، اما باور به حکومت دینی در سطح میانه نقش قومیت در سیاست

لط توان از تسقرار گرفته و اعتماد به نهادهای دینی، رو به افول نهاده است. بنابراین به صورت قطعی نمی

ها چون ذهنیت قومی و نگرش محدود در هرات سخن گفت هرچند که هنوز برخی شاخصفرهنگ سیاسی، 

 های قوی فرهنگ محدود است.ملی انحصارطلب، بیانگر رگه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

فرهنگ سیاسی 

 محدود 

 باور به حکومت دینی

به نهادهای دینیاعتماد   

 میانه 

 به افول  رو

نقش قومیت درسیاست 

 ورزی

های نگرش

 جامعه
هاشاخص  

 میانه 

 نگرش ملی  قوی 

 هرات یاسیس فرهنگ با محدود یاسیس فرهنگ رابطه: 2 شکل
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 هرات سیاسی فرهنگ با مشارکتی سیاسی فرهنگ رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هرات یاسیس فرهنگ با یمشارکت یاسیس فرهنگ رابطه: 5 شکل

 

این است  گرالمللی، بیانسه شاخص آگاهی سیاسی، نگرش اقتصادی و نگرش بینر فرهنگ مشارکتی د

که مردم هرات به فرهنگ سیاسی مشارکتی باور عمیقی دارند. شاخص مشارکت سیاسی، در میانه قرار 

دهند که مردم هرات میل به مشارکت سیاسی در انتخابات، ها در این شاخص نشان میگرفته است. داده

ورزند. بنابراین تحلیل واقعی همایش دارند؛ اما از عضویت رسمی در یک حزب سیاسی ابا میتظاهرات و 

 دهد که مردم هرات به مشارکت سیاسی باور زیادی دارند. این شاخص هم نشان می

نگرش مردم هرات نسبت به سه شاخص احساس کارآیی سیاسی، اعتماد سیاسی و ارزیابی سیاسی، کم 

ها نیست؛ بلکه مردم به عملکرد این مسأله به معنی عدم باور مردم به این شاخص نشان داده شده است.
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 ارزیابی عملکرد
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المللی  نگرش بین  
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های نگرش
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اند که این خود به نحوی مشارکت گذار، دموکراتیک و موفق، اعتراض نمودهدولت به عنوان یک دولت خدمت

 دهد. سیاسی را نشان می

 هرات، هرچند به فرهنگ سیاسیرسیم که فرهنگ سیاسی با توجه به توضیحات باال، به این نتیجه می

هایی قوی از فرهنگ محدود را با خود همراه دارد. بنابراین فرهنگ مشارکتی باور داشته است؛ اما رگه

سیاسی هرات بین فرهنگ محدود  و مشارکتی در نوسان است که میل این فرهنگ به سوی فرهنگ 

ه ویژه در سنظرهای عمیق، بهه تفاوتدیگر، فرهنگ سیاسی هرات با توجمشارکتی بیشتر است. از سوی

 گرا تشخیصشاخص احساس کارآیی، اعتماد سیاسی و ارزیابی عملکرد سیاسی، فرهنگ سیاسی منازعه

فرهنگ های مستقلی که فرهنگ های اجتماعی متعدد، خردهشود. از سوی دیگر، با وجود شکافداده می

جتماعی، های اها با توجه به شکاففرهنگ. این خردهکنند؛ قابل شناسایی استسیاسی مستقلی را دنبال می

ندی بگیرند. فرهنگ سیاسی هرات، با توجه به تقسیمهای قومی، مذهبی، نسلی و تحصیلی را در برمیگروه

های متفاوتی را در خود فرهنگگراست که خردهمشارکتی منازعه -آلموند و وربا،  فرهنگ سیاسی محدود

 -بندی آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی محدودگ سیاسی هرات، با توجه به تقسیمجای داده است.لذا فرهن

 توان فرهنگ سیاسی چندپاره  نامید.ی روزنبان، این فرهنگ را میمشارکتی است و از دیدگاه نظریه

 های فرهنگ سیاسی هراتب( مؤلفه

ها بوده است و این مؤلفهی خاص پژوهش های فرهنگ سیاسی هرات، مربوط دورهکه مؤلفهجاییاز آن

ها مؤلفه طورقطع اینتوان بهخوش تغییر شوند؛ بناءً، نمیتواند با تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی دستمی

 های دیرپا و ماندگار تلقی کرد.  را به عنوان مؤلفه

 ناامیدی .9

دهندگان احساس ناامیدی از مشخصات اصلی فرهنگ سیاسی هرات است. درصد قابل توجهی از پاسخ

ند. اهای اعتماد سیاسی، احساس کارآیی سیاسی و ارزیابی عملکرد سیاسی، اظهار نومیدی کردهبه شاخص

صورت نایشناختی قوم و مذهب بیشتر تبلور یافته است. بهمیان، این نومیدی در  متغیرهای جمعیتدر این

