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 چكيده
براين . مساله اين پژوهش عدم نهادينه شدن وفاق نهادي نخبگان سياسي در جمهوري اسالمي ايران است

چرا وفاق نخبگان سياسي در جمهوري اسالمي ايران : اساس سوال تحقيق به صورت زير مطرح شده است
اين . است؟ براساس استدالل نظري تحقيق ، وفاق نخبگان سياسي تابع كنش ارتباطي آنهاست نشده نهادينه

ها به روش پيمايش و از طريق پرسشنامه  داده. هاي تجربي مورد ارزيابي قرار گرفته است فرضيه براساس داده
هاي  در باب پيامد يافته .اند براي تحليل آماده شده Excelو  SPSSآوري شده و از طريق نرم افزار  جمع

توان گفت برخالف انتظار ، كنش گفتماني باعث كاهش وفاق نخبگان  تجربي بر تئوري اين پژوهش مي
با يكديگر بيشتر درخصوص موضوعات مختلف گفتگو  به عبارت ديگر هرچه نخبگان سياسي. شود سياسي مي

وفاق نخبگان سياسي با بعد روابطي كنش اما . شود دهد كه از وفاق آنان كاسته مي كنند شواهد نشان مي
اي كه هرچه ارتباط نخبگان سياسي با يكديگر بيشتر باشد، وفاق آنها  تغييري مثبت دارد؛ به گونه ارتباطي هم

درصد از واريانس وفاق نخبگان سياسي از /. 12دهد كه  هاي تجربي نشان مي يافته. نيز بيشتر خواهد بود
  .شود بيين ميطريق شرط علي كنش ارتباطي ت

  نخبگان سياسي؛ كنش ارتباطي؛ وفاق ارزشي؛ وفاق هنجاري؛ وفاق عاطفي؛ نهاد: هاي كليدي واژه
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 طرح مساله

مساله اين مقاله ناظر بر عدم نهادينه شدن وفاق ميان نخبگان سياسي در جمهوري اسالمي 
اظر بر توافق بر سر درخصوص داللت معنايي وفاق بايد گفت كه وفاق نخبگان سياسي ن. ايران است

در مفهوم محدودتري مي توان وفاق را به قابليت پذيرش سياستهاي . اصول اساسي حكومت است
در اين معنا وفاق به . سياسي تعريف كرد –هاي اجتماعي  اي از گروه دولتي براي شمار قابل مالحظه
تعريف وفاق به معناي براساس اين . شود شود و از عمق آن كاسته مي ائتالف و سازش نزديكتر مي

تداخل وفاداريها بر حول شكافهاي متقاطع اجتماعي و سياسي كه در سطح احزاب و ايدئولوژيها 
منظور از وفاق حذف اختالف نظرها و تفاوتها نيست زيرا حفظ . شود يابد ، فهميده مي بازتاب مي

حصول . ظام سياسي استتر وفاق ، الزمه انسجام و كارايي ن چنين اختالفاتي در چارچوب گسترده
حصول وفاق نسبي، . اي حداقلي از اختالف و نزاع وجود دارد وفاق همواره نسبي است و در هر جامعه

هاي  قوانين ، قواعد و هنجارهاي مستقر و رايج مورد قبول عموم گروه) 1: مشروط به سه شرط است
جري آن قوانين و هنجارها مورد نهادهاي م) 2. سياسي باشد -هاي فعال اجتماعي اجتماعي و يا گروه
هاي مذكور از حيث پذيرش آن  احساس هويت و وحدت در بين گروه) 3ها باشد؛ قبول همه گروه

توافق جمعي بر سر «وفاق را چلبي ). 546: 1386بشيريه، ( قواعد و نهادها گسترش يابند
» ي عاطفي استاي از اصول و قواعد اجتماعي كه حاصل تعامل اجتماعي و موجد انرژ مجموعه
جمعي ديگر از پژوهشگران وفاق را به معناي مشاركت همه  ).152: 1385چلبي، (است  كرده تعريف
خصوص قواعد غيررسمي حكومت و نهادهاي  سازي و توافق در هاي سياسي مهم در تصميم گروه

 ؛ 1973، 3پالما ؛ دي 2006،  2؛ هيگلي و برتون1،1969ليجپارت( دان كرده  سياسي مستقر تعريف
  ).1976، 5؛ پوتمن1973، 4پرويت و استون

مساله ما در اين متن آن است كه در جمهوري اسالمي ايران وفاق ميان نخبگان سياسي 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران تا  :توان گفت در باب شواهد اين مدعا مي. نهادينه نشده است

) ليبرال، ماركسيست و ناسيوناليستگرا ،  اسالم( هاي مختلف سياسي بين گروه 1361سال 
                                                            

1. Lijphart. 
2. Higley and Burton.   
3. Di Palma. 
4. Prewitt and Stone. 
5. Putnam. 
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منازعاتي شديد ميان  درخصوص شكل حكومت اختالفات جدي بروز پيدا كرد كه منجر به بروز
، زاده ؛ حسين38: 1381بشيريه،( نخبگان سياسي درخصوص شكل و ماهيت نظام سياسي شد

با ). 84:1389 ،؛ كوشافر1382سروي ، ؛ خواجه59:1381افتخاري ،؛ 243: 1384؛ فوزي ،131:1386
هاي فعال در جامعه به خواست توده مردم ، اين منازعات نهايتاً با  توجه به عدم تمكين برخي از گروه

هاي اسالمگرا كه در قالب حزب  گرا از صحنه قانوني سياست ، به نفع گروه هاي غيراسالم حذف گروه
ضاي سياسي در تاريخ خاتمه يافت و دور جديدي از ف ،جمهوري اسالمي سامان يافته بودند

ادامه  1376شروع و كم و بيش تا سال  1361در اين دوره كه از سال . جمهوري اسالمي شروع شد
. پيدا نمود ، ميزان چشمگيري از وفاق در ميان نخبگان سياسي درون حكومت در كشور پديدار شد

پيدا نمود و آنها تبديل اگرچه در اين دوره نيز اختالفاتي در بين نخبگان سياسي درون حكومت بروز 
 بشيريه،:ب.ن( به دو جناح چپ و راست گرديدند ، اما همچنان اين وفاق به صورت نسبي حفظ شد

اما اين وفاق نسبي ، همانگونه كه در دوره قبل ). 120-125: 1378 نيا ، ؛ ظريفي545:1386
تضعيف شد،  1376 شواهدي از آن قابل مشاهده بود ، با روي كار آمدن  دولت اصالحات در سال

اين دوره انواع جديدي از گفتار و كردارهاي سياسي در صحنه سياست بين نخبگان  اي كه در گونه به
با پايان يافتن دولت اصالحات و روي ). 107:1389؛ كوشافر،546:1386بشيريه،( سياسي رواج يافت

كرد بلكه مي توان سياسي خاتمه پيدا ن اختالف ميان نخبگاننه فقط كار آمدن دولت جديد ، 
اين شواهد داللت بر آن دارد كه وفاق ميان نخبگان سياسي  .استدالل كرد كه شدت نيز پيدا نمود

توان به شرح زير  براين اساس سوال پژوهش را مي. در جمهوري اسالمي ايران نهادينه شده نيست
  نشده است؟ چرا وفاق ميان نخبگان سياسي در جمهوري اسالمي ايران نهادينه :مطرح كرد

  
  چارچوب نظري

 بررسي ادبيات .مسئله است نظري تبيين براي مناسب دستگاه يافتن تالش درباب بخش، اين در
خصوص وفاق و نحوه حصول آن از همان ابتدا مورد توجه  دهد ، بحث در مينشان  موضوع
در فلسفه ، اصحاب مكتب قرارداد اجتماعي . است پردازان و فيلسوفان سياسي مختلف بوده نظريه

. دانند مي) نخبگان سياسي(فرآيند پذيرش دولت به عنوان يك قدرت برتر را حاصل وفاق ميان افراد 
پردازان اصحاب قراداد اجتماعي، آن است كه چرا يك فرد عقالني به طور  سوال اصلي تئوري
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د تحت حاكميت شو گذارد و حاضر مي اش را در توافق با ديگران كنار مي داوطلبانه ، آزادي طبيعي
يك قدرت عمومي به نام دولت درآيد؟ از منظر اصحاب قرارداد ، وفاق ميان افراد درخصوص پذيرش 

پردازان اصحاب قرارداد هرچند درخصوص ماهيت  نظريه. دارد 1دولت ، ريشه در شرايط طبيعي
شتركند كه انسان و نحوه پاسخ به اين وضعيت آراي متفاوتي دارند ولي همه آنها در اين نكته م

انسانها به جهت مشكالت و آسيبهايي كه در شرايط طبيعي با آن مواجه هستند ، از روي رضايت با 
 نمايند يكديگر توافق نموده و طبق يك قرارداد اجتماعي از برخي از آزاديهاي خود صرف نظر مي

  ).156-157: 1376جونز، (
از . داند گيري انسجام ارگانيكي مي دوركيم تراكم روابط اجتماعي را مهمترين عامل در شكل

، كالنها در ) جامعه مبتني بر همبستگي مكانيكي(اي  هاي منقسم و قبيله نظري وي در جامعه
طور كه  اما همان. ندارند كنند و ضرورتاً ارتباط زيادي با هم  اي نزديك از يكديگر زيست مي فاصله

گردد ، سطوح باالتر تعامل اجتماعي باعث  تر مي شود و ارتباط ميان آنها آسان تعداد آنها افزون مي
اين نيز مبنايي براي تمايزپذيري كاركردها فراهم . شود ظهور رقابت و تضاد به خاطر منابع مي

تقسيم كار وجود دارد آدميان را گردهم  تمايزاتي كه در. است 2كند كه همان تقسيم ارگانيك كار مي
شان بيشتر شود و هم  در يك زمان هم تشخص فردي شود كه اعضاي جامعه آورد و باعث مي مي

كرايب، (شود  وابسته گردند ، لذا طي اين فرآيند همبستگي ارگانيكي ايجاد مي  بيشتر به جامعه
اگرچه  .)1989، 4؛ الگزاندر1992 ،3كولينز( طبق نظريه تقدس دوركيم ).127؛ 131؛ 316: 1382

توان اين نكته را متذكر شد  باشند، اما مي وفاق مي 5يعقالن هاي عاطفي، سازنده بنيان پيش پيوستگي
چلبي، ( هستند» احساس«و » تعامل«شد كه به لحاظ تحليلي عناصر بسيط تشكيل دهنده وفاق 

