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 گرايش به دموكراسي در بين شهروندان تهراني  شناختي  جامعه تحليل
  

  يمنصور وثوق سيف اله سيف اللهي، ،اصطهباناتي مهدي مرشدي سيد
  

 )15/07/98، تاريخ پذيرش15/01/98(تاريخ دريافت
  

  چكيده
شناسي معاصـر اسـت. در همـين راسـتا      هاي اصلي مورد توجه در جامعه دموكراسي از موضوع

گرايش شـهروندان تهرانـي بـه دموكراسـي پرداختـه       شناختي تحليل جامعه موجود به تحقيق
هـاي   سياسـي، آزادي  -هاي برابر اجتمـاعي  گرايش به دموكراسي با توجه به ابعاد فرصت .است

پيمايش اسـت و   تحقيق روشسياسي و سكوالريسم مورد بررسي قرار گرفته است.  -اجتماعي
اي بر حسب محـالت شـهر تهـران     اي چند مرحله گيري خوشه نمونهگيري از  براي انجام نمونه

گيـري كـوكران، از    نهنفر به كمك فرمول نمو 604اي به تعداد  حجم نمونه استفاده شده است.
نتـايج تحقيـق حـاكي از     انتخـاب شـد.   1396در سـال  سال  20شهروندان تهراني باالي  بين

بررسـي عوامـل اجتمـاعي اثرگـذار بـر       گرايش مثبت يا نسبتاً مثبت افراد به دموكراسي است.
سـرمايه  و  متغيرهاي مستقل سـن، سـرمايه فرهنگـي    بينكه  گرايش به دموكراسي نشان داد

نتايج رگرسيون نشان داد  معنادار وجود دارد. اي رابطه گرايش به دموكراسي متغير و دياقتصا
متغير مستقل و يك متغير وابسته، مدل مناسبي است  3مركب از  تحقيقمدل رگرسيوني  كه

  كنند. بيني را پيش گرايش به دموكراسيو مجموع متغيرهاي مستقل قادرند تغييرات متغير 
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هـاي   ، آزاديسياسـي  -هـاي برابـر اجتمـاعي     فرصـت ش به دموكراسـي،  گراي :مفاهيم اصلي
    ، سرمايه فرهنگي، سرمايه اقتصادي.، سكوالريسمسياسي - اجتماعي

  
  و بيان مسأله مقدمه

ويژه پس از فروپاشي اتحـاد جمـاهير شـوروي و فـرو ريخـتن ديـوار بـرلين،         در قرن بيستم و به
سياسـي مطـرح شـده اسـت. حقانيـت و مشـروعيت        ترين شيوه زيست دموكراسي به عنوان مطلوب

آمريكايي آن خارج شـده و در سراسـر   -دموكراسي به عنوان بهترين نوع فرمانروايي از امكان اروپايي
هاي سياسي براي كسب مشروعيت و تـداوم حيـات خـود از     جهان نفوذ كرده است. اينك همه نظام

هادهاي سياسي دموكراتيـك مـدعي چنـين    جويند و با ايجاد بعضي از ن برچسب دموكراسي سود مي
آمريكـاي التـين خـود را از زيـر      70و  60هاي  حقانيت و مشروعيتي هستند. كشورهاي نظامي دهه

اند و به سمت تأسيس و تقويـت نهادهـاي دموكراتيـك حركـت      هاي نظامي خالص كرده بارحكومت
هاي معاصر خاورميانـه و   حكومت هاي غير دموكراتيكي مانند برخي از اند. به همين ترتيب نظام كرده

موارد متعدد ديگر با تشكيل پارلمان و يك نظام حزبي مدعي داشتن دموكراسي هسـتند. بـا وجـود    
توان به اين نتيجه رسيد كـه عمـالً چيـزي بـا عنـوان       ها مي اين، با نگاهي حتي سطحي به اين نظام

هـا قـالبي از دموكراسـي را     نظـام  دموكراسي در بسياري از اين كشورها وجود نـدارد. برخـي از ايـن   
اند. محتوايي كه شايد با محتواي  اند و محتواي خاص  مورد نظر خودشان را درون آن قرار داده گرفته
هاي اقتدارگرا چندان تفاوتي نداشته باشد. اين قالب و محتواها شايد از نظر پژوهشگران سياسي  نظام

هـاي   كننده و فريبنده هسـتند. نظـام   شهروندان گمراهقابل تحليل و فهم باشند ولي براي بسياري از 
غير دموكراتيك از انواع مختلف شايد از روي تجربه سياسي آموخته باشند كه الفاظ مطلوب سياسي 
را به نفع خودشان مصادره كنند؛ اما چنان تعريفي از آن عرضه و ارايه كنند كه با ماهيـت و جـوهره   

تـوان   ). امروزه كمتر كشـوري را مـي  271: 1394باشد (بشيريه، آن مفهوم هيچگونه انطباقي نداشته 
هاي دموكراتيك نداند. تعداد  سراغ گرفت كه دم از دموكراسي نزند و خود را متعهد به اصول و ارزش

افـزايش پيـدا    2002كشـور در سـال    121بـه   1974كشـور در سـال    41كشورهاي دموكراتيك از 
تحقق دموكراسي عوامل متعددي برشـمرده شـده اسـت. هـيچ      ). براي4: 1385اند (عبداللهي،  كرده

عامل واحدي براي تبيين دموكراسي در تمام كشورها يا يك كشور كافي نيست، دموكراسـي حاصـل   
كند. از همه مهمتر، عللي كه سبب گذار به  ها در هر كشور فرق مي هاست و تركيب علت تركيب علت

). 26: 1389سازند تفاوت دارند (فاضلي،  آن را فراهم ميهايي كه تحكيم  شوند با علت دموكراسي مي
توان يك الگوي ثابت را براي تمامي كشورها بدون در نظر داشتن فرهنگ، دين، اقتصاد،  بنابراين نمي

  سياست، جغرافيا و ... ارايه كرد.



 شهروندان تهرانيگرايش به دموكراسي در بين شناختي  جامعه تحليل

5 

 

كـه دغدغـة    اي يكصـد سـاله دارد. بـا آن    خـواهي در ايـران سـابقه    بحث دموكراسي و دموكراسي
هـاي تـاريخي متعـددي     گردد و بعد از آن نيز فرصت وكراسي در ايران به انقالب مشروطيت برميدم

براي دموكراتيك شدن ايران پيش آمده است، تا به حال استقرار دموكراسي جنبة عملي پيدا نكـرده  
). در واقـع گفتمـان دموكراسـي بـر كردارهـايي چـون       4: 1384و تحقق نيافتـه اسـت (عبـداللهي،    

ت قدرت، قانونگرايي، مشاركت، رقابت، تحمل و تساهل، نوگرايي و قرائت دموكراتيك از دين محدودي
  ). 71: 1394تأكيد داشته است (بشيريه، 

ها  هاي موجود در زمينه ظهور و بروز دموكراسي در ايران،  نياز به اتخاذ سياست با توجه به ضعف
سازي دموكراسـي را در جامعـة     قابليت بوميهايي است كه ضمن ايجاد همبستگي اجتماعي،  و برنامه

مـردم در مـورد     ريزي در اين زمينه داشتن آگاهي نسبت بـه نگـرش   ايران داشته باشند. براي برنامه
تواند راهگشا باشد. بنـابراين بـا در    هايي كه توسط حكومت در حال اجرا است، مي ها و برنامه سياست

بروندادهاي حكومت در ايران، سعي شده است تا گـرايش  ها و  گذاري نظر داشتن دروندادها، سياست
توانــد نشــان دهنــدة   هــاي حكومــت و حكمرانــي كــه مــي شــهروندان تهرانــي نســبت بــه واقعيــت

  گريزي شهروندان باشد، بررسي شود.  جويي يا دموكراسي دموكراسي
بنابراين پرسش آغازين تحقيق حاضر ايـن اسـت كـه وضـعيت گـرايش شـهروندان تهرانـي بـه         
دموكراسي چگونه است و چه عواملي بر گرايش به دموكراسي تأثير دارند؟ منظور از دموكراسـي، در  

هاي برابر  سياسي، ايجاد فرصت -هاي اجتماعي  تحقيق، يك روش حكومتي است كه براي آزادي  اين
  كند. ريزي مي گذاري و برنامه سياسي و رابطه دين با سياست؛ سياست -اجتماعي 

  
  يقتحق پيشينه

دربارة دموكراسي، گرايش بـه دمكراسـي و عوامـل مـؤثر بـر آن در جهـان و ايـران مطالعـات و         
  شود. ها اشاره مي تحقيقاتي صورت گرفته است كه در بخش زير به برخي از آن

 اجتمـاعي  عوامـل  بررسي و دموكراسي به گرايش ميزان ) در مقاله خود به مطالعة1394پناهي (
 نمونـة  روش تحقيق پيمـايش اسـت و جمعيـت   . است دان تهراني پرداختهدر بين شهرون آن بر مؤثر

 بـه  گـرايش . دهنـد  مـي  تشـكيل  تهـران  شـهر  بـاالي  بـه  سـال  20 شهروندان از نفر 643 را تحقيق
 تبيينـي  هاي يافته. است شده تعريف رفتاري و نگرشي بعد دو با نظري، مباني به توجه با دموكراسي

 و فرهنگـي  سـرمايه  نظيـر  طبقـاتي،  عوامـل  و دموكراسي به ايشگر بين كه است آن تحقيق نشانگر
 اجتمـاعي  تجربـة  ماننـد  فرهنگـي  عوامـل  و دموكراسـي  بـه  گـرايش  همچنـين  و اقتصـادي  سرمايه

 معنـادار  اي رابطه) دموكرات خانوادگي هاي نگرش اجتماعي، مشاركت اجتماعي، مداراي( دموكراتيك
 همچنـين  كننـد؛  مي تبيين را وابسته متغير تغييرات صددر 34 متغيرها اين طوري كه به دارد؛ وجود
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دارد.  دموكراسـي  بـه  گـرايش  ميزان بر را تأثير بيشترين فرهنگي سرمايه مستقل، متغيرهاي بين در
  ).1394(پناهي، 