 ند.ار اظهار یأس و ناامیدی را تبارز دادهها بیشتها نسبت به سنیها نسبت به سایر اقوام و شیعهکه تاجیک

 تناقض .11

ز هایی اتناقض یکی از مشخصات دیگر فرهنگ سیاسی هرات است. این تناقض بین جوانان و بخش

که به نقش قومیت دهندگان باوجودیطورمثال، درصد نظرات اکثریت پاسخها وجود دارد. بهکردهتحصیل

ند. ااند؛ خوشبین بودهآفرین چنین سیاستینهادهای سنتی که نقشورزی اعتقاد دارند؛ اما به در سیاست

 یهای باور به حکومت دینی و نهادهای دینی است که از قاعدهآمده از شاخصدستمثال دیگر، درصدهای به

 کنند.ذکرشده پیروی می

 کاری و ترس از انتقادمصلحت، محافظه .11

ی هرات در سه شاخص، اعتماد به نهادهای دینی، کاری و ترس از انتقاد در جامعهمصلحت، محافظه

نظر، بی یاعتماد به نهادی های سنتی و ارزیابی عملکرد سیاسی تبارز یافته است. در این سه شاخص، گزینه
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 پذیر به نظری هرات با مسایلی که ریسکدهد که جامعهها قرار گرفته و نشان میباالتر از سایر گزینه

 کنند.پیشه میکاری رسند؛ محافظهمی

 عطش مشارکت سیاسی  .12

های آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، نگرش اقتصادی و نگرش عطش مشارکت سیاسی در شاخص

 المللی با درصد باالیی در میان تمام متغیرهای جمعیت شناسی وجود داشته است.بین

 

 ی مدنی با افکار عمومیی جامعهفاصله .13

نوایی نشان نداده و نظرات مخالفی را ارایه ها، با افکار عمومی همدر تمام شاخص تقریباًی مدنی جامعه

های متفاوتی با افکار عمومی ی مدنی هرات، دیدگاهدهند که جامعههای پژوهش نشان میاند. دادهکرده

 های فرهنگ سیاسی هرات به شمار آید.تواند یکی از شاخصهجامعه دارد و این خود می

 های تحصیلی سایر درجه ها باتفاوت فکر لیسانس .14

وی ای پیری معین غیرمنتظرهی تحصیل لیسانس، از قاعدهشناختی تحصیالت، درجهدر متغیر جامعه

ترین گروه تحصیلی ها که بزرگها، تفاوت دیدگاه لیسانسکه در تمام شاخص صورتاینکرده است. به

 های تحصیلی وجود دارد. پژوهش را دارا هستند؛ با سایر درجه

 احساس تبعیض .15

اند؛ اما در این های قومی و مذهبی به وجود تبعیض در ادارات دولتی اذعان داشتهتمامی گروه تقریباً

 اند. ها از لحاظ مذهبی احساس تبعیض بیشتری را بروز دادهها از لحاظ قومی و شیعهمیان تاجیک

 وجود نسل معترض  .16

اندام دهندگان عرضدهد که نسل کوچک معترضی در بین پاسخنشان میهای پژوهش بررسی داده

ی اعتراضی به وضعیت ها، روحیهدر تمامی شاخص تقریباًی مدنی ها و فعالین جامعهاند. تحصیل کردهکرده

 اند.داشته
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 گیرینتیجه

 هرات؛ پیوستگی سیاست و فرهنگ

 

هایی از جانب کارشناسان مسایل اجتماعی و فرضقبل از انجام این پژوهش، جسته و گریخته، پیش

-ها را فرهنگیفرضشد. وجه غالب این پیشای مطرح میوگوهای رسانههای علمی و گفتسیاسی در نشست

گزینی سیاسی تشکیل بودن مردم هرات و عزلتپیشهبودن مردم هرات، تجارتبودن مردم هرات، متمدن

تی چون؛ هرات پایتخت فرهنگی افغانستان، هرات متمدن و هرات را در عبارای آنداد که مجموعهمی

ای هگان و دانشگاهیان شنید. دادهپیشهی فرهنگیان، سیاستوگوهای روزمرهتوان در گفتباستانی می

کنند. عطش باالی مردم هرات در مشارکت های شفاهی را تأیید میفرضصورت کلی چنین پیشپژوهش، به

دهندگان، به خواندن کتاب های فرهنگی و قبول سیاسی و ترجیح اکثریت پاسخسیاسی، آگاهی قابل 

های فوق است. بر این اساس، اگر بخواهیم فرهنگ فرضشنیدن و دیدن اخبار، به صورت ضمنی تأیید پیش

دمان مر« سیاست فرهنگی»سیاسی هرات را در مفهومی کلی خالصه کنیم؛ شاید بهترین انتخاب، عبارت

هایی از کنش فرهنگی مردم های تمام شاخصهای پژوهش، رگهتک پرسشاشد. در جواب تکاین دیار ب