گيرد،  ميدان تعاملي كه در آن احساسات مثبت افراد نسبت به يكديگر شكل مي ).22:1372
دوركيم احساسي را . خواهد شد» ما« ق درو همزمان با آن موجب ايجاد وفا» ما«ساز تشيل  زمينه

از نظر دوركيم، عاطفه جمعي عميق، . نامد آيد، عاطفه جمعي مي كه در ميدان تعاملي به وجود مي
آيد و بدين نحو  به وجود مي) مثل اعياد و مراسم ملي و مذهبي و غيره(اكثراً طي مناسك جمعي 

                                                            
1. Natural Condition 
2. Organic Division of labour 
3. Collins 
4. Alexander 
5. Prerational Basis 
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عاطفه جمعي ناشي از مناسك . كند فراهم مي موجبات افزايش و تحكيم انسجام و وفاق اجتماعي را
آورد و كنشگران شركت كننده در آن مناسك،  جمعي، نوعي سرافرازي و غرور جمعي به وجود مي

در جريان . دانند منافع خود و ديگران را يكي ديده و خود را متعلق به جمع و جمع را از آن خود مي
نخست : افتد آيند عمده به هم پيوسته اتفاق مياجراي مناسك و ارتباط كنشگران اجتماعي، دو فر

عاطفه جمعي ايجاد شده به صورت نيرو و راي تك تك افراد عمل كرده و فرد را به جمع متعهد 
قدسي مي شود ) اعم از عقالني، غيرعقالني و ناعقالني(دوم بعضي از اصول و قواعد اساسي . كند مي

اند به صورت  چنين قدسي شده اعد و نهادهايي كه اينبه طوريكه قو. كنند و افراد آن را دروني مي
  ).22-23: 1372، چلبي( شوند پارامتريك و نه به شكل متغير وارد محاسبات عقالني شخص مي

داند و معتقد است اين عنصر در بستر اجتماعي  هابرماس وفاق را عنصر اساسي تكامل مي  
. اي كار  بر روي ارتباط تاكيد داردبه ج وي برعكس ماركس. شود و نه فقط در ذهن حاصل مي

تز در ذهن بود تا به حقيقت مطلق برسد، تكامل  تز و سن هابرماس برخالف هگل كه  دنبال تز ، آنتي
گويد شما حرفهايت  هابرماس مي. كند و حركت را در بستر اجتماعي و زندگي اجتماعي جستجو مي

از نظر . برسيم) سنتز(در حيات اجتماعي به توافق تا ) تز تز و آنتي(را بزن، ديگري حرفهايش را بزند 
اي است كه در  حوزه عمومي عرصه. حاصل خواهد شد 1هابرماس وفاق تنها در عرصه حوزه عمومي

توانند آزادانه، به دور از هرگونه سلطه با يكديگر ارتباط داشته و به گفتگو  آن افراد يا گروهها مي
  ). 692: 1379ريتزر، ( بپردازند

بر اساس . دانند هيگلي ، وفاق نخبگان را تابع شبكه روابط غير رسمي ميان آنان ميـ  رمو    
 2هاي چندگانه روابط غير رسمي بين نخبگان هيگلي وفاق ميان نخبگان به وجود حلقهـ  نظريه مور

ر هاي روابط غي هيگلي معتقدند كه در واقع اين حلقه ـمور . كه با يكديگر تداخل دارند بستگي دارد
رسمي هستند كه نخبگان در آنجا نسبت به گفتگو درخصوص موضوعات مختلف سياسي اجتماعي 

، 3انگلستاد( يابند كنند و از اين طريق به درك مشتركي درخصوص موضوعات دست مي اقدام مي
هاي حاكم به يكديگر و برابري نسبي آنها در برخورداري از  كارل و اشميتر، نياز جناح ).66: 2010

و در  )24: 1384بشيريه، ( دانند گيري پيمانهاي گذار مي ع قدرت را از مهمترين عوامل شكلمناب

                                                            
1. Public Sphere. 
2. Multiple informal elite circles. 
3. Engelstad 
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دهد كه منابع قدرت به  نهايت براساس تئوري تكاملي ونهانن، وفاق ميان نخبگان در شرايطي رخ مي
 اي كه هيچ گروهي قادر به سركوب هاي مختلف توزيع شده باشد، به گونه طور وسيع در ميان گروه

هاي رقيب  در اين فضا ، وفاق محصول مصالحه عقالني ميان گروه. رقبايش يا حفظ هژمونيش نباشد
   ).1391:84ساعي، ( است قدرتمند

براساس . دانند مي »ارتباط « همه مباحث مطرح شده در آخرين مرحله، وفاق را محصول 
ه درخصوص واگذاري حق شود، آنگا نظريه اصحاب قرارداد، شرايط طبيعي باعث تعامل افراد مي

شود؛ اميل دوركيم آشكارا، همبستگي ارگانيكي را محصول تراكم اجتماعي  فردي به دولت توافق مي
هيگلي ، حصول وفاق را در نتيجه تعامل و ارتباط غير رسمي نخبگان در  -داند؛ مور و ارتباطي مي

ز توزيع منابع قدرت را از آن كارل و اشميتر و ونهانن ني. دانند شبكه روابط غير رسمي، عملي مي
شود عامل نهايي وفاق  هاي حاكم با يكديگر مي جهت كه باعث افزايش تعامل و ارتباط نخبگان جناح

بر اين اساس مدل نظري . نمايد هابرماس نيز علناً كنش ارتباطي را عامل وفاق معرفي مي. دانند مي
  : توان به شكل زير فرموله نمود پژوهش را مي

  
  

  وفاق نخبگان سياسي     رتباطي                           كنش ا
  

  
كنش ارتباطي ناظر بر روابط و  :توان گفت درخصوص مكانيزم عمل كننده اين ارتباط مي  

در اين عرصه بازيگران سياسي، درخصوص موضوعات . باشد تعامل فارغ از اجبار كنشگران سياسي مي
پردازند و نهايتاً از روي رضايت به توافق مي ل و گفتگوي سازنده مختلف مورد نزاع با يكديگر به تعام

باعث ايجاد ارتباط و تعامل متقابل سازنده نخبگان سياسي . )1384هابرماس، : ك.ر( يابند دست مي
شود، اين عاطفه در كنشگران سياسي دروني شده و  عاطفه جمعي در بين كنشگران سياسي مي

كنش ارتباطي و تعامل كنشگران سياسي همچنين امكان نقد را فراهم . شود ساز وفاق آنها مي زمينه
هويت جمعي كه در فرآيند (و من مفعولي ) هويت فردي(در حوزه عمومي من فاعلي . كند مي

با ) پذيري شكل گرفته و حاصل رويكردهاي ديگران، ارزشها، هنجارها و اخالقيات جامعه است جامعه
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شود و كنش متقابل  اين مرحله، اين خود با ديگري وارد گفتگو ميپس از  .نشينند هم به گفتگو مي
كند و  طي كنش ارتباطي تعارضات عقيدتي، ارزشي و هنجاري نمود پيدا مي .گيرد شكل مي

پس از بيرون ريختن تعارضات اين امكان هست كه افراد بر سر اين . گيرد ريزي صورت مي برون
شود كه طرفين  ت كنش ارتباطي در شرايطي حاصل ميبديهي اس. تعارضات به وفاق نسبي برسند

حل درخصوص مساله با يكديگر به  گفتگو از موضع برابر و به صورت سازنده و با هدف يافتن راه
گفتگو بپردارند و اال هر نوع كنشي كه با هدف حذف طرف مقابل انجام شود، كنش ارتباطي نبوده و 

  .دتواند نتايج مورد انتظار را حاصل كن نمي
: 1391ساعي، (توان گفت كه كنش ارتباطي كاركردهاي زير را به همراه دارد  در جمعبندي مي  

38:(  
  هاي كنش اجتماعي تعميم تعهد به ساير حوزه .1
  تعميم وابستگي  عاطفي كنشگران اجتماعي .2
تعميم اعتماد متقابل و بسط و گسترش احترام اجتماعي متقابل مابين كنشگران اجتماعي در  .3

  جتماعي شبكه ا
  ... .تقويت و تعميم ارزشهاي اخالقي مانند آزادي ، عدالت ، صداقت و  .4
توافق «وفاق به معناي . باشند اين محورها ناظر بر ابعاد مختلف وفاق نخبگان سياسي مي  

هاي مختلف سياسي، درخصوص ارزشهاي سياسي، هنجارهاي سياسي و سياستهاي  نخبگان گروه
 ).151: 1385چلبي، ( است تعريف شده» است هويت مشترك ميان آنان اجرايي كه همراه با احساس

، مجموعه از پنداشتهاي 1ارزشها. ارزشي، هنجاري، اجرايي و عاطفي: باشد فاق داراي چهار بعد ميو
ترين احساسات مشترك نسبت به  باشند كه تجلي عميق است مي اساسي نسبت به آنچه پسنديده
، قواعدي براي رفتارند كه كه هنجارها ).24: 1383چلبي ، ( اعيان مختلف در جامعه هستند

وفاق اجرايي نيز ناظر بر توافق  ).35: 1389گيدنز، ( كنند ارزشهاي يك فرهنگ را منعكس مي
وفاق  .است عملكرد نهادهاي دولتي در اجراي قوانين و هنجارهاي رسمينخبگان سياسي درخصوص 

كنش ارتباطي باعث . هاي مختلف است عميمي به جمععاطفي نيز به معناي وابستگي عاطفي و ت
، )وفاق عاطفي(يابد   شود ضمن اينكه اعتماد و احترام متقابل ميان نخبگان سياسي ارتقاء مي مي

                                                            
1. Values 
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و نهادهاي اجرايي ) وفاق هنجاري(، هنجارهاي سياسي )وفاق ارزشي(تعهد آنها به ارزشهاي سياسي 
  :توان گفت  ساس ميبراين ا. نيز تقويت شود) وفاق اجرايي(
اي كه هرچه كنش ارتباطي  وفاق نخبگان سياسي با كنش ارتباطي هم تغييري دارد ، به گونه -

 .نخبگان سياسي بيشتر باشد، وفاق آنها نيز بيشتر خواهد بود
  

   تحقيقروش 
در روش فازي عنصر كليدي تابع عضويت فازي . روش اين پژوهش پيمايش اجتماعي فازي است

