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زمینه هاي الزم و کافی براي تحقق دموکراسی

دموکراسیتحققبرايکـافیوالزمزمینـههـايجامعهايهردرمیگویددرستیبهکوهنکههمانگونه•
سیالیتویویژگبهتوجهبادموکراسی،برقراريبرمـؤثراجتماعیعواملتبییندر.استمتفاوت
ملا کامرزهايوجودمعنیبهمتفاوت،دستههايبـهاجتمـاعیعوامـلتقسـیماجتمـاعی،مفاهیم

وتركمشـمرزهـايداراياجتمـاعیشـرایطدرواقع.نیسـتیکـدیگرازآنهاقطعیجداییومشخص
دموکراسیبرمؤثرسیاسیواقتصاديفرهنگی،عواملبـینجامعـهايهـردر.یکدیگرنـدبـهوابسـته

داردوجوددیالکتیکیرابطۀ

•



یـکدردموکراسـیظهورفرهنگی،رویکردهاي•
ونخبگـانخواسـتبـافقـطنـهراجامعـه
بـهـردممعمـومگـرایشبـابلکـهسیاسـتمداران،تـلش

دواموپایـداري.داننـدمـیممکـنآن
یاسیسنهادهايوترتیباتبهفقطنهنیز،دموکراسی

تهوابساجتمـاعی،نهادهـايوروابـطسـایربـهبلکه
طبیـقتدرگـرودموکراتیکنهادهايبقاءدرواقع.است
استجامعهیـکافـرادنگـرشهـايبـاآنهـا



دموکراسی خواهی از سوي طبقه متوسط

بـهـرایشگتبیـیندرطبقـاتیفرهنگـی،رویکرداتخاذمیرسدنظربه•
ایراندرخواهیدموکراسیموجهايتاریخیتجربـۀبـادموکراسـی

دردموکراسـیبـهگـرایشاگرچـه.باشـدمناسب
بـهلتبـدیمتناوببهطورتابهحال،مشروطهانقلبازمختلفدورههاي

واجتماعیعرصۀدررادگرگونیهاییوشدهمـردمخواسـتوتقاضـا
وطبقاتبیندرخواسـتوتقاضاایناما.استشدهسببسیاسی

وافتهنیگسترششکلیکویکمیزانبهاجتماعیمختلفگروههاي
یدگاهدطبق.استنشدهآنانپایداروجديخواستبهتبدیلدرنتیجـه

طبقهسويازجنبشهاییاغلبخواهیدموکراسـیگـرانتحلیـلبرخـی
استبودهمتوسط

•



سواالت پژوهش

متناسـبنـوعوشـیوهوحفـظراخـودهمبسـتگیتـاداردراهبردهـاییبـهنیازایرانیجامعۀ•
کـلنعوامـلبررسـیبـهتـاکنونشـدهانجـامپژوهشهاياکثر.کندترسیمراخوددموکراسی

نیازمنـددموکراسـیمطالعـهمـیرسـدنظـربـه.پرداختـهانـددموکراسـیشـکلگیـريبـرمـؤثر
درسـتشـناختراهبـرد،تعیـینبـرايگاماولینجهتاینبه.استخردسطحدرپژوهشهایی

بـرايراهگشـامقدمـهايمـیتوانـدمناسبتوصیف.استجامعهدرموجودمتفاوتنگرشهاي
ـنای.کنـدمبـراسـوگیريوپـیشداوريهرگونهازراتحلیلمیتواندچراکه.باشدخوبتبیینی

گـرایشمیـزان.دهـدپاسخدموکراسیبهگرایشدرزمینۀاصلیسؤالدوبهداردقصدپژوهش
دموکراسـیبـهگـرایشمیـزانبـراجتمـاعیعوامـلچـهواسـتچقدرجامعهدردموکراسیبه

میگذارند؟تأثیرشهروندان



چهارچوب نظری

ینتبیدربارةبوردیوماننداخیرشناسانجامعهمطالعات•
تحـوالتبـاکهمیدهدنشانطبقاتی
شناسینوعنمیتواندتنهاییبهاجتماعیطبقۀمفهومجدید،
گـروههـايوهاگونهانواعازمناسبی