 توان مشاهده کرد. هرات، در مواجهه با مسایل سیاسی را می

 یی معناداری پیدا کرده است. این مشخصه طبقهی دیگری رابطهسیاست فرهنگی هرات با مشخصه

، جا که متغیر تحصیالتدهد. از آنرا نشان میکثریت آنمتوسطی است که نتایج پژوهش به صورت واضح، ا

 یی طبقهی متوسط یک جامعه است؛ رابطهی طبقهی متغیرهای شغل و درآمد، تعیین کنندهبه اضافه

توان توضیح داد. اما سیاست فرهنگی، به این معنی نیست که متوسط را با سیاست فرهنگی به خوبی می

 هایکند. با وجود نمود چنین سیاستی در مجموع دادهالگوی مطلقی پیروی میفرهنگ سیاسی هرات، از 

 هایی فراراه این نوع فرهنگ سیاسی قابل دید است. پژوهش، چالش

وران زبان فارسی تشکیل شده است و شکاف فعالی در آمار نشان داده است که هرات از اکثریت گویش

های دیگری چون شکاف قومی، شکاف نیست؛ اما شکاف این زمینه حداقل در سطح عموم، قابل مشاهده

رافیای نوعی در این جغجنسیتی، شکاف نسلی، شکاف سنت و مدرنیته، شکاف طبقاتی و شکاف مذهبی به

دیگر،  عبارتتوانند در آینده، مشکالت متعددی را به بار آورند. بههایی میمتکثر، فعال است. چنین شکاف

جتماعی، بیانگر فرهنگ سیاسی خاصی است که هر گروه اجتماعی بدان باورمند توان گفت که هر شکاف امی

فرهنگ سیاسی گروه اجتماعی دیگر، شکاف ایجاد فرهنگ سیاسی خاص در تقابل با خردهاست. این خرده

 گردد.کند و باعث شکنندگی فرهنگ سیاسی کالن  میمی

ا به وجود آورده که در تناقض، نومیدی، ها، عناصر فرهنگ سیاسی هرات رفرهنگسنتز تقابل خرده

ی جامعه ی مدنی با افکار عمومی، ظهور نسل کوچک کاری و ترس از انتقاد، فاصلهمصلحت، محافظه

ی از ای تحصیل، تبلور یافته است. فرهنگ سیاسی هرات، آمیختهها بر اساس درجهمعترض، تفاوت دیدگاه

زند، نگرش ملی و مشارکت سیاسی در این مردم موج میسو، عطش فراوان مفاهیم متضاد است. از یک
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ش دیگر، حتا در یک پژوهبرند؛ از سویالمللی قابل قبولی بهره میاقتصادی باالیی دارند و از نگرش بین

پذیر هستند؛ با تفاوت باالی پنجاه درصدی، کنند، ریسکهایی که فکر میبدون نام و مشخصات، به شاخص

ا ههای معناداری است که از البالی پاسخ. فرافکنی در فرهنگ سیاسی هرات، از شاخصکنندنظری ابراز نمی

دانند؛ اما همه خود را مبرا از چنین ها، سیاست امروز را قومی میقابل نمود است. اکثریت قاطع جواب

 ها قابل ردیابی است. دانند. این افکندن برف خویش بر بام دیگران، به خوبی در پاسخنگرشی می

 یشوند؛ )نسبت به جوان بودن جامعهکرده که معرف اصلی فرهنگ سیاسی شمرده میجوانان تحصیل

ی تحصیل لیسانس و دانشجویان آماری پژوهش( دچار سردرگمی عجیبی هستند. این سردرگمی در درجه

-های آنان استخراج کرد. با سیاستختوان از البالی پاسزند. بحران هویت را به خوبی میاین دوره موج می

د، اندیشنکه به شدت ملی میکنند؛ در حالیورزند؛ اما نهادهای سنتی را تأیید میورزی قومی مخالفت می

شان در حد باالیی است. به دموکراسی بیشترین باور را نشان المللیکنند و نگرش بینجهانی  فکر می

 مند هستند. دینی عمیقاً عالقه دهند، اما به دولت دینی و نهادهایمی

-اند و اعتراضکنند و از وضعیت ناراضیی آکادمیک، برخالف جریان آب شنا میی مدنی و حوزهجامعه

وان تکنند. ظهور نسلی معترض در مقابل مناسبات سنتی و وضعیت کنونی را میشان را بدون واهمه بیان می

 یتواند، در ترسیم فرهنگ سیاسی آیندهدریافت و این خود میهای این دو گروه اجتماعی به خوبی از پاسخ

 ای ایفا نماید. هرات، نقش ارزنده

اند و در عین حال، به مشارکت زنان بیشتر از مردان باور به حکومت دینی و نهادهای دینی ابراز کرده

رزی به نام جنسبت دهد که سردرگمی ماند. این موضوع نشان میسیاسی و دموکراسی عمیقاً معتقد بوده

 شناسد. را به رسمیت نمی

ها بیشتر از حاکمیت حمایت اند. پشتوناز منظر قومی، سه قوم مطرح سه رویکرد متفاوت ارایه کرده