 تابع سازي عملياتي چگونگي درباره .شود ميساخته بع ازطريق فازي سازي مفاهيم، اين تا .است
 دانش كمك به و نظران به صاحب رجوع طريق از توان مي را عضويت درجه گفت بايد فازي عضويت
 تفاوتهاي برحسب هم و كيفي مقوالت برحسب هم فازي عضويت تابع. كرد تعيين محقق نظري
 عددي هاي ارزش و گسست نقاط هرچه. شود مي عملياتي) 0،1(بازه  در عضويت ميزان در كمي
 فازي عضويت تابع در عنصركليدي. شود مي بيشتر پژوهش نيز دقت باشد، بيشتر )0،1( بازه در فازي
 طور نسبي به چيز همه فازي شناسي در روش. است مجموعه يك در عضويت ميزان بندي درجه
 سفيد و سياه حقيقت معرفتي دستگاه  اين در. است 1 و 0 ينب چيزي حقيقت و شود مي بندي درجه

 عضويت درجه. شود مي قطعيت  عدم اصل تابع چيز همه و يابد مي انتقال خاكستري حقيقت به
 و كامل عضويت بيانگر يك ارزش. كند مي اختيار )0،1(بازه  در را هايي ارزش مجموعه، يك اعضاي
 مفاهيم فازي  درجات پژوهش اين در. )1388ساعي، (ست ا كامل عضويت عدمبه معناي  صفر ارزش

  .است شده تعيين زير جدول هاي ارزش مبناي بر
 

  جدول ارزش: 1جدول 
  درجه بندي  برچسب زباني
  99/0 1عضويت كامل
  75/0 2عمدتاً عضو
  5/0 3نقطه گذار

                                                            
1. Full membership 
2. Mostly in  
3 . Cross-over point 
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  جدول ارزش: 1جدول ادامه 
  درجه بندي برچسب زباني
  25/0 1عمدتاً غير عضو

  01/0 2م عضويت كاملعد
  

  عملياتي سازي مفاهيم
  .طلب و اصولگرا مي باشند معرفهاي تجربي نخبگان سياسي شامل فعالين اصالح: نخبه سياسي

جهت تعيين معرفهاي تجربي ارزشهاي سياسي در ابتدا معرفهاي مورد : ارزشهاي سياسي
؛ 1383؛ علي بابايي، 1381 ؛ بشيريه،1383؛ چلبي، 1384يوسفي، (استفاده در پژوهشهاي پيشين 
مراجعه جمعبندي و مورد مطالعه قرار گرفت، سپس از طريق ) 1381گفتگو با كوشندگان سياسي، 

به متن قانون اساسي با اعمال برخي اصالحات معرفهاي تجربي مناسب با ارزشهاي مندرج در قانون 
   .شرح زير انتخاب گرديداساسي، شامل دو دسته ارزشهاي تئوكراتيك و ارزشهاي دموكراتيك به 

اعتقاد به نقش دين در وضع قوانين حكومتي، : از اند معرفهاي تجربي ارزشهاي تئوكراتيك عبارت 
اعتقاد به موفق بودن حكومت ديني، عدم آسيب سياست به دين، توانايي دين در اداره جامعه، اعتقاد 

فتگو با كوشندگان ؛ گ1383؛ علي بابايي، 1384يوسفي، ( به آزادي در چارچوب دين
  .)1381سياسي،

حق حكومت حاكم منوط به موافقت : از  اند معرفهاي تجربي ارزشهاي دموكراتيك عبارت
اكثريت مردم است ، حق حكومت را مردم به حاكم مي دهند، حكومت اسالمي در قالب و محتواي 

ندگان ؛ گفتگو با كوش1383؛ علي بابايي، 1384يوسفي، ( دموكراسي موفق خواهد بود
  . )1381سياسي،

هاي سياسي حول اين  قانون اساسي مهمترين مصداق هنجاري است كه گروه :نگرش هنجاري
در اين . )1383؛ يوسفي، 1382؛ رجب زاده و كوثري، 1371يوسفي ، ( پردازند قانون به فعاليت مي

مورد سوال پژوهش جهت ارزيابي وفاق هنجاري ، ميزان موافقت نخبگان سياسي با قانون اساسي 
  .قرار گرفته است

                                                            
1. Mostly out 
2. Full non membership 
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عملكرد نهادهاي دولتي در نگرش اجرايي ناظر بر ارزيابي نخبگان سياسي از : نگرش اجرايي
جهت تعيين معرفهاي تجربي اين مفهوم، ابتدا قانون اساسي . است اجراي قوانين و هنجارهاي رسمي

  :به شرح زير استخراج شدمناسب در حوزه سياست اجرايي   مورد مطالعه قرار گرفته و سپس گويه
رضايت از عملكرد شوراي نگهبان در زمينه نظارت بر مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات، رضايت 
از عملكرد حكومت در زمينه تامين آزاديهاي سياسي، رضايت از عملكرد قوه قضائيه، رضايت از 

  . سياسي در برابر قانون هاي عملكرد مجلس شوراي اسالمي، رضايت از عملكرد دولت، برابري گروه
شاخص وفاق تئوكراتيك ، دموكراتيك ، هنجاري و اجرايي از طريق فرمول زير محاسبه شده 

  : است
  نمره وفاق=  1 - |)ميانگين نمره نگرش جناح رقيب –) n(نمره نگرش فرد مورد نظر ( |

  
بل معرف در اين مقاله احساس همدلي هر فرد نسبت به جناح مقا): احساسي(وفاق عاطفي

  .تجربي وفاق عاطفي درنظر گرفته شده است
ارتباط ) 1: توان از هم متمايز كرد هابرمارس دو نوع ارتباط را مياز نظر : كنش ارتباطي

توان براي كنش  براين اساس مي ).77: 1376عليخواه، () متقابل(كنش روابطي ) 2گفتگويي 
  .ارتباطي دو بعد گفتگويي و روابطي در نظرگرفت

بـي   –منظور ار ارتباط گفتماني صورتي از ارتباط بين انسـانها كـه در آن افـراد     :گفتگوييبعد 
درباره مسائل و موضوعات مورد چالش به تبـادل انديشـه    –واسطه يا با واسطه وسايل ارتباط جمعي 

  .)156:  1383بابايي، علي( پردازند مي
گفتگو با نخبگان سياسـي از جنـاح   : اند از معرفهاي تجربي بعد گفتگويي كنش ارتباطي عبارت

بيان و مطبوعات، نقش  عمكلرد نظام، آزادي: درخصوص موضوعاتي نظير) اصولگرا/طلب اصالح(مقابل 
  .دين در سياست و اجتماع، مبناي مشروعيت حكومت، هدفمندي يارانه ها، عملكرد دولت

در اينجـا  . سياسـي اسـت  بعد روابطي ارتباط، ناظر بر روابط و تعامالت كنشـگران   :بعد روابطي
شـود   كنش ارتباطي به صورت عام و نه ارتباط گفتماني مورد تاكيد است و اين نكته فرض گرفته مي
 كننـد  كه نخبگان در فرآيند تعامل و ارتباط متقابل با يكديگر، نسبت به كـنش گفتمـاني اقـدام مـي    

  . )157 :1383علي بابايي، (
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و ) كـاري و شـغلي  (ارتباطات رسـمي  : از اند عبارت معرفهاي تجربي بعد روابطي كنش ارتباطي
  ).اصولگرا/طلب اصالح(با نخبگان سياسي از جناح مقابل ) خويشاوندي و دوستي( غيررسمي

 

   اعتبار و پايايي
داوري برخي صاحبنظران و -1: براي برآورد اعتبار تجربي معرفها به دو شيوه عمل شده است

همچنين براي محاسبه پايايي از تكنيك آلفاي كرومباخ . املياستفاده از تحليل ع -2شاهدان عيني 
  . استفاده شده است

و آزمـون بارتلـت نيـز    . 896معـادل   kmoدر تحليل عاملي مفهوم نگرش ارزشي، ميزان آماره 
معنادار است كه اين موضوع از كفايت متغيرهاي مقياس در بررسي مفهـوم نگـرش ارزشـي حكايـت     

هـاي   دهد كه مطابق انتظار گويه ها بعد از دوران نشان مي تگي بين گويهبررسي ماتريس همبس. دارد
هاي مربوط به ارزشهاي دموكراتيك نيز  مربوط به بعد ارزشهاي تئوكراتيك تشكيل يك عامل و گويه

اسـت كـه   /. 570دهـد ميـزان آلفـا برابـر      پايايي نيز نشان مي  بررسي .دهند تشكيل عامل دوم را مي
  .هاي زباني فازي، باالتر از ارزش فازي بينابين قرار دارد سببرمبناي جدول برچ

  
 ارزشي با عوامل آن هاي نگرش ماتريس همبستگي بين گويه: 2جدول 

 2مولفه   1مولفه  

ك
راتي

ئوك
ي ت

شها
ارز

  

 -/.136 /.909  .نقش بنيادي در وضع قوانين حكومتي داشته باشند) اسالمي(منابع ديني   1

 -/.196 /.895 .است كه بر مبناي دين اداره شودحكومت موفق حكومتي  2

 - /.234 /.837  ) . -(تر مي ماند  جدا شود، پاك) حكومت(اگر دين از سياست   3

 -/.136 /.854 ).-(نمي توان جامعه را اداره كرد)اسالم(براساس دين  4

ر چارچوب بيان صرفاً دآزادي انديشه و آزادي انسان نظير آزادي فردي،انجمني،  5
 - /.290 /.735  .دين اسالم قابل پذيرش است

ك
راتي

موك
ي د

شها
ارز

  

كند كه اكثريت مردم با آن موافق حاكم تنها زماني حق حكومت كردن پيدا مي  6
اشند

263./- 871./ 

 /.875 - /.331  .حق حكومت را مردم به حاكم مي دهند  7

 /.865 -/.276  .دارد حاكم در جامعه  ديني  با خواست مردم حق حكومت  8

 /.551 /.280  .حكومت اسالمي در قالب و محتواي دموكراسي موفق خواهد بود  9
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و آزمـون بارتلـت نيـز    /. 915معـادل   kmoدر تحليل عاملي مفهوم وفاق اجرايي ميزان آمـاره  
يگر گويه با يكـد  8دهد كه تمامي  ها نيز نشان مي بررسي ماتريس همبستگي بين گويه. معنادار است

  .از همبستگي بااليي برخوردارند
  

 وفاق اجرايي با عوامل آنهاي  ماتريس همبستگي بين گويه: 3جدول 
 1مولفه 

عملكرد شوراي نگهبان در زمينه نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسالمي از حيث عدم مغايرت با شرع 
 /.822  .قابل قبول است

