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چکیده
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درصد جمعیت، به میزان زیادي و حدود 4که تنها حدود طوريیر نیست، بهبین پاسخگویان چشمگ

هاي تبیینی پژوهش نشانگر آن یافته. نیمی از جمعیت نیز به میزان کمی به دموکراسی گرایش دارند
است که بین گرایش به دموکراسی و عوامل طبقاتی، نظیر سـرمایۀ فرهنگـی و سـرمایۀ اقتصـادي و     

مـداراي  (وکراسی و عوامـل فرهنگـی ماننـد تجربـۀ اجتمـاعی دموکراتیـک       همچنین گرایش به دم
اي معنـادار وجـود دارد؛   رابطـه ) هـاي خـانوادگی دمـوکرات   اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نگرش

کنند؛ همچنین در بین متغیرهاي درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می34که این متغیرها طوريبه
.شترین تأثیر را بر میزان گرایش به دموکراسی داردمستقل، سرمایۀ فرهنگی بی

دموکراسی، سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اقتصادي: واژگان کلیدي

mhpanahi@gmail.comشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی                                                             استاد جامعه*

somayeh.shalchi@gmail.com)     نویسنده مسئول(مه طباطبائی شناسی دانشگاه عالاستادیار جامعه**



)43پیاپی (94تابستان، 13شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه96

طرح مسئله
. کنـیم ترین مفاهیم عصري است که ما در آن زندگی میشک یکی از متداولدموکراسی بی

روعیت بخشـیدن بـه   عنوان حاکمیتی شایسته، براي مشها از ترتیبات دموکراسی بهاغلب حکومت
عنـوان معیـاري   هـاي حاکمـان از دموکراسـی بـه    هـا در نقـد سیاسـت   رسانه. کنندخود استفاده می
گران علوم اجتماعی نیز سیر حرکـت دموکراسـی و   پردازان و تحلیلنظریه. گیرندجهانی بهره می

ي متنـوعی بـه   کنند؛ لذا ادبیـات گسـترده و رویکردهـا   تحوالت و تغییرات آن را پیوسته دنبال می
.دموکراسی وجود دارد

دهد، مجموعـه عوامـل برشـمرده    با وجود نظریات مختلف، تجربۀ تاریخی دموکراسی نشان می
هـا را شـرط   تـوان آن در نظریات مختلف را شاید بتوان شـرایط الزم دموکراسـی دانسـت؛ امـا نمـی     

هـاي الزم و کـافی   اي زمینـه گوید در هر جامعهدرستی میگونه که کوهن بههمان. کافی نیز دانست
همچنین در تبیین عوامل اجتماعی مـؤثر  ). 10: 1373کوهن،(براي تحقق دموکراسی متفاوت است 

بر برقراري دموکراسی، با توجه به ویژگی و سیالیت مفاهیم اجتمـاعی، تقسـیم عوامـل اجتمـاعی بـه      
. ها از یکـدیگر نیسـت  آنهاي متفاوت، به معنی وجود مرزهاي کامالً مشخص و جدایی قطعیدسته

اي بـین  در هـر جامعـه  . درواقع شـرایط اجتمـاعی داراي مرزهـاي مشـترك و وابسـته بـه یکدیگرنـد       
.عوامل فرهنگی، اقتصادي و سیاسی مؤثر بر دموکراسی رابطۀ دیالکتیکی وجود دارد

ی و هـاي زمـان  پردازان به اقتضاي رویکـرد تحلیلـی خـود و ویژگـی    رو هرکدام از نظریهازاین
برخـی  . انـد تاریخی جوامع مورد بررسی، برخی عوامل اجتماعی را با تأکید بیشتري مطالعه کـرده 

گران عوامل کالن مانند میزان توسعه اقتصادي و یا ساختار سیاسـی جوامـع را مـورد    از این تحلیل
ــرار داده ــه دمــوکرات کــردن دســتگاه حکومــت مــی  توجــه ق ــد و ب ــان . اندیشــندان ــل آن در مقاب

هاي کنشگران جامعه و فرهنـگ آنـان   ها و ارزشردهاي خرد فرهنگی، بر همخوانی نگرشرویک
جا ساختار اقتصادي مناسب و یا ایجـاد  ها معتقدند همیشه و در همهآن. با دموکراسی تأکید دارند

.انجامدیک دولت دموکرات از باال، بدون تحول فرهنگی جامعه، به برقراري دموکراسی نمی
فقـط بـا خواسـت نخبگـان و     فرهنگی، ظهور دموکراسـی در یـک جامعـه را نـه    رویکردهاي 

پایــداري و دوام . داننــدتــالش سیاســتمداران، بلکــه بــا گــرایش عمــوم مــردم بــه آن ممکــن مــی 
فقط به ترتیبات و نهادهاي سیاسی بلکه بـه سـایر روابـط و نهادهـاي اجتمـاعی،      دموکراسی نیز، نه

هـاي افـراد یـک    هـا بـا نگـرش   ي دموکراتیک درگـرو تطبیـق آن  درواقع بقاء نهادها. وابسته است
.جامعه است

عــالوه بــر رویکردهــاي فرهنگــی، یکــی دیگــر از مســیرهاي ممکــن مطالعــاتی بــراي تبیــین  
پیشینه تحلیـل طبقـاتی بـا نظریـات     . هاي متفاوت افراد به دموکراسی، مطالعه طبقاتی استگرایش
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تحلیـل طبقـاتی،   . شـهرت چشـمگیري برخـوردار اسـت    برینگتـون مـور، لیپسـت و هـانتینگتون از     
. مستلزم آن است که بتوانیم اقشار و طبقـات جامعـه را بـا معیـار مناسـبی از همـدیگر تمییـز دهـیم        

هـاي جدیـدي   هـا و تبیـین  مطالعات اخیر بوردیو با توجه به تحوالت اقتصادي و اجتماعی، تعریف
.دهنداز طبقه اجتماعی ارائه می

اتخاذ رویکرد فرهنگـی، طبقـاتی در تبیـین گـرایش بـه دموکراسـی بـا تجربـۀ         رسد به نظر می
اگرچـه گـرایش بـه دموکراسـی در     . هاي دموکراسی خواهی در ایران مناسب باشـد تاریخی موج

طور متناوب تبـدیل بـه تقاضـا و خواسـت مـردم      حال، بههاي مختلف از انقالب مشروطه تابهدوره
اما این تقاضا و خواسـت  . اجتماعی و سیاسی سبب شده استهایی را در عرصۀ شده و دگرگونی

شکل گسترش نیافته و درنتیجـه  میزان و یک هاي مختلف اجتماعی به یکدر بین طبقات و گروه
طبق دیدگاه برخـی تحلیـل گـران دموکراسـی     . تبدیل به خواست جدي و پایدار آنان نشده است

.استهایی از سوي طبقه متوسط بودهخواهی اغلب جنبش
انـد و تقاضـاهاي   گاه روشنفکران شناخت درست و روشنی از مطالبـات عمـوم مـردم نداشـته    

هـا معمـوالً ایجـاد یـک حکومـت      افـزون بـر آن تـالش آن   . انـد خود را به کل جامعه تسري داده
دموکرات و ترسیم ترتیبات و الزامات سیاسی آن بوده اسـت، برقـراري فرهنـگ و شـیوه زیسـت      

گویی قـرار اسـت حکومـت دمـوکرات،     . ها قرار داشته استهاي بعدي آنیتدموکرات در اولو
ایـن گـروه روشـنفکران، در بعضـی     . فرهنگ و سبک زندگی دمـوکرات را بـه مـردم اعطـا کنـد     

خصـوص وضـعیت نـامطلوب    هاي تاریخی با استفاده از نارضایتی مردم از شرایط موجـود بـه  برهه
هـا را از دسـت   راحتـی آن اند، اما بعد از مدتی بهکردهاقتصادي، براي مدتی جامعه را همراه خود

.اندداده
. هایی را براي جامعه ایرانـی بـه همـراه داشـته اسـت     نگاه صرف سیاسی به دموکراسی آسیب

اگر از سیاست آغاز شود، الگوي متناسبی بـا آن جامعـه نخواهـد بـود     دموکراتیزه کردناول آنکه 
هاي سنتی آنان هماهنـگ نیسـت،   الً با فرهنگ مردم و ارزشچراکه بومی نیست و درنتیجه احتما

گیرنـد،  شود، مردم به اصول آن خـو نمـی  که این دموکراسی از باال به جامعه تحمیل میازآنجایی
درنتیجــه خواســته و ناخواســته بــا آن . کننــد و اعتقــادي بــه آن ندارنــدبــه آن شــیوه زنــدگی نمــی

.کنندکمکی نمیاند و به استقرار و استمرار آنبیگانه
هـایی ماننـد   ریزي روشـنفکران تنهـا در سـطح سیاسـی و بـه روش     دیگر آنکه پیگیري و برنامه