اند و احساس کارآیی سیاسی بیشتری از خود اند و نگرش ملی باالتری نسبت به سایرین نشان دادهکرده

مندی ها، با وجود رضایتاند. هزارهنظام، ناامید و معترض به وضعیت عمومیها، منتقد اند. تاجیکبروز داده

اند. از منظر مذهبی، شیعیان احساس ناامیدی بیشتری المللی بیشتری از خود بروز دادهنسبی، نگرش بین

 اند. داشته

رن مدی فرهنگ سیاسی هرات، ذهنیتی نوسانی است بین سنت و مدرنیته. این فرهنگ، پای در حوزه

تواند از نهادهای گذاشته و دل در گرو سنت نهاده است. به مشارکت سیاسی گسترده باور دارد ولی نمی

ی توان فرهنگ سیاسهمین دلیل است که فرهنگ سیاسی این خطه را به درستی میسنتی دل بکند. به

 نامید. « مشارکتی -محدود»

انه و مندمعتقد نیست. این فرهنگ گالیه با وصف تمام این مباحث، فرهنگ سیاسی هرات به خشونت

نگرد. در تالش به سوی رفاه و بهروزی است. ذهن در نقش منتقد مدنی به مناسبات خود و کشور می

اش، شهری مستعد برای توسعه و پیشرفت المللی، از هرات و مردمانی مردم هرات، با نگرش بینپیشهتجارت

 دهد. نشان می
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پندارد؛ اما خویشتن را در الی که خود را متعهد به نظام سیاسی و دولت میفرهنگ سیاسی هرات در ح

که دولت تا چه اندازه در پدید بیند و خواستار نقش واقعی خویش است. اینی این نظام، ناقص میآینه

ی اآمدن چنین ذهنیتی نقش داشته است را به سبب بیطرفی پژوهشی مسکوت می گذاریم؛ اما بخش عمده

های متعدد اجتماعی و تبعات آن بر فرهنگ طور ضمنی،  نظام فعلی را عامل شکافدهندگان، بهخاز پاس

 دانند.سیاسی کنونی می
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 ، تهران: نشر نی، چاپ ششم.جامعه شناسی(. 0931گیدنز، آنتونی.) .91

 ، مشهد: نشر مرندیز.هرات در عهد تیموریان(. 0923مجتبوی، حسین.) .92

، تهران، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا برآمدن طاهریان(. 0939مفتخری، حسین. ) .93

 انتشارات سمت، چاپ دهم. 

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران (. 0923میرجعفری، حسین.) .31

 ،تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم.تیموریان و ترکمانان  در دوره ی

، ترجمه: اقتصاد سیاسی بین الملل )جهان بینی های متعارض((. 0939میلر، ریموند سی.) .30

 محمد علی شیرخانی و دیگران، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

 ، تهران: نشر نی.برنامه ی کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی(. 0939نایبی، هوشنگ.) .32

دلفروز، تهران: نشر ، ترجمه: محمد تقی جامعه شناسی سیاسی معاصر(. 0932نش، کیت.) .39

 کویر.

 ، تهران: انتشارات موال.مکتب هرات و شعر فارسی(. 0939نصیری جامی، حسن.) .39

، ترجمه: عبداهلل فاضلی جهانی شدن و تنوع فرهنگی(. 0933نوریس، پیپا و رونالد اینگلهارت.)  .33

 و ساجده عالمه، تهران: انتشارات کویر. 

 ،تهران: انتشارات عرفان.های ناقص هویت ملیافغانستان و سازه(. 0920واعظی، حمزه.) .39

ی دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی: کاوشی در باب جامعه(. 0932هابرماس، یورگن.) .31

 ، ترجمه: جمال محمدی، تهران: نشر افکار.بورژوایی

، ترجمه: غالم رضا آزاد )ارمکی( تهران: نشر نظریه های اقتصادی توسعه(. 0933هانت، دایانا.) .32

 چهارم.نی، چاپ 
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 ، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.سیاست(. 0939هیوود، آندره.) .33

 

 ب( مقاله های علمی 

فصلنامه ی توسعه ی علوم رفتاری، سال اول،  نگرش چیست؟ترکان، هاجر و محمد باقر کجباف.  .0

 .0921شماره اول، پاییز  

فرهنگ سیاسی، مطالعه ی بررسی عوامل مؤثر بر جهانگیری، جهانگیر و داریوش بوستانی.  .2

، مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره سال به باالی شهر شیراز 21موردی: افراد 

 .0921ی شانزدهم، شماره دوم، بهار 

پژوهشی علوم اجتماعی  -، اندیشه، فصلنامه ی علمی«مکتب ادبی هرات»حسینی، سید مسعود.  .9

 . 0939زمستان  ،91پوهنتون هرات، سال سوم، شماره 

، فصلنامه ی دنیای دانش، سال چهارم گذار بر اعتماد سیاسی،تأثیربررسی عوامل شایگان، فریبا.  .9

 .0921شماره اول، بهار و تابستان  

 .02-0، شماره 03، مجله ی آریانا، جلد غوری ها و سوری هامعروف، عتیق اهلل.  .3
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 هاپیوست

 ی پژوهشنامه: پرسش0پیوست

های این بخش در مورد شاخص باور به حکومت دینی است. لطفا سواالت را با دقت خوانده و اول: پرسشبخش 

 پاسخ دهید. 