یسـویازچراکـهنمایـد؛ترسـیمجامعهدرموجوداجتماعی
طبقاتمصرفیفرهنگوسـرمایهدارياقتصـادگسـترشبـا

وکردهاندپیدایکدیگربازیاديشباهتهاياجتماعی
ومـایزتدیگرسويازواستریختههمبهطبقـاتیمرزهـاي

جدیـدامـواجبـامعاصـردورةدرطبقـاتیدرونتنـوع
استیافتهکثرتارتباطات،ومدرنیته



چهارچوب نظری

بهاجتماعیـايفضازگفـتنسـخن.مـینشـانداجتماعیطبقهبهجايرااجتماعیفضاياصطلحبوردیو•
نمیتوانرهنگی،فواقتصـاديتفاوتهـايبهخصوصبنیاديتفاوتهايبهتوجهبدونکهاستمعنااین

اهجایگمیانرابطهتحلیـلرامعتبـرخـوانشاو.دادجـايگروهیکدردیگريباراهیچکس
مـیدانـدفـردگـرایشهـايهمـانیـاموضـعگیـریهـاوامکانـاتاجتمـاعی،



مفهوم منش: چهارچوب نظری

ینا.استاجتماعیفضايدرفردجایگاهمحصولمنش
دوبـاویـژهبـهطـوراجتماعیفضاي
.ــیشــودمتعریــففرهنگــیواقتصــاديســرمایۀبعــد

مشخصســرمایهدوایــنتوزیــعبوردیــونظــراز
ـکافشاصـلیخطـوطکهاستمخالفیجریانهايکنندة

میکندتعیـینجوامـعدرراتضـادو



دموکراسی: چهارچوب نظری

ورگـذارتأثینتـایجاجتمـاعیسـطحدردموکراسـیتجربـۀمعتقدنـدپردازاننظریهازبسیاري•
ازـردازاننظریـهپاینتحلیلتمرکز.داردسیاسیورسمیسطحدردموکراسیبهگرایشبرمهمی
متفاوتیضـاهايفبـهوابسـتهدموکراسـیآناننظراز.استیافتهتغییرفرهنگوجامعهسمتبهدولت
استهاخانوادهحتیوجامعهدرون



رویکرد تاملی: چهارچوب نظری

یفرهنگـرویکردهايمهمترینازیکی(Deliberative)تأملیرویکرد•
دادهرارقتأثیرتحتنیزرارویکردهاسایرکـهاسـتدموکراسـیبـه

اسیدموکرنظریـههـايدرتأملیچرخشنامباآنازبهطوریکه.است
بـیشیـزيچبایدتأملگرادموکراتهايدیدگاهازدموکراسی.میکنندیاد
تأملگرادموکراسیارزش.باشدمتفاوتترجیحاتثبتیاورأیدهـیاز

ندگیزبرايمشارکتکنندگانوشـهروندانبـهدادناجـازهتوانـاییدر
زیربـهارافـرادتأملگـرادموکراسی.استاخلقیتوافقعدمشرایطدر

بـهعنـوانهابرمـاس.میکنـدتشویقارزشهاونگرشهاتغییروبردنسؤال
چـاردامـروزهدموکراسـیاستمعتقدتأملیرویکـردفلسـفیپـدر

راردممومشارکتهمراهـیکـافیانـدازةبـهنمـیتوانـدواسـتآسـیب
کندجلب



دموکراسی گیدنز: چهارچوب نظری

Dialogic)گیدنزدموکراسی• Democracy)وجـودبـانیـز
آمدنوجودبهاونظراز.استرویکـردتأملیتـأثیرتحـتتفـاوتهـایی
وفتوگوگازکـههمبسـتگی.اسـتجامعـهتوسـعهاسـاسهمبسـتگی

.مـیگیـردنشـأتجامعهاجتماعیسطوحدردموکراسیتجربۀ
آنهدفکهاستمباحثهوتأملفرایندگیدنزنظـرازدموکراسـی