هاي اجتمـاعی را بـه   ها و شکافهاي پیاپی شده، بحرانها و شکستجنبش و انقالب سبب هزینه
سـرعت  دهد، اما به هماناگرچه الگوي دموکراتیزاسیون سیاسی زودتر نتیجه می. آوردوجود می

گونــه کــه در غــرب نیــز در مراحــل اولیــه، برخــی همــان. قابــل بازگشــت بــه اقتــدارگرایی اســت
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هـاي  دمـوکراتیزه شـدنِ فرهنـگ شـاید نسـل     . راحتی به اقتدارگرایی تبدیل شدندها بهدموکراسی
.زیادي را درگیر کند؛ اما پایدارتر است

را حفـظ و شـیوه و نـوع متناسـب     جامعۀ ایرانی نیاز بـه راهبردهـایی دارد تـا همبسـتگی خـود      
هاي انجـام شـده تـاکنون بـه بررسـی عوامـل کـالن        اکثر پژوهش. دموکراسی خود را ترسیم کند

رســد مطالعــه دموکراســی نیازمنــد بــه نظــر مــی.انــدگیــري دموکراســی پرداختــهمــؤثر بــر شــکل
رسـت  به این جهت اولین گام بـراي تعیـین راهبـرد، شـناخت د    . هایی در سطح خرد استپژوهش
اي راهگشـا بـراي   توانـد مقدمـه  توصیف مناسب مـی . هاي متفاوت موجود در جامعه استنگرش

ایـن  . داوري و سـوگیري مبـرا کنـد   تواند تحلیل را از هرگونه پـیش چراکه می. تبیینی خوب باشد
میـزان گـرایش   . پژوهش قصد دارد به دو سؤال اصلی درزمینۀ گرایش به دموکراسی پاسخ دهـد 

در جامعه چقدر اسـت و چـه عوامـل اجتمـاعی بـر میـزان گـرایش بـه دموکراسـی          به دموکراسی
گذارند؟شهروندان تأثیر می

چارچوب نظري
رسـد پیچیـده   هاي نظري راجع به گرایش به دموکراسی، به نظر مـی با مرور و بررسی دیدگاه

. ن بپـردازیم هـاي موجـود، بـه تبیـین آ    کنـد بـا تلفیـق نظریـه    بودن این واقعیت اجتماعی طلب مـی 
همچنـین  . خوبی توضیح دهـد چراکه نظریه واحدي وجود ندارد که بتواند تمامی ابعاد مسئله را به

هـایی نظیـر شـومپیتر، دال و هـانتینگتون کـه بیشـتر بـر تعریـف         با توجه به سؤال پژوهش، به نظریه
ایـم  تفاده کـرده هـایی اسـ  پردازیم و از نظریهرسمی دموکراسی و فرایندهاي آن تأکید دارند، نمی

هـا را بـه دو دسـتۀ طبقـاتی و فرهنگـی      ایـن نظریـه  . گر گرایش افراد به دموکراسی باشندکه تبیین
. هـاي گـرایش بـه دموکراسـی تحلیـل طبقـاتی اسـت       تـرین تبیـین  یکی از عمـده . ایمتقسیم کرده

زم برینگتون مور در مطالعه تـاریخی خـود وجـود طبقـه بـورژوازي مسـتقل از دولـت را شـرط ال        
لیپست و هانتینگتون نیز اهمیت وجود طبقات متوسـط  ). 1391مور، (داند برقراري دموکراسی می

).1373هانتینگتون،(دهند هاي خود مورد تأکید قرار میرا در نظریه
دهد که بـا تحـوالت   مطالعات جامعه شناسان اخیر مانند بوردیو دربارة تبیین طبقاتی نشان می

هـاي  ها و گـروه تواند نوع شناسی مناسبی از انواع گونهتنهایی نمیاعی بهجدید، مفهوم طبقۀ اجتم
داري و اجتماعی موجود در جامعه ترسـیم نمایـد؛ چراکـه از سـویی بـا گسـترش اقتصـاد سـرمایه        

اند و مرزهـاي طبقـاتی   هاي زیادي با یکدیگر پیدا کردهفرهنگ مصرفی طبقات اجتماعی شباهت
دیگر تمـایز و تنـوع درون طبقـاتی در دورة معاصـر بـا امـواج جدیـد        ریخته است و از سوي همبه

توانیم از یـک طبقـۀ متجـانس و    که اکنون ما نمیطوريبه. مدرنیته و ارتباطات، کثرت یافته است
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هـاي فرهنگـی   بلکه طبقات متوسط متنوعی بسته به سـرمایه . هماهنگ به نام طبقۀ متوسط یاد کنیم
.و اقتصادي متفاوت وجود دارد

مثابـه  هـاي فـرد بـه   گرایش به دموکراسی طبق چارچوب تئوریک بوردیو مانند سایر گـرایش 
از نظـر  . شودافراد و متأثر از جایگاه آنان در فضاي اجتماعی، تبیین می) Habitus(بخشی از منش 

ها همواره در فضاي اجتماعی چندبعدي قـرار دارنـد کـه عمـدتاً بـر مبنـاي موقعیـت        بوردیو انسان
اما طبقـۀ اجتمـاعی کـه بوردیـو در نظـر دارد صـرفاً مبنـاي        . شان تعریف شده استۀ اجتماعیطبق

مارکسیستی ندارد، بلکه با دسترسی فرد به منابع گونـاگون نظیـر شـغل، سـن، جنسـیت، وضـعیت       
طبقـات بـا سـاختار روابـط     . شـود تحصیالت، میزان آشنایی و آگاهی از امور فرهنگی تعریف می

شـوند  بنـدي مـی  هـا دسـته  فقـط بـا تأکیـد بـر یکـی از آن     ربـط و نـه  وصیات ذيمیان همۀ این خص
).158: 1390بوردیو،(

سـخن گفـتن از فضـاي    . نشـاند جاي طبقه اجتماعی مـی بوردیو اصطالح فضاي اجتماعی را به
هـاي اقتصـادي   خصوص تفاوتهاي بنیادي بهاجتماعی به این معنا است که بدون توجه به تفاوت

او خـوانش معتبـر را تحلیـل    . کس را با دیگري در یک گروه جـاي داد توان هیچمیو فرهنگی، ن
دانـد  هـاي فـرد مـی   هـا یـا همـان گـرایش    گیـري رابطه میان جایگاه اجتمـاعی، امکانـات و موضـع   

اندیشد، افراد درون یک فضاي اجتمـاعی مشـترك،   گونه که بوردیو میآن). 32: 1381بوردیو،(
هـاي  مـنش بـه شـیوه   . کنـد ی دارند که تجربه و منش مشترکی ایجاد مـی ها و وقایع مشابهموقعیت

هـا و  عنـوان انگیـزش  هاي تجربی بـراي کـنش، بـه   شود ازجمله گرایشپردازي میمختلفی مفهوم
بینیِ مورد بـاور کنشـگران و   عنوان نوعی جهانیافته و بهعنوان رفتار تجسمترجیحات و سالیق، به

هـایی  منش هنجارهـا و ارزش ). 219: 1383اسمیت،(مربوط به زندگی عنوان اشتیاق و توقعاتیبه
هـایی را بـراي   بخشد و دستور عملاست که به سیاق فرایندهاي اجتماعی شدن به کنش شکل می

یکی از کارکردهاي مفهـوم مـنش ایـن اسـت کـه بـه       ). 197: 1386سیدمن،(کند کنش تنظیم می
بوردیـو،  (بینـی کـرد   تـوان رفتارهـاي وي را پـیش   رو مـی بخشد و از همـین اعمال فرد وحدت می

1380 :37-35.(
طـور ویـژه بـا دو    این فضاي اجتماعی بـه . منش محصول جایگاه فرد در فضاي اجتماعی است

ــی   ــف م ــد ســرمایۀ اقتصــادي و فرهنگــی تعری ــن دو ســرمایه   . شــودبع ــع ای ــو توزی از نظــر بوردی
شـکاف و تضـاد را در جوامـع تعیـین     هاي مخالفی است که خطـوط اصـلی   کنندة جریانمشخص

عامالن اجتماعی تـا آنجـا بـا یکـدیگر داراي مشـترکات      ). 342-340: 1383واکووانت،(کند می
بـه یکـدیگر نزدیـک باشـند و     ) سـرمایه اقتصـادي و فرهنگـی   (هستند که در این دستگاه دوبعدي 

بـودن در  . فاصـله دارنـد  هایشان بستگی به این دارد که چقدر در این دستگاه از هـم میزان تفاوت
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ایـن تفـاوت   . کنـد یک فضا یعنی تفاوت کردن و این واقعیتی است که رفتار عامالن را تنظیم می
طورکلی از طریق تفاوت و تمایز در رفتارهاي مصرفی و سبک زندگی متفاوت افراد مشـخص  به