 کامالً پرسش شماره

 موافق

بی  موافق

 نظر

 کامالً مخالف

 مخالف

دینی بودن حکومت مهم ترین معیار مقبولیت آن  0

 است.

     

ی دین دلیل مشکالت امروز ما عمل نکردن به قوانین 2

 است.

     

دولت به قوانین دینی احترام دارد و آنها را در سیاست  9

 جامعه در نظر گرفته است.

     

      انتخابات با دستورات دینی مخالفتی ندارد. 9

حکومتی مقبول است که رضایت مردم را جلب کند  3

 دینی بودن و غیر دینی بودن مهم نیست.

     

 

بخش دوم: پرسش های این بخش در مورد اعتماد به نهادهای دینی است. لطفا سواالت را با دقت خوانده و سپس 

 پاسخ دهید. 

 کامالً پرسش شماره

 موافق

بی  موافق

 نظر

 کامالً مخالف

 مخالف

علما در تشخیص و اجرای امور سیاسی نسبت به سایر  0

 .مردم برتری دارند

     

      تصامیم سیاسی از علما مشوره بگیرد.دولت باید در  2

کنند؛ مردم در انتخابات اگر علما انتخابات را تحریم  9

 کنند.شرکت نمی

     

ها از اهمیت زیادی مدارس دینی همانند دانشگاه 9

 برخوردارند.  

     

حکومتی قابل قبول است که رهبر آن توسط علمای  3

 دینی برگزیده شود.
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سوم: سواالت این بخش در مورد شاخص نقش قومیت در سیاست ورزی است. لطفاً سواالت را با دقت خوانده  بخش

 و سپس پاسخ دهید.

 کامالً پرسش شماره

 موافق

بی  موافق

 نظر

 کامالً مخالف

 مخالف

مهم نیست که رییس جمهور افغانستان از چه قومی  0

 باشد.

     

دهند نه بر انتخابات به بر اساس قوم رأی می مردم در 2

 اساس شایستگی.

     

های پارلمان بیشتر رأی را از قوم خویش به نماینده 9

 دست می آورند تا دیگران.

     

      گزینش کارمندان دولتی بر اساس تعلقات قومی است. 9

ی غیرهراتی در هرات قومی عمل  کارمندان عالی رتبه 3

 کنند.می

     

-راتی در اقدامات خود قومی عمل میاراکین دولتی ه 9

 کنند.

     

حزب سیاسی نمایندگی از یک قوم در افغانستان هر  1

 کند.می

     

اشد؛ کارش اگر در اداره ای رییس قوم مراجعه کننده ب 2

 شود.زودتر و بهتر انجام می

     

 

به نهادهای سنتی تنظیم شده است. لطفا با دقت مطالعه  بخش چهارم: سواالت این بخش در مورد شاخص اعتماد

 کرده و سپس پاسخ دهید.

 کامالً پرسش شماره

 موافق

بی  موافق

 نظر

 کامالً مخالف

 مخالف

      مسایل مهم کشور باید توسط لوی جرگه حل شود. 0

به جای رفتن به طرف انتخابات بهتر است که رییس  2

 جرگه انتخاب شود.جمهور و پارلمان هم توسط لوی 

     

توانند ی قومی بهتر از نهادهای دولتی میهاجرگه 9

 مشکالت مردم را حل کنند.

     

ریاست جمهوری تعیین های قومی در انتخابات کالن 9

 اند.کننده

     

بهتر است نامزدهای انتخابات پارلمان به جای مراجعه  3

 به مردم به کالن های قومی مراجعه کنند

     

برای والی شدن در هرات، باید رضایت سران اقوام را  9

 باید به دست آورد.
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-در هرات نماینده های شورای والیتی هر کدام نماینده 1

 ی یک قوم است.

     

 

های این بخش در برای شاخص مشارکت سیاسی است. لطف نموده با دقت خوانده و سپس پاسخ بخش پنجم: پرسش

 دهید. 

 خیر بله پرسش شماره

   عضو یکی از احزاب سیاسی هستم 0

به صورت رسمی عضو هیچ حزب سیاسی نیستم ولی در انتخابات برای پیروزی یکی  2

 .امکار کرده از کاندیداها

  

   ام.در انتخابات فقط رأی داده 9

   ام.در انتخابات شرکت نکرده 9

   ام.ی کاندیداهای انتخابات شرکت کردهدر سخنران 3

   ام.در تظاهرات شرکت کرده 9

   ام.تشویق به شرکت در انتخابات نمودهخانواده و دوستانم را  1

   .عضو جامعه ی مدنی هستم 2

   کنم.هستم و در بحث های سیاسی شرکت میعالقه مند بحث های سیاسی  3

   دوست دارم روزی در یکی از پست های سیاسی کار کنم. 01

 

های این بخش برای شاخص احساس کارایی سیاسی تنظیم شده است. لطفا با دقت خوانده و پرسش بخش ششم:

 سپس پاسخ دهید. 

