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The purpose of the present study is to investigate the relationship between 
religiosity and political culture in the Islamic Republic of Iran using a meta-analysis 
approach. The statistical population of the research includes master's theses, 
doctorate and articles related to religiosity and political culture, of which 13 studies 
were included in the meta-analysis process using a non-random purposeful 
sampling method. Effect size coefficient was evaluated using CMA2 software. The 
results have shown that the effect size of religiosity studies with political culture is 
equal to 0.454, which is interpreted as moderate but upward based on Cohen's 
criterion. The results of the research have also shown that as time passes since 
the Islamic Revolution of Iran, the relationship between religiosity and political 
culture is increasing, which shows the variable importance of religiosity in 
increasing political culture. Also, taking into account the social conditions of 
Iranian society and the studies that have been conducted in this field, political 
culture as a political phenomenon is influenced by various factors, including the 
religiosity of citizens, so this factor interacts with other factors in the society on the 
political culture of individuals. Society has an effect. 
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 چکیده
 جمهژرری در سشاسژ  فرهنژ  بژا داریدیژ  نسژتت بررسژ  رهپژش    پژوهه  هدف

 شژام  پژوهه   یآمژار ۀ جامعژ .اسژت فراتحلشژ  رهیکرد از استفاده با ایران اسالم 
 فرهنژ  ه داریدیژ  بژا مژرتت  مقژات  ه دکتژری ارشژد  کارشناسژ  هژاینامهپایان

 غشرتصژادف  یگشژر نمرنژه رهش از اسژتفاده بژا مطالعژه 11 تعداد که باشدم  سشاس 
 کژارگشریبژه بژا اثر ۀانداز  ضریب .اندشده فراتحلش  فرایند هارد نمرنه عنرانبه هدفمند

 بژا داریدیژ  مطالعا  اثرۀ انداز  است داده نشان نتایج .شد ارزیاب  CMA2 افزارنرم
 مترسژ  حژد در کژره  معشژار براساس که باشد م  050/7 معادل سشاس  فرهن 

 از هرچژه کژه اسژت داده نشژان همچنژش  پوهه  نتایج شرد.م  تفسشر باترهبه هل 
 درحژال سشاسژ  فرهنژ  ه داریدیژ ۀ رابطژ گژذرد مژ  یرانا اسالم  انقالب زمان

 فرهنژ  افژزای  در داریدیژ  متغشژر اهمشژت از نشژان امژر ایژ  کژه اسژت افزای 
 ه ایژژرانۀ جامعژژ اجتمژژاع  هضژژعشت درنظرگژژرفت  بژژا همچنژژش   باشژژد.مژژ  سشاسژژ 
 گرناگرن  عرام  تأثشر تحت سشاس  فرهن ۀ پدید  زمشنه ای  در شدهانجام مطالعا 

 دیگژر بژا متقابژ  کژن  در عامژ  ایژ   بنژابرای  ؛اسژت شهرهندان داریدی  ازجمله
   گذارد.م  اثر جامعه افراد سشاس  فرهن  بر جامعه در مرجرد عرام 
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  مسئله بیان و مقدمه

 و حیواتی نقش سیاست علمۀ توسع در سیاسی فرهنگ مفهوم که معتقدند پژوهشگران یشترب
 را آن توا انودکوشویده آن تحقو  و توسوعه مسویر در گونواگون جوامو  همواره و داشته بزرگی
 در بتواننود اشواا  و باشوند داشوته درنظور اشواا  سیاسوی رفتوار در نهادرنوه یفرهنگ

 بورآورده را خوورش سیاسوی هوایگیریجهت و قانونی هایخواسته فرهنگ ارن چهارچوب
 شوده ارائوه یگونواگون تعاررف رسدمی نظربه ،چیست سیاسی فرهنگ ارنکه درمورد .سازند
 تووانموی را «سیاسی فرهنگ» عبیرت ،روارناز .(541 ،5931 همکاران، و )رهبرقاضی است

 2،اوالم آدام 1،بئرایا ر ساامئل  ماینا  کساایی شناختیمردم و شناختیجامعه هاینوشته در
 مفواهیم روی کوه درگرانی و 6لینتون رالف 5،کاردرنر آبراهام 4،مید مارگارت 3،بندرکت روث

 متن در متمرکز طوربه سیاسی فرهنگ بنابرارن، کرد. دنبال اند،کرده کار شاصیت و فرهنگ
 کتاب گرفته،صورت هایبررسی ارن از رکی است. شده بررسی موجود غربی هاییدمکراس

 و )قجوری اسوت هشود منتشر 5399 سال در که است 9وربا و 8لموندآ اثر 7«مدنی فرهنگ»
 و هووانگوور  از رنوودیآبر را سیاسووی فرهنووگ وربووا و آلمونوود (.511 ،5411 بارسووتی،

 بوه (.420 ،0011 راد،تا ن  و پائر)یجا  داینا مای جامعه اعضایۀ هم هایگیریجهت
 بوه فورد نگواه نوو  کوه اسوت فرهنگ لک از یشاب ،یاسیس فرهنگ نیز 10ورنگاست اعتقاد

 دکنویمو نیویتع را یاسویس نودرفرا در او ینرآفرنقشۀ نحو زانیم و سیاسی ساختار است،یس
 (.513 ،5931 همکاران، و احمدی ؛119 ،5331 )ورنگاست،

                                                             
1. Samuel Borander 

2. Adam Ulam 

3. Ruth Benedict 

4. Margaret Mead 

5. A.Kardiner 

6. Ralph Linton 

7. The civic Culture 

8. Gabriel Almond 

9. Sidney Verba 

10. Weingast 
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 تئجه که بوده مئضئعی سیاسی فرهنگ و یداردرن میانۀ رابط بررسی اخیر هایسال در 
 بوه یبسیار یهاپژوهش است. کرده جلب خئد به را یظرانصاحب و گرانپژوهش از بسیاری
 به توانمی بینازارن که اندپرداخته ارران و جهان در سیاسی فرهنگ با یداردرنۀ رابط بررسی

 (،5931) خوواهحو  (،5913) رروزیبیات (،5334) 2دراموند (،5394) 1لیپست پژوهش
 آبادیعیسی رئیسی (،5933) کردی (،5931) همکاران و گلچین (،5933) ارمانیۀ زادتقی

 (،5931) میرزاروی و نوائبی (،5931) همکواران و اضیرهبرق (5934) میارغنج (،5931)
 و پوورنجوف (،5411) بوارت  و قجوری (،5411) آبوادیعیسوی رئیسوی (،5931) علمی
 یاربسو شنقو درون ،اروران معاصور تاررخ دتشها به همچنین، کرد. اشاره (5411) رادتدرن

 جنوبش در .اسوت داشوته سیاسوی( فرهنوگ )ازجمله سیاسی یهاالیتفع ورنتک در مهمی
 توانسوتند موههبی یعلموا کمو بوه دوره آن موههبی و کوالرسو روشونفکران کوه مشروطه

 یاربسو رنوید یاهوآمووزه و هواانگواره از کننود، ترجمه مردم یبرا را ودخ سیاسی یهاناآرم
 ،اسوت وارد هکو هاریتشکی  و انتقادات متما با نیز نفت صنعت شدنمّلی در شد. استفاده

-سیاسویۀ ارزمب به مصدقردکت کنار در که کاشانی اللهتآر مههبی یرهبر نقش از تواننمی
 در .(53-11 ،5411 آبوادی،عیسوی )رئیسوی شود غافول پرداختنود هواانگلیسی با حقوقی
 همچنوین، اسوت. کورده ارفوا را بسوزاری نقوش موهه  و درون نیز اسالمی انقالب پیروزی
 بور داریدرون توثثیر گوروای نیز ارران اسالمی انقالب از بعد شدهانجام تجربی هایپژوهش
 است. ارران مردم سیاسی فرهنگ

 ازجملوه) اجتماعی علوم هایحوزه بیشتر که کرد بیان توانمی پژوهش ضرورت درباب 
 و هستند بیشتر ایهپژوهش انجام نیازمند کمتر سیاسی( فرهنگ و یداردرن به مربوطۀ حوز

 تولیودات افوزارش بوا زررا ؛دارند نیاز موجود تحقیقات سازماندهی به بیشتر هاآن مقابل، در
 ترکیبوی رو  باه ییااز که آن می وجودبه ضدونقیضی نتارج تاصصی، هایحوزه در علمی

 از متضواد شوواهد بور مبتنی حلراه شود.می احسا  قبل از بیشتر تضادها ارن بر غلبه برای
 اغلو  عملوی کواربرد بورای و حووزه رو  در بیشتر پیشرفت برای گوناگون پیامدهای لحاظ

                                                             

1  . Lipset 

2  . Diamond 
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 اننجاا در کاه ایمسالله ،بناابران  (.012 ،0431 همکااران، و زاده)شوررف است ضروری
 در گرفتوهصورت هایپژوهش از پهررتوجیه برآرندی به رسیدن و نتارج تجمی  ،دارد اهمیت

 در هواپوژوهش نتوارج برآرندسازی و تلفی  درپی فراتحلیل رو  ن،بیدرارن است. حوزه ارن
 بورای متعودد مطالعوات نتارج هدفمند ترکی  به رو  ارن است. مشابه و رکسان هایحوزه

 فرهنوگ و یداردرونۀ رابطو )فراتحلیول مووردنظر موضوو ۀ دربار بهتر وردآبر ر  به رسیدن
  (.453 ،5933 همکاران، و )میرزاری کندمی کم  سیاسی(

 متغیور دو بوینۀ رابطو بررسوی بوه زروادی هایپژوهش گهشته هایسال در ارنکه بهباتوجه 
 بوا و گونواگون هوایحوزه و هارشته در مطالعات ارن و اند،پرداخته سیاسی فرهنگ و داریدرن

 ارنکوه و مطالعوات پراکنودگی و گستردگی دلیلبه و است پهررفته انجام ماتلف آماری جوام 
 اسوت، نپرداختوه فراتحلیول رورکورد از اسوتفاده بوا موردنظر موضو  بررسی به پژوهشی زهنو