یـو آن را بـا   هاي سیاسـی فـرد اسـت کـه بورد    ها، تفاوت در گرایششود و یکی از این تفاوتمی
Bourdiou,1984). (کنـد دهی به جناح راست و در مقابل آن رأي به جناح چـپ مطالعـه مـی   رأي

هـاي  هاي متفاوتی را راجع به شیوهبوردیو معتقد است جایگاه متفاوت در فضاي اجتماعی نگرش
بـه  هایی کـه ممکـن اسـت    شیوه و نگرش. دهدهاي آنان شکل میزندگی اجتماعی افراد و تجربه

.سمت دموکراسی یا اقتدارگرایی متمایل باشد
پردازان معتقدنـد تجربـۀ دموکراسـی در سـطح اجتمـاعی نتـایج تأثیرگـذار و        بسیاري از نظریه

پـردازان  تمرکز تحلیل این نظریـه . مهمی بر گرایش به دموکراسی در سطح رسمی و سیاسی دارد
ظر آنان دموکراسـی وابسـته بـه فضـاهاي     از ن. از دولت به سمت جامعه و فرهنگ تغییر یافته است

»مانهـایم «گونـه کـه   همان). Habermas,2001: 241(ها است متفاوتی درون جامعه و حتی خانواده
پردازان از دموکراتیک کردن سیاست بـه سـمت دموکراتیـک شـدن بسـتر      گوید تالش نظریهمی

مثابـه  یافـت دموکراسـی بـه   در ایـن ره ). 25: 1385مانهـایم،  (فرهنگی آن تغییر جهت یافته اسـت  
این رهیافـت تالشـی بـراي اسـتقرار     . شیوة زندگی و چیزي بیش از صرفاً نوعی نظام سیاسی است

).30: 1384انصاري،(فرهنگ زندگی دموکرات است 
ترین رویکردهاي فرهنگـی بـه دموکراسـی اسـت کـه      یکی از مهم) Deliberative(رویکرد تأملی 

هـاي  که از آن با نام چرخش تأملی در نظریـه طوريبه. ثیر قرار داده استسایر رویکردها را نیز تحت تأ
دهـی  گرا باید چیـزي بـیش از رأي  هاي تأملدموکراسی از دیدگاه دموکرات. کننددموکراسی یاد می

گرا در توانـایی اجـازه دادن بـه شـهروندان و     ارزش دموکراسی تأمل. و یا ثبت ترجیحات متفاوت باشد
گـرا افـراد را بـه    دموکراسی تأمل. ن براي زندگی در شرایط عدم توافق اخالقی استکنندگامشارکت

عنـوان پـدر فلسـفی رویکـرد     هابرمـاس بـه  . کنـد ها تشویق میها و ارزشزیر سؤال بردن و تغییر نگرش
توانـد بـه انـدازة کـافی همراهـی و      تأملی معتقد است دموکراسـی امـروزه دچـار آسـیب اسـت و نمـی      

فـرض اساسـی ایـن دموکراسـی بـر      پیش) (Cunningham, 2002:166-168.را جلب کندمشارکت مردم 
هـا پاسـخگوي   این است که در دنیاي جدید نهادهاي سنتی و کالسیک مانند احزاب سیاسی و پارلمان

شـوند و  دهـی وارد عرصـۀ سیاسـت مـی    نیاز بـه دموکراسـی نیسـتند و اکثـر مـردم فقـط در زمـان رأي       
ایـن توصـیف از پروسـۀ دموکراتیـک     . شـوند قـدرت و منفعـل تبـدیل مـی    بـی بعدازآن به شـهروندانی 

)Habermas, 2002: 123(.کنددیدگاه متفاوتی را از مفهوم دولت و جامعه عرضه می
هـاي  حـل آسـیب  راه) (Discursive Democracyهابرماس در نظریه دموکراسی مشورتی خود 

و در سـطح اجتمـاعی   ) و نهادهاي سیاسـی دولت(دموکراسی را در خارج از نهادهاي رسمی آن 
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او در . اي از زنـدگی اسـت  به نظر او دموکراسی عالوه بر شکلی از حکومت شـیوه . کنددنبال می
نظریه کنش ارتباطی و حوزه عمومی تالش دارد تمایل ذاتی زندگی روزمره به اجماع عقالنـی و  

اي عــاري از اجبــار و مبتنــی بــر از نظــر او آرزوي جامعــه. شــیوه دمــوکرات زیســتن را پیــدا کنــد
توانـد در زنـدگی روزمـرة افـراد     فرهنگ عمومی دموکراتیک صرفاً آرزوي اتوپیایی نیست و می

).169: 1386سیدمن، (جاري باشد 
ترین شیوة کنش بشري است که در آن افراد درگیـر، نـه   کنش ارتباطی از نظر هابرماس رایج

. شـوند آمیـز هماهنـگ مـی   هـاي تفـاهم  ز طریق کنشهاي خودخواهانه بلکه ااز طریق حسابگري
از نظـر هـابر   ). 211: 1378هابرماس به نقل از ریتزر،(غایت کنش ارتباطی دستیابی به تفاهم است 

ماس دموکراسی را بایـد شـیوه خاصـی دانسـت کـه شـهروندان توسـط آن تصـمیمات جمعـی و          
هـا بـه دسـت    در بین افراد و گـروه وگوي آزاد اي که از طریق گفتشیوه. کنندعقالنی اتخاذ می

وگویی که همراه با اعتماد بـه طـرف مقابـل و مـدارا اسـت تـا تفـاهمی بـراي یـک          گفت. آیدمی
دموکراسی شیوة رفتاري همراه با حـدي از اعتمـاد، مـدارا و میـل بـه      . تصمیم مشترك ایجاد شود

.مشارکت مدنی و اجتماعی است که باید از سطح اجتماعی آغاز شود
هـایی تحـت تـأثیر رویکـرد     نیـز بـا وجـود تفـاوت    ) (Dialogic Democracyراسی گیدنز دموک

همبسـتگی کـه از   . از نظر او به وجود آمدن همبسـتگی اسـاس توسـعه جامعـه اسـت     . تأملی است
دموکراسـی از نظـر   . گیـرد وگو و تجربۀ دموکراسی در سطوح اجتماعی جامعه نشـأت مـی  گفت

بـه عقیـده او   . ت که هدف آن همزیسـتی و مـداراي متقابـل اسـت    گیدنز فرایند تأمل و مباحثه اس
تنها به شفافیت در حوزة رسمی سیاسی بلکه بـه خـارج از نهادهـاي رسـمی و     دموکراسی تأملی نه

از نظر او دموکراسی بایـد در کلیـۀ سـطوح زنـدگی جـاري      . به زندگی روزمره افراد وابسته است
)Kaspersen, 2000:45(.شود

ارد ابعاد دموکراسی خود را در تجربۀ زندگی خصوصی و روابـط خـانوادگی   گیدنز تالش د
هاي روابط را در زندگی خصوصـی و خـانوادگی و سـطح    او شباهت و همانندي. نیز تشریح کند

او معتقد است رشد خـودآئینی و  . کنددر این رابطه او از خانواده آغاز می. کندسیاسی نمایان می
وابــط اجتمــاعی و خصوصــی سرشــار از پیامــدهایی بــراي اعمــال روابــط دموکراتیــک در مــتن ر

).440: 1387کسل، (دموکراتیک در سطوح سیاسی است 
تقارنی میان دموکراتیزه کردن زندگی شخصی و امکانات دموکراتیـک نظـم سیاسـی وجـود     

هاي اقتدارگرایانه در روابـط  شرط دموکراسی در حوزة عمومی ممنوعیت استفاده از روش. دارد
از نظـر او دمـوکراتیزه کـردن زنـدگی شخصـی فراینـدي       ). 445: 1387کسـل، (نوادگی است خا

دهـد؛ امـا   اي درست به این دلیل که در حیطۀ رسمی رخ نمیاست که کمتر مشهود است تااندازه
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). 427: 1387کسـل، (اندازة دموکراتیزه کردن در سطوح رسمی اساسی و ژرف است نتایج آن به
سیاست خانواده، آزمونی اساسی براي سیاسـت نـوین   . ی جامعۀ مدنی استخانواده یک نهاد اصل

گذارنــد خـانواده نقطـه تالقـی رونــدهاي گونـاگونی اسـت کـه بـر کــل جامعـه تـأثیر مـی          . اسـت 
).101: 1378گیدنز،(

. انگیـز بـه هـم نزدیـک هسـتند     اي شـگفت گونـه در دو حوزة خصوصی و سیاسی معیارهـا بـه  
برابري رسمی، حقـوق فـردي، بحـث عمـومی دربـارة مسـائل       دموکراسی در سطح رسمی شامل

ها مقـرر شـود بـا مـذاکره و     دوراز خشونت و اقتدار است که به جاي آنکه صرفاً با اقتدا به سنتبه
دمـوکراتیزه  . هـا سـهیم اسـت   خـانواده دموکراتیـک در ایـن ویژگـی    . آیدوگو به دست میگفت