خیلی  پرسش شماره

 زیاد

خیلی  کم  متوسط زیاد

 کم

ما ی شکنید چقدر قوانین کشور بر زندگی روزمرهفکر می 0

 گذارد؟تأثیر می

     

-رفتار برابر انجام میلتی با همه کنید در ادارات دوفکر می 2

 پذیرد؟

     

کنید که اگر نظر خود را به مسئولین دولتی ابراز فکر می 9

 کنند؟دارید؛ به نظرتان توجه می

     

نده تواند کسی را برکنید که رأی شما در انتخابات میفکر می 9

 بسازد؟

     

تواند در سیستم دولتی کنید انسان متعهدی میفکر می 3

 شود؟موفق 
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 با دقت مطالعه نموده و سپس های این بخش برای شاخص اعتماد سیاسی تنظیم شده است. لطفاًبخش هفتم: پرسش

 پاسخ دهید. 

 کامالً پرسش شماره

 موافق

بی  موافق

 نظر

 کامالً مخالف

 مخالف

      کنند.مسئوالن حکومتی به وعده های خود عمل نمی 0

گذرد وضع کشور رو چه می کنند هرعده ای فکر می 2

 رود.به خرابی می

     

کنند برای احزاب سیاسی  فقط معامله عده ای فکر می 9

 مهم است نه سرنوشت کشور.

     

      برای مسئوالن حکومتی نظر مردم مهم نیست. 9

کنند که مسئوالن دولتی درایت کافی عده ای فکر می 3

 برای انجام کار را ندارند.

     

کنند که برای مسئوالن دولتی رضایت برخی فکر می 9

 های خارجی مهم است نه مردم کشور.دولت

     

 

ه و با دقت مطالعه نمود های این بخش به منظور بررسی آگاهی سیاسی تنظیم شده است. لطفاًبخش هشتم: پرسش

 پاسخ دهید. 

 هاگزینه پرسش شماره

  ریاستی پارلمانی شاهی فدرالی است؟افغانستان از چه نظامی برخوردار  0

سالروز استقالل افغانستان چه تاریخی  2

 ثور 2 ثور  1 اسد 22 جدی 9 حمل 23 است؟

انتخابات ریاست جمهوری هر چند سال  9

 سال 9 سال 9 سال  3 سال 1 سال 9 شود؟برگزار می

 102 249 348 250 429 پارلمان افغانستان چند عضو دارد؟ 9

3 

 پارلمان افغانستان چه نام دارد؟رییس 

داکتر 

 عبداهلل 

یونس 

 قانونی

فضل 

هادی 

 مسلمیار

حامد 

 کرزی

عبدالرئوف 

 ابراهیمی

-های تلویوزیونی را بیشتر میچه برنامه 9

  اخبار فوتبال سریال آموزشی ؟بینید

1 

 ؟کنیدهایی مطالعه میچه کتاب

کتاب نمی 

  سیاسی فرهنگی  مذهبی خوانم
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های این بخش برای ارزیابی عملکرد سیاسی تنظیم شده است. لطف نموده با دقت مطالعه کرده نهم: پرسشبخش 

 پاسخ دهید. 

 کامالً پرسش شماره

 موافق

بی  موافق

 نظر

 کامالً مخالف 

 مخالف

      .قوی قضاییه در اجرای عدالت موفق بوده است 0

      .نیروهای امنیتی در تأمین امنیت موفق بوده اند 2

      دولت توانسته برای جوانان کار ایجاد کند. 9

      کنند.ادارات دولتی به خوبی مشکالت مردم را حل می 9

دولت توانسته برای مردم خدمات خوبی از جمله برق و  3

 آب ارایه دهد

     

      ها به خوبی وظایف شان را انجام داده اند.شهرداری 9

      توانسته که نظم را برقرار کند.ترافیک در شهرها  1

دولت معاش کارمندان و معلمین را به خوبی پرداخت  2

 کرده است.

     

      کند.دولت نرخ بازار را به خوبی کنترل می 3

 

سواالت این بخش به منظور بررسی نگرش ملی است. لطف نموده سواالت را با دقت مطالعه نموده پاسخ   بخش دهم:

 دهید.

