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  .شود نمي داده برگشت ارسالي هاي مقاله ـ5ـ4



  

 
 
 

  سخن سردبير
  را تقديم مجله مطالعات اجتماعي ايران  نهماز دوره شماره  دومين مايه خوشوقتي است كه

  كنيم.شناسي ميعي و جامعهمندان به مطالعات اجتماعالقه
نيمه متمركز و شناسي ايران است كه به صورت مجله مطالعات اجتماعي ايران دومين مجله انجمن جامعه

هاي تخصصي و دفاتر استاني انجمن ها يا گروههاي علوم اجتماعي و جامعه شناسي دانشگاهبا همكاري گروه
اي خاص يژه و يا به مسائل اجتماعي منطقهه به موضوعي وشود و در هر شمارشناسي ايران منتشر ميجامعه

هاي علمي را هم پس ازطي پردازد. در عين حال مجله با تصويب هيئت تحريريه مقاالت منتخب همايشمي
تر همكاران و انتشار مجله، جلب مشاركت گسترده فرايند داوري منتشر مي كند. هدف از شيوه نيمه متمركز

   پژوهشي است. - و انتشار مقاله هاي علمي پژوهشگران در توليد
شماره حاضر مجله مطالعات اجتماعي ايران به مقاالت غير موضوعي و عام اختصاص يافته است. در 

 فردي ميان ارتباطات نقش"اين شماره هفت مقاله با موضوعات متنوع در حوزه نظري و تجربي با عناوين 
، "تهران شهر در اسالمي شوراي مجلس دورة نهمين انتخابات موردي سياسي: مطالعة مشاركت در 

 بررسي"، "يفناور و علم ياجتماع مطالعات قلمرو در يرانيا يهاپژوهش ليفراتحل و مندنظام مرور"
اي پيامدهاي كنش جنسي در بازسازي زمينه"، "سياسي -اجتماعي مشاركت بر مؤثر اجتماعي عوامل

به  "پوشش زنان و احساس امنيت در فضاهاي عمومي"، و "اسيمطالعة اعتماد به احزاب سي"، "اينترنت
چاپ رسيده است. از نويسندگاني كه با اين شماره همكاري داشته اند، سپاسگزاريم. به دليل تمركز 

  باشد.  مجله بر مقاالت موضوعي، روند پذيرش چاپ اين مقاالت زمان بر مي
سركار خانم فالح مدير داخلي مجله  كه تالش  در اينجا الزم است از اعضاي هيات تحريريه مجله و

شك مجله مطالعات اجتماعي ايران اند سپاسگزاري شود. بيفراواني در فراهم آمدن اين شماره داشته
هاي اعضاي هيات تحريريه مجله و همكاري تمامي كنشگران حوزه موقعيت فعلي خود را مرهون تالش

  علوم اجتماعي است. 
                  

  انيسوسن باست  
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  سياسي مشاركت در  فردي ميان ارتباطات نقش

  تهران شهر در اسالمي شوراي مجلس دورة نهمين انتخابات: موردي مطالعة 
   

  2مصطفي رهبر 1،دي خانيكي ها
 

  )09/10/95، تاريخ پذيرش 15/08/94(تاريخ دريافت
  

  چكيده
 در آن نقش بررسي و فرديميان طاتارتبا درباب ايمطالعه حاصل حاضر مقالة

به. است انتخابات در هارسانه و فرديميان ارتباطات تأثير مقايسة و سياسي مشاركت
 و تكميل را آن رابينسون كه الزارسفلد، ارتباطات ايدومرحله جريان نظرية منظور،اين

 سه به مكدست جامعه رابينسون، نظرية براساس. گرفت قرار مبنا است، كرده اصالح
 از افتهيانتشار اطالعات جريان و شود مي تقسيم غيرفعال افراد و پيروان رهبران، بخش
 و اطالعات برآن،عالوه. دهدمي قرار تأثير تحت را جامعه ي ها بخش همة رسانه سوي
 شد تعيين نفر 840 مطالعه اين آماري نمونة. يابدمي جريان پيروان به رهبران از نفوذ
 تهران شهر گانة22 مناطق از هاداده ساختمند، مصاحبة تكنيك و يمايشپ روش با كه

 مجلس انتخابات در» فرديميان ارتباطات« آمدهدستبه نتايج طبق. شدند آوريجمع
 براين،عالوه. است بوده جمعي ي ها رسانه از مؤثرتر و ترقوي 90 سال در اسالمي شوراي

 دستة پنج به  سياسي رفتار در فردي ميان تارتباطا براساس تحقيق اين در شهروندان
 مصرف و سياسي مشاركت و شدند تقسيم وگوييگفت و رهبر پيرو، منفعل، فردگرا،
  .شد بررسي كيهر ايرسانه

  
  .سياسي مشاركت افكار، رهبران رسانه، فردي،ميان ارتباطات: واژگان كليدي

________________________________________________________ 
    hadi.khaniki@gmail.com               گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي علمي هيئت عضو . 1

  mostafa.rahbar1@gmail.com    ارشد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي . 2
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  مسئله بيان
 گيريشكل و سياسي مسائل درباب بخشيآگاهي در صليا جريان دو هارسانه و فرديميان ارتباطات
 قدرت اگر. هستند سياسي مشاركت و كنش درنتيجه و سياسي هايارزش و نگرش اطالعات،
براساس  كه گفت بايد كنيم، مقايسه سياسي مسائل در هارسانه قدرت با را فرديميان ارتباطات

 و فرديميانشدن نقش ارتباطات به كمهاي ارتباطي و نيز تلقي عمومي باتوجه برخي نظريه
 اصلي منبع و انديافته بيشتري قدرت جمعي هايرسانه مدرن، جوامع در هاانسان شدناتميزه
 همين حال،درعين.  اند شده  عمومي افكار به دهيجهت و سياسي هايآگاهي و اطالعات كسب
 شوند؛ مي» فرديميان ارتباطات« انجري مغلوب مواقع از بسياري در قدرتمند ظاهربه ي ها رسانه
  :نويسد مي بارهدراين معاصر، محقق 1كاتز، اليهو كهچنان

خميني  ]امام[ايم. مشاهدات ما در جريان انقالب رو شدهغافلگيركننده روبه واقعيت با اكنون«
 ـ راديو سازمان دومين و سوم جهان تلويزيوني ـ راديو سازمان نيرومندتريننشان دادند كه 

 وفاداري تمام وجود با »ايران ملي تلويزيون ـ راديو سازمان« يعني ژاپن، ازپس آسيا، تلويزيوني
 دانشجويان، و بازاريان روحانيون، از مركب فردي،ميان ارتباطي شبكة يك دربرابر حاكم، رژيم به
  ).60: 1382 ي،فرقان( »افتاد كار از و شد فلج كاست، صوتي نوارهاي و  ها اعالميه از استفاده با

 شودنمي محدود  اسالمي انقالب تكوين دورة به ايران در فرديميان ارتباطات چشمگير تأثير
 رياست و مجلس انتخابات مختلف ي ها دوره گيريشكل فرايند در توان مي را آن دنبالة و

 انتخاباتي مبارزات در فقط فرديميان ارتباطات كه نيست معني بدان اين البته. ديد نيز جمهوري
 نمود كهازآنجايي اما است، مؤثر همواره سياست حوزة در ارتباط نوع اين بلكه دارد، مؤثر حضور
 و بررسي براي محققان معموالً است، انتخابات در بيشتر شهروندان سياسي كنش بارز و عيني

  .كنندمي  رصد را انتخاباتي مبارزات سياست، در فرديميان ارتباطات نقش سنجش
 در جمعي هايرسانه و فرديميان ارتباطات نقش ايمقايسه مطالعة دنبال به پژوهش اين
 مثابةبه هارسانه و  فردي ميان ارتباطات درواقع،. است سياسي مشاركت و سياسي رفتار
 وابسته متغير مثابةبه سياسي مشاركت در آنها نقش و است شده لحاظ پژوهش اصلي ي ها متغير
- ميان ارتباطات نقش: «است اين تحقيق اصلي سؤال بنابراين،. است گرفته قرار مطالعه تحت

  »چيست؟ شهروندان سياسي مشاركت روند در  ها رسانه و فردي
   

________________________________________________________ 
1. Elihu Katz                                    
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  نظري مباني
  .است ارتباطي هاينظريه و سياسي مشاركت ي ها نظريه شامل پژوهش اين نظري مباني

  سياسي مشاركت ي ها نظريه) 1
 ـ اجتماعي ي ها نظريه پژوهش اين در  اند، پرداخته سياسي مشاركت به كه يي ها نظريه ميان از

 مانند افراد، اقتصادي ـ اجتماعي موقعيت  ها، نظريه اين براساس.  اند شده انتخاب اقتصادي
 ميزان كنندةتعيين اجتماعي ارتباطات و گروه درآمد، و طبقه شغل، تحصيل، سن، جنسيت،
 ارتباطات و گروه همچون عواملي بر ما تأكيد البته است، سياسي هايفعاليت در آنان مشاركت
  :است ذيل شرح به دسته اين مهم  هاي نظريه از بعضي. است اجتماعي

  اجتماعي منزلت و طبقاتي و اقتصادي موقعيت .1,1
. دارد وجود مثبت رابطة سياسي مشاركت و اقتصادي ـ اجتماعي پايگاه بين  ها، نظريه اين برپاية
 در آنان مشاركت بر افراد اقتصادي ـ اجتماعي پايگاه اثر زمينة در خود مطالعة در 1ناي و وربا

 از اجتماعي ـ اقتصادي لحاظبه افراد هرچه كه رسيدند نتيجه اين به امريكا در سياست صحنة
  ).154: 1380 مسعودنيا،( است بيشتر هم آنان مشاركت ميزان باشند، برخوردار باالتري پايگاه
 اطالعات، به دسترسي ميزان خانواده، وضعيت سواد، ميزان مانند متغيرهايي اعتبار،اينهب
 مذهب، محيط، سياسي فرهنگ ثانويه، و اوليه ي ها گروه اجتماعي، ارتباطات زندگي، محل

 تأثير افراد سياسي مشاركت ميزان بر كه هستند عواملي ازجمله غيره، و قوميت تأهل، وضعيت
  .گذارند مي

 شامل كه هاموقعيت اين. است سياسي مشاركت در مؤثر عوامل از نيز افراد گروهي وقعيتم
 سازند مي را پايداري نسبتاً روابط شبكة شوند مي غيره و ايحرفه خانوادگي، دوستي، ي ها گروه
 ديدگاه، اين در. كنند مي بازي  مهمي نقش افراد سياسي رفتار و نگرش به دادنشكل در كه

 عبارت به. كنند مي زندگي آنها ميان در كه شوند مي تلقي هاييگروه پرداختة و ساخته اهانسان
 يا شوند نمي سياسي مشاركت صحنة وارد سياسي آگاهي  تأثير تحت صرفاً عادي مردم ديگر،
 كند، نمي مشخص را آنان سياسي رفتار زيان، و سود محاسبة و تعقل مانند فردگرايانه عوامل
 ديدگاه ميلتون، ها  نظر بنابر. ترندكنندهتعيين  غيررسمي هايگروه اجتماعي ابطرو شبكة بلكه

 كه  غيررسمي ي ها گروه و داند مي گروهي زندگي محصول را هامطلوب تعريف گروه بر مبتني
 حد تا هاتحليل اين در فرد. هستند هاگيريجهت كنندةتعيين فرآيند اين در آنهاست عضو فرد

 دربرابر خود اعضاي حفظ بيشتر گروه نقش تعريف، اين بنابر. شود مي تلقي گروه لمحصو زيادي
________________________________________________________ 

1. Verba & Nie 
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 افراد سياسي رفتارهاي و هانگرش كنندةتعيين 1»فكري رهبران. «است ايرسانه تبليغات
 واسطةبه افراد اساس،براين). 34: 1386 پناهي، از نقل به ،50: 1972 هاميلتون،( هستند

 دانش، و شوند مي پذيرجامعه آنها بطن در كه  ها گروه در عضويت و  فردي ميان پيوندهاي
 محافظت ها رسانه  پيام دربرابر كنند، مي كسب ها گروه اين از را خود قضاوت نحوة و ها ديدگاه

 كه دهندمي نشان نيز) 1982( گيلز و) 1979( هاكفلد. «)173: 1380 مهرداد،( شوند مي
. است افراد شبكة در فرديميان روابط اجتماعي تعامالت زا تابعي سياست در فردي مشاركت

مشاركت به را افراد كنند، مي مشاركت كه دوستاني داشتن كه كندمي روشن) 1992( كني
 گرايش و اندازه كه دهدمي نشان ديگر تحقيقات آنكه ضمن كند،مي مندعالقه بيشتر كردن

  ».كند بينيپيش ار انتخابات مشاركت تواندمي افراد شبكة سياسي
(Leighley ;  1990 Knoke, 1990a, 1990b; Lake and Huckfeldt 1998 Quoted 

from in Mcclurg, 2003: 452)» 
 است معتقد او. داند مي سياسي مشاركت بر مؤثر عوامل از يكي را گروهي فشار نيز ليپست

 وادار عضويت  غيررسمي يهاگروه فشارهاي تحت توانند مي دارند عضويت هاگروه در كه افرادي
كم به  ها فشار اين اثرگذاري ميزان. كنند خودداري مشاركت از يا شوند خاصي مشاركت به

  ).36: 1386 پناهي،( دارد بستگي گروهي روابط وكيف
 داوطلبانه هايانجمن در افراد عضويت به نيز ميلبراث و وربا و آلموند ليپست، هانتينگتون،

 فرد عضويت عنيي سازماني مجاري نتينگتون، ها  ازنظر). 185: 1384 زاده،مهدي(  اند كرده توجه
 را سياسي و اجتماعي فعاليت در مشاركت احتمال اجتماعي هايسازمان و هاگروه انواع در

 و آلموند). 207: 1389 همكاران، و  شمي ها  از نقل به ،60- 20: 1979 اسميث،( كند مي بيشتر
 دادنشكل در  مهمي نقش نيز گوناگون هايسازمان و هااتحاديه ،2»نفوذ هايگروه« معتقدند پاول
  ).26: 1375 پاول، و آلموند( دارند مردم سياسي رفتارهاي به

 درك مردم سياسي، ارتباط در فرديبين شبكة مطالعة در نظرصاحب پژوهشگران نظر بنابر
مك و سوتيرويچ( كنند مي شريحت و بررسي فرديبين ارتباط ازطريق را مسائل از خود اولية
 اين پژوهشگران، از دسته اين اعتقادبه). 119: 1382 استون، و يانگ از نقل به ،2001 لئود،

 مشاركت چراكه ؛)119: 1382 استون، و انگ(ي بخشد مي گسترش را سياسي مشاركت موضوع
 و شفه و مكلود. )157: 1380 مسعودنيا،( است سياست دربارة اطالعات دريافت نيازمند سياسي

________________________________________________________ 
1. Opinion leaders 
2. Interest Gruop 
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 ارتباطات: «كنند مي بيان و تأييد را سياسي مشاركت و  فردي ميان وگوهايگفت رابطة نيز موي
). 1982 چافي،» (كند مي تقويت را آنها كند، رقابت جمعي ارتباطات با اينكه جايبه  فردي ميان
 كند مي تر قوي را اعياجتم كنش بر رسانه كل تأثير فردي،ميان ارتباطات كنندةتقويت نقش اين

 و مكلود» (شود مي مشخص سياسي مشاركت ازطريق احتماالً تأثير اين). «1988 ماتز، و چافي(
  ).322: 1999 همكاران،

  
  سياسي شدناجتماعي .2,1

 معيناي جامعه در افراد آن، طريق از كه كرد تعريف فرايندي توان مي را سياسي شدناجتماعي
 هايپديده به هايشانواكنش و سياست از ادراكشان زيادي ازة اند  تا و شوندمي آشنا سياسي نظام با

 درقالب  غيررسمي هايگروه نقش تعريف، اين در). 102: 1383 راش،( شود مي تعيين سياسي
 و هاارزش ها،نگرش افراد). 35: 1386 پناهي،( شود مي ظاهر هم سياسي شدناجتماعي

-فرامي است  غيررسمي آنها در عضويتشان كه هاييگروه و خانواده از غالباً را سياسي هنجارهاي

اجتماعي عوامل از نيز جمعيارتباط وسائل و مدرسه دوستان، اولية هايگروه و خانواده و گيرند
). 35: 1386 پناهي، از نقل به ،164- 163: 1982 آمستوتز،( شوند مي محسوب سياسي شدن
 كنش فراغت، هايگروه و كار گروه هماالن، گروه واده،خان درون در كه است معتقد نيز راش

 منجر تجربه درنتيجه و تجربه ازپيش رفتار سازگاري به كه دارد وجود افراد ميان متقابلي
  ).111: 1383 راش،( شود مي
  

  ارتباطي ي ها نظريه) 2
 ايلهدو مرح جريان هاينظريه تحقيق اين در استفاده مورد ارتباطي هاينظريه ترين مهم

  .هستند  ها نوآوري اشاعة و آن جديد روايت ارتباطات،
  

  ارتباطات ايدومرحله جريان .1,2
 اندكرده ارائه 3گودت تسل ها  و 2برلسون برنارد و 1الزارسفلد پل كه ارتباطات ايدومرحله جريان
 كه جامعه از يي ها بخش به آنان از و افكار رهبران به  ها رسانه از اغلب افكار« كه كند مي بيان