گیري از طریق برقـراري  رام متقابل، استقالل، تصمیمکردن درزمینۀ خانواده به مفهوم برابري، احت
تجربـۀ دموکراسـی در سـطح    ). 105: 1378گیـدنز، (ارتباط و آزادي از خشـونت و اقتـدار اسـت    

اجتماعی شهروندان را براي مساعدت و همراهی با دموکراسی در سطح رسـمی و سیاسـی آمـاده    
دهـد و بـه   ی افـراد را گسـترش مـی   هاي شـناخت تجربۀ دموکراسی در سطح اجتماعی افق. کندمی

).430: 1387کسل،(انجامد تربیت سیاسی شهروندان می

مدل نظري پژوهش

هاي پژوهشفرضیه
کـه هـر چـه    طـوري بـه . بین سرمایۀ فرهنگی افراد و گرایش به دموکراسی رابطـه وجـود دارد  
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.یابدسرمایه فرهنگی افزایش یابد، میزان گرایش به دموکراسی نیز افزایش می
کـه هـر چـه    طـوري بـه . بین سرمایۀ اقتصادي افراد و گرایش به دموکراسی رابطـه وجـود دارد  

.یابدسرمایه اقتصادي افزایش یابد، میزان گرایش به دموکراسی افزایش می
کـه  طـوري بـه . بین تجربۀ اجتماعی دموکرات افراد و گرایش به دموکراسی رابطه وجود دارد

.یابدرات افزایش یابد میزان گرایش به دموکراسی نیز افزایش میهرچه تجربۀ اجتماعی دموک
کـه هـر   طـوري بـه . بین میزان استفاده از رسانۀ افراد و گرایش به دموکراسی رابطه وجود دارد

.یابدچه میزان استفاده از رسانۀ افراد افزایش یابد، میزان گرایش به دموکراسی افزایش می

روش تحقیق و جامعۀ آماري
هـاي  هـا راجـع بـه نگـرش    آوري دادهاین پژوهش از روش پیمایش و پرسشنامه براي جمعدر

سـال بـه بـاالي شـهر تهـران      20جامعۀ آماري پـژوهش شـهروندان   . شهروندان استفاده شده است
اي از بـین  گیري چندمرحلـه نفري به شیوة نمونه643هستند و طبق فرمول کوکران جمعیت نمونۀ 

.ان انتخاب شدندبلوك از شهر تهر65
اسـت کـه عبـارت    » ايگیري چندمرحلهنمونه«گیري این مطالعه احتمالی و از نوع شیوة نمونه

تدریج به نمونۀ واقعی دست کردن مراحل متفاوت تا بهگیري و طیاست از ترکیب چندین نمونه
ش حاضـر  گیـري پیمـای  گیري تصادفی ساده که چارچوب نمونهدر مرحلۀ اول، روش نمونه. یابیم

هاي هر یک از مناطق شهر تهران به انضـمام تعـداد خـانوار معمـولی سـاکن در      شامل کلیه بلوك
گیـري سیسـتماتیک، در ایـن مرحلـه بایسـتی خانوارهـاي       مرحلۀ دوم، روش نمونـه . هاستبلوك

هاي نمونه را برحسب اطالعات موجود نقشه راهنما مشخص کـرد و  موجود در هر یک از بلوك
اي و طور همزمان مطابق با طبقـات متغیرهـاي زمینـه   اي، بهگیري طبقهوم، روش نمونهدر مرحلۀ س

.رسیمسپس انتخاب نسبت مقتضی از هر طبقه به نمونه مدنظر می
براي باال بردن اعتبار پرسشنامه ابتـدا اعتبـاري صـوري سـؤاالت بـا اسـتفاده از نظـرات داوران        

هــاي اســتاندارد اســتفاده شــده در رهــا و گویــهبررســی و همچنــین تــالش شــده اســت تــا از متغی 
هاي معتبر در سـاختن  براي انتخاب معرف. برداري شودالمللی پیشین، بهرههاي ملی و بینپژوهش

هـاي مربـوط   دوي کلیـه مؤلفـه  یک شاخص نیز همانند تکنیک تحلیل عامل ابتدا همبستگی دوبـه 
01/0در سـطح  مثبت و معنـادار حـداقل   ها همبستگی که بین مؤلفهشده است، درصورتیمحاسبه 

هاي معتبر بـراي  پس از مشخص شدن مؤلفه. اندکاربرده شدهداشت، در ساختن شاخص بهوجود 
شـده و  ساختن شاخص، در مرحلۀ بعد براي افزایش اعتبار درونی، همبستگی بین شاخص سـاخته 

ی پرسشـنامه نیـز دو بـار    بـراي بـاال بـردن پایـای    . انـد هاي متشـکلۀ آن محاسـبه شـده   یکایک مؤلفه
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.نفر انجام و از ضریب آلفا براي آزمون پایایی استفاده شد100آزمون با جمعیت نمونۀ پیش

تعریف مفاهیم
تعریف محقق از گرایش به دموکراسی با توجه بـه تعـاریف نظـري،    :گرایش به دموکراسی

مداراي سیاسی، اثربخشـی  هايحاوي دو بعد نگرشی و رفتاري است که بعد نگرشی آن با مؤلفه
هـاي  و بعـد رفتـاري آن بـا مؤلفـه    . شـود هاي اقتدارگرایی تعریف مـی سیاسی و مخالفت با نگرش

مداراي سیاسـی در ایـن پـژوهش بـا     . شودمشارکت سیاسی و اعتراض به اقتدارگرایی تعریف می
هـاي  براي گروهگشودگی افراد نسبت به تکثر عقاید سیاسی و در نظر گرفتن حقوق برابر سیاسی 

هـاي واگـذاري امـور بـه نخبگـان،      اقتدارگرایی سیاسی با مؤلفـه . شودسیاسی متفاوت تعریف می
شـود و تعریـف   توجهی به حقوق مـدنی فـردي تعریـف مـی    قبول خشونت نسبت به مخالفان و بی

پژوهش از اثربخشی سیاسی عبارت از تصور فـرد از میـزان مـؤثر بـودن مشـارکت سیاسـی او در       
مشارکت سیاسی هر نوع فعالیت سیاسی داوطلبانه در رابطه با انتخـاب کـردن و   . جامعه استامور

هاي عمومی جامعـه  ها و برنامههاي سیاسی جامعه و اثرگذاري بر سیاستانتخاب شدن براي پست
شود و درنهایت آمادگی رفتاري براي مخالفت با اقتدارگرایی با مؤلفه آمـادگی بـراي   تعریف می

.تعریف شده استاعتراض
بوردیو در تعریف فضاي اجتماعی عالوه بر مفهوم تعین اقتصادي، اغلـب  :فضاي اجتماعی

عنوان یک موقعیت فـردي  براي بوردیو جایگاه اجتماعی به. بر مفهوم سرمایه فرهنگی تأکید دارد
.هـــاي اقتصـــادي و فرهنگـــی اســـتمراتـــب اجتمـــاعی محصـــول هـــر دو ســـرمایه در سلســـله

)Austin,2005:224 (
شامل درآمد و سایر منابع مالی است کـه در قالـب مالکیـت جلـوة نهـادي      :سرمایۀ اقتصادي

). 99: 1384بوردیو، (شود هاي مادي و مالی را شامل میدیگر کلیۀ داراییعبارتبه. کندپیدا می
سـو بـه معلومـات    هـاي نمـادین اسـت کـه از یـک     اي از ثـروت مجموعـه :سرمایۀ فرهنگـی 

حالـت  (انـد  گردد که به شکل خصائل دیرپاي فکري و جسـمی درونـی شـده   اي برمیدهشکسب
از . مانند به دانشی دست داشتن، بافرهنگ بـودن و بـه زبـان و نحـوة بیـان تسـلط داشـتن       ) متجسد

صورت کاالهاي فرهنگی مادي ماننـد مالکیـت کتـاب جلـوه     سوي دیگر در حالت عینیت یافته به
صـورت عنـاوین، مـدارك تحصـیلی و     شـده در جامعـه بـه   لـت نهادینـه  کنـد و سـرانجام در حا  می

).98: 1385و شویره و فونتن، 137-147: 1385بوردیو، (شود هاي اجتماعی اطالق میجایگاه
منظور از تجربۀ اجتماعی دموکراتیک در این پژوهش داشتن :تجربۀ اجتماعی دموکراتیک

وکرات یـا مـنش دمـوکرات اسـت کـه بـه فـرد        هاي نگرشی و رفتـاري دمـ  اي از ویژگیمجموعه



105ن تهرانیدر بین شهرونداگرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

تجربـۀ روابـط   . کند تا در زندگی اجتماعی و روزانه خـود دموکراسـی را تجربـه کنـد    کمک می
ــه     ــا مســائل اجتمــاعی شــده، در گــرایش او ب ــه شــیوة رایــج مواجهــۀ او ب دمــوکرات او تبــدیل ب