خیلی  پرسش شماره

 زیاد

خیلی  کم  متوسط زیاد

 کم

-ن را دارید، چه اندازه افتخار میاز این که تابعیت افغانستا 0

 کنید؟

     

ندازه کند چه ابینید کسی از افغانستان انتقاد میوقتی می 2

 شوید؟عصبانی می

     

بینید کسانی پرچم افغانستان را به آتش می هنگامی که می 9

 شوید؟چه اندازه عصبانی میکشند، 

     

ی در اهتزار بودن پرچم افغانستان در میادین با مشاهده 9

 .دهدورزشی چه اندازه احساس خوبی به شما دست می

     

      .کنیدرود ملی چه اندازه احساس غرور میهنگام شنیدن س 3

و نخبه های علمی کشور افتخار  به قهرمانان، دانشمندان 9

 .نمایممی

     

 

 

واالت س بخش یازدهم: سواالت این بخش به منظور بررسی نگرش اقتصادی در فرهنگ سیاسی تنظیم شده است. لطفاً

 را با دقت بخوانید و سپس پاسخ دهید.
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 کامالً پرسش شماره

 موافق

بی  موافق

 نظر

 کامالً مخالف 

 مخالف

 خواهدبازار آزاد باعث رشد و رونق اقتصادی افغانستان  0

 .شد

     

      .دولت باید مالیات بیشتری بر عایدات کالن وضع کند 2

ای باشد که قوانین و مقررات حکومتی باید به گونه 9

 .کسب و کار را رونق دهد

     

رفاه و بهزیستی افغانستان به صنعت و تجارت بستگی  9

 .دارد

     

      دولت نباید دخالتی در امور بازار داشته باشد.  3

      .ی بیکاری برای کارگران در نظر بگیرددولت باید بیمه 9

دولت باید استخراج معادن را به بخش خصوصی واگذار  1

 کند.

     

های عمده مثل برق رسانی و مخابرات به اگر شرکت 2

 .بخش دولتی واگذار شود؛ به نفع مردم است

     

 

بخش دوازدهم: سواالت این بخش در مورد نگرش بین المللی در فرهنگ سیاسی مردم است. لطفاً سواالت را با دقت 

 مطالعه نموده و سپس پاسخ دهید. 

خیلی  پرسش شماره

 زیاد

خیلی  کم  متوسط زیاد

 کم

سازمان ملل متحد به صلح و امنیت در افغانستان کمک  0

 .کرده است

     

در سازمان های بین المللی، قدرت و نفوذ ما را در  عضویت 2

 .دهدمنطقه و جهان افزایش می

     

-های بزرگ جهان، میهای امنیتی افغانستان با قدرتپیمان 9

 .تواند در صلح و امنیت ما کمک نماید

     

واند تپذیرش کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری می 9

 .جهان کمک کندبه جایگاه کشور ما در 

     

المللی در افغانستان برای حفظ صلح و حضور نیروهای بین 3

 .ثبات مفید است
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 شناختیسواالت جمعیت

  گزینه پرسش شماره

 سال 23-21 .0 سن؟ 0

 سال 29-91 .2

 سال 90-91 .9

 سال 90-31 .9

 سال 30-91 .3

 سال به باال 91 .9

 پشتون .0 قوم؟ 2

 تاجیک .2

 هزاره .9

 ازبیک .9

 ترکمن .3

 لطفا مشخص سازید)                                            (دیگری.  .9

 هزار 21-01 .0 درآمد ماهانه شما؟ 9

 هزار 20-91 .2

 هزار 90-91 .9

 هزار 90-31 .9

 هزار 30-91 .3

 هزار به باال 91 .9

 مرد .0 جنس 9

 زن .2

 ندارم .0 تحصیالت شما چقدر است؟ 3

 مکتب .2

 لیسانس .9

 ماستری .9

 دکترا .3

 آزاد .0 شغل شما چیست؟ 9

 دولتکارمند  .2

 کارمند سازمان خصوصی .9

 استاد دانشگاه .9

 فعال مدنی .3

 دیگری، لطفا مشخص سازید)                                      ( .9

 سنی .0 مذهب؟ 1

 شیعه .2

 دری .0 زبان شما؟ 2

 پشتو .2

 ترکمنی .9

 ازبیکی .9

 بلوچی .0

 دیگری. لطفا مشخص سازید )                                           ( .2

 

 

 نویسندگانمعرفی 
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 داوود عرفان

ی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد است. از او تا استاد دانشگاه و دانشجوی دورهوی     

های علمی و پژوهشی ی مسایل سیاسی و اجتماعی افغانستان در مجلهی علمی دربارهده مقاله  کنون

ی سیاسی افغانستان، نخستین و توسعه ی متوسطهای هرات به چاپ رسیده است. کتاب طبقهدانشگاه

 یی توسعه در افغانستان است. او لیسانس خود را در حقوق و علوم سیاسی و دورهکتاب او در بررسی مسأله

ل گر مسایعنوان تحلیلالملل بدست آورد. وی همچنان بهماستری)فوق لیسانس( خویش را از روابط بین

-ی شعر چرا باران نمیهای هرات فعالیت داشته است. سه مجموعهاجتماعی افغانستان در رسانه -سیاسی