بـه  » هويت جمعي و نگـرش بـه دموكراسـي در ايـران    «اي با عنوان  )، در مقاله1385عبداللهي (
پرداختـه  اسي و رابطه آن با هويت جمعي آنان در ميـان اقـوام ايرانـي    بررسي نگرش مردم به دموكر

 ششنفر نمونه از اعضاي  1120تحقيق به روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه و در مورد  است.
 اعضـاي  كليـه  تحقيـق  آمـاري  جمعيـت  .اسـت  گرفتـه  انجام لر و آذري، بلوچ، عرب، فارس،كرد قوم
 انـد.  آبـاد بـوده   خرم سنندج و اصفهان، ،تبريز، زاهدان، اهواز شهرهاي در ساكن اقوام باالتر و سال18

عـالوه بـر    .استمثبت اقوام مورد بررسي به دموكراسي  نتايج تحقيق حاكي از نگرش مثبت يا نسبتاً
در كنـار   ثير مثبت و معنادار هويت جمعي بر نگرش به دموكراسـي اسـت.  أنتايج حاصل بيانگر ت اين،

رابطـه بـين    قوميت، تحصيالت، ضاع كشور،او از رضايت همانند ديگري متعدد ملعوا  هويت جمعي
عوامـل مزبـور در مجمـوع     انـد.  استفاده از اينتر نت و ... بر نگرش به دموكراسي تاثير داشته مذهبي،
  ).1385(عبداللهي،  اند درصد تغييرات نگرش به دموكراسي را تبيين نموده 65بيش از 

پردازد كه  به عواملي مي» موانع توسعه سياسي در ايران«اي با عنوان  طالعه)، در م1380بشيريه (
بندي كلي سـه مـانع    در دوران حكومت پهلوي مانع توسعه سياسي ايران بودند. بشيريه در يك جمع

هـاي   شمارد كه عبارتند از: ساختار قـدرت سياسـي، چنـد پـارگي     اساسي براي توسعه سياسي بر مي
هــاي حــاكم. ســاختار قــدرت عمــودي مطلقــه،   ي و فرهنــگ سياســي گــروهاجتمــاعي و ايــدئولوژ

ناپذير بودند و فرهنـگ پاتريمونيـالي    هاي اجتماعي كه اغلب نسبت به هم بيگانه و سازش چندپارگي
كه بر تابعيت تأكيدي مطلق دارد، زمينه را براي توسعة سياسي ايران در دورة پهلوي نامساعد كـرده  

  ).1380بودند. (بشيريه، 
 هـا  ها و نظريه مجموعه مقاله ،شناسي مسائل اجتماعي ايران جامعه) در كتاب 1386سيف اللهي (

هـاي ماقبـل    دولت جمهوري اسالمي نتوانسته است از مشخصة خودكامگي دولـت  كند كه عنوان مي
بـه   آن هاي سياسي عصر جهاني كه كفـة سـنگين   خود بگسلد لذا براي حفظ قدرت در مقابل ارزش

هـاي   تـوان مهمتـرين ويژگـي    گيرد. در يك نگاه كلي مـي  هاي دموكراسي است قرار مي سمت ارزش
نظـام مـديريتي در ايـران در طـول      د:برهاي نظام مديريتي در ايران را چنين نام ب تاريخي و شاخص

در انتخاب مديران و نحوه اعمال مديريت، كمتر به آرا و  سويه و از باال به پايين بوده است؛ تاريخ يك
مردم در تمـام   شود؛ كه برخي مواقع به اين امر تظاهر مي هاي مردم توجه شده است. گو اين واستخ

مرزبنـدي طبقـاتي و    انـد؛  جريانات به عنوان سياهي لشكر و ابزار حكومتي مورد استفاده واقـع شـده  
 هاي اجتماعي و مـديريت جامعـه از سـوي ديگـر، مشـخص نبـوده اسـت؛        پايگاه اجتماعي بين گروه

گري و زورگويي استفاده نمـوده اسـت.    يريت در اداره جامعه بيشتر از امر و نهي و ابزارهاي سلطهمد
هاي اجتماعي در جامعه  يي بين مديريت و گروه سويه، نابرابر و ناعادالنه بنابراين، روابط اجتماعي يك
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ست تا در امور هاي اجتماعي و فرهنگي فرصت داده ا مديريت جامعه كمتر به گروه حاكم بوده است؛
هـي،  لاجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مشاركت فعال، جدي و واقعي داشـته باشـند (سـيف ال   

1386 :165(.  
ابعاد عمده » نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي«)، در بخش نخست كتاب 1964( 1اينگلهارت

هـا و   تغييـر ايـن ارزش   هـاي بنيـادي را مـورد واكـاوي قـرار داده و نحـوه       المللي در ارزش تغيير بين
كند. بخـش دوم كتـاب،    ها به واسطه كنش متقابل ميان سنت و نوسازي را آزمون مي گيري آن شكل

كنـد. در   هاي ابراز وجود) را بر دموكراسي آزمون مـي  اثر يك بعد مهم از تغيير ميان فرهنگي (ارزش
سي، بدون توجه به نحـوه سـنجش   ها و دموكرا اي ميان اين ارزش باره، روابط شديد قابل مالحظه اين

  ).25: 1389يابيم. (اينگلهارت،  آن مي
گفتمـان  » دموكراسـي و هويـت ملـي در تايلنـد    «) در پـژوهش خـود بـا عنـوان     2003( 2كانرز

دموكراسي در تايلند را در طول قرن بيستم مورد بررسي قرار داده است. به نظر او بعد از انقالب سال 
وعي گفتمان دموكراسي در تايلند رواج يافـت كـه بـا شـرايط بـومي      بر ضد سلطنت مطلقه، ن 1932

جا سازگار شد و همين امر موجب همزيستي هويت ملي تايلند با دموكراسي گرديد. بر مبناي اين  آن
تواند موجب  ويژه هويت ملي مي هاي اجتماعي به بررسي تاريخي، همخواني دموكراسي با برخي زمينه

  ).14: 1385استقرار آن شود (عبداللهي،  پايداري دموكراسي بعد از
هـا   هـا و گـرايش   آيد، موضوع دموكراسي و سنجش نگرش كه از تحقيقات مورد بحث بر مي چنان

هـاي   دهـد كـه واقعيـت    هاي داخلـي نشـان مـي    مورد توجه جوامع مختلف بوده است. بررسي پيشنه
شده اسـت. بـا در نظـر داشـتن      تاريخي بسياري مانع از توسعه سياسي و تحقق دموكراسي در ايران

هاي ميداني متناسب با شرايط جامعه كـه   ابعاد تاريخي اين موضوع، ضرورت دارد كه با انجام بررسي
دادهاي حاكميت در ايران است به بررسي وضـعيت موجـود،    ها و برون دادها، سياست وابسته به درون

اي كه رويكردهاي اتخاذ  گونه پرداخت به كار براي تحقق دموكراسي شناسايي علل و عوامل و ارائه راه
  هاي قومي، مذهبي، اقليمي و فرهنگي ايران باشد.  شده همسو و متناسب با ويژگي

  
  مباني و چارچوب نظري

پردازي دربارة دموكراسي در چند دهة گذشته صورت گرفته است و  اي براي نظريه تالش گسترده
ها البته اغتشاش نظري  تبديل شده است. اين تالششناسي سياسي  هاي مهم جامعه به يكي از عرصه

هـا در ايـن    ). با توجه به گسترده بودن نظريه23: 1389اي را نيز پديد آورده است (فاضلي،  گسترده

 
1  .  Englehart 

2  .  Connors 
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شناسي صرفاً به مقوله گرايش به دموكراسي پرداختـه شـده اسـت. گـرايش بـه       مقاله از منظر جامعه
 2وارة هاي فرد به مثابه بخشي از عـادت  انند ساير گرايشم 1دموكراسي طبق چارچوب تئوريك بورديو

هـا همـواره در    شود. از نظر بورديـو انسـان   افراد و متأثر از جايگاه آنان در فضاي اجتماعي، تبيين مي
شان تعريف شـده   فضاي اجتماعي چند بعدي قرار دارند كه عمدتاً بر مبناي موقعيت طبقة اجتماعي

بورديو در نظر دارد صرفاً مبناي ماركسيستي ندارد، بلكـه بـا دسترسـي    است. اما طبقه اجتماعي كه 
فرد به منابع گوناگون نظير شغل، سن، جنسيت، وضعيت تحصيالت، ميزان آشنايي و آگاهي از امـور  

ربـط و نـه فقـط بـا      شود. طبقات با ساختار روابط ميان همة اين خصوصـيات ذي  فرهنگي تعريف مي
  ).99: 1394شوند (پناهي،  بندي مي تهها دس تأكيد بر يكي از آن

نشـاند. سـخن گفـتن از فضـاي      بورديو اصطالح فضاي اجتماعي را به جاي طبقه اجتمـاعي مـي  
هـاي اقتصـادي و    هاي بنيادي به خصوص تفاوت اجتماعي به اين معنا است كه بدون توجه به تفاوت

خوانش معتبـر را تحليـل رابطـه    توان هيچ كس را با ديگري در يك گروه جاي داد. او  فرهنگي، نمي
گونه كه بورديـو   داند. آن هاي فرد مي ها يا همان گرايش گيري ميان جايگاه اجتماعي، امكانات و موضع

ها و وقـايع مشـابهي دارنـد كـه تجربـه و       انديشد، افراد در يك فضاي اجتماعي مشترك، موقعيت مي
شـود از جملـه    پردازي مي ي مختلفي مفهومها كند. عادت واره به شيوه عادت واره مشتركي ايجاد مي

يافته  ها و ترجيحات و ساليق، به عنوان رفتار تجسم هاي تجربي براي كنش، به عنوان انگيزش گرايش
بيني مورد باور كنشگران و به عنوان اشـتياق و توقعـاتي مربـوط بـه زنـدگي.       و به عنوان نوعي جهان