هـاي  هـاي نگـرش  تجربـۀ دموکراسـی بـا مؤلفـه    . گـذارد دموکراسی در سطح رسمی نیز تأثیر مـی 
.شودخانوادگی دموکرات، مشارکت اجتماعی و مداراي اجتماعی تعریف می

هــاي مختلــف انســان بــودن اســت، چــه منظـور از مــداراي اجتمــاعی مــدارا نســبت بــه حالـت  
هـایی کـه در   هایی که از هنگام تولد همراه است مانند رنگ پوسـت و جنسـیت و چـه آن   ویژگی

فلیـپس بـه   (شوند مانند زبان صحبت کردن تماعی شدن کسب میطول زندگی از طریق فرایند اج
که در این پژوهش مدارا نسبت به اقـوام و شـهرهاي مختلـف ایرانـی     ). 7: 1388نقل از شارع پور،
هاي مـدنی  تعریف مشارکت اجتماعی در این پژوهش فرهنگ تقبل مسئولیت. تعریف شده است

و دموکراسـی در  . جتماعی در جامعۀ مدنی استو مشارکت در امور اجتماعی از طریق نهادهاي ا
گیري، مدارا نسبت به اعضـاي خـانواده   هاي اعتقاد به برابري زن و مرد در تصمیمخانواده با مؤلفه

.شودوگو و تفاهم تعریف میو اعتقاد به گفت

هاي جمعیت نمونهویژگی
بـه بـاالي تهرانـی    سـال  20گویـان مـا شـهروندان    هاي جمعیت نمونـه پاسـخ  به لحاظ ویژگی

گویـان را زنـان و   درصـد پاسـخ  50چنین هم. سال بوده است5/37اند که میانگین سنی آنان بوده
درصـد از  40هـاي اجتمـاعی حـدود    بـه لحـاظ ویژگـی   . دادنـد نیمی دیگر را مردان تشـکیل مـی  

االتر گویان تحصـیالت دیـپلم و بـ   درصد پاسخ69. انددرصد متأهل بوده60گویان مجرد و پاسخ
داراي تحصـیالت  ) پـدران و مـادران  (گویـان  هـاي پاسـخ  درصـد از خـانواده  27حدود . اندداشته

گویــان داراي تحصــیالت درصــد از همســرانِ پاســخ34انــد و از میــان متــأهلین دانشــگاهی بــوده
.دانشگاهی هستند

هاي پژوهشیافته
هاي توصیفییافته

ري و عملیــاتی، ایــن پــژوهش گــرایش بــه  گونــه کــه آورده شــد، بنــا بــه تعــاریف نظــ همــان
بعـد نگرشـی آن بـا سـنجش     . دموکراسی را با دو بعد کلی نگرشی و رفتاري تعریف کرده اسـت 

مــداراي سیاســی، اثربخشــی سیاســی و میــزان مخالفــت بــا اقتــدارگرایی و بعــد رفتــاري بــا میــزان 
.شودمشارکت سیاسی افراد و میزان اعتراض به اقتدارگرایی تعریف می
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توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب گرایش کلی به دموکراسی و ابعاد دوگانۀ آن: 1جدول شماره 

سطوح گرایش به 
دموکراسی

ابعاد گرایش به
دموکراسی

میانگین جمعباالمتوسطپایین
5از 

گرایش به دموکراسی 
نگرشی

6142914363314/3 70/9%80/67%60/22%100%
گرایش به دموکراسی 

رفتاري
60617562897/0 50/96%70/2%80/0%100%

278333266372/61گرایش کلی به دموکراسی 7/43%3/52%1/4%0/100%

طورکلی گرایش به دموکراسی شهروندان تهرانی در سـطح بـاالیی   دهد بهها نشان میمجموع داده
طبـق  . حدود نیمی از جمعیـت بـه میـزان کمـی بـه دموکراسـی گـرایش دارنـد        کهطوريبه. قرار ندارد

درصـد بـه میـزان انـدکی بـه دموکراسـی       44نفـر از پاسـخگویان یعنـی حـدود     278هاي پژوهش یافته
بـا مقایسـۀ   . گیرنـد درصد پاسخگویان در سطح متوسط قرار می52نفر معادل با 333. اندگرایش داشته

.تري انجام دادتوان تحلیل دقیقه وسیلۀ جدول زیر میوضعیت ابعاد دموکراسی ب
هاي گرایش به دموکراسیتوزیع فراوانی و درصد مؤلفه: 2جدول شماره 

سطوح
5میانگین از جمعباالمتوسطپایینابعاد گرایش به دموکراسی

1926431960258/3مداراي سیاسی
20/3%90/43%90/52%100%

381139896091/2اثربخشی سیاسی
60/62%80/22%60/14%100%

903851446199/2مخالفت با اقتدارگرایی 50/14%20/62%30/23%100%

53168136125/1مشارکت سیاسی 80/86%10/11%10/2%100%

اعتراض به اقتدارگرایی
574124590

42/0 30/97%2%/7%/0100%
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طـورکلی میـزان گـرایش بـه     دهد، در مقایسۀ ابعـاد دموکراسـی بـه   وهش نشان میهاي پژیافته
. دموکراسی در سـطح نگرشـی بـاالتر از گـرایش بـه دموکراسـی در سـطح رفتـاري بـوده اسـت          

در سـطوح رفتـاري یعنـی مشـارکت سیاسـی و اعتـراض بـه        . دهـد گونه که جدول نشان میهمان
تر باشـد، میـزان   تر و کلیهر چه ابعاد انتزاعی. هستیماقتدارگرایی با کاهش شدید میانگین مواجه 

شـوند و  تـر مـی  ولی وقتـی سـؤاالت مربـوط بـه ابعـاد مشـخص و ملمـوس       . رودموافقت باالتر می
این پـژوهش  . شوددهند، میزان موافقت کمتر مینگرش و رفتار واقعی فرد را مورد سؤال قرار می

گونـه کـه   همان. رایش به دموکراسی داشته باشدتري از میزان گتالش داشته است سنجش واقعی
یابـد، تفـاوت زیـادي بـین افـراد در میـزان       المللی خـود در مـی  هاي بیناینگلهارت نیز در پژوهش

هـاي تجربـی او کشـورهاي    که طبق یافتهطوريبه. حمایت از اصول کلی دموکراسی وجود ندارد
هـاي متفـاوت، همگـی بـه     رات بـا فرهنـگ  کمتر توسعه یافته، توسعه یافته، غیردموکرات و دموک

چراکه خود کلمـۀ دموکراسـی   . کنندزیادي از وجود حکومت دموکرات حمایت میمیزان نسبتاً
دموکراسی بهتـرین شـیوة حکومـت    «هایی نظیر کمتر کسی با گویه. داراي بار ارزشی مثبت است

.کندمخالفت می» دموکراسی باید وجود داشته باشد«یا » است
هـاي چندبعـدي و   ین، براي سنجش دقیق گرایش به دموکراسی بهتـر اسـت از شـاخص   بنابرا

همچنین با توجه به هـر فرهنگـی نقـاط حسـاس و خـط قرمزهـایی کـه بـا         . تر استفاده شودپیچیده
عنـوان مثـال در مـورد    بعضی پژوهشـگران غربـی بـه   . شوددموکراسی در تقابل است، سنجیده می

این پژوهش بـه ایـن   . کنندد از گرایش به دموکراسی سؤال میهاي خوآزادي جنسی در پژوهش
عنوان بخشی از میـزان گـرایش بـه دموکراسـی بررسـی      منظور میزان مخالفت با اقتدارگرایی را به

همچنین با اضافه کردن بعد رفتاري در گـرایش بـه دموکراسـی، تـالش شـده میـزان       . کرده است
هاي پژوهش این ابعـاد  طبق یافته. راسی سنجیده شودتمایل جدي افراد به زندگی و عمل به دموک

.اندتري نیز داشتهمیانگین پائین
توان به دالیـل سیاسـی ماننـد پرداخـت     با وجود آنکه میزان کم اعتراض به اقتدارگرایی را می

هزینـه، مــرتبط دانســت؛ امــا دربـارة مخالفــت بــا اقتــدارگرایی، اثربخشـی سیاســی و برخــی ابعــاد    
هاي جدول مخالفت بـا اقتـدارگرایی   مطالعۀ گویه. این دلیل توجیه کننده نیستمشارکت سیاسی

.کندبه روشن شدن این موضوع کمک می) 3(
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هاي مخالفت با اقتدارگراییتوزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان موافقت با گویه: 3جدول 

بسیار هاگویه
تا موافقمموافقم

بسیار مخالفمحدودي
مجموعفممخال

گاهی الزم است کـه احـزاب یـا    
هـاي معینـی را کـه بـر هـم      گروه

ــتند را     ــومی هس ــم عم ــده نظ زنن
سرکوب کرد

902341748925612

7/14%2/38%4/28%5/14%1/4%100/0%

حتی اگر شرایط نابرابري زیـادي  
ــد    ــود بیای ــه وج ــه ب ــم در جامع ه
ــم    ــراض نظ ــا اع ــتم ب ــر نیس حاض