 هاایپاژوه  بنا یجما  بارای فراتحلیا  تکنیا  از اساتااده باا پژوهشای ایجام ضرورت
ۀ وسویلبوه اسوت درصودد روپویش  ۀ مطالعو بناابران  اسات. ش ه احساس بارهدران  ش هایجام

 جمهوری در سیاسی فرهنگ و داریدرنۀ دربار شدهانجام ایهپژوهش بندیجم  به فراتحلیل
 در سیاسی فرهنگ و داریدرن بینۀ رابط آرا که کند بررسی را فرضیه ارن و بپردازد ارران اسالمی

 بوارهدرارون که هاریپژوهش کند بررسی ثانیا   و باشدمی معنادار ش هایجام هایپژوهش تمامی
 هااپژوهش بی  اننکه نا ای داشته همسئنی و همگ  یتانج ای تهپذنرف ایجام گذشته هایسال در

 بوه فراتحلیول تکنیو  از اسوتفاده بوا توا داشت ضرورت ارنبربنا است. داشته وجئد یاهمگنی
 اجورای فور  بوا و اسوا بورهمین شائد. پرداختاه باارهدران  ش هایجام هایپژوهش بررسی

 هوایپوژوهش تموام ،سیاسوی فرهنگ با آنۀ رابط و داریدرنۀ حوز در کافی نسبتا   هایپژوهش
 شوند.می تحلیل هاآن نتارج و گردآوری حوزه ارن در فراتحلیل طوشر دارای

 پژوهش اهداف

 ؛ارران اسالمی جمهوری در سیاسی فرهنگ با یداردرنۀ رابط فراتحلیل بررسی و
 جمهووری رد سیاسوی فرهنوگ بوا یداردرنۀ رابط فراتحلیل نتارج بودنهمگن بررسی و

 ؛ارران اسالمی
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 با یداردرنۀ رابط فراتحلیل در پژوهش انجام جغرافیاریۀ منطق تعدرلگری نقش بررسی و
 ؛سیاسی فرهنگ

 فرهنوگ بوا یداردرونۀ رابط فراتحلیل در پژوهش انجام زمان تعدرلگری نقش بررسی و 
  ؛سیاسی

 بوا یداردرونۀ طوراب فراتحلیول در پوژوهش گیورینمونهۀ شیو تعدرلگری نقش بررسی و
  .سیاسی فرهنگ

 پژوهش ادبیات

 یداردین

 شا ه،تعرنا  اعماا  و هاآنی  از ایمجمئعه با که است اینافتهسازمان اعتقادی یظام دن 
 اسوت، دننای اهتماام یداردرون و است زی گی تجارب به افراد دهیپاسخۀ شیئۀ کنن تعیی 

 (.54 ،5933 صوالحی، و )بوادی ازدسوموی متوثثر را فورد هوایکونش و نگور  کهنحویبه
 کوه زنودگی در اسوت ماصوصوی رو  درون :کندمی بیان درن تعررف در طباطباریعالمه
 کنا .مای تأمی  باش ، حقیقی میلدا حیات و اخروی کما  مئافق کهطئریبه را دنیا صالح

 روشون ازنیوۀ انودازبه را زندگانی رو  که باشد داشته وجود هاریقانون بارد شررعت در پ 
  (.511 ،5934 جعفری، میرشاه و نجفی )بحررنی سازد
 پیونودی را درون و ارموان ،اسالمی بینیجهان بر ایمقدمه کتاب در نیز مطهری اللهآرت 
 جهوان کلوی هوایآرموان و انسان میان هماهنگی نوعی درگرعبارت  به و جهان و انسان میان

 تعوالیم از مشوهوری بندیطبقه و (،11 ،5933 پور،عراقی و توکلی )منظری کندمی تعررف
 اللوهآروت و طباطباریعالمه ازجمله اسالمی دانشمندان از بسیاری پهرر  مورد که را اسالم

 اسوت داده قورار اسوتفاده موورد و پهررفتوه اسوالم درنوی شرار  تبیین در است، آملی جوادی
 احکوام و اخالقیات عقارد، ولاص شامل بندیطبقه ارن (.55 ،5939 پور،ابراهیم و )اعزازی

 نیازهوای جوانو ۀ هم به ارشانۀ عقیدبه که است اسالمی تعالیم اساسی باش سه که است
 و عواطفی و احساسوی روا فکوری را عقلی روحی، را جسمی آخرتی، و دنیاری از اعم انسان
  (.99-94 ،5931 )مطهری، است کرده توجه اجتماعی و فردی
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 عمول و رفتوارۀ اجواز انسوان بوه کوه اسوت نیروری و قدرت رند نیز 1دورکیمۀ اندرش در 
 ح  افراد در درن دارد اعتقاد دورکیم (.020 ،0432 آبادی،غیاث زارع و زاده)مهدی دهدمی

 کننود احسوا  را یامحترمانه یاجتماع فشار آن ازطرر  که کندمی ارجاد اخالقی یاوظیفه
 انضوباط افوراد بوه درنوی مناس  کند.می وادار یاجتماع یهاخواسته از تبعیت به را آنان که

 ترتیو ارونبه و آموزندمی است، اجتماعی زندگی ضروررات از که ،را زهدگراری و شاصی
 و کنودموی جمو  هوم گورد را مردم درنی مراسم .کنندمی آماده اجتماعی زندگی یبرا را آنان

 و )محمودی نماردمی تقورت را یاجتماع انسجام و تثبیت را هاآن مشترك یپیوندها روازارن
  (.35 ،5933 زاده،سیف
 و 2گوال  الگوی شده، مطرح یداردرن تعررف برای که الگوهاری مشهورتررن از رکی 

کید با الگو ارن و است 3استار   ثمنشو آنکوه بور عالوه ی،داردرن مفهوم بودنچندبعدی بر تث
 و )اعوزازی اسوت کورده پربوار را و موضو ارون به مربوط ادبیات شده، زمینه ارن در مباحثی
 انودکورده اذعان دینی اجتماعات ماهیت کتاب در استار  و گال  (.5939،55 پور،ابراهیم

 را وجوه ارن رافت. توانمی هاآن میان را مشترکی وجوه گوناگون ادران میان تفاوت باوجود که
 مناسوکی، اعتقادی، ابعاد زا عبارت و دهندمی تشکیل را یداردرن ابعاد درحقیقت هاعرصه

  (.513 ،5933 همکاران، و )اون  هستند فکری و تجربی پیامدی،

 درون آن پیروان رودمی انتظار که باورهاری از است عبارت درنی یباورها را یاعتقاد عدب   
 مشوا  درنوی اعموال شوامل درنوی اعموال روا مناسوکی عدب   د.باشن داشته اعتقاد هاآن به

 رودموی انتظوار کوه اسوت روزه و خوا  درنوی یهاآرین در شرکت نماز، عبادت، :همچون
 عواطوف، بوه نواظر درنوی عواطف را تجربی عدب   د.باشن داشته اعتقاد هاآن هب درن آن پیروان

 غاری واقعیتی را خدا همچون یربو یجوهر با رابطه داشتن به مربوط احساسات و تصورات
 مبنواری یهادانسته و اطالعات بر مشتمل درنی دانش را یفکر عدب   ت.اس متعالی یاقتدار را

 بر ناظر نیز یپیامد عدب   د.بدانن را هاآن بارد درنی هر پیروان که است درن هر معتقداتۀ باردر
                                                             

1. Durkheim  

2. Glock 

3. Stark 
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 )رئیسوی اسوت پیوروانۀ روزمر درنی زندگی در درنی دانش و تجارب و اعمال باورها، اثرات
 هوایپوژوهش بیشوتر در کوه داشوت ذعوانا بارود همچنین (.19-14 ،5411 آبادی،عیسی
 است. شده استفاده ابعاد ارن از سیاسی فرهنگ با آنۀ رابط و یداردرنۀ دربار شدهانجام

 سیاسی فرهنگ

 سواموئل بورد. کواربوه سیاست علم در 1آلموند گابررل بارناستین را سیاسی فرهنگۀ واژدانش
 الگووی را سیاسوی فرهنوگ آلمونود هسوتند. نآ کواربرد پیشگامان از نیز 3اوالم آدام و 2بوراندر

 کنود.می تعررف نظام ر  اعضای میان در سیاست به نسبت فردی هایگیریسمت و ارستارها
 و احسوا  و شوور اعتقوادات، ارسوتارها، ترکیو  سیاسوی فرهنوگ ،4بوالۀ عقیودبه همچنین

-559 ،5933 )عوالم، اسوت سیاسوی مسوائل و سیاسوی نظوام با مرتبط اجتماعی هایارز 
 اسوت یاسویس کنش به یریگجهت از یاژهرو یالگو یاسیس فرهنگ نیز 5االزار درد زا (.551

 ،5931 همکواران، و احمودی ؛94 ،5399 )االزار، است شده نهرنهاد یاسیس نظام هر در که
551.)  