 های رنگی، حاصل کار ادبی نویسنده است. دسته سؤال و دلهرهبارد؟، یک

 عرفان ارزاز

عنوان مسئول دفتر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هرات ایفای وظیفه در حال حاضر به     

ی شناسی دانشگاه هرات بدست آورده است و سپس دانشجوی دورهمعهکند. لیسانس خود را از جامی

هایی را در مورد مدارس دینی و زنان انجام داده و در ماستری به صورت غیرحضوری گشت. او پژوهش

ی ماستری وی در مورد چندین پژوهش به صورت مشاور، همکاری داشته است. همچنان پژوهش دوره

ها و هایی در نشریهدولت مدرن در افغانستان است. از او مقاالت و نوشتهمواجه روشنفکران افغانی با 

های های زنان، دین، دانشگاه و مدرنیته به نشر رسیده است. وی در پستهای مختلف در حوزهخبرگزاری

 های متفاوتی، وظیفه اجرا کرده است. گوناگونی در سازمان
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A Study of the Characteristics of Herat Political Culture 

Background: Political culture as a part of Culture in general, holds a particular 

position in social sciences. Policy makers in the countries with an ration 

understanding of the political culture of their own societies, making their public 

policies. Therefor paying attention to this section of social sciences studies has 

become a premier part in the master plan of social researchers. Focusing on 

the political culture has been transformed after studies of Almond and Verba 

on their field-comparative researches and become the predominant pattern of 

this area of studies. The result of Almond and Verba`s researches has ended to 

three kinds of political culture: Limited Political culture, Passive political culture 

and participatory political culture or a mix of these. Based on Almond and 

Verba`s pattern, this research is identifying two important issues. First, what 

kind of political culture people have in Herat? And second, what are the 

components affecting Herat Political culture. This research used the Survey 

study method and the questionnaire. Distributing of 396 questionnaires 

between the university lecturers, University students, Civil society members, 

Government officials, Private sector, and public people with free jobs. The 

demographic variables of this research are: age, Sex, Education, occupation, 

sect, ethnicity and income level. Five variables are the main source of making 

the indicators of the poitical culture for the questionnaire; they are: religion, 

role of ethnicity in the politics, democracy, national attitude, international 

attitude and Economic attitude. 

Interest for Political Participation  

In all demographic variables, the statistics show a high level of interest in the 
political participation; the interesting thing is that in this indicator more than  

98%  like to have political participatio.  

Gap between the Civil society with public opinion 

Nearly in all indicators the civil society had no conformance and homophony 

with the public opinion; the data shows that civil society of Herat has different 

ideas with public opinions, and this can be one of the characteristics of Herat 

political Culture.  

Difference of Bachelor`s thought with other educational degrees 

In the education variable, the bachelor degree follows an unexpected 

regulation. In this research there is a difference between the opinion of 
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bachelor degree which forms the largest number of the research, with other 

educational degrees.  

Sense of discrimination  

Nearly all the ethnic and religious groups indicated on the existence of 

discrimination in the government departments. But in contrast to others, Tajiks 

among other ethnic groups and Shias in contrast to Sunnis showed a deeper 

sense of discrimination.  

Existence of protestant generation  

The evaluation of the data shows that a small protestant generation have been 

shaped among respondents. Educated respondents and civil society actors 

have had protestant confront to the situations.  

 

Elements of Political Culture of Herat 

Hopelessness 

The feeling of hopelessness is from the main characteristics of Herat. In this 

case, Tajiks in between other ethnic groups and Shias in proportion to Sunnis 

had more hopelessness. As example, in the indicator of Political trust, Tajiks 

with a statistic of 178, have chosen the options of Strongly agree and Agree, 
 46.6% and 40% in front of the 0% disagree to this indicator. And Shias with  
62%  strongly agree and 28% agree had less political trust than Sunnis 

Contradiction 

Contradiction is another characteristic of Herat political Culture, this 

contradiction exists among youth and some parts of Educated youth.  

Conservativism and fear of Critics 

A conservativism and fear of critics is seen in Herat society, as Herat people do 

not confront with the issues that need some risks. For example, in the 

assessment of government political performance indicator more than 50%, in 

the indicator of Belief in religious institutions more than 65% and in the 

indicator of trust in traditional institutions more than 30% had no particular 

idea, in which reflect the abovementioned argument.  
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Main findings 

The key findings of this research is divided into two parts, sociological and 

inferable findings on the political culture.  

A: sociological findings 

 

 Herat is a multiple society with majority of middle class, the study of 

three variables: Education, Income and Occupation proves this.  

 There are active generational, ethnic, gender, class, religious and 

tradition and modernity gaps in Herat.  

 

B: political culture findings 

 The findings of political culture focus on the model of Political culture 

in Herat and the elements and components affecting on this political 

culture.  

Model of political culture 

Although the people in Herat believe in the Pariticipatory political culture, but 

there are strong patterns of limited political culture in it. Therefor the political 

culture of Herat is fluctuating between limited and participatory, in which the 

bias is toward the participatory model of political culture.  
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