أملیتدموکراسیاوعقیـدهبـه.اسـتمتقابـلمـدارايوهمزیسـتی
نهادهـايازخـارجبـهبلکهسیاسیرسمیحوزةدرشفافیتبهنهتنها

یدموکراساونظراز.استوابستهافرادروزمرهزندگیبهورسـمی
شودجـاريزنـدگیسـطوحکلیـۀدربایـد



چهارچوب نظری

.هسـتندنزدیـکهـمبـهشـگفتانگیـزبـهگونـهايمعیارهـاسیاسیوخصوصیحوزةدودر•
مسـائلدربـارةعمـومیبحـثفـردي،حقـوقرسمی،برابريشاملرسمیسطحدردموکراسی

ومـذاکرهبـاشـودمقـررسنتهابهاقتداباصرفاا آنکهجايبهکهاستاقتداروخشونتبهدوراز
دمـوکراتیزه.اسـتسـهیمویژگـیهـاایـندردموکراتیـکخـانواده.میآیددستبهگفتوگو

اريبرقـرطریقازتصمیمگیرياستقلل،متقابل،احترامبرابري،مفهومبهخانوادهدرزمینۀکردن
سـطحدردموکراسـیتجربـۀاسـتاقتـداروخشـونتازآزاديوارتباط

آمـادهسیاسـیورسـمیسطحدردموکراسیباهمراهیومساعدتبرايراشهرونداناجتماعی
بـهومـیدهـدگسـترشراافـرادشـناختیافقهاياجتماعیسطحدردموکراسیتجربۀ.میکند
میانجامدشهروندانسیاسیتربیت

•





فرضیه هاي پژوهش

عواملوراسیدموکبهگرایشچـههـربـهطـوریکـه.داردوجـودرابطـهدموکراسیبهگرایشوافرادفرهنگیسرمایۀبین•
.مییابدافزایشیزندموکراسیبهگرایشمیزانیابد،افزایشفرهنگیسرمایهتهرانیشهروندانبیندرآنبرمؤثراجتماعی

یابد،افزایشاقتصاديسرمایهچـههـربـهطـوریکـه.داردوجـودرابطـهدموکراسیبهگرایشوافراداقتصاديسرمایۀبین•
.مییابدافزایشدموکراسیبهگرایشمیزان

دموکراتماعیاجتتجربۀهرچهبـهطـوریکـه.داردوجودرابطهدموکراسیبهگرایشوافراددموکراتاجتماعیتجربۀبین•
.مییابدافزایشنیزدموکراسیبهگرایشمیزانیابدافزایش

افرادرسانۀازادهاستفمیزانچههـربـهطـوریکـه.داردوجودرابطهدموکراسیبهگرایشوافرادرسانۀازاستفادهمیزانبین•
مییابدافزایشدموکراسیبهگرایشمیزانیابد،افزایش

•



روش تحقیق و جامعۀ آماري

.استشدهاستفادهشهرونداننگـرشهـايبـهراجـعدادههـاجمعآوريبرايپرسشنامهوپیمایشروشازپژوهشایندر•
بهنفري643نمونۀجمعیتکوکرانفرمولطبقوهستندتهـرانشـهربـااليبـهسـال20شـهروندانپـژوهشآماريجامعۀ
نوعزاواحتمالیمطالعهایننمونهگیريشیوة.شدندانتخابتهرانشهرازبلوك65بـینازچندمرحلـهاينمونهگیريشیوة

بهبهتدریجاتمتفاوتمراحلطیکردنونمونهگیريچندینترکیبازاستعبـارتکـهاسـت»چندمرحلهاينمونهگیري«
شاملاضـرحپیمـایشنمونهگیـريچارچوبکهسادهتصادفینمونهگیريروشاول،مرحلۀدر.یابیمدستواقعینمونۀ
روشم،دومرحلۀ.بلوکهاستدرسـاکنمعمـولیخـانوارتعـدادانضـمامبهتهرانشهرمناطقازیکهربلوکهايکلیه