 جامعوه در سیاسوی فعالیت برای اساسی هنجارهای از ایرشته را سیاسی فرهنگ اونیل 
 را سیاسوی فرهنوگ نیوز 6پوای لوسوین (.19-11 ،5939 علیوزاده، )لعول نودکموی تعررف

 تعرروف آوردند، وجودبه را نظام آن که افرادی زندگی تاررخ و سیاسی نظام مشتر  محصول
 (.91 ،5939 زاده،)نقی  کن می

 انود.کورده مطورح را مشوارکتی و تبعوی محدود، سیاسی فرهنگ نو  سه وربا، و آلموند 
گاهی با محدود، یسیاس فرهنگ  میوزان و حکوموت از انود  انتظارات حکومت، از اند  آ

 تبعوی سیاسوی فرهنوگ (.191 ،5935 )صبوری، شودمی مشا  سیاسی مشارکت پارین
                                                             

1. G. Almond 

2.Samuel Burandr 

3. Adam Ulam 

4. Ball 

5. Elazar 

6. Lucian Pye 
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 هواآن آگاهی و هستن  دنگری گروه نا یخبگان تأثیر تحت معمئلًا که شئدمی گروهی شامل
 بورای محودودی بسیار تئایانی روی انشه سیاسی، فرهنگ یئع ان  در است. واسطه ازطرر 

 باشا مای مشاهئد شهروی ان تااوتیبی سیاسی، فرهنگ ارن در دارند. دولت بر تثثیرگهاری
 اسات، مثبت سیاسی عئام ۀ هم به یسبت هاگرارش کهزمانی و (87 ،0434 علیزاده، )لع 
 هوایگونوه شدهئهارا سیاسی فرهنگ هایگونه البته .باش می مشارکتی یئع از سیاسی فرهنگ
 فرهنوگ رو  دارای کوه رافوت توواننمی را سیاسی نظام گونههیچ زررا اند؛مطلوب و آرمانی
 از ایمجموعوه کشورهاۀ هم در سیاسی فرهنگ که است ارن واقعیت باشد. خال  سیاسی
 درگور بور سیاسوی فرهنوگ انووا  از رکوی دوره، هر در و است ماتلط سیاسی هایفرهنگ
  (.15 ،5939 )علوی، دارد غلبه هافرهنگ

 نوو  سوه مشوارکتی، و تبعوی محودود، سیاسوی فرهنگ نو  سه ترکی  از وربا و آلموند 
 سیاسوی فرهنوگ و مشوارکتی-تبعی سیاسی فرهنگ تبعی،-محدود سیاسی فرهنگ ماتلط

 فرهنوگ انووا  درنهاروت، و (13 ،5939 علیزاده، )لعل اندکرده مطرح را محدود-مشارکتی
 )یگار  سیاسای یظاام باه یسابت فردی هایگیریجهت نو  محور، دو راسا ب را سیاسی
 حااکم، )اشاخا  هااگیاریجهات مئضائع و احساسی( یگر  و ارزشی یگر  ادراکی،
 هرچاه دنا گاه، انا  از کننا .مای مشخص حکئمت( ساختارهای و حکئمت هایسیاست
 سواالریموردم رایبو بیشوتر ،باشا  کلای مئضئعات به معطئف و ترادراکی سیاسی فرهنگ
 (.994 ،5939 )بشیرره، باشدمی مساعد

 انووا  وربا، و آلموند ازسوی شدهمطرح سیاسی هایفرهنگ انوا  بر عالوه نیز 1روزنبان 
 فرهنوگ ارودئولوژر ، سیاسوی فرهنوگ غیردرنوی، سیاسوی فرهنگ مدنی، سیاسی فرهنگ
 (.551-559 ،5933 )عوالم، کنودموی مطورح را چنودپاره سیاسی فرهنگ و همگن سیاسی

 یلاصوۀ سوتد سوه بوه کوه اسوت کرده مطرح یاسیس فرهنگ از یشناسگونه نوعی نیز الزارا
 .(551 ،5931 همکاران، و )احمدی شودیم میتقس گراسنت و فردگرا ،گرااخالق

                                                             

1. Rosenbaun 
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 سیاسی فرهنگ و یداردین

 درنوی و یاسویسۀ اندرشۀ حوز در برانگیزمناقشه موضوعاتۀ ازجمل سیاست و درن بینۀ رابط
 شوود.موی مشواهده آثارشوان و اندرشومندان بوین در و علمی مجام  در وضوحبه که است،

 کاهطئریبه دارد، ایگسترده رواج غربی کشورهای ورژهبه و جهان، در زمینه ارن در پژوهش
کادمی  پژوه  ق مت  پیئی  به ازقضا که انران، چئن مذهبی جئام  با مقانسه در هاآن در آ
کید مقئله دو ان   در ای کی وجئیجست با را مطلب ان  است. بیشتر بسیار داری ، فراوایی تث

 پژوهشوی هوایطورح و هاایاماهپاناان ها،کتاب به مراجعه با و پژوهشی و علمی تاریماهای
 هوایدولوت حوداقل هوا،آن تموام نگووریم اگر جوام ، ارن در کهدرحالی دررافت؛ توانمی

 اسوالمی انقوالب پیوروزی از بعود زمینه ارن در مطالعه نیز ما کشور در اند.غیردرنی حاکمه
  (.434 ،5931 میرزاری، و نائبی) است نافته افزارش

 سیاسوی مباحوث با ارتباط در درن تیپولوژی بحث به که اندرشمندانی تررنمهم از رکی 
 آشوتی الدنبو بوه شویوه دو بوه ادروان کوه اسوت معتقد وبر .است وبر ماک  است، پرداخته

 انسوانی موجوودات از ایمجموعوه را جهوان او هستند. واقعی تجارب و هنجاری انتظارات
 کوه هاریشیوه از رکی زنند.می دست خاکیۀ کر ارن در روزمره زندگی به که کندمی تعررف
 اخوالق است. زاهدانه را «جهانیارن»ۀ شیو گیرند، پیش در جهان قبال در توانندمی مهاه 

 هوایفعالیوت کوه اسوت امر ارن به معطوف بیشتر ادران ارن هایآموزه و سیاسی و اقتصادی
 درگور دنیواری در و دنیوا ارون در رسوتگاری بوه رسیدن برای ایوسیله را سیاسی و اقتصادی

 عمول جهوان درون در خداوندی ابزار نقش در تا کوشندمی هاانسان جوام  ارن در داند.می
 (.544 ،5931 همکاران، و )رهبرقاضی کنند
 و هواارز  نداشوتنمغواررت بوه یدمکراسو و اسوالم سوازگاری در 1ارنگلهارت رونالد 

 هوایارز  پیموارش و محققان ازجان  یدمکراس هایآموزه و هاارز  با قرآن هایآموز 
 از ایگسترده و انگیزتشگف حمارت مسلمانان آن در که 5333-1115 لاّو  موج در جهانی

 حتی ازارنگهشته که کندمی عنوان خصو درارن وی کند.می استناد داشتند ابراز یدمکراس

                                                             

1. Ronald Inglehart  
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 قرآن هایآموزه و هاارز  که آورندمی دلیل محققان بپهرررم، را مشتر  اسالمی فرهنگ اگر
 .(433-433 ،5931 میرزاروی، و )نوائبی ندارند مغاررتی یدمکراس هایآموزه و هاارز  با

 بوه نسوبت مثبوت نگرشوی دارای اسوالم الهوی درون کوه اسوت هعقیود ارون بر وی ،روازارن
 .(541 ،5931 همکواران، و )رهبرقاضوی اسوت مشوارکتی سیاسوی فرهنگ و ساالریمردم

 بور مهمی ثیرگهارثت عامل فرهنگی میراث ر  عنوانبه مهه  ارنگلهارت، دردگاه در نابرارنب
 اجتماعیۀ طبق از بیشتر را  مهه تثثیر و نفوذ یو کهیطورهب ،است جامعه سیاسی فرهنگ

 (.11 ،5933 )کردی، داندمی
ۀ دربوار بررسوی و بحث در سیاسی، شناسیجامعه پردازنظرره عنوانبه نیز 1را  مارکل 

 کوه داردموی بیان و کندمی مطرح را سیاسی فرهنگ و پهرریجامعه بحث سیاسی، مشارکت
 پیدا شناخت هاآنۀ دربار و ردگیمی ادر ار هارینگر  و اهارز  پهرری،جامعه فرارند در فرد
 به زدندستۀ دربار خود نظری مدل در را ، مارکل همچنین (.595 ،5931 )را ، کندمی

 رفتوار بور تواندمی که کندمی مطرح سیاسیۀ زمین را محیط را سیاسی فرهنگ سیاسی، رفتار
 از متوثثر ،کوالن اختیسو وانعنوهب تواندمی سیاسی فرهنگ ،بنابرارن .باشد تثثیرگهار سیاسی
 عوامول ارونۀ ازجملو دارد. وجوود شودهمطورح اجتمواعی محیط در که باشد متعدد عوامل

 (.19 ،5931 )علمی، کرد اشاره عوامل درگر همچنین و مهه  و داریدرن به توانمی
 سیاسی پهرریجامعه» عنوان با تطبیقی سیاست کتاب از باشی در نیز 2پاوول و آلموند 

 سیاسی فرهنگ بر سیاسی پهرریجامعه عوامل از رکی عنوانبه درن تثثیر «سیاسی نگفره و
 کوه انوداخالقوی و فرهنگوی هواریارز  حوامالن دنیوا، مهاه  که کنندمی بیان گونهارن را

 توثثیر عموومی هوایسیاسوت و سیاسوی مسوائل بور و دارنود سیاسوی پیامدهای ناخواهخواه
کیود ازطررو  موههبی هوایگوروه آنوان، اعتقواد بوه گهارند.می  و هااآمووز  تقلیود، بور تث

 معرفات، فارد در ازآنپا  و دهن می شک  را افراد یداردرن یئع خئد، خا  هایایگیز 
 و هواز ار هاا،معرفات انا ۀ مجمائع کاه کنن می انجاد را خاصی هاییگر  و هاارز 

                                                             

1. Rush 

2. Powell 
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 و آلمونود سیاسوی پوهرریعوهجامۀ نظرر تلفی  باشد. فرد سیاسی فرهنگ تواندمی هانگر 
 ارم.داده نمارش زرر شکل در خالصه صورتبه را را  مارکل و پاوول،

 

 (.834 :5733 میرزایی، و نائبی ؛51 :5731 پاول، و )آلموند

 فرهنوگ و درنوی آزادسوازی مسیحی، دمکراسی» عنوان با پژوهشی در نیز 1زرگموند پل 
 هوایگیوریجهوت مهم مناب  از رکی مهه ، و داریدرن که رسدمی نتیجه ارن به «سیاسی
 سیاسوی فرهنوگ بور ایکننودهتعیوین توثثیر بتواند که باشیم داشته انتظار بارد و است ارزشی
 به افراد یریگجهت االزار همچنین (.914 ،5411د،رات ن  و پئر)نجف باشد داشته جوام 

 را قوومی و یمههب یها ارز و یحکومت مقامات و دولت درعملک یچگونگ ،یاسیس نظام
  (.551 ،5931 همکاران، و )احمدی داندیم مؤثر یاسیس فرهنگ یریگشکل در

