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چکیده:
و اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه ابعاد تأثیر بررسی حاضر، پژوهش هدف 

شهروندان بین در اقتدارگرایانه سیاسی گیري جهتبر بقاء و سنتی هاي ارزش
به سال 16ساکنان ي کلیهپژوهش، این آماري ي جامعهاست. یاسوج و اهواز 

گیري نمونهروش از استفاده با نفر 770آنها بین از که است یاسوج و اهواز باال 
پژوهش، این تحقیق روش است. شده انتخاب اي مرحلهچند اي خوشه

براي اند. شدهگردآوري پرسشنامه ابزار از استفاده با ها دادهو است پیمایش 
مدل و فرضیات آزمون براي و SPSSافزار نرماز ها دادهتحلیل و تجزیه 

نتایج است. شده استفاده مسیر تحلیل و چندگانه خطی رگرسیون از پژوهش 
حدود مجموع در و دارند تأثیر وابستهمتغیر بر مستقل متغیرهاي داد نشان 

مستقل، متغیرهاي بین از کنند. میتبیین را آن واریانس از درصد 41
اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه عینی بعد و تأثیر بیشترین سنتی هاي ارزش

نیز اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه ذهنی بعد تأثیر دارند. را یر تأثکمترین 
اجتماعی پایگاه ذهنی بعد که داد نشان نیز مسیر تحلیل نتایج نبود. معنادار 

به نیز آن از بعد و دارد - 353/0مسیرضریب با را تأثیر بیشرین اقتصادي ـ 
ضریب با بقاء هاي ارزش، 325/0ضریب با سنتی هاي ارزشمتغیرهاي ترتیب 

دارند.قرار - 179/0ضریب با اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه عینی بعد و 271/0

سنتی،هايارزشاقتصادي،ـاجتماعیپایگاهاقتدارگرایانه،گیريجهتکلیدي:مفاهیم
ارزشیگیريجهتبقاء،هايارزش

a.fazelli@yahoo.comایران)، دانشگاه یاسوج شناسی (مسائل اجتماعی دانشجوي دکتري جامعه1
armanhedari90@gmail.comي مسئول) شناسی دانشگاه یاسوج (نویسندهاستادیار گروه جامعه2
raminmoradi83@gmail.comشناسی دانشگاه یاسوج استادیار گروه جامعه3
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مسألهیانبودمهقم
گیريجهتد.گردمیمحسوبسیاسیفرهنگازبخشیسیاسیهايگیريجهت

ایدئولوژيیاسیاسیگیريجهت"کرد.تعریفمتفاوتمنظرهايازتوانمیراسیاسی
نظماینبهدستیابیينحوهوجامعهدرستنظممورددرباورهاازايهمجموعسیاسی

مشترکیهايچارچوبهاایدئولوژينزوپارسمنظراز.)2003:61تدین،و(اریکسون"است
ارائهمحیطازتفسیريهموهستندداراافرادازهاییگروهکههستندروانیهايمدلاز

.)1951:24نز،و(پارسکنندمیتجویزرامحیطآنبهساختاربخشیينحوههمکنند،می
ازیکیکهاندکردهارائهسیاسیگیريجهتازمتفاوتیهايبنديتقسیممحققان

آدرنوزمینه،ایندراست.اقتدارگرا/تیکدموکراهايگیريجهتنوعآنهاترینعمده
برآنهايگروهوافرادبینروابطکهداندمیايجامعهرااقتدارگرايجامعه،)1950(

سلسلهایندرراخودسطحبایدجامعهاینهايگروهوافراداست.مراتبسلسلهاساس
سطوحدرکهديافرابرابردراندگرفتهقرارمعینیسطحدرکهافراديکنند.پیدامراتب
درروابطیچنینکنند.میحاکمیتترپایینسطوحافرادبروتمکیناندگرفتهقرارباالتر
فرزندرايبآلایدهخانوادگیشرایطمنظر،اینازاست.حاکمنیزخانوادهنهادسطح

بهباالازطرفهیکفشارخانواده،يترهابزرگوپدرازچراوچونبیتبعیتمانندشرایطی
.)1950:150(آدرنو،استهمنواییبرکیدأتوسريخودازجلوگیريپایین،

ت،سنوعرفازپیرويمانندخصوصیاتیبااقتدارطلبشخصیتخرد،سطحدر
دینیوسیاسیرهبرانکهنساالن،والدین،(مقاماتبهنسبتانتقاديغیرنگرشوپذیرش

مرسوم،هايارزشبهمتجاوزافرادمجازاتوردکردن،محکوممعنايبهخشونت،...)و
اسرارآمیزنیروهايبهباورمعنايبهگراییخرافهتخیلی،وذهنیعاطفی،امورباتمخالف
کیدأتوقدرتمندافرادباانگاريهمانندمعنايبهسرسختیوقدرتبشر،سرنوشتبرحاکم

ویافتهتعمیمنفرتمعنايبهویرانگرييروحیهوبدبینیگیري،سختوقوتبرفزاینده
درواگیرهايبیماريمانندخطرناكاموروجودمعنايبدینفرافکنیبشر،نوعازبدگویی
جنسیجرائمبرايسنگینمجازاتبهاعتقادوگرایانهمجنسبهنسبترامداعدمجهان،
.)1950:228همکاران،و(آدرنوشودمیشناختهعنفبهتجاوزمانند

بهآنگرایشراطلباقتدارشخصیتيمشخصهترینعمدهیزن،)1957(فروماریک
عشق،نهادهایاافرادقدرتداند.میقويوضعیفگروهدوبهمردميبندتقسیموقدرت

قدرتبینهادهايیارادافکهحالیدرانگیزاندمیبرراپذیرشبرايآمادگیتحسین،
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فردتحقیروتسلطحمله،بهاندیگرتمایلسببدادننشانضعفشوند.میتحقیرموجب
.)1957(فروم،گرددمی

فضايبراينامطلوبیپیامدهايجامعهافرادبیندراقتدارگرایانههاينگرشوجود
کهانددادهنشانهاپژوهشبرخیمثالبرايدارد.مراههبهاجتماعیوفرهنگی

دیگران،وفکاري(پوراداردرابطههااقلیتبهنسبتمنفینگرشومداريقومبااقتدارگرایی
1391:68(.

پتانسیلبهوداردقراردموکراتیکهايارزشباتقابلدراقتدارگراییبهگرایش
فکنی،فراوپرستیخرافهماننداقتدارگراییابعادازبرخیکند.میکمکضددموکراتیک

هايارزشبهگرایشاساساینبرودانندمیبیرونینیروهايتسلطتحترانانسا
و(آدرنوکنندمیتضعیفرادارندکیدأتانسانیآزاديواستقاللبرکهدموکراتیک

خشونتواقتدارپذیرشمانندآنابعادازدیگربرخیو)1950:225همکاران،
دموکراتیکهايزشاريجوهرهکهانسانیاستقاللوانتخابشکوفاییازاقتدارطلبانه

شاملدموکراتیکهايگیريجهت.)12-1389:34(اینگلهارت،کنندمیجلوگیرياست
کنندمیتسهیلرادموکراتیکيجامعهیکبهنیلکهاستهاییگرایشوهاارزش

؛1999نوریس،؛1963با،وروآلموند؛1389ولزل،واینگلهارت؛2004الکین،و(لیپست
هايگیريجهتبرايمتفاوتیابعادمختلفمحققانچندهر.)2003شین،ودالتون

واینگلهارت(جنسیتیبرابريبهگرایشمانندمفاهیمیاغلباماهستندقائلدموکراتیک
رز،؛1389ولزل،واینگلهارت؛1998(گیبسون،اجتماعیمداراي)،2003و1389؛ولزل

فوکویاما،؛2003و1389ولزل،واینگلهارت؛1392(پاتنام،اجتماعیاعتماد،)2009
نظامازحمایت،)1996آستروم،؛1971(دال،سیاسیمشارکت)،2008دایامون،؛2000

قانونحاکمیتبهاعتقادو)2009رز،؛2004الزتو،وکالل(اودانل،دموکراتیکسیاسی
حوزهاینبهمربوطهاينظریهغالبدر)2004ین،الکولیپست؛2008(دایاموند،

اند.شدهارائه دموکراتیک هاي گیريهتجابعادعنوانبه
درمردمسیاسیهايگیريجهتآنتبعبهوسیاسیفرهنگسومجهانکشورهاي

ایرانیان سیاسی فرهنگ و م نظا.استداده اي عمدهاهمیت اقتدار يمقولهبهاریختطول
سیاسینظاموفرهنگاینحاکمیتواستبودهاقتدارگرانوعازغالباًتاریخیطوربهنیز 

استده کردشوارراآنبامتناسبسیاسینظامودموکراتیکهايگیريجهتگیريشکل
.)1379علم،؛1378و 1373القلم،سریع؛1371بشیریه،؛1375(کاتوزیان،
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واقع در و هستند یکدیگر تناظر مبعددواقتدارگرایانهودموکراتیکگیريجهت
یکدرگیريجهتنوع دو این از یک هر که داد نشانپیوستاریکرويبرراآنهاتوانمی

مفهوم از جش، سندقتوسهولتبرايپژوهشایندربنابرایندارند.قرارآنسوي
استفاده افراد سیاسی هاي گیريجهتسنجشبراياقتدارگرایانهگیريجهتیا اقتدارگرایی 

بهقويگرایشمعنايبهاقتدارگراییمقیاسدرضعیفينمرهکسبمنظراینازشود.می
شود.میتلقی دموکراتیک هاي ارزش

اجتماعی،عواملتأثیرتحتفرهنگ،ازبخشیعنوانبهمردم سیاسی هاي گیريجهت
ـ اقتصادييتوسعهگیرند.میخودبهمختلفیوجوهواشکالاقتصاديوفرهنگی
قراربررسیمورديزمینهایندرآننقشتااستنیازکهايعمدهعواملازیکیاجتماعی

اجتماعی،ساختدراساسیتغییراتمستلزمکهاستبعديچندفراینديتوسعهگیرد.
ونابرابريکاهشاقتصادي،رشدتسریعنیزوملینهادهايومردميعامههاينگرش
سطوحافزایشسببتوسعه.)135:1366(تودارو،استمطلقفقرکردنکنریشه

افراداقتصاديامنیتودرآمدافزایشومشاغلشدنتخصصیآموزش،وتحصیالت
.)1965لیپست،؛2000؛1373(اینگلهارت،گرددمی

توسعه،ثیرأتتحتگذشتههايدههدریاسوجواهوازشهردوجملهازوایرانکشور
درکشتیرانیگسترشبااهوازدرکهتوسعهاند.شدهايعمدهتحوالتوتغییراتدچار

اورك،لجمو(علمیافتگسترشهاحوزهسایربهگردیدآغازنفتاستخراجوکارون
کشورصنعتیهايقطبازیکیاکنوناهوازکالنشهر.)1394موسوي،دلفی؛1395

مراکزگردد.میمحسوبفوالدصنایعهمچنینوگازونفتصنعتيزمینهدرخصوصاً
ومعتبرترینازاکنوناهوازپزشکیعلوموچمرانشهیددانشگاهویژهبهدانشگاهیبزرگ
مراکزاینازدانشجوهزارانساالنهوهستندمنطقهوکشورهايدانشگاهترینبزرگ
مراکزوصنایعاینوجوديواسطهبهمتوسطيطبقهاهوازدرود.شمیالتحصیلفارغ

نرخاکنوناست.کردهپیدارشدخوبیبهگستردهبوروکراتیکنظامهمچنینودانشگاهی
آنهاازنفر76تعدادجمعیت،نفر1000هرازاست.درصد88حدودشهرایندرباسوادي

وبزرگصنعتیواحدیکنفر1200هرازايبهوهستنددانشگاهیتحصیالتداراي
.)1395بودجه،وبرنامه(سازمانداردوجودمتوسط

ومدارسسیسأتهمچنینوانتظامیونظامیمراکزایجادبانیزیاسوجدرتوسعه
اصالحاتوسفیدانقالبطیگردید.آغازشمسیچهليدههدرسوادآموزيگسترش

وهابیمارستانژاندارمري،وشهربانیشهرداري،مانندهاییسازمانسیسأتباارضی
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همچنینوهابانکواسنادثبتيادارهدادگستري،تلگراف،وپستيادارهمدارس،
یافتگسترشیاسوجاداريسیستمدولتیاداراتودوایربرايسازيساختمان

سیستمیکدارايیاسوجشهراکنون.)544-577: 1391محمودي،و(جمشیدیان
نشگاهداپزشکیعلومدانشگاهجملهازمتعدددانشگاهیمراکزگسترده،بروکراتیک
است.متعدديعالیآموزشسساتؤموآزاددانشگاهوکاربرديعلمیدانشگاهسراسري،

یکنفر4500هرازايبهوشودنمیمحسوبصنعتیاهوازشهرمانندشهراینچندهر
حدودواستدرصد84آنباسوادينرخاماداردوجودیاسوجدرمتوسطصنعتیواحد

لحاظبههمچنینشهراینهستند.دانشگاهیتحصیالتدارايآنجمعیتازدرصد23
درحتیجمعیتنسبتبهارتباطیوآموزشیتفریحی،هداشتی،بخدماتازبرخورداري

اینبر.)1394بودجه،وبرنامه(سازمانداردتريمناسبوضعیتکالنشهربرخیبامقایسه
اولکهاستلهأمسدواینبرايپاسخییافتنالدنببهداردسعیحاضرپژوهشاساس

ـ اجتماعیپایگاهعنوانتحتخردسطحدرکهاقتصاديـ اجتماعیيتوسعههايشاخص
آیااینکهدومودارند؟اقتدارگرایانههايگیريجهتبرثیريأتچهاست،شدهارائهاقتصادي

نیزوجود)ابراز/بقاءهايارزشوسکوالر/سنتیهايارزش(شاملارزشیهايگیريجهت
دارند؟نقشیمیانجیعواملعنوانبه

پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

هايارزشبهگرایشکهاستحاکی،)1395(دالوريوطرازبهمنیپژوهشنتایج
وتحصیالتآنازپسوبودهدموکراتیکفرهنگيکنندهتبیینمتغیرترینمهمفرامادي

اینبهافرادگرایشدرکهاستتوسعهدیگرهايشاخصجملهازهاانهرسازاستفادهمیزان
(بهمنی طراز، استوابستهمتغیربامعناداريرابطهدارايوثرؤمسیاسیفرهنگازنوع

1395 :21-1.(
گانه سهابعاد و میزان میانگین که داد نشان ،)1391(حرائیصپژوهش هاي یافته
بر گرایی) عرفو اقتدارطلبانه پرخاشگري اقتدارطلبانه، پذیري (سلطهاقتدارطلب شخصیت 

است. متفاوت دینداري نوع حسب 
ـ اجتماعیپایگاه که داد نشان ،)1391(همکارانو پورافکاري پژوهش نتایج 

است. اثرگذار اقتدارگرایی بر آنومی احساس والدین، استبدادي کنترل سبب به اقتصادي 
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ها یافتهدیگر است. اقتدارگرایی بر استبدادي کنترل اثر يواسطهنفس عزت همچنین 
بود. تحقیق متغیرهاي کلیه بین معنادار همبستگی از حاکی 

سطح ثیر أتتحت اقتدارگرایی که داد نشان ،)1390(برندگیو قاسمی پژوهش نتایج 
. )23- 40: 1390(قاسمی و برندگی، استدرآمد میزان و اشتغال نوع تحصیالت، 
بین معناداري ي رابطهکه داد نشان ،)1387(میرفردي و جهانگیري پژوهش نتایج 

والدین، سواد سطح فرد، سواد (سطحانسانی ي توسعهاجتماعی ـاقتصاديهاي شاخص
متغیرهاي عنوان بهشغلی وضعیت همچنین و اقتصادي)پایگاه زندگی، به امید میزان 

چه هر عبارتی به.داردوجود وابسته متغیر عنوان بهارزشیگیري جهتو پژوهش مستقل 
گیري جهتي نمرهیابند، بهبود بیشتر انسانی ي توسعهاجتماعی ـاقتصاديهاي شاخص
.شوندمیسازگارتر توسعه با ارزشی نظر از افراد و شود میبیشتر نیز ارزشی 

ـ اجتماعیپایگاه که داد نشان نتایج ،)2013(همکارانو حیدري پژوهش نتایج 
دارند. اقتدارگرایی بر توجهی قابل تأثیر والدین تحصیالت و والدین کنترل ذهنی، اقتصادي 

بین ي رابطهدر میانجی متغیر والدین کنترل که داد نشان بیشتر هايتحلیلو تجزیه 
اجتماعیپایگاه و والدین کنترل اهمیت ها یافتهاین است. اقتدارگرایی و والدین تحصیالت 

اقتدارگرائی این، بر عالوه کند. میبرجسته ایران در رایی اقتدارگگسترش در را اقتصادي ـ 
تحصیالت سطح دلیل به عمدتاً دارند، تري پاییناقتصادي ـاجتماعیپایگاه افرادي باالتر 
خانواده. درآمد تا است تر پایین

ـ اقتصاديپایگاه بین که داد نشان نتایج ،)2012(همکارانو حیدري پژوهش نتایج 
این، بر عالوه دارد. وجود معناداري يرابطهاقتدارگرایی و آنومی احساس و اجتماعی 

رگرسیون تحلیل و تجزیه شد. یافت اقتدارگرایی و آنومی بین معنادار و مثبت يرابطه
و اجتماعی ـاقتصاديپایگاه بین روابط بر میانجی اثر آنومی احساس متغیر که داد نشان 

و آنومی يگستردهاحساس که دهد مینشان پژوهش این نتایج کل در دارد. اقتدارگرایی 
دارند. قرار اقتصادي ـاجتماعیپایگاه تأثیر تحت ایران در اقتدارگرایی 

ب) تحقیقات خارجی
که چرا کهداد انجام ال ؤسین ابراي پاسخی یافتن هدف با پژوهشی ،)2018(چان

تري قويدینی اعتقادات هستند) چپ یا راست شدیداً که افرادي یعنی (متعصبافراد 
شد. سنجیده سنتی دینی هاي آموزهو خداوند به اعتقاد با دینداري پژوهش این در دارند. 

نظر از که دارند دینی اعتقادات بنابراین کنند، میروز به را خود باورهاي ندرت به افراد این 
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بر و دارند نیز باالتري رگرایی اقتداسطح افرادي چنین .هستندانتقاد قابل غیرخودشان 
دارد. وجود رابطه دینداري و اقتدارگرایی بین اساس این 

انجام اقتدارگرایی و طبقه يرابطهبررسی هدف با پژوهشی )،2008(جاستو ناپیر 
بودن مطلق گرایی، عرفیعنی اقتدارگرایی، از بعد چهار بر خود پژوهش در آنان دادند. 

بین در را خود پژوهش آنان . داشتندکیدأتبدبینی و اقتدار از اطاعت اخالق، 
که داد نشان آنان پژوهش هاي یافتهدادند. انجام دموکراتیک ر کشو19از دهندگانی پاسخ
تنها حال، این با دارند. رابطه اخالقی و قومی مداراي عدم با اقتدارگرایی يجنبهچهار هر 
تر، پاییناقتصادي ـاجتماعیپایگاه داراي افراد میان در بدبینی و ار اقتداز اطاعت بعد دو 

کاري محافظهبر معناداري ثیر أتاخالق، بودن مطلق و گرایی عرفبعد دو است. شایع 
نداشتند. ثیري أتچنین بدبینی و قدرت از اطاعت که حالیدر داشتند، اقتصادي 

جنسیت، سن، متغیرهاي که داد نشان ،)2007(آلکااليو یار یاچمنپژوهش نتایج 
اجتماعی هاي ارزشو لیبرال سی سیاهاي ارزشمتغیر دو بر هستند دینداري و تحصیالت 

کنند. میتبیین را ها ارزشنوع دو هر واریانس از اي عمدهبخش و دارند ثیر أتلیبرال 
پایگاه که فرادي اکه است آن از حاکی نیز ،)2006(کارلین پژوهش هاي یافته
حمایت دارند، بهتري اقتصادي وضعیت و باالتر تحصیالت یعنی باالتر اقتصادي ـ اجتماعی
نهادهاي ضامن که کنند میوجود ابزار هاي ارزشو دموکراتیک حکمرانی از بیشتري 
در اقتصادي ـاجتماعیشرایط که کرد بیان توان میاساس این بر هستند. ک دموکراتی

دارند. نقش دموکراسی از حمایت گیري شکلدر فردي سطح 
وجودحاکیکلیطوربهپیشینهايپژوهشنتایجشودمیمشاهدهکهگونههمان

برارزشیگیريجهتهمچنینواقتصاديـ اجتماعیپایگاهابعادبینمعناداريرابطه
ایندرموجودهاينظریهبررسیباکهداردسعیحاضرپژوهشامااست.اقتدارگرایی

بهارزشیهايگیريجهتآندرکهبپردازدنظريمدلیکوهافرضیهتدوینبهزمینه
ت.اسمطرحاقتدارگراییواقتصاديـ اجتماعیپایگاهبینرابطهدرمیانجیمتغیرعنوان

اقتدارگراییبراقتصاديـ اجتماعیپایگاهثیرأتمکانیسمبررسیبهپژوهشاینواقعدر
دارد.تفاوتهاپژوهشسایربانظراینازحاضرپژوهشبنابراینپردازد.می

شپژوهنظريچارچوب
بهپرداختندرسعینوسازيينظریهچارچوبدرکهاستمتفکرانیازاینگلهارت

دراقتدارگراییتضعیفودموکراسیدموکراتیک،هايارزشبراقتصادييتوسعهثیرأت
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تغییراتسببکهرواینازنوسازيکهدارنداعتقادولزلوگلهارتایندارد.مختلفجوامع
ایندارد.دنبالبهرافرهنگدرتغییرشود،میجوامعزندگیشرایطومحیطدرگسترده

برکه(سنتیهايارزشازتغییرشاملاولبعداست:بعددواملشفرهنگتغییرفرایند
بابیشتريتناسبکهاستعقالنیـسکوالرهايارزشبه)دارندکیدأتدینمحورينقش

جوامعدر"که:کنندمیبیانرابطهایندرنوریسواینگلهارتدارند.مدرنيجامعه
کنترلفقدانجبرانبرايوداشتندطبیعتبراندکیکنترلهاانسانپیشاصنعتی

ودینسمتبهنتیجهدرودندشمیمتوسلمتافیزیکیهايقدرتبهشان،فیزیکی
تحتکهراطبیعتبهوابستگیشدنصنعتیکردند.میپیداگرایشدینیاعتقادات
کنترللوژي،تکنوگسترشباکرد.کمترشد،میمالحظهآمیزاسرارنیروهايحاکمیت

ودادکاهشرامتافیزیکیهايقدرتبهاتکاءبهنیازامراینوشدبیشترطبیعتبرانسان
.)1387:64اینگلهارت،و(نوریس"گردیدتضعیفدینیباورهايواعتقاداتنتیجتاً

ابرازهايارزشبهبقاءهايارزشازگذراینگلهارتنظرموردفرهنگیتغییردومبعد
برابريمشارکت،اعتماد،مدارا،افزایشوجودابرازهايارزشازمنظوراست.وجود

وجانیامنیتبهبقاءهايارزشکهحالیدراست.زیستمحیطازحمایتوجنسیتی
مشارکتوبیانآزاديبرايفزایندهکیدأتوجودابرازهايارزشدهند،میاولویتاقتصادي

سببوجودابرازهايارزشدارند.خاصطوربهسیاستوکلیطوربهمعهجادربیشتر
:2003نوریس،واینگلهارت(گرددمیخالقیتواستقاللانسانی،انتخاببرکیدأتافزایش

15(.
هايارزشسويبهفرهنگیتغییربرتوسعهثیرأتمکانیسممورددربیکرواینگلهارت

ویافتهکاهشاقتصاديکمیابیتوسعه،نتیجهدرکنند:میتشریحگونهاینراوجودابراز
استگردیدهجانی)واقتصادي(امنیتوجوديامنیتاحساستتقویموجبامراین

اقتصاديـ اجتماعینوسازياینگلهارتاعتقادبهواقع،در. )2000:60بیکر،و(اینگلهارت
وتحصیالتسطوحافزایشنتیجهدرافراداجتماعیوشناختیمادي،منابعافزایشبا

برخارجیهايمحدودیتانسانی،متقابلهايکنشتنوعهمچنینواطالعاتبهدسترسی
کیدأترشدسببانسانیانتخابهايمحدودیتکاهشدهد.میکاهشراانسانیانتخاب

افزایشبهوجودابرازهايارزشبرمردمکیدأتوگرددمیوجودابرازهايارزشبرمردم
بهگردد.میمنجرپاسخگوحکومتوسیاسیومدنیهايآزاديبرايعمومیتقاضاي
سببسیاسیقلمرودروجود،ابرازهايارزشبهبقاءهايارزشازدگرگونیدیگر،عبارت
اینگردد.میاجتماعیوسیاسیمشارکتبرکیدأترشدواقتداربهنسبتتمکینکاهش
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بهأمنشدموکراتیکنسبتاًجوامعدروهستنددموکراسیأمنشاقتدارگراجوامعدرروندها
محوريموضوعومستقیمشکلکهشوندمیسیاسینخبگانشدنکشیدهچالش

.)1389:75ولزل،و(اینگلهارتاستیدموکراس
ایناینگلهارتنظرازکهاستاینگیردقرارکیدأتمورداینجادرنیازکهاينکته

برکیدأتافزایشبقاء،تهدیداینکهیعنیکند.سیرنیزمعکوسجهتدرتواندمیفرایند
اقتدارگرانهادهايوهاارزشگیريشکلسببخوداینوداردپیدررابقاءهايارزش

ولیکندسیرمتفاوتکامالًجهتدودرتواندمیفراینداینچندهربنابراین؛گرددمی
حرکتاست.انسانیانتخابواستقاللمحدودیتیاگسترشآنوداردمشترکیموضوع

وگرددمیانسانیاستعدادهاييتوسعهوگراانسانيجامعهایجادسببجهتیکدر
و(اینگلهارتشودمیاقتدارگراییسويبهقهقراییسیرموجبمخالفجهتدرحرکت
.)1389:25ولزل،

درکهاقتصاديواجتماعیشرایطکهدارداعتقاداینگلهارتخالصه،بطوربنابراین
وفرهنگیگرایشاتدرثريؤمنقشاقتصاديـاجتماعیپایگاهعنوانتحتپژوهشاین

بهگرایشباشد،باالتراقتصاديـ اجتماعیوضعیتچههردارد.جوامعوافرادارزشی
چههربالعکسوبودخواهدبیشتروجودابرازهايارزشوعقالنیسکوالرهايارزش

بقاءهايارزشوسنتیهايارزشبهگرایشباشد،ترپاییناقتصاديـ اجتماعیوضعیت
اقتداربرابردرتمکینبرسنتیوبقاءهايارزشدیگرطرفازبود.خواهدمحتملبیشتر

سکوالرهايارزشمقابلدروگردندمیاقتدارگراییتقویتسبببنابراینوکنندمیکیدأت
يمقولهبرکیدأتسبببهوجودابرازهايارزشوکنندمیتضعیفرادینیقتداراعقالنیـ

درارزشنوعدواینبنابراین،دارندهمراهبهرااقتدارگونههرازرهاییانسانیاستقالل
دارند.دنبالبهرااقتدارگراییتضعیفکل

بینيرابطهبررسیبهبیستمقرنمیانهدرکهاستمتفکرانیدیگرازنیزلیپست
ازپرداخت.سیاسیگیريجهتیکعنوانبهدموکراسیازحمایتواقتصادييتوسعه
واقتصاديامنیتدرآمد،افزایشمانندعواملیشاملکهاقتصادييتوسعهلیپستمنظر

)هستنداقتدارگراییباتقابلدرکه(دموکراتیکهايارزشباشدیداًباالترتحصیالت
دموکراسیوتوسعهبینيرابطهازلیپستتحلیل.)80:1959(لیپست،داردهمبستگی

کهاستمعتقدلیپستاست.آنطبقاتینوعازوشناختیجامعهتحلیلیکاساساً
داشتهدموکراتیکهاينگرشافرادگرددمیسببکهاستعاملیترینعمدهتحصیالت

مانند(دموکراتیکهايارزشبهآنهاپایبنديباشد،باالترافرادتحصیالتچههرباشند.
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ونژاديوقومیهاياقلیتبهمثبتنگرشمخالفان،بامدارادموکراتیکهنجاربهاعتقاد
متغیردواینبینرابطهمورددرويبود.خواهدبیشترحزبی)چندسیاسینظامبهاعتقاد

نیازتاسازدمیقادرراآنانبخشد،میوسعترافردهايدیدگاهتحصیالتکه:کندمیبیان
شودمیگرایانهتکوافراطی1باورهايبهآنانگرایشازمانعکنند،دركبیشتررامدارابه
برسیاسیهايانتخاببرايراآنهاتواناییودارددنبالبهرااقتدارگراییازحمایتکه

مشاهدهکهگونههمانبنابراین؛)79:1959(لیپست،دهدمیافزایشعقالنیتمبناي
وثروتماننداقتصاديـ اجتماعیپایگاههايشاخصکهاردداعتقادلیپستشودمی

افراددردموکراتیکگرایشاتتقویتواقتدارگرایانهگرایشاتتضعیفسببتحصیالت
اصلیعناصرازیکیکهمدارامانندهاییمقولهبرهاشاخصهمیندیگرطرفازگردد.می

گذارد.میثیرأتنیزاستوجودابرازهايارزش
ازیکی»بیستميسدهپایاندردموکراسیسومموج«عنوانباهانتینگتونکتاب
يایدهکلیطوربهاست.شدندموکراتیکفراینديمطالعهيزمینهدرهابکتامعتبرترین

درتغییراتیایجادبهاقتصادييتوسعهکهاستاینکتابایندرهانتینگتوناصلی
تضعیفودموکراسیظهوربهخودکهانجامدمیفرهنگوباورهااجتماعی،ساختارهاي
متفکرانازبسیاريمانندبهنیزوي؛)79:1373(هانتینگتون،رساندمییارياقتدارگرایی

وداردکیدأتدموکراتیکهايگیريجهتتقویتوظهوردرمتوسطيطبقهنقشبردیگر
دهد.میگسترشرامتوسطيطبقهاقتصادييتوسعهکهکندمیاستداللزمینهایندر

معلمان،متخصص،افرادوکارشناسانبازرگانان،رامدرنيجامعهیکهايبخشبیشتر
اینپیدایشدهند.میتشکیلدفتريکارمندانوهاتکنسینمدیران،دولت،کارمندان

وشدنصنعتیينتیجههستندمتوسطيطبقهيدهندهتشکیلمجموعدرکههاگروه
سومموجکههمچنانمتوسطيطبقههانتینگتون،منظرازاست.اقتصاديرشد

هستنددموکراتیکباورهايوهاارزشحاملاستکردهاثباتنیزشدندموکراتیک
يتوسعهکهدارداعتقادهانتینگتونکلدراساساینبر.)77:1373(هانتینگتون،

هايرژیمازتغییریعنیشدندموکراتیکفرایندگیريشکلوایجادسبباقتصادي
اهمیتحاضرپژوهشبرايمیانایندرآنچهگردد.میدموکراتیکهايرژیمبهاقتدارطلب

يتوسعههانتینگتوننظربهاست.دومبراولفرایندثیرگذاريأتهايمکانیسمدارد
دموکراسیسويبهرامردمباورهايوهاارزشوگرددمیفرهنگیتغییراتسبباقتصادي

دموکراتیکفراینددارد.پیدررااقتدارگرایانهگرایشاتتضعیفبنابراینودهدمیسوق

1 Doctrine
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رخمردمهايارزشدرتغییرآنازقبلکهافتادخواهداتفاقموفقیتبازمانیتنهاشدن
اجتماعیوسیاسیعلومادبیاتدررایجنظراینبانیزهانتینگتونواقعدرباشد.داده

یکدردموکراتیکينهادهااستقرارسببدموکراتیکباورهايوهايارزشکهاستموافق
درحتینیزدموکراتیکنهادهايهایی،ارزشچنینحاکمیتبدونوگردندمیجامعه
داشت.نخواهندتداومگیريشکلصورت

ات پژوهشفرضی
مثبتيرابطه(دینی)سنتیهايارزشو(عینی)ياقتصادـ اجتماعیپایگاهبین-1

دارد.وجود
مثبتيرابطه(دینی)سنتیهايارزشو(ذهنی)اقتصاديـ اجتماعیپایگاهبین-2

دارد.وجود
وجودمنفیيرابطهارگرایانهاقتدگیريجهتو(دینی)سنتیهايارزشبین-3

دارد.
منفیيرابطهاقتدارگرایانهگیريجهتو(عینی)اقتصاديـ اجتماعیپایگاهبین-4

دارد.وجود
منفیيرابطهاقتدارگرایانهگیريجهتو(ذهنی)اقتصاديـ اجتماعیپایگاهبین-5

دارد.وجود
دارد.وجودمنفیيرابطهاقتدارگرایانهگیريجهتوبقاءهايارزشبین- 6
وجودمثبتيرابطهبقاءهايارزشو(ذهنی)اقتصاديـ اجتماعیپایگاهبین-7

دارد.
وجودمثبتيرابطهبقاءهايارزشو(عینی)اقتصاديـ اجتماعییگاهپابین-8

دارد.
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پژوهشمدل 

پژوهشمفهومی مدل :1نمودار

پژوهششناسیروش
منظوربهاست.بردهبهرهآن2عیمقطنوعازو1پیمایشروشازحاضرپژوهش

جمعاًحاضرپژوهشيپرسشنامهاست.گردیدهاستفادهپرسشنامهابزارازهادادهگردآوري
وتحصیالتجنس،سن،ايزمینهمتغیرهايبهمربوطآنگویه4کهاستگویه61حاوي

باشد.میوابستهمتغیرومستقلمتغیرهايبهمربوطباقیماندهگویه57وقومیت
ازبیشکهاستیاسوجواهوازشهردوشهروندانيکلیهپژوهشاینآمارييجامعه

برابرایرانآمارمرکز1395سرشمارياساسبرآمارييجامعهمیزاندارند.سنسال16
یاسوجدررنف98130واهوازدرآنهاازنفر755214تعدادکهنفر853344بااست

است.گرفتهانجام1396زمستاندرپژوهشاینهستند.ساکن
عنوانبهدوهریاسوجواهوازشهردوپژوهشایندرنیزنمونهحجمتعیینمنظوربه

میزانداشتناختیاردربانمونهحجمتعیینبرايشود.میگرفتهنظردرنمونهیک
نمونهحجمآناساسبرکهگردیداستفادهکوکرانگیرينمونهفرمولازآمارييجامعه
نفر770بهرانمونهحجمکار،باالتراعتباربرايپژوهشگرکهآمدستدبهنفر384

تحلیلوآوريجمعپرسشنامه385تعدادشهرهاازکدامهربرايبنابراینودادافزایش
گردید.

1 survey
2 cross-sectional

پایگاه ذهنی

هاي سنتیارزش

هاي بقاءارزش

پایگاه عینی
جهت گیري 
اقتدارگرایانه
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دراست.شدهاستفادهترکیبیشکلبهگیرينمونهروشچندازپژوهش،ایندر
شهردومحالتومناطقلیسترويازسادهتصادفیروشازاستفادهبااوليمرحله
درمنطقه7(تعدادشهرييمنطقه9مجموعدرمحله28انتخاببهاقدامیاسوجواهواز
چندايخوشهروشازاستفادهبابعدييمرحلهدرگردید.)1یاسوجدرمنطقه2واهواز

ایندرگردید.مناطقایندرموجودهايبلوكانتخاببهاقدامدفیتصاشکلبهايمرحله
مشخصیاسوجشهردربلوك18تعدادواهوازشهردربلوك75تعدادمجموعدرمرحله

شدهانتخابهابلوكازیکهرهايکوچهوهاخیابانازفهرستیبعد،يمرحلهدرشد.
برايسادهتصادفیگیرينمونهروشازقبلیمراحلمانندنیزمرحلهایندرگردید.تهیه

وخیابان1تعدادمرحلهاینپایاندرشد.استفادهنظرموردهايکوچهوهاخیابانانتخاب
درکوچه20وخیابان20تعدادکلدراساساینبرشد.انتخاببلوكهردرکوچهیک
آمد.دستبهگیرينمونهانجامبرايیاسوجشهردرکوچه8وخیابان8تعدادووازاهشهر

تهیهخیابانوکوچههر)هاي(پالكمسکونیواحدهايازفهرستینیزآخريمرحلهدر
اهوازشهردرمنظوربدینشدند.انتخابمقتضیهايپالكسادهتصادفیروشبهوگردید
پالك25تعدادیاسوجشهردروخیابانهردرپالك10وکوچههردرپالك10تعداد

حضورمراجعهبامرحلهاینپایاندرشدند.انتخابخیابانهردرپالك25وکوچههردر
عنوانهبنفریکتعدادخانوادههردروگردیدافرادگیرينمونهبهاقداممنازلدرببه

گردید.تکمیلويتوسطپژوهشيپرسشنامهوشدانتخابنهاییينمونه
گرفتهصورتبخشدودرSPSSافزارنرمازاستفادهبانیزهادادهتحلیلوتجزیه

متغیرهاياساسبرپاسخگویاندرصدوفروانیتوزیعبهاولبخشدراست.
است.شدهپرداختهسنوجنسیتقومیت،تحصیالت،متغیرچهاریعنیشناختیجمعیت

ایندرنیزپژوهشيوابستهوقلمستمتغیرهايدرپاسخگویانفراوانیتوزیعهمچنین
بخشدراست).شدهارائهتوصیفینتایجعنوانتحتبخش(ایناستگردیدهارائهبخش

ازاستفادهباتحقیقغیرهايمتبینروابطبررسیوهادادهتحلیلوتجزیهبهنیزدوم
وگانهچندخطیرگرسیونپیرسون،همبستگیآزمونشاملاستنباطیآمارهايتکنیک
است).دهشآوردهفرضیاتآزمونعنوانتحتبخشاین(استشدهپرداختهمسیرتحلیل

صورتطراحیوهاشاخصتدوینوتهیهازپسپژوهش،ابزارپایاییتعیینبراي
یکرويمقدماتیيمطالعهاینگرفت.انجاممقدماتیايمطالعهپرسشنامه،ياولیه

باشد.یاسوج میياهواز و مناطق دوگانهيگانهاین مناطق شامل مناطق هفت1
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تکمیل،ازپسآمد.دراجرابهیاسوجواهوازشهردوشهروندانازنفري50ي نمونه
يوسیلهبهآنهاپایاییوشدندSPSSافزارنرمواردوشدهکدگذاريمذکورهايپرسشنامه

مقدماتی،يمطالعهازحاصلنتایجبهتوجهباسپس،گردید.بیارزیاکرونباخآلفاي
برخیجهتهمینبهیابد.افزایشآنپایاییتاآمدعملبهسنجشابزاردرالزماصالحات

اصالحاتاعمالازپسشدند.واقعبازبینیمورددیگربرخیوحذفپرسشنامهاالتؤساز
میزاندرآمد.اجرابهتحقیقپاسخگویانبیندرنهاییيپرسشنامهسنجش،ابزاردرالزم
بقاءهايارزش،79/0سنتیهايارزش،81/0اقتدارگرایانهگیريجهتمتغیرهايبرايآلفا
به85/0ذهنیاقتصاديـ اجتماعیپایگاهو71/0عینیاقتصاديـ اجتماعیپایگاه،73/0

روشازاستفادهباسازهاعتبازازنیزپرسشنامهاعتبارتعیینبرايهمچنین؛ آمددست
KMOشاخصکهدادنشانعاملیتحلیلآزموننتایجاست.شدهاستفادهعاملیتحلیل

نتایجطبقهمچنیناست.000/0بابرابرنیزبارتلتآزمونمعناداريسطحو85/0بابرابر
مفاهیمواریانسازدرصد7/60تبیینتوانمجموعدرپژوهشپرسشنامهعاملتحلیل

استآنازاکیحوگرددمیمحسوبمطلوبیمقدارمیزان،اینکهداردراسنجشمورد
است.شدهارائه1جدولدرنتایجایناست.اعتباردارايپژوهشابزارکه

پژوهشپرسشنامهبرايعاملیتحلیلآزموننتایج:1جدول
مقدارآزموننامردیف

1KMO85/0
20/8232بارتلت2
000/0معناداريسطح3

متغیرهاتعاریف
طوربهکهاستهانگرشازايمجموعهاقتدارگراییآدرنومنظرازمفهومی:تعریف

این.)608:2006بار،وبیشین(استیون،شودمیفراگرفتهکودکیتجاربطیاجتماعی
پرستی:عرف-1از:عبارتندکهداردقراربررسیموردبعد9قالبدرتوانمیراهانگرش
نگرشاقتدار:ازاطاعت-2، متوسطيطبقههايارزشسنتی،هايارزشازکاملپیروي

پرخاشگري-3،گروهیدروناخالقیآرمانیاقتدارهايبهنسبتانتقاديغیروفرمانبردار
کردن،محکومونهندمیپازیرراعرفیهايارزشکهافراديیافتنبهگرایشاقتدارایانه:

وتخیلبامخالفتاندیشی):(خشکهنگريدرونباضدیت-4، آنهامجازاتوتقبیح
يکنندهتعیینعواملبهاعتقادقالبی:باورهايوپرستیخرافه-5، اندیشیآزادوخالقیت



73بررسی تأثیر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر ...

-6، ثابتوناپذیرانعطافمقوالتیچارچوبدرتفکربهگرایشافراد،سرنوشتدرغیبی
وقويفرمانبرداري،وسلطهمانندمقوالتیبهنسبتمشغولیدلسرسختی:وقدرت

برراطیافپافشاريقدرتمند،هايشخصیتباهمانندانگاريپیرو،ورهبرضعیف،
خصومتویرانگري:وبدبینی-7، سرسختیوقدرتشدیدابرازخود،عرفیهايویژگی
جهانکهاعتقاداینبهتمایلفرافکنی:- 8، بشرنوعبهنسبتتوزيوکینهفراگیر

جنس:بهنگرش- 9، بیرونبهناخودآگاههايتکانهنیفرافکاست،مخاطراتدستخوش
پژوهشدر،)1950:228همکاران،و(آدرنوجنسیمسائلمورددرازحدبیشنگرانی
کهاستشدهاستفادهF1سمقیاطوالنیشکلازمفهوماینکردنعملیاتیجهتحاضر
شد.بردهکاربهوطراحی،)1950(همکارانوآدرنوتوسطباراولینبراي

یکدیگرمتضادهايارزشازايمجموعهوجود:ابرازهايارزش/بقاءهايارزش
مشارکتبرايتقاضاوتنوعبهنسبتمدارابهوجودابرازهايارزشکهحالیدر.هستند
بهنسبتتساهلهمچنینواقتصاديوسیاسیزندگیدرگیريتصمیمدربیشتر
دهند،میاولویتجنسیتیبرابريوگرایانهمجنسیان،خارجشاملهاگروهبرون
تمایلجنسیتیبرابريپذیرشعدموهاگروهبرونبهنسبتمداراعدمبهبقاءهايارزش
ونظمودهندمیکمترياهمیتسیاسیرکتمشابههمچنینهاارزشمجموعهایندارند.

يسرسختانهتالشوکاربربقاءهايارزشدارند.کیدأتاقتصادينیازهايشدنبرآورده
وجودابرازهايارزشولیدارندکیدأتوالدینبهشرطوقیدبیتمکینهمچنینوفرزندان

کیدأتشودآموختهکودکانبهبایستیکههاییارزشعنوانبهمداراوپروريتخیلبر
وبخشرهاییاخالقیاتيهکنندمنعکسوجودابرازهايارزشمجموعدرکنند.می

؛2003ولزل،و(اینگلهارتهستندانسانیانتخابواستقاللبرکیدأتباگرایانهانسان
شکلازمفهوماینکردنعملیاتیجهتحاضرپژوهشدر.)2000بیکر،واینگلهارت

استشدهاستفاده)1389(ولزلواینگلهارتوجودابراز/بقاءهايارزشمقیاسطوالنی
پنجمموجقالبدر2007سالدرمقیاسایناست.گویه14دارايمجموعدرکه

هايپژوهشدرگردید.اجراکشورهاياستانمراکزيکلیهدرهاارزشانیجهپیمایش
ییدأتموردصورياعتباراساسبرآناعتبارورفتکاربهنیز،)1394(همکارانوشریفی

درنیز،)1390(احمديهمچنین؛شدارزیابی70/0باالينیزمقیاسپایاییوگرفتقرار
همکارانواحمديیافت.مقیاساینبرايقبولیقابلپایاییورواییخودپژوهش

کرد.گزارشمطلوبپایاییوبااليسازهاعتباردارايرامقیاسایننیز،)1391(

1 F scale
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هستند.یکدیگرمتضادهايارزشازايمجموعهعقالنی:ـ سکوالر/سنتیهايارزش
دینيمقولهبهکهاستاولویتیواهمیتدرتفاوتدرهاارزشمجموعهدواینجوهر

ـ سکوالرهايارزشودهندمیدینبهباالییبسیاراهمیتسنتیهايارزشدهند.می
ـ والدینبینپیونداهمیتبرسنتیهايارزشدهند.میدینبهکمترياهمیتعقالنی

طالق،بامخالفتوسنتیخانوادگیهايارزشومطلقهنجارهاياقتدار،پذیرشفرزندان،
وملیعرقبههمچنینهاارزشایندارند.کیدأتخودکشیوآتانازيجنین،سقط
دهند.میاولویتگراییملی

بردهندمیدینيمقولهبهکمترياهمیتکهعقالنیـ سکوالرهايارزشمقابل،در
پذیرشعدمبههاارزشمجموعهاینکنند؛میکیدأتمذکورمواردبامتضادهايمقوله
اولویتواهمیتسختوسفتومطلقهنجارهايوجنینسقططالق،پذیرشاقتدار،

ازوممفهاینکردنعملیاتیجهتحاضرپژوهشدر.)2000بیکر،و(اینگلهارتدهندمی
)1389(ولزلواینگلهارتعقالنیـ سکوالر/سنتیهايارزشمقیاسطوالنیشکل

قالبدر2007سالدرمقیاسایناست.گویه13دارايمجموعدرکهاستشدهاستفاده
؛ گردیداجراکشورهاياستانمراکزيکلیهدرهاارزشجهانیپیمایشپنجمموج

اینبرايقبولیقابلپایاییورواییخودپژوهشدرنیز،)1390(احمديهمچنین
ورفتکاربهنیز،)1394(همکارانوشریفیهايپژوهشدرمقیاساینیافت.مقیاس
ارزیابی70/0باالينیزمقیاسپایاییوگرفتقرارییدأتموردآناعتباراساسبرآناعتبار

شد.
نظامدرافرادکهدارداشارهجایگاهیبهی):(عیناقتصاديـ اجتماعیپایگاه
حسببرطبقهتعریف،ایندرکنند.میاشغالمادينابرابرتوزیعواقتصاديقشربندي

:2005(ریتزر،شودمیتعریفثروتیادرآمدبامعموالًوزندگیمادياستانداردهاي
وضعیتتحصیالت،سطحآیتم4باترکیبیشاخصیکازمفهوماینسنجشبراي.)717

5طیفآیتم،4هرسنجشسطحاست.شدهاستفادهشغلنوعودرآمدمیزانمسکن،
است.)1388(همکارانونبويپژوهشازاقتباسیمقیاساینباشد.میلیکرتايگزینه

ذهنیعناصرکههستنداجتماعیهايمقوله(ذهنی):اقتصاديـ اجتماعیپایگاه
قشربندينظامیکدرراخودتاگیرندمیکاربهراآنهاافرادودارندايجستهبرمشترك
شاخصیکازمفهوماینسنجشبراي.)2005:717(ریتزر،کنندبنديردهاقتصادي
نوعودرآمدمیزانتحصیالت،سطحافرادآندرکهاستشدهاستفادهآیتمسهباترکیبی

طیفیکاساسبروکنندمیارزیابیدیگرانبامقایسهدرراخودمسکنوضعیتوشغل
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همکارانونبويپژوهشازاقتباسیمقیاسایندهند.میامتیازآنبهايگزینه5لیکرت
است.)1388(

پژوهشيهایافته
توصیفیهايیافته

شناختیجمعیتمتغیرهايحسببرنمونهتفکیک
سنیگروهقومیت،،جنسیتسساابرري،ماآينمونهکلیيهاژگییوبخش،ینادر

مورددردمیشوهمشاهدکهگونهنهماست.اهشدارائه2ولجددرتحصیالتسطحو
7/59معادلنفر454وزندرصد3/40ادلمعنمونهحجمازنفر307جنسیتمتغیر
251دیپلم،زیردرصد9/11معادلنفر88نیزتحصیالتمورددرهستند.مردنیزدرصد

دانشگاهیتحصیالتداراينیزدرصد2/54معادلنفر401دیپلم،درصد9/33معادلنفر
نفر328سال،30زیردرصد3/53معادلنفر408نیزپاسخگویانسنمورددرهستند.
سنسال50باالينیزدرصد8/3معادلنفر29وسال50تا31بیندرصد2/49معادل
نفر505فارس،درصد12معادلپاسخگویانازنفر90نیزقومیتمتغیرمورددردارند.
سایرازدرصد8/2معادلنفر21وعربدرصد18معادلنفر135لر،درصد2/67معادل
هستند.هاقومیت

ايزمینهمتغیرهايحسببرپاسخگویاندرصدوفراوانیتوزیع:2جدول
کلفراوانی درصد فراوانی طبقات متغیرها

761 3/40 307 زن 7/59جنسیت 454 مرد

740
9/11 88 زیردیپلم

9/33تحصیالت 251 دیپلم
2/54 401 دانشگاهیتحصیالت

765
3/53 408 سال30زیر

9/42سنیگروه 328 50-31
8/3 29 50ازباالتر

751

12 90 فارس

18قومیت 135 عرب
2/67 505 لر
8/2 21 اقوامسایر

باشد.میگمشدههايدادهعلتبهکلفراوانیستوندرتفاوت
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1وابستهومستقلمتغیرهايحسببرنمونهتفکیک

يستهوابومستقلمتغیرهايطبقاتازکدامهردرصدوفراوانی3جدولدر
2معادلپاسخگویانازنفر13شودمیمشاهدهکهگونههماناست.شدهارائهپژوهش

هايارزشداراينیزدرصد6/58معادل372وعقالنیـ سکوالرهايارزشدارايدرصد
سنخدواینوسطحددردرصد4/39معادلنفر250همچنین؛هستند(دینی)سنتی
باکرد.محسوبسنتینهوسکوالرراآنهاتوانمینهکهنحويبهاندگرفتهقرارارزشی
کردبیانتوانمیعقالنی،ـ سکوالرهايارزشبهپایبندياندكبسیارانمیزبهتوجه
هستند.(دینی)سنتیهايارزشدارايپاسخگویانغالب

277ووجودابرازهايارزشدارايدرصد2/1معادلپاسخگویانازنفر7همچنین
1/50معادلنفر285همچنین؛هستندبقاءهايارزشداراينیزدرصد7/48معادل
پایبندآنهاانتومینهکهايگونهبهاندگرفتهقرارارزشیسنخدواینوسطحددردرصد

کهکردادعاتوانمیاساساینبردانست.بقاءهايارزشنهووجودابرازهايارزشبه
جود.وابرازهايارزشتادارندتمایلبقاءهايارزشسويبهپاسخگویانغالب

ودموکراتیکگیريجهتدارايدرصد5/0معادلپاسخگویانازنفر3همچنین
نفر240همچنینهستند.اقتدارگرایانهگیريجهتداراينیزدرصد5/59معادل357

نهکهايگونهبهاندگرفتهقرارگیريجهتنوعدواینوسطحددردرصد40معادل
غالبکردبیانتوانمیاساساینبردانست.اقتدارطلبنهودموکراتراآنهاتوانمی

بسیارآنهابیندردموکراتیکگیريجهتودارنداياقتدارگرایانهگیريجهتپاسخگویان
است.ضعیف

هاي سنتی در هاي بقاء و همچنین ارزشوجود در برابر ارزشهاي ابرازبر اساس چارچوب نظري، ارزش1
صیف بهتر این دو شوند. بنابراین در اینجا براي توکدام با یک مقیاس سنجیده میهاي سکوالر هربرابر ارزش

بندي بدین صورت بوده که ي طبقهنحوههاي پاسخگویان به سه طبقه تقسیم گردید.، پاسخسنخ ارزشی
هر يتقسیم شده و بدین ترتیب فاصله3هر متغیر یعنی فاصله بین حداقل و حداکثر آن بر عدد يدامنه

ر این فاصله اول و با کسيطبقه به دست آمده است. سپس با جمع این فاصله با مقدار حداقل مقیاس، طبقه
سوم حاصل شده است. مقادیري که در میان این دو طبقه هستند نیز در ياز مقدار حداکثر مقیاس، طبقه

گیري اقتدارگرایانه یا اند. این قضیه در مورد متغیر وابسته یعنی جهتدوم یا همان بینابین قرار گرفتهيطبقه
است ولی به لحاظ یاس اقتدارگرایی به کار رفتهچه در این پژوهش مقاقتدارگرایی نیز صادق است و گر

ي توان گرایش ضعیف به اقتدارگرایی را معادل گرایش قوي به دموکراسی دانست. نحوهنظري و روشی می
بندي متغیرهاي پایگاه عینی و پایگاه ذهنی نیز به همین صورت محاسبه گردیده است.تقسیم
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26شودمیمشاهدهکهگونههماننیز(عینی)اقتصاديـ اجتماعیپایگاهمورددر
متوسطپایگاهدارايدرصد5/70معادلنفر488باال،پایگاهدارايدرصد8/3معادلنفر

ـ اجتماعیپایگاهمورددردارند.پایینیپایگاهنیزدرصد7/25معادلنفر178وهستند
2/43معادلنفر315باال،پایگاهدارايدرصد7/13ادلمعنفر100نیز(ذهنی)اقتصادي

دارند.پایینیپایگاهنیزدرصد2/43معادلنفر315وهستندمتوسطپایگاهدارايدرصد

وابستهومستقلمتغیرهايحسببریانپاسخگودرصدوفراوانیتوزیع:3جدول
کلفراوانی درصد فراوانی طبقات متغیرها

635
2 13 سکوالر /سنتیهايارزش

4/39سکوالر 250 بینابین
6/58 372 سنتی

569
2/1 7 وجودابراز ابراز/بقاءهايارزش

1/50وجود 285 بینبینا
7/48 277 بقاء

600
5/0 3 دموکراتیک گیريجهت

/اقتدارگرایانه
دموکراتیک

40 240 بینابین
5/59 357 اقتدارگرایانه

692
8/3 26 باال

5/70(عینی)پایگاه 488 متوسط
7/25 178 پایین

730
7/13 100 باال

2/43(ذهنی)پایگاه 315 متوسط
2/43 315 پایین

باشد.میگمشدههايدادهعلتبهکلفراوانیستوندرتفاوت

پژوهشفرضیاتآزمون
استفادهپیرسونهمبستگیضریبازپژوهشهايفرضیهآزمونبرايپژوهشایندر

است.شدهدادهنمایش4جدولدرآننتایجکهاستشده
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وابستهومستقلمتغیرهايپیرسونهمبستگیضرایبسماتری:4لجدو

پایگاهذهنیپایگاههاشاخصمتغیرها
عینی

هايارزش
دینیـ سنتی

هايارزش
بقاء

گیريتجه
اقتدارگرایانه

ذهنیپایگاه
1نوپیرسضریب

0داريمعنیسطح
730فراوانی

عینیپایگاه
255/01**نوپیرسضریب

000/00داريمعنیسطح
665692فراوانی

سنتیهايارزش
دینیـ 

1-265/0**-848/0**نوپیرسضریب
002/0000/00داريمعنیسطح

635577635فراوانی

بقاءهايارزش
414/01**-336/0**-368/0**نوپیرسضریب

000/0000/0002/00داريمعنیسطح
572577498593فراوانی

گیريجهت
اقتدارگرایانه

512/01**592/0**-321/0**-513/0**نوپیرسضریب
000/0000/0000/0000/00داريمعنیسطح

575554511501600فراوانی
باشدمی99/0سطحدرهمبستگی**باشدمی95/0سطحدرهمبستگی*

ابتداوابسته،ومستقلمتغیرهايبینهمبستگیروابطبررسیبرايپژوهشایندر
تمامیبینسپسشد.ساختهکلیمتغیریکمتغیرهرهايگویهترکیبازاستفادهبا

روابطاینگرفت.قراربررسیموردیکدیگرباآنهاهمبستگیوشدبرقراررابطههامتغیر
4جدولنتایجکهگونههماناست.شدهارائه4جدولدرماتریسبصورتهمبستگی

وجودمعناداريهمبستگیيرابطهیکدیگرباجدولمتغیرهايتمامیبیندهد،مینشان
که:صورتبدیندارد.

ـ اجتماعیپایگاهذهنیوعینیبعددوهرواقتدارگرایانهگیريجهتمتغیربین
ـ اجتماعیپایگاهچقدرهرکهمعنیبدیندارد.وجودمعنادارومنفیيرابطهاقتصادي
بود.خواهدترپایینوياقتدارگراییمیزانباشد،باالترفرداقتصادي

يرابطه(دینی)سنتهايارزشواقتدارگرایانهگیريجهتمتغیربینهمچنین،
سنتهايارزشبهفردپایبنديمیزانچههرکهمعنیبدیندارد.وجودمعنادارومثبت
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میزانچههربالعکسوبودخواهدباالترنیزوياقتدارگراییمیزانباشد،بیشتر(دینی)
بود.خواهدکمتراقتدارگراییسطحباشد،ترپایین(دینی)سنتهايارزش

ومثبتيرابطهبقاءهايارزشواقتدارگرایانهگیريجهتمتغیربینهمچنین،
بیشتربقاءهايارزشبهفردپایبنديمیزانچههرکهمعنیبدیندارد.وجودمعنادار
بقاءهايارزشمیزانچههربالعکسوبودخواهدباالترنیزوياقتدارگراییمیزانباشد،
بود.خواهدترپاییناقتدارگراییسطحباشد،ترپایین

ـ اجتماعیپایگاهذهنیوعینیبعددوهرو(دینی)سنتهايارزشمتغیربین
ـ اجتماعیپایگاهچقدرهرکهمعنیبدینارد.دوجودمعنادارومنفیيرابطهاقتصادي
بالعکسوبودخواهدترپایینوي(دینی)سنتهايارزشمیزانباشد،باالترفرداقتصادي

باالتر(دینی)سنتهايارزشمیزانباشد،ترپاییناقتصاديـ اجتماعیپایگاهچههر
بود.خواهد

اقتصاديـ اجتماعیپایگاهذهنیوعینیبعددوهروبقاءهايارزشمتغیربین
اقتصاديـ اجتماعیپایگاهچقدرهرکهمعنیبدیندارد.وجودمعنادارومنفیيرابطه

اجتماعیپایگاهچههربالعکسوبودخواهدترپایینبقاءهايارزشمیزانباشد،باالترفرد
بود.هدخواباالتربقاءهايارزشمیزانباشد،ترپاییناقتصاديـ 

بعدیعنیـمستقلمتغیربعددوبینکهدهدمینشان4جدولنتایجهمچنین
دارد.وجودمثبتومسقیميرابطهنیزـذهنیوعینی

پژوهشچندگانهرگرسیونتحلیل
يرابطهدارايیکدیگرباپژوهشمتغیرهايکهگردیدمشخصکهاینازپس

وابستهمتغیربراثرگذارهايمتغیرازیکهرثیرأتمیزانبررسیبرايهستند،همبستگی
شد.گرفتهکاربهچندگانهخطیرگرسیوناقتدارگرایییااقتدارگرایانهگیريجهتیعنی

گردید.اجرارگرسیونیمدلسهپژوهشمفهومیمدلوفرضیاتاساسبربنابراین
است.ژوهشپمیانجیومستقلمتغیرچهارهرشاملاولمدل

اولمدلدررابتامیزانباالترینکه(دینی)سنتیهايارزشمتغیردوممدلدر
ياقتصادـ اجتماعیپایگاهمتغیردووشودمیگرفتهنظردروابستهمتغیرعنوانبهدارد
کاربهمستقلمتغیرهايعنوانبهعینی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهوذهنی)(بعد
اند.رفته



97زمستان ،2شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیهتوسعفصلنامه 80

ـ اجتماعیپایگاهمتغیردوواستوابستهمتغیربقاء،هايارزشنیزسوممدلدر
هستند.مستقلمتغیرهايعینی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهوذهنی)(بعدتصادياق
دهد،مینشان5جدولکهگونههماناساساینبر

41پژوهشاینمستقلوانجیمیهايمتغیرکهاستآنازحاکیاولمدلنتایج
،)2R= 41/0(کنندمیتبیینرااقتدارگرایییااقتدارگرایانهگیريجهتواریانسازدرصد

ـ اجتماعیپایگاهمتغیرهايکهدهدمینشانβضرایبازآمدهبدستنتایجهمچنین
میزانبرداريمعنیتأثیربقاءهايارزشو(دینی)سنتیهايارزشعینی)،(بعداقتصادي

325/0بتايضریببا(دینی)سنتیهايارزش،متغیرسهاینبینازاند.داشتهمطالعه
اثرکمترین- 087/0بتايضریبباعینی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهواثربیشترین

بهکهاست271/0بابرابرنیزبقاءهايارزشمتغیرثیرأتمیزاندارد.وابستهمتغیربررا
متغیربتايضریبهمچنیندارد.قرار(دینی)سنتیهايارزشمتغیرازبعدبزرگیلحاظ
از؛ همچنین نیستمعناداررگرسیونی،مدلایندرذهنی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاه

عینی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهضریبوابسته،متغیربراثرگذارمتغیرسهبین
مثبتبقاءهايارزشو(دینی)سنتیهايارزشیعنیدیگرمتغیردوضریبواستمنفی
است.

(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهمتغیردوکهدهدمینشاننیزدوممدلنتایج
سنتیهايارزشبرمعناداريومنفیاثرعینی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهوذهنی)
عینیبعداثرواستقويبسیار)β=835/0(ذهنیبعداثرمورد،ایندردارند.(دینی)

)058/0=β(متغیرواریانسازدرصد725/0استقادرمدلاینهمچنین؛استضعیف
اید.نمتبیینرا(دینی)سنتیهايارزشیعنیوابسته

(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهمتغیردوکهدهدمینشاننیزسوممدلنتایج
بقاءهايارزشبرمعناداريومنفیاثرعینی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاهوذهنی)
حددراقتصاديـ اجتماعیپایگاهعینیوذهنیبعددوهراثرشدتمورد،ایندردارند.

عینیبعدازترقوي)β=- 303/0(ذهنیبعداثرمیزانکهچندهردارد.قرارمتوسطی
)274/0 -=β(متغیرواریانسازدرصد194/0استقادرمدلاینکلدرهمچنین؛است

نماید.تبیینرابقاءهايارزشیعنیوابسته
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پژوهشهايمتغیربهمربوطرگرسیونیهايمدل:5جدول
نام شاخص1مدل 2مدل 3مدل 

ثابتعنصر 983/56** )363/7(811/63** )676/0(035/64** )676/0(
(دینی)سنتیهاي ارزش325/0** )107/0(--
بقاءهاي ارزش271/0** )058/0(--

اقتصادي ـ اجتماعیپایگاه - 087/0*)251/0(-058/0* )094/0(-274/0**)174/0(
عینی)(بعد 

اقتصادي ـ اجتماعیپایگاه - 123/0)272/0(-835/0** )058/0(-303/0** )108/0(
ذهنی)(بعد 

معناداريسطح 000/0000/0000/0
)R(چندگانهرگرسیون 440/0851/0440/0
194/0725/0410/02R

.استمعنادار95/0سطحدرضریب*
است.معنادار99/0سطحدرضریب**

هستند.استانداردخطايمقادیرپرانتزداخلاعداد

مسیرتحلیلمدل
روابطآن،دروگرددمیتدوینپژوهشنظريچهارچوباساسبرمسیرتحلیلمدل

برمتغیرهامستقیمغیرومستقیمتأثیراتووابستهمتغیرومستقلمتغیرهايبین
بتاضرایبآوردندستبهازپسپژوهشایندراساس،اینبر.گرددمیمشخصیکدیگر
ومستقیممسیرهاييمحاسبهبهاقدامشوند،مینامیدهمسیرضریبکهمسیرهاتمامی

است.گردیدهمستقیمغیر
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بتاضرایب با همراه مسیر تحلیل نمودار :2نمودار 

مستقیمغیرومستقیماثرمحاسبه
هايفلشتوسطآنهاتأثیراتومتغیرهابینروابطدهدمینشان2نمودارچنانچه

طرفهیکصورتبهعلّیروابطکهدهندمینشانهافلشاین.اندشدهمشخصدارجهت
توانمیآمد،تبدستفکیکیمسیرهاييکلیهبرايمسیرضرایبکهآنازپسباشد.می

محاسبهراوابستهمتغیربرمستقلمتغیرهايازیکهرمستقیمغیرومستقیمتأثیرات
هراهمیتتوانمیمختلف،مسیرهايبرايبتاضریبارقاميمقایسهطریقازو؛نمود

مستقیم،غیراثراتيمحاسبهبرايکرد.مشخصمسیرهاسایربامقایسهدررامسیرها
هرکهآنجاازاند.شدهضربهمدروابستهمتغیربهرسیدنتامسیرهربتايضرایب

برايبنابرایناست،بودهتأثیرگذاروابستهمتغیربرمتعددمسیرهايطریقازغیريمت
آنمستقیمغیرمسیرهاياثراتدیگر،متغیربرمتغیریکمستقیمغیراثراتکلمحاسبه

غیرومستقیماثراتکل،علّیاثراتآوردنبدستبراياند.شدهجمعکدیگریبامتغیردو
مسیرهايبرايبتاضریبارقاميمقایسهطریقازاند.شدهجمعهمدیگربامستقیم
است.شدهعیینتمسیرهراهمیتمختلف،
مستقیمغیرومستقیممسیرهاييمحاسبهاساسبرکهتأثیرضرایب6جدولدر

مشاهدهکهگونههماناست.شدهمحاسبهوابستهمتغیربرمستقلمتغیرهايتأثیرگذاري
با»(ذهنی)اقتصاديـ اجتماعیپایگاه«متغیرشده،محاسبهمقادیرمیاندرشودمی

است.داشتهاقتدارگرایانهگیريجهتبرراتأثیربیشترین- 353/0تأثیرضریبمیزان
میزانبا»بقاءهايارزش«،325/0تأثیرمیزانبا»یسنتهايارزش« متغیرهايهمچنین
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تأثیرگذاري179/0تأثیرمیزانبا»(ذهنی)قتصاديـ ااجتماعیپایگاه«و271/0تأثیر
6جدولاند.داشتهیاسوجوزاهواشهردومردماقتدارگرایانهگیريجهتبرمعناداري
دهد.مینشانراکلاثرهمچنینومستقیمغیرومستقیماثريمحاسبه

مستقلمتغیرهايمستقیمغیرومستقیماثراتيمحاسبه:6جدول
کلاثرمستقیمغیراثرمستقیماثرقلمستمتغیرهاي
- 179/0- 092/0- 087/0عینیپایگاه
- 353/0- 0353/0ذهنیپایگاه

325/00325/0(دینی)سنتیهايارزش
271/00271/0بقاءهايارزش

گیرينتیجه
ارزشیگیريجهتواقتصاديـ اجتماعیپایگاهثیرأتبررسیهدفباحاضرپژوهش

بااليبهسال16شهروندانپژوهشاینآمارييجامعهاست.گرفتهانجاماقتدارگراییبر
کهدادنشانپژوهشیرهايمتغبهمربوطتوصیفینتایجهستند.اهوازویاسوجشهردو

درصد90از(بیشهستندمتوسطوپاییناقتصاديـ اجتماعیپایگاهدارايافرادغالب
یانپاسخگومیاندرنیزعقالنیـ سکوالرهايارزشبهگرایشهستند.پاسخگویان)کل

هايارزشبهدرصد)59(پاسخگویانازنیمیازبیشودرصد)2(حدودضعیفبسیار
پژوهشمورديجامعهکهکردادعاتوانمیدلیلهمینبهدارند.گرایش(دینی)سنتی

راستايدرفرهنگیتغییردچارهنوزوگرددمیمحسوب(دینی)سنتیيجامعهیک
نیزوجودابرازهايارزشمورددرموضوعایناست.نشدهسکوالرهايارزشبهگرایش
استضعیفبسیارهاارزشازنوعاینبهگرایشسطحاینکهبهتوجهباوداردمصداق

مینأتدنبالبهوداردقراربقاءسطحدرهنوزپژوهشمورديجامعهکهکردادعاتوانمی
درصد)1از(کمترپاسخگویانازاندکیبسیارتعدادهمچنیناست.اقتصادينیازهاي

دارايدرصد)60(حدودپاسخگویاناغلبوهستنددموکراتیکگیريجهتداراي
دموکراتیک،هايگیريجهتنازلبسیارسطحبهتوجهباهستند.اقتدارگرایانهگیريجهت

گردد.میمحسوباقتدارگرايجامعهیکپژوهشمورديجامعهکهکردبیانتوانمی
برمستقلمتغیرهايدادنشانپژوهشچندگانهرگرسیونتحلیلازحاصلنتایج

ازدرصد41حدودمجموعدرودارندثیرأتاقتدارگرایانهگیريجهتیعنیوابستهغیرمت
هايارزشمتغیردوپژوهش،مستقلمتغیرهايبینازکنند.میتبیینراآنواریانس
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دارنداقتدارگرایانهگیريجهتیااقتدارگراییبرمثبتثیرأتبقاءهايارزشو(دینی)سنتی
(یاافزایشنیزاقتدارگرایانههايجهتگیريمتغیر،دواینسطوحکاهش)(یاافزایشباو

اقتدارگراییبرمنفیثیرأتداراياقتصاديـ اجتماعیپایگاهمتغیرولییابدمیکاهش)
فردباشد،باالترفرداقتصاديـ اجتماعیپایگاهچههرکهرودمیانتظاربنابراینواست
باشد.دموکراتبیشترواقتدارگراکمتر

دارند.مطابقتشدهانجامتجربیهايپژوهشونظريچارچوبباهایافتهاین
وحیدريپژوهشنتایجحاضر،پژوهشهايیافتهباهمسوگردیدذکرکهگونههمان

پایگاهکهدادنشاننیز،)1391(همکارانوپورافکاريپژوهش)،2013(همکاران
وناپیرپژوهشهايیافتهاست.منفیاثراقتدارگراییبرذهنیوعینیاقتصاديـ اجتماعی

ـاجتماعیپایگاهکهافراديمیاندراقتدارگراییمیزانکهدادنشاننیز،)2008(جاست
نیزاقتدارگراییبرارزشیگیريجهتثیرأتدموردراست.بیشتردارند،تريپاییناقتصادي
واقتصاديپایگاه،تحصیالتکهدادنشان،)1387(میرفرديوجهانگیريپژوهشپژوهش
چانپژوهشهايیافتهدارند.ثیرأتافرادارزشیگیريجهترويبرشغلیوضعیت

هايارزشبهنزدیکبسیارمفهومیکهدینداريواقتدارگراییبینکهدادنشان،)2018(
استآنازحاکینیز،)2006(کارلینپژوهشهايیافتهدارد.وجودمعناداريرابطهسنتی

اقتصاديوضعیتوباالترتحصیالتیعنیباالتراقتصاديـ اجتماعیپایگاهکهافراديکه
واست)اقتدارگراییباتقابلدر(کهدموکراتیکحکمرانیازبیشتريحمایتدارند،بهتري
کنند.میوجودابزارهايارزش

چارچوببخشدرکهگونههمانحاضر،پژوهشهايیافتهراستايدرهمچنین
وطبقاتجوامع،کهدارنداعتقاد،)2005؛1389(ولزلواینگلهارتگردیدبیاننیزنظري
اقتصاديامنیتوتخصصیمشاغلآموزش،وتحصیالتازباالتريسطوحازکهافرادي
عقالنیـ سکوالرهايارزشسويبهبیشترهستند،برخورداراقتصادي)ـ اجتماعی(پایگاه

اقتصاديـ اجتماعیپایگاهازکهافراديوکنندمیپیداگرایشوجودابرازهايارزشو
دیگر،طرفازیابند.میتمایلبقاءهايارزشوسنتیهايارزشسويبهدارندريتپایین

افرادتاگرددمیسببدارندکیدأتمذهبوسنتاقتداربرکهسنتیهايارزشبهگرایش
گرایشعقالنیـ سکوالرهايارزشبهتمایلمقابل،درشود.کشیدهاقتدارگراییسويبه
آنجاازنیزوجودابرازهايارزشبهگرایشهمچنین؛داردمذهبوسنتاقتدارتضعیفبه
تضعیفودموکراتیکگیريجهتتقویتسببدارندکیدأتانسانیانتخابواستقاللبرکه

یعنیآنمتناظرهايارزشبهتمایلکهدرحالیگردد،میافراداقتدارگرایانهگیريجهت
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دررااقتدارگرایانهتمایالتیابند،میگسترشاقتصاديناامنیشرایطدرکهبقاءهايارزش
سایرازبیشکارگريطبقهکهدارداعتقادنیز،)1959(لیپستراستا،ایندردارد.پی

اینعلتکند.میپیداگرایشدموکراتیکضدواقتدارگراهاينگرشبهاجتماعی،طبقات
پایینسطحمشاغلاجتماعی،وسیاسینهادهايدرکمترمشارکتپایین،تحصیالتامر،

اعتقادزمینهایندرنیز،)1373(هانتینگتوناست.تصادياقامنیتعدموايحاشیهو
ودموکراتیکهايارزشبهگرایشدرمتوسطيطبقهرشدوگیريشکلکهدارد

وهاارزشحاملرامتوسطيهطبقافرادوياست.ثرؤماقتدارگراییازرویگردانی
سطوحافزایشطریقازتوسعهکهکندمیاستداللوداندمیدموکراتیکهاينگرش

وافرادبیناملتعواجتماعیتحركگسترشسببشغلیواقتصاديفعالیتوتحصیالت
ودهدمیافزایشراآنهادسترسدراجتماعیواقتصاديمنابعوگرددمیجامعههايگروه

وهاارزشقویتتسببمدارا،وتوافقسطحبردنباالطریقازمنابع،اینافزایش
گردد.میاقتدارگرایانههايگیريجهتتضعیفودموکراتیکهاينگرش

نظرموردفرهنگیتغییرکهگفتتوانمیمذکورهايدادهبهتوجهباکلدر
شهردوساکنینبیندرهنوزلیپستوهانتیگتونولزل،واینگلهارتماننداندیشمندانی

پژوهشموردهايزمینهدرکماکانجامعهاینواستنیافتادهاتفاقیاسوجواهواز
اینيعمدهبعددومذهبوبقاءبرکیدأتکهاستکردهظحفراخودسنتیهايارزش
متغیرهايبینروابطبرمبنیمذکوراندیشمندانينظریهدومبخشاماهستند.هاارزش

گرفت.قرارییدأتموردحاضرپژوهشهايیافتهاساسبرشدهیاد
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خوزستان. استان بودجه 



87بررسی تأثیر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر ...

اقتصادي اجتماعی، گزارش ).1394(بویراحمدو کهگیلویه استان يبودجهو برنامه سازمان 
و کهگیلویه استان بودجه و برنامه سازمان یاسوج: ،بویراحمدو کهگیلویه استان فرهنگی و 

بویراحمد.
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احمد يترجمه،بیستميسدهپایان در دموکراسی سوم موج ). 1373(ساموئلهانتینگتون، 

روزنه.تهران: ،شهسا
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