اطلعاتببرحسرانمونهبلوکهايازیکهردرموجودخانوارهـايبایسـتیمرحلـهایـندرسیسـتماتیک،نمونـهگیـري
غیرهـايمتطبقـاتبامطابقهمزمانبهطورطبقهاي،نمونهگیريروشسوم،مرحلۀدروکـردمشخصراهنمانقشهموجود

وزمینـهاي
.میرسیممدنظرنمونهبهطبقههرازمقتضینسبتانتخابسپس

•



ویژگیهاي جمعیت نمونه

•
تهرانـیبـااليبـهسـال20شـهروندانمـاپاسـخگویـاننمونـهجمعیتویژگیهايلحاظبه

وزنـانراپاسـخگویـاندرصـد50همچنین.استبودهسال37/5آنانسنیمیانگینکهبودهاند
ازدرصـد40حـدوداجتمـاعیویژگـیهـايلحـاظبـه.مـیدادنـدتشـکیلمردانرادیگرنیمی

بـاالترودیـپلمتحصـیلتپاسخگویاندرصد69.بودهاندمتأهلدرصد60ومجردپاسخگویان
تحصـیلتداراي)مـادرانوپـدران(پاسـخگویـانخـانوادههـايازدرصـد27حدود.داشتهاند

تحصـیلتدارايپاسـخگویـانهمسـرانِازدرصـد34متـأهلینمیـانازوبـودهانـددانشـگاهی
هستنددانشگاهی

•







باورنداینربتحلیلگـراناکثرامروزه.میماندناتمامهمیشهکهاستایدهئالیدموکراسیجوامع،همۀدر•
شهروندانگرشهاينوجهـتگیـريبـربلکـهنیسـتبـاهوشنخبگانچانهزنینتیجۀتنهادموکراسیکه

داشتهديکارآمعملکردکـاربـهآغاززمانازکهنیستدستگاهیدموکراسی،درواقع.استمبتنی
میرسـدنظربهژوهش،پیافتههايطبق.میکندرشدواستیافتهتحققشهروندانمشارکتبابلکهباشد،

بـهزیـاديگرایشبهطورکلیونیستبرخورداراقشـارهمـۀاسـتقبالازایـران،جامعـۀدردموکراسـی
عاداببارادموکراسیبهگرایشاستکردهتلشپـژوهشازآنجاکـه.نـداردوجـوددموکراسـی

گرایشمیزانذالبسنجد؛راپاسخگویانواقعیرفتارهايونگـرشهـاکـهبسـنجدبـهگونـهايمتفاوت،
.استکمترداخلیمشابهپژوهشنمونـۀچنـدبامقایسهدردموکراسیبه



ـاراقشپـژوهشایـننمونـۀجمعیـتکـهاسـتآندلیلبهاین•
مثلهتحصیلکرداقشارصرفاانهوبودهانداجتماعیمختلف

رزشهاياسنجشبهمشابهنمونـههـاياینکـهدیگـردانشـجویان،
کـهپرداختـهانـدبرابـريوسیاسـیمـدارايماننـددموکراسی

دارند،یمثبتنظرگویههااینبهپاسخدرپاسخگویاناغلـب
مترکوداردجامعهدرمثبتـیارزشـیبـارگویـههـاایـنچراکه
کـهودمیشنمایانزمانیاختلف.میکندمخالفتآنهاباکسی

بـاکننـد،عمـلدمـوکراتمیبایستخودشـهروندان
بهرایشگاعطـايمنتظـروباشـندمخـالفعمیقـاااقتـدارگرایی

شهروندانبیندرآنبرمؤثراجتماعیعواملودموکراسی
تصوردمیرسنظربه.نباشندحکومتسويازدموکراسیتهرانی
یعنیحداقلیسیاسیمشـارکتدموکراسی،ازمردمعموم

.استرأیدادن

•
.



نتایج پژوهش

اگـر.نبـودزیـادچنـداناقتدارگراییبامخالفتمیزاندادنشانپژوهشنتایجکههمانگونه•
ردایسـتادگیبـهاعتقـادوباشـندغیـرِدموکراتیـکنظمانقلبیِطرفدارانزیادياقشارجامعهدر

ـرنظبـهاگرچـه.میشودایجاددموکراسیمقابلدرزرگیبسدباشند،داشتهتغییرهرگونهمقابل
بـهکـهآمـدهانـدوجـودبهجدیدياقشارشهرنشینی،وسوادسطحرفتنباالباایران،درمیرسد

ایشگـرپتانسـیلهسـتند،متوسططبقۀازبیشترکهافراداینوجودودارندباوردموکراسیلزوم
اغلـبنیـزایـرانمتوسـططبقـاتواقشـارامـامیدهد؛افزایشایرانیجامعۀدررادموکراسیبه

.اسـتیافتـهافـزایشدولتـی،مشـاغلدرمتوسط،طبقۀشغلیفرصتهاي.نیستندمستقلیطبقات
ازدولتـییـاخصوصـیبخـشدرایرانمتوسططبقۀهمچنین.هستنددولتکارکنانآنانعمدة
عمیـقواقتصـاديشـرایطبهتوجهبامتوسططبقۀآنبرعلوه.نیستندیافتهسازمانصنفیلحاظ
استاضمحللبهروطبقاتیاختلفشدن



نتایج پژوهش

ایگـاهپوفرهنگـیسـرمایۀواقتصاديسرمایۀمتغیردوگذاريتأثیرمجموع•
بهشگرایطبقاتیتبیینازتوانمیایرانیجامعۀدر،میدهدنشـاناجتمـاعی

بهگرایشدرچشمگیريتفاوتهايچراکـه.کـرداسـتفادهدموکراسـی
عاملآنکهدوموداردوجـودآنمختلـفطبقاتواقشاربیندردموکراسی

ازشبـیمختلـف،اجتمـاعیاقشـارمیـاندردموکراسـیبـهگـرایشدرتمـایز
رببوردیوتأکیدمیرسدنظربه.استفرهنگیعواملواقتصاديعوامل
قابلجربیتلحاظبهافرادسیاسیگرایشهايتبییندرفرهنگـیسرمایۀاهمیت
.استتأئید

•
.



نتایج پژوهش

اجتمـاعیتجربـۀبـینکـهشـدطراحـیکلـیفرضـیۀیـکنیـزتأملینظریههايازاستفادهبا•

دموکراتیـکاجتمـاعیتجربۀ.داردوجودرابطهآناندموکراسیبهگرایشوافراددموکراتیک

تعریـفدموکراتیـکخانوادگینگرشهايواجتماعیمداراياجتماعی،مشارکتمؤلفۀسهبا

دتشـبادموکراسیتجربۀمتغیریعنیدموکراتفرهنگمیدهدنشانپیرسوننتایج.استشده

میـانازواستدموکراسیبهگرایشبرمهمیتأثیرگذارعامل0/37حددرمطلوبینسبتا ًرابطۀ

خـانوادگینگـرشهـاي0/38پیرسـونضـریببـااجتماعیمشارکتترتیببهآنسهگانۀابعاد

.دارنـدرابطـهدموکراسـیبـهگـرایشبـا0/13ضـریببـااجتمـاعیمـدارايدرنهایـتو0/16

دردموکراسـیبـهگـرایشمیـزاننـابرابرينیـزطرفـهیـکواریـانسآزمـوننتـایجهمچنـین

میکندتأئیدرادموکراتیکاجتماعیتجربۀباگروههایی



نتایج پژوهش

یاجتمـاعمشـارکتبارابطهدرگستردهاينظريادبیات•
مؤلفۀیکبهعنوانمـدنیسـازمانهـايدرعضـویتو

سرمایۀنظریهپردازان.داردوجودمدنیفرهنگاساسی
انبهعنوعمومیاعتمادوداوطلبانهفعالیـتبـراجتمـاعی

.نـددارتأکیـددموکراسـی،شـکوفاییبـرايعمومیزمینۀ
مدارسبهعنوانراداوطلبانهانجمنهايتوکویلدو