  پژوهش روش
 ارون با است. شده استفاده فراتحلیل رو  از آن، ماهیت و اهداف بهباتوجه پژوهش، ارن در

 اجتمواعی ایهپدرده میان تازه روابطی و ترکی  رکدرگر با را هاپژوهش نتارج توانمی رو 
 ل،یوفراتحل رو  در (.111 ،5931 همکواران، و نیوازی ؛91 ،1114 )هوانتر، کرد کشف

 را هواآن ،یکمو میمفاه قال  در قاتیتحق از یاتوده یهاافتهر و هایژگرو ثبت با پژوهشگر
 همچنین ؛هاستلیتحل ل  یتحل ل،یفراتحل کند.یم یآمار رومندین یهارو  از استفادهۀ آماد
 ادغوام و کوردنیکور هودف بوا منفورد مطالعوات جرنتوا از یبزرگوۀ مجموعو یآموار لیتحل

  (.59 ،5935همکاران، و )محمدی هاستافتهر
 داریدرن بینۀ رابطۀ درزمین شدهانجام داخلی هایپژوهش رو،پیش   پژوهش آماریۀ جامع 

 داریدرون با مرتبط های)پژوهش و پژوهشۀ پیشین وجویجست برای است. سیاسی فرهنگ و
 تاصصوی مجالت پارگاه (،SID) گاهیشدان جهاد اطالعاتی هایپارگاه از سیاسی( فرهنگ و

                                                             

1. Paul Sigmund 
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 و اسوناد مرکوز پارگواه (،Magiran) ورشوک رراتشون اطالعات بان  پارگاه (،Noormags) نور
 اسوتفاده ((Civilica) سیورلیکا و (Ensani.ir) انسانی علوم پرتال (،Irandoc) ارران علمی مدار 

 تعوداد بوینازارون کوه شد بررسی نامهپاران و مقاله از اعم پژوهش هفده درنهارت، است. دهش
  اند.بوده دارا را فراتحلیل به ورود برای الزم هایمال  پژوهش سیزده
 و محاسوبه (فراتحلیل جام  افزارنرم) CMA2 افزارنرم از استفاده با هاداده وتحلیلتجزره 

 یگیورنمونه رو  از فراتحلیل انجام برای مطالعات انتااب برای هشپژو ارن در د.ش انجام
 یبورا مطالعوات انتاواب یهواموالك ،همچنوین اسوت. شده استفاده هدفمند غیرتصادفی

 رو  ،یسوازهیضو)فر یشناسورو  ازنظور الزم طوشور داشوتن .5 :از اندعبارت لیفراتحل
 با یداردرن مطالعات بررسی پژوهش و ضمو .1 ؛(یریگنمونه رو  نمونه، حجم ،پژوهش
 در پوژوهش .4 ؛باشود شوده انجام یشرپیما صورتبه هاپژوهش .9 ؛باشد سیاسی فرهنگ

 باشد. شده انجام ارران
 فراتحلیل برای انتخابی هایپژوهش :5 جدول

 سال مکان پژوهشگر کد
 حجم
 نمونه

ۀ جامع
 آماری

ۀ شیو
 گیرینمونه

 پژوهش نوع

 نامهپایان ایطبقه دانشجویان 111 8111 تهران ریزیبیات 8
 نامهپایان ایطبقه دانشگاهیان 100 8115 تهران خواهحق 1
 نامهپایان ایخوشه دانشجویان 151 8115 تهران ایمانیۀ زادتقی 1
 مقاله ایطبقه دانشجویان 100 8111 تهران همکاران و گلچین 1
 نامه پایان ایطبقه شهروندان 511 8111 گلستان کردی 5
 نامهپایان ایخوشه شهروندان 105 8110 فارسان آبادیعیسی رئیسی 1
 نامهپایان ایطبقه معلمان 180 8111 بوکان میارغنج 1

1 
 و رهبرقاضی
 همکاران

 مقاله تصادفی شهروندان 111 8115 اصفهان

 مقاله تصادفی شهروندان 111 8111 تهران میرزایی و نائبی 1
 نامهپایان ایخوشه روستائیان 118 8111 ماکو علمی 80
 مقاله ایخوشه شهروندان 111 8100 فارسان آبادیعیسی رئیسی 88
 مقاله تصادفی شهروندان 150 8100 بروجن باسیتی و قجری 81
 مقاله ـ دانشجویان 181 8100 اهواز راد تدین و پورنجف 81

 (پژوهش هاییافته منبع:)
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 شپژوه هاییافته

 تعوداد شدهانجام هایپژوهش درصد 1/95 در دهد،می نشان 1ۀ شمار جدول که طورهمان
 تعوداد هواپوژوهش درصد 4/51 و درصد 5/99 در ترتی به و است بوده نفر ر  نورسندگان
 کوه دهودموی نشوان 1ۀ شمار جدول همچنین، اند.بوده نفر دو از بیشتر و نفر دو نورسندگان

 درصد 1/93 فقط و اندپهررفته انجام هااستان مراکز و تهران شهر در هاپژوهش درصد 1/95
 نشوان 1ۀ شومار جودول که طورهمان اند.پهررفته انجام کشور شهرهای درگر در هاپژوهش

 تاا 0483 هاایسوال بوین فراتحلیول بورای شدهانتااب هایپژوهش درصد 1/49 دهد،می
 تاا 0430 هایسا  بی  ییز هش بررسی هایپژوه  درص  7/34 و ای پذنرفته ایجام 0431
 یآماارۀ جاام  را هاپژوه  درص  3/43 ییز آماریۀ جام  ازیظر ای .پذنرفته ایجام 0011

 در همچنوین گیرنود.دربرموی غیردانشوگاهی آماریۀ جامع نیز را درصد 1/95 و دانشگاهی
 درصود 1/45 در ای،چندمرحلوه ایخوشوه گیورینمونوه رو  از هواپژوهش درصد 9/99

 از نیوز هواپژوهش درصد 11 در و حجم با متناس  ایطبقه گیرینمونه رو  از هاهشپژو
 کوه دهودمی نشان 1ۀ شمار جدول نتارج درنهارت، است. شده استفاده ساده تصادفی رو 

 از ییز درص  7/34 و ای بئده مقاله فراتحلی  برای ش هایتخاب هایپژوهش از درصد 1/49
 است. ش ه استااده مرتبط هاییامهپانان

 نمونه هایپژوهش توصیفی اطالعاتۀ خالص :5 جدول

 فراوانی درصد فراوانی گروه متغیر

 نویسندگان تعداد

 5/18 1 نفر یک

 8/11 1 نفر دو

 1/85 1 نفر دو از بیشتر

 800 81 کل جمع

 پژوهش انجام جغرافیایی مکان

 5/18 1 هااستان مراکز و تهران

 5/11 5 هاشهرستان

 800 81 کل

 پژوهش انجام سال

 1/11 1 8110 ـ 8111

 1/51 1 8100 ـ 8118

 800 81 کل
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 آماریۀ جامع

 5/15 5 دانشگاهی

 5/18 1 غیردانشگاهی

 800 81 کل

 گیرینمونهۀ شیو

 1/11 1 ایچندمرحله ایخوشه

 1/18 5 حجم با متناسب ایطبقه

 0/15 1 ساده تصادفی

 800 81 کل

 پژوهش نوع

 1/11 1 مقاله

 1/51 1 نامهپایان

 800 81 کل

 (پژوهش هاییافته منبع:)

 فراتحلیول، بورای شدهانتااب هایپژوهش تفکیکی اثرۀ انداز برآورد ضمن 9 جدول در 
 پوژوهش 59ۀ همو در 9 جودول براسوا  د.شو مشوا  نیز تصادفی و ثابت ترکیبی اثرات

 همبسوتگی توررنبوزر  و بووده، معنادار اسییس فرهنگ و یردادرن میانۀ رابط ،شدهبررسی
 بررسوی» عنووان بوا (5411) آبوادیعیسوی رئیسوی پوژوهش ،55ۀ شومار پژوهش به مربوط
 و (،فارسوان شوهر مووردیۀ مطالعو ؛سیاسوی فرهنوگ بور یداردرون توثثیر شوناختیجامعه

 فرهنگ» عنوان با (5933) کردی ،1ۀ شمار پژوهش به مربوط همبستگی مقدار تررنکوچ 
ۀ انداز دو هر ،همچنین .است «گلستان استان موردیۀ مطالع ؛آن اجتماعی عوامل و سیاسی

 د.هستن معنادار درصد 33 سطح در ثابت و تصادفی ترکیبی اثرات

 نمونه هایپژوهش روی سیاسی فرهنگ و یدار دین فراتحلیل به مربوط اطالعاتۀ خالص :7 جدول

 کد
 نوع

 پژوهش
 z-value p-value باال حد پایین حد اثر ۀانداز  سال

 000/0 011/5 150/0 818/0 151/0 8111 نامهپایان 8

 000/0 011/1 511/0 118/0 111/0 8115 نامهپایان 1

 000/0 111/5 111/0 101/0 101/0 8115 نامهپایان 1

 000/0 011/1 511/0 118/0 111/0 8111 مقاله 1

 001/0 151/1 811/0 010/0 881/0 8111 نامهپایان 5

 000/0 150/81 111/0 111/0 111/0 8110 نامهپایان 1
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 000/0 151/1 515/0 110/0 111/0 8111 نامهپایان 1

 000/0 800/1 181/0 881/0 110/0 8115 مقاله 1

 000/0 010/81 181/0 111/0 550/0 8111 مقاله 1

 000/0 111/81 150/0 111/0 101/0 8111 نامهپایان 80

 000/0 511/81 111/0 111/0 181/0 8100 مقاله 88

 008/0 111/1 111/0 011/0 811/0 8100 مقاله 81

 000/0 108/80 511/0 100/0 111/0 8100 مقاله 81

ۀ انداز 

 اثر

 000/0 515/11 118/0 111/0 111/0 ثابت ترکیبی

 000/0 880/1 511/0 118/0 151/0 تصادفی ترکیبی

 (پژوهش هایهیافت :منبع)