ياق فراينـدهاي اجتمـاعي شـدن بـه كـنش شـكل       هايي است كه بـه سـ   واره هنجارها و ارزش عادت
واره ايـن   كند. يكي از كاركردهاي مفهوم عادت هايي را براي كنش تنظيم مي بخشد و دستور عمل مي

بينـي كـرد    تـوان رفتارهـاي وي را پـيش    بخشد و از همين رو مـي  است كه به اعمال فرد وحدت مي
طـور   تماعي است. اين فضـاي اجتمـاعي بـه   واره محصول جايگاه فرد در فضاي اج ). عادت99(همان، 

شـود. از نظـر بورديـو توزيـع ايـن دو سـرمايه        ويژه با دو بعد سرمايه اقتصادي و فرهنگي تعريف مي
كند.  هاي مخالفي است كه خطوط اصلي شكاف و تضاد را در جوامع تعيين مي مشخص كنندة جريان

د كه در ايـن دسـتگاه دو بعـدي (سـرمايه     عامالن اجتماعي تا آنجا با يكديگر داراي مشتركات هستن
هايشان بستگي به اين دارد كـه چقـدر    اقتصادي و فرهنگي) به يكديگر نزديك باشند و ميزان تفاوت

در اين دستگاه از هم فاصله دارند. بودن در يك فضا يعني تفاوت داشتن و ايـن واقعيتـي اسـت كـه     
لي از طريق تفاوت و تمايز در رفتارهاي مصرفي و طور ك كند. اين تفاوت به رفتار عامالن را تنظيم مي

هاي سياسي فرد است  ها، تفاوت در گرايش شود و يكي از اين سبك زندگي متفاوت افراد مشخص مي

 
1  .  Bourdieu 

2 . Habitus 
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كنـد.   دهي به جنـاح چـپ مطالعـه مـي     دهي به جناح راست و در مقابل آن رأي كه بورديو آن را رأي
هـاي   هاي متفـاوتي را راجـع بـه شـيوه     تماعي نگرشبورديو معتقد است جايگاه متفاوت در فضاي اج

هايي كه ممكن است به سـمت   دهد. شيوه و نگرش هاي آنان شكل مي زندگي اجتماعي افراد و تجربه
). بـا در نظـر داشـتن نظريـه بورديـو در سـطح       100دموكراسي يا اقتدارگرايي متمايل باشد (همان، 

اره ضرورت دارد كه براي بررسي فضاي حاكميتي به و گيري از مفهوم عادت كنشگران اجتماعي و بهره
. محـيط  1: اسـت  زيـر  ابعـاد  پرداخت. الگوي ايستون داراي، 1الگوي سيستمي ديويد ايستونتشريح 

هـا، نقـدها و    دادها يا نهادها: اين بخش خواست درون. 3؛ محيط دروني. 2؛ المللي نظام بيروني يا بين
هاي جامعه  هاي اجتماعي و پشتيباني ها و شبكه ها، انجمن هشده از سوي احزاب، گرو هاي طرح چالش

هـا و   حوزه حكومت: در اين حوزه در پاسخ به خواسته. 4؛ گيرد مدني و سرمايه اجتماعي را در بر مي
هـا:   دادهـا يـا داده   بـرون . 5؛ شود ها تبديل مي ها به داده گذاري و نهاده نقدهاي جامعه مدني، سياست

. ايـن حـوزه   است ها، قوانين، كاالها و خدمات ر برگيرنده راهبردها و تصميمدكه بخش ديگري است 
بازخوردها: اين بخـش در  . 6؛ گويي است مربوط به پيامدهاي حكمراني خوب يعني كارآمدي و پاسخ

 پيوند با واكنش مثبت يا واكنش منفي سرمايه اجتماعي و جامعه مدني به حكومت و حكمراني است
  .)138 :1388(سردارنيا، 

  
  الگوي سيستمي ديويد ايستون

  محيط بيروني نظام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: الگوي سيستمي ديويد ايستون1الگوي   

 
1 . David Easton 

 

 

 

    ها چالش و ها، نقدها خواسته - 1                   ها                                   اهبردها و تصميمر -1
  ها پشتيباني -2               قوانين و مقررات                                    - 2 
                                    خدمات و كاالها                                                   -3

  محيط دروني
بازخوردها     

ها (بروندادها) داده نهاده (دروندادها)  
حوزه تبديل نهاده به داده

گذاري و  (سياست
گيري در حكومت)تصميم
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  هايي دارد: سودمندي ايستون كاربرد الگو
هـا. در   ها و پشـتيباني  . تعامل جامعه مدني و سرمايه اجتماعي با حكومت در چارچوب خواسته1

بنـدي جامعـه مـدني و     ياسي، نمـادين، مـالي و پـاي   اين تعامل حكومت همچنان كه از پشتيباني س
هـا،   شود ناگزير است در برابـر خواسـته   سرمايه اجتماعي به قانون، نظم و مصالح جمعي برخوردار مي

گو باشد. همچنين اين الگو در بخش مربوط به  هاي طرح شده از سوي اين حوزه پاسخ نقدها و چالش
ازه زمينه را براي پا گرفتن سرمايه اجتمـاعي و مشـاركت   دهد كه حكومت تا چه اند نهاده، نشان مي

هـا، نقـدها و    هـا، خواسـته   ها و شبكه ها و احزاب فراهم كرده است. در اين حوزه، انجمن مدني انجمن
  گويي دارند.  كنند و از آن انتظار پاسخ هاي اعضا را به حكومت منعكس مي شكايت

يامـدهاي حكمرانـي خـوب (در چـارچوب كارآمـدي،      دادهـا، برآينـد و پ   . در بخش مربـوط بـه بـرون   2
  ها) را در بر دارد. هاي برابر براي همه گروه گويي، توزيع عادالنه و منصفانه كاالها و خدمات، ايجاد فرصت پاسخ
. همچنين عنصر بازخورد مثبت و منفي در اين الگو، پايايي تعامـل دولـت بـا جامعـه مـدني و      3

هـا و اشـتباهاتش    سازي نظام از كاستي د. بازخورد منفي براي آگاهكن سرمايه اجتماعي را تضمين مي
شـود. بـازخورد مثبـت نيـز مشـروعيت،       بايسته و سودمند است و از اين رهگذر، نظـام توانمنـد مـي   

   .)138 :1388دهد (سردارنيا،  دلبستگي و اعتماد عمومي به نظام سياسي را افزايش مي
 ديـالكتيكي  رابطـه  بـه  و باور  حاكميت و جامعه در ايرانتحقيق با در نظر داشتن شرايط  يندر ا

 نسبت بـه كنشگران  هاي گوناگون افراد در فضاهاي اجتماعي، نظر و وجود تجربه ساختار و عامل بين
دادهاي حكومت است، بـا در نظـر    ها و برون گذاري دادها، سياست هاي جامعه كه حاصل درون واقعيت

سياسـي و   -هاي اجتمـاعي   سياسي، آزادي -اي برابر اجتماعي ه داشتن متغيرهاي گرايش به فرصت
شود و تأثير عواملي مانند سن، سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي بر ميـزان   بررسي مي سكوالريسم

هـا و عوامـل    متغيرهـاي مـذكور و رابطـه بـين آن     گيرد. گرايش به دموكراسي مورد سنجش قرار مي
هـاي اجتمـاعي و    د كه تضادها و كشـمكش نقابليت آن را داركراسي تأثيرگذار بر گرايش افراد به دمو

د كه تحت تأثير ساختارهاي اقتصادي، سياسي نرا در جامعه نشان ده ها تاريخي و همچنين نابرابري
با در نظـر داشـتن يـك    اند.  و بر تصوير ذهني افراد تأثير گذاشته اند و اجتماعي توليد و بازتوليد شده

و كارآمدتر باشند به همان انـدازه نظـام      ، اثربخش نهادهاي حاكميتي باثبات هر چه وضعيت مطلوب
 است. و همسو با حاكميت تر قوي ،تر انگيزشي در جامعه سالم

  
  ها فرضيه

طوري كه هـر چـه سـن افـزايش يابـد،       به رابطه وجود دارد. گرايش به دموكراسي و ن سنبي. 1
  يابد.  ميزان گرايش به دموكراسي كاهش مي
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طوري كـه هـر چـه ميـزان      به رابطه وجود دارد. گرايش به دموكراسيو  سرمايه فرهنگيبين . 2
  يابد. سرمايه فرهنگي افزايش يابد، ميزان گرايش به دموكراسي نيز افزايش مي

طوري كـه هـر چـه ميـزان      . بهرابطه وجود دارد گرايش به دموكراسيو  سرمايه اقتصاديبين . 3
  يابد.  يابد، ميزان گرايش به دموكراسي نيز افزايش ميسرمايه اقتصادي افزايش 

 
  تحقيقالگوي نظري 

  
  
  
  
  

  دموكراسيبه افراد گرايش  عوامل اثرگذار برالگوي نظري و تحليلي  .2الگوي 
  

  شناسي   روش
ها استفاده شـده اسـت.    آوري داده نامه براي جمع و  ابزار پرسش پيمايش روش در اين مطالعه از

هستند و طبق فرمول  1396سال به باالي شهر تهران در سال  20تحقيق شهروندان جمعيت آماري 
اي از بـين محـالت شـهر تهـران      گيري چند مرحله نفري به شيوة نمونه 604كوكران جمعيت نمونة 

اند. براي رسيدن به نمونه تحقيق مراحل مختلفي طي شده است. در مرحلـه اول، روش   انتخاب شده
هاي هـر يـك از    گيري پيمايش حاضر شامل كليه بلوك ساده كه چارچوب نمونه گيري تصادفي نمونه

گيـري   هاسـت. مرحلـه دوم، روش نمونـه    محالت شهر تهران به انضمام تعداد خانوار ساكن در بلـوك 
هـاي نمونـه را بـر حسـب      سيستماتيك، در اين مرحله بايستي خانوارهاي موجود در هر يك از بلوك