.میگرفتنظردردموکراسی

•



نتایج پژوهش

طبـق.اسـتشـدهگرفتـهنظردراجتماعیمدارايدموکراتیک،اجتماعیتجربۀدیگرمؤلفۀ•
.یابـدگسـترشجامعـهدرمـیتوانـدگفـتوگـوطریـقازدموکراسیتأملی،رویکردهاينظریۀ

اوتهامتفتحملومداراتـأملیدموکراسـیاصـولطبـقدارد،وجـودتفـاوتونظـراخـتالفکهشرایطیدروگوگفت•
.مییابدافزایشزنیدموکراسیبهگرایشیابد،فزایشاجتمـاعیمـدارايهرچـهکـهفرضـیهایـنبـااسـتگفتوگوپیشنیاز

نظـردرایـرانگونـاگونشـهرهاياهـالیوایرانـیمختلـفاقـوامبـهنسبتمـدارااجتمـاعی،مدارايپژوهشایندر
.دمیکنتأییدرادموکراسیبهگرایشواجتماعیمدارايبینرابطهوجودپژوهشهايیافته.اسـتشـدهگرفتـه
خـانواده.اسـتدمـوکراتخـانوادگینگـرشهـايدموکراتیـک،اجتمـاعیتجربـۀسـوممؤلفـۀ

دربـارةافـرادازمـیتوانسـتیموداشـتهانـدزیسـتهتجربۀآندرهمهکهبوداجتماعینهادعمومیترین
نهادهـايمهـمتـرینازیکـیخـانوادهگیدنز،نظرطبقهمچنین.کنیمسؤالآندردموکراتیکرابطۀ

خـانوادگینگرشهـايبینرابطهوجودفرضیه.شودتمرینآندربایددموکراسیکهاستاجتماعی
نگـرشهـايهرچهبهطوریکه.شدتأییدپژوهشدادههايطبقدموکراسیبهگرایشودموکراتیک

.مییافتافزایشآناننزدنیزدموکراسیبهگرایشبود،دموکراتیکخانوادهدرافراد
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بـرايمـیتوانـدتـأملیرویکـردازمتـأثرفرهنگـیتحلیلکهمیدهدنشانپژوهشیافتههاي•
خـوداجتمـاعیزنـدگیدرافـرادهرچـهکـهمعنـیایـنبـهشـوداسـتفادههـمایرانـیجامعـۀ

.دارندسیاسیسطحدردموکراسیبرقراريبهنیزبیشتريگرایشباشند،دموکراتیکتر
جهـتدرامـامعنـاداررابطهدموکراسی،بهگرایشوافرادسنبینکهدادنشانتحقیقنتایج
دموکراسـیبهگرایشباشدافرادکمترسنچههرکهمعنابدینداردوجود0/22میزانبهعکس
وجـودرابطـهدموکراسـیبـهگـرایشوخـارجیهايرسانهازاستفادهبینهمچنین.استبیشتر
بـهگـرایشمیـزانمـییابـدافـزایشخـارجیرسـانههـايازاسـتفادهچـههـربهطـوریکـهدارد

.مییابدافزایشنیزدموکراسی

ایـندرشـدهبررسـیمسـتقلمتغیرهايمیانازمتغیرهچندرگرسیوندادههاياساسبردرنهایت•
فرهنگـیسـرمایۀترتیببهآنهاتأثیرمیزانبتاضریبمقدارحسببرکهمیمانندباقیمتغیر3تحقیق

بـافرهنگـیسـرمایۀ.اسـت0/087اقتصـاديسـرمایۀوو0/15بادموکراتیکاجتماعیتجربۀ0/47با
اجتمــاعیتجربــۀآنازپــس.اســتداشــتهوابســتهمتغیــربــرراتــأثیربیشــترین52/کــلاثرگـذاري
در.داردقـرارسـومرتبـهدر098/کـلاثرگـذاريبااقتصاديسرمایۀ.داردقرار0/15بادموکراتیک

میکنتبیینراوابستهمتغیرتغییراتدرصد34ماندهباقیمستقلمتغیرسهاینمجموع