 انتشار سوگیری

 از منظوور .اسوت انتشوار یسووگیر ارزرابی فراتحلیل، هر در توجه مورد موضوعات از رکی
 موضوو ۀ بواردر شدهانجام مطالعات تمام شامل فراتحلیل ر  که است ارن انتشار یسوگیر

 ارو باشود نشوده منتشر گوناگون دالرل به مطالعات برخی است ممکن .نیست شوندهبررسی
 دارد، وجوود انتشار یسوگیر کهزمانی باشد. شده منتشر نشدهیسازنماره مجالت در حداقل

 و توور  یدارا آن از حاصل نهاری یبرآوردها و گرفته قرار تثثیر تحت فراتحلیل نهاری نتارج
 و شناسواری فراتحلیل ر ۀ اولی یهاگام در انتشار یسوگیر است الزم پ  بود. خواهد خطا

 و مونشرضاری ؛1111 1،همکاران و آسکیل )م  رابد افزارش نتارج اعتبار تا شود تصحیح
  (.31 ،5934 پور،عبا 

 پراکنودگی نموودار رو  از اسوتفاده انتشوار، توور  شناساری رو  تررنساده و تررنعمولم 
 رهو از آمودهدسوتبوهۀ مداخلو اثور نمودار ارن با مطاب  .است قیفی را فانل نمودار نامبه یدوبعد

 قیفوی، را فانل ینمودارها منط  با مطاب  د.شومی ترسیم مطالعه آنۀ نمونۀ انداز مقابل در مطالعه
 جمو  قیوف یبواال در و نبووده انتشوار یسووگیر یدارا پوارین اسوتاندارد یخطا یدارا تحقیقات

 و شوده جمو  قیف پارین سمت در باال استاندارد یخطا یدارا تحقیقات برعک ، اما ؛شوندمی
 باشود، نداشوته وجوود انتشوار یسوگیر کهدرصورتی کند.می پیدا افزارش نیز انتشارشان یگیرسو

                                                             

1. Macaskill et all 
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 نتوارج .(33 ،5933 )پنواهی، گیوردمی خود به متقارن حالت اثر،ۀ اندازۀ خالص حول نیز نمودار
 .است تحقی  ارن در انتشار یسوگیر نبود   بیانگر پژوهش ارن در انتشار یسوگیر بررسی

 

 (پژوهش هاییافته منبع:) شدهبررسی هایپژوهش فانل نمودار :5 نمودار

 کواربوه انتشوار یسووگیر تعودرل و ارزرابی برای نیز یتوئید دوال براز  و اصالح رو 
 از نوامنطب  مشواهدات آن در کوه کنودموی استفاده یتکرار فرارند ر  از رو  ارن رود.می

 مفقوود مطالعوات بوه شودهدادها اختصو یهواارز  سپ  ؛شوندمی حهف قیفی نمودار
 کوه مطالعواتی اسوتاندارد یخطوا و اثورۀ انوداز بورآورد کوردنپر عمل رعنی شوند؛می اضافه

 و دوال بوراز  و اصوالح رو  نتارج 4 جدول (.511 ،5933 )علی، اندرفته ازبین احتماال  
 بورای یولفراتحل و مطالعوه ارون ،1 جودول یهواداده بوهتوجوهبا .دهودموی نشان را یتوئید
  ندارد. درگری پژوهش به نیاز شدنکامل

 یتوئید و دوال برازش و اصالح روش نتایج :8 جدول

 
 Q مقدار تصادفی اثرات ثابت اثرات

 تخمین
 اینقطه

 حد
 پایین

 باال حد
 تخمین

 اینقطه
 حد

 پایین
 باال حد

 مطالعات
 0 موردنیاز:

 ارزش
 شدهمشاهده

111/0 111/0 118/0 151/0 110/0 511/0 511/111 

 ارزش
 شدهتعدیل

111/0 111/0 118/0 151/0 110/0 511/0 511/111 

 (پژوهش هاییافته منبع:)
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 رود.می کاربه انتشار یسوگیر تعدرل و ارزرابی برای نیز روزنتال خطای از ارمن N رو 
 لعواتمطا تعوداد رعنوی صفر(، برابر اثر میانگین )با گمشده مطالعات تعداد تعیین روزنتال،

 غیرمعنوادار کلوی اثر ر  آماری لحاظ از و شود اضافه تحلیل به بارد که صفر،ۀ فرضی ردؤم
 در (.191 ،5933 صویادی، و )حجازی کندمی پیشنهاد دهد، تغییر را نتیجه و دهد دستبه

 بررسوی و گیورد صوورت درگورۀ مطالع 9395 تعداد بارد 1 جدول بهباتوجه نیز پژوهش ارن
ۀ مطالعو 9395 بارد که معنابدرن نکند؛ تجاوز 11/1 از شدهترکی ۀ سور دو P مقدار تا شود
 حاکی نتیجه ارن و دهد رخ خطاری هاتحلیل و محاسبات نهاری نتارج در تا شود انجام درگر

  است. پژوهش ارن از آمدهدستهب نتارج و اطالعات باالی صحت و دقت از

  خطر(بی کاملنا )تعداد خطا از ایمن N محاسبات :1 جدول

 شدهمحاسبه مقدار هاآماره

 100/11 شدهمشاهده مطالعات برای Z مقدار

 000/0 شدهمشاهده مطالعات برای P مقدار

 05/0 آلفا

 1 دنباله

Z 15111/8 آلفا برای 

 81 شدهمشاهده مطالعات تعداد

 1118 رساندمی آلفا به را Pمقدار که ایگمشده مطالعات تعداد

 (پژوهش هاییافته منبع:)

 همگنی بررسی

-P پوارین مقودار و Q بواالی مقودار شود.می استفاده Q آزمون از ناهمگونی تشای  برای 

Value نتوارج بوهباتوجوه باشود.موی فراتحلیول به واردشده هایپژوهش ناهمگونی از حاکی 
 هواپوژوهش میوان همگوونی فر  (،Q = 369/573 , P< 0.01) گفت بارد آزمون از حاصل

 رودموی کوارهبو نواهمگونی تشوای  بورای کوه هاریشاخ  از درگر رکی شود.نمی یدرتث
 عنوانبه ترتی به ،باشد /11 و /11 /،11 برابر اگر 2I مقادرر ،طورکلیبه باشد.می 2I شاخ 

 باال پژوهش ارن رد ناهمگونیۀ انداز بنابرارن شود.می تفسیر باال و متوسط پارین، ناهمگونی
 از درصد 39 از بیش زررا ؛نیست موجه ثابت آثار مدل با هاآن تلفی  بنابرارن شود؛می تفسیر
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 ترکیبوی اثورات مدل از بارد بنابرارن شود.می مربوط هاآن ناهمگنی به مطالعات کل تغییرات
 د.کر استفاده تصادفی

 Q آزمون از حاصل نتایج :6 جدول

 Df آزادیۀ درج Q آزمون مقدار آماری شاخص
 معناداری سطح

P-Value 
)2 Squared(I-I 

 151/11 000/0 81 511/111 نتایج

 (پژوهش هاییافته منبع:)

 بوا تصوادفی( ترکیبوی )اثورات داریدرن اثر میانگین که دهندمی نشان نیز 1 جدول هایداده 
ۀ محودود در بورآورد اندازه ارن چون است؛ 414/1 معادل شدهپژوهشۀ نمون در سیاسی فرهنگ

 اسوت ذکور شواران شوود.موی تثریود سیاسوی فرهنگ با داریدرنۀ رابط گفت بارد است، ناناطمی
 ولوی متوسط حد در رابطه از حاکی کوهن، معیار برمبنای (414/1) آمدهدستبه اینقطه برآورد

 بوا توانودموی بواالریروبوه ولوی متوسط سطح در داریدرن گفت بارد درمجمو  است. باالروبه
 باشد. تثثیرگهار سیاسی فرهنگ متغیر بر همچنین و باشد داشته ابطهر سیاسی فرهنگ

 سیاسی فرهنگ و یدار دینۀ رابط تصادفی ترکیبی اثرۀ انداز  از حاصل نتایج :3 جدول

 موضوع
 تعداد

 مطالعات
 z-value p-value باال حد پایین حد اثرۀ انداز 

 و یداردین

 سیاسی فرهنگ
81 151/0 118/0 511/0 880/1 000/0 

 (پژوهش هاییافته منبع:)

 ،باشودمی موردبررسی مطالعات بین ناهمگونیۀ دهندنشان که ،پژوهش نتارج بهباتوجه
ۀ شیئۀ کنن تع ن  متغیرهای از یاهمگئیی ان  کردنمشا  خصو در که است شده سعی
 اریجغرافیوۀ منطقو و پژوهش انجام زمان ،ای(طبقه و ایخئشه ساده، )تصادفی گیرییمئیه
 بوه بتووان طرر  ارن از تا شود استفاده ها(شهرستان و هااستان مراکز و )تهران پژوهش انجام
 پرداخت. مطالعات بین وارران  تعیین
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 گیرینمونهۀ شیو کنندگیتعدیل نقش بررسی

 باا یداردرون متغیرۀ رابط به مربئط تصادفی و ثابت هایمدل ترکیبی اثر هایاندازه 3 جدول
ۀ شویو از کوه هواریپوژوهش در ده .می یشان گیرییمئیهۀ شیئ تاکی  به را سیسیا فرهنگ

 ترتی به و 991/1 تصادفی اثرۀ انداز است، شده استفاده ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه
ۀ انوداز ،اسات ش ه استااده ساده تصادفی و ایطبقه گیرییمئیهۀ شیئ از که هانیپژوهش در
 ساط  در گاروه سه هر اثرۀ ای از همچنی  باشن .می 911/1 و 941/1 با برابر تصادفی اثر
 فرهنوگ و یداردرون بینۀ رابط در گفت انتئمی ،بنابران  .است معنادار اطمینان درص  33

 تووانموی درواقو ، دارد. رابطوه ارن در زاریبس تثثیر پژوهش گیرینمونهۀ شیو نقش سیاسی،
 اسوت بووده ایچندمرحله ایخوشه آن گیرینمونه ۀشیو که هاریپژوهش در یداردرن گفت