طـور   اي، بـه  گيـري طبقـه   هنما مشخص كرد و در مرحله سوم، روش نمونـه اطالعات موجود نقشه را
اي و سپس انتخاب نسبت مقتضي از هر طبقـه بـه نمونـه     همزمان مطابق با طبقات متغيرهاي زمينه

  مد نظر رسيد. 
بـراي سـنجش    و اتيد دانشـگاه و افـراد متخصـص   اسـ از نظر  رواييدر اين تحقيق براي سنجش 

كرونباخ استفاده شده است. نتايج سـنجش پايـايي نشـان داد كـه ميـزان ايـن       پايايي از روش آلفاي 
هاي برابـر   ، در مورد متغير فرصت827/0سياسي برابر با  -هاي اجتماعيضريب در مورد متغير آزادي

و در مـورد متغيـر    70/0، در مورد متغيـر سكوالريسـم برابـر بـا     759/0سياسي برابر با  –اجتماعي 
مـذكور  مقدار آلفاي استاندارد شده مربوط به متغيرهـاي  است.  847/0ي برابر با گرايش به دموكراس

  ها برخوردارند. همسازي دروني قابل قبولي جهت سنجش شاخصاز ها  دهد كه گويه نشان مي

 سرمايه فرهنگي
هايگرايش به دموكراسي (آزادي

هاي برابر  سياسي؛ فرصت -اجتماعي
 والريسم)اجتماعي و سك - سياسي

 سن

 سرمايه اقتصادي
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  و عملياتي كردن متغيرها عريف مفاهيمت
دي، اغلـب بـر   : بورديو در تعريف فضاي اجتماعي عالوه بر مفهـوم تعـين اقتصـا   1فضاي اجتماعي

مفهوم سرمايه فرهنگي تأكيد دارد. براي بورديو جايگاه اجتماعي به عنوان يـك موقعيـت فـردي در    
  ).104: 1394هاي اقتصادي و فرهنگي است (پناهي،  سلسله مراتب اجتماعي محصول هر دو سرمايه

هـادي پيـدا   : شامل درآمد و ساير منابع مالي است كه در قالب مالكيت جلوه ن2سرمايه اقتصادي
). در اين تحقيق 104شود (همان،  هاي مادي و مالي را شامل مي كند. به عبارت ديگر كلية دارايي مي

  گو است. منظور از سرمايه اقتصادي ميزان درآمد افراد پاسخ
اي بـر   هاي نمادين است كه از يك سو به معلومات كسب شده اي از ثروت : مجموعه3سرمايه فرهنگي

دانشـي   اند (حالت متجسـد) ماننـد بـه    شكل خصائل ديرپاي فكري و جسمي، دروني شدهگردد كه به  مي
دست داشتن، با فرهنگ توسعه يافته و به زبان و نحوة بيان تسلط داشتن. از سوي ديگر در حالت نهادينه 

). 104شود  (همـان،  هاي اجتماعي اطالق مي شده در جامعه به صورت عناوين، مدارك تحصيلي و جايگاه
  گو است. ر اين تحقيق منظور از سرمايه فرهنگي ميزان تحصيالت افراد پاسخد

ت و نگرششان نسبت به امـور و  ابيني، احساس افراد معموالً در طول زندگي شناخت، جهان: 4سن
رود كـه سـن افـراد در     رو انتظـار مـي   شـود. از ايـن   ها و در كل، به جهان پيرامون عـوض مـي   پديده
اين متغير است ها  منظور از سن افراد، سن مداوم آن اين تحقيقگذار باشد. در گيري افراد تأثير جهت

  مورد سنجش قرار گرفته است. اين سوال كه چند سال سن داريد،با استفاده از 
: اين مفهوم بر اساس گرايش به سه شاخص كلي دموكراسي شـامل الـف)   5گرايش به دموكراسي

بخشي به حكومت و  گيري عمومي، مشروعيت ايي تصميمحاكميت مردم به معناي واگذاري قدرت نه
كه هر شـهروند بـالغ بـا     نظارت بر آن به همه شهروندان بالغ جامعه ب) برابري سياسي، به معناي آن

گيري عمومي از حق مساوي برخـوردار اسـت،    هر شهروند بالغ ديگر براي مشاركت در فرايند تصميم
عموم مردم در موردي با هم توافق نداشته باشند، حكومت  ج) حكومت اكثريت، به اين معنا كه وقتي

). 140: 1374بايد بنا به خواست شمار بيشتر عمل كند و نه شمار كمتر تعريف گرديده است (رنـي،  
هـاي نگرشـي دموكراتيـك     اي از ويژگـي  تعريف محقق از گرايش به دموكراسي با توجه به مجموعـه 

دادهـاي حاكميـت اسـت و بـا در نظـر داشـتن ابعـاد         و برونها  گذاري دادها، سياست نسبت به درون
  سياسي و سكوالريسم تعريف شده است. -هاي برابر اجتماعي سياسي، فرصت -هاي اجتماعي آزادي

 
1  .  Social Space 

2  .  Economic capital 

3  .  Cultural Capital 

4  .  Age 

5  .  Tendency to democracy 
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هاي برابر  : در نظام دموكراتيك، شهروندان بايستي از فرصت1سياسي - هاي برابر اجتماعي فرصت
خوردار باشند و هر كس بتواند بـراي رسـيدن بـه    جهت كسب مناصب مختلف اجتماعي و سياسي بر

مرحله نمايندگي سياسي مردم آزادانه كانديدا شود و فرصت تحرك اجتماعي و پويايي براي او فراهم 
فراتر از احزاب و انتخابـات، فرصـت تشـكيل و پيوسـتن بـه مجـامع و       «باشد؛ همين طور بايد بتواند 

اين موضوع نيز شاخصي مهـم  » هاي خود داشته باشد ارزشهاي آزاد را به منظور بيان عاليق و  گروه
بـراي عمليـاتي كـردن ايـن متغيـر بـه        .)175 :1388شود (سـردارنيا،   براي دموكراسي محسوب مي

ها، حق انتخاب براي پوشش زنان، خروج زنـان از كشـور،    موضوعاتي از قبيل حضور زنان در ورزشگاه
و  دولت، آموزش در بين اقوام مختلف بـه زبـان مـادري   هاي اهل سنت در كابينه  استفاده از ظرفيت

   توجه شده است.قانون اساسي بازنگري در 
هاي كليدي دموكراسي، ميـزان اهميتـي اسـت     : از جمله شاخص2سياسي -ي هاي اجتماع آزادي

دهد. وجود آزادي بيـان، آزادي فعاليـت    هاي عمومي و فردي در جامعه مي كه نظام سياسي به آزادي
هاي مختلـف سياسـي،    هاي مختلف همچون مطبوعات گوناگون و آزادي فعاليت احزاب و گروه رسانه

توان براي سنجش دموكراسي در يك جامعـه و مقايسـه    هايي است كه مي اجتماعي از جمله شاخص
  آن با جوامع ديگر به كار برد. بديهي است براي به وجود آمدن شـرايط الزم جهـت فعاليـت آزادانـه    

اهميـت   حـس ، افزايش مشاركت سياسـي مـردم و رشـد    ها آناحزاب، رقابت سازنده ميان ها و  گروه
هـاي آزاد و فعـال    نسبت به تعيين سرنوشت خود، الزم اسـت ابزارهـاي مـورد نيـاز همچـون رسـانه      

 برپايي و اقتصادي -ي مطبوعات زنده و آزاد فراهم شود و آزادي الزم براي بيان مسائل مختلف سياس
  تـر باشـد، بـالطبع زمينـه     ره فراهماشا مورد هاي آزادي چه هر. شود اعطا مردم به لف،مخت اجتماعات

مشاركت سياسي و رقابت، بيشتر فراهم شده و ميل به ساختار سياسي دموكراتيـك ميسـرتر اسـت.    
هـاي   هـا در نظـام   ها، سبب اهميت بـيش از پـيش آن   هاي جديد و توسعه گسترده آن پيدايش رسانه

براي عملياتي كردن اين متغير به موضوعاتي ماننـد   .)177: 1386نيا،  است (شهرام دموكراتيك شده
هاي اينترنتي، برگـزاري كنسـرت موسـيقي، اسـتفاده آزاد از ديـش       نقش احزاب، فيلتر كردن سايت

ماهواره، تعامل سياسي و اقتصادي با ساير كشورها، واگـذاري امـور بـه اجتماعـات محلـي، بازگشـت       
الورود به ايران، آشتي ملي و حل اختالفات سياسي و آزادي زندانيان سياسـي توجـه    مهاجران ممنوع

  شده است.
اسـت. دنيـوي   » عصـر حاضـر  «: اين اصطالح ريشه در زبان التين دارد و به معنـي  3سكوالريسم

ها، اعمال و نهادهاي مـذهبي تـأثير خـود را از     كردن به معني فرآيندي است كه از طريق آن انديشه
 
1 . Equal Socio - Political Opportunities 
2  .  Socio-political liberties 

3 . Secularism 
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رنگ شدن تأثير مذهب و باورهاي مـذهبي در   كم هطور كلي، دنيوي كردن اشاره ب دهند. به يدست م
. براي عملياتي كردن اين متغير به ايـن موضـوع   )300 :1384(عضدانلو،  استجامعه   زندگي روزمره

د و ضرورت يا عـدم  مبناي سياست و حكمراني در ايران بر اساس دين و دستورات ديني باشكه بايد 
جهت رفع مشكالت سياسي و اجتماعي توجه مشاغل كليدي و  ها روحانيون در پستورت حضور ضر

  شده است. 
  