 /.886  ابات قابل قبول استعملكرد شوراي نگهيان در زمينه نظارت بر انتخ

نظير آزادي بيان، مطبوعات ، فعاليت احزاب و تشكلها (عملكرد حكومت در زمينه تامين آزاديهاي سياسي
 .مطابق قانون اساسي قابل قبول است) ، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها

879./ 

 /.839 .عملكرد قوه قضائيه از حيث دادرسي عادالنه قابل قبول است

 /.774  .لكرد مجلس شوراي اسالمي در زمينه وضع قوانين مناسب قابل قبول استعم

 /.787 .عملكرد دولت از حيث عمل بر طبق قانون اساسي قابل قبول است

 /.888  .هاي سياسي قانوني به صورت يكسان مي توانند حق خود را از طريق قانون بگيرند همه گروه

  
است كه اين موضوع حكايت از /. 943دهد ميزان آلفا برابر با  نتايج تحليل پايايي نيز نشان مي

گيري داراي پايايي  گويه مورد نظر داراي انسجام و همبستگي بااليي بوده و ابزار اندازه  7آن دارد كه 
  .بسيار خوبي است

و آزمون بارتلت نيز /. 858معادل  kmoدر تحليل عاملي مفهوم كنش ارتباطي ميزان آماره
هاي  دهد كه مطابق انتظار گويه ها بعد از دوران نشان مي بررسي ماتريس همبستگي بين گويه .ستمعنادار ا

طلبان و كنش گفتماني به تفكيك تشكيل سه عامل  مربوط به كنش ارتباطي اصولگرايان، كنش ارتباط اصالح
  .دهند را مي

  
  
  



 55                               1393زمستان /  1شماره /  دومدوره / فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي 

 

  هاي كنش ارتباطي با عوامل آن ماتريس همبستگي بين گويه: 4جدول 
 3مولفه  2مولفه  1مولفه  نش ارتباطيك

يان
گرا

صول
 با ا

بط
روا

  

/.835 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  1  056./  201./  

/.847 اعضاي هيئت دولت  2  144.  023./ -  

/.869 فرماندهان نظامي  3  194./  037./ -  

/.839 قضات عالي رتبه قضايي  4  262./  118./ -  

/.853 روحانيون برجسته 5  196./  036./  

/.807 اعضاي احزاب و تشكلهاي سياسي  6  082./  136./  

الح
 اص

ط با
رواب

 
بان

طل
/.250  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  7   769./  186./  

/.206 فرماندهان نظامي  8  820./  166./-  

/.206 قضات عالي رتبه قضايي 9  844./  189./ -  

/.110 روحانيون برجسته 10  885./  051./  

/.034 ضاي احزاب و تشكلهاي سياسياع 11  837./  216./  

كنش 
 گفتماني

گفتگو با جناح رقيب درخصوص موضوعات 
/.09  سياسي ، اجتماعي و فرهنگي  049./  928.  

  
گويـه   11اسـت  تعـداد   /. 884دهد كه مقداره آماره آلفا برابر  نتايج تحليل پايايي نيز نشان مي

  .گيري از پايايي الزم برخوردار است رخوردارند و ابزار اندازهمورد نظر از انسجام و همبستگي خوبي ب
  

  ها روش گردآوري و تحليل داده
ها  داده گردآوري ابزار. است اجتماعي فازي پيمايش تجربي، هاي داده گردآوري روش
محقق و تيم همكار از طريق حضور . است حضوري مصاحبه صورت به آن تكميل نحوه و پرسشنامه

هاي برگزار شده توسط احزاب به برخي از اعضاي جمعيت نمونه دسترسي  گردهمايي در همايشها و
اجتماعي،  پيمايش روش انتخاب دليل. هاي مورد نياز اقدام گرديد آوري داده پيدا و نسبت به جمع

 .طلب است نگرش سياسي نخبگان سياسي اصولگرا و اصالح سنجش و اي مشاهده واحدهاي كثرت
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از روشهاي تحليل كمي نظير تكنيكهاي جداول توزيع، درصدهاي فراواني ،  ها در تحليل يافته
  .است ميانگين و رگرسيون استفاده گرديده

  
  جمعيت نمونه

) طلب و اصولگرا اصالح(جمعيت آماري اين پژوهش شامل نخبگان سياسي فعال درون حكومت     
ش گرديده تا از ميان فعالين است و تال گيري در اين پژوهش، روش قضاوتي  روش نمونه. باشد مي

طلب و اصولگرا با مالحظه محدوديتهاي موجود، به صورت برابر  فعالترين  سياسي در دو طيف اصالح
از طريق مراجعه به دفتر احزاب ، حضور در ) طلب اصولگرا، اصالح(فعالين حزبي . آنها انتخاب شوند
د شناسايي و از طريق مصاحبه حضوري مور 1هاي سراسري و ستادهاي انتخاباتي همايشها و كنگره

همچنين جهت شناسايي نخبگان . آوري گرديده است اطالعات مورد نياز در قالب پرسشنامه جمع
و مصاحبه با افراد آگاه، نخبگان  2اي گيري از دانش زمينه سياسي غير حزبي، تالش شد تا با بهره

جهت اطمينان از گرايش سياسي در قابل ذكر است . سياسي غيرحزبي از دو جناح شناسايي شوند
نيز مورد سوال قرار گرفته ) طلب، اصولگرا اصالح(قالب يك سوال از پاسخگويان، گرايش سياسي آنان 

  .3است
توان از جدول مورگان  در مواردي كه واريانس جامعه يا درصد مورد نياز در اختيار نباشد، مي

اكثر نمونه را براي جامعه آماري با تعداد اين جدول حد. جهت برآورد حجم نمونه استفاده كرد
با توجه به مشخص نبودن واريانس جمعيت آماري، تعداد جمعيت نمونه در . كند مختلف مشخص مي

با . نفر خواهد بود 384در جدول مورگان معادل ) هزار نفر 100جامعه آماري (ترين حالت  بيشينه

                                                            
هش همزمان با برگزاري انتخابات يازدهم رياست جمهوري بود، وها در اين پژ آوري داده با توجه به اينكه مرحله جمع - ١

 .هاي مناسب استفاده شود آوري داده ين فرصت جهت جمعتالش شد تا از ا
2. Substantive Knowledge. 

نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد  4(هاي پژوهش از طريق مصاحبه حضوري محقق و تيم همكار  بخشي از داده - 3
خش ديگري از آوري ب آوري شد و جمع با نخبگان سياسي جمع) شناسي سياسي دانشگاه تربيت مدرس رشته جامعه

آوري  جمعو مركز نظر سنجي صدا و سيما هاي كثيراالنتشار  ها از طريق همكاري خبرنگاران واحد سياسي روزنامه داده
 .شده است
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ها بيشتر به سمت توزيع نرمال  د، توزيع دادهتوجه به اينكه هرچه تعداد جمعيت نمونه بيشتر باش
  . نفر افزايش پيدا كرد 412ميل خواهد كرد، در عمل تعداد جمعيت نمونه به 

  
  هاي تجربي يافته

سطح  در . است شده ارائه تبييني و توصيفي سطح دو در پژوهش هاي  يافته بخش، اين در
اي و مفاهيم وفاق و  حسب اطالعات زمينهبر شده مطالعه موردهاي تمركز و توزيع توصيفي، چگونگي

فرضيه پژوهش با تكنيك رگرسيون آزمون  علي، تحليل سطح در. اند شده كنش ارتباطي توصيف
  . است شده

  
  تحليل توصيفي

در اين . طلبان، دو جريان سياسي فعال در جامعه در حال حاضر مي باشند اصولگران و اصالح
درصد داراي گرايش سياسي  49گرايش سياسي اصولگرا و داراي  درصد پاسخگويان 7/50مطالعه 
  . طلب هستند اصالح

 توزيع پاسخگويان براساس گرايش سياسي: 5جدول 

 بي پاسخ  اصالح طلب اصولگرا گرايش سياسي
  /.3  49  7/50 درصد

  
سال  50 – 31طلب در رده سني  بيشتر پاسخگويان در هر دو گرايش سياسي اصولگرا و اصالح

درصد پاسخگويان در هر دو گرايش سياسي، در اين رده سني  50به صورتيكه بيشتر از . قراردارند
 .گيرند قرار مي

  توزيع پاسخگويان براساس گروه سني: 6جدول 
 درصد  سن

اصالح  اصولگرا
30-20 9/13  3/22  

40- 31  8/36  1/38  

50 - 41  8/26  3/21  
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  سني توزيع پاسخگويان براساس گروه: 6جدول ادامه 
 درصد  سن

اصالح  اصولگرا
60- 51  4/12  9/11  

70-61 8/4  5/4  

80-71 4/2  0./  

..- 80  0./  0./  

9/2  بي پاسخ  2 

 100 100  كل
  

در اين مطالعه اكثريت پاسخگويان در هر دو گرايش سياسي، به لحاظ جنسبت شامل مردان 
دو گرايش سياسي را افراد مرد تشكيل  درصد پاسخگويان در هر 80شوند، به صورتيكه بيش از  مي
  . دهند مي

 توزيع پاسخگويان براساس گرايش سياسي: 7جدول 

  بي پاسخ  زن مرد گرايش سياسي جنسيت

/.1/874/125 اصولگرا  درصد  

 3/170  7/82 اصالح طلب

  
را اطالعات مربوط به آخرين شغل خود ) درصد 91(نفر  378نفر پاسخگو، تعداد  412از تعداد 

هاي  براساس يافته. طلب هستند نفر اصالح 188نفر اصولگرا و  190اند كه از اين تعداد  ارائه نموده
  .تجربي، شغل بيشتر پاسخگويان در هر دو گرايش سياسي، كارمند است
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  )اصالح طلب اصولگرا( شغل پاسخگويان: 8جدول 

  گرايش سياسي  1لشغ
  طلباصالح اصولگرا

5/51 كارمند  8/40  

3/17 روزنامه نگار  5/33  

9/9نماينده مجلس  6/1  

9/8 2استاد دانشگاه  

2/4 5 آزاد  

5/1 فرهنگي  1/3  

1/2 2 دانشجو  

5/2 روحاني  0./  

 5 1 پزشك

5/2 ساير  1/2  

9/5 بي پاسخ  1/2  

  100 100 كل
  

سي دهد كه تحصيالت تقريباً نيمي از پاسخگويان در هر دو گرايش سيا شواهد نشان مي
بعد از مقطع ليسانس بيشترين فراواني پاسخگويان در هر دو گرايش سياسي . ليسانس است