  است. داده نشان سیاسی فرهنگ با را بیشتریۀ رابط دنگر هایپژوهش با قیا  در

 گیرینمونهۀ شیو تفکیک به سیاسی فرهنگ با یدار دینۀ رابط ترکیبی اثرۀ انداز  از حاصل نتایج :4 جدول

ۀ شیو

 گیرینمونه

 تعداد

 اثرۀ انداز 

 تصادفی اثرات مدل ثابت اثرات مدل

ۀ انداز 

 ترکیبی
z-value 

p-

value 

ۀ انداز 

 ترکیبی

z-

value 

p-

value 

 000/0 111/1 111/0 000/0 115/88 115/0 1 ساده تصادفی

 ایخوشه

 ایچندمرحله
1 111/0 110/11 000/0 111/0 151/5 000/0 

 ایطبقه

 حجم با متناسب
5 181/0 151/81 000/0 115/0 111/1 000/0 

 (پژوهش هاییافته منبع:)

 پژوهش جغرافیاییۀ منطق کنندگیتعدیل نقش بررسی

 فرهناگ باا یداردرن متغیرۀ رابط به مربئط تصادفی و ثابت هایمدل ترکیبی اثر هایاندازه 3 جدول
 در کووه هوواریپووژوهش در دهاا .ماای یشااان پااژوه  جغرافیااانیۀ منطااق تاکیاا  بااه را سیاساای

 تهاران در که هانیپژوهش در و 133/1 تصادفی اثرۀ انداز است، پهررفته جامان کشور هایشهرستان
 اثارۀ ایا از همچنی  باش .می 114/1 با برابر تصادفی اثرۀ انداز است پذنرفته ایجام هااستان مراکز و
 بوینۀ رابطو در گفوت انتائمای بناابران ، اسات. معناادار اطمینان درص  33 سط  در گروه دو هر
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 درواقو ، دارد. رابطه ارن در بسزاری تثثیر پژوهش جغرافیاریۀ منطق نقش سیاسی، فرهنگ و داریدرن
 اسوت بووده کشور هایشهرستان هاآن جغرافیاریۀ منطق که هاریپژوهش در داریدرن گفت توانمی
   است. داده نشان سیاسی فرهنگ با را بیشتریۀ رابط دنگر هایپژوهش با قیا  در

  سیاسی فرهنگ با یدار دینۀ رابط ترکیبی اثرۀ انداز  از اصلح نتایج :3 جدول

 پژوهش جغرافیاییۀ منطق تفکیک به
ۀ منطق

 جغرافیایی

 پژوهش

 تعداد

 اثرۀ انداز 

 تصادفی اثرات مدل ثابت اثرات مدل

ۀ انداز 

 ترکیبی
z-value 

p-

value 

ۀ انداز 

 ترکیبی

z-

value 

p-

value 

 مراکز و تهران

 هااستان
1 511/0 111/18 000/0 511/0 111/5 000/0 

 000/0 101/1 511/0 000/0 111/11 100/0 5 هاشهرستان

 (پژوهش هاییافته منبع:)

 پژوهش انجام زمان کنندگیتعدیل نقش بررسی

 جدول شرح به کنندهتعدرل متغیر عنوانبه پژوهش انجام زمان متغیر بررسی از حاصل نتارج
 پاژوه  انا  در فراتحلی  برای ش هایتخاب هایپژوهش که مطل  ارن بهباتوجه است. 51
 جامعاه ما ت انا  در و ایا پذنرفتاه ایجاام 0011 تا 0483 از ساله22 زماییۀ باز ن  در

 فرهناگ و یداردرن بی ۀ رابط که دارد وجئد احتما  ان  ،است کرده تجربه را هانیدگرگئیی
 هاایمدل ترکیبی اثر هایاندازه 51 دولج باشد. گرفته قرار زمانی شرارط تثثیر تحت سیاسی
 انجوام سوال تاکی  به را سیاسی فرهنگ با یداردرن متغیرۀ رابط به مربئط تصادفی و ثابت

 تصوادفی اثورۀ انداز ای پذنرفته ایجام 0431 سا  تا که هانیپژوهش دهد.می نشان پژوهش
 انجوام 5411 توا 5935 سوال یزمانۀ باز در که هاریپژوهش در و اند،داشته 411/1 با برابر

 دو هور همچنوین اسوت. آمده دستهب 431/1 با برابر تصادفی ترکیبی اثرۀ انداز اند،پهررفته
 بوینۀ رابطو در گفوت تووانموی ،بنوابرارن هستند. معنادار اطمینان درصد 33 سطح در گروه
 .دارد هرابطو ارون در بسوزاری توثثیر پوژوهش انجوام زموان نقش ،سیاسی فرهنگ و یداردرن

 زموانیۀ بواز بوا قیوا  در 5411-5935 سال زمانیۀ باز در یداردرن گفت توانمی ،درواق 
 کاه داشات اذعان تئانمی ،بنابران  است. داده نشان سیاسی فرهنگ با را بیشتریۀ رابط درگر
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 درحوال سیاسوی فرهنوگ و داریدرونۀ رابطو گهرد،می ارران اسالمی انقالب زمان از هرچه
 ست.ا افزارش

 پژوهش انجام زمان تفکیک به سیاسی فرهنگ با یدار دینۀ رابط ترکیبی اثرۀ انداز  از حاصل نتایج :51 جدول

 انجام زمان

 پژوهش

 تعداد

 اثرۀ انداز 

 تصادفی اثرات مدل ثابت اثرات مدل

ۀ انداز 

 ترکیبی
z-value 

p-

value 

ۀ انداز 

 ترکیبی
z-value 

p-

value 

 تا 8111

8110 
1 111/0 111/81 000/0 100/0 111/1 000/0 

 تا 8118

8100 
1 505/0 115/11 000/0 111/0 011/5 000/0 

 (پژوهش هاییافته منبع:)

 گیرینتیجه و بحث

ۀ نمونو در سیاسوی فرهنوگ بوا یداردرون اثر میانگین که دهدمی نشان پژوهشۀ فرضیۀ نتیج
 بارود اسوت، اطمینانۀ ودمحد در برآورد اندازه ارن چون ست.ا 414/1 معادل شدهپژوهش

 اینقطه برآورد است ذکر شاران باشد.می معنادار سیاسی فرهنگ با یداردرن اثرۀ انداز گفت
 باشد.می باالروبه متوسط حد در اثر از حاکی کوهن، معیار برمبنای (414/1) آمدهدستبه

 کند پیدا افزارش وهشیپژ هاینمونه میان در یداردرن که میزان هر به گفت توانمی ،بنابرارن
 .ناب می افزارش نیز سیاسی فرهنگ میزان
 بوه واردشوده هوایپوژوهش کول از مطالعوه 1 آمودهدسوتهبو اثر میانگین با مقارسه در 

 ضورر  نیوز مطالعه 9 و اندکرده کس  آمدهدستهب ضرر  از ترپارین اثریۀ انداز فراتحلیل
 گاات تئانمی فرضیه ارن تبیین در بنابرارن اند.هکرد کس  آمدهدستهب مقدار از باالتری اثر

 بینۀ رابط دهد.می ارتقا طرر  چند به را سیاسی فرهنگ ،یداردرن که کنندمی بیان هانظرره
 درنی و سیاسی اندرشهۀ حوز در برانگیزمناقشه موضوعاتۀ ازجمل سیاسی فرهنگ و یداردرن

 و آلموند شود.می مشاهده آثارشان و منداناندرش بین و علمی مجام  در وضوحبه که است،
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 «سیاسوی فرهنوگ و سیاسوی پهرریجامعه» عنوان با تطبیقی سیاست کتاب از باشی در 1پاوول
 کننودمی بیان گونهارن را سیاسی فرهنگ بر سیاسی پهرریجامعه عوامل از رکی عنوانبه درن تثثیر

 دارد سیاسوی پیامدهای ناخواهخواه که انداخالقی و فرهنگی هاریارز  حامالن دنیا، مهاه  که
 موههبی هوایگوروه آنوان، اعتقواد به گهارند.می تثثیر عمومی هایسیاست و سیاسی مسائل بر و

 شاک  را افاراد یداردرون یائع خائد، خاا  هاایایگیز  و هاآموز  تقلید، بر تثکید ازطرر 
ۀ مجمائع کاه کنن می انجاد را صیخا هاییگر  و هاارز  معرفت، فرد در ازآنپ  و دهن می
   .باشد فرد سیاسی فرهنگ تواندمی هانگر  و هاز ار و هامعرفت ان 

 و سواالریموردم بوه مثبوت نگرشوی اسوالم الهوی درن که است عقیده ارن بر نیز وبر ماک  
 فرهنگوی میوراث رو  نقوش در موهه  نیز ارنگلهارت دردگاه در دارد. مشارکتی سیاسی فرهنگ

 جمهائری در چه ییز تجربی هایپژوه  .است جامعه سیاسی فرهنگ بر مهمی ثیرگهارثت عامل
 فرهناگ بار ماثثر و مارتبط متغیرهاای از یداردرون کاه ایا داده یشان دییا در چه و انران اسالمی
 باا هام و یظاری مباایی با هم پژوه  ان ۀ یتیج که داشت اذعان تئانمی بنابران ، است. سیاسی
 باش .می همسئ سیاسی فرهنگ و یداردرن بی ۀ رابط در ش هایجام جربیت هایپژوه 

 فور  کوه اسوت داده نشوان Q آزموون مووردنظر، هایپژوهش بودنهمگن بررسی در 
 همگائیی وضاعیت بررسای بارای بناابران  .شائدموی رد شودهانجام مطالعات بودنهمگن
 ساا  و پژوه  ایجام مکان گیری،یمئیهۀ شیئ تع نلگر متغیرهای از ش هایجام هایپژوه 
 ایخئشاه گیارییمئیاهۀ شیئ از که هانیپژوه  میان در است. ش ه استااده پژوه  ایجام