بین ببرمجامعه را از

5420015214262610

9/8%8/32%9/24%3/23%2/10%0/100%

اشته باشـند  داگر همه افراد اجازه 
در جامعه عقایـد خـود را مطـرح    

شودکنند در جامعه آشوب می

4518817614655610

4/7%8/30%9/28%9/23%0/9%0/100%

ــان  ــجوان ــد گ ــوب آاهی عقای ش
انگیزي دارند اما وقتی بـزرگ  بر

شـوند بایـد آن عقایـد را رهـا     می
کرده و آرامـش جامعـه را بـرهم    

نزنند

412971518930608

7/6%8/48%8/24%6/14%9/4%0/100%

هـــر کشـــوري بیشـــتر از قـــانون و 
هاي سیاسی نیـاز بـه رهبرانـی    برنامه

دارد که مردم به آنها ایمـان داشـته   
باشند

1482941014818609

3/24%3/48%6/16%9/7%0/3%0/100%

خیلی اوقات مردم نمـی داننـد چـه    
ــراي آنهــا خــوب اســت،   ــزي ب چی
بنابراین رهبران بـراي آنهـا تصـمیم    

گیرندمی

18152159184101614

9/2%8/24%9/25%0/30%4/16%0/100%

عـه  خیلی اوقات بایدبه رهبـران جام 
اعتماد کامل کرد و با انتقاد از آنان 

هاي آنـان  مانعی براي اجراي برنامه
نشد

1814923515553610

0/3%4/24%5/38%4/25%7/8%0/100%
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. طورکلی مخالفت با اقتدارگرایی به میـزان نسـبتا پـائینی بـوده اسـت     هاي پژوهش بهطبق یافته
انـد بایـد   انـد و معتقـد بـوده   خواستار حفظ نظـم موجـود بـوده   درصد از پاسخگویان به شدت 52

هاي مـدنی و حـق   در مورد آزادي. برند سرکوب کردهایی را که نظم عمومی را از بین میگروه
هـاي زیـاد در جامعـه حاضـر نیسـتند      اند که حتی با وجود نابرابريدرصد اظهار داشته40اعتراض 

انـد کـه جوانـان بایـد عقایـد      درصـد اعـالم کـرده   55. رنـد اعتراض کرده، نظم جامعه را از بین بب
انـد  درصـد اعتقـاد داشـته   40و . آشوب برانگیز خود را کنار گذاشته و نظم جامعه را از بین نبرنـد 

در مـورد رابطـه بـا    . شـود که اگر همه در جامعه حق ابراز نظر داشته باشند در جامعه آشـوب مـی  
حـدودي موافقـت خـود را در مـورد اینکـه گـاهی مـردم        درصد به مقـدار زیـاد و تـا    51رهبران، 

نـان خـوب اسـت و بایـد رهبـران بـراي آنـان تصـمیم بگیرنـد اعـالم           آدانند چه چیزي بـراي  نمی
درصد از پاسخگویان به مقدار زیاد و تاحدودي معتقد بودند کـه بایـد بـه    65اند و همینطور کرده

.هاي آنان نشدانعی براي برنامهمسئوالن اعتماد کامل داشت و با انتقاد از آنان م

هاي تبیینییافته
عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به دموکراسی

گرایش به دموکراسی و جایگاه فرد در فضاي اجتماعی
هاي این پژوهش طبق چارچوب نظري بوردیو ایـن اسـت کـه بـودن     ترین فرضیهیکی از مهم

. گـذارد ن گرایش به دموکراسی آنان اثر مـی افراد در جایگاه مشترك در فضاي اجتماعی بر میزا
.دو عامل اساسی در تعیین جایگاه اجتماعی افراد، سرمایه اقتصادي و سرمایه فرهنگی است

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطۀ گرایش به دموکراسی و جایگاه : 5جدول شماره 
فرد در فضاي اجتماعی

سرمایهآمارهنام متغیر
یفرهنگ

سرمایه 
پایگاه اجتماعی، اقتصادياقتصادي

گرایش به دموکراسی
ضریب 
502/0186/0333/0پیرسون

000/0000/0000/0معناداري

اول . منظور آزمون تحلیل قشري طبقاتی گـرایش بـه دموکراسـی سـه فرضـیه طراحـی شـد       به
گونه که جـدول  همان. دارداینکه بین سرمایه فرهنگی افراد و گرایش به دموکراسی رابطه وجود 
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کـه هرچـه   طـوري وجـود دارد بـه  502/0اي بـه شـدت   بین این دو متغیر رابطه. دهدفوق نشان می
. کنـد سرمایه فرهنگی افراد افزایش پیدا کند، میزان گرایش به دموکراسـی نیـز افـزایش پیـدا مـی     

آزمـون  . کنـد مون میفرضیه دوم وجود رابطه بین سرمایه اقتصادي و گرایش به دموکراسی را آز
امـا شـدت رابطـه از    . کندبین این دو متغیر را تأئید می186/0پیرسون وجود رابطه مثبت به میزان 

هـاي سیاسـی افـراد    دهد سرمایه فرهنگـی در تعیـین گـرایش   این نشان می. فرضیه اول کمتر است
ژوهش از متغیر پایگـاه  منظور تعیین اهمیت متغیرهاي طبقاتی، پبه. مهمتر از سرمایه اقتصادي است

متغیــر پایگــاه اجتمــاعی، اقتصــادي از ترکیــب متغیرهــاي . اجتمــاعی، اقتصــادي نیــز بهــره گرفــت
نتایج آزمون ایـن فرضـیه نیـز وجـود رابطـۀ      . درآمد، تحصیالت و منزلت شغلی ساخته شده است

.کندبین این دو متغیر را تأئید می333/0مثبت به میزان 

تجربۀ اجتماعی دموکراسیگرایش به دموکراسی و 
فرضیه رابطه بین تجربۀ اجتماعی دموکراتیک و گرایش به دموکراسی بـود و بـر اسـاس ایـن     
فرض نظري طراحی شد که هر چه افراد در زندگی روزمرة اجتماعی خـود روابـط دموکراتیـک    

هـاي دمـوکرات باشـند، در سـطح سیاسـی نیـز گـرایش        بیشتري را تجربـه کننـد و داراي نگـرش   
گویـد، دموکراسـی بـدون شـهروندان     گونـه کـه بـاربو مـی    همـان . شتري بـه دموکراسـی دارنـد   بی

شهروندانی که دموکراسی تبـدیل بـه سـبک زنـدگی آنـان در زنـدگی       . دموکرات ممکن نیست
وگـویی خـود تـالش    گیدنز نیز در تئوري دموکراسـی گفـت  . شان شده باشدشخصی و اجتماعی

ید در سطوح مختلف اجتماعی رخ دهد به ایـن دلیـل کـه ایـن     دارد نشان دهد دموکراتیزاسیون با
هر امر شخصی، سیاسی است و محدودة سیاست به انـدازة کـل   . سطوح به یکدیگر وابسته هستند

.حوزه فرهنگی وسعت یافته است

وص رابطه گرایش به دموکراسی و تجربۀ اجتماعی دموکراتیکصنتایج آزمون پیرسون در خ: 6جدول شماره 

مدارايآمارهمتغیرنام 
اجتماعی

مشارکت 
اجتماعی

هاي نگرش
خانوادگی

تجربه اجتماعی 
دموکراتیک

گرایش به 
دموکراسی

ضریب 
132/0386/0165/0374/0پیرسون

000/0001/0000/0000/0معناداري
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فرضیۀ کلی پژوهش این اسـت کـه بـین شـاخص گـرایش بـه دموکراسـی و شـاخص تجربـۀ          
بـین  374/0آزمون پیرسون وجود رابطۀ مثبت به میـزان  . اتیک رابطه وجود دارداجتماعی دموکر

که هرچه تجربـه اجتمـاعی دموکراتیـک افـراد افـزایش      طوريبه. کنداین دو شاخص را تأئید می
سـه فرضـیه فرعـی درون ایـن فرضـیه      . یابـد پیدا کند، میزان گرایش به دموکراسی نیز افزایش می

ونه که در جدول فوق می بینیم بین سه جزء این شـاخص و گـرایش بـه    گهمان. کلی وجود دارد
بـین میـزان مشـارکت    386/0بیشترین شدت رابطه بـه میـزان   . دموکراسی رابطه مثبت وجود دارد

هاي خانوادگی بـا ضـریب   پس از آن نگرش. اجتماعی افراد و گرایش به دموکراسی وجود دارد
دهد، هر چـه افـراد در زنـدگی خـانوادگی خـود      نشان میتأئید فرضیه . قرار دارد165/0پیرسون 