  .ليسانس است فوق
  توزيع پاسخگويان براساس سطح تحصيالت:  9جدول 

  تحصيالت
 درصد

  طلب اصالح  اصولگرا
 1 9/2 ديپلم

 4/5 3/3 فوق ديپلم

                                                            
+ دار  استاد دانشگاه ،  خانه= روحاني ، مدرس دانشگاه = فرهنگي ، امام جماعت = دبير آموزش و پرورش + معلم  -  1

  ساير= شهرداري + عضو شوراي شهر + يئت مديره عضو ه+ نظامي + بازنشسته 
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  توزيع پاسخگويان براساس سطح تحصيالت:  9جدول ادامه 

  تحصيالت
 درصد

  طلب اصالح  اصولگرا
 48 9/46  ليسانس

 7/31 7/28  فوق ليسانس

 9/11 11  دكتري

 1 8/4  1حوزوي

 1 4/2  بي پاسخ

  100  100  كل
  

دهد كه اكثريت اصولگرايان عضو مجموعه  شاخص نگرش ارزشي در بعد تئوكراتيك نشان مي
كامالً در مجموعه ) 40/51(لگرايان ارزشهاي سياسي تئوكراتيك هستند؛ بيش از نيمي از اصو

درصد در نقطه گذار  14/12درصد عمدتاً عضو،  34/31ارزشهاي سياسي تئوكراتيك عضويت دارند ، 
اما در مقابل . درصد عضو مجموعه ارزشهاي تئوكراتيك نبوده يا عمدتاً غيرعضو هستند 14/4و صرفاً 

بيشتر عضويت لت بر آن دارد كه طلبان در بعد تئوكراتيك دال بررسي نگرش ارزشي اصالح
درصد  68/21). درصد 12/35(طلبان در مجموعه ارزشهاي تئوكراتيك در نقطه گذار است  اصالح

اين . طلبان عضو كامل مجموعه ارزشهاي تئوكراتيك هستند درصد اصالح 74/9عمدتاً عضو و تنها 
درصد آنها نيز عضو مجموعه  92/13طلبان عمدتاً غيرعضو و  درصد اصالح 52/18در حالي است كه 

 عضويت در مجموعه طلبان در خصوص و اصالح انياصولگرا سهيمقا. ارزشهاي تئوكراتيك نيستند
 يطلبان عضو مجموعه ارزشها از اصالح شتريب انيكه اصولگرا حاكي از آن است كيتئوكرات يارزشها
جموعه ارزشهاي تئوكراتيك درصد اصولگرايان در م 74/82دهد  شواهد نشان مي. هستند كيتئوكرات

طلبان در مجموعه  درصد اصالح 42/31عضويت كامل داشته يا عمدتاً عضو هستند، در حالي كه 
  . ارزشهاي تئوكراتيك عضويت كامل داشته يا عمدتاً عضو  هستند

                                                            
  ).5(دكتري) = 6(سطح تحصيالت حوزوي - 1
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طلبان  و ميانگين نگرش تئوكراتيك اصالح/. 82ميانگين نگرش تئوكراتيك اصولگرايان برابر 
دهد كه در مجموع اصولگرايان عمدتاً عضو در ارزشهاي  است ، اين موضوع نشان مي. /48برابر  

فاصله بين دو  .طلبان عمدتاً غيرعضو در مجموعه ارزشهاي تئوكراتيك هستند تئوكراتيك و اصالح
درخصوص ارزشهاي  اطلب و اصولگر نشان دهنده ميزان عدم وفاق دو گروه اصالح/.) 34(ميانگين 

دهد كه وفاق نخبگان سياسي  نشان مي) 1 –/. 34/. = 66( شاخص وفاق . ستتئوكراتيك ا
  . طلب و اصولگرا بر روي ارزشهاي تئوكراتيك باالتر از نقطه گذار قرار دارد اصالح

  
 طلبان و اصولگرايان  مقايسه نگرش تئوكراتيك اصالح:  10جدول 

گرايش سياسي  فراواني  3ميانگين اشتباه استاندارد 2انحراف استاندارد 1ميانگين

نگرش تئوكراتيك
 /.01252 18008/. /.814 207 اصولگرا

 /.01668 /.23701 /.4827/. 202 اصالح طلب

  
 40/19دهد كه  درخصوص عضويت در مجموعه ارزشهاي دموكراتيك ، شواهد موجود نشان مي

درصد نيز عمدتاً  16/30و درصد اصولگرايان در مجموعه ارزشهاي دموكراتيك عضويت كامل دارند 
درصد در نقطه گذار و  16/25همچنين عضويت . عضو در مجموعه ارزشهاي دموكراتيك هستند

درصد نيز در  04/11. درصد عمدتاً غيرعضو در مجموعه ارزشهاي دموكراتيك هستند 26/13
رند كه هاي تجربي داللت بر آن دا درمجموع داده. مجموعه ارزشهاي دموكراتيك عضويت ندارند

شواهد حاكي از آن . اصولگرايان بيشتر عضو مجموعه ارزشهاي دموكراتيك هستند تا غير عضو آن
 8/78. طلبان نيز بيشتر عضو مجموعه ارزشهاي دموكراتيك هستند تا غير عضو آن است كه اصالح

 48/3طلبان عضو كامل مجموعه ارزشهاي دموكراتيك و يا عمدتاً عضو  هستند و تنها  درصد اصالح
 74/16عضويت . درصد آنها فاقد عضويت يا عمدتاً غيرعضو در مجموعه ارزشهاي دموكراتيك هستند

  .طلبان در ارزشهاي دموكراتيك نيز در نقطه گذار است درصد از اصالح

                                                            
1. Mean. 
2. Std. Deviation 
3. Std. Error Mean 
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طلبان با يكديگر  هاي تجربي داللت بر آن دارد كه نگرشي ارزشي اصولگرايان و اصالح يافته
اي كه اصولگرايان بيشتر عضو مجموعه ارزشهاي تئوكراتيك هستند تا  متفاوت است ، به گونه

طلبان بيشتر عضو مجموعه ارزشهاي دموكراتيك هستند تا  ولي اصالح. ارزشهاي دموكراتيك
و ميانگين نگرش دموكراتيك /. 58ميانگين نگرش دموكراتيك اصولگرايان برابر . ارزشهاي تئوكراتيك

طلب و اصولگرا بيشتر عضو  دهد كه دوگروه اصالح اين موضوع نشان مي .است/. 80طلبان برابر اصالح
طلبان به مراتب از عضويت  مجموعه ارزشهاي دموكراتيك هستند ، با اين وجود عضويت اصالح

/. 22برابر ) نمره عدم وفاق(فاصله بين دو ميانگين  .اصولگرايان در ارزشهاي دموكراتيك باالتر است
دهد  است كه نشان مي/. 78طلب برابر  وفاق نخبگان اصولگرا و اصالح مقدار عددي شاخص. است

  . طلب بر روي ارزشهاي دموكراتيك باالست وفاق نخبگان اصولگرا و اصالح
  

  طلبان و اصولگرايان  مقاسيه نگرش دموكراتيك اصالح: 11جدول 
گرايش سياسي  فراواني ميانگين انحراف استاندارد دميانگين اشتباه استاندار  

 نگرش دموكراتيك
/.5751 205 اصولگرا  24714./  01726./  

/.0813 202 اصالح طلب  15859./  01169./  

  
دهد كه اصولگرايان بيشتر عضو مجموعه هنجارهاي سياسي  در بعد هنجاري شواهد نشان مي  

 1/32درصد اصولگرايان كامالً عضو مجموعه هنجارهاي سياسي ،  2/62. هستند تا غير عضو آن
درصد /. 5و  9/1در اين ميان تنها . درصد در نقطه گذار قرار دارد 4.2رصد عمدتاً عضو و عضويت د

اما اين . اصولگرايان به ترتيب عمدتاً غيرعضو و غير عضو  در مجموعه هنجارهاي سياسي هستند
طلبان كامالً عضو مجموعه  درصد اصالح 4/6دهد كه تنها  طبان نشان مي شاخص درخصوص اصالح

. درصد در نقطه گذار قرار دارد 7/32درصد عمدتاً عضو و عضويت  1/35. نجارهاي سياسي هستنده
شواهد تجربي . درصد عضو هنجارهاي سياسي نيستند 4/9درصد عمدتاً غيرعضو و  3/15همچنين 

طلبان بيشتر عضو مجموعه هنجارهاي سياسي  حكايت از آن دارد كه هرچند در مجموع اصالح
عضو آن، اما ميزان افرادي كه عضو هنجارهاي سياسي نبوده و يا عمدتاً غيرعضو در  هستند تا غير

طلبان در  درصد اصالح 58به عبارت ديگر عضويت . هنجارهاي سياسي قراردارند، قابل توجه است
مند بودن هنجارهاي  اين موضوع داللت بر مساله. هنجارهاي سياسي در نقطه گذار و يا كمتر است
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درصد اصولگرايان عضو كامل مجموعه  94اين در حالي است كه . طلبان دارد اصالحسياسي نزد 
  .هنجارهاي سياسي و يا عمدتاً عضو  هستند

دهد كه اصولگرايان بيشتر  بررسي شاخص نگرش ناظر بر عملكرد نهادهاي اجرايي، نشان مي  
درصد  64/27، عضويت  كامالً عضو يا عمدتاً عضو 2/61. عضو اين مجموعه هستند تا غير عضو آن

درصد نيز فاقد عضويت در مجموعه نگرش  30/2درصد عمدتاً غيرعضو و  81/7در نقطه گذار ، 
طلبان بيشتر غير عضو مجموعه نگرش  اصالحاما شواهد تجربي حاكي از آن است كه . اجرايي هستند

يرعضو در مجموعه طلبان فاقد عضويت يا عمدتاً غ درصد اصالح 87/57. تا عضو آن هستنداجرايي 
 85/10در اين ميان صرفاً . درصد نيز در نقطه گذار است 30/29نگرش اجرايي هستند و عضويت 

ميانگين . طلبان در مجموعه نگرش اجرايي عضويت كامل داشته يا عمدتاً عضو  هستند درصد اصالح
است /. 32طلبان برابر با  و در اصالح/. 67نگرش ناظر بر عملكرد نهادهاي اجرايي اصولگرايان برابر با 