 اسوت. آموده دسوتهب 148/1 تصادفی ترکیبی اثرۀ ای از است، ش ه استااده ایچن مرحله
 تثثیر گیریونهنمۀ شیو نقش سیاسی، فرهنگ و یداردرن بینۀ رابط در گفت توانمی ،بنابرارن
 متغیرۀ رابط به مربئط تصادفی و ثابت هایمدل ترکیبی اثر هایاندازه همچنین، .دارد بسزاری

ۀ باز دو هر در که دهدمی نشان نیز پژوهش انجام سال تاکی  به سیاسی فرهنگ و یداردرن
 بوین ۀرابطو در گفوت تووانمی ،بنابرارن د.هستن معنادار اطمینان درصد 33 سطح در زمانی

 تائانمای ،بنابران  .دارد بسزاری تثثیر پژوهش انجام زمان نقش سیاسی، فرهنگ و یداردرن

                                                             

1. Powell 
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 در سیاسای فرهناگ و یداردرون بای ۀ راباط سااله22 زمااییۀ بااز ان  در که داشت اذعان
 در یداردرون متغیر اهمیت از نشان امر ارن و .است افزارش درحال ارران اسالمی جمهوری

 هاایمودل ترکیبوی اثور هوایاندازه درنهارت، دارد. جامعه افراد میان یاسیس فرهنگ افزارش
ۀ منطقو تاکیا  باه سیاسای فرهناگ باا یداردرون متغیارۀ راباط به مربئط تصادفی و ثابت

 ،کشور یهاشهرستان در شدهانجام هایپژوهش در که ده می یشان ییز پژوه  جغرافیاری
 اثورۀ انداز هااستان مراکز و تهران در ش هایجام ایهپژوهش در و 133/1 تصادفی اثرۀ انداز

ۀ منطقو کوه هاریپژوهش در یداردرن گفت توانمی ،درواق  است. 114/1 با برابر تصادفی
 بوا را بیشتریۀ رابط دنگر هایپژوهش با قیا  در اندبوده کشور هایشهرستان آن جغرافیاری

  است. داده نشان سیاسی فرهنگ
 ابعااد دارای یداردرن متغیر که ای داده یشان ش هایجام تجربی هایپژوهش و نظری مبانی 
 الگووی شوده، مطورح داریدرون تعرروف برای که الگوهاری مشهورتررن از رکی است. زنادی
کید با الگو ارن و است استار  و گال   آنکوه بور عالوه داری،درن مفهوم بودن چندبعدی بر تث

 و گوال  اسوت. کورده پربوار را موضو  ارن به مربوط ادبیات ده،ش زمینه ارن در مباحثی منشث
 گوناگون ادران میان تفاوت باوجود که اندکرده اذعان دینی اجتماعات ماهیت کتاب در استار 

 را داریدرون ابعواد درحقیقوت هاعرصه را وجوه ارن رافت. توانمی هاآن میان را مشترکی وجوه
   هستند. تجربی و پیامدی مناسکی، اعتقادی، دابعا از عبارت و دهندمی تشکیل

 ابعااد انا  سیاسای فرهنگ و یداردرنۀ رابطۀ باردر ش هایجام تجربی هایپژوهش در 
 پرداخته سیاسی فرهنگ متغیر با ابعاد ان ۀ رابط بررسی به فراتحلی  ازطرر  و ش ه شناسانی

 پژوه  ان  یتانج در همگنییا وجئد هایعلت از نکی رس می یظربه ،همچنی  است. ش ه
 نشوان فراتحلیول نتارج دایست. سیاسی فرهنگ با یداردرن ابعاد ارتباط میزان تااوت بان  را

 113/1 اثور ضورر  بوا مناسوکی یداردرون عدب   ،یداردرن متغیر ابعاد بین از که است داده
 پوژوهش هواینوهنمو هرچوه ،بنابرارن است. داشته سیاسی فرهنگ متغیر با را رابطه بیشتررن

 آن تبو به ،باشند برخوردار باالتری میزان از درنی مناس  به عمل و مناسکی یداردرن ازنظر
 کوه اسوت عقیوده ارون بور نیز وبر ماک  د.هستن برخوردار بیشتری سیاسی فرهنگ میزان از

 فاراهم سیاسای یظاامخارده در هانیدگرگونی برای را زمینه مناسکی، داریدرن میزان کاهش
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 مبتنای که انران، اسالمی جمهئری ازجمله دننی، سیاسی یظام ن  در اساس،بران  کن .می
 میازان در افازان  افاراد، مناساکی یداردرون میازان افازان  است، دننی احکام و اصئ  بر

 بوا سووریهوم موردم، گراریمناس  عبارتی،به دارد. همراهبه را سیاسی فرهنگ هایشاخص
 داده نشان نیز پژوهش ارن نتارج شود،می مالحظه که طورهمان دارد. بالدنبه را سیاسی نظام

 )رئیسوی اسوت سیاسوی فرهنوگ با تثثیر و رابطه بیشتررن دارای مناسکی داریدرن که است
عد به توجه اهمیت از نشان که (00 ،0011آبادی،عیسی  درنی جوام  در مناسکی داریدرن ب 

 متغیر که است داده نشان پژوهش ارن نتارج ،همچنین .دارد ارران اسالمی جمهوری ازجمله
 .سوتدارا سیاسوی فرهنوگ متغیر با را رابطه نکمترر 441/1 اثر ضرر  با پیامدی یداردرن

 و پیامدی یداردرن اعتقادی، یداردرن ابعاد که گفت توانمی 55 جدول براسا  ،درمجمو 
 میزان و هستند رابطه در سیاسی فرهنگ با باالریروبه ولی متوسط سطح در تجربی یداردرن
  .شودمی ارزرابی باالری سطح در سیاسی فرهنگ و مناسکی یداردرنۀ رابط

 سیاسی فرهنگ با یدار دین ابعادۀ رابط تصادفی ترکیبی اثرۀ انداز  از حاصل نتایج :55 جدول

 موضوع
 تعداد

 مطالعات

ۀ انداز 

 اثر

 حد

 پایین
 z-value p-value باال حد

 به اعتقادی یارددین

 سیاسی فرهنگ
1 155/0 110/0 181/0 111/1 000/0 

 به مناسکی یداردین

 سیاسی فرهنگ
1 511/0 111/0 101/0 111/1 000/0 

 به پیامدی یداردین

 سیاسی فرهنگ
1 115/0 111/0 518/0 501/5 000/0 

 به تجربی یداردین

 سیاسی فرهنگ
1 115/0 181/0 101/0 111/5 000/0 

 (پژوهش هاییافته :منبع)

 پیشنهادها:

 در سیاسوی فرهنوگ میزان افزارش خصو در شودمی پیشنهاد پژوهش نتارج بهباتوجه و
 جوان نسل خصو به و مردم درنی باورهای و اعتقادات تقورت به ارران، اسالمی جمهوری
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 و جمعوی هوایرسانه همچنین و دانشگاه و مدرسه ازجمله ،پهرریجامعه نهادهای ازطرر 
 .پرداخت ،ملیۀ رسان خصو به

 فرهنوگ بور یداردرون ابعواد درگور با قیا  در مناسکی یداردرن بیشتر تثثیر بهباتوجه و
 در بتواننود جامعوه افورادۀ همو توا کنویم مهیا افراد برای را وضعیتی شودمی پیشنهاد سیاسی،

 بیشتریۀ بهر و کنند شرکت ،مههبی هایآرین و جماعت نمازهای ازجمله ،عبادی مراسمات
 کنند. مهیا جامعه افراد میان در را سیاسی فرهنگ میزان افزارشۀ زمین درنتیجه و ببرند

  کتابنامه
 ،«سیاسـی فرهنـگ و سیاسـی پـییریجامعـه» (.8115) بینگهام جونیور، پاول، گابریل، آلموند،

 .881-881 ش طیب، علیرضاۀ ترجم ،اقتصادی-سیاسی اطالعاتۀ مجل

 سیاسـی فرهنـگ شناسیگونه» (.8111) ابوبکر مجیدی، حسین، محمدزاده، ،یعقوب احمدی،

 ،کاابرددی شناسیجامعه ،«فرهنگی-اجتماعی متغیرهایۀ برپای کردستان استان دانشجویان

 .801-811 ص (.11)پیاپی) 8 ش ،11 س

 کارآمـدیۀ توسـع در داریدیـن نقـش بررسی» (.8111) حبیب پور،ابراهیم سیدمسعود، اعزازی،

 .1-11 ص ،1 ش ،1ۀ دور  ،مدبسه شناسیبوانۀ مجل ،«اردبیل هایدبیرستان معلمان

 میـزان بـینۀ رابطـ بررسـی» (.8111) عبدالخلیل خجسته، صوفی ناصر، حقی، نازمحمد، اونق،

 مطالعاات ،«کالله شهر هایدانشگاه دانشجویان بین در اجتماعی مدارای میزان با داریدین

 .801-811 ص ،11 ش م،یازده سال ،شناسیجامعه

 بــا نفــ  عــزت و مــیهبی پایبنــدیۀ رابطــ بررســی» (.8111) مهــدی صــالحی، فاطمــه، بــادی،

 نو  راهبردهایۀ فصلنام ،«گز بندر شهرستانۀ متوسطۀ دور سوم سال آموزاندانش شادکامی

 .31-42 ص ،6 ش دوم،ۀ دور ،تربیتی عل م و شناسیروان در

 بهر مهههیی باورههای ابعهاد تهثییر» (.3132) سهیدابراهی  نجفهی، میرشها  فاطمه،، نجفی، بحری

 سهال ،کواربردی شناسویروان در پوووه  و دانو  ،«کهار محهیط در ابتهدایی معلمهان شادی

 .306-331 ص (.64 )پیاپی 2 ش شانزده ،

 (.سیاسـی زندگی در اجتماعی ینیروها )نقش سیاسی شناسیجامعه (.8111) حسین بشیریه،

 وسوم.بیست چاپ نی، تهران:

 ،«تهـران دانشـگاه دانشجویان سیاسی فرهنگ بر مؤثر عوامل بررسی» (.8111) رضا ریزی،بیات
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ۀ رشــت شــیراز، دانشــگاه (.ایمــان محمــدتقی راهنمــا: )اســتاد ابشااد کابشناساایۀ نامااپایااان