  هاي تحقيق يافته
  هاي جمعيت نمونه  ويژگي

درصـد افـراد    7/49نفر) مرد و  304درصد افراد ( 4/50دهد كه  بررسي جنسيت افراد نشان مي
 592گـو در مجمـوع    پاسخ 604كه از تعداد دهد  نفر) زن هستند. بررسي سن افراد نشان مي 300(

-20نفر) در فاصله سـني (  367درصد افراد ( 8/60ها  اند كه از ميان آن نفر سن خود را عنوان كرده
نفـر)   69درصد افراد ( 4/11) سال، 60-42نفر) در فاصله سني ( 156درصد افراد ( 8/25) سال، 40
انـد. بررسـي ميـزان     ر) بـه ايـن سـوال پاسـخ نـداده     نف 12درصد ( 2سال به باال قرار دارند و  61از 

نفر)  86درصد ( 2/14سواد،  گويان بي نفر) از پاسخ 20درصد افراد ( 3/3دهد كه  تحصيالت نشان مي
نفر) فوق ديپلم و  252درصد افراد ( 7/41نفر) ديپلم،  172درصد افراد ( 5/28ابتدايي و راهنمايي، 

نفر) به 15درصد افراد ( 5/2و  اند داشتهفوق ليسانس و دكتري نفر)  59درصد افراد ( 8/9ليسانس و 
   .اند اين سوال پاسخ نداده

  
  هاي مرتبط با اهداف تحقيق سوال آمار توصيفي

  دانيد؟ خود را به كدام جريان سياسي نزديكتر مي -1
    □به هيچ كدام از جريانات سياسي اعتقادي ندارم        □اصالح طلب        □اصولگرا

  □نظري ندارم        □ساير
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  هاي سياسي بر حسب گرايش به جريانتوزيع فراواني و درصد جمعيت نمونه : 1 جدول

دون ب  گو پاسخ  كل 
  طلب اصالح  اصولگرا  پاسخ

به هيچ كدام از 
جريانات سياسي 
  اعتقادي ندارم

  نظري ندارم  ساير

604  574 30 25 50 374  27  125  
100  95 5 1/4 3/8 5/57  5/4  7/20  

  
 374انـد. تعـداد    نفر به سوال فوق پاسـخ داده  574گو،  نفر پاسخ 604ررسي حاضر از تعداد در ب

درصد) در  7/20نفر ( 125درصد) به هيچ كدام از جريانات سياسي اعتقادي ندارند. تعداد  5/57نفر (
 27اد تعد  درصد) خود را به جريان اصالح طلب، 3/8نفر ( 50اند. تعداد  اين خصوص اظهار نظر نكرده

درصد) خود را به جريان  1/4نفر ( 25درصد) خود را به ساير جريانات سياسي و در نهايت  5/4نفر (
  اند.  اصولگرا نزديكتر دانسته

  اخبار سياسي را از چه طريق كسب كنيد؟ ،دهيد ترجيح مي -2
  □نظري ندارم         □هردو           □رسانه خارجي       □رسانه داخلي

  
  اي بر حسب ترجيح رسانهاواني و درصد جمعيت نمونه توزيع فر: 2 جدول

  نظري ندارم  هر دو  رسانه خارجي رسانه داخلي بدون پاسخ گوپاسخ  كل
604  595 9 144 148 219  84  
100  5/98 5/1 8/23 5/24 3/36  9/13  

  
 219انـد. تعـداد    نفر به سوال فوق پاسـخ داده  595گو،  نفر پاسخ 604در بررسي حاضر از تعداد 

دهند كه اخبار سياسي را از طريق هـر دو رسـانه يعنـي     درصد) ترجيح مي 3/36گويان ( نفر از پاسخ
هاي خـارجي،   درصد) از طريق رسانه 5/24نفر ( 148هاي داخلي و خارجي دنبال كنند. تعداد  رسانه
نفـر   84كننـد. تعـداد    هاي داخلي اخبار را دنبـال مـي   درصد) از طريق رسانه 8/23نفر ( 144تعداد 

  اند.   درصد) نيز در اين خصوص اظهار نظر نكرده 9/13(
  قرار دارد؟اولويت اول كداميك از موارد زير براي شما در  -3

  □نظري ندارم            □عدالت         □آزادي         □امنيت
  

  بر حسب درجه اولويت مفاهيم امنيت، آزادي و عدالتتوزيع فراواني و درصد جمعيت نمونه  :3 جدول
  نظري ندارم  عدالت آزادي امنيت دون پاسخب گواسخپ  كل
604  601 3 260 116 211  14  
100  5/99 5/0 43 2/19 9/34  3/2  
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 260انـد. تعـداد    نفر به سوال فوق پاسخ داده  601گو،  نفر پاسخ 604در بررسي حاضر از تعداد 
 2/19نفر ( 116و تعداد  درصد) عدالت 9/34نفر ( 211درصد) امنيت، تعداد  43گويان ( نفر از پاسخ

درصد) در اين مورد اظهـار نظـر   3/2نفر ( 14اند. تعداد  درصد) آزادي را در درجه اول اهميت دانسته
  اند. نكرده

  آمار توصيفي متغيرها
  ر گرايش به دموكراسيمتغيابعاد آمار توصيفي  :4 جدول

 يارانحراف مع ميانگين  چارك سوم چارك دوم چارك اول گرايش به دموكراسي

 94/9 64/33  40 36 29 سياسي–يهاي اجتماع آزادي

 30/6 71/23  28 24 20 سياسي–يهاي برابر اجتماع فرصت

 23/2 85/6  9 7 5 سكوالريسم

  82/17  99/62  74 65 55 شاخص كلي گرايش به دموكراسي
  

 75صـد و  در 50درصـد،   25اندازه چارك اول، دوم و سوم، حداكثر نمره را به ترتيب در بين  -
دهد. در مورد چارك سـوم كـه معـرف حـداكثر نمـره در بـين اكثريـت         گويان نشان مي درصد پاسخ

سياسـي در بـين    -هاي اجتماعي  گويان است اين معنا وجود دارد كه حداكثر گرايش به آزادي پاسخ
يش ، حداكثر گـرا 28سياسي  -هاي برابر اجتماعي ، حداكثر گرايش به فرصت40گويان  اكثريت پاسخ

  است. 74گويان  و در كل حداكثر گرايش به دموكراسي در بين اكثريت پاسخ 9به سكوالريسم، 
 ميـانگين متغيـر  ، 64/33سياسـي برابـر بـا     -هـاي اجتمـاعي   آزاديگرايش به ميانگين متغير  -

 گـرايش بـه   ميـانگين متغيـر  و  71/23سياسـي برابـر بـا     -هـاي برابـر اجتمـاعي     فرصـت  گرايش به
است؛ اين مقـدار از حـد    99/62است. ميانگين كلي گرايش به دموكراسي  6,30رابر با سكوالريسم ب

  متوسط باالتر است. 
  

  گرايش به دموكراسيمتغير ابعاد ا وه هاي مربوط به گويه بررسي داده
هاي گرايش به دموكراسي داللت بر ابعاد گوناگون ايـن متغيـر دارد و هـر بعـد از      هر يك از گويه

هـاي مثبـت هـم     هاي منفي با گويـه  هاي مربوط به دست آمده است. ابتدا گويه م گويهتركيب و ادغا
هاي مثبت تلقي  هاي منفي به معناي موافقت با گويه است؛ بدين معنا كه مخالفت با گويه  جهت شده

هـاي برابـر    سياسـي، فرصـت   -هاي اجتمـاعي  شده است. اين تركيب به تفكيك ابعاد سه گانه آزادي
گويـان را نسـبت بـه     ياسي و سكوالريسم انجام گرفته است. نتايج حاصله، گرايش پاسخس -اجتماعي

 دهد. دادهاي حكومت نشان مي ها و برون گذاري دادها، سياست دموكراسي با در نظر داشتن درون
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  سياسي -هاي اجتماعي  تغير آزاديم
هاي مرتبط با  نمونه بر حسب گويهتوزيع فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد جمعيت  :5ل جدو

  سياسي - هاي اجتماعي متغير آزادي
 سياسي-هاي اجتماعيآزادي

  ها گويه  شماره

ي ها هآمار  مراتب  تعداد
  دموكراسي

  كل

سخ
پا

 گو 
داد 

(تع
سخ

پا
 

بر)
معت

ي 
ها

  

م (
خالف

الً م
كام

5(  

م (
خالف

م
4(  

ي (
دود

تاح
3(  

م (
وافق

م
م (  )2
وافق

ال م
كام

1(  

م (
دار

ي ن
ظر

ن
0(  

مي
ين

انگ
ارد  
اند

ست
ف ا

حرا
ان

  

1  
به نظر من فيلتر كردن 

هاي اينترنتي سايت
  ضروري است

604  533  288  116  72  28  29  71  
13/4  16/1  

100 2/88  7/47 2/19 9/11 6/4 8/4 8/11  

2  
به نظر من برگزاري 
كنسرت موسيقي در 
شهرهاي مذهبي 
  اشكال شرعي دارد

604  512  250  119  56  39  48  92  
94/3  32/1  

100 8/84  4/41 7/19 3/9 5/6 9/7 2/15  

3  
به نظر بستن 

هاي منتقد  روزنامه
حكومت به مصلحت 

  نظام است

604  499  211  110  91  48  39  105  
81/3  28/1  

100 6/82  9/34 2/18 1/15 9/7 5/6 4/17  

4  

به نظر من چنانچه
هاي ماهواره  ديش

توسط مأموران نيروي 
آوري  انتظامي جمع

د به مصلحت جامعه شو
 است

604  536  313  95  57  42  29  68  

15/4  21/1  
100  7/88  8/51  7/15  4/9  7  8/4  3/11  

5  

به نظر من بهتر است
كه حكومت توسط 
دو يا چند حزب 

مقتدر و داراي پايگاه 
 مردمي اداره شود

604  495  100  34  133  143  85  109  
15/3  35/1  

100  82  6/16  6/5  22  7/23  1/14  18  

6  

به نظر من براي بهبود
فضاي جامعه بهتر 

است كه به فكر آشتي 
ملي و حل اختالفات 
سياسي در بين سران 

 نظام بود

604  499  14  24  92  178  191  105  
01/4  1  

100  6/82  3/2  4  2/15  5/29  6/31  4/17  
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 سياسي-هاي اجتماعيآزادي

  ها گويه  شماره

ي ها هآمار  مراتب  تعداد
  دموكراسي

  كل

سخ
پا

 گو 
داد 

(تع
سخ

پا
 

بر)
معت

ي 
ها

  

م (
خالف

الً م
كام

5(  

م (
خالف

م
4(  

ي (
دود

تاح
3(  

م (
وافق

م
م (  )2
وافق

ال م
كام

1(  

م (
دار

ي ن
ظر

ن
0(  

مي
ين

انگ
ارد  
اند

ست
ف ا

حرا
ان

  

7  

به نظر من در شرايط 
كنوني آزادي و تخفيف 

ندانيان مجازات براي ز
مصلحت  سياسي به

  نظام است

604  482  31  26  119  155  151  122  

76/3  14/1  
100  8/79  1/5  ¾  7/19  7/25  25  02/20  

8  

به نظر من براي
بهبود وضعيت جامعه 
بهتر است كه تعامل 
سياسي و اقتصادي 

ايران با ساير كشورها 
ويژه كشورهاي  به

غربي گسترش پيدا 
 كند

604  514  15  24  107  158  210  90  

01/4  03/1  

100  1/85  5/2  4  7/17  2/26  8/34  9/14  

9  

به نظر من براي
جلوگيري از 

تمركزگرايي دولت، 
بهتر است كه 

مديريت امور به 
اجتماعات محلي 

 شودواگذار

604  489  49  30  181  129  100  115  

41/3  17/1  
100  81  1/8  5  30  4/21  6/16  19  

10  

به نظر من بهتر است
 كه به لحاظ سياسي

شرايط براي بازگشت 
مهاجران ممنوع 

الورود به ايران فراهم 
تا توان علمي و  شود

مالي آن ها باعث 
رونق و بهبود 

وضعيت جامعه شود.

604  475  33  33  120  134  155  129  

72/3  18/1  

100  6/78  5/5  5/5  9/19  2/22  7/25  4/21  
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  سياسي -هاي برابر اجتماعي  متغير فرصت
هاي مرتبط با متغير  جمعيت نمونه بر حسب گويه معيارراواني، درصد، ميانگين و انحراف فتوزيع  :6جدول 

  سياسي - هاي برابر اجتماعي فرصت
  سياسي-هاي برابر اجتماعيفرصت

شمار
  ها گويه  ه

ي ها آماره  مراتب  تعداد
  دموكراسي

  كل

سخ
پا

 گو 
داد 

(تع
سخ

پا
 

بر)
معت

ي 
ها

  

م (
خالف

الً م
كام

1(  

م (
خالف

م
2(  

تا
ي (

دود
ح

3(  

م (
وافق

م
م (  )4
وافق

ال م
كام

5(  

م (
دار

ي ن
ظر

ن
0(  

ين
انگ

مي
ارد  
اند

ست
ف ا

حرا
ان

  

1  

به نظر من
بهتر است كه 
زنان نيز در 

ها  ورزشگاه
حضور داشته 

 باشند

604  544  34  16  37  179  278  60  

19/4  10/1  
100  1/90  6/5  6/2  1/6  6/29  46  9/9  

2  

به نظر من
بهتر است كه 
انتخاب پوشش 
و لباس زنان 

جامعه  در
مطابق با نظر 
 خودشان باشد

604  548  33  43  132  132  208  56  

80/3  19/1  
100  7/90  5/5  1/7  9/21  9/21  4/34  3/9  

3  

به نظر من
ضروري است 

ها براي  كه زن
خروج از كشور 
از مردها اجازه 

 بگيرند

604  535  124  56  124  150  81  69  

98/2  38/1  
100  6/88  5/20  3/9  5/20  8/24  4/13  4/11  

4  

به نظر من
بهتر است كه 
روساي جمهور 
هنگام انتخاب 
وزراي كابينه از 

هاي  ظرفيت
اهل سنت 

ها) نيز(سني

604  493  45  30  101  136  181  111  

76/3  25/1  
100  6/81  5/7  5  7/16  5/22  30  4/18  
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  سياسي-هاي برابر اجتماعيفرصت

شمار
  ها گويه  ه

ي ها آماره  مراتب  تعداد
  دموكراسي

  كل

سخ
پا

 گو 
داد 

(تع
سخ

پا
 

بر)
معت

ي 
ها

  

م (
خالف

الً م
كام

1(  

م (
خالف

م
2(  

تا
ي (

دود
ح

3(  

م (
وافق

م
م (  )4
وافق

ال م
كام

5(  

م (
دار

ي ن
ظر

ن
0(  

ين
انگ

مي
ارد  
اند

ست
ف ا

حرا
ان

  

 استفاده كنند.

5  

به نظر من
بهتر است كه 

براي اقوام 
كرد، مختلف (

ترك، بلوچ و 
...) اين حق 
وجود داشته 

باشد كه 
ها  كودكان آن

در مدارس به 
زبان مادري 
 تحصيل كنند

604  431  26  32  176  88  109  173  

51/3  12/1  

100  4/71  ¾  3/5  1/29  6/14  18  6/28  

6  

به نظر من
قانون اساسي 
بعد از گذشت 
چهل سال از 

پيروزي انقالب 
اسالمي ديگر 

مناسب 
ت كشور وضعي

نيست و بهتر 
است كه 
بازنگري و 
 اصالح شود

604  545  21  16  68  116  324  59  

29/4  04/1  

100  2/90  5/3  6/2  3/11  2/19  6/53  8/9  
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  متغير سكوالريسم
هاي مرتبط با  توزيع فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد جمعيت نمونه بر حسب گويه :7جدول 

 متغير سكوالريسم
 الريسمسكو

  ها گويه  شماره

ي هاه آماره  مراتب  تعداد
  دموكراسي

  كل

سخ
پا

 گو 
داد 

(تع
سخ

پا
 

بر)
معت

ي 
ها

 

م (
خالف

الً م
كام

5(  

م (
خالف

م
4(  

ي (
دود

تاح
3(  

م (
وافق

م
م (  )2
وافق

ال م
كام

1(  

م (
دار

ي ن
ظر

ن
0(  

ين
انگ

مي
ارد  
اند

ست
ف ا

حرا
ان

  

1  

به نظر من
بهتر است كه 
مبناي سياست 
و حكمراني در 

بر اساس  ايران
دين و 
 نيدستورات دي
  باشد

604  497  120  45  139  130  63  107  

05/3  35/1  
100  3/82  9/19  5/7  23  5/21  4/10  7/17  

2  

به نظر من
براي بهبود 
وضعيت 

سياسي جامعه 
بهتر است كه 
روحانيون در 

هاي  پست
(مشاغل) 

كليدي قرار 
  گيرندب

604  519  281  95  74  58  11  85  

11/4  14/1  

100  9/85  5/46  7/15  3/12  6/9  8/1  1/14  

  
  توصيف ابعاد گرايش به دموكراسي

اي كـه بـراي سـنجش آن منظـور شـده در       گويه 18نتايج سنجش گرايش به دموكراسي به تفكيك 
ها و آمارهاي مربوط به هر  منعكس گرديده است. در جدول مذكور، فراواني نسبي پاسخ 7و  6، 5جداول 

  دهد. گويان نشان مي هاي ذهني نسبت به گرايش به دموكراسي را در نزد پاسخ تگويه به روشني دالل
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  هاي عمده گرايش به دموكراسي در اين جداول به شرح ذيل است: داللت
هاي معتبـر   دهد كه درصد پاسخ هاي معتبر در رديف مربوط به هر گويه نشان مي . تعداد پاسخ1
درصـد از افـراد    22رسد كه در بدترين حالت  به نظر ميدر حال تغيير بوده است.  7/90و  6/78بين 
  اند. اند و نگران آشكار شدن گرايش سياسي خود بوده گو از پاسخ دادن به سوال طفره رفته پاسخ
 اي است كه گـرايش بـه بـازنگري و اصـالح     ) مربوط به گويه29/4. بيشترين ميانگين موافقت (2

دارد. كمتـرين ميـانگين موافقـت    وزي انقالب اسـالمي  قانون اساسي بعد از گذشت چهل سال از پير
هـا از مردهـا    گرايش افراد را نسبت به ضرورت كسـب اجـازه زن   اي است كه ) مربوط به گويه98/2(

  دهد. نشان ميخروج از كشور براي 
گرايش افـراد را   اي است كه ) مربوط به گويه38/1. بيشترين اختالف نظر (انحراف استاندارد) (3

دهـد. كمتـرين اخـتالف     نشان ميخروج از كشور ها از مردها براي  ضرورت كسب اجازه زن نسبت به
آشتي ملي و حل اختالفـات سياسـي در بـين    اي است كه گرايش افراد را به  ) مربوط به گويه1نظر (

 دهد. براي بهبود فضاي جامعه نشان ميسران نظام 
  ش به دموكراسيابعاد متغير گرايضريب همبستگي پيرسون بين : 8جدول 

 ابعاد متغير گرايش به دموكراسي
-هاي اجتماعيآزادي

سياسي
هاي برابر  فرصت
 سياسي -اجتماعي

  سكوالريسم

 1 سياسي - هاي اجتماعي آزادي
628/0  
000/0 

385/0 

000/0 

 1 -  سياسي - هاي برابر اجتماعي فرصت
455/0  
000/0 

 1 -  -   سكوالريسم

  
مي گرايش بـه دموكراسـي، بـه لحـاظ تحليلـي از هـم متمـايز        ابعاد منظور شده در تعريف مفهو
دهنـد. ايـن معنـا بـه حسـب       شوند و كل واحدي را تشكيل مي هستند، ولي در عمل با هم ظاهر مي

  دهد.  ) بين ابعاد تحليلي گرايش به دموكراسي خود را نشان ميrهمبستگي آماري (
ها از لحاظ آماري كامال ًمعنـادار و   انبه آنكنند و روابط دوج ابعاد سه گانه يك ديگر را تقويت مي