طلبان  دهد عضويت اصولگرايان در مجموعه نگرش اجرايي باالتر از نقطه گذار و اصالح كه نشان مي
  .عمدتاً غيرعضو در مجموعه نگرش اجرايي هستند

  
  طلبان و اصولگرايان  مقاسيه نگرش ناظر بر عملكرد نهادهاي اجرايي اصالح: 12جدول 

گرايش سياسي  انگينمي فراواني انحراف استاندارد ميانگين اشتباه
 استاندارد

نگرش  ناظر بر عملكرد 
 نهادهاي اجرايي

.67 207 اصولگرا  16./  01./  

/32 200 اصالح طلب  18./  02./  

  
بررسي شاخص وفاق عاطفي كه ناظر بر احساس همدلي نخبگان سياسي نسبت به يكديگر     

طلبان احساس همدلي كامل  لگراها نسبت به اصالحدرصد اصو 4/3دهد كه صرفاً  است، نشان مي
درصد عمدتاً  2/38درصد در نقطه گذار،  3/34درصد عمدتاً عضو، احساس همدلي  8/7دارند، 

اين . طلبان هستند درصد فاقد عضويت در مجموعه احساس همدلي نسبت به اصالح 2/15غيرعضو و 
به عبارت ديگر . است  طلبان در جامعه الحوضعيت نشان دهنده نگرش منفي اصولگرايان نسبت به اص

طلبان  مي توان بيان نمود كه اصولگرايان بيشتر غير عضو مجموعه احساس همدلي نسبت به اصالح
  . هستند تا عضو آن
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طلبان نسبت به اصولگرايان نيز  هاي تجربي داللت بر آن دارد كه احساس همدلي اصالح يافته    
طلبان بيشتر غير عضو مجموعه احساس همدلي با  صالحدهد ا شواهد نشان مي. منفي است

درصد  60هاي تجربي حاكي از آن است كه بيش از  يافته. آيند تا عضو آن اصولگرايان به حساب مي
طلبان عمدتاً غيرعضو يا فاقد عضويت در مجموعه احساس همدلي نسبت به اصولگرايان  اصالح

طلبان عمدتاً عضو  يا عضو كامل احساس  صد اصالحدر 5درصد در نقطه گذار و تنها  3/33هستند، 
  .همدلي نسبت به اصولگرايان هستند

توان قضاوت نمود كه هم اصولگرايان عمدتاً  در مجموع با توجه به شواهد تجربي موجود مي
طلبان عمدتاً  طلبان هستند و هم اصالح غيرعضو در مجموعه احساس همدلي نسبت به اصالح

هاي  قرينگي احساس همدلي گروه. ساس همدلي نسبت به اصولگرايانغيرعضو در مجموعه اح
مند بودن وفاق  نخبگان سياسي  توان يكي از ابعاد مساله سياسي در جامعه  و منفي بودن آن را مي

  . ارزيابي كرد
  طلبان مقايسه نگرش اصولگرايان و اصالح: 13جدول 

/.99 گرايش سياسي وفاق  75./  50./  25./  01./ 

ش ا
گر

ن
شي

رز
 

نگرش  
 تئوكراتيك

4/51 اصولگرايان  34/31  14/12  14/3  1 

68/21 74.9 طلباناصالح  12/35  52/18  92/13  

نگرش 
 دموكراتيك

40/19 اصولگرايان  16/30  16/25  26/13  04/11  

78/46 طلباناصالح  02/32  74/16  28/2  20/1  

 نگرش هنجاري
2/62 اصولگرايان  1/32  4/2  9/1  5./  

4/6 لبانطاصالح  1/35  7/32  3/15  4/9  

 نگرش احساسي
4/3 اصولگرايان  8/7  3/34  2/38  2/15  

3/33 4 1 طلباناصالح  8/37  4/22  

 نگرش اجرايي
45/19 اصولگرايان  75/41  64/27  81/7  30/2  

25/1 طلباناصالح  60/9  30/29  84/32  03/25  

  
ر از كنش ارتباطي بـه صـورت   براساس چارچوب نظري اين پژوهش، وفاق نخبگان سياسي متاث

دهـد   هاي تجربي نشان مـي  يافته. كنش ارتباطي داراي دو بعد گفتماني و روابطي است. باشد عام مي
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درصـد   5/33درصد نخبگان سياسي اصولگرا در مجموعه كنش گفتماني عضويت كامل دارنـد،  7/11
درصـد عضـو مجموعـه     7/8درصد عمدتاً غير عضـو و   4/19درصد در نقطه گذار،  7/26عمدتاً عضو، 

درصـد اصـولگرايان    2/35دهد كـه هرچنـد    به عبارت ديگر شواهد نشان مي. كنش گفتماني نيستند
درصد آنان نيز عضـو   1/28عضو كامل يا عمدتاً عضو مجموعه كنش گفتماني هستند، ولي در مقابل 

از طـرف ديگـر،   . مجموعه كنش گفتماني نيستند يا عمدتاً غيرعضو مجموعه كنش گفتماني هسـتند 
طلبان عضو كامل يا عمدتاً عضو مجموعه كـنش گفتمـاني    درصد اصالح 41دهد كه  ها نشان مي يافته

درصد عضو مجموعه كنش گفتماني نيستند يا عمدتاً غيـر عضـو در مجموعـه     31همچنين . هستند
جموعـه  طلبـان در م  توان گفت عضويت اصولگرايان و اصـالح  براين اساس مي. كنش گفتماني هستند

درصـد   50اي كه عضويت بـيش از   دهد، به گونه كنش گفتماني، وضعيت تقريباً مشابهي را نشان مي
  .تر است طلب در مجموعه كنش گفتماني در نقطه گذار يا پائين نخبگان سياسي اصولگرا و اصالح

  
  كنش گفتماني: 14جدول 

به چه ميزان راجـع بـه مسـائل و موضـوعات مختلـف سياسـي
ــاعي و  ــي اجتم ــان و   (فرهنگ ــام، آزادي بي ــرد نظ ــر عمكل نظي

مطبوعات، نقش دين در سياست و اجتماع، مبنـاي مشـروعيت   
بـا مخـالفين   .... ) حكومت، هدفمندي يارانه ها، عملكرد دولت و

بحث، تبادل نظر و ) طلب يا اصولگرا اصالح(از جناح مقابل خود 
  ايد؟ گفتگو داشته

 گرايش
  ./01  /.25  /.50  /.75  /.99  سياسي

  7/8  4/19  7/26  5/33  7/11  اصولگرا

  15  16  28  30  11  طلب اصالح

  
توان بـا ارجـاع    طلب و اصولگرا را مي كنش گفتماني نخبگان سياسي اصالحچرايي ضعيف بودن 

رسـد پـائين بـودن تمايـل      به نظر مـي . به متغيرهاي سياسي و فرهنگي در سطح جامعه تحليل نمود
گو ناشي از فراهم نبودن فضاي بحث و گفتگوي سازنده در جامعه در نخبگان سياسي به تعامل و گفت

شـود كـه طـرفين گفتگـو بـدون       گفتگوي آرماني در شـرايطي حاصـل مـي   . دوره مورد تحقيق است
در اين شرايط افراد آزادانـه وارد  . 1داوري و با هدف فهم متقابل وارد فضاي بحث و گفتگو شوند پيش

                                                            
قابل فهم بودن، صداقت، حقيقت، : كند گيري كنش ارتباطي مطرح مي هابرماس چهار نوع دعاوي اعتبار را براي شكل - 1

  ).1384هابرماس، : ك.ر(صحت داشتن
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از روي رضايت با مخالفين خود به  مواضع و نظريات خود، در نهايت شوند و با طرح بحث و گفتگو مي
گيـري وفـاق اسـتراتژيك     تواند مبناي كنش مشترك و شكل چنين توافقي مي. يابند توافق دست مي

  .رسد اين شرايط در دوره مورد تحقيق كمتر فراهم بوده است به نظر مي. نخبگان شود
دهد كه كنش ارتباطي بين نخبگـان سياسـي اصـولگرا و     ن ميهاي تجربي نشا اي، يافته در بعد رابطه

 5/68شاخص كنش ارتباطي اصولگرايان داللـت بـر آن دارد كـه    . طلب در جامعه ضعيف است اصالح
 62/12طلـب و   درصد اصولگرايان فاقد عضويت در مجموعه كنش ارتباطي با نخبگان سياسي اصـالح 

درصـد اصـولگراين در    05/10 عضـويت . هسـتند  درصد عمدتاً غيرعضو در مجموعه كـنش ارتبـاطي  
يا عمـدتاً عضـو در   درصد اصولگرايان عضو كامل  27/5مجموعه كنش ارتباطي در نقطه گذار و صرفاً 

تـوان گفـت كـه     هاي تجربي موجـود مـي   در مجموع با توجه به داده. مجموعه كنش ارتباطي هستند
  .تا عضو آن اصولگرايان بيشتر غير عضو مجموعه كنش ارتباطي هستند

  
  كنش ارتباطي اصولگرايان و اصالح طلبان: 15جدول 

عضويت كامل  گرايش سياسي
)99(./ 

عمدتاً عضو
)75(./  

  متوسط
)50(./ 

عمدتا غير عضو
)25(./  

غير عضو 
)01(./  

 50/68 62/12 05/10 50/3 77/1  اصولگرا

 47/51 05/21 83/16 75/6 33/2  طلب اصالح

 
طلبان نيز بيشتر غير عضو مجموعه كـنش ارتبـاطي    است كه اصالح شواهد تجربي حاكي از آن

طلبان فاقد عضويت در مجموعه كنش ارتباطي بوده يا عمدتاً  درصد اصالح52/72. هستند تا عضو آن
طلبـان   درصـد اصـالح   08/9اين در حالي است كه صرفاً . غيرعضو در مجموعه كنش ارتباطي هستند

درصـد  83/16همچنـين عضـويت   . كـنش ارتبـاطي هسـتند    عضو كامـل يـا عمـدتاً عضـو مجموعـه     
طلبـان بـا    پائين بودن كنش ارتبـاطي اصـالح  . طلبان در مجموعه كنش ارتباطي بينابين است اصالح

طلبـان بيـانگر قرينگـي     نخبگان اصولگرا و همچنين پائين بودن كنش ارتباطي اصولگرايان با اصـالح 
اين موضوع حاكي از ضـعف دو طرفـه ارتبـاط نخبگـان     . طلبان است منفي رابطه اصولگرايان و اصالح