 شناسی.جامعه

ــران در زمــانی ســکوتۀ پدیــد پیامــدهای و پیشــایندها فراتحلیــل» (.8111) بــالل پنــاهی،  ،«ای

 .15-801 ص ،11 ش ،11 س تحول(، و )بهبود مدیدیت مطالعات علمیۀ فصلنام

 بـر مـؤثر عوامـل و دانشـجویان میـان در سیاسـی فرهنگ شناسیسنخ» (.8111) سجاد ایمانی،ۀ زادتقی

 )اســتاد ارشــد کارشناســیۀ نامــپایــان ،«طباطبــائیعالمــه دانشــگاه دانشــجویان مــوردیۀ مطالعــ آن؛

 شناسی.جامعهۀ رشت اجتماعی، علومۀ دانشکد طباطبائی،عالمه دانشگاه (.قادری طاهره راهنما:

 هــایسیســتم کـارگیریبــه بـینۀ رابطــ بــر فراتحلیلـی» (.8111) یاســر صـیادی، اســد، حجـازی،

 ش ،81ۀ دور  ،سااممانی فدهنا  مادیدیت ،«مدیران گیریتصمیم بهبود و مدیریت اطالعاتی

 .181-111 ص ،1

 دانشـگاه در آن بـر مـؤثر عوامل و دمکراتیک سیاسی فرهنگ بررسی» .(8115) مژگان خواه،حق

 راهنما: )استاد ارشد کارشناسیۀ نامپایان ،«8111 ـ 15 تحصیلی سال در تهران معلم تربیت

ۀ رشــت انســانی، علــوم و ادبیــاتۀ دانشــکد تهــران، معلــم تربیــت دانشــگاه (.گلچــین مســعود

 شناسی.جامعه

 منـوچهرۀ ترجمـ سیاسـی(، شناسیجامعه بر ای)مقدمه سیاست و جامعه (.8110) مایکل راش،

 دهم. چاپ سمت، تهران: صبوری،

 و کـاری زنهدگی کیفیه  میهان ارتیها  فراتحلیل» (.3132) جعفر پور،عباس بهروز، منش،رضایی

 ش ،11 س تحـول(، و )بهبـود مادیدیت مطالعاات پژوهشی-علمیۀ فصلنام ،«سازمانی تعهد

 .15-11 ص ،11

ۀ مطالعـ سیاسـی؛ فرهنـگ بـر داریدیـن تـثثیر بررسـی» (.8110) شـهاب آبـادی،عیسی رئیسی

 دانشگاه رازقی(، نادر راهنما: )استاد ارشد کارشناسیۀ نامپایان ،«فارسان شهر مردم موردی:

 شناسی.جامعهۀ رشت اجتماعی، و انسانی علومۀ دانشکد مازندران،

 فرهنــگ بــر داریدیــن تــثثیر شــناختیمعــهجا بررســی» (.8100) شــهاب آبــادی،عیســی رئیســی

 ،رختیابی و چهابمحال انتظامی دانش علمیۀ فصلنام ،«فارسان شهر مطالعه: مورد سیاسی؛

 .81-11 ص ،11 ش ،1 س

 (.8115) مینـا خـاکی، سوسـن، نـوربخش، سـیدجواد، زاده،جمعهامام محمودرضا، رهبرقاضی،

ــا داریدیــنۀ رابطــ بررســی» ۀ فصاالنام ،«دمکراتیــک و مشــارکتی سیاســی فرهنــگ نــوع دو ب

 .818-815 ص ،18 ش ،81 س ،رسیج باهبددی مطالعات
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 بررسـی» (.8111) صـمد پـور،عـدلی سـیداحمد، میرمحمـدتبار، السـادات،حکیمـه زاده،شریف

 .851-810 ص ،10 ش ،فدهن  باهبددۀ فصلنام ،«ایران در اجتماعی نشاط بر مؤثر عوامل

 سخن. تهران: ،سیاسی شناسیجامعه (.8118) منوچهر کاشانی، یصبور

 بیستم. چاپ نی، تهران: ،سیاست علم رنیادهای (.8111) عبدالرحمن عالم،

 ،«مـاکو شهرسـتان روسـتاییان سیاسـی فرهنـگ شـناختیجامعه بررسی» (.8111) سینا علمی،

ۀ دانشـکد گـیالن، دانشـگاه (.غالمـی محمدرضـا راهنمـا: )استاد ارشد کارشناسیۀ نامپایان

 شناسی.جامعهۀ رشت اجتماعی، علوم گروه انسانی، علوم و یاتادب

 علـم تهـران: سیاسـی(، مشـارکت و توسـعه )ارتباطـات، سیاسی ابتباطات (.8111) پرویز ،یعلو

 نوین.

 مردم سیاسی فرهنگ انواع شناختیجامعه تبیین» (.8100) شهرام بایستی، حسینعلی، قجری،

 ش ،88 س ،اسالم جهان مطالعات انجمن سالم،ا جهان سیاسی هایپژوهش ،«بروجن شهر

 .818-811 ص ،1

ــین کــردی، ــگ» (.8111) حس ــی فرهن ــاعی عوامــل و سیاس ــ آن؛ اجتم ــوردیۀ مطالع ــتان م  اس

 طباطبـایی،عالمـه دانشـگاه (.پنـاهی محمدحسـین راهنما: )استاد دکتریۀ رسال ،«گلستان

 شناسی.جامعهۀ رشت اجتماعی، علومۀ دانشکد

 و دموکراتیـک سیاسـی فرهنـگ» (.8111) فرشـته سـیدی، مژگـان، خـواه،حق مسعود، گلچین،

 ش ،81 س ،انسانی علوم و ادریاتۀ دانشکدۀ مجل ،«موردیۀ مطالع یک آن؛ با مرتبط عوامل

 .811-111 ص ،18

 مهوردی ۀ مطهاع  اجتمهاعی  شهادمانی فرهنگهی عوامهل» (.3131) علی زاد ،سیف اصغر، محمدی،

 .13-30 ص ،21 ش ،31ۀ دور ،ج انان و ورزش راهبردی مطالعات ،«اصفهان شهر جوانان

 فراتحلیـل» (.8118) روشـنک مشـتا،، علیرضـا، سـیفی، ابـوعلی، ودادهیر، محمدعلی، محمدی،

 .1-11 ص ،15 ش ،81 س ،اجتماعی بفاه پژوهشی-علمیۀ فصلنام ،«ایران در فقر مطالعات

 بنیـاد تهران: ،8 ج (.ایمان و )انسان میاسال رینیجهان رد ایمقدمه (.8115) مرتضی مطهری،

 وهفتم.بیست چاپ مطهری، شهید فرهنگی و علمی

 در شهادکامی و یداردیـن بینۀ رابط بررسی» (.3113) نجم، پور،عراقی علیرضا، توکلی، منظری

 ،«3111 هه 3113 تحصهیلی سهال کرمهان واحهد اسالمی آزاد دانشگا  دختر دانشجویان بین

 .33-24 ص ،33 ش ،6 س ،تربیتی اسیشنروانۀ فصلنام
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 در آن نقه  و یداردیـن میهزان بررسهی» (.3134) فاطمه، آبهادی،غیاث زارع شرار ، زاد ،مهدی

 .231-211 ص ،1 ش ،4ۀ دور ،ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات ،«جوانان شادمانی

 آن، بها مهرتیط عوامهل و معلمهان سیاسهی فرهنه  ههایگیهریجه » (.3132) خاعید میارغنج،

 امیههد راهنمهها  )اسههتاد ارشههد کارشناسههیۀ نههامنپایهها (.بوکههان معلمههان پیمایشههیۀ )مطههاع 

 شناسهی،جامعه، گهرو  اجتمهاعی، و انسهانی علهومۀ دانشهدد کردسهتان، دانشگا  قادرزاد (،

 شناسی.جامع، گرای  اجتماعی، علومۀ رش 

 و داریدیهنۀ رابهط سهنج  یبهرا مهدعی» (.3131) محسهن تیریزی، محسنی مهدی، میرزائی،

 .41-44 ص ،41 ش ،نظری سیاست پووهشی -علمیۀ دوفصلنام ،«سیاسی فرهن 

 رفتـار بـر مـؤثر عوامـل فراتحلیـل» (.8111) داریـوش مطلبـی، نجـال، حریـری، الهـام؛ میرزایی،

 ،1 ش ،11 س عمومی، هایکتابخانه و رسانیاطالع تحقیقات ،«جهان و ایران در یابیاطالع

 .185-111 ص

 اّول. چاپ نور، پیام دانشگاه تهران: ،سیاسی شناسیجامعه (.8111) محمد علیزاده، لعل

 ایتالیـا(، و آلمـان فرانسـه، )انگلسـتان، ابوپاا دب حکومات و سیاسات (.8111) احمـد زاده،نقیب

 دوازدهم. چاپ سمت، تهران:

 سیاسهی  فرهن  نوع با یداردین نوعۀ رابط تییین» (.3131) مهدی میرزایی، هوشن ، نائیی،

 س ،سیاسی عل م و حق قۀ دانشکدۀ مجل سیاست،ۀ فصلنام ،«تهران شهر موردی ۀ مطاع 

 .231-434 ص ،4 ش ،21

 بهر پهیرکنند جامع، نهادهای ایرگهاری تطییقی بررسی» (.3200) علی راد،تدین سارا، پور،نجف

ۀ فصولنام ،«اههواز چمران یدشه دانشگا  دانشجویان مطاعع،  مورد جوانان  سیاسی فرهن 

 .133-114 ص ،42 ش ،ج انان و ورزش راهبردی مطالعات علمی

 (.8111) ایـوب سـخایی، حسـن، خـوش، منتظـری سیدرضـا، بنـاب، اسـالمی محسـن، نیازی،

 اجتمااعی علاومۀ مجلا ،«اجتمـاعی هویـت و زنـدگی سـبک بـینۀ رابطـ مطالعات فراتحلیل»

 .111-111 ص ،1 ش ،85 س ،مشهد فددوسی اهدانشگ انسانی علوم و ادریاتۀ دانشکد
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