 -هـاي اجتمـاعي    ) مربـوط بـه دو بعـد آزادي   628/0قابل اعتناست. باالترين همبسـتگي دوجانبـه (  
سياسي است و اين بدان معناست كه با فرض ثابت بودن ساير  -هاي برابر اجتماعي  سياسي و فرصت

هاي برابر  افزايش پيدا كند، گرايش به فرصت سياسي -هاي اجتماعي شرايط، هرچه گرايش به آزادي
) مربـوط بـه دو   385/0ترين همبستگي دو جانبه ( كند. پايين سياسي نيز افزايش پيدا مي -اجتماعي
سياسي و سكوالريسم  است. با اين حال، همبستگي مـذكور نيـز مثبـت و     -هاي اجتماعي بعد آزادي
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توان گفت ابعاد و عناصر سه گانه گرايش بـه دموكراسـي    طور كلي مي كامالً معنادار است. بنابراين به
  شود.  مقوم يكديگر هستند و تقويت يا تضعيف هر بعد، سبب تقويت و تضعيف ساير ابعاد مي

  
    هاي تبييني يافته

هاي اين تحقيق طبق چارچوب نظري بورديو اين است كه بودن افراد در  يكي از مهمترين فرضيه
گـذارد. دو عامـل در    ماعي بر ميزان گرايش به دموكراسي آنان اثر مـي جايگاه مشترك در فضاي اجت

تعيين جايگاه اجتماعي افراد، ميزان درآمد و سطح تحصيالت افراد اسـت كـه در ارتبـاط بـا متغيـر      
گرايش به دموكراسي و به عنوان متغيرهاي سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي مورد سـنجش قـرار   

ه به عنوان متغير تأثيرگذار بر گرايش به دموكراسي بررسي شده اسـت،  گرفته است. متغير ديگري ك
  هاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.  سن افراد است. براي آزمون فرضيه

  
  هاي تحقيق آزمون فرضيه

به طوري كه هـر چـه سـن افـزايش يابـد،       رابطه وجود دارد. گرايش به دموكراسي و ن سنبي. 1
  يابد.  ايش به دموكراسي كاهش ميميزان گر

به طوري كـه هـر چـه ميـزان      رابطه وجود دارد. گرايش به دموكراسيو  سرمايه فرهنگيبين . 2
  يابد. سرمايه فرهنگي افزايش يابد، ميزان گرايش به دموكراسي نيز افزايش مي

چـه ميـزان   . به طوري كه هـر  رابطه وجود دارد گرايش به دموكراسيو  سرمايه اقتصاديبين . 3
 يابد.  سرمايه اقتصادي افزايش يابد، ميزان گرايش به دموكراسي نيز افزايش مي

  : نتايج همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و گرايش به دموكراسي9جدول 
  سرمايه اقتصادي  سرمايه فرهنگي سن آماره نام متغير

  151/0   232/0 -233/0 ضريب پيرسون  گرايش به دموكراسي
  000/0  000/0 000/0 داريمعنا

  
دست آمده بـراي متغيـر سـن و گـرايش بـه دموكراسـي مقـدار         ضريب همبستگي پيرسون به -

) است. رابطه بين دو متغيـر منفـي و معنـادار اسـت، بنـابراين      000/0) با سطح معنادري (-233/0(
، ميزان گـرايش  شود. منفي بودن ضريب به اين معنا است كه با افزايش سن فرضيه تحقيق تأييد مي
  يابد.  به دموكراسي كاهش مي

دست آمده براي متغير سرمايه فرهنگي و گرايش به دموكراسي مقدار  ضريب همبستگي پيرسون به - 
) است. رابطه بين دو متغير مثبت و معنـادار اسـت بنـابراين فرضـيه     000/0) با سطح معنادري (232/0(

  يابد. گي، ميزان گرايش به دموكراسي نيز افزايش ميبا افزايش سرمايه فرهن شود. تحقيق تأييد مي
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دست آمده براي متغير سرمايه اقتصادي و گرايش به دموكراسي مقدار  ضريب همبستگي پيرسون به - 
) است. رابطه بين دو متغير مثبت و معنـادار اسـت بنـابراين فرضـيه     000/0) با سطح معنادري (151/0(

  يابد.   ايه اقتصادي، ميزان گرايش به دموكراسي نيز افزايش ميشود. با افزايش سرم تحقيق تأييد مي
  

  تحليل رگرسيون چند متغيره
كند تا تغييرات متغيـر وابسـته را از طريـق     تحليل رگرسيون اين امكان را براي محقق فراهم مي

بيني و سهم هر يك از متغيرهاي مستقل را در تبيين متغير وابسـته تعيـين    متغيرهاي مستقل پيش
 متغيـر بـر  سن، سرمايه فرهنگـي و سـرمايه اقتصـادي     بيني ميزان تأثير متغيرهاي، براي پيشند. ك

   از تحليل رگرسيون استفاده شده است. گرايش به دموكراسي
  آزمون رگرسيون چند متغيره و محاسبه ضريب تعيين : نتايج10 جدول

ضريب تعيين تعديل  )R2(ضريب تعيين )R(ضريب همبستگي
  )R2.adj(شده 

F سطح معناداري  

288/0 083/0 078/0 51/15  000/0  
  

توان نتيجه گرفت  مي 01/0تر از  ) در سطح خطاي كوچكF )51/15با توجه به معناداري مقدار 
متغير مستقل و يك متغير وابسـته، مـدل مناسـبي اسـت و      3مركب از  تحقيقكه مدل رگرسيوني 

  كنند. بيني را پيش گرايش به دموكراسير مجموع متغيرهاي مستقل قادرند تغييرات متغي
بـه ميـزان   متغيرهاي سن، سرمايه فرهنگـي و سـرمايه اقتصـادي    نتايج اين تحليل نشان داد كه 

بـين متغيرهـا   ) R(گذارند. مقدار ضـريب همبسـتگي    اثر ميبر گرايش افراد به دموكراسي معناداري 
همبسـتگي   تحقيـق متغيـر وابسـته    دهد بين مجموع متغيرهاي مستقل و است كه نشان مي 288/0

است،  083/0يا ضريب تعيين محاسبه شده براي مجموع متغيرهاي ياد شده برابر با  R2وجود دارد. 
در بـين شـهروندان تهرانـي را سـه      گرايش به دموكراسي درصد از كل تغيير 3/8دهد،  كه نشان مي

  دهند.   متغير مستقل توضيح مي
رابطه خطي چنـد متغيـر مسـتقل تحقيـق را بـا ميـزان گـرايش بـه          به وسيله رگرسيون چند متغيره،

  دموكراسي بررسي كرديم. جدول زير نتيجه ورود همه متغيرهاي مستقل تحقيق به روش گام به گام است. 
  : ضرايب تحليل رگرسيوني چند متغيره و ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر گرايش به دموكراسي 11جدول 

  سطح معناداري Beta Tمقدار ضريب اردخطاي استاند متغيرها
  000/0  84/15 - 84/3 مقدار ثابت

  000/0  - 11/4 -183/0 053/0 سن
  009/0  60/2 120/0 203/0 سرمايه فرهنگي
  060/0  78/2 123/0 021/0 سرمايه اقتصادي
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  متغير وابسته گرايش به دموكراسي
ها بـه ترتيـب    دله شد، ميزان تأثير آنمتغير وارد معا 3هاي جدول در اين تحقيق  بر اساس داده 

است. در مجمـوع هـر سـه     120/0و سرمايه فرهنگي با  123/0، سرمايه اقتصادي با -183/0سن با 
هاي جـدول فـوق    كنند. طبق يافته درصد تغييرات گرايش به دموكراسي را تبيين مي 8متغير حدود 

  نوشت:توان فرمول معادله گرايش به دموكراسي را به شرح زير  مي
=گرايش به دموكراسي -183/0 123/0 + (سن)  + (سرمايه اقتصادي)   (سرمايه فرهنگي) 120/0 

  
  گيري بحث و نتيجه

گران بر ايـن باورنـد كـه     ماند. امروزه اكثر تحليل آلي است كه هميشه ناتمام مي دموكراسي ايده«
هـاي شـهروندان    و نگرشگيري  زني نخبگان باهوش نيست بلكه بر جهت دموكراسي تنها نتيجه چانه

هاي تحقيـق كـه مبتنـي بـر نظـر شـهروندان        ). با توجه به يافته114: 1394(پناهي، » مبتني است
 -هـاي اجتمـاعي   دادهاي حكومت و گرايش بـه آزادي  ها و برون دادها، سياست تهراني نسبت به درون

يش به دموكراسي است سياسي و سكوالريسم به عنوان ابعاد گرا -هاي برابر اجتماعي سياسي، فرصت
هاي  ها و برنامه گونه بيان كرد كه برايند نظر و ديدگاه شهروندان تهراني همسو با سياست توان اين مي

در «دهـد.   موجود در عرصه حكمراني نيست. اين موضوع شكاف بين جامعه و حكومت را نشـان مـي  
ويـژه هنگـامي    دموكراسي دارد بهواقع نارضايتي افراد از اوضاع كشور نقش مهمي در گرايش افراد به 

ها معتقد باشند در كشور دموكراسي وجود ندارد و از طرف ديگر دموكراسي را بـه حـال خـود     كه آن
  ). 29: 1385(عبداللهي، » حل مشكالت خود تصور نمايند مفيد بدانند يا آن را راه

ـ      هـاي   ه جريـان براي آگاهي از ديدگاه شهروندان تهراني سه سـوال كليـدي در خصـوص گـرايش ب
اي و تعيين اولويت اول از بين مفاهيم امنيت، عدالت و آزادي مطرح شـده اسـت    سياسي، ترجيح رسانه

درصـد) بـه    5/75نفر ( 374هاي سياسي نشان داد  كه نتايج آن قابل تأمل است. گرايش افراد به جريان
انـد.   رصد) اظهـار نظـر نكـرده   د 7/20نفر ( 125سياسي اعتقادي ندارند. تعداد  هاي هيچ كدام از جريان

درصـد) خـود را بـه سـاير      5/4نفر ( 27تعداد   درصد) خود را به جريان اصالح طلب،3/8نفر ( 50تعداد 
انـد.   درصد) خود را بـه جريـان اصـولگرا نزديكتـر دانسـته      1/4نفر ( 25سياسي و در نهايت  هاي جريان
طلـب   ب به هر دو جريـان اصـولگرا و اصـالح   كه منتسنظام  ندهد كه عملكرد مسئوال نشان مي ها يافته
بـه ايـن سـوال كـه از بـين      افـراد  ، سبب فاصله گرفتن افراد از جريانات سياسي شده است. پاسخ است

دهـد كـه    نشان مـي است  اولويت اول دارايمانند امنيت، عدالت و آزادي كدام يك براي شما  فاهيميم
 116درصـد) عـدالت و تعـداد     9/34نفر ( 211تعداد درصد) امنيت،  43گويان ( نفر از پاسخ 260تعداد 
كه جامعـة مـا از    عنوان كردتوان  ميبا مقايسه نتايج اند؛  دانسته اولويت اولدرصد) آزادي را  2/19نفر (
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توان انتظار داشت كه جامعه  و نگراني نسبت به داشتن امنيت عبور نكرده است، پس نمي  مرحله دغدغه
هاي اجتماعي و  ها و برقراري آزادي نابرابري  و هدفمند براي كاهش  منسجمو حكومت بتوانند به صورت 

دهيد اخبار سياسي را از چه طريق  ريزي و اقدام نمايند. پاسخ به اين سوال كه ترجيح مي سياسي برنامه
دهنـد كـه اخبـار     درصـد) تـرجيح مـي    3/36گويان ( نفر از پاسخ 219كسب كنيد، نشان داد كه تعداد 

درصـد) از   5/24نفـر (  148تعـداد  ، هاي داخلي و خـارجي  از طريق هر دو رسانه يعني رسانه سياسي را
هـاي داخلـي اخبـار را دنبـال      درصد) از طريق رسـانه  8/23نفر ( 144هاي خارجي، تعداد  طريق رسانه

افرادي باالتر بودن تعداد اند.  درصد) نيز در اين خصوص اظهار نظر نكرده 9/13نفر ( 84كنند. تعداد  مي
تواند نشـان   كنند، مي دنبال مي  هاي خارجي و همچنين هر دو رسانه كه اخبار سياسي را از طريق رسانه
  هاي خارجي در بين شهروندان باشد.  دهندة افزايش ضريب نفوذ رسانه

توان عنوان كرد كه رابطه بين متغيرهاي مسـتقل سـن، سـرمايه     هاي تحقيق مي به واسطه يافته
مجموع متغيرهاي مستقل قادرنـد  مايه فرهنگي با گرايش به دموكراسي معنادار است. اقتصادي و سر

تـوان   در واقع با توجه به نظريه بورديـو مـي   كنند. بيني را پيش گرايش به دموكراسيتغييرات متغير 
هـاي مشـابهي دارنـد كـه تجربـه و       افراد در يك فضاي اجتماعي مشترك، موقعيتنتيجه گرفت كه 

كند. در تحقيق حاضر فضاي اجتماعي مشترك متأثر از متغيرهاي سن،  شتركي ايجاد ميواره م عادت
است   سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي است كه بر گرايش افراد نسبت به دموكراسي تأثير گذاشته

بينـي كننـد. در واقـع سـطح      اند، تغييرات متغير وابسـته را پـيش   اي كه اين متغيرها توانسته به گونه
تري داشته باشند و نظرات  سازد كه افق ديد گسترده مد باالتر و امنيت اقتصادي مردم را قادر ميدرآ

ويژه  سياسي خود را به تدريج توسعه دهند. افزايش سطح تحصيالت، امكان رهايي طبقات مختلف به
ها را بـه آرا   سان احتمال گرايش آن آورد و بدين طبقات محروم را از فشارها و اعمال نفوذها فراهم مي

دهد. متغير سن نيز بـر نگـرش بـه دموكراسـي تـأثير دارد بـه        هاي دموكراتيك افزايش مي و انديشه
اي كه افراد جوان گرايش بيشتري به تفكرات دموكراتيك دارند و بـا بـاال رفـتن سـن از ميـزان       گونه

  شود.    ها به دموكراسي كاسته مي گرايش آن
 -هـاي اجتمـاعي   ي در تحقيق حاضـر يعنـي سكوالريسـم، آزادي   در نظر داشتن ابعاد دموكراسبا 

 در ايـران  اجتماعي و سياسـي توسعه تحقق و با هدف  سياسي -هاي برابر اجتماعي سياسي و فرصت
  شود.  به شرح زير ارايه مي ييپيشنهادها

آزادي باشـد   تحقـق  طبقـات و  و هـا  چنانچه تعريف سكوالريسم تابع احترام برابر به همـه گـروه  
توان در اين قالب يعني گرايش به مداراي سياسي و اجتماعي از تعبير جـدايي ديـن از سياسـت     مي

و هـاي برابـر    تـر، خواسـتار فرصـت    گونه عنوان كـرد كـه افـراد در ابعـادي وسـيع      فاصله گرفت و اين
خـواهي   تـوان از تماميـت   هستند. چنانچه اين شرايط در جامعه حاكم شود، مـي هاي اجتماعي  آزادي

در كننـد جلـوگيري كـرد.     ادي كه به اسم دين در برابر تنوع و تكثر فرهنگي و ديني مقاومت ميافر
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مفهوم آزادي ارتباط نزديكي با ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ديني در همين راستا 
بـا  افتد دارد. بدون شـك متناسـب    داخل كشور و حتي آنچه كه در خارج از مرزهاي ايران اتفاق مي

تكثـر    واسطه شود. در حال حاضر جامعة ايران به هاي مختلفي از اين مفهوم مي شده برداشت ابعاد ياد
فرهنگي، قومي، ديني و همچنين تأثيرپذيري از كشورهاي ديگر شاهد بروز رخدادهايي است كـه بـا   

 سـاز   زمينـه  شـرايطي هاي انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران همسو نيست، بنابراين چنين  قرائت
هـاي   ها، فضاي مجازي، كنسرت و اختالف در مورد موضوعاتي مانند نوع پوشش، رسانه  ايجاد تعارض

تا حدود زيادي مسير بخشي از افراد جامعـه از   رسد كه در حال حاضر به نظر مي است...  موسيقي و
و قهـري ماننـد    گيري حكومت از رويكردهاي سلبي مسير حكومت جدا شده است. در اين راستا بهره

هاي ماهواره، توسط نيروي انتظامي، بسـتن مطبوعـات و...    استفاده از گشت ارشاد، جمع كردن ديش
مـدت    ي از اين دسـت در بلنـد  هاي اختالفبدون شك همراه نداشته است.  آثار و پيامدهاي مثبتي به

مردم  ادي بيان برايآزكند، بنابراين ضرورت دارد كه فضاي  جامعه را دچار فرسايش و گسيختگي مي
هـا و   گـذاري  فراهم شود و متناسب با تغييـرات و تحـوالت داخلـي و جهـاني، حكومـت در سياسـت      

  هاي خود بازنگري كند. ريزي برنامه
شـود، نشـان    نظـام گرفتـه مـي    نتبع آن تصميماتي كه توسـط مسـئوال   قانون اساسي ايران و به

ين زنان، اقوام و مـذاهب مختلـف تبعـيض و نـابرابري     ويژه در ب ها، به دهد كه در بسياري از زمينه مي
وجود دارد. در برخي موارد ممكـن اسـت مشـكل خـود قـانون باشـد و در برخـي مـوارد متوليـان و          
مسئولين در اجراي قانون دچار اشتباه و خطا شوند. در هر دو حالت بايد به اين اصل توجه كرد كـه  

هـا در جامعـه شـنيده     ي ها و ديگر د كه صداي اقليتشو مي هاي نابرابر در جامعه سبب  وجود فرصت
شود؛ بـين حكومـت و بخشـي از     شده انباشته مي  نشود. در اين وضعيت صداي افراد به حاشيه رانده

كند و به تبعيت از آن سيستم اجتماعي، كـه متشـكل از نظـام     ها افزايش پيدا مي افراد جامعه فاصله
ود. بنابراين با توجه به شرايط موجـود در جامعـه ضـرورت    ش حاكم و مردم است، دچار كژكاركرد مي

قانون اساسي بازنگري شود و از سوي ديگر با اتخاذ تصـميمات درسـت و منطقـي از ايجـاد      كهدارد 
 ها جلوگيري كرد.  تعارض در بين مردم به دليل جنسيت، قوميت و مذهب آن

سياسـي،   -هـاي اجتمـاعي   آزادي هـاي تحقيـق در مـورد متغيرهـاي     در پايان و با توجه به يافته
توان اينگونه استنباط كرد كـه جامعـة ايـران     سياسي و سكوالريسم مي –هاي برابر اجتماعي  فرصت
جو است كه به واسطة افزايش سطح آموزش و قـرار گـرفتن در معـرض جهـاني      اي دموكراسي جامعه

گفتمـان دموكراسـي    هاي دموكراسي و توسـعة  شدن پيشرفت قابل قبولي در زمينه پذيرش شاخص
تواند به نتيجه مطلوب  جويي به تنهايي كافي نيست اين رويكرد زماني مي داشته است. اما دموكراسي

برسد كه منطق حكومت نيز در جهت تأمين مصلحت عمومي و افـزايش سـطح رشـد و بهبـود رفـاه      
براي حفظ قدرت بـه   گريز باشد و كارگزاران آن مردم باشد؛ بنابراين تا زماني كه حكومت دموكراسي
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هاي كوچكي چون خويشاوندان، طرفدارن و اعضاي حزب خـود بينديشـند امكـان     تأمين منافع گروه
  تحقق دموكراسي وجود ندارد. 
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