  . طلب و اصولگراست سياسي اصالح
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  تحليل تبييني
 داوري در باب فرضيه

اي كه هرچه كنش ارتباطي  وفاق نخبگان سياسي با كنش ارتباطي هم تغييري دارد، به گونه "  
  ."نخبگان سياسي بيشتر باشد ، وفاق آنها نيز بيشتر خواهد بود

نتايج حاصل از تحليـل رگرسـيون وفـاق    . اطي داراي دو بعد گفتماني و روابطي استكنش ارتب
  .قابل ارائه است 16نخبگان سياسي بر كنش گفتماني به شرح جدول 

  
  رگرسيون وفاق نخبگان سياسي بر كنش گفتماني: 16جدول

عدد  بي  بتا
ضريب  معناداري ثابت

 تعين
ضريب

 همبستگي
  ابعاد وفاق نخبگان سياسي

وفاق ارزشي   تئوكراتيك  /.19  /.034  /.000  /.72  -.12  -.19
  دموكراتيك  /.2  /.04  /.000  /.8  - /.118  - /.2  نخبگان سياسي

  وفاق هنجاري نخبگان سياسي  /.01  /000  /.77  /.639  - /.01  - /.01
  وفاق اجرايي نخبگان سياسي  /.13  /.01  /.009  /.684  - /.07  - /.13
  وفاق عاطفي نخبگان سياسي  /.04  /.002  /.4  /.356  - /.03  - /.04
  وفاق نخبگان سياسي  /.164  /.02  /.001  /.64  - /.07  -/.164

  
دهد كه بين كنش گفتماني و وفـاق هنجـاري و وفـاق عـاطفي نخبگـان       شواهد موجود نشان مي

اما بين كنش گفتماني نخبگان سياسي با وفاق تئوكراتيك، وفـاق  . سياسي ارتباط معناداري وجود ندارد
هـاي تجربـي موجـود     داده. راتيك و وفاق اجرايي نخبگان سياسـي ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد    دموك

/. 19حكايت از آن دارد كه همبستگي بين كنش گفتماني و وفاق تئوكراتيـك نخبگـان سياسـي برابـر     
اين مقدار عـددي داللـت   . است/. 034معادل  R2ميزان . دهد اين رابطه ضعيف است است كه نشان مي

درصد واريانس وفاق تئوكراتيك نخبگان سياسي توسـط متغيـر كـنش گفتمـاني     /. 034ن دارد كه بر آ
  .شود تبيين مي

  Y)وفاق تئوكراتيك نخبگان سياسي/. = (72 -/.11) كنش گفتماني(
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دهد كه اگر ميزان كنش گفتمـاني ثابـت نگـاه داشـته شـود،       هاي تجربي موجود نشان مي داده
دهد  اين مقدار عددي نشان مي. است/. 72ارزشهاي تئوكراتيك برابر با  وفاق نخبگان سياسي بر روي

/. 50كه وفاق تئوكراتيك نخبگان سياسي با ثابت نگاه داشتن كنش گفتمـاني بـاالتر از ارزش فـازي    
دهد كه به ازاء هر واحـد   حال اگر متغير كنش گفتماني وارد تحليل شود، شواهد نشان مي. قرار دارد

تغيير در وفاق نخبگان سياسي بر روي ارزشهاي تئوكراتيك   -/.11گفتماني، شاهد افزايش در كنش 
توان گفـت كـه تـاثير كـنش گفتمـاني بـر وفـاق بـرروي ارزشـهاي           به عبارت ديگر مي. خواهيم بود

  .تئوكراتيك كاهنده است
اسـت كـه   /. 2ضريب همبستگي كنش گفتماني با وفاق دموكراتيك نخبگـان سياسـي معـادل    

نيز  R2ضريب . دهد ارتباط كنش گفتماني و وفاق دموكراتيك نخبگان سياسي ضعيف است نشان مي
واريانس وفاق دموكراتيـك نخبگـان سياسـي توسـط متغيـر كـنش       /. 04داللت بر آن دارد كه صرفاً 

  .شود گفتماني تبيين مي
  Y)وفاق دموكراتيك نخبگان سياسي/. = (8 -/.118) كنش گفتماني(

  
داللت بر آن دارد كه اگـر تـاثير كـنش گفتمـاني بـر وفـاق دموكراتيـك         شواهد تجربي موجود

/. 8نخبگان سياسي ثابت نگاه داشته شود، ميزان وفاق نخبگان بر روي ارزشهاي دموكراتيك معـادل  
حال اگر متغير كنش گفتماني وارد تحليل شود، شـواهد  . قراردارد/. 50است كه باالتر از ارزش فازي 

ازاء هر واحد تغيير در كنش گفتماني، وفـاق دموكراتيـك نخبگـان سياسـي بـه      دهد كه به  نشان مي
توان گفـت كـه تـاثير كـنش گفتمـاني بـر وفـاق         بر اين اساس مي. تغيير خواهد كرد -/.118ميزان 

  .دموكراتيك نخبگان سياسي كاهنده است
امـا ايـن   . داري وجـود دارد  بين كنش گفتماني و وفاق اجرايي نخبگان سياسي نيز رابطه معني

و /. 13ضريب همبستگي كنش گفتماني و وفاق اجرايي نخبگان سياسي معـادل  . رابطه ضعيف است
01./ =R2 دهد كه اگر تاثير كنش گفتماني بر وفـاق اجرايـي نخبگـان     شواهد موجود نشان مي. است

تر از اسـت كـه بـاال   /. 684سياسي ثابت نگاه داشته شود، ميزان وفاق اجرايي نخبگان سياسي معادل 
حال اگر متغير كنش گفتماني وارد تحليل شود به ازاء هر واحـد افـزايش   . قرار دارد/. 50ارزش فازي 

  .از ميزان وفاق اجرايي نخبگان سياسي كاسته خواهد شد/. 07در آن متغير به ميزان 
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نتايج تحليل رگرسيون وفاق نخبگان سياسـي بـر   . بعد روابطي دومين بعد كنش ارتباطي است
  :شود روابطي كنش ارتباطي به شرح جدول زير ارائه ميبعد 

   
  رگرسيون وفاق نخبگان سياسي بر كنش گفتماني: 17جدول 

عدد   بي  بتا
ضريب   معناداري  ثابت

  تعين
ضريب 
 همبستگي

  ابعاد وفاق نخبگان سياسي

وفاق ارزشي نخبگان   تئوكراتيك  /.32  /.1  /.000  /.595  /.35  /.32
  دموكراتيك  /18  /.03  /.000  /.712  /.171  /.18  سياسي

  وفاق هنجاري نخبگان سياسي  /.17  /.02  /.000  /.6  /.179  /.17
  وفاق اجرايي نخبگان سياسي  /.2  /.04  /.000  /.61  /.2  /.2
  وفاق عاطفي نخبگان سياسي  /.2  /.04  /.000  /.29  /.26  /.2
  وفاق نخبگان سياسي  /.337  /.114  /.000  /.565  /.3  /.32
  

تجربي داللت بر آن دارند كه بين كنش ارتباطي و وفاق نخبگان سياسي ارتباط معنا هاي  يافته
ضريب همبستگي بين كنش ارتباطي و وفاق تئوكراتيك نخبگان سياسـي برابـر بـا    . داري وجود دارد

دهد كنش ارتباطي عمـدتاً غيـر    قرار دارد و نشان مي. 5تر از ارزش فازي  اين ميزان پائين. است/. 32
واريـانس وفـاق   /. 10دهـد كـه    نشان مـي  R2ميزان عددي . ر مجموعه وفاق تئوكراتيك استعضو د

شواهد تجربـي حـاكي از آن اسـت    . شود تئوكراتيك نخبگان سياسي توسط كنش ارتباطي تبيين مي
كه اگر تاثير كنش ارتباطي بر وفاق تئوكراتيك نخبگان ثابت نگاه داشته شود، درجه عرض از مبـداء  

حال اگر متغيـر كـنش   . قرار دارد/. 5است كه باالتر از ارزش فازي /. 6اتيك نخبگان برابر وفاق تئوكر
بـه وفـاق   /. 35ارتباطي وارد تحليل شود به ازاء يك واحـد افـزايش در كـنش ارتبـاطي، بـه ميـزان       

تـوان گفـت تـاثير     بنابراين با توجه به اين شواهد مـي . تئوكراتيك نخبگان سياسي افزوده خواهد شد
  .ش ارتباطي بر وفاق تئوكراتيك نخبگان سياسي مثبت استكن

  Y)وفاق تئوكراتيك نخبگان سياسي/. = (6/. + 35) كنش ارتباطي(
  

دهند كه بين كنش ارتباطي و وفـاق نخبگـان سياسـي بـر      هاي تجربي همچنين نشان مي داده
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ضـريب  . اسـت روي ارزشهاي دموكراتيـك ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد، امـا ايـن ارتبـاط ضـعيف         
. اسـت /. 18همبستگي كنش ارتباطي با وفاق نخبگان سياسي بر روي ارزشهاي دموكراتيك برابر بـا  

  .نشان دهنده ضعيف بودن اين رابطه استو قرار داشته /. 5تر از درجه فازي  اين ارزش پائين
  Y)وفاق دموكراتيك نخبگان سياسي/. = (71/. +18) كنش ارتباطي(

  
ايت از آن دارد كه اگر تاثير كنش ارتباطي ثابت نگاه داشته شـود، وفـاق   هاي پژوهش حك يافته

دهد عضـويت نخبگـان سياسـي بـر روي      است كه نشان مي/. 71دموكراتيك نخبگان سياسي برابر با 
حال اگر متغير كنش ارتباطي وارد تحليـل  . ارزشهاي دموكراتيك عمدتاً عضو در مجموعه وفاق است

بر وفاق دموكراتيك نخبگان سياسي افزوده /. 18زايش در آن متغير به ميزان شود به ازاء يك واحد اف
  .خواهد شد

شواهد موجود همچنين داللت بر آن دارد كه ضريب همبسـتگي كـنش ارتبـاطي بـا وفـاق هنجـاري       
مقـدار    .است كه از ضعيف بودن رابطه كنش ارتباطي با وفـاق هنجـاري حكايـت دارد   /. 17نخبگان، برابر با 

وفاق هنجاري توسـط كـنش ارتبـاطي توضـيح داده      از واريانس /.02دهد كه صرفاً  نيز نشان مي R2 عددي
  .شود مي

  Y)وفاق هنجاري نخبگان سياسي/. = (6/. +18) كنش ارتباطي(
  

است كـه بـاالتر   /. 6اگر تاثير كنش ارتباطي ثابت نگاه داشته شود، ميزان وفاق هنجاري برابر با 
با وارد تحليل نمودن متغير كنش ارتباطي، به ازاء يك واحد افـزايش در  . ر داردقرا/. 5از ارزش فازي 

  .بر وفاق هنجاري نخبگان سياسي افزوده خواهد شد/. 18آن متغير، به ميزان 
شواهد موجود داللت بر آن دارند كه رابطه وفاق اجرايي نخبگان سياسي با كنش ارتباطي برابر 

اگر تاثير كنش ارتباط ثابت نگـاه داشـته شـود،    . رابطه ضعيف است دهد اين است كه نشان مي/. 2با 
حـال اگـر متغيـر كـنش     . قـرار دارد /. 5است كه باالتر از ارزش فـازي  /. 61ميزان وفاق اجرايي برابر 

بـر وفـاق   /. 2ارتباطي نخبگان وارد تحليل شود، به ازاء يك واحـد افـزايش در آن متغيـر بـه ميـزان      
  .خواهد شداجرايي نخبگان افزوده 

  Y)وفاق اجرايي نخبگان سياسي/. = (6/. +2) كنش ارتباطي(
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هاي تجربي حكايت از آن دارد كه بين كنش ارتباطي و وفاق عاطفي نخبگان سياسي نيـز   يافته
. دهد كه اين ارتبـاط ضـعيف اسـت    نشان مي/.) 2(اما ضريب همبستگي . رابطه معناداري وجود دارد

خواهـد بـود كـه نشـان     /. 3نگاه داشته شود، عـرض از مبـداء برابـر بـا      اگر تاثير كنش ارتباطي ثابت
هاي تجربـي   براساس داده. دهد نخبگان سياسي عمدتاً غير عضو در مجموعه وفاق عاطفي هستند مي

توان گفت كه با وارد نمودن متغير كنش ارتباطي نخبگان به تحليـل، بـه ازاء هـر واحـد      موجود، مي
به عبارت ديگـر  . شود به وفاق عاطفي نخبگان سياسي افزوده مي/. 26ميزان افزايش در آن متغير، به 

  .توان گفت تاثير كنش ارتباطي بر وفاق عاطفي نخبگان سياسي مثبت است مي
  Y)وفاق عاطفي نخبگان سياسي/. = (3/. +26) كنش ارتباطي(

  
ترين تـاثير را  توان گفت كه كنش ارتباطي بيش در مجموع با توجه به شواهد تجربي موجود مي

بعد وفاق و محاسـبه   5اگر از تركيب . بر بعد تئوكراتيك و كمترين تاثير را بر بعد هنجاري وفاق دارد
دهد كه همبستگي وفاق نخبگان  ميانگين حسابي آن، شاخص وفاق را بسازيم، آنگاه شواهد نشان مي

و نشـان دهنـده   /. 5رزش فـازي  تـر از ا  اين ميزان پـائين . است/. 34سياسي با كنش ارتباطي برابر با 
اگر تاثير كنش ارتبـاطي ثابـت نگـاه    . همبستگي ضعيف كنش ارتباطي با وفاق نخبگان سياسي است

دهد وفاق نخبگان سياسي در نقطه گذار قرار  است كه نشان مي/. 56داشته شود، ميزان وفاق برابر با 
هر واحد افزايش در آن متغير به ميـزان  حال اگر متغير كنش ارتباطي وارد تحليل شود، به ازاء . دارد

هـاي موجـود    به عبارت ديگر با توجـه بـه داده  . بر ميزان وفاق نخبگان سياسي افزوده خواهد شد/. 3
  .توان گفت، تاثير كنش ارتباطي بر وفاق مثبت است مي

  Y)وفاق نخبگان سياسي/. = (56/. +3) كنش ارتباطي(
  

وفـاق  "عنوان يك نتيجـه فرضـيه دوم ايـن پـژوهش،      در مجموع با توجه به شواهد موجود، به
اي كـه هرچـه كـنش ارتبـاطي نخبگـان       نخبگان سياسي با كنش ارتباطي هم تغييري دارد؛ به گونه

  : توان به شكل زير اصالح كرد را مي "بيشتر باشد وفاق آنها نيز بيشتر خواهد بود
اي كـه هرچـه    دارد؛ بـه گونـه   تغييري وفاق نخبگان سياسي با بعد روابطي كنش ارتباطي هم "

  ."ارتباط نخبگان سياسي با يكديگر بيشتر باشد، وفاق آنها نيز بيشتر خواهد بود
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 نتيجه گيري

در اين پژوهش ابتدا نهادينه نشدن وفاق نخبگان سياسي به عنوان مساله پژوهش مطرح   
در . تجو و ارائه شدحل نظري آن مساله، از طريق مراجعه به نظريات موجود جس گرديد و سپس، راه

. حل نظري ارائه شده از طريق تجربه و در پرتو يك استدالل نقادانه مورد داوري قرارگرفت ادامه راه
انتقادي در باب  –، آنگاه آخرين داوري تجربي هدر اين بخش ابتدا مهمترين نتايج توصيفي ارائ

  . فرضيه علمي پژوهش ارائه شده است
طلب  دارد كه وفاق احساسي نخبگان سياسي اصولگرا و اصالحبر آن  داللت نتايج توصيفي  

در بعد نگرش تئوكراتيك، نگرش . عمدتاً غيرعضو در مجموعه همدلي است) نخبگان درون حكومت(
طلبان عمدتاً  اصولگرايان عمدتاً عضو و اصالح(طلبان با يكديگر متفاوت است  اصولگرايان و اصالح

درخصوص موافقت با هنجارهاي سياسي موجود ). اتيك هستندغيرعضو در مجموعه ارزشهاي تئوكر
در بعد ناظر بر عملكرد نهادهاي . گذار قرار دارند طلبان در نقطه اصولگرايان عمدتاً عضو و اصالح

طلبان عمدتاً غيرعضو در مجموعه موافقت با  و اصالح/. 5اجرايي نيز اصولگرايان باالتر از ارزش فازي 
دهد كه وفاق نخبگان درون  هاي پژوهش نشان مي در مجموع يافته. ي هستندعملكرد نهادهاي اجراي

  .منداست حكومت در جمهوري اسالمي ايران مساله
توان گفت برخالف انتظار، كنش  هاي تجربي بر تئوري اين پژوهش مي در باب پيامد يافته

ن سياسي با به عبارت ديگر هرچه نخبگا. شود گفتماني باعث كاهش وفاق نخبگان سياسي مي
دهد كه از وفاق آنان  يكديگر بيشتر درخصوص موضوعات مختلف گفتگو كنند شواهد نشان مي

براساس نظريه هابرماس . تر است مند بوده و نيازمند تفسير عميق يافته مسالهاين . شود كاسته مي
نند مواضع و شود كه طرفين گفتگو در شرايط برابر بتوا گفتگو در شرايطي منجر به افزايش وفاق مي

براين اساس تاثير كاهنده كنش گفتگويي نخبگان سياسي بر وفاق آنان . نظريات خود را مطرح كنند
پس از انتخابات سال . توان ناشي از شرايط سياسي جامعه در دوره مورد تحقيق ارزيابي كرد را مي
هاي آن از بين به جهت حوادث رخ داده، فضاي جامعه به شدت سياسي شد كه يكي از پيامد 1388

بر اين اساس تاثير كاهنده كنش گفتگويي بر . رفتن شرايط آرماني گفتگو طبق نظريه هابرماس بود
توان ناشي از شرايط خاص سياسي جامعه در دوره مورد تحقيق ارزيابي  وفاق نخبگان سياسي را مي

  .  كرد
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: شود كل اصالح مياي، دستگاه نظري فرموله شده، به اين ش هاي مشاهده بر مبناي گزاره
اي كه هرچه كنش  تغييري دارد؛ به گونه وفاق نخبگان سياسي با كنش روابطي هم"

همچنين درخصوص . "ارتباطي نخبگان بيشتر باشد وفاق آنها نيز بيشتر خواهد شد
توان گفت كه كنش روابطي از طريق تقويت وابستگي عاطفي در ميان  داللتهاي نظري پژوهش مي

) ارزشها ، هنجارها و نهادهاي اجرايي(هاي كنش  اسي و ايجاد تعهد به ساير مولفهشبكه نخبگان سي
  . شود باعث افزايش وفاق در ميان نخبگان سياسي مي

توان گفت كه كنش روابطي در سطح نخبگان در جامعه  درباب داللتهاي عملي اين پژوهش مي
امل و ارتباط نخبگان سياسي دهد كه تقويت تع شواهد نشان مي. ايران نياز به تقويت دارد

) دوستانه و خانوادگي(و غير رسمي ) ارتباط كاري(طلب و اصولگرا در قالب ارتباطات رسمي  اصالح
شود جهت افزايش وفاق نخبگان سياسي  از اين رو پيشنهاد مي. شود باعث افزايش وفاق آنها مي

نخبگان سياسي است مورد توجه و  و رويكردهايي كه نتيجه آن تعامل و ارتباط بيشتر ميان  برنامه
شود  ارتباط و تعامل نخبگان سياسي در شرايطي  به وفاق بينادين منجر مي. تاكيد بيشتري قرارگيرد

فراهم نمودن چنين . كه نخبگان بتوانند ضمن ارتباط و تعامل از روي اقناع به توافق دست يابند
ست كه ارتباط و تعامل نخبگان، در شرايطي براي بحث و گفتگو وظيفه حكومت است و بديهي ا

  . تواند نتيجه مطلوب را به همراه داشته باشد صورتيكه در چنين فضايي انجام نشود، نمي
ضريب تعيين نشان . است/. 34در اين پژوهش همبستگي وفاق با كنش ارتباطي، معادل 

نس وفاق نخبگان از واريا /.12دهد كه دستگاه نظري ناظر بر شرط علي پژوهش توانسته است  مي
شود كه آن عوامل در اين  واريانس پسمانده مربوط به عوامل ديگري مي. سياسي را توضيح دهد
ي در زمينه وفاق  قابل ذكر است با توجه به اينكه تاكنون تحقيق مشابه .پژوهش حضور ندارند

د و از طريق ها با احتياط بيشتري صورت گير الزم است تعميم يافته ،نخبگان سياسي انجام نشده
  .هاي اين پژوهش قضاوت شود انجام پژوهشهاي مشابه درخصوص يافته
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