میـزان گـرایش بـه دموکراسـی آنـان در سـطح سیاسـت        . تري داشته باشـند هاي دموکراتنگرش
همچنین میزان مداراي اجتماعی افراد درگشودگی نسـبت بـه دیگـران    . یابدرسمی نیز افزایش می

هـر چـه افـراد مـداراي     . گـذارد تأثیر می0/ 132متفاوت بر میزان گرایش به دموکراسی به میزان 
.اجتماعی باالتري داشته باشند، گرایش به دموکراسی بیشتري نیز دارند

یکطرفه بین گرایش به دموکراسی و سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ نتایج آزمون تحلیل واریانس: 7جدول شماره 
اقتصادي و تجربۀ اجتماعی دموکراتیک

گرایش میانگین شاخصمتغیرهاي مستقل
Fآزمون به دموکراسی

سطح 
معناداري

سرمایۀ 
فرهنگی

3068/2پایین
889/60000/0 7414/2متوسط

0291/3باال

سرمایۀ 
اقتصادي

2377/2پائین
118/22000/0 6083/2متوسط

7836/2باال

تجربۀ 
اجتماعی 

دموکراتیک

3655/2پائین
06/11000/0 6379/2متوسط

7764/2باال
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جدول فوق نتیجۀ آزمون تحلیل واریانس یک طرفـه بـر اسـاس مقایسـۀ میـانگین گـرایش بـه        
هاي داراي سـرمایۀ فرهنگـی، اقتصـادي و تجربـۀ اجتمـاعی دموکراتیـک       دموکراسی در بینگروه

هـاي داراي  شود بیشترین تفاوت میـانگین در بـین گـروه   گونه که مشاهده میهمان. متفاوت است
که افـراد داراي سـرمایۀ فرهنگـی بـاال بـه میـزان       طوريبه. رمایۀ فرهنگی باال و پایین وجود داردس

پـس از  . میانگین بیشتر از داراي سرمایۀ فرهنگی پایین بـه دموکراسـی گـرایش دارنـد    7/0حدود 
ــاوت وجــود دارد   ــراد داراي ســرمایۀ اقتصــادي متف ــانگین اف ــانگین . آن اخــتالف می اخــتالف می

و . اسـت 5/0هاي داراي سرمایۀ اقتصادي باال و پـایین بـه میـزان حـدود     ی در بین گروهدموکراس
هـاي تجربـۀ اجتمـاعی    دربارة متغیر تجربـۀ اجتمـاعی دموکراتیـک اخـتالف میـانگین بـین گـروه       

هـاي  است؛ همچنـین بیشـترین میـزان میـانگین در بـین گـروه      4/0دموکراتیک باال و پایین حدود 
.است02/3ی باال به میزان داراي سرمایۀ فرهنگ

هاي خارجیرابطۀ گرایش به دموکراسی با میزان استفاده از رسانه
هـاي خـارجی و گـرایش بـه     بـین میـزان اسـتفاده از رسـانه    «نتایج آزمون پیرسون براي فرضیه 

هـاي خـارجی و   نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه.»دموکراسی رابطۀ معناداري وجود دارد
وجود دارد به این معنی که هـر چـه میـزان    28/0یش به دموکراسی، رابطۀ معناداري به میزان گرا

هاي خارجی بیشتر باشد میزان گرایش بـه دموکراسـی نیـز بیشـتر اسـت؛ بـر       استفادة افراد از رسانه
.شوداساس نتایج آزمون پیرسون فرضیۀ پژوهش پذیرفته می

هاي خصوص رابطۀ گرایش به دموکراسی و میزان استفاده از رسانهنتایج آزمون پیرسون در: 8جدول شماره 
خارجی

شناسـی سیاسـی امـروزه از تعـابیري ماننـد دموکراسـی الکترونیـک صـحبت         در ادبیات جامعه
در همـین رابطـه   . انـد پـذیر شـده  هـا آسـیب  اثـر نقـد رسـانه   نهادها و بازیگران سیاسی بـر  . شودمی

طـور کـه   همـین . پـردازد هـا در دگرگـونی حـوزة عمـومی مـی     هابرماس نیز به بررسی نقش رسانه
هاي خـارجی بـا میـزان گـرایش بـه دموکراسـی رابطـه        دهد استفاده از رسانهفرضیۀ پیش نشان می

.دارد

مقادیرهاشاخص
(**)0/28ضریب همبستگی پیرسون

000/0سطح معناداري دو دامنه
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رابطۀ گرایش به دموکراسی با سن
بین سن افراد و گـرایش بـه دموکراسـی رابطـۀ     «آزمون فرضیۀ پژوهش مبنی بر اینکه منظوربه

از آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي متغیرهاي سـن افـراد و گـرایش    » معناداري وجود دارد
به دموکراسی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که بین سـن افـراد و گـرایش بـه دموکراسـی،      

وجود دارد بدین معنا که هر چه سـن افرادکمتـر   22/0جهت عکس به میزان رابطۀ معنادار اما در
.شودبر این اساس فرضیۀ پژوهش پذیرفته می. باشد گرایش به دموکراسی بیشتر است

نتایج آزمون پیرسوندر خصوص رابطۀ گرایش به دموکراسی و سن: 9جدول شماره 

مقادیرهاشاخص
(**)-222/0ضریب همبستگی پیرسون

000/0سطح معناداري دو دامنه

تحلیل رگرسیون دموکراسی
به وسیلۀ رگرسیون چند متغیره، رابطۀ خطی چند متغیر مستقل پژوهش را با میزان گـرایش بـه   

جدولزیر نتیجه ورود همه متغیرهاي مستقل پژوهش بـه روش گـام بـه    . دموکراسی بررسی کردیم
.گام است

رگرسیونی چند متغیرة شاخص گرایش به دموکراسی و سایر متغیرهاضرایب تحلیل : 10جدول شماره 

مقدار ضریب Fمقدار ضریب متغیر مستقل
Beta

سطح 
معناداري

مقدار ضریب 
تعیین

683/253477/0000/0310/0سرمایۀ فرهنگی
154/140152/0000/0332/0تجربۀ دموکراتیک
320/96087/0014/00340سرمایۀ اقتصادي

. ماننـد متغیـر بـاقی مـی   3هاي جـدول در ایـن تحقیـق    از میان متغیرهاي مستقل بر اساس داده
و 15/0تجربـه اجتمـاعی دموکراتیـک بـا     47/0ها بـه ترتیـب سـرمایۀ فرهنگـی بـا      میزان تأثیر آن
درصـد تغییـرات   31حـدود  310/0سرمایۀ فرهنگی با ضـریب تعیـین   . است087/0سرمایۀ اقتصاد
درصد تغییـرات  34متغیر باقی مانده حدود 3کند و در مجموع یر وابسته را تبیین میمربوط به متغ

تـوان فرمـول معادلـۀ    هـاي جـدول فـوق مـی    طبـق یافتـه  . کننـد گرایش به دموکراسی را تبیین مـی 
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:گرایش به دموکراسی را به شرح زیر نوشت
ــادي( ــرمایۀ اقتصـــــ ــۀ دموکراتیـــــــک+ (87/0)*ســـــ ــرمایۀ (+151/0)*تجربـــــ ســـــ

گرایش به دموکراسی=47/0)*نگیفره

نتیجه
گـران  امروزه اکثر تحلیل.ماندئالی است که همیشه ناتمام میدر همۀ جوامع، دموکراسی ایده

گیـري و  زنی نخبگان بـاهوش نیسـت بلکـه بـر جهـت     بر این باورند که دموکراسی تنها نتیجۀ چانه
گاهی نیست که از زمان آغاز بـه کـار   درواقع دموکراسی، دست. هاي شهروندان مبتنی استنگرش

.کندعملکرد کارآمدي داشته باشد، بلکه با مشارکت شهروندان تحقق یافته است و رشد می
رسـد دموکراسـی در جامعـۀ ایـران، از اسـتقبال همـۀ اقشـار        هاي پژوهش، به نظر میطبق یافته

ازآنجاکـه پـژوهش   . طورکلی گرایش زیـادي بـه دموکراسـی وجـود نـدارد     برخوردار نیست و به
هـا و  اي بسـنجد کـه نگـرش   گونـه تالش کرده است گرایش به دموکراسی را با ابعاد متفاوت، بـه 

رفتارهاي واقعی پاسخگویان را بسنجد؛ لذا میزان گرایش به دموکراسی در مقایسه با چنـد نمونـۀ   
قشـار  این به دلیل آن اسـت کـه جمعیـت نمونـۀ ایـن پـژوهش ا      . پژوهش مشابه داخلی کمتر است

هـاي  اند و نه صرفاً اقشار تحصیلکرده مثل دانشـجویان، دیگـر اینکـه نمونـه    مختلف اجتماعی بوده
انـد کـه اغلـب    هاي دموکراسی ماننـد مـداراي سیاسـی و برابـري پرداختـه     مشابه به سنجش ارزش