________________________________________________________ 
1. Paul Lazarsfeld 
2. Bernard Berson 
3. Hazel Gouder 
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 را الزارسفلد كالسيك نظرية توان مي). 258: 1382( »شود مي منتقل هستند فعال كمتر
  .كرد بيان زير مدل درقالب

 جمعي ي ها رسانه با افكار رهبران روابط و فردي نفوذ جريان فردي، نفوذ اثر سه به نظريه، اين
  ).260- 259: 1387 كاتز،( پردازد مي
  

  رديف نفوذ اثر .1,1,2
 فردي ي ها تماس ظاهراً كه گرفتند نتيجه انتخاباتي ي ها پژوهش انجام با همكارانش و الزارسفلد

 اند بوده جمعي ي ها رسانه از مؤثرتر هم و مكررتر هم دهي،رأي تصميم بر تأثيرگذاري در
  ).258: 1382 همكاران، و الزارسفلد( 

 به و است اعتماد درخور و پذيرانعطاف غيرهدفمند، معموالً نفوذ اين محققان، اين نظر به
 همكاران، و الزارسفلد( شود مي منجر اوليه گروه اعضاي سياسي همگني براي فشار اعمال
 كه هاييتصميم و ترجيحات  تحكيم در بيشتر جمعي ي ها رسانه درمقابل و) 264- 260: 1382
 و مختلف ي ها رسانه كه شد فرض چنين حال،بااين. دارند كننده تقويت نقش شده اتخاذ قبالً
 قرار دو اين از يكي تأثير تحت خاص تصميم يك كه معنااينبه هستند، رقيب ذاتاً فردي، نفوذ
  ). 271- 270: 1387 كاتز،( گيرد مي

اي اصلي. فرضية دومرحله1شكل

جمعي رسانة  

  
 رهبران افكار

 افراد كمتر فعال
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  فردي نفوذ جريان. 2,1,2
 و زمينه هر در او، نظربه. است كرده تقسيم پيرو و رهبر دستة دو به را دهندگانرأي الزارسفلد

 رهبران افراد اين دهند، مي نشان عالقه موضوع آن به خاصي افراد عمومي، موضوع هر ربارةد
 و مندعالقه دهندگانيرأي افراد اين). 84: 1382 همكاران، و الزارسفلد( هستند  عمومي افكار
 آراي داشتند سعي حتي يا دادند مي ارائه سياسي ي ها توصيه كه بودند بيان قدرت داراي

 شوند مي افتي شغلي ي ها گروه تمام در  عمومي افكار رهبران اين. دهند تغيير را ديگر نشهروندا
  ).ز:  1382 همكاران، و الزارسفلد( نيستند ترسرشناس يا تر مرفه افرادي وجههيچبه و

 عامل سه اين است معتقد و كند مي مشخص پيروان از رهبران تمايز براي دليل سه كاتز
. 2) كيست فرد( خاص هايارزش بخشي شخصيت. 1: «است پيروان در رهبران نفوذ باعث

). شناسد مي را كسيچه( اجتماع در شخص استراتژيك جايگاه. 3 و) داند مي چيز چه( كفايت
 در را كسيچه و گروه درون در را كسيچه فرد اينكه به شود مي تقسيم نيز اجتماعي جايگاه
  ).273- 272 :1387 كاتز،» (شناسد مي آن از بيرون

  
   ها رسانه با افكار رهبران روابط. 3,1,2

 بيشتري تأثير  ها رسانه از افكار رهبران كه رسيدند نتيجه اين به همكارانش و الزارسفلد
 برعهده فردي روابط شبكة در را اساسي نقش  عمومي افكار رهبران: «آنان نظر به. گيرند مي

 منبع را  رسمي ي ها رسانه آنان اما اند،سياسي ي ها بحث درگير ديگران ازبيش آنها. دارند
  ).259: 1382 همكاران، و الزارسفلد» (دانند مي فردي روابط به نسبت مؤثرتري

 موضوع با متناسب ي ها رسانه درمعرض ديگران ازبيش افكار رهبران اينكه با كاتز، نظر به
 در اصلي عامل را فردي نفوذ ،رهبران كه شد مشخص بعدي مطالعات در دارند، قرار شانرهبري
 به فرد نفوذ ي ها زنجيره كه است آن معناي به موضوع اين.  اند كرده گزارش خود ي ها تصميم

 دارد وجود سطوح همة در  ها رسانه نفوذ هرچند است، پيرو و رهبر دوعضوي گروه از فراتر فرد
  ).275- 277: 1387 كاتز،(

 ضمن. شوند مشاهده ديگر افكار رهبران تأثير تحت خود افكار رهبران است بهتر بنابراين،
 آن فاقد ديگران و دارند افراد برخي كه شود دانسته صفتي تواند نمي افكار رهبري توانايي اينكه

  ).264- 263: 1387 كاتز،( هستند
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  ارتباطات ايدومرحله جريان دربارة جديد مطالعات. 2,2
 اجتماعي نفوذ ايدومرحله جريان كالسيك مدل هك  اند رسيده نتيجه اين به مختلف مطالعات

 انتخاباتي هايمبارزه هنگام جمعي هايرسانه و فرديميان ارتباطات ميان رابطة توضيح براي
  ). 1: 1981 اُكيف،( نيست كافي
-هاي دوستي در جامعه (سازوكار اولية ارتباط ميان)، شبكه1966اعتقاد المان و گاتمن (به

دهد سازماناجازه مي 1تر از آنچه الگوي جريان عمودي در شكل راتب افقيمفردي) بايد به
هاي خود مفهوم ) براي توضيح يافته1966دام (گام با اين بررسي، ترولدال و وندهي شود. هم

وگوهاي مكرر درميان خود رهبران ها، گفترا پيشنهاد دادند. برطبق اين يافته» اشتراك عقايد«
وگوها ميان آنها و پيروانشان دارد كه كمتر فعال هستند ت به ميزان اين گفترواج بيشتري نسب

  ).306: 1976(رابينسون، 
تر توان آن را با دو اصطالح مناسببسيار كلي است و مي "نظرها"گويد اصطالح راجرز مي«

 جايگزين كرد. اطالعات مبين رابطة بين رسانة جمعي و رهبران عقيده "نفوذ"و  "اطالعات"
دهد كه رهبران عقيده ازطريق آن اطالعات را براي نفوذ اي را نشان مياست و نفوذ رابطه

كنند. با وجود اينكه رسانة جمعي اطالعات را در دهي ميدرميان اقشار كمتر فعال سازمان
كند، اين رهبران زمان به رهبران عقيده و اقشار كمتر فعال منتقل ميهم "آگاهي"مرحلة 

-شود نفوذ خود را اعمال ميناميده مي "ابييارز"د كه در مرحلة بعدي كه مرحلة عقيده هستن

  ).306: 1976(رابينسون، » كنند
 نوع شش است كرده اصالح را ايدومرحله جريان فرضية خود پژوهش در كه رابينسون جان
. دهد رخ پيروان و افكار رهبران و جمعي ي ها رسانه بين است ممكن كه كندمي مطرح را ارتباط

طور مشخص، تنها با دو نوع (ارتباط اول و سوم) از شش نوع اي كالسيك، بهفرضية دومرحله
  شمرد به شرح ذيل است: ارتباط ذكرشده تناظر دارد، شش ارتباطي كه رابينسون برمي

. رهبران افكار به افراد 3. رسانة جمعي به افراد كمتر فعال، 2. رسانة جمعي به رهبران افكار، 1
بار در مطالعة رأي. رهبران افكار به رهبران افكار: به وجود چنين ارتباطي اولين4كمتر فعال، 

اشتراكبه«انجام دادند اشاره شد. اين افراد را  1954دهي كه برلسون و همكارانش در سال 
ه ديگر افراد . افراد كمتر فعال ب6. افراد كمتر فعال به رهبران افكار، 5،  اند ناميده 1»گذاران افكار

- 308: 1976دهد (رابينسون، گونه از افراد رخ ميطور قطع، مكالمه در بين اينكمتر فعال: به
309 .(  

________________________________________________________ 
1. Opinion sharing 
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 رابينسون مدل 2 شكل

 نظر كه كساني شامل( نظردهندگان: كرد شناسايي را متمايز گروه سه خود تحقيق در وا
 غيرفعالي افراد و كنندگان،دريافت فقط ،)كنند نمي دريافت نظري كه كساني و كنند مي دريافت

 و پردازدمي ارتباط شش اين از كيهر بررسي به و سپسا. كنند نمي مشاركت  ها بحث در كه
  :كند مي بيان خويش تحقيق در را آنها ي ها ويژگي
 انتخاباتي مبارزات طول در ):افكار كنندگانارائه( نظردهندگان با رسانهرابطه . 1

ي  ها رسانه به كنند، نمي مشاركت هابحث در كه افرادي يا نظر گيرندگان به نسبت اننظردهندگ
 بزرگ چندان رييتصو و صوتيي  ها رسانه تفاوت ولي دهند، مي نشان بيشتري توجه چاپي
  .نيست
 كمتر  كمي عقيده كنندگاندريافت: غيرفعال افراد يا نظر كنندگاندريافت با رسانهرابطه . 2

 ديگر در كنندگاندريافت اين، وجود با. كنند مي استفاده جمعي ي ها رسانه از غيرفعال افراد از
  .                                                    اندغيرفعال افراد از تر فعال سياسي ي ها فعاليت
 مانجا نفوذ براي تالشي كه شخصي اگر: نظر كنندگانِدريافت با نظردهندگانرابطه . 3
 رفتار در كه تغييري باشد، داشته تأثيرپذير شخص به نسبت سياست به بيشتري توجه دهد مي
  . بود خواهد بيشتر شود مي ايجاد تأثيرپذير فرد دهيرأي

 از كمتر بسيار نظردهندگان كه رسد مي نظر به: نظردهندگان با نظردهندگانرابطه . 4
دريافت هم هرچند[ باشند نفوذ براي تالش ديگران تأثير تحت دهند نمي نظر كه كساني

يجمع رسانه  

فعال غير  

يجمع رسانه  

 نظردهندگانارائه

 نظر كنندگاندريافت
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 هرچه. ] اند شده واقع نفوذ براي تالش ديگران مورد نظر كنندگانارائه هم و نظر كنندگان
  . بود خواهد مختلف منابع اطالعات درمعرض بيشتر باشد، تر فعال نظردهنده

دريافت بين هك ارتباطي نيز و نظردهندگان با نظر كنندگاندريافت ارتباط دربارة رابينسون
و بالعكس  غيرفعال با يكديگر و همچنين ارتباط دريافت كنندگان نظر با افراد نظر كنندگان
 هر نسبي ازة اند  ازلحاظ كه كند مي اظهار و دهد ارائه مناسبي تحليل است نتوانسته دارد جريان
 و نظر كنندگانافتدري بين تمايز اهميت آن، پيامدهاي و  فردي ميان رفتار رسانه، ازنظر و گروه
ميان ارتباطات ازطريق بيشتر كنندگاندريافت رسد مي نظر به. است محرز كامالً غيرفعال افراد
 ي ها رسانه ازطريق غيرفعال افراد كهدرحالي كنند، مي مشاركت سياسي ي ها فعاليت در فردي
  ).314: 1976 رابينسون،( ورزند مي مبادرت كار اين به جمعي

هاي انتخاباتي ها براي دريافت اخبار مربوط به مبارزهگيرد كه امريكاييتيجه مياو سرانجام ن
) را كه 1957كنند. رابينسون فقط قسمت دوم نظر كاتز (هاي جمعي تكيه ميبيشتر به رسانه

د كرد ييتأ» هاي جمعي داردنفوذ شخصي نقش بيشتر و مؤثرتري از رسانه«كند ادعا مي
هاي جمعي با و منابع رسانه فردي  زماني كه منابع ميان: «نويسد مي او. )315: 1976 رابينسون،(

هستند كه نفوذ  فردي  ا در تناقض با يكديگر هستند، اين منابع ميانيشوند يكديگر مقايسه مي
بايد تأكيد شود. در مطالعة حاضر تعداد بيشتري از رأي "زماني كه"بيشتري دارند، اما بر شرط 

فردي اند تا تالش براي نفوذ مياناند كه بيشتر تحت تأثير روزنامه بودهكردهدهندگان اظهار 
  ).316: 1976 رابينسون،(

  

   ها نوآوري اشاعة. 3,2
 نظام كي تمام در را آن گسترش نحوة و آن به دستيابي چگونگي و  ها نوآوري اشاعة نظريه اين

 جريان نظرية جاي تدريجبه ديميال 70 دهة اوايل از نظريه اين. كند مي بررسي اجتماعي
 بر اطالعات، انتقال چگونگي دربارة بحث جايبه اشاعه، نظرية. گرفت را ارتباطات ايدومرحله
  ).178: 1380 مهرداد،( كند مي تأكيد نوآوري طرد يا پذيرش نهايي مرحلة

 كنند، مي تعديل آيد مي دست به  ها رسانه از كه را اطالعاتي افكار رهبران نظريه، اين طبق
 ي ها رسانه ازطريق كه را چيزهايي افكار رهبران ترتيب بدين و پردازند مي آن  تفسير و تعبير به

 انتقال آنها به شوند مي ناميده پيروان كه معمولي افراد فهم مطابق كنند مي دريافت جمعي
  ).172: 1369 شوميكر، و راجرز( دهند مي
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 دانش و آگاهي وجودآمدنبه در اساساً جمعي اطارتب هايشبكه معتقدند شوميكر و راجرز
 عقيده و نظر تغيير يعني ترغيب  مرحلة در شخصي ارتباط ي ها شبكه كهدرحالي دارند، نقش

  ).222: 1369 شوميكر، و راجرز( نبود انتشار ايدومرحله الگوي در مفهوم اين. مؤثرند
  

  تحقيق نظري چارچوب
 تدوين ايگونهبه تحقيق نظري چارچوب بايد است، مشخص تحقيق موضوع از كه طورهمان
 ترتيب، اينبه. كرد تبيين را سياسي مشاركت و  فردي ميان ارتباطات رابطة بتوان آن با كه شود
 با شد سعي اما گرفت، قرار مبنا ايدومرحله جريان نظرية فردي ميان ارتباطات تبيين براي

  .شود برطرف آن ي ها كاستي كاتز و نسونرابي و شوميكر و راجرز نظرهاي از استفاده
 يكديگر از دارند متفاوتي ارتباطي رفتار كه گروه سه رابينسون، همچون مطالعه، اين در
 ارتباط نوع شش و غيرفعال، افراد و نظر كنندگاندريافت نظر، دهندگانارائه: شوند مي متمايز

 به رسانه. 1: گيرد مي رارق سنجش هدف است برقرار  ها رسانه و دسته سه اين بين كه
دريافت به نظردهندگان. 3 غيرفعال، افراد يا نظر كنندگاندريافت به رسانه. 2 نظردهندگان،

. 6 نظردهندگان، به نظر كنندگاندريافت. 5 نظردهندگان، به نظردهندگان. 4 نظر، كنندگانِ
  ).غيرفعال افراد يا( نظر كنندگان دريافت به) غيرفعال افراد يا( نظر كنندگاندريافت
 نقش به كه شد گرفته بهره هايينظريه از سياسي مشاركت تحليل براي پژوهش اين در

 فردي ميان ارتباطات تأثير بر نظريات اين چراكه اند؛پرداخته سياسي مشاركت در گروهي موقعيت
  تأثير تحت صرفاً عادي مردم كه كنندمي اشاره و  اند كرده تأكيد سياسي مشاركت در  ها گروه و 

 هايگروه اجتماعي روابط شبكة بلكه شوند، نمي سياسي مشاركت صحنة وارد سياسي آگاهي
بين ارتباط ازطريق مسائل از را خود اولية درك مردم چراكه هستند؛ تركنندهتعيين  غيررسمي

  .بخشد مي گسترش را سياسي مشاركت موضوع اين و كنند مي تشريح و بررسي فردي
  

  پژوهش ي ها فرضيه
 رابطة ياسيس مشاركت و  ياسيس رفتار در يفرد انيم ارتباطات  نيب رسد يم نظر به) الف

 .دارد وجود يمعنادار

 رابطة رسانه از استفاده و   ياسيس رفتار در يفرد انيم ارتباطات نيب رسد يم نظر به) ب
  .دارد وجود يمعنادار
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  تحقيق روش
 مصاحبة( نامهپرسش تكنيك و پيمايش روش از  ها داده آوريجمع براي پژوهش اين در

 20 باالي باسواد افراد كلية شامل حاضر پژوهش آماري جمعيت. است شده استفاده) حضوري
 از پرتردد ميدان 44 در  ها نامهپرسش. است 1390 سال در تهران گانة22 مناطق در ساكن سال

  .است شده تكميل و توزيع نهم لسمج انتخابات از بعد هفتة در تهران شهر گانة22 مناطق
 اگر اينكه به توجه با اما شد، تعيين نفر 384 كوكران فرمول از استفاده با ابتدا نمونه حجم

 باشد، ساده تصادفي گيرينمونه در نمونه حجم برابر دقيقاً پيچيده گيرينمونه در نمونه حجم
 اين قراردادي طوربه كه شود، مي بيشتر پيچيده نمونة در نظر مورد صفت واريانس خطا، علتبه

 از ضريبي بايد پيچيده گيرينمونه طرح هر در نمونه حجم رو،ازاين نامند، مي 1طرح اثر را نسبت
 براي پيشنهادي گيرينمونه براي ضريب اين. باشد تصادفي گيرينمونه طرح در نمونه تعداد
 بنابراين،). 140: 1390 غياثوند،( است شده برآورد 2 تا 1,5 به نزديك تجربي صورتبه تهران

 اطمينان با بتوان تا يابد مي افزايش 840 به 384 از نمونه نهايي حجم ضريب اين احتساب با
  .پرداخت نتايج آماري تعميم به بهتري
  

  سياسي مشاركت سازيمفهوم
 صورتبه كه جامعه اعضاي داوطلبانة فعاليت از است عبارت تحقيق اين در سياسي مشاركت

 هر در  عمومي ادارة و  عمومي گذاريسياست و رهبران انتخاب بر غيرمستقيم يا ستقيمم
 سياسي مشاركت. شود مي انجام تأثير اين هدف به يا گذارد مي تأثير حكومت از سطحي

  :شد بررسي ذيل ي ها مؤلفه براساس تحقيق اين در شهروندان
  

  آنها وزن و ضرايب دامنه، و سياسي مشاركت سطوح
 سطح  سياسي مشاركت نوع  سطح

 گيريازهاند
دامنه
 حداكثر  وزن  ضريب تغيير

  امتياز
  4  1  1,33 3تا0 ايفاصله دادنراي  1
  8  2  1 4تا0 ترتيبي سياستبهمنديعالقه  2
  12  3  1 4تا0 ترتيبي سياسياخبارپيگيري  3
  16  4  1 4تا0 ترتيبي سياسيموضوعاتدربارهوگوگفت  4
وجلساتدرتمشارك  5

  20  5  1  4 تا 0  ترتيبي سياسييهاسخنراني
  

________________________________________________________ 
1. Design Effect 
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 از( هميشه تقريباً معموالً، اوقات، گاهي ندرت،به هرگز، تقريباً طيف از استفاده با 5 تا 2 سطوح
 ،86 هايسال انتخابات در ندادنرأي يا دادنرأي نيز يك سطح و شد سنجيده) نمره 4 تا صفر
  .است سنجيده را 90 و 88

 كيهر كه شد مشخص و محاسبه  ها گويه دويدوبه همبستگي شاخص، اعتبار سنجش ايبر
 با سپس دارند؛ معناداري وابستگي متغير سه با كمدست سياسي مشاركت گانةپنج ي ها معرف از

 و مثبت هايشانمعرف يكايك با شدهساخته شاخص همبستگي كه شد روشن آماري ي ها آزمون
  .است 828/0 نيز كرونباخ آلفاي ضريب اينكه ضمن هستند، ادارمعن هزارميك سطح در

  
  سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات  سازيمفهوم

ند انتقال و تبادل پيام در بستر يعبارت است از فرا فردي  تعريف اين تحقيق از ارتباطات ميان
ر در اين فراگرد منجر تعامل بين دو يا چند نفر كه به ايجاد معنايي مشترك در ذهن افراد حاض

  شود و داراي بازخورد و تأثيرپذيري باال باشد.
)، ارتباطات 1382گيري از تحقيقات الزارسفلد و همكارانش (با توجه به تعريف نظري و بهره

سنجيم.  است مي فردي  را با مفهوم مشورت كه نوعي از انواع ارتباطات ميان فردي  ميان
دادن به ديگران در نظر گرفته بودند كه بري افكار را مشورتالزارسفلد و همكارانش مالك ره

اين فن مقايسة ميان رهبران و «گفتة كاتز: رسد اين راه با مشكالتي همراه است. به به نظر مي
طور عام مقدور كند، بلكه تنها مقايسة ميان رهبران و غيررهبران را به پيروانشان را ميسر نمي

كه  شوند: مردمي بندي آماري تشكيل ميتنها از دو گروه  ها ادهسازد. به عبارت ديگر، د مي
). براي 259- 258: 1387(كاتز، »  اند كه اين نكته را نگفتهپيشنهاددهنده هستند و آنان  اند گفته

كردن دو بعد در نظر گرفته شده است: اول، رفع اين مشكل، در اين تحقيق براي مشورت
 يدادن به ديگران درپاز افراد ديگر و دوم، مشورت نظرخواهي در زمينة مسائل سياسي

شوند، ضمن اينكه اين كار در سه گروه  درخواست آنان. با اين كار رهبران و پيروان مشخص مي
شدن مباحث فقط گروه خانواده در علت پراكندهخانواده و دوستان و همكاران انجام شد، اما به

  هاي دوبعدي سنجيده شده است.متغير
 و زياد متوسط، كم، كم،خيلي هيچ، طيف در را مزبور بعد دو از كيهر جواب ويانپاسخگ

مشورت از دادنمشورت( دوم بعد و اول بعد تفاضل از ادامه، در. كردند مشخص زيادخيلي
 در آخر دستة. شدند مشخص وگوييگفت و رهبر، پيرو، منفعل، فردگرا، دستة پنج) گرفتن

 نشان زير جدول در آنها هاي ويژگي.  اند گرفته نام عقيده گذارانكاشترابه رابينسون مطالعات
  .است شده داده



  سياسي مشاركت در  فردي ميان ارتباطات نقش

17 
  

  سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات انواع
  تعريف انواع  مفهوم

 نوع
 ارتباطات

 فرديميان
 رفتار در

 سياسي

 فردگرا
 خود ي ها گروه با مشورتي هيج يعني كنند نمي برقرار ارتباطي هيچ كه هستند كساني
  .كنند نمي مشورتي هيچ ايشان با نيز آنان ي ها گروه و كنند نمي

  منفعل

 كه ارتباطيو شود نمي تلقي مهمچندانآنهابرايفرديميانارتباطكهكساني
 اشتراك و مشكالت حل توانايي ارتباط اين و است، ضعيف سطح در كنند مي برقرار
 و كنند، مي مشورت خود ي ها گروه با كم خيلي يا كم دسته اين. ندارد را مسائل

  .كنند مي مشورت كم خيلي يا كم آنان با نيز  ها گروه همچنين
  پيرو
  

 قرار  ها گروه مشورت طرف كمتر اما كنند مي مشورت خود ي ها گروه با كه كساني
  .كند پيروي و تبعيت خود ي ها گروه از سياسي مسائل زمينه در دسته اين گيرند، مي

  رهبر
 رجوع آنان به ديگران و گيرند ميقرارخوديهاگروهمشورتطرفكهديافرا
 رهبري نوعي به اينان واقع در. كنند مي مشورت  ها گروه با كمتر خود ولي كنند مي

  .دارند عهده به سياسي مسائل زمينه در را خود گروه

گفت
  وگويي

 همچنين و كنند مي شورتم خود يهاگروهبازيادخيلييازيادمقداربهدستهاين
 با دسته اين افراد. كنند مي مشورت ميزان همين به ايشان با نيز آنان ي ها گروه

 ، اند شده وگوگفت عرصه وارد و رفته تر فرا هم ارتباط مرحله از قوي ارتباط برقراري
گفت در افراد و) 171- 172: 1387 خانيكي،( است ارتباط از فراتر گووگفت چراكه
 يا يشه اند  كوشند نمي ضرورتاً طرفين و هستند ايتازه فهم و درك خلق دنبال هب وگو

 كساني اصلي تالش و سعي بلكه بگذارند اشتراك به ديگران با را خود قبلي اطالعات
  .كنند خلق يكديگر مشاركت با را چيزي كه است اين دارند شركت وگوگفت در كه

  

  پژوهش ي ها يافته
  پاسخگويان سيماي

 34,4 و متأهل درصد 58,2 و اندشده تقسيم مرد و زن بين مساوي صورتبه تقريباً اسخگويانپ
 مدرك دارندگان تحصيالت، لحاظبه. است سال 38 آنها سني ميانگين همچنين. مجردند درصد

. دارند قرار درصد 29 با ديپلم دارندگان آنها از بعد و رتبه باالترين در درصد 32 با ليسانس
. هستند ديپلم باالي درصد 54,3 و زيرديپلم تحصيالت داراي جامعه از درصد 16,6 مجموعاً

 كه بودند شاغل درصد 54 بررسي تحت نمونة در. اندبوده تحقيق نمونة از خارج هاسوادبي البته
 شهروندان هزينة ميانگين. هستند شاغل زنان درصد 36 درمقابل و شاغل مردان درصد 72

 طبقة جزء جامعه از درصد 36,4 و است تومان ميليونيك ازبيش تحقيق ناي براساس تهراني
 15,2 و دارند جاي پايينخيلي و پايين طبقة در ترتيببه درصد 10,6 و 29,5. هستند متوسط

  .دارند قرار باالخيلي و باال طبقة در نيز درصد 3,2 و
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  ايرسانه مصرف
 پرنفوذترين درصد 72 با تلويزيون جمعي، ي ها هرسان از استفاده ازنظر داد نشان تحقيق نتايج
 54,9( ماهواره ،)درصد 61,7( مجله و روزنامه ترتيب به آن از بعد و شود مي محسوب رسانه
 فيلترشده ي ها سايت آخر در و) درصد 14,1 مجاز هايسايت  و) درصد 36,9( راديو ،)درصد

 روزنامه آن از بعد و ماهواره تلويزيون، زا بعد استفاده مدت ازنظر. داشتند قرار) درصد 12,5(
. كردندنمي استفاده ايرسانه هيچ از جامعه از درصد 6,2 درمجموع همچنين. گرفت مي قرار

 13,7 و پايين و پايينخيلي سطح در ترتيب به ايرسانه مصرف ازلحاظ درصد 36,4 و 31,2
. گرفتند قرار باالخيلي و باال دةر در ترتيب به نيز درصد 2,0 و 10,5 و متوسط سطح در درصد

 از استفاده با پاسخگويان از توجهي درخور درصد ماهواره ممنوعيت به توجه با رسد مي نظر به
  . اند نكرده آن به اي اشاره ماهواره

  
     سياسي رفتار در فردي ميان ارتباطات

 خانواده، گروه سه در هك بود» سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات« تحقيق متغير ترين مبنايي
 را فراواني بيشترين گروه سه هر در» فردگرا« دستة. است شده سنجيده همكاران و دوستان
 درصد 35,2 و دوستان در درصد 26,8 به خانواده در درصد 26,9 از آن مقدار البته. است داشته

 نسبت به كار يطمح در افراد كه باشد آن از متأثر تواند مي نتيجه اين. رسد مي همكاران در
 از ايپاره آنكه ويژهبه شوند،مي سياسي وگوهايگفت وارد كمتر دوستان جمع و خانواده محيط
 در افراد كه است طبيعي بنابراين،. ندارد وجود همكار عنوان به كسي و هستند فردي مشاغل

 كه دارند رارق »رهبران« دستة فردگرا از بعد. باشند متمايل فردگرايي سمت به بيشتر همكاران
 پيرو مقابل نقطة در است، درصد 19,4 و 18,7 و 21 ترتيب به همكاران و دوستان و خانواده در
 همكاران در درصد 10,7 سرانجام و دوستان در درصد 14,7 به خانواده در درصد 19,2 از

به دوستان سپس و خانواده نخست مزبور گروه سه ميان در حساب، اين با است؛ يافته كاهش
  .كنند تبعيت همكاران از كه دارند تمايل كمتر افراد و هستند مطرح مرجع گروه منزلة
 در و درصد 11 خانواده در و ندارد وجود هاگروه ميان چشمگيري نوسان» منفعل« دستة در

 كه است» وگوييگفت« دستة آخر دستة. است درصد 11,6 همكاران در و درصد 13,6 دوستان
 و درصد 16,2 دوستان در و درصد 21,9 خانواده در دسته اين. ست ها گروه در زياد نوسان فاقد
  .است درصد 23,1 همكاران در

  
   



  سياسي مشاركت در  فردي ميان ارتباطات نقش

19 
  

  ها ميان فردي در رفتار سياسي گروه. ارتباطات 1 جدول
  نوع ارتباطات
 ميان فردي

  همكاران دوستان خانواده
 ستوني درصد ستونيدرصد ستونيدرصد

 35,2 26,8 26,9  فردگرا
 11,6 13,6 11,0  منفعل
 10,7 14,7 19,2  پيرو
 19,4 18,7 21,0 رهبر

 23,1 16,2 21,9  وگوييگفت
 1,0 1,3 0,1  پاسخبي

 100 100 100  جمع
  

  مشاركت سياسي
است؛ يعني  60از  22طبق نتايج اين پژوهش ميانگين مشاركت سياسي شهروندان تهراني 

پايين و پايين هستند و درصد خيلي 33,2و  26,5توان آن را پايين ارزيابي كرد، ضمن اينكه  مي
در ردة مشاركت سياسي باال و  5,3و  10,4و فقط   اند مشاركت سياسي متوسطي داشته 24,7
) 86باال قرار دارند. ميزان مشاركت شهروندان تهراني نيز در انتخابات مجلس هشتم (سال خيلي
درصد و در انتخابات مجلس نهم  77,9، 88درصد، در انتخابات رياست جمهوري سال  43,6
 10حدود  88و  86رصد به دست آمد. نتايج تحقيق دربارة انتخابات سال د 27,9) 90(سال

  درصد بيشتر از آمار رسمي وزارت كشور است.
  

  90 انتخابات در نكردن يا كردنمشاركت در گذار تأثير منبع
 منابع از يككدام كه كنند مشخص بود شده خواسته پاسخگويان از متغير اين سنجش براي

 نكردنمشاركت يا كردنمشاركت براي آنها تصميم در) فرديميان رتباطاتا و رسانه( ارتباطي
 تصميمشان كه اندكرده اعالم درصد 19,2 كه داد نشان نتايج. است بوده مؤثر انتخابات در

 12,5 اند،بوده هارسانه از متأثر درصد 18,5 درمقابل و است بوده فرديميان ارتباطات از متأثر
 هيچ كه اندكرده اعالم 49,8 آخر در و اندداشته منبع دو هر به كسانيي وابستگي نيز درصد
  .است نداشته تأثير آنان بر منبعي
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  90 سال انتخابات كانديداهاي ةدربار آگاهي كسب منبع
 سال انتخابات كانديداهاي دربارة آگاهي كسب براي پاسخگويان از درصد 17,4 تحقيق، نتايج طبق
 9,9 و اندبوده وابسته رسانه به درصد 14,8 كهدرحالي اند،بوده فرديميان ارتباطات به متكي 90

 از كه اندكرده اعالم درصد 58 سرانجام،. اندداشته منبع دو هر به كسانيي وابستگي نيز درصد
  .اندنكرده استفاده 90 سال كانديداهاي دربارة اخبار كسب براي منبعي هيچ

    
  90 انتخابات  كانديداهاي انتخاب در گذار تأثير منبع

 بوده فرديميان ارتباطات از متأثر تصميمشان اندكرده اعالم درصد 7,7 كه داد نشان نتايج
 دو هر به كسانيي وابستگي نيز درصد 6,2 اند،بوده هارسانه از متأثر درصد 7,5 درمقابل و است
 ضمن است، نداشته تأثير نآنا بر منبعي هيچ كه اندكرده اعالم درصد 5,8 و اندداشته منبع
  .بودند نكرده مشاركت انتخابات اين در اساساً درصد 72,7 آنكه

  
  سياسي مشاركت  و  فردي ميان ارتباطات بين رابطة

 رفتار در فرديميان ارتباطات« انواع از برخي در وابسته متغير منزلةبه سياسي مشاركت
 مشاركت بيشترين رهبر و وگوييگفت رتيبت به خانواده گروه در. دارد تفاوت الگويي »سياسي
 ةدست بين.  اند داشته را سياسي مشاركت ترين پايين ترتيب به پيرو و منفعل فردگرا، و سياسي

رهبر،  ي ها منفعل و دسته ةدست ينب نيزو  وگويي،رهبر و گفت يرو،پ ،منفعل ي ها فردگرا و دسته
 سياسيمشاركت  لحاظاز وگوييرهبر و گفت ي ها و دسته يروپ ةدست ينب يزو ن وگويي،گفت و
  وجود دارد. يمعنادار فاوتت

  سياسي مشاركت  و  فردي ميان ارتباطات بين رابطة. 2 جدول
 وضعيت ارتباطات

 ميان فردي
  خانواده هايدسته ياسيمشاركت س ميانگين  فراواني

 14,0613 230  گرا فرد
 19,6657 91  منفعل
 22,3339 160  پيرو
 26,6915 176  رهبر

 28,0275 182  وگوييگفت
  21,9730 834  مجموع
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  سياسي مشاركت  و  فردي ميان ارتباطات بين رابطة. آزمون 3 جدول
B

O
N

FE
R

R
O

N
I

 
 (I) ارتباطات  وضعيت

  فردي يانم
(J)  ارتباطات  وضعيت

  فردي يانم
 تفاوت

 يانگينم

 سطح
  ناداريمع

 فردگرا

 0,006 - 5,60443*  منفعل
 0,000- 8,27265* پيرو
 0,000-12,63019* رهبر

 0,000-13,96433* گفتگويي

 منفعل
 0,000- 7,02576* رهبر

 0,000- 8,36990* وگوييگفت

  پيرو
 

 0,024- 4,35754* رهبر
 0,000-5,69168* وگوييگفت

  
 آگاهي و اطالعات كسب منابع و   سياسي رفتار در فردي ميان ارتباطات بين رابطة

  كانديداها دربارة
 ارتباطات و 90 سال انتخابات كانديداهاي دربارة آگاهي و اطالعات منبع بين نتايج، طبق

. كساني كه در منبع اطالعاتي و آگاهيدارد وجود معناداري رابطة  سياسي رفتار در فردي يانم
وگويي و سپس به وابسته بودند، در خانواده بيشتر به دستة گفت فردي  بخشي به ارتباطات ميان

درصد). در نقطة مقابل، وابستگان به رسانه  21,9و  37,7ترتيب  دستة پيرو گرايش دارند (به
اي كه هيچ وابستگي به رسانه و ارتباطات مياندرصد) و دسته 25گرايش دارند (يشتر به رهبر ب

  درصد). 35,8فردي ندارد بيشتر در بين فردگراها هستند (
درصد از  19م كه يشويمتوجه م 2جدول شماره جايي سطر و ستون گر، با جابهياز طرف د

درصد از رهبران به اين منبع وابسته 17كه فردي وابسته هستند، درحاليپيروان به ارتباط ميان
 15,5دربرابر  17,6از پيروان است (هاي جمعي بيش اند، اما درمقابل وابستگي رهبران به رسانه

  درصد).
كدام از منابع درصد افرادي كه فردگرا هستند به هيچ 77ن انتخابات يضمن آنكه در ا

 43,5وگويي با ضمن آنكه دستة گفت فردي) وابسته نبودند،ارتباطي (رسانه و ارتباطات ميان
اند. سرانجام اند كه به هيچ منبع ارتباطي وابسته نبودهها اعالم كردهدرصد كمتر از بقية گروه

درصد از جامعة آماري اعالم كرده بودند كه در  58بايد گفت كه به طور ميانگين حدود 
ها؛ اند نه از رسانهستفاده كردهفردي ابراي كسب خبر نه از ارتباطات ميان 90انتخابات سال 

 در درصدي 27 مشاركت به توجه با درصد اين. كردند نمي دنبال را انتخابات اخبار اساساً يعني
    .است منطقي 90 سال انتخابات
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  سياسي گيريتصميم منابع و   سياسي رفتار فردي ميان ارتباطات بين رابطة
  گيري سياسي پرداخته شد:بررسي منابع تصميم با استفاده از دو متغير در اين انتخابات به

آماري  ي ها : آزمونمتغير منبع تأثيرگذار در مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات الف)
نشان دادند كه بين منبع تأثيرگذار در مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات و ارتباطات 

در  فردي  ستگان به ارتباطات ميانفردي در رفتار سياسي رابطة معناداري وجود دارد. واب ميان
درصد). در نقطة  23,6و  28وگويي و سپس پيرو گرايش دارند (به ترتيب با خانواده بيشتر به گفت

درصد).  23,7و رهبر گرايش دارند (هر دو  ييوگومقابل، وابستگان به رسانه نيز بيشتر به گفت
  بيشتر به فردگرا گرايش دارند. درصد 35,1ضمن اينكه كساني كه هيچ وابستگي ندارند با 

وابسته  فردي  از رهبران به ارتباط ميانشويم كه پيروان بيشمتوجه مي منظري ديگرز ا
درصد). اين درحالي است كه اين دو دسته در وابستگي به رسانه  19,3دربرابر  23,6هستند (

  درصد). 19,9و  21,1تقريباً برابرند (
اند كه هيچ وابستگي به اين درصد پاسخگويان اظهار كرده 50حدود  البته گفتني است كه

درصد بيشترين  50درصد و رهبران با حدود  67با   ها كه فردگرا  اند نداشته 90دو منبع در سال 
. علت باالبودن عدم وابستگي، عدم مشاركت باال در انتخابات  اند درصد را به خود اختصاص داده

  است. 90سال 
 در مشاركت ميزان بودنپايين به توجه با :كانديداها انتخاب در تأثيرگذار منبع متغير ب)

 اين طبقات و سياسي رفتار در فردي ميان ارتباطات انواع  ميان معناداري رابطة هيچ انتخابات
  .ندارد وجود   متغير

  

 سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات و ايرسانه مصرف بين رابطة

 بيشترين كه دهدمي نشان ايرسانه مصرف متغير دربارة تحقيق نتايج: ايرسانهمصرف 
 دستة ترتيب به را هارسانه از استفاده كمترين و رهبر و وگوييدستة گفت را  ها رسانه از استفاده
رهبر و  يرو،پ منفعل، هايفردگرا و دسته ةدست بين آنكه ضمن دارند، منفعل و پيرو فردگرا،
ازلحاظ  ييگوو و گفت يروپ ةدست ينب يزو ن ييگوو و گفت منفعل ةدست ينب نيز و ييگوو گفت
هر شش رسانه با  ةتر، رابطبراي بررسي دقيق وجود دارد. يتفاوت معنادار ايرسانه رفمص

  آيد.فردي در رفتار سياسي نيز سنجيده شد كه در ذيل ميارتباطات ميان
گويي و گفتدستة فاده از تلويزيون مربوط به ن استي: نتايج نشان داد كه بيشتر. تلويزيون1

گويي و هاي رهبر و گفت فردگرا و دسته ةبين دست .است و كمترين متعلق به فردگرا و پيرو است
گويي و پيرو و گفت ةازلحاظ مصرف تلويزيون تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين بين دستنيز 

 نيز تفاوت معناداري وجود دارد.
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استفاده از روزنامه و مجله نشان داد كه  ةهش درباروهاي اين پژ دادهه: روزنامه و مجل .2
ترتيب بيشترين و كمترين  فردگرا و پيرو به يها گويي، رهبر و منفعل و دستهو گفتهاي  دسته

هاي منفعل، رهبر و  فردگرا و دسته ةاستفاده را از روزنامه و مجله دارند، ضمن اينكه بين دست
پيرو و  ةصرف روزنامه و مجله تفاوت معناداري وجود دارد. بين دستگويي ازلحاظ مو گفت
  تفاوت معناداري وجود دارد. نيز گويي و هاي رهبر و گفت دسته

بين اين است كه بيشترين استفاده ماستفاده از اين رسانه نتايج تحقيق  ةدربار ماهواره: .3
فردگراست، ضمن دستة بوط به و كمترين استفاده مر ييگوو پيرو و گفتهاي  دستهمربوط به 

   .پيرو ازلحاظ استفاده از ماهواره تفاوت معناداري وجود دارد  ةفردگرا و دست ةاينكه بين دست
بيشترين  ؛ها متفاوت است استفاده از اين رسانه نيز در بين برخي دستههاي مجاز:  سايت .4

ق به فردگرا و پيرو است، گويي دارد و كمترين استفاده متعلو رهبر و گفتدستة استفاده را 
هاي مجاز  هاي فردگرا و پيرو ازلحاظ استفاده از سايت رهبر و دسته ةضمن اينكه بين دست

  تفاوت معناداري وجود دارد. 
گويي و رهبر بيشترين و فردگرا و پيرو كمترين استفاده و گفت ةدست هاي فيلترشده:سايت .5

گويي ازلحاظ استفاده از و هاي رهبر و گفت دسته فردگرا و ةرا از اين رسانه دارند و بين دست
   .تفاوت معناداري وجود دارد شدههاي فيلترسايت

گويي و پيرو دارند و كمترين استفاده و گفت ةبيشترين استفاده را از اين رسانه دستراديو:  .6
ويي گو هاي پيرو و گفت فردگرا و دسته ةمتعلق به فردگرا و منفعل است، ضمن آنكه بين دست

   .ازلحاظ استفاده از راديوهاي داخلي و خارجي تفاوت معناداري وجود دارد
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
توان فقط به دو بخش رهبران و پيروان تقسيم  جامعه را نمي ،ايجريان دومرحله ةبرخالف نظري

سيم شده گويي تقو و گفت فردگرا، منفعل، پيرو، رهبر ةدر اين پژوهش جامعه به پنج دست .كرد
اين  .متفاوتي دارند رساني اطالع منابع  واي و مصرف رسانه است كه هريك مشاركت سياسي

  ها به شرح ذيل هستنددسته
ازلحاظ  .مسائل سياسي با افراد پيرامون خود ندارد ة: هيچ ارتباطي در زمينفردگرا .١

  شود. ميترين دسته محسوب  ضعيفنيز هاي جمعي و مشاركت سياسي  استفاده از رسانه
اي و  كند، ازلحاظ مصرف رسانه : ارتباط ضعيفي با افراد پيرامون خود برقرار ميمنفعل .٢

  تر است. گويي ضعيفو از رهبر و گفتنيز مشاركت سياسي 
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تواند ضعيف يا قوي  اين ارتباط مي .كند سطحي با رهبران برقرار مي: ارتباط غيرهمپيرو .٣
رهبران نيستند بلكه در بسياري از موارد  هاينظر ةكنند اما پيروان هميشه فقط دريافت ،باشد

از آنكه نظر ارائه دهند،  ند، اما بيشهستنظر نيز  ةدهند نظرند، ارائه ةكنند كه دريافت حال درعين
تر از  سطح منفعالن و ضعيف پيروان ازلحاظ استفاده از رسانه تقريباً هم .كنند دريافت مي رنظ

طور  هكه ازلحاظ مشاركت سياسي ب درحالي ؛نادار نيستاما اين تفاوت مع ،رهبران هستند
  تر از رهبران قرار دارند.معناداري پايين

تواند ضعيف يا قوي  اين ارتباط مي .كند سطحي با پيروان برقرار مي : ارتباط غيرهمرهبر .۴
اما در برخي موارد رهبران  ،جهت اين جريان ارتباطي معموالً از رهبران به پيروان است .باشد

ها كمي ند. ازلحاظ استفاده از رسانههستكننده نيز  تري دريافتبا شدت ضعيف ،نظر ةارائ درعين
طور معناداري نسبت  هها هستند. اين دسته ب ر دستهگيدتر از  ها و قوي گوييو تر از گفت ضعيف
ت كند. ازلحاظ مشاركهاي مجاز بيشتر استفاده ميپيرو از روزنامه و مجله و سايت ةبه دست

 ن است. ارگيدتر از طور معناداري قوي هگويي و بو تر از گفتسياسي نيز قدري ضعيف

مصرف  .ندكن سطحي با افراد پيرامون خود برقرار مي : ارتباط قوي و همگوييو گفت .۵
طور معناداري بيشتر از  هكمي بيشتر از رهبر و بنيز اي و مشاركت سياسي اين دسته رسانه
  است. ي ديگرهادسته

  شود: نابراين مدل زير ارائه ميب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گ: گفتگويي      ر: رهبر      پ: پيرو        م: منفعل             ف: فردگرا
  فردي در رفتار سياسي مدل ارتباطات ميان 1-5شكل 

فف

رر ر

پ پ پ پ
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اما  ،بين افراد كمترفعال جامعه فرض كرده بودرا )  رابينسون در تحقيقاتش وجود جرياني 1
در پژوهش حاضر اين جريان بررسي و مشخص شد كه بين افراد  .ن را تبيين كندنتوانست آ

افرادي كه  .مسائل سياسي جريان اطالعات (يا نفوذ) ضعيفي وجود دارد ةكمترفعال جامعه دربار
  اين جريان بين آنها جاري است منفعل ناميده شدند.

 تري قوي آگاهي و العاتاط منبع  فردي، ميان ارتباطاتدر اين پژوهش مشخص شد كه  )2
وابستگي به ارتباطات  ،به عبارت ديگر .بوده است 90سال  انتخابات در  ها رسانه به نسبت
درصد)، ضمن  14,8دربرابر  17,4( هاسترساني بيشتر از وابستگي به رسانه در اطالع فردي  ميان

، 90ركت در انتخابات اشم عدم ركت يااشمگذار در  ثيرأمنبع تمنزلة  ، بهآنكه اين نوع ارتباط
 منزلة به فردي  همچنين ارتباطات ميان .درصد) 18,5دربرابر  19,2بوده است (  ها تر از رسانه قوي

فردي با عني ارتباطات مياني ؛ها بود كي باالتر از رسانه اند » ثيرگذار در انتخاب كانديداهاأمنبع ت«
  ثر بوده است.ؤكانديداها م درصد در انتخاب 7,5از رسانه با  بيش درصد كمي  7,7

ثيرگذار در أدر هر سه متغير منبع اطالعات و آگاهي، منبع ت ،طور كه مشاهده شد همان
، 90در سال  هاثيرگذار در انتخاب كانديداأركت در انتخابات و منبع تاشعدم مركت يا اشم

اند ماهيت انتخابات تو دليل اين امر مي .ست ها تر از رسانه ثرؤتر و مقوي فردي  ارتباطات ميان
تلويزيون و ماهواره تبليغات كانديداها را منتشر ـ باشد كه راديو مجلس شوراي اسالمي 

  كنند. را بيشتر از افراد نزديك خود دريافت مي ضروريكنند و مردم اطالعات  نمي
 بارزي و چشمگير نقش ماهواره و راديو ـ تلويزيون مجلس انتخابات در اينكه به توجه با )3

 و تلويزيون ويژه به و رسانه سه اين فقدان در رسد مي نظر به ندارند،  ها كانديدا تبليغات در
 و كند مي پيدا افزايش  فردي ميان ارتباطات قدرت ، ها رسانه ترين پركاربرد يعني ماهواره،
  .كنند پر را ماهواره و تلويزيون خأل توانند نمي ديگر ي ها رسانه
 در فردي ميان ارتباطات بين يعني شد؛ تأييد پژوهش اول فرضية ق،تحقي اين نتايج طبق) 4
 و وگويي گفت ي ها دسته و دارد وجود معناداري رابطة افراد سياسي مشاركت و  سياسي رفتار
  .دارند سياسي مشاركت فردگرا و منفعل پيرو، ي ها دسته از بيش رهبر

 ارتباطات و ايرسانه رفمص بين فرضيه اين براساس شد. تأييد نيز دوم فرضية) 5
 مشخص پژوهش اين نتايج همچنين دارد. وجود معناداري رابطة  سياسي رفتار در فردي ميان
 آنها بين اما ندارد، وجود معناداري تفاوت ايرسانه مصرف نظر از پيروان و رهبران بين كه كرد
 نشان اين دارد. جودو معناداري تفاوت مجله و روزنامه و خبري هايسايت از استفاده نظر از

 پيروان از بيش پردازند مي كانديداها تبليغات به انتخابات در كه يي ها رسانه از رهبران كه دهد مي
  .كنند مي استفاده
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ارتباطات سياسي در  ةجديدي در عرص ي ها لفهؤدهد كه م اين موارد از پژوهش نشان مي
ها و ارتباطات  نقش رسانه ةدرباررا و هاي ن كه نياز به نظرورزي  اند گذار شده ثيرأايران ت
  .كنند در مشاركت سياسي و اجتماعي برجسته مي فردي  ميان

  
  منابع

عليرضا  ةترجم  ،»پذيري سياسي و فرهنگ سياسي جامعه) «1375( پاول آلموند، گابريل و بينگام جي.
  .31-22: 114-113، پياپي6 و 5 ة، شماراطالعات سياسي اقتصاديطيب، 

  .طباطبايي عالمه دانشگاه: تهران ،زنان سياسي مشاركت شناسي جامعه) 1386(مدحسين مح پناهي،
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  .يشه اند و  فرهنگ: تهران ،1376

تهران: دانشگاه  ،ابوالفضل قاضي، چاپ چهارم ةترجم  ،شناسي سياسي جامعه) 1376( دوورژه، موريس
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شناسي،  جامعه دكتري رسالة ،آن بر مؤثر عوامل و سياسي شهروندي به گرايش )1390(احمد  غياثوند،

  .طباطبايي عالمه دانشگاه
 مفاهيم: ارتباطات ي ها نظريه پل، كوبلي، در: ،»فرضيه يك دربارة روز به گزارش كي) «1387(اليهو  كاتز،

 مطالعات پژوهشكدة: اول، تهران جلد صبار، شاهو ترجمة ، رسانه و فرهنگي مطالعات در انتقادي
  اجتماعي. و فرهنگي
: تهران رستمي، محمدرضا ترجمة  ،مردم انتخاب) 1382( گودت تسل ها  و رلسونب برنارد و پل الزارسفلد،
  .تبلور
 ،»سياسي و اجتماعي حيات در شهروندان تفاوتي بي شناختي جامعه تبيين) «1380(ابراهيم  مسعودنيا،

  .165- 152 :168- 167 شمارة ،اقتصادي- سياسي اطالعات
  .فاران فرهنگي مؤسسة: تهران ،جمعي ارتباطات مفاهيم و هانظريه بر اي مقدمه )1380(هرمز  مهرداد،
 بر مؤثر رواني و اجتماعي عوامل بررسي) «1389(امين  فاطمي زينب فوالديان، مجيد سيدضيا، هاشمي،

  .226- 199: 1 شمارة پنجم، سال ،سياسي علوم پژوهشنامة ،»تهران شهر مردم سياسي مشاركت
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  پيوست
 در سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات متغير با شناختي جمعيت متغيرهاي رابطة ادامه، در

  .آيدمي اندبوده معنادار كه  خانواده گروه
  

 خانواده دري اسيس رفتار دري فردانيم ارتباطات با تيجنس رابطة

  مجموع  وگويي گفت رهبر پيرو منفعل فردگرا سن
 100,0 14,924,018,7 12,5 30,0 مرد
 100,0 23,518,025,1 9,5 23,9 زن
 100,0 19,221,021,9 11,0 26,9  جمع
    0,000سطح معناداري :  20,12:  دو خي آزمون مقدار

  
 خانواده گروه دري اسيس رفتار دري فردانيم ارتباطات با التيتحص رابطة

  مجموع  وگويي گفت رهبر پيرو منفعل فردگرا تحصيالت
 100,0 10,3 15,5 19,0 8,6 46,6 ييابتدا

 100,0 17,5 11,2 25,0 11,2 35,0دبيرستانوسيكل
 100,0 20,8 21,4 18,5 11,1 28,2ديپلمفوقولمديپ

 100,0 26,8 20,1 21,6 11,2 20,4ليسانس
 100,0 23,3 37,0 9,6 8,2 21,9 فوق ليسانس و دكتري

 100,0 21,9 20,9 19,4 10,7 27,1 جمع
  0,000ي : رسطح معنادا 42,64:دوخيآزمونمقدار
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 مطالعات قلمرو در يرانيا ياهپژوهش ليفراتحل و مندنظام مرور
  1يفناور و علم ياجتماع

  
  3راديقانع نيمحمدام ديس 2،يذاكرصالح غالمرضا

  
  )09/10/94،  تاريخ پذيرش 15/6/93(تاريخ دريافت

  
  دهيچك
 شكل يعلم اثر هاده انتشار قيازطر رانيا در علم ياجتماع مطالعات حوزة ر،ياخ دهة در

 متيعز نقطة رانيا در شدهانجام يهاپژوهش از يعلم و روشن يريتصو ارائة. است گرفته
 در را كشور داخل يعلم انباشت توانديم ليفراتحل نيا. است گذاراناستيس يبرا يمهم

راه و هادهيا نيشيپ مطالعات بيترك با و بكشد ريتصو به علم ياجتماع مطالعات قلمرو
 مطالعة ياصل پرسش. كند عرضه علم حوزة گذاراناستيس و رانيمد به را ينينو يكارها
 علم ديتول و انباشت چقدر رانيا در علم ياجتماع مطالعات حوزة در كه است نيا حاضر
يژگيو چه ييمحتوا و يشناختروش ،يشكل ازنظر انباشته دانش نيا است؟ گرفته صورت

 روش از است مطالعه هدف كه مندينظام مرور به لين منظوربه پژوهش نيا دارد؟ ييها
 سندگانينو مكتوب آثار يفيك ليفراتحل يبرا. ديجويم بهره يفيك و يكم ليفراتحل

 كه نامه،انيپا و مقاله كتاب، از اعم گذشته، دهة دو يط شدهانجام مطالعات ةيكل ،يرانيا
 و يكدگذار ،يبردارشيف مطالعه، يشمارتمام صورتبه شد، برآورد اثر صدكي حدود
 رانيا در علم ياجتماع مطالعات تأخر دهندةنشان مطالعه نيا يهاافتهي .شد ليتحل

 نيا در غالب تيماه. است يرانيا يشناسجامعه چندگانة يهاافتيره و هانسل به نسبت
 يرانيا يشناسجامعه دوم نسل در متمركز و يفيتوص در سطح و گرابرون رويكرد  آثار،

________________________________________________________ 
 .است دهيرس انجام به فناوران و پژوهشگران از تيحما صندوق يمال تيحما با 1390 سال در مطالعه نيا .١

 Grsalehi1@yahoo.com     يعال آموزش يزيربرنامه و پژوهش مؤسسة اريدانش .٢

 ghaneirad@yahoo.com       كشور يعلم استيس قاتيتحق مركز اريدانش .٣
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 سطح در ،ياصالح ،يانهيزمتك ،يتيريمد اًغالب زين آثار نيا در شدهارائه يكارهاراه. است
  .اندبوده بلندمدت يژگيو با و گرااشاعه كرديرو مشوق ،يفرابخش و كالن

  
 يهاافتيره ،يفيك ليفراتحل ،يفناور و علم ياجتماع مطالعات :واژگان كليدي

  .هااستيس ليتحل ،يرانيا يشناسجامعه چندگانه،
  

  مسئله طرح و مقدمه
انجام مطالعات هرچند ن،يبنابرا رد؛يگيم قرار 2افتهينظام مطالعات رمجموعةيز در 1ليفراتحل
 و منظم را آنها است قادر ليفراتحل باشند، مندرنظاميغ و پراكنده خاص ةنيزم كي در شده
يم و است) عمل( كاربرد و هينظر ةعرص گمشدة حلقة 3يسازاستيس ،ييازسو. سازد داريمعن

 و استيس هم وبستانبده نيا نديفرآ در. كند جاديا ييافزاهم و تعامل لعم و هينظر نيب تواند
 انباشت ازمندين يسازاستيس نديفرآ البته. ابندييم دست شتريب يغنا و يبالندگ به هينظر هم
 نيا ليفراتحل ازجمله و مندنظام مطالعات. ستين الساعهخلق ايپديده و است مطالعات تراكم و

  .دهديم قرار يمطالعات يهاهدف خدمت در و كندمي منظم و نيتأم را انباشت
 محققان همتبه علم ياجتماع مطالعات قلمرو در ليفراتحل روش با يمتعدد مطالعات

 درباب) 2004( سيداو پيليف ليفراتحل از توانيم ان،يمنيدرا. است شده انجام يخارج
 و يعلم معرفت دربارة) 2008( لومآ كين مطالعة ،يپژوهاستيس و يشناسجامعه علم تيوضع

 نام دانشمندان يعلم تقلب زمينة در) 2009( يفانل ليفراتحل و هافرهنگ يتالق در هانگرش
يم زين رانيا در يفيك ليفراتحل كرديرو با »علم يشناسجامعه« به مربوط آثار نةيزم در. برد
 رامونيپ رانيا در شدهانجام اتمطالع ليفراتحل« عنوان تحت) 1386( يذاكرصالح مقالة به توان
 بر يانتقاد مرور« نام با) 1389( راديقانع مقالة و »آنان مهاجرت از يريگشيپ و نخبگان جذب
 در) 1387( پورييجال. كرد اشاره» دگرواره يهايشناسجامعه توسعة يبرا يرانيا يهاتالش
 يشناسگونه از استفاده با و يرانيا مطالعات در يشناسجامعه يهاهينظر كاربرد از يفيك لييتحل

 و كنندهسرگرم را مطالعات نيا اغلب ينظر چارچوب ،يشناسجامعه يهاهينظر گونه چهار
 نتيجة قاتيتحق نيا دوسوم كه كنديم اضافه و داندمي يآمار هايجدول شينما به يمتك

________________________________________________________ 
1. Meta – Analysis 
2. Systematic Review 
3. Policymaking 
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 شناسيجامعه آثار يفيك ليتحل در زين) 1389( ارمكي آزاد. اندنگرفته خود پژوهش از يروشن
 ترعيوس ةنيزم و آثار نيا يشناختروش و ينظر يمحتوا نيب هفتادساله ايدوره طي در يايران

جامعه يهانسل چرخش خاص طور به و كشور ياسيس و ياجتماع تحوالت ازجمله ياجتماع
 يخيتار يهادوره براساس را يشناختجامعه نسل چهار او. كنديم برقرار رابطه يشناخت
 انقالب ظهور و دوم پهلوي دوم دورة سياسي، نوسازي و دوم پهلوي اول ةدور: دهديم صيتشخ

 يمتن ليتحل. شدنجهاني و اصالحات دوران عراق، و ايران جنگ پايان تا فرهنگي انقالب اسالمي،
 و مناسبات و تاريخي وضعيت در هانسل نيا از هريك كه دهديم نشان يارمك آزاد يانهيزم و
 نگرش مطالعه، نيا براساس. دارند يمتفاوت يكردهايرو و اندكرده زيست متفاوت سازماني رتباطا

 و ياجتماع يهايبررس ،ياجتماع يمهندس« را دوم نسل نگرش ،»ياجتماع فلسفة« را اول نسل
 را چهارم نسل نگرش و» ياجتماع نقد و يعلم ييادگرايبن« را سوم نسل نگرش ،»توسعه مطالعات

  .كنديم يگذارنام» يفرهنگ مطالعات و مدرنپست شةياند ،يروشنگر مدل«
 علوم دانيم از غالباً زين ياجتماع علوم در ديجد يكردهايرو پژوهشگران، يبرخ اعتقادبه
بوده عبارت ياجتماع علوم به ديجد كرديرو سه بعد، به 1980 سال از. اندغائب رانيا ياجتماع

. 3 ياجتماع گذار تيريمد مثابةبه يتلق. 2 گراعمل علوم منزلةبه ياجتماع علوم يتلق. 1: از اند
 را عمل و نظر نيب ونديپ يمشخط علوم). 1389 ران،يپ( يمشخط علوم عنوانبه ياجتماع علوم
نيبرا. است يعموم ماتيتصم و عملكردها مستمر و منظم اصالح آنها هدف و كننديم برقرار
 علم يگذاراستيس قلمرو وارد علم مطالعات يهاافتهي و جينتا كه است نيا مطلوب اساس،
 با خاص، يمعنابه علم، يشناسجامعه و عام، يمعنابه علم، مطالعات قلمرو رسديم نظر به. شود
به يمطالعات حوزة نيا غرب، در. ندارد يقيوث و مستمر و ايپو ونديپ علم يگذاراستيس حوزة

 با هادانشگاه خوب ارتباط و مردم يزندگ يهاتيواقع به توجه و تينيع از يبرخوردار ليدل
  .كند پيدا را خود گاهيجا است توانسته مسئوالن

 ديتول و انباشت چقدر رانيا در علم ياجتماع مطالعات حوزة در كه نجاستيا پرسش اكنون،
 و يشناختروش ،يشكل ازنظر انباشته دانش نيا و است گرفته صورت يفارس زبان به علم
 و يفلسف يكردهايرو كدام ريتأث تحت شتريب هاپژوهش نيا دارد؟ ييهايژگيو چه ييوامحت
 آثار مندنظام مطالعة طرح، نيا از هدف ست؟يچ آنها اشتراك و ديتأك نقاط اند؟بوده ينظر

. هاستپژوهش نيا يليتفص شناخت منظور به علم ياجتماع مطالعات قلمرو در كشور مكتوب
 :كرد نيتدو ريز شرح به توانيم ترمنظم صورتبه ار پژوهش نيا سؤاالت

  ست؟يچ هاپژوهش نيا ياصل كرديرو - 1
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 امواج از موج كدام به معطوف غالباً هاپژوهش نيا از برگرفته يكارهاراه و هااستيس - 2
 هستند؟ علم يشناسجامعه گانةسه

 بر در را...) اررفت ساختار،( قلمروها و هاحوزه كدام يشنهاديپ يكارهاراه و هااستيس - 3
 رد؟يگيم

استيس يرسم ساختار و دادهابرون ندها،يفرا درباب ايياساس سؤاالت چه ما محققان - 4
 اند؟داشته كشور يفناور و علم يگذار

 اند؟داده قرار نظر مورد را استيس انواع از نوع كدام غالباً كارهاراه و هااستيس - 5

 كنشگران( خرد سطوح از كيكدام بر عهمطال از برگرفته يكارهاراه و هااستيس سطح - 6
  است؟ متمركز يالمللنيب اي يمل ،)هاسازمان( يانيم ،)يفرد

 ها،دانشگاه جامعه،( اند؟گرفته قرار مطالعه تحت يفناور و علم يمل نظام نفعانيذ از كيكدام - 7
 ،يعلم ياهپارك ،يجمع يهارسانه مقننه، قوة ،يعلم يهاانجمن دولت، ،يقاتيتحق يهاسازمان
 ...). و يصنعت يهاسازمان توسعه، و قيتحق بخش رشد، مراكز

  
 رانيا در علم يشناختجامعه مطالعات تيوضع ةنيشيپ و يجهان ينظر اتيادب بر يمرور

 ،يشناختجامعه منشأ زبان، ،يخيتار حركت جهت و شكل هدف، روش، موضوع، لحاظبه علم
 زيمتما هامعرفت گريد از يرهبر نوع و ياجتماع انسازم ،ياجتماع كاركرد ،يبندگروه و تشكل
 كه است يشناسجامعه يهاشاخه از يكي علم يشناسجامعه). 12: 1389 توكل،( است شده
 راتيتأث و علم ياجتماع تيموقع به و دهديم قرار مطالعه تحت ياجتماع تييفعال مثابةبه را علم

 يشناسجامعه. پردازديم يعلم تيفعال يهانديفرآ و ياجتماع يساختارها زين و آن ياجتماع
روش و هاهينظر كردها،يرو زين و يشناختجامعه يهاروش و هاهينظر ها،دگاهيد براساس علم
 را ياجتماع يرهايمتغ و يعلم يرهايمتغ نيب متقابل روابط است، داده گسترش خود كه ييها

 و علم نيب روابط درباب را ييهاپرسش علم يشناسجامعه). 1372 ،يمحسن( كنديم يبررس
 تييفعال زين را يعلم قاتيتحق و كندمي مطرح يعلم شرفتيپ ياجتماع لوازم و اجتماع
 ،ينهاد ابعاد ستم،يب قرن اواسط از شناسانجامعه. كنديم يتلق هاتيفعال گريد مانند ياجتماع

 قرن از جامعه در علم تياهم وجود با. كردند نقد و يبررس را علم ياجتماع و يفرهنگ ،يعلم
 علم يشناسجامعه راه سر موانع درواقع،. شوديم توجه آن توسعة به كه است بعد به نوزدهم
 يبشر يهاتيفعال ديگر از زيمتما و خاص يتيفعال را علم انيگراعلم گر،يد ازطرف. بودند متعدد

 گريد يهاشناخت ماوراي و يمتعال ييشناسا ينوع را يعلم يهايدانستن و كردنديم محسوب
 ييجدا نوعي كه است حاكم تصور نيا يشناسجامعه در. آوردنديم شماربه) يمذهب خصوصاً(



 يفناور و علم ياجتماع مطالعات قلمرو در يرانيا يهاپژوهش ليفراتحل و مندنظام مرور

33 
  

 يبرخ را ديد نيا. دارد وجود يبشر يهاتيفعال گريد و يعلم يهاتيفعال نيب يشناختمعرفت
 از دوره پنج در توانيم را علم يشناسجامعه  يهاتيفعال. برنديم سؤال ريز علم شناسانجامعه

  :كرد كيتفك هم
 تعلق علم يشناسجامعه يواقع توسعة ماقبل دوران به كه است يبخش درواقع، :اول ةدور

يم قرار توجه مورد هامعرفت و يكل مطالعات درقالب را علم كيكالس شناسانجامعه. دارد
  .كنندنمي يخاص توجه علم خود به يول دهند،

. ديآيم انيم به سخن علوم ديگر از جدا علم يشناسجامعه از بار،نياول يبرا :دوم ةدور
 از و برنديم سؤال ريز را علم يشناسجامعه يعرف اصول ١مرتون رابرت خصوصاً شناسانجامعه

  .نديگويم سخن يعلم يفضا ٢يهنجارها
يم نظر در ياجتماع نهادي همچنان را علم كه است يمتعدد يكارها شامل :سوم ةدور

يم يدهسازمان يهاروش و هايبندطبقه ها،مراتبسلسله مطالعة به شناسانجامعه. رديگ
  .راننديم سخن دهنديم ليتشك را نهادها نيا كه يپژوهشگران از و پردازند

 و افتهي يشتريب وسعت علم يشناسجامعه كه است يزمان :دوره نيپنجم و نيچهارم
 علوم خيتار و علوم فلسفة از علوم يشناسامعهج بعد، به 1970 يهاسال از. است شده تردهيچيپ

 يآورجمع كه دهديم نشان علوم يشناسجامعه مطالعة. كنديم اقتباس را ميمفاه از يبعض
 مفهوم ردكردن با). 167: 1388 خاور، خسرو( است يجمع يتيفعال هايدانستن و هامعرفت
يم يسع او. كند نييتع را علم يتمعرف يربنايز است درصدد شناسجامعه علم، 3انةيگرااثبات
كنش اي اعمال در اي) چهارم ةدور( ابديباز يفرهنگ و ياجتماع بافت درقالب را ربنايز نيا كند
  ).پنجم ةدور( دهد قرار بحث هدف ياجتماع متقابل يها

 گذرانده سر از را يمختلف يكردهايرو علم يشناسجامعه ،يخيتار يهادوره نيا دركنار
جامعه نةيزم در شدهانجام يهاپژوهش .اندنداشته يخيتار يتوال كردهايرو نيا وماًلز اما است،
  :دارند را ريز) 97: 1389 توكل، ؛390: 1378 ،يبانيرشيام( كرديرو سه از يكي علم يشناس

  گرابرون كرديرو. 1
 املعو و ياجتماع موقعيت و ساختار نيب يارابطه چه كه پرسش نيا براساس كرد،يرو نيا در

 نيب متقابل روابط دارد، وجود ،ياجتماع نهاد مثابةبه علم، خود اي علم حوزة درون مختلف

________________________________________________________ 
1. Robert Merton 
2. Norms Instrumental culture 
3. Positivist Instrumental culture 
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   كار حوزه نيا در كه يدانشمندان. «شوديم يبررس يعلم يرهايمتغ و ياجتماع يرهايمتغ
 يعوامل مشخصاً و يعلم ماوراي عوامل جبر اي نيتع دستخوش را يعلم يهاتيواقع كنند،يم

  . »است داشته را كرديرو نيا شتريب) 1960 سال ازقبل( جوان مرتون. داننديم ياجتماع
  

  ينهاد اي گرادرون كرديرو. 2
 دانشمندان، مانند نظام نيا يدرون عوامل ارتباط و شده يتلق نظام نوعي علم كرد،يرو نيا در
 نشيگز و ارتقا ش،پادا ،يابيارزش يهانظام ليازقب يعلم يهنجارها ،يعلم ارتباطات ،يعلم آثار

 علم يشناسجامعه يهاپژوهش شدنيكاربرد با همراه كرديرو نيا. رديگيم قرار يبررس تحت
  .است افتهي گسترش

  
  يشناخت كرديرو. 3

 آن بر حاكم نيقوان و يعلم شناخت تحول و شيدايپ يچگونگ كرديرو نيا در يمحور موضوع
 مانند آنها نيب متقابل روابط و يفكر يهاامنظ كرد،يرو نيا در. است يرونيب عوامل از مستقل
 اوضاع از مستقل نسبتاً ايمجموعه صورت به آنها تحول و روش ه،يفرض ه،ينظر نيب روابط
  .دشويم يبررس ياجتماع
 يقاض( بازشناخت متفاوت موج سه در توانيم را علم يشناسجامعه رشد و نيتكو
 ياجتماع نظام مثابةبه علم اي يمرتون علم يشناسجامعه اول، موج): 1386 ر،يوداده و ييطباطبا
 ،ينيع يتيواقع علم شهيهم آن در و دانديم يكاركرد و مستقل ياجتماع نهاد را علم كه است

-جامعه اي علم ديجد يشناسجامعه همان دوم، موج. است يكاركرد و معقول ر،يترديدناپذ

 نظر در ياجتماع برساخت ينوع را معل و شوديم آغاز كوهن با كه است يعلم معرفت يشناس
 گسترش با سوم، موج. دارد ديتأك علم در فرهنگ و اجتماع نفوذ و يباورينسب بر و رديگيم

 مشترك تكامل يبرا ياسوژه را جامعه و علم موج نيا. است همراه 1يفناور - علم يشناسجامعه
 موج نيا. گرنديكدي با تعامل يادار و مالزم ييهستارها جامعه و علم آن در و رديگيم نظر در

 علم اي) دو سبكدانش ( 3دانش ديتول ديجد وةيش ةينظر 2شبكه، ـ كنشگر ةينظر بر مشتمل

________________________________________________________ 
1. Sociology of thechno - science 
2. ANT 
3. New mode of  knowledge production 
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 يدرون تحوالت علم، يشناسجامعه يريگشكل درباب. است گانهسه ةچيپ يةنظر و 1يپساهنجار
  .هستند اعتنا درخور و مهم زين علم نيا

كي و يريزپذيتما ،)191: 1389( يسجاس يميرح و يموسو پژوهش يهاافتهي براساس
 و يازطرف علم مختلف يقلمروها يهاروش و اهداف كيتفك با يمعرفت يقلمروها در يپارچگ
 نييتب را يرانيا يشناسجامعه رشد يچگونگ گر،يد ازطرف گريكدي با گوناگون يقلمروها تعامل
 يشناسجامعه مانند( آن يهاشاخه اي يشناسجامعه يارشته تيهو ان،يمنيدرا. كرد خواهد

 رانيا در عام طوربه يشناسجامعه قت،يدرحق. شوديم يتلق يافتگيزيتما از يشاخص) علم
 سال( تهران دانشگاه ياجتماع قاتيتحق و مطالعات مؤسسة سيتأس اگر. ندارد يچندان قدمت
 روشن م،يريبگ نظر در يشناسجامعه نةيزم در افتهيسازمان مطالعات يريگشكل آغاز را) 1337

 رشد و يشناسجامعه خاص يهانهيزم به توجه ظاهراً. است جوان رانيا در علم نيا كه شوديم
  :است بوده وابسته عامل دو به غالباً نهيزم نيا در قاتيتحق و مطالعات

 يهاپژوهش انجام يمتقاض بودجه، اختصاص با كه دولت يهايزيربرنامه و هااستيس .1
پس را ييروستا يشناسجامعه به مربوط يهاپژوهش رشد توانيم نهيزمنيدرا. استبوده خاص

 به دولت توجه با همراه را يتيجمع يهاپژوهش گسترش زين و يارض اصالحات برنامة ياجرا از
 .زد مثال يتيجمع يهايزيربرنامه

 و يزيربرنامه و تهنداش تداوم رانيا در هايزيربرنامه ازآنجاكه: يفرد هايسليقه و عاليق .2
 ابند؛ييم ياكنندهنييتع نقش اتفاقات و يفرد عاليق است، نشده نهينهاد آن انجام به تعهد
 و حضور اي فرد آن اي نيا عالقة براساس توانديم يدانشگاه رشتة كي انحالل اي سيتأس مثالً

 ).401: 1378 ،يبانيرشيام( رديگ صورت رشته آن در متخصص فرد چند اي كي ياتفاق بتيغ

 2 در 1366 سال از آن يدانشگاه سيتدر و ندارد يزياد سابقة رانيا در علم يشناسجامعه
 انتشار با 1370 سال در و شد آغاز تهران دانشگاه در يشناسجامعه ارشديكارشناس يدرس واحد
 وارد مبحث اين محسني منوچهر كتاب با بعد دوسال و توكل محمد علم شناسيجامعه كتاب

 اتيخصوص و ابعاد با ييآشنا« آن هدف درس، شرح براساس. شد ايران دانشگاهي تشاراتان
 رشد از يناش مشكالت و يفن ،يعلم يهاشرفتيپ شناخت ،يشناسجامعه از رشته نيا مختلف
 سوم تا اول نسل تحوالت مطالعات از دسته نيا ب،يترتنيبد. است »معاصر جهان در يتكنولوژ

 آزاد تعبير به( چهارم نسل ظهور با مقارن يعني ،1370 سال از غالباً و است نكرده تجربه را
 با علمي شاخة اين در هانامهپايان اتفاقبهقريب اكثر ن،يا وجود با. است گرفته شكل ،)ارمكي

________________________________________________________ 
1. Post normal science  
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 چهارم نسل زيستي فضاي با و است شده تدوين) دوم نسل( پژوهش كالسيك و كمي رويكرد
 علم مطالعات درباب را يشناسسنخ ينوع اندكرده تالش سندگانينو يبرخ. دارد يكم خوانيهم
  .دهند ارائه رانيا در

 دستة پنج در را يفارس زبان به موجود يپژوهعلم مطالعات مجموعه) 1383( معمار
 يشناسجامعه مطالعات ،يخيتار يشناسجامعه مطالعات ،يليتحل مطالعات ،يفيتوص مطالعات

) 1386( يفاضل و پورشارع. است داده يجا يتجرب - يعلم شناسانةجامعه مطالعات و كالن،
 يكم مطالعات ةدست سه در را موجود آثار مجموعه سپس و اندكرده نقد را معمار يبنددسته
 علم، يخيتار يشناسجامعه مطالعات ،يتكنولوژ و علم يهاشاخص يبرمبنا يليتحل و يفيتوص

 پنجم و دوم اول، دستة سه آنان. كننديم يبندطبقه يخيرتاريغ علم يشناسجامعه مطالعات و
 بر دوم و اول دستة رايز دانند؛يم يكساني تيماه يدارا اساساً را معمار يبندطبقه در
 و دارند ديتأك - مختلف سطوح در - يتكنولوژ و علم يهاشاخص فيتوص و يكم يرهايمتغ

 فرق تنها و دانديم يتكنولوژ و معلو تيوضع دهندةنشان را هاشاخص نيهم زين پنجم دستة
 ،ياقتصاد توسعة يهاشاخص با هاشاخص نيا انيم روابط ليتحل بر ديتأك ،يقبل دستة دو با آن

ينم يبررس هاشاخص نيا انيم يآمار روابط شدت اول، دستة دو در. است يفرهنگ و ياجتماع
 اساس،نيبرهم. شونديم محاسبه زين يآمار بيضرا پنجم، دستة در است؛ يفيتوص و شود

 يكم مطالعات توانيم را پنجم و دوم اول، يهادسته ليذ شدهيبندطبقه مطالعات مجموع
 ياديبن ياهينظر مطالعات از دسته نيا در سندگان،ينو نيا نظر به. خواند يليتحل و يفيتوص

 يبررس كالن يآمار يهاشاخص فقط ندارد، وجود علم در رييتغ و انسجام رشد، سازوكار دربارة
شاخص نوع به توجه با. شودينم مطالعه علم ياجتماع نظام كنشگران انيم روابط و شودمي
 زين يعلم ياقتصاد مطالعات را آنها توانيم شود،يم يبررس مطالعات گونهنيا در كه ييها
 در علم يخيتار يشناسجامعه را آنها توانيم كه دارند وجود مطالعات از يگريد دستة. دينام
 رانيا خيتار از يابرهه در علوم يافتگينتوسعه نييتب يبرا ياهينظر يدارا گروه نيا. خواند رانيا

 سوم دستة. خواند يشناختجامعه را آنها توانيم ياجتماع يرهايمتغ بر ديتأك لحاظبه و هستند
جامعه مطالعات گروه، نيا. ندارد وجود معمار يبنددسته در يفاضل و پورشارع يشناسگونه از

 مطالعه دسته دو گروه نيا درون. است اديز گروه نيا در مطالعه تيفيك تنوع. هستند يشناخت
 در علم ياجتماع نظام دربارة يشناختجامعه يهايزنگمانه شامل شتريب اول، دستة: دارد وجود

 و داده قرار خود ليتحل يمبنا را ياهينظر دوم، دستة. است مشاهدات يبرخ ثبت و رانيا
  .دهد ارائه رانيا در علم موجود يسازوكارها نييتب يبرا ينظر نظامي است دهيكوش
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  پژوهش روش
 1يفيك ليفراتحل روش از است، مطالعه هدف كه مند،نظام مرور به لين منظوربه پژوهش نيا

 خيتار ،يفكر خيتار ،يفلسف مطالعات يبررس حوزة در غالباً فرامطالعه و ليفراتحل. ديجويم بهره
 دانش شينما و تحول و هاشهياند نقد و تكامل بر ينحوبه كه ييهاشاخه گريد و علم فلسفة و

 نيدتريجد ديشا كه دارد وجود يفراوان آثار ليفراتحل نةيزم در. روديم كاربه هستند متمركز
 انعنو با كه باشد آكسفورد دانشگاه ياجتماع قاتيتحق مدرسة پژوهشگر 2تل،يل كتاب آنها

 ليفراتحل اصطالح. است شده منتشر مزبور دانشگاه كوششبه ليفراتحل و مندنظام مطالعات
 5فرامطالعه اصطالح از 4پاترسون. بردند كاربه 1985 سال در 3سيهار و استرن بارنياول را يفيك

 يهازمان در كه است ييهاليفراتحل شامل فرامطالعه كه است معتقد او. است كرده استفاده
 و يساندلوسك نظر طبق. پردازنديم اطالعات مقابلة و سهيمقا به و شونديم انجام ختلفم

 نشان را يعلم يواكاو ينوع يبندصورت انيجر اي نديفرآ ،يفيك يهاپژوهش تركيب 6باروسو،
اتمامبه يِفيك يپژوهش مطالعات جينتا يرسم قيتلف و مندنظام يبازنگر هدفش كه دهديم

 كردها،يرو از ياخانواده اي منظومه ،يفيك يهاپژوهش تركيب به مربوط يهاوژهپر. است دهيرس
 را يفيك ليفراتحل مهم كاربرد سه همكاران، و 7برياسكر. رنديگيدربرم را هاروش و هاياستراتژ
. داننديم ديجد ينظر ريتفاس ارائة زين وهينظر يسازروشن ه،ينظر پردازش و ساخت شامل

 به روش نيا كه است معتقد و دهينام »هاافتهي يزيرهميرو« را يفيك ليتحلفرا 8استابروك
 پژوهش در ).1389 ر،يوداده و ييطباطبا يقاض ك.ر( كنديم كمك طسمتو يهاهينظر توسعة
  :است شده استفاده ذيل ةگانشش مراحل بر يمبتن 9پندورفيكر روش از حاضر

  ) يمتدولوژ و پژوهش طيمح نييتع( كار ةنيزم يطراح. 1 

________________________________________________________ 
1. Qualitative meta-analysis 
2. Littell 
3. Stern & Harris 
4. Paterson 
5. Meta-study 
6. Sandelowski.M & Barroso 
7. Schreiber 
8. Estabrooks 

ها در تحليل محتوا و ها و تكنيككريپندورف استاد رشتة ارتباطات در دانشگاه پنسيلوانيا و مبدع برخي روش . 9
 ه كنيد به وبگاه او به نشاني زير:فراتحليل است. در مورد روش كريپندورف در فراتحليل كيفي نگا

www.asc.upenn.edu/usr/kripenndorff/ 
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  منابع و آثار يوجوجست. 2
  ...) و واژگان مهم، يهااميپ ن،يمضام( هاداده يواحدبند. 3
  )متن مهم نكات( هاداده از يريگنمونه. 4
  طبقه/ گونه چند به آنها تنزّل و هاداده كاهش. 5
  هاداده ريتفس و استنتاج. 6

 موضوع اتيادب يبررس با كار ةنيزم ابتدا گفته،پيش يشناختروش مراحل مطابق مطالعه، نيا در
 ليفراتحل يبرا. شد وجوجست الزم منابع و آثار سپس و شد آغاز 1ياسناد مطالعة قيازطر

 نامهانيپا و مقاله كتاب، صورتبه شدهانجام مطالعات ةيكل ،يرانيا سندگانينو مكتوب آثار يفيك
 صورتبه اثرند، صدكي حدود كه گذشته، دهة دو يط يعلم هايمصاحبه و يپژوهش طرح و

 يهاتيسا به مراجعه با ابتدا، در. شدند ليتحل و يكدگذار ،يبردارشيف مطالعه، يشمارتمام
. گرفت صورت وجوجست كنند،يم هينما را يجيتروـيعلم و يپژوهشـيعلم مقاالت كه يرانيا

 دانشكدة يهاكتابخانه زجملها يدانشگاه كتابخانة چند در موجود و مربوط منابع برآن،عالوه
عالمه مدرس،تيترب تهران، ،يدبهشتيشه يهادانشگاه تيريمد و يانسان علوم و ياجتماع علوم

 و پژوهش مؤسسة و كشور يعلم استيس قاتيتحق مركز ،)يخوارزم( معلمتيترب و ييطباطبا
 و اسناد مركز گاهيپا در زين هانامهانيپا. شدند يگردآور و يبررس.... و يعال آموزش يزيربرنامه

 ارتباط نيشتريب با اثر 98 ،يبررس ازپس درمجموع،. شدند وجوجست كشور يعلم مدارك
 اشباع آثار نيا انيم از مختلف يهامؤلفه استخراج. شدند انتخاب قيتحق موضوع با ييمحتوا
 كرديرو. شدند كينزد تكرار مرز به هاداده و داد نشان كشور داخل مطالعات سطح در را هاداده

 يط ياكتشاف نديفرا و بوده) كل به جزء از حركت( يياستقرا ليفراتحل يدهسامان در محقق
 جهت ،يبررس تحت آثار در موجود نظريات و هادگاهيد استقراي دنبالبه پس،س .است شده
 به هتوج با هاداده سرانجام و شد اقدام يفيك و يموضوع يبندطبقه منظوربه هاداده ليتقل

 تياهم از 2يشناسگونه پندورفيكر روش در. گرفتند قرار ريتفس تحت هياول ياسناد مطالعات
 يشناسستيز علم بسط و توسعه يبرا ييمبنا آغاز در كه روند، نيا. است برخوردار ياديز

 يهاگونه و انواع فهم در اكنونهم است، بوده يجانور و ياهيگ يهاگونه شناخت قيازطر
 يهاراه از يكي يفيك ليفراتحل. روديم كاربه زين يانسان علوم در هاهينظر و هاوشر م،يمفاه

  .است مطالعه تحت يهانمونه يشناسگونه به لين
________________________________________________________ 

1. Documentary method 
2. Taxonomy 
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 1يمحل ةنيزم به هايشناسگونه و ميمفاه يوابستگ ليدلبه يفيك يهاپژوهش هرچند
 شيافزا منظوربه ذيل فنون و روندها پژوهش نيا در برخوردارند، 2يذهن ةجنب از خود ةمطالع

  : گرفتند قرار توجه مركز در قيتحق ييايپا و ييروا
 يمحدود فيط نه گرفت قرار توجه كانون در يقبل مطالعات يهاافتهي از يعيوس فيط .1

 آثار وارد و مالحظه مختلف يهادگاهيد و نظرها از يبيترك آثار انتخاب در كه نحونيبد. آنها از
 .شد منتخب

سه نظر به الزم، هايويژگي كمترين دارابودن و بودنيعلم ثيازح شدهانتخاب ثارآ فهرست .2
 .شد حذف فيضع و يستيژورنال اي رمهميغ آثار و رسيد موضوع با آشنا يعلم ئتيه ياعضا از نفر

 با را شدهاستخراج يهاكاربرگ داور سه كه شد دييتأ صورت نيا به جينتا 3ياعتباربخش .3
 شده منعكس كاربرگ در كه يفاتيتوص ايآ كه كنند نييتع تا دادند قيتطب آثار و مقاالت متن

 و هاادداشتي قراردادن كنارهم قيازطر زين مداوم ةمشاهد. ريخ اي هستند متن ةدهندبازتاب
 . شد انجام هاليتحل

 و بارها محقق كه شد حاصل قيطر نيا ازها)  (غوطه ورشدن در داده 4استغراق يژگيو .4
اي  با نگاهي مجموعه آنها، قراردادن كنارهم برعالوه و كرد مراجعه هاكاربرگ و نمت به بارها
  كردند. را بازخواني مي  هاداده

 منظوربه. كنديم دييتأ را هاافتهي و جينتا يهماننيا متون مداوم ةمشاهد و مكرر يبازخوان
 صفحه كي در ديدگاه نيا گران،يد نظر با محقق يشخص نظرهاي نشدنخلط براي و 5نگيبراكت

  . شد نهاده كنار و مكتوب
 و خام يهاافتهي و هاادداشتي قراردادن كنارهم قيازطر هاافتهي يهمسان و 6اتكا تيقابل .5
 از مرحله هر در. آمد دست به شدهيبندطبقه يهاگونه و شد بنديفرمول و استخراج يمعان
 .گرفتمي صورت ظرن ديتجد آن در شدمي پيدا ييمحتوا يتناقض اگر كار،

 خبره يعلم ئتيه ياعضا از نفرسه و طرح يعلم ناظر را) ابزار( شدههيته كاربرگ .6
 ).ناظران يبازنگر( كردند ينيبازب

________________________________________________________ 
1. Local  
2. Subjective  
3. Credibility  
4. Immersion 
5. Brackting  
6.Dependability  
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. شديم نوشته 1تم اي مضمون كي صورتبه مبحث هر و صيتلخ كاربرگ درقالب آثار .7
 تا ديگردمي قيتلف شدهاستخراج مفاد سپس و يدهسازمان آنها يمعان براساس هاتم گاهآن
 يينها يهاافتهي تيدرنها. شود داده دست به دگاهيد از طبقه/ گونه كي از ترجامع يفيتوص
 .گرفت قرار ريتفس مورد

 تجربة نخست،: بود شدنينيتأم جهت دو از پژوهش نيا انجام يبرا 2محققان اعتبار .8
 طرح چند انجام دوم، و يفيك وشر با ياجتماع و يانسان علوم يهاپژوهش انجام در سالهستيب

  .يپژوهش - يعلم معتبر هايمجله در آن جينتا انتشار و يفيك ليفراتحل روش با يپژوهش
  

  پژوهش يهاافتهي
 طمربو ييمحتواو  يشكل يهاافتهي: ابتدا شونديم ئهپژوهش ارا يهاافتهي زدو دسته ا ،بخش نيا در

 ليبر تحل شتريب قيبا توجه به هدف تحق هاافتهي نيا .شونديم انيب يكم صورتبهو  يبررسبه آثار 
و  يفيك يهاافتهي زينبخش دوم  درمندرج در آثار متمركز شده است.  يهاهيتوصو  كارهاراه تيوضع

  .شونديم مطرح هاهيفرضو  سؤاالت اهداف، ،يچون مباحث نظر يمقوالت يبنددسته
  

  كارهاهها و راهاي شكلي آثار و محتواي سياستافتهي
شـده در حـوزة ابعـاد    از نيمـي از مطالعـات انجـام   درصد از آثار تحت بررسي، يعني بـيش  1/53

 4/20دهند. معادل هاي علمي (ترويجي و پژوهشي) تشكيل مياجتماعي علم و فناوري، را مقاله
 هـاي درصـد را طـرح   1/6درصـد را كتـاب،    3/13ارشـد،  هاي كارشناسينامهاز اين آثار را پايان

شـده تشـكيل   هـاي چـاپ  درصد را مصاحبه 2هاي دكتري، و نامهدرصد را پايان 1/5پژوهشي و 
  ).1دهند (جدول مي

 . توزيع وضعيت آثار برحسب نوع اثر1جدول 

 اثرنوع يفراوان درصد

 مقاله 52 1/53

 ارشديكارشناسنامهانيپا 20 4/20
 كتاب 13 3/13

 پژوهشطرح 6 1/6

________________________________________________________ 
1. Theme 
2. Researchers credibility 



 يفناور و علم ياجتماع مطالعات قلمرو در يرانيا يهاپژوهش ليفراتحل و مندنظام مرور

41 
  

 اثرنوع يفراوان درصد

 يدكترنامهانيپا 5 1/5
 شدهچاپمصاحبه 2 0/2

 جمع 98 0/100
  

  رشتة تحصيلي نويسندگان آثار
درصد در باالترين رتبه قرار  2/52شناسي است كه با بيشترين درصد مربوط به رشتة جامعه

اند درصد در جايگاه بعدي قرار گرفته 7/5درصد، و اقتصاد با  5/11دارد. بعدازآن، مديريت با 
  ).2(جدول 

 . توزيع وضعيت نويسندگان آثار برحسب رشته2جدول 

  معتبردرصد درصد يفراوان رشته
 2/55 0/49 48 يشناسجامعه

 5/11 2/10 10 تيريمد

 7/5 1/5 5  اقتصاد

 6/4 4/1 4 خيتار

 6/4 4/1 4 يمهندس و يفن

 6/4 4/1 4 ياسيسعلوم

 3/2 0/2 2 حقوق

 4/3 1/3 3 يتيتربعلوم

 3/2 0/2 2 يعالآموزشتيريمد

 1/1 0/1 1 هيپاعلوم

 1/1 0/1 1 يشناسمردم

 1/1 0/1 1 علميگذاراستيس

 1/1 0/1 1 يعالآموزشاقتصاد

 1/1 0/1 1 يكتابدار

 0/100 8/88 87 جمع

   2/11 11  ياچندرشته
   0/100 98  كل جمع
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ن درصد مربـوط  دهد. بيشتريو نمودار وضعيت آثار را برحسب موضوعات اصلي نشان مي 2جدول 
هاي علمي است كـه هركـدام   به آثاري با موضوع پژوهش و توليد علمي، اجتماعات علمي و انجمن

اند و هردو جايگاه نخست را دارند. بعدازآن، آثاري با موضـوع  درصد را به خود اختصاص داده 2/12
وع نخبگـان و  درصد در جايگاه بعدي قرار دارنـد. همچنـين، موضـ    2/10مديريت علم و فناوري با 

ة موضوعات يتفصيل پراكندگي بقبه 2دانشمندان رتبة سوم را به خود اختصاص داده است. جدول 
 دهد.را نشان مي

 
  . توزيع وضعيت آثار برحسب موضوعات اصلي3جدول 

  معتبر درصد يفراوان موضوع
 2/12 12 يعلمديتولوپژوهش

 2/12 12 يعلميهاانجمن،يعلماجتماعات

 2/10 10 يفناوروعلمتيريمد

 2/9 9 دانشمندانونخبگان

 1/7 7 فرهنگوعلم،يعلمفرهنگ

 1/7 7 علمخيتار–علمياجتماعابعاد

 1/6 6 يتكنولوژ

 1/6 6 توسعهواقتصادعلم،

 1/5 5 علمدرياخالقرسوموهنجارها

 1/5 5 يعلمتوسعه

 ¼ 4 ينوآور

 ¼ 4 يالمللنيبويمليعلميهايهمكاروروابط

 0/2 2 يعلمينهادهاوهاسازمان

 0/2 2 جامعهوعلمرابطه

 0/2 2 يعلمآموزش

 0/1 1 علمانتشاروجيترو

 0/1 1 علمحقوق

 0/1 1 علميابيارز

 0/1 1 علموزنان

 0/1 1 انيدانشجوياسيسيشناسجامعه

 0/100 98 كلجمع
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  توزيع وضعيت آثار برحسب موضوعات اصلينمودار 

 
  يفناور و علم ياجتماع مطالعات يهاپژوهش يشناسروش

دهد كه اين آثار ازنظر روش تحقيق از كاررفته در اين مطالعات نشان ميهاي بهبررسي روش
نوع روش تحقيق دنبال شده است. روش اسنادي و كتابخانه 15تنوع خوبي برخوردارند و جمعاً 

شود؛ شود و البته ضعف تلقي ميدرصد كل آثار را شامل مي 40مورد حدود  39ا فراواني اي ب
اند. درمرتبة بعد، روش پيمايش و زيرا اين آثار در حد مروري بر ادبيات موضوع متوقف شده

دهد آثار قرار دارد كه سهم خوبي است و نشان ميدرصد كل  8/28ابي با دارابودن يزمينه
اند. ناگفته نماند، بيشتر اين طالعات علم به تحقيقات ميداني توجه خوبي داشتهمحققان حوزة م
مورد از آثار  9دهند. درمرتبة سوم، هاي تحصيالت تكميلي تشكيل مينامهموارد را پايان

تدريج و دهد محققان مطالعات اجتماعي علم بهاند كه نشان ميكار بردهتحقيقات تركيبي را به
روشي به سوي تحقيقات چندروشي گرايش پيدا هاي تكها و مشكالت روشفبا توجه به ضع

  :اندشرح اين به مطالعات نيا در استفاده مورد ةچندگان يهاروش از يبرخاند. كرده
 *اسنادي، تحليل محتوا، فراتحليل كيفي و پيمايشي

  *روش تحليل مطالعات استراتژيك
 تاريخي و تحليل محتوا- *تحليلي

 اياي، تحليل محتوا و روش مقايسه*كتابخانه

 *اسنادي، فراتحليل كيفي و پيمايشي

 اي*اسنادي، تحليل انتقادي و روش مقايسه

 *اسنادي و مصاحبه با افراد مطلع كليدي و مطالعة تطبيقي

 *اسنادي و مصاحبة عمقي
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  *پيمايش و مصاحبه با خبرگان
ازآن، روش ) قـرار دارد. پـس  درصـد  6,1درمرتبة چهارم نيز روش تحليل تـاريخي (معـادل   
هاي نظرية مبـاني و تحليـل ثانويـه نيـز     توصيفي و تحليلي با سه مورد استفاده قرار دارد. روش

ها نيز فقـط در يـك   اند. برخي ديگر از روشكار گرفته شدههركدام دو مورد در اين مطالعات به
روش تحليل محتـوا،  روش ، اند: تحليل مستندات آماري، دلفي، اقتصادسنجيمورد استفاده شده

، مطالعة موردي، و اسـنادي و  هاي كانوني و گروه تاريخي، مطالعة تطبيقي، پانل خبرگانمطالعه 
  مورد). 9اي (مجموعاً روش مقايسه

  
 پژوهش يهاروش انواع كاربرد زانيم. 4جدول

 قيتحقروش يفراوان درصد

 ياكتابخانهوياسناد 39 8/39

 يابينهيزمويشيمايپ 28 6/28

 همزمانروشچندازاستفاده 9 18/9
 يخيتارليتحل 6 12/6
 يليتحلويفيتوص 3 06/3
 ييمبناهينظرروش 2 04/2
 هيثانوليتحل 2 04/2

 يآمارمستنداتليتحل 1 02/1
 يدلف 1 02/1
 ياقتصادسنج 1 02/1
 محتواليتحل 1 02/1
 يخيتار 1 02/1
 يقيتطبمطالعه 1 02/1
 خبرگانپانل 1 02/1

 يموردمطالعه 1 02/1
 ياسهيمقاروشوياسناد 1 02/1

 كلجمع 98  100
    
  هاي سياستيرويكرد توصيه  

هـاي سياسـتي   عبارت ديگر، رويكرد توصـيه كارهاي پيشنهادي آثار و بهها و راهرويكرد سياست
  اند:كردهاي ذيل بررسي شدهيآنها برحسب سه دسته از رو
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هـاي مزبـور معطـوف بـه     گرا: بررسي اين نكته كه پژوهشگرا و دولتامعهرويكردهاي ج - 
بـه نيازهـاي دولـت، بخـش      يمطالعة مسائل و نيازهاي جامعه هستند يـا شـناخت و پاسـخگوي   

 عمومي و نهادهاي حاكميت را در نظر دارند.

ـ      يگرا: بررسي محتواگرا و مأموريترويكردهاي اشاعه -  هتلـويحي و تصـريحي آثـار مزبـور ب
ك از دو راهبرد اشاعة علـم، فنـاوري و نـوآوري در    يمنظور دريافت اين نكته كه اين آثار براي كدام

ا راهبرد گسترش آنهـا  يهاي اقتصادي و تكنولوژيك خاص كل بدنة جامعه بدون توجه به مأموريت
 اند.، اقتصادي و تكنولوژيك اهميت بيشتري قائليهاي خاص صنعتبرحسب تأمين مأموريت

يكرد فشار علم دربرابر كشش تقاضا: هدف در اين مقوله، شناخت رويكرد آثـار ايرانـي   رو - 
گـر نهادهـاي   يها، مراكـز پژوهشـي و د  يا توليد دانش در دانشگاه» فشار علم«در زمينة اهميت 

هـاي صـنعتي و   كنندة دانـش همچـون بخـش   ازسوي مراكز مصرف» كشش تقاضا«مولد علم يا 
  سياستي است.توليد كااليي و نهادهاي 

 در و اندبوده يشنهاديپ كارراه و استيس فاقد درصد 27,6 معادل مورد 27 در يبررس تحت آثار
نيبـد . اندنكرده حيتصر را خود ياستيس كرديرو كار،راه و استيس ةارائ وجود با هم موارد يبرخ
 يدارا شـده يبررسـ  آثار دوسوم باًيتقر گفت توانيم معتبر، يهاپاسخ درصد به توجه با ب،يترت
 6/67 و گـرا دولـت  درصـد  4/32( هسـتند  گـرا دولت كرديرو يدارا سومكي و گراجامعه كرديرو

  ).گراجامعه درصد
 درصد 10 صرفاً و دارند گرااشاعه كرديرو آنها، درصد 90معادل ،يبررس تحت آثار از ياديز بخش

 در ينـوآور  و علـم  نفوذ بر آثار نيا شتريب گر،يد عبارتبه. هستند گراتيمأمور كرديرو يدارا آثار نيا
  .منتخب يهاحوزه در علم ديتول بر نه و دارند ديتأك صنعت و نهادها و جامعه بدنة كل

 يدارا زيـ ن درصـد  8/37 و علـم  فشـار  كـرد يرو يدارا درصـد  9/45 شدهيبررس آثار نيب در
 نيا. شودمي مشاهده كرديرو هردو زين آثار نيا از درصد 2/16 در و هستند تقاضا كشش كرديرو

 بخـش  در را يفنـاور  و علـم  توسـعة  منشـأ  يرانيا سندگانينو از ياديز بخش كه معناستبدان
  .  كننديم وجوجست دانش
  

  محتواي سياستي
كـار و  اثـري كـه راه   71انـد و از  كار و سياست بودهمورد فاقد راه 27شده، اثر بررسي 98از بين 

درصـد   7درصد فرهنگـي ـ اجتمـاعي،     2/35درصد مديريتي،  7/50اند محتواي سياست داشته
 فني، فناوري و روش انجام كار بوده است.درصد مربوط به حوزة  7اقتصادي ـ مالي و 
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  پشتوانة سياستي
شده در آثـار تحـت   بيان يكارهاها و راهدرصد از سياست 1/52دهد كه ها نشان ميتحليل داده

  اند.درصد نيز از پشتوانة تجربي برخوردار بوده 9/47ي و بررسي از پشتوانة نظري و فكر
  
  كارهاها و راهزمينة سياست

اي زمينهكارها تكها و راهدرصد از سياست 5/84دهد كه كارها نشان ميها و راهتحليل سياست
  اي بوده است.درصد نيز چندزمينه 5/15و 

  
  ر سياستييينوع تغ

كنند. پرسش اين است كه آيا اين سياستيل به تغيير را بيان ميكارها معموالً مها و راهسياست
ها مبـين  رفتاري؟ تحليل دادهـ ها بيشتر به تغييرات ساختاري توجه دارند يا تغييرات كاركردي 

اين است كه گرايش به تغيير ساختارها بيشتر از گرايش به تغييرات كـاركردي اسـت. براسـاس    
 ـ كـاركردي  درصـد بـه نـوع تغييـرات      4/25تغيير ساختاري و  آثار به درصد از 38اين تحليل، 

  كنند.درصد از آنها نيز هر دو نوع تغيير را توصيه مي 6/36و رفتاري توجه دارند 
  

  افق زماني
دهد كه افق تغييرات پيشنهادي آثار تحت بررسي به گسـترة بلندمـدت   ها نشان ميتحليل داده

مـدت را  هـاي سياسـتي داراي افـق كوتـاه    آثـار توصـيه  درصد از اين  2/10تر است. فقط نزديك
درصد از آثار در مقيـاس بلندمـدت و كوتـاه    8/40و  49كه افق زماني اند، درحاليپيشنهاد داده

  مدت قرار دارد.
  سطوح سياستي

هـاي  هاي سياستي در مقيـاس منظور از سطوح سياستي، مراجع گوناگون انجام يا اعمال توصيه
ها به اقداماتي برميـ فردي است. بيشتر توصيهبخشي، بخشي و بازيگران نهاديـ فراگانة مليسه

ازآن، توصـيه درصد) انجام شـوند و پـس   7/43گردد كه بايد در سطح ملي و فرابخشي (معادل 
هـا نيـز بايـد در    درصد) قرار دارند. برخـي توصـيه   4/32هاي سياستي در سطح بخشي (معادل 

درصـد). كمتـرين ميـزان نيـز بـه سـطح        7/19دا كنند (معـادل  سطح بازيگران فردي تحقق پي
 درصد) تعلق دارد.  2/4هاي سازماني (معادل سياست
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 . تحليل كمي محتواي آثار تحت بررسي5جدول 

  درصد  يفراوان  يليتحل يهامقوله  يليتحل يرهايمتغ  رديف

  )1(ياستيس كرديرو  1
  67,6  48  گراجامعه
  32,4  23  گرا دولت

  100  71  جمع

  )2(ياستيس كرديرو  2
  90 36 گرااشاعه
  10 4 گراتيمأمور

  100  40  جمع

  )3(ياستيس كرديرو  3

  45,9 17 علمفشار
  37,8 14 تفاضاكشش
  16,2 6 دوهر

  100  37  جمع

  ياستيس يمحتوا  4

  50,7 36 يتيريمد
  35,2 25 ياجتماع-يفرهنگ

  7 5 يمال-ياقتصاد
  7  5  يروش و يرفناو- يفن

  100 71 جمع

  ياستيس ةپشتوان  5
  52,1 37 يفكر-ينظر

  47,9 34 يتجرب
  100 71 جمع

  ياستيس ةنيزم  6
  84,5 60 يانهيزمتك

  15,5  11  يانهيچندزم
  100 71 جمع

  ياستيس رييتغ نوع  7

  38 27 يساختار
  25,4 18 يكاركرد

  36,6 26 دوهر
  100 71 جمع

  يزمان فقا  8

  49 48 بلندمدت
  40,8 40 مدتانيم

  10,2 10 مدتكوتاه
  100 98 جمع
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  درصد  يفراوان  يليتحل يهامقوله  يليتحل يرهايمتغ  رديف

  ياستيس سطوح  9

 7/43 31 يفرابخشويمل

چندقلمرو(يبخش
 4/32  23  )دستگاه و سازمان

 7/19 14 گرانيبازوافراد

سازمانك(ييسازمان
 2/4  3  )دستگاه اي

  100 71 جمع
 

  مسئول انجام پيشنهادهاي سياستي مجري و ينهادها
دهـد.  توزيع فراواني برحسب نهادهاي مجري و مسئول انجام پيشنهادها را نشـان مـي   6 جدول

دانستند كه بيشترين درصـد را بـه   درصد دو نهاد را مجري و مسئول انجام پيشنهادها مي 5/22
يگران، افـراد و  درصـد بـاز   3/18خود اختصاص داده و در جايگـاه نخسـت قـرار گرفتـه اسـت.      

اند. جايگاه بعدي اند كه در جايگاه دوم قرار گرفتهدانشمندان را مسئول انجام پيشنهادها دانسته
اند. بقية مراكز هم بهاند كه سه نهاد اين مسئوليت را به عهده داشتهدرصد را تشكيل داده 1/14

  آورده شده است. 5تفصيل در جدول 
  

  هادهاي مجري. توزيع فراواني برحسب ن6جدول
  معتبر درصد درصد يفراوان نهاد

 5/22 3/16 16 )يفردكنشگرانودولت(نهاددو

 3/18 3/13 13 دانشمندانافراد،گران،يباز

 1/14 2/10 10 )هادانشگاه،يفردكنشگراندولت،(نهادسه

 5/8 1/6 6 دولت

 5/8 1/6 6 جامعه

 5/8 1/6 6 هادانشگاه

 0/7 1/5 5 هاانجمنوهاگروه

 0/7 1/5 5 يفناورمراكز

 0/7 1/5 5 )جامعهدانشگاه،كنشگران،دولت،(نهادچهار

 2/4 1/3 3 يپژوهشمراكز

 4/1 0/1 1 )يپژوهشمراكزها،انجمندانشگاه،كنشگران،دولت،نهاد پنج

 0/100 4/72 71 جمع

   6/27 27  شنهاديپ بدون
   0/100 98  كل جمع
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  محتواي كيفيهاي تحليل افتهي
 اهـداف  ،يفـ يك يمحتـوا  ليـ تحل روش از استفاده با پژوهش، يهاافتهي ليتحل از دوم بخش در

 يشناسـ گونـه  نيـز  و ينظـر  يهادگاهيد ها،افتهي و هاهيفرض يدورنما ق،يتحق سؤاالت پژوهش،
 ،)1389( رانيـ پ كـه  يهـاي يشناسـ گونـه  يبرمبنـا  يفناور و علم ياجتماع مطالعات آثار يفيك
 ،)1389( ريـ وداده و ييطباطبـا يقاض ،)1370( توكل ،)1389( يارمك آزاد ،)1387( پورييالج

  .شوديم يبررس اندداده ارائه) 1386( يفاضل و پورشارع ،)1383( معمار
  

  هاپژوهش اهداف در تيشفاف
 يبررسـ  ماننـد  اسـت؛  مشخص و يافتنيدست و شفاف غالباً قيتحق هدف ها،نامهانيپا بخش در
 در علـم  توسـعة  بـر  مؤثر عوامل يبررس اي مشخص موضوع كي به انيدانشجو و استادان گرشن
 نـه  اسـت  قيتحق موضوع اصل، در است، شده ذكر هدف منزلةبه آنچه آثار، از يتعداد در. رانيا
 مثـال  يبـرا  است؛ يكل و مبهم ياصل هدف آثار شتريب در. يپژوهش و يعلم مشخص هدف كي

ـ  و يملـ  سطح در هادانشگاه حوالتت يبررس  چون ياهداف  نظـام  تيوضـع  يبررسـ  ،يالمللـ نيب
 يموضوعات ةرنديدربرگ يعلم يافتگيتوسعه ضرورت و تياهم يبررس كشور، يفن و يعلم توسعة

  .انديهيبد اي يكل ع،يوس
  

  قيتحق سؤاالت
 لـم ع يشناسـ جامعـه  كرديرو دهديم نشان آثار نيا در قيتحق) مسئلة( سؤاالت ياجمال يبررس
 نـه يزم نيـ ا در محققان سؤاالت محور. دارد غلبه مطالعات نيا ياصل سؤاالت نيتدو در گرابرون

ـ  تعامل و ياقتصاد و ياسيس و يفرهنگ و ياجتماع ينهادها با علم رابطة يچگونگ  ةگسـتر  دو نيب
 بعـدي  يهامرتبه در يرانيا مطالعات در يقيتلف و گرادرون كرديرو. است بوده جامعه و علم نينهاد
  .دارند قرار

  

  هاافتهي و هاهيفرض يدورنما
 فاقـد  اثـر  72 و انـد بـوده  مشـخص  هايهيفرض يدارا اثر 26 فقط ،يبررس تحت اثر 98 انيم از

 شده اثبات هيفرض 79 تعداد كه است شده آزمون هيفرض 110 جمعاً ان،يمنيدرا. اندبوده هيفرض
 علـت  رسديم نظر به و اندبوده انهيم و كالن وحسط در اغلب هاهيفرض. اندشده رد هيفرض 31 و

 موضـوع  ،يشناسـ جامعـه  در رايـ ز باشد؛ يشناسجامعه حوزة به علم مطالعات اكثر اختصاص آن
  .خرد سطح در افراد نه هستند هاگروه و جامعه بحث
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 دهندةنشان... و ياسناد و يشيمايپ مطالعات يهاافتهي بر يكل مرور زين هاافتهي بخش در
  .است) انهيم و كالن سطح در غالباً( پژوهشگران مطالعة حوزة در يساختار معضالت نوعت

  

  ينظر يهاطهيح
 ذكر. است آشكار يضعف نيا. اندبوده ينظر دگاهيد طرح فاقد اثر 13 مطالعه تحت آثار انيم در

 بلكـه  سـت، ين ايدهيسـنج  و كامل ينظر چارچوب ارائة يمعن به زين آثار ةيبق در ينظر مباحث
 رانيـ ا در علـم  مطالعات. هستند ينظر يهاآموزه يحاو كه يجهان مطالعات به است ييهااشاره
 و يسـاختار  مشـكالت  دهـد يمـ  نشـان  نكتـه  نيا. گرادرون تا اندبوده گرابرون غالباً ينظر ثيازح
 اصخـ  حـوزة  زيـ ن يازنظرموضوع. دارد يشتريب تياولو محققان ازنظر علم نهاد رونيب در ينديفرآ

 ازآن،پـس . اسـت  كـرده  معطـوف  خـود  به را توجه نيشتريب جامعه و علم رابطة ضرورت به مربوط
 يمبـاحث  بعـد،  مرتبة در. اندبوده يمل و كالن سطح در كه دارد قرار يفناور و علم تيريمد مباحث
  .دارند قرار علم ديتول و پژوهش مسائل و ندهايفرآ و يعلم يهاانجمن و يعلم اجتماع چون

  
  رانيا در يفناور و علم ياجتماع مطالعات آثار يفيك يشناسونهگ

 در كـه  مطالعـات  نيـ ا. گراستبرون و يفيتوص كرديرو يدارا غالباً رانيا در علم ياجتماع مطالعات
 ثيـ ازح انـد شـده  انجام) 1389 ،يارمك آزاد» (يرانيا يشناسجامعه چهارم نسل« رواج يزمان ةدور
 تـأخر  ينوع ب،يترتنيبد. دارند شباهت يرانيا يشناسجامعه دوم نسل در جيرا يهاهيرو به كرديرو
 در ،يطـوركل بـه . اسـت  مشـهود  رانيـ ا در علـم  ياجتمـاع  مطالعـات  يريگشكل و ظهور در ينسل

) ياتوسـعه  مطالعات و توسعه ميمفاه/ يسازمان اشاعة( يدوم نسل يهانگرش يرانيا علم مطالعات
 و علم يشناسجامعه ،يشناخت كرديرو و دارند يشتريب رواج) يونمرت( علم ميقد يشناسجامعه و

 كمتـر  يفرهنگـ  مطالعـات  و مـدرن پست يهاشهياند ازجمله معاصر يفكر هايانيجر و يفناور
  .اندگرفته قرار توجه مورد

 
  يفناور و علم ياجتماع مطالعات يفيك يهايشناسگونه. 7 جدول

دهندهارائه
 آثار انطباق نزايم  هاگونه  يشناسگونه

  هاگونه با يبررس مورد

  )1370( توكل

 كنش/ يمرتون/گرادرون/ينهادعلميشناسجامعه-1
  يكاركرد متقابل

++  

  +++  علمياجتماعيكاركردها/گرابرونعلميشناسجامعه-2
  -  ينهادويشناختيهانظامانيمارتباطات/يشناختكرديرو-3
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دهندهارائه
 آثار انطباق نزايم  هاگونه  يشناسگونه

  هاگونه با يبررس مورد

  )1383( معمار

  +++ يفيتوصمطالعات-1
  ++ يليتحلمطالعات-2
 + يخيتاريشناسجامعهمطالعات-3
 + كالنيشناسجامعهمطالعات-4
 ++ يتجرب-يعلممطالعات-5

 يفاضل و پورشارع
)1386(  

 ++ يليتحلويفيتوصيكممطالعات-1
 + علميخيتاريشناسجامعهمطالعات-2
 + يخيرتاعلميشناسجامعهمطالعات-3

 پور ييجال
)1387(  

 ++ يشناسجامعهجيرايهاهينظر-1
 + كالنيهاهينظر-2
 + هامدرسهايمكاتب-3
 - معاصريفكرهايانيجر-4

 يارمك آزاد
)1389(  

 - ياجتماعفلسفه–يگذارانيبن:اولنسل-1
 مطالعات/ميمفاهتوسعه/يسازماناشاعه:دومنسل-2

  ياتوسعه
+++ 

 ++ ياجتماعنقد/يبازسازويبازنگر:سومنسل-3
 مطالعات/مدرنپستشهياند/تيمدنعلم:چهارمنسل-4

  يفرهنگ
+ 

 )1389( رانيپ

 

 + گراعملعلومعنوانبهياجتماععلوم-1
 ++ ياجتماعگذارتيريمدعنوانبهيتلق-2
 - يمشخطعلومعنوانبهياجتماععلوم-3

 ييطباطبا ياضق
 ريوداده و

)1389(  

 ++ )يمرتون(ميقدعلميشناسجامعه-1
 + يعلممعرفتيشناسجامعه-2
 - يفناورعلميشناسجامعه-3

  
 آثار در مندرج يهاتياولو از يمندبهره با و يعيتجم يكرديرو با ميبخواه چنانچه انتها در
 يهامؤلفه به را ما دارند را يفراوان نيشتريب كه ييهاافتهي م،يكن استخراج الگويي كشور، داخل

  :شونديم رهنمون ريز
  



 1394، تابستان 2 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

52 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  يريگجهينت و بحث
 عمل در محققان كه دهديم نشان رشته هر در پژوهش ياصل يهاانيجر و هايريگجهت كشف

 چه ريتأث تحت كشور يعلم طيمح و اندبوده ريدرگ ييهاروش و هاميپارادا ،يذهن مسائل چه با
 مطالعات قلمرو در شد تالش حاضر ياكتشاف مطالعة در. است بوده يموضوعات و روندها
  .شوند ييبازنما هاشيگرا نيا رانيا در علم ياجتماع
 و فيضع آثار حذف با اما است، بوده اثر 98 ازشيب قيتحق انجام زمان در مرتبط آثار تيكم

 اريبس كه آمده دست به حدود نيا در يرقم اندنبوده دسترس در كه يآثار اي كيرآكادميغ
 جرم مرز به هنوز رانيا در علم ياجتماع ابعاد به مربوط يعلم آثار قت،يدرحق. است اندك
 دايپ يارشته تيهو هنوز حوزه نيا. است دهينرس رييتغ و تحول يبرا الزم انباشت و 1يبحران
 را يافتگيزيتما مرحلة شورك ياجتماع علوم مجموعة در يآموزش شييگرا حد در و است نكرده
 در. دارد تطابق و يسازگار) 1389( يميرح و يموسو ةافتي با كه است نگذاشته سر پشت
 و علم ياجتماع ابعاد به مربوط مطالعات جينتا انتشار يبرا يتخصص يامجله هنوز كشور داخل
  .ندارد وجود يفناور

 نرسند؛ يبالندگ به زين ودموج يهاپژوهش شوديم موجب يآموزش ةحوز فقدان ،ييازسو
. كند ايمه حوزه نيا رشد يبرا ييافزاهم اثر توانديم پژوهش و آموزش ةحوز زمانهم وجود رايز

 ماندنفينح باعث نيهم. اندنداشته يرونيب مشخص يكارفرما مورد دو يكي جزبه هاپژوهش
. شوند تركينزد كاربرد صةعر به ديبا علم ياجتماع مطالعات. شوديم يمطالعات حوزة نيا ةكريپ

________________________________________________________ 
 

 بلندمدت

 ساختارها بر ديتأك با

 يفرد كنشگران و دولت توسط

ياستيس رييتغ  

 يتيريمد

 يفرابخش و يمل

 يانهيزمتك

)نهيزم -محتوا -سطح( استيس  

يمحتوا
ياستيس

 سطح

 نهيزم

 گرابرون/ گراجامعه

 گراعهاشا

علم شارف يالگو بر يمبتن

عمده يكردهايرو  
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 خطرهايي نهيگز نيا اما است، علم يگذاراستيس رشتة با قلمرو نيا ادغام منظورنيبد نهيگز كي
  .زنديم صدمه مطالعات نيا ينظر عمق و يارشته تيهو و استقالل به و دارد دنبالبه

 از تأخر: انددهش تأخر نوع دو گرفتار حوزه نيا يهاپژوهش دهديم نشان يفيك يهاافتهي
  .رانيا در يشناسجامعه ينسل هايانيجر يريگشكل در تأخر و يالمللنيب پرشتاب انيجر

-مانده دور ابتكار و تيخالق از و افتاده ييگراشكل و سميفرمال ورطة به مطالعات نيا ،ييازسو

. شودينم افتي آثار نيا در عيبد يقاتيتحق يهاروش يا ينظر يهاچارچوب اندك موارد جز. اند
 مجموعـاً . دارد يخـوان هـم ) 1387( پـور ييجال و) 1386( يفاضل و پورشارع مطالعة با مورد نيا

 يسنجنگرش و شيمايپ اي يخيتار و ياسناد مطالعات بر مشتمل مطالعه تحت آثار درصد 5/74
 ك.ر( اسـت  بـوده  محققـان  توجـه  كـانون  در كمتـر  يشـ يآزما ازنوع يتجرب مطالعات و اندبوده

  ).4جدول
 بـه  علـم  يشناسجامعه و عام يمعنا به يرانيا يشناسجامعه قلمرو رسديم نظر به ،ييازسو

جامعـه  غـرب،  در. نـدارد  يقيوث و مستمر و ايپو ونديپ علم يگذاراستيس حوزة با خاص يمعنا
 خـوب  ارتبـاط  و مـردم  يزنـدگ  يهـا تيـ واقع بـه  توجه و تينيع از يبرخوردار ليدلبه يشناس
 ياجتمـاع  مطالعـات  رسديم نظر به. كند باز را خود گاهيجا است توانسته مسئوالن با هااهدانشگ
  .است فيضع يگذاراستيس حوزة با ونديپ نظر از ريز ليدال به رانيا در علم

 ران،يا در يفناور و علم ياجتماع مطالعات بودنجوان .١

  ،ينيع يازهاين و هاتيواقع به توجه در ياجتماع علوم ضعف .٢
   ،يگذاراستيس و علم نيب ةرابط به گذاراناستيس بهادادن كم .٣
  آن، دانستن يربوميغ و ياجتماع علوم به گذاراناستيس عام ياعتماديب .٤

 ،يبحران جرم به دنينرس و يمطالعات قلمرو نيا در دانش انباشت عدم .٥

 .يمطالعات ةشاخ نيا يعلم ديتول يبرا مشخص يكارفرما نبود .٦

 گاه و علم يشناسجامعه آثار گريد در است، اندك اريبس رانيا در علم يعاجتما مطالعات هرچند
هيتوص و كارهاراه يحاو كه بخش نيا. دارد وجود» شنهادهايپ« عنوان با يبخش گريد يهارشته

 به. داد شكل را آن يديكