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The purpose of this study was to determine the mental patterns of elite party activities 
in Ilam province regarding obstacles to the success of party activities and its uptake 
in the country. The present research is a descriptive survey based on the purpose of 
exploratory nature and in terms of collecting descriptive data, which determined by 
using Q method different mental and party activists' patterns of party activity barriers 
at country level. The Qualified Discourse Space consisted of a Qualified Purpose 
Collection to collect Q's expressions, a written resource study, and 12 in-depth inter-
views with top-level provincial party activists at The Level of the Province, which 
were chosen in the targeted manner, it was finally obtained studying the 68 Sentences 
mentioned 49 Q's card Obtained. Specified cards were given to 20 professors and 
graduates of politi xcal science and sociology and political sociology at Ilam prov-
ince universities to prioritize them. Qiu's findings showed that there were five domi-
nant mental models including: weak party system, intense traditionalism, low social 
awareness, strong party interests, and weak political development among Qiu's sam-
ple members. 70.9% of the variance in the barriers to the success of party activities 
nationwide are explained by these mental patterns. Based on the patterns identified, it 
can be interpreted that the presence of cultural and traditional barriers within society 
and low political literacy among party elites and political parties have prevented the 
formation and strengthening of party activities at the national level.
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چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین الگوهای ذهنی نخبگان فعالیت های حزبی استان ایالم در 
خصوص موانع موفقیت فعالیت های حزبی و شکل گیری آن در استان ایالم انجام شد. روش 
پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری 
داده ها توصیفی پیمایشی است که با استفاده از روش کیو الگوهای ذهنی مختلف فعاالن حزبی 
و سیاسی نسبت به موانع موفقیت فعالیت های حزبی در سطح کشور تعیین گردید. فضای 
گفتمان کیو به منظور جمع آوری عبارات کیو، بامطالعه منابع نوشتاری ونیز 12 مصاحبه عمیق 
از فعاالن حزبی برتر در سطح استان که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند تشکیل گردید 
و درنهایت پس از بررسی 68 عبارت مطرح شده، 49 کارت کیو به دست آمد. کارت های 
و  سیاسی  علوم  رشته های  فارغ التحصیالن  و  اساتید  از  نفر   20 اختیار  در  مشخص شده، 
جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی در سطح دانشگاه های استان ایالم به منظور اولویت بندی 
آن اقرار گرفت. یافته های کیو نشان داد که پنج الگوی ذهنی غالب شامل: نظام تحّزب ضعیف، 
سنت گرایی شدید، آگاهی اجتماعی پایین، منافع حزبی قوی و توسعه سیاسی ضعیف در بین 
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اعضای نمونه کیو وجود داشت. 70/9 درصد از واریانس موانع موفقیت فعالیت های حزبی 
در سطح کشور توسط این الگوهای ذهنی تبیین شده اند. بر اساس الگوهای مشخص شده 
می توان این گونه تفسیر نمود که وجود موانع فرهنگی و سنتی در بطن جامعه و سواد سیاسی 
پایین در بین نخبگان و ارکان حزبی مانع از شکل گیری و تقویت فعالیت های حزبی در سطح 

استان ایالم شده است.

کلمات کليدی: تحزب، فعالیت های حزبی، روش کیو، قبیله گرایی
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1- مقدمه و بیان مسئله

در  میالدی  سال 1775  در  برک1  ادموند  توسط  بار  نخستین  سیاسی  اصطالح حزب 
انگلستان مطرح گردید و پیش از آن حزب سیاسی تحت عنوان لیگ نامیده می شد )بخارایی 
زاده، 1397: 279؛ به نقل از پیشه ور، 1376(. نخستین تعاریف حزب سیاسی مبتنی بر ساختار 
تشکیالتی و سازمان احزاب می باشد. میخلز به تشریح ویژگی های حزب پرداخته است و 
.)Michels, 1971( سازمان حزبی را که از دیدگاه وی فرجامی جز »الیگارشی فن ساالران« ندارد 
 موریس دوورژه در کتاب خود تحت عنوان »احزاب سیاسی« بدون اینکه تعریف روشنی از 
حزب ارائه دهد سازمان احزاب را به طور مشروح موردبررسی قرار داده است و آن را مهم ترین 
مشخصه احزاب سیاسی معرفی می کند او همچنین احزاب را سازمانی می داند که درصدد 
کسب قدرت می باشد و اعضایش می کوشند رهبرانشان را به مقام های دولتی برسانند. بدین سان 

.)Duverger, 1951( .احزاب سیاسی از گروه های منفعت و گروه های فشار متمایز می گردند

شاید بتوان گفت مهم ترین تعریفی که از حزب سیاسی از منظری ساختارگرایانه ارائه شده 
است، تعریف الپالومبارا و واینر است که چهار ویژگی اساسی را برای آن برشمرده اند:

1- دارای سازمانی مستمر و بادوام باشد و بتواند در فقدان بنیان گذارانش نیز به حیات 
تشکیالتی خود ادامه دهد.

2- دارای شعبه های محلی باشد و سازمان حزب در سطح کشور گسترده باشد.

3- رهبرانش درصد به دست گرفتن قدرت باشند و بخواهند عالوه بر تأثیرگذاری بر 
نحوه اجرای قدرت خود نیز در آن مشارکت مستقیم داشته باشند.

4- درصدد گسترش پایگاه مردمی خود باشد و بکوشد بر تعداد رأی دهندگان و هوادارانش 
.)La La Palombara & Weiner, 2015( بیفزاید

از: 1-  عبارت اند  که  برمی شمرد  اساسی  ویژگی  دو  دارای  را  وار2)1996( حزب  آلن 
تأثیرگذاری بر دولت که غالباً از طریق احراز مقام های دولتی صورت می پذیرد و تالش برای 
تحقیق و بیان سازمان یافته بیش از یک منفعت )برخالف گروه های منفعت که برای دفاع از 

منفعت ویژه ای تشکیل می شوند( )ایوبی، 1381(.



207

الم
ن ای

ستا
ر ا

ی د
حزب

ی 
ها

ت 
الی

 فع
ی

یر
ل گ

شک
ی، 

نگ
ره

-ف
ی

ماع
جت

ع ا
وان

ه م
مین

رز
م د

یال
ن ا

ستا
ی ا

حزب
ن 

اال
 فع

ی
هن

ی ذ
ها

گو
ن ال

عیی
ت

انتخاباتی دانسته  تبلیغات  فرانک جی سوروف مهم ترین وظیفه احزاب سیاسی را در 
و ساختار و شکل سازمانی احزاب را متأثر از محیطی می داند که احزاب در آن به فعالیت 
مشغول اند )به نقل از ایوبی، 1381(. از دیدگاه اپشتاین3 نیز مهم ترین نقش و وظیفه احزاب 
 Epstein,( سیاسی در سازمان دهی انتخابات و جهت دهی به آراء رأی دهندگان خالصه می شود
 ،)Lawson, 1980( الوسون ایجاد »ارتباط« را از مهم ترین وظایف احزاب قلمداد نمود .)1986

و پژوهشگرانی نظیر مرتن4 به تبیین فعالیت های آشکار و پنهان احزاب سیاسی پرداختند.

در  را  احزاب  ریشه  جامعه شناسانه  دیدگاهی  از  بهره گیری  با  روکان5)2009(،  آستین 
شکاف ها و تضادهای اجتماعی جسته و بر خاستگاه اجتماعی احزاب تأکید فراوان داشته و 
آن را متغیری مستقل برای توضیح احزاب سیاسی عنوان کرد. دانیل لوئی سیلر می نویسد: »از 
حزب سیاسی دو نوع تلقی وجود دارد. از دیدگاه نخست احزاب در سه مرحله پیاپی پا به 
عرصه ظهور می گذارند؛ این سه مرحله به ترتیب عبارت اند از: 1- طرح و پایه، 2- مطالبه 
قدرت، 3 بسیج نیروها«. سیلر این مراحل سه گانه را به رسمیت می شناسد اما تقّدم و تأخر 
آن ها را نمی پذیرد. ازنظر او نخست موضع گیری در جامعه ایجاد می شود و طرح و برنامه، 
مطالبه قدرت و بسیج به ترتیب در مراحل بعدی قرار می گیرند. همان طور که مشاهده می شود 
در این دیدگاه تعارضات و شکاف ها در مرحله نخست قرار می گیرند و از اهمیت ویژه ای 
برای تبیین پدیده تحزب برخوردارند )D. L. Seiler, 1986(. سیلر درنهایت حزب سیاسی را 
به شکل زیر تعریف می کند: »حزب سیاسی عبارت است از سازمانی که می کوشد افراد را 
برای شرکت در اقدامی جمعی در مقابل دیگران بسیج نماید تا از این طریق به تنهایی یا با 
ائتالف دیگران به مقام های دولتی دست یابد. در این برداشت سه عنصر بنیادین مفهوم حزب 
را تشکیل می دهند. حزب تشکلی است که خواهان دستیابی به قدرت برای تحقق برنامه ای 
خاص می باشد برنامه ای که نشئت گرفته از تلقی ای است که حزب از منفعت عامه دارد. 
ماکس وبر نخستین کسی است که از حزب به عنوان شرکت یاد می کند و در تعریف حزب 
می نویسد »حذف عبارت است از شرکتی مرکب از اجتماع داوطلبانه افرادی که می کوشند 
رهبران خود را به قدرت برساند از این طریق خود نیز به منافع مادی و معنوی خاصی دست 

.)Weber, 1971(»یابند
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1-1 چهارچوب نظری حزب سیاسی

از تعاریف مذکور این گونه می توان برداشت نمود که حزب سیاسی تشکلی است که 
دارای ویژگی های زیر باشد:

از  عمری طوالنی تر  بتواند  که  باشد  بادوام  و  مستمر  سازمانی  دارای  ساختاری  ازنظر 
بنیان گذارانش داشته و فزون بر مرکز سیاسی کشور، شعباتی نیز در سطح کل کشور داشته 

باشد )همان گونه که توسط الپالومبارا و واینر بیان شده است(.

ازنظر کارکردی درصدد بسیج افراد برای دستیابی به مقام های دولتی باشد )همان گونه که 
در اغلب تعاریف پیشین موردتوجه قرارگرفته است(.

ازنظر اهداف دارای برنامه ها و طرح هایی باشد که به نام آن ها خواهان بسیج رأی دهندگان 
بوده و قدرت طلبی خود را توجیه نماید. معموالً احزاب برنامه های خود را بانام منفعت عامه 
توجیه می نمایند و این برنامه ها را تنها راه تأمین منافع عمومی اعالم می دارند. از این نظر 
احزاب برخالف گروه های منفعت یا گروه های فشار منافع عمومی و ملی را مدنظر قرار 
می دهند و مخاطبین احزاب همه مردم اند نه قشری خاص. حاصل آنکه احزاب می کوشند 

برنامه هایی را برای کل جامعه به اجرا درآورند.

حزب به این معنا اگرچه بی ارتباط با مفهوم لغوی و گسترده خود نیست، اما تفاوت هایی 
بنیادین با آن ها دارد و پدیده جدیدی است که ریشه در تاریخ سیاسی جوامع غربی دارد و 

برخی آن را از آخرین گام های مدرنیسم سیاسی در غرب می دانند )ایوبی، 1381(.

حرکت های حزبی و سیاسی در ايران قبل از انقالب

ظهور حرکت های سیاسی در ایران را شاید بتوان منتج شده از دو جریان دانست، نخست 
آشنایی سران و رجال کشور بافرهنگ اروپایی که از اواسط دوره ناصرالدین شاه و به واسطه 
سفرهای او به اروپا اتفاق افتاد و دوم مبارزه اقشار ملت با سلطه استعمارگران اروپایی از 
سوی دیگر، که درنهایت به انقالب مشروطه انجامید )مدیرشانه چی، 1375: ص 35(. پس از 
پیروزی مـشروطه و در بحران های سـیاسی اواخر عصر قاجار، افکار و تمایالت این جنبش 
در برخی جنبش ها و تشّکل ها، ازجمله در شاخه ای به نـام انـقالب جنگل نمود یافت و 
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پس از استقرار حکومت رضاخان، هسته های انقالبی و نیمه مخفی که دربرگیرندۀ گروهی از 
روشنفکران و تحصیل کرده های اروپایـی بـود، پدید آمد )تبریزنیا، 1377: ص 103(.

1-2 احزاب پس از انقالب اسالمی ايران

بر اساس  بالقوه  به طور  ایران می تواند  در حال حاضر ساختار اجتماعی و سیاسی در 
شکاف های عمده خود )یعنی شکاف میان نیروهای سنتی و مدرن از یک سو و نیروهای 
دولت گرا و جامعه گرا از سوی دیگر( چهار بلوک حزبی تولید کند که هر یک بیانگر منافع و 

عالیق مجموعه ای از اقشار اجتماعی باشد.

این چهار گروه عبارت اند از: 1( بلوک گروه ها و احزاب سیاسی محافظه کار و سنت گرا؛ 2( 
بلوک گروه ها و احزاب اسالمی اصالح طلب؛ 3( بلوک گروه ها و احزاب لیبرال ناسیونالیست؛ 
و 4( بلوک گروه ها و احزاب سوسیال دموکرات. بااین وجود می توان به دو گروه و جریان 
حزبی عمده پس از انقالب اسالمی در کشور اشاره کرد گروه اول: تشکل های محافظه کار 
سنت گرا که شامل 1- جامعه روحانیت مبارز؛ 2- جمعیت موتلفه اسالمی؛ 3- جامعه اسالمی 
مهندسین؛ 4-جامعه اسالمی دانشگاهیان؛ 5- جامعه اسالمی وعاظ؛ 6- جامعه اسالمی اصناف 
و؛ 7- جامعه اسالمی کارگران می باشند. گروه دوم: احزاب و تشکل های اصالح طلب که 
شامل: 1( مجمع روحانیون مبارز، 2( سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 3( مجمع نیروهای 

خط امام 4( انجمن اسالمی دانشجویان )دفتر تحکیم وحدت(، می باشند.

باوجوداینکه عمر تحزب و فعالیت های حزبی در ایران به بیش از 100 سال می رسد اما 
بررسی ها نشان می دهد، احزاب چه قبل و چه بعد از انقالب ناکارآمد بوده و نتوانسته اند، 
قابلیت ها و توانایی های خود را در عرصه سیاسی و اجتماعی نشان دهند )اخوان کاظمی، 
)1388(. نظام سیاسی و ثبات هر حکومتی بر دودسته از عوامل استوار است: یکی اینکه کار 
ویژه های خود را به خوبی انجام دهد و با سایر زیر سیستم های فرعی جامعه تبادل و رابطه 
متقابل داشته باشد و دوم اینکه میان حوزه های اصلی نظام اجتماعی ناهماهنگی و عدم تعادل 
شدید پدید نیاید )همان منبع(. بررسی ها نشان می دهد که در برخی از نقاط کشور و خصوصًا 
استان ایالم علیرغم تالش هایی که شده است هنوز تحزب نتوانسته است جایگاه خود در 
شکل دهی به فعالیت های سیاسی که بارزترین نماد آن انتخابات مختلف در سطح استان است 
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را پیدا کند و مواردی همچون قبیله گرایی، تعصبات ایلی و عشیره ای حتی در نقاط شهری 
این استان پررنگ باقی مانده اند )ولدبیگی، 1389(. لذا مسئله پژوهش حاضر این است که علل 

و عوامل ناکارآمدی فعالیت های حزبی در ایالم چه می باشد.

پیشینه پژوهش

هاشمی )1390( در پژوهشی باهدف علل شکل گیری احزاب سیاسی در دوره حیات 
سیاسی مصدق و خاتمی، ضعف و ناکامی احزاب در ایران را مربوط به و ساختار و کارکرد 
احزاب و نیز ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی کشور می داند. ذوقی فرد )1392(، 
در فرهنگ پدرساالری موجود در جامعه را مانع شکل گیری احزاب در تاریخ معاصر ایران 
ایران؛ شرایط  نهادینه نشدن احزاب سیاسی در  می داند. کریمی )1390(، در بررسی علل 
قانونی، ضعف  ایران، مشکالت  احزاب سیاسی  بروز و ظهور  اولیه  زمینه های  و  تاریخی 
دموکراتیک شدن و پیوند احزاب با منافع سازمان یافته، ارتباط ضعیف احزاب شهروندان و 

ساختار سازمانی حزبی را در بروز این شرایط مؤثر می داند.

تمی )1392(، شکل گیری احزاب سیاسی در ایران را بیش از آنکه برگرفته از شکاف ها 
و تنوعات اجتماعی در جامعه باشد، بیشتر برآمده از شخصیت ها، نگاه دولتی، وابستگی به 
بیگانگان و جهت گیری جناح ها در مقابل هم می داند. حسینی )1390(، دولتی بودن احزاب 
و ایجاد آن ها توسط چهره ها و شخصیت های دولتی ونیز عدم امکان دسترسی آزاد احزاب به 
منابع مالی مستقل را مانع فعالیت های حزبی می داند و احزاب کنونی ایران را فاقد خاستگاه 

طبقاتی می داند.

باقری عدالت، )1396(، نبود قوانین مناسب درزمینه فعالیت های حزبی و نیز سلیقه ای عمل 
کردن در این زمینه را مهم ترین دلیل عدم ثبات احزاب در فعالیت های سیاسی خود می داند. 
لطیفی )1390(، مهم ترین موانع ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران را تعارضات این جنبش ها 
قانونی می داند. رضایی،  تئوریک و  بنیان های دینی، مشکالت مالی و مشکالت  با برخی 
)1381(، در بررسی موانع تکوین و گسترش فعالیت احزاب در جمهوری اسالمی ایران؛ 
تمرکز منابع قدرت، حاکمیت دوگانه، شکاف های متعدد، رانتی بودن دولت و وجود خط 
قرمز و از طرفی، فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک )فرهنگ انقیاد و تابعیت، تکلیف شهروندان، 
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تشکل ستیزی( از سوی دیگر، تناقضات و محدودیت های موجود در ساختار حقوقی را 
مانع شکل گیری و گسترش فعالیت احزاب سیاسی می داند و عقیده دارد سیاسی کاری و 
تعبیر فعالیت های حزبی به جرائم سیاسی و نفوذی انگاشتن فعاالن حزبی و از همه مهم تر 
نظارت استصوابی که از جانب کمیسیون ماده 10 احزاب اعمال می شود نقش مهمی در این 
عدم گسترش دارد. رستمی )1379(، عقیده دارد که رشد از باال به پایین و درون حاکمیتی 
بودن احزاب در ایران و گرایش به جذب نخبگان از علل عدم موفقیت احزاب سیاسی بوده 
است. ولدبیگی،1389(، در بررسی جامعه شناسی انتخابات در استان ایالم به این نکته اشاره 
به انتخابات محدودشده و کاندیداها نیز  می کند فعالیت های سیاسی در استان ایالم صرفاً 
بجای پرداختن به نقش و وظیفه خود، پس از پیروزی به سرعت مشغول عزل و نصب مدیران 

می شوند.

با بررسی پیشینه های پژوهش به نظر می رسد در بین محققان اجماع و دیدگاه واحدی در 
مورد علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران وجود ندارد، هرچند برخی از آن ها دالیل مهمی 
را نیز برای این ناکارآمدی عنوان کرده اند لذا مسئله اصلی این پژوهش شناسایی الگوهای 
ذهنی فعاالن حزبی از علل ناکارآمدی فعالیت های حزبی در ایران است که به روش تحلیل 

تماتیک )کیو( به انجام رسیده است.

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف و ازنظر روش جمع آوری داده ها در قالب پژوهش های ترکیبی 
قرار می گیرد. چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری- اثبات گرایی است و 
ازلحاظ جهت گیری در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. همچنین در بخش میدانی 
در دو قسمت ابتدا از خبرگان و فعاالن حزبی در سطح استان ایالم برای تشکیل تاالر گفتمان 
استفاده گردید و مؤلفه های مربوط به موانع فعالیت های حزبی در ایران شناسایی گردید و در 
بخش دوم از قسمت میدانی پژوهش کارت های کیو در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. 
افراد در مورد یک  اعتقادات و دیدگاه های  از پژوهش احساسات، ذهنیات،  در این شیوه 
موضوع موردبررسی قرار می گیرد )وان اکسل و دی گراف، 2005(. تعداد مشارکت کنندگان 
در روش شناسی کیو را عمدتاً کمتر از عبارات کیو در نظر می گیرند )صادقی کیا، 1394(. 
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دانایی فرد و همکاران )1392(، بیان داشته اند که تعداد مشارکت کنندگان به تعداد کمتر و یا 
نصف تعداد عبارات کیو ریشه علمی درستی ندارد و نمی توان آن را امری بدیهی دانست، 
چراکه در برخی از پژوهش های موفق از این قانون پیروی نشده است. در پژوهش حاضر 
برای چیدمان کارت های کیو، بیست نفر از فعاالن حزبی برجسته و اساتید دانشگاه های دولتی 

وغیردولتی در استان ایالم به صورت هدفمند انتخاب گردیدند.

3-1 روايی و پايايی

دنیس )1988(، عقیده دارد که در مطالعه به روش کیو، جامعیت عبارات نمونه کیو مطرح 
است به این معنا که عبارات جمع آوری شده باید از جامعیت کافی برخوردار باشند تا بتوانند 
ذهنیت های مختلف را نمایان کنند )خوشگویان فرد، 1386(. روایی آزمون نیز به قابلیت 
استنباط از رفتار نمونه گیری اشاره می کند )سیزک، 2012(. به عبارت دیگر در روایی به این 
پرسش پاسخ داده می شود که آیا مقیاس ساخته شده واقعاً همان چیزی را می سنجد که برای 
اندازه گیری آن ساخته شده است؟ پژوهشگر باید از خود بپرسد که آیا عبارت گردآوری شده 
از چنان جامعیت و وسعتی برخوردار هستند که بتوانند ذهنیت های مختلف را نمایان کنند 
)خوشگویان فرد، 1386: 60(. بنابر آنچه گفته شد ( اختر دانش و همکاران )2008(، برای 

روش شناسی کیو سه نوع روایی را به شرح ذیل مطرح کرده اند.

به کارگیری  ارزیابی  ادبیات پژوهشی و  بازنگری در  از طریق  روایی محتوایی عبارات 
این عبارات توسط محققانی که موضوعات مرتبط را بررسی کرده اند که آیا در پژوهش های 
کیفی قابل اندازه گیری هستند. درروش شناسی کیو روایی محتوایی را بر اساس رتبه ای که 
مشارکت کنندگان به عبارات می دهند بررسی کرد. ازاین رو انتظار می رود عبارت هایی که در 
درجات یکسانی از طیف قرار دارند و یا در درجه های کنار هم قرار می گیرند، متناسب با 

یکدیگر باشند.

رضایت  میزان  بررسی  با  صوری  روایی  کیو،  شناسی  درروش  صوری:  روایی 
آن ها  ذهنیت  دادن  نشان  برای  عبارات  قابلیت  و  ظرفیت  به  نسبت  مشارکت کنندگان 
امکان پذیر است؛ در این حالت از برخی از اعضای تاالر گفتمان ونیز مشارکت کنندگان 
موردبررسی  موضوع  ابعاد  به  موجود  عبارات  آیا  که  کنند  بررسی  تا  می شود  خواسته 
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عبارات  این  مرتب سازی  طریق  از  بتوانند  آن ها  تا  دارد  وجود  امکان  این  و  پرداخته اند 
ذهنیت خود را بیان کنند. به این منظور برای باال بردن روایی صوری به کارگیری کلمات و 
نگارش دقیق مناسب عبارات استخراج شده از فضای گفتمان تأثیرگذار است )اختر دانش 

و همکاران، 2008(.

در این پژوهش روایی عبارت کیو با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با مشارکت کنندگان به 
تائید رسید و از اساتید گروه علوم سیاسی ونیز فعاالن حزبی نیز این عبارات را تائید نمودند. 
درروش شناسی کیو کارت های کیو بر اساس رتبه ای که افراد برای آن ها در ذهنیت خود 
قائل اند چیده می شوند لذا برای به دست آوردن پایایی در این پژوهش از آلفای کرون باخ 

استفاده شد که مقدار آن 0/709 به دست آمد که مناسب است.

3-2 معرفی روش کیو

روش شناسی کیو تکنیکی است که ذهنیت افراد موردمطالعه را می سنجد )نیک رفتار، 
1391(. درواقع روش کیو بخصوص به منظور مطالعه پیچیدگی و طبقه بندی مجزا و مناسب از 
درک مشترک مشارکت کنندگان در جامعه موردتحقیق یا جوامع متخصص تعریف شده است 

)الجوردی و همکاران، 1395: 11(.

روش شناسی کیو فنی است که ادراکات و عقاید افراد را شناسایی و طبقه بندی می کند و 
سپس به دسته بندی گروه های افراد بر اساس ادراکشان می پردازد )خوشگویان فر، 1386(. 
معموالً روش کیو را پیوند بین روش های کیفی و کمی می دانند. زیرا از یک سو انتخاب 
نمونه ها  بلکه  نمی گیرد  احتمالی صورت  نمونه گیری  از طریق روش های  شرکت کنندگان 
به صورت هدفمند و با اندازه ای کوچک انتخاب می شوند که آن را به روش کیفی نزدیک 
می سازد و از سویی دیگر، یافته ها از طریق تحلیل عاملی و به صورت کاماًل کمی به دست 
می آیند )میرک زاده و همکاران، 1395(. تفاوت اصلی روش کیو با سایر روش های تحقیق 
در علوم اجتماعی، این است که درروش شناسی کیو، به جای متغیرها، افراد تحلیل می شوند 

.)Brown, 1996(
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شکل 1. مراحل انجام تحليل کيو

3-3 انتخاب موضوع

در ابتدا الزم است پژوهشگر با توجه به مالحظات روش کیو موضوعی را برای پژوهش 
انتظار  که  انتخاب می شود، موضوعی است  کیو  مطالعه  برای  که  کند. موضوعی  انتخاب 
باشد )ملکی و  به آن وجود داشته  می رود در جامعه موردمطالعه، عقاید مختلفی نسبت 
موفقیت  عدم  موضوع  ازآنجاکه   .)1395 همکاران،  و  یاسینی  از  نقل  به   :1393 حسینی، 
فعالیت های حزبی در کشور همواره از سوی محققان، پژوهشگران، صاحب نظران حوزه 
جامعه شناسی و علوم سیاسی مورد مناقشه بوده است و هرکدام از دیدگاه خود به تفسیر علل 
این ناکامی ها پرداخته اند و از سویی اهمیت فعالیت های حزبی و تحزب درحرکت به سوی 
جامعه دموکراتیک مورد تأیید و تأکید اکثر قریب به اتفاق سیاست مداران و فعاالن اجتماعی 

است، روش شناسی کیو برای این پژوهش مناسب به نظر آمد.

برای تعیین فضای گفتمان، به فعاالن حزبی در استان ایالم مراجعه گردید و شیوه انتخاب 
این افراد به روش گلوله برفی بود و کار جمع آوری نظرات آنان تا اشباع نظری پیش رفت که 

این خود در فرد 12 ام روی داد.

عبارت  با  آن  تلفیق  و  افراد  مصاحبه های  از  به دست آمده  عبارات  تلخیص  از  پس 
استخراج شده از مطالعه پیش نگاشته ها، 68 مورد مشخص گردید که درنهایت 49 گزاره از 
بین آن ها تأیید گردید. که این 49 عبارت بر روی کارت های کیو درج و برای رتبه بندی و 
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چیدمان در اختیار 20 نفر از اساتید و فارغ التحصیالن با مدرک ارشد و باالتر در رشته های 
علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی استان ایالم قرار گرفت.

جدول 1. نمونه های کيو در پژوهش حاضر

مصاحبه و پيشينهعبارات استخراج شده

نقیـب زاده وجود قبیله گرایی در فرهنگ سیاسی ایران و   ،)1388( کاظمـی  اخـوان   ،)4(  ،)1( مصاحبـه 
)1378(

مصاحبه )2(، )7(رشد علمی نامتوازن در سطح کشور

مصاحبه )6(، )8(نخبه سازی و اسطوره گرایی

مصاحبه )5( و لطیفی )1390(وجود تعالیم دینی برای قرار دادن افراد در برخی طیف های فکری

مصاحبه )1(، )12(، نقیب زاده )1378(کمبود ایدئولوژی ها و اهداف وحدت افزا در جامعه

مصاحبه )5( و اخوان کاظمی )1388(،نبود نهادهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه

مصاحبه )7( و  رضایی )1381(عدم شکل گیری کامل عناصر دولت ملت در ایران

مصاحبه )1(، اخوان کاظمی )1388( و نقیب زاده )1378(کارکرد مثبت ایالت و عشایر و کارآمدی آن

مصاحبه )7(، حسینی )1390(، تبریزنیا )1377(سلطه حکومت در تمام امور زندگی مردم

مصاحبه )5( و لطفی زاد )1393(،گرایش به مطلق گرایی در آموزه های دینی ایرانیان

مصاحبه )9(، )12( و تمی )1392(مؤثر بودن ائتالف های سیاسی و وابستگی احزاب به این ائتالف ها

مصاحبه )9(، )11( و تمی )1392(شکنندگی و فروپاشی ائتالف ها پس از کسب موفقیت های انتخاباتی

مصاحبه )9(، )12( و تمی )1392(پررنگ شدن احزاب در مواقعی خاص مثاًل انتخابات

مصاحبه )(، اخوان کاظمی )1388(،ورود حداقلی احزاب به بسیاری از امور فرهنگی اجتماعی

مصاحبه )9(، رضایی )1381(منحصر شدن فعالیت های حزبی به کارهای سیاسی

تقـدم منافـع حزبی بر منافـع ملی و به تبع کاهش سـرمایه اجتماعی 
مصاحبه )8(، )(، لطفی زاد )1393(، کریمی )1390(احزاب

مصاحبه )7( و نقیب زاده )1378(امکان ضعیف به قدرت رسیدن افراد خارج از دایره حاکمیت

مصاحبه )6(، کریمی )1390( و رستمی )1379(استفاده حداقلی از تمام پتانسیل های فکری جامعه

مصاحبه )3(، لطفی زاد )1393(آزادی اندک، افراد در مشارکت نمودن در امور سیاسی

مصاحبه )11( و اخوان کاظمی )1388(وجود روحیه نقدپذیری پایین در بین نخبگان سیاسی جامعه

مصاحبه )12( کریمی )1390(وجود قوانین تأیید و تثبیت کننده وضعیت موجود
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مصاحبه )10( و اخوان کاظمی )1388(،حاکمیت فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه در طول تاریخ کشور

نقیب زاده )1378(پایین بودن سطح آگاهی های نسبی در جامعه

مصاحبه )8(، )4(شکل گیری ضعیف گروه های اجتماعی

مصاحبه )8(، )5(احساس مسئولیت سیاسی پایین

مصاحبه )6( و اخوان کاظمی )1388(تبادالت آزاد فرهنگی با دیگر جوامع در حد کم

مصاحبه )10( و اخوان کاظمی )1388(تمایل به تقلید تا پیشرو بودن در امور اجتماعی

مصاحبه )11( و اخوان کاظمی )1388(تملق گویی چاپلوسی و ریاکاری در انجام امور

مصاحبه )8(، لطفی زاد )1393(عدم رشد سواد سیاسی در جامعه

مصاحبه )5(، )9(رابطه گرایی و عدم تمایل به ضابطه مندی امور

مصاحبه )10(، لطفی زاد )1393(،گرایش به استفاده از زور به جای منطق در تمام امور

احمدی )1391(.عدم تمایل مردم و مسئوالن به شفاف نمودن امور

احمدی )1391( و لطیفی )1390(،استقالل اندک مالی احزاب

مصاحبه )5(، )7( و نقیب  زاده )1378( و رضایی )1381(سیاست زدگی و تمایل افراد به سیاسی نمودن تمام امور

لطفی زاد )1393(، اخوان کاظمی )1388(وجود فردگرایی منفی و عدم اعتقاد به کارهای گروهی

)تبریزنیا، 1377(، حسینی )1390(مداخالت خارجی در کار احزاب در کشور

مصاحبه )4(، )8( و احمدی )1391(دولتی بودن احزاب ایران

مصاحبه )6(، اخوان کاظمی )1388(رشد ضعیف مطبوعات و کتاب در جامعه

مصاحبه )4(، )7( و اخوان کاظمی )1388(روحیه سلطه پذیری در بین ایرانیان

مصاحبه )10(، باقری عدالت، )1396(رقابت ستیزی و ستیزه جویی در مناسبات سیاسی

مصاحبه )10( و لطیفی )1390(فشار از طرف افراد ذی نفوذ برا القای تفکر خود

مصاحبه )11(، )8( و لطفی زاد )1393(،وجود روحیات خرافی در بین مردم

مصاحبه )1(، )4( و اخوان کاظمی )1388(وجود ساختارهای سنتی قبیله گرایی ریشه داردر تاریخ ایران

مصاحبه )10(، )12(مدرن نبودن جامعه ما که تحزب از ویژگی های مدرنیته است

نقیب زاده )1378(، اخوان کاظمی )1388(رشد اقتصادی نامتوازن در سطح کشور

مصاحبه )10(، ضایی، )1381( و لطفی زاد )1393(،روحیه امریت در بین صاحب منصبان

لطیفی )1390( و نقیب زاده )1378(نبود قوانینی که تحزب را در جامعه تقویت و یا نهادینه کند

حسینی )1390( و لطفی زاد )1393(تمایل به پیاده نمودن الگوهای حزبی سایر کشورها در کشور

مصاحبه )9(، )1(، لطیفی )1390(،بی برنامه بودن فعالیت های حزبی در سطح کشور
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3-4 گردآوری داده های مرتب شده کیو

برای دسته بندی عبارات کیو یک نمودار برای 49 عبارت به گونه ای تنظیم شد که بتوان 
مجموعه عبارات را در یک توزیع نرمال از خیلی موافقم )+6( تا خیلی مخالفم )-6(، رتبه بندی 

نمود و برای سهولت در پاسخگویی مطابق شکل زیر از نمودار کیو استفاده شد.

نحوه مرتب سازی کارت های به این گونه است که ابتدا از مشارکت کننده خواسته می شود 
تا آنها را به سه دسته )موافق، مخالف و بدون نظر( تقسیم کند سپس با توجه به نمودار کیو 

در خانه های مربوطه قرار دهد.

نمونه ای از مرتب سازی کارت های کيو توسط اعضای نمونه



ی 14(، تابستان 1400
ل چهارم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

218

يافته های پژوهش

در این مرحله از پژوهش داده ها وارد فاز کمی شده و برای شناسایی الگوهای ذهنی افراد 
در نرم افزار آماری SPSS20 وارد گردیده اند. روش تحلیل عاملی اکتشافی اصلی ترین روش 
برای تحلیل ماتریس داده های کیو می باشد. مبنای این روش همبستگی است با این تفاوت 
که بجای دسته بندی متغیرها و سؤاالت، افراد را بر اساس الگوهای ذهنی دسته بندی می کند. 

بااین حال هیچ تفاوتی بین تحلیل عاملی کیو و تحلیل عاملی اکتشافی وجود ندارد.

Data view در حالت SPSS شکل 2: داده های

Variable view در حالت SPSS شکل 3: داده های
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جهت انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی معمول است استفاده شد. 
عامل ها به روش وریماکس که نوعی چرخش متعامد است چرخش یافتند. مقدار واریانس 

کل تبیین شده در جدول زیر آمده است.

جدول 2: عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس  و  درصد واریانس تجمعي 
آن ها

درصد تجمعي واریانسدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعامل ها

3/04315/21515/215عامل 1

3/0415/19830/413عامل 2

2/82514/12344/536عامل 3

2/71613/57858/114عامل 4

2/55912/79370/908عامل 5

نمودار 3-1. مراحل فرایند اجرای یک تحقيق با روش کيو منبع: خوشگویان فرد، 1386: 24
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4-1 ماتريس چرخش يافته عامل ها

ماتریس عاملی کیو نشان می دهد که پاسخگویان شماره 6، 13 و 20 در الگوی ذهنی 
اول، پاسخگویان شماره 2، 3، 5، 11 و 19 در الگوی ذهنی دوم، پاسخگویان شماره 1، 4، 
10 و 16 در الگوی ذهنی سوم، پاسخگویان شماره، 9، 12، 17 و 8 در الگوی ذهنی چهارم و 

پاسخگویان شماره 7، 18، 14 و 15 در الگوی ذهنی پنجم قرارگرفته اند.

ABCDEپاسخگوی شماره

A60/970/0060/0980/005-0/001
A130/9660/0040/0730/0380/046
A200/920/0470/1710/1160/051
A20/0620/444-0/0550/132-0/133
A30/1130/51-0/1160/0160/091
A5-0/0750/9430/129-0/0790/021
A11-0/0980/9190/172-0/1080/058
A19-0/1020/8470/159-0/1-0/008
A1-0/0190/1170/7660/0960/148
A40/217-0/0140/840/0430/149

A100/242-0/0570/844-0/021-0/085
A16-0/0850/1050/8030/1-0/016
A90/101-0/1270/010/905-0/005
A120/064-0/192-0/0010/903-0/004
A170/2110/0160/120/863-0/061
A80/17-0/1240/0290/377-0/137
A70/0520/032-0/0840-0/0580/951

A180/103-0/0820/0630/1570/788
A14-0/0640/062-0/06-0/0540/961
A150/25-0/144-0/115-0/2860/426
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4-2 تحلیل الگوهای ذهنی شناسايی شده

با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از طریق محاسبه آرایه های امتیازی گروه های 
پنج گانه )الگوهای ذهنی(، شناسایی شده و همچنین با مرتب سازی آرایه های عاملی در هر 
عامل )گروه ذهنی(، عامل هایی مشخص شد که در هر گروه ذهنی مورد موافقت یا مخالفت 

بیشتری قرارگرفته اند.

مهم ترین گزاره های مخالفتمهم ترین گزاره های موافقت

ول
ی ا

ذهن
ی 

گو
پایین بودن روحیه نقدپذیری در بین نخبگانرشد ناکافی وجود گروه های اجتماعیال

نخبه سازی و اسطوره گراییشکل گیری ضعیف کامل عناصر دولت ملت

تملق گویی، چاپلوسی و ریاکاریروحیه رقابت پذیری پایین در عرصه سیاسی

وم
ی د

ذهن
ی 

گو
روحیه نقدپذیری پایین در بین نخبگانوجود روحیات خرافی در بین مردمال

منحصر شدن فعالیت های حزبی به کارهای سیاسیکارکرد مثبت ایالت

عدم استقالل مالی احزاب سیاسی در ایرانوجود قبیله گرایی در فرهنگ سیاسی ایران

ی 
ذهن

ی 
گو

ال
وم

س

نبود نهادهای فرهنگی در جامعهعدم رشد سواد سیاسی در جامعه

مؤثر بودن ائتالف های سیاسیرشد علمی نامتوازن کشور

وجود فردگرایی منفی و عدم اعتقاد به کارگروهیسیاست زدگی و تمایل افراد به سیاسی نمودن تمام امور
ی 

ذهن
ی 

گو
ال

رم
چها

حاکمیت فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه در تاریخ  کشوراحساس مسئولیت سیاسی پایین

فروپاشی ائتالف ها پس از کسب موفقیتپررنگ شدن احزاب در مواقعی مانند انتخابات

وجود ایدئولوژی های وحدت افزا در جامعهتقدم منافع حزبی بر منافع ملی و کاهش سرمایه اجتماعی

ی 
ذهن

ی 
گو

ال
جم

پن

نبود نهادهای فرهنگی در جامعهبرخی قوانین خاص جهت تصدی مناسب

استفاده پایین از تمام پتانسیل های فکری جامعهمدرن نبودن جامعه، که تحزب از ویژگی های آن باشد

تمایل به تقلید تا پیشرو بودن در امور اجتماعیوجود فردگرایی منفی و عدم اعتقاد به کارهای گروهی



ی 14(، تابستان 1400
ل چهارم، شماره دوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

222

الگوی ذهنی اول )نظام تحزب ضعیف(:

بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترک این الگوی ذهنی سطح جامعه گروه ها و نهادهای 
اجتماعی رشد کافی نداشته اند که بتوان در قالب آن ها فعالیت های حزبی و سیاسی و نیز 
آگاهی سیاسی را به مخاطبان و در بین عموم مردم نشر داد. همچنین ترتیب و توالی قرار 
گرفتن افراد در داخل نظام دولتی و نقش و تأثیری که این ترتیب در چیدمان افراد در داخل 
بافت و شاکله دولت دارند بسیار مهم است. همچنین افرادی که قائل به این دیدگاه هستند، 
معتقدند روحیه رقابت پذیری در عرصه سیاسی پایین استوکسانی که در عرصه رقابت وارد 

می شوند، کمترین تمایلی را برای انجام یک رقابت منصفانه و عادالنه با دیگر رقبا دارند.

الگوی ذهنی دوم )سنت گرايی شديد(:

بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترک این الگوی ذهنی وجود و روحیات خرافی و قضا و 
قدری و اعتقاد به اینکه تمام امور خودبه خود و صرفاً بر اساس تقدیر به سرانجام می رسند از 
عواملی است که آحاد جامعه نسبت به فعالیت احزاب در جامعه اعتقاد نداشته باشند. از طرف 
دیگر وجود ساختارهای ایلی و عشیره ای و دیدگاه ناسیونالیستی ایلی و عشیره ای در اقصی 
نقاط کشور و گرایش و تعصبی که افراد نسبت به خاستگاه ایلی و زادگاه خود دارند مانع از 
تمایل به ایجاد حزب و تشکیل آن با سایر افراد از ایل ها، طوایف و نقاط دیگر کشور باشد. 
به همین سبب از ایجاد یک تشکل و نهاد منسجم که صدای واحدی از آن بلند می شود که 

همانا حزب باشد جلوگیری می شود.

الگوی ذهنی سوم )آگاهی اجتماعی پايین(:

بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترک این الگوی ذهنی افراد در سطح جامعه فاقد سواد و 
آگاهی الزم درزمینه فعالیت های نهادی، گروهی و حزبی می باشند و یا اگر هم سواد سیاسی 
دارند در بزنگاه های مختلف این سواد در مقابل عرق قبیله و طایفه رنگ خود را می بازد. 
این عدم رشد سواد سیاسی می تواند معلول عواملی همچون سرمایه اجتماعی پایین، دیدگاه 
منطقه ای وعدم ارائه آموزش های الزم در این عرصه و شناساندن حزب به معنای واقعی آن 
به آحاد جامعه باشد. از طرف دیگر رشد نامتوازن علمی جامعه وعدم برخورداری اعضای 
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جامعه از شرایط یکسان علمی و آموزشی نیز می تواند مزید بر علت باشد که برخی از مناطق 
را به عنوان محروم و کمتر برخوردار و برخی از استان ها و مناطق کشور به عنوان صنعتی، 

پیشرفته و پیشرو در نظر بگیرند.

الگوی ذهنی چهارم )منافع حزبی قوی(

افراد موردبررسی عقیده دارند  الگوی ذهنی،  این  بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترک 
احساس مسئولیت سیاسی پایین در بین نخبگان سیاسی وجود دارد و آنان به صورت همگرا و 
در راستای منافع کشور اقدام نمی کنند. این امر را می توان ناشی ارشد ناکافی و ضعف سرمایه 
اجتماعی و مؤلفه های آن یعنی اعتماد، انسجام و مشارکت دانست. همچنین قائلین به این 
دیدگاه عقیده دارند احزاب صرفاً در برخی از مواقع خصوصاً انتخابات خود را نشان داده 
و نقش خود را مشخص می کنند و از سایر نقش های اجتماعی و فرهنگی که می توان برای 
احزاب قائل بود غافل اند. براین اساس در سطح استان ایالم فعالیت های حزبی صرفاً با نصب 
بنر و اعالمیه برای یک کاندیدای خاص و یا حضور در ستاد انتخاباتی او معنا می یابد ازاین رو 
بسیاری از افراد در سطح استان با تطمیع مالی و شغلی وارد این فعالیت ها می شوند و پس از 

انتخابات قائله این فعالیت ها نیز برچیده می شود.

الگوی ذهنی پنجم )توسعه سیاسی پايین(:

بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترک این الگوی ذهنی، قوانین جاری در سطح جامعه ایران 
نمی تواند فعالیت های حزبی را حمایت کند، براین اساس شرایطی که در قانون صرف نظر 
از داشتن بینش و سواد اجتماعی و سیاسی برای احراز برخی از منصب ها وجود دارد مانع 
از فعالیت های حزبی و دستیابی افراد حزب های خاص به این پست ها می گردد. همچنین 
مدرن نبودن جامعه و سنتی بودن بافت آن که تحزب از ویژگی های جوامع مدرن است مزید 
بر علت است. قائلین به این دیدگاه همچنین نبود روحیه کارگروهی و تمایل به تک روی را 
از دیگر ویژگی هایی می دانند که سبب می شود فعالیت های حزبی که مبتنی بر خرد جمعی و 

تصمیم گیری های گروهی است در آن رشد کند.
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نتیجه گیری

الگوی ذهنی اول یعنی نظام تحزب است که این دیدگاه تأکید دارد که الزمه رشد و 
توسعه فعالیت های حزبی در سطح جامعه، به صورت پایه ای و زمینه ای است و ابتدا باید افراد 
در قالب گروه ها و دسته ها محلی و اجتماعی دسته بندی گردند و این فرایند از پایین به باال 
باشد. آنچه مسلم است در این ذهنیت این دیدگاه وجود دارد که در سطح جامعه استان ایالم 
به تأسی از میراث حکومت های قبلی، مردم حامل برخی عوامل نامساعد و ناموافق در راه 
تحزب هستند که هرچند جمهوری اسالمی در به وجود آمدن این ناهمگونی ها نقش نداشته 
است اما بررسی وضعیت حال نیز نشان می دهد در راه مرتفع نمودن آن تالشی ننموده است 
و یا اگر نموده است نتوانسته است به نتیجه ای درخور دست یابد. ازجمله این موارد می توان 
به نقش پررنگ روسای ایالم و قبایل در تصمیم سازی های مهم در سطح منطقه ای به واسطه 
حمایت از کاندیداهای انتخاباتی خاص می باشد این یافته با نتایج پژوهش نقیب زاده )1378(، 

همخوانی دارد.

این پژوهش مشخص گردیدند سنت گرایی و آگاهی  از ذهنیات که در  وجه دیگری 
اجتماعی است، فرهنگ و سنت هایی که از دیرباز در الیه الیه جامعه ایرانی رسوخ کرده است 
که این مورد در استان ایالم بسیار پررنگ است و شاید عمر و قدمت آن را به قرن ها، سلطه ی 
حکومت های مستبد در کشور و تاخت وتاز اقوام بیگانه نسبت دارد سبب شده است که به 
تعبیر سریع القلم )1378(، »خمیرمایه فرهنگی« در جامعه ایران به شکلی مناسب و موافق با 
مسیر توسعه اجتماعی و احزاب شکل نگرفته است. براین اساس خمیرمایه فرهنگی خاصی 
در بطن جامعه استان ایالم شکل گرفته است و سبب شده است که باورها، ساختارها، هنجارها 
و رفتارهای ناخودآگاه عصر استبداد شاهان باقی بماند وهم اکنون توسط گرایشات قومی 
و قبیله ای ادامه یابد. ترجیح دادن گوش سپردن به سخنرانی، در برابر مطالعه کتاب، تمایل 
به نوچه بودن و نوچه پروری و نیز تقلید کردن به جای پیشرو بودن، همگی از جلوه های 
نامناسب خمیرمایه فرهنگی است. وجود جهان بینی های مختلف و واگرا در بین ایرانیان، تمایل 
به فرد محوری، عدم پایبندی به اصول و قواعد سیاسی و ثبات در دیدگاه ها که سبب می شود 
یک فرد با قرار گرفتن دریک مسند به طورکلی عوض شود و نیز پرهیز از توجه و اتکا به 
خرد جمعی که نتیجه ناقص بودن و یا عدم وجود قاعده مندی های عقلی در بین مردم است 
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همگی از مظاهر خمیرمایه فرهنگی به شمار می روند. توجه ضعیف به آموزش های عمومی 
در راستای پرورش قدرت تعقل و خردورزی باعث شده است تا مردم در استان ایالم در هر 
سطحی و سنی که باشند، در فهم پدیده ها به صورتی احساساتی و بی حوصله عمل کنند که 
این خود سبب می شود افرادی که حتی دریک شغل و یا حرفه ی واحد هستند نتوانند به یک 

دیدگاه جامع و وحدت آفرین دست یابند.

از یافته این پژوهش همچنین می توان این استنباط را نمود که سیاست زدگی و قاطی 
نمودن همه چیز باسیاست سبب شده است تا سیاسیون و فعاالن حزبی در ایران از سایر 
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی احزاب غافل بمانند و ازآنجایی که سواد سیاسی کافی در بین 
آحاد جامعه وجود ندارد، جز معدودی از افراد تحصیل کرده وارد فعالیت های سیاسی نشوند. 
وجود دیدگاه های برگرفته از دوران زندگی عشایری و قبیله ای در بین حتی افراد باسواد و 
صاحب منصب سبب می شود تا به تعبیر کارل راجرز خرده فرهنگ های دهقانی و روستایی در 
سطوح باالی سیاست به چشم بخورد که از نمودهای عینی آن تصمیمات بدون آینده نگری و 
دیدگاه مبتنی بر خیر محدود است که بر اساس این دیدگاه افراد تصور می کنند اگر فردی در 
سطح مالی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان ترقی کند بدون شک از حق آن ها خورده است 
و در حق دیگران اجحاف شده است. این رویکرد سبب فرد محوری منفی گردیده و دشمن 

انگاری و رقیب ستیزی می شود.
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