ر هـا بـار ارزشـی مثبتـی د    ها نظر مثبتی دارند، چراکه ایـن گویـه  پاسخگویان در پاسخ به این گویه
شود کـه شـهروندان   اختالف زمانی نمایان می. کندها مخالفت میجامعه دارد و کمتر کسی با آن

بایست دمـوکرات عمـل کننـد، بـا اقتـدارگرایی عمیقـاً مخـالف باشـند و منتظـر اعطـاي           خود می
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رسد تصور عموم مردم از دموکراسی، مشـارکت  به نظر می. دموکراسی از سوي حکومت نباشند
.دادن استی یعنی رأيسیاسی حداقل

اگـر  . گونه که نتایج پژوهش نشان داد میزان مخالفت با اقتدارگرایی چنـدان زیـاد نبـود   همان
ِدموکراتیـک باشـند و اعتقـاد بـه ایسـتادگی در      در جامعه اقشار زیادي طرفداران انقالبیِ نظم غیـر 

اگرچـه بـه نظـر    . شوداد میمقابل هرگونه تغییر داشته باشند، سد بزرگی در مقابل دموکراسی ایج
انـد کـه بـه    رسد در ایران، با باال رفتن سطح سواد و شهرنشینی، اقشار جدیدي به وجـود آمـده  می

لزوم دموکراسی باور دارند و وجود این افراد که بیشتر از طبقۀ متوسط هسـتند، پتانسـیل گـرایش    
قـات متوسـط ایـران نیـز اغلـب      دهد؛ امـا اقشـار و طب  به دموکراسی را در جامعۀ ایرانی افزایش می

. هاي شغلی طبقۀ متوسط، در مشـاغل دولتـی، افـزایش یافتـه اسـت     فرصت. طبقات مستقلی نیستند
همچنین طبقۀ متوسط ایران در بخـش خصوصـی یـا دولتـی از     . عمدة آنان کارکنان دولت هستند
اقتصـادي و عمیـق   عالوه بر آن طبقۀ متوسط با توجه به شـرایط  .لحاظ صنفی سازمان یافته نیستند

.شدن اختالف طبقاتی رو به اضمحالل است
مجموع تأثیر گذاري دو متغیر سرمایۀ اقتصادي و سـرمایۀ فرهنگـی و پایگـاه اجتمـاعی نشـان      

چراکـه  . دهد، در جامعۀ ایرانی می توان از تبیین طبقاتی گرایش به دموکراسـی اسـتفاده کـرد   می
در بین اقشار و طبقات مختلـف آن وجـود دارد   هاي چشمگیري در گرایش به دموکراسی تفاوت

و دوم آنکه عامل تمـایز در گـرایش بـه دموکراسـی در میـان اقشـار اجتمـاعی مختلـف، بـیش از          
رسد تأکید بوردیو بر اهمیت سرمایۀ فرهنگـی  به نظر می. عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگی است

.ید استهاي سیاسی افراد به لحاظ تجربی قابل تأئدر تبیین گرایش
کـه بـین تجربـۀ اجتمـاعی     هاي تأملی نیـز یـک فرضـیۀ کلـی طراحـی شـد       با استفاده از نظریه

تجربۀ اجتمـاعی دموکراتیـک   . دموکراتیک افراد و گرایش به دموکراسی آنان رابطه وجود دارد
هاي خانوادگی دموکراتیـک تعریـف   با سه مؤلفۀ مشارکت اجتماعی، مداراي اجتماعی و نگرش

دهد فرهنگ دموکرات یعنی متغیر تجربۀ دموکراسی با شـدت  نتایج پیرسون نشان می. شده است
عامل تأثیرگذار مهمی بر گرایش به دموکراسی است و از میـان  37/0رابطۀ نسبتاً مطلوبی در حد 

هـاي خـانوادگی   نگـرش 38/0گانۀ آن به ترتیب مشارکت اجتماعی بـا ضـریب پیرسـون    ابعاد سه
. بــا گــرایش بــه دموکراســی رابطــه دارنــد13/0اي اجتمــاعی بــا ضــریب و درنهایــت مــدار0/ 16

ــابرابري میــزان گــرایش بــه دموکراســی در     همچنــین نتــایج آزمــون واریــانس یــک طرفــه نیــز ن
.کندهایی با تجربۀ اجتماعی دموکراتیک را تأئید میگروه

ي مـدنی  هـا اي در رابطه با مشـارکت اجتمـاعی و عضـویت در سـازمان    ادبیات نظري گسترده
پردازان سرمایۀ اجتمـاعی بـر فعالیـت    نظریه. عنوان یک مؤلفۀ اساسی فرهنگ مدنی وجود داردبه
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دو . عنوان زمینۀ عمومی بـراي شـکوفایی دموکراسـی، تأکیـد دارنـد     داوطلبانه و اعتماد عمومی به
.گرفتعنوان مدارس دموکراسی در نظر میهاي داوطلبانه را بهتوکویل انجمن

طبـق  . ر تجربۀ اجتماعی دموکراتیک، مداراي اجتماعی در نظر گرفتـه شـده اسـت   مؤلفۀ دیگ
. توانـد در جامعـه گسـترش یابـد    وگـو مـی  نظریۀ رویکردهاي تأملی، دموکراسی از طریـق گفـت  

وگو در شرایطی که اخـتالف نظـر و تفـاوت وجـود دارد، طبـق اصـول دموکراسـی تـأملی         گفت
وگو اسـت بـا ایـن فرضـیه کـه هرچـه مـداراي اجتمـاعی         نیاز گفتها پیشمدارا و تحمل متفاوت

در این پژوهش مداراي اجتمـاعی، مـدارا   . یابدافزایش یابد، گرایش به دموکراسی نیز افزایش می
. نسبت بـه اقـوام مختلـف ایرانـی و اهـالی شـهرهاي گونـاگون ایـران در نظـر گرفتـه شـده اسـت            

.کندگرایش به دموکراسی را تأیید میهاي پژوهش وجود رابطه بین مداراي اجتماعی ویافته
خــانواده . هــاي خــانوادگی دمــوکرات اســتمؤلفــۀ ســوم تجربــۀ اجتمــاعی دموکراتیــک، نگــرش

توانسـتیم از افـراد دربـارة    انـد و مـی  ترین نهاد اجتماعی بود که همه در آن تجربۀ زیسـته داشـته  عمومی
تـرین نهادهـاي   ، خـانواده یکـی از مهـم   همچنین طبق نظر گیدنز. رابطۀ دموکراتیک در آن سؤال کنیم

هـاي خـانوادگی   فرضیه وجود رابطه بین نگرش. اجتماعی است که دموکراسی باید در آن تمرین شود
هـاي  که هرچه نگـرش طوريبه. هاي پژوهش تأیید شددموکراتیک و گرایش به دموکراسی طبق داده

.یافتنزد آنان افزایش میافراد در خانواده دموکراتیک بود، گرایش به دموکراسی نیز
توانـد بـراي   دهد که تحلیل فرهنگـی متـأثر از رویکـرد تـأملی مـی     هاي پژوهش نشان مییافته

ــه ایــن معنــی کــه هرچــه افــراد در زنــدگی اجتمــاعی خــود      جامعــۀ ایرانــی هــم اســتفاده شــود ب
.تر باشند، گرایش بیشتري نیز به برقراري دموکراسی در سطح سیاسی دارنددموکراتیک

نتایج تحقیق نشان داد که بین سن افراد و گرایش به دموکراسی، رابطه معنـادار امـا در جهـت    
وجود دارد بدین معنا که هر چه سن افرادکمتر باشد گرایش به دموکراسـی  22/0عکس به میزان 

همچنین بین استفاده از رسانه هاي خـارجی و گـرایش بـه دموکراسـی رابطـه وجـود       . بیشتر است
یابـد میـزان گـرایش بـه     هـاي خـارجی افـزایش مـی    کـه هـر چـه اسـتفاده از رسـانه     طـوري دارد به

.یابددموکراسی نیز افزایش می
هاي رگرسیون چند متغیره از میان متغیرهاي مسـتقل بررسـی شـده در ایـن     درنهایت بر اساس داده

به ترتیب سـرمایۀ فرهنگـی   ها مانند که بر حسب مقدار ضریب بتا میزان تأثیر آنمتغیر باقی می3تحقیق 
سـرمایۀ فرهنگـی بـا    . اسـت 087/0و و سـرمایۀ اقتصـادي   15/0اجتماعی دموکراتیک با تجربۀ47/0با 

ــر وابســته داشــته اســت  / 52اثرگــذاري کــل  ــر متغی ــأثیر را ب ــۀ اجتمــاعی  . بیشــترین ت پــس از آن تجرب
در . در رتبـه سـوم قـرار دارد   / 098سرمایۀ اقتصادي با اثرگـذاري کـل   . قرار دارد15/0دموکراتیک با 

.کننددرصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می34مجموع این سه متغیر مستقل باقی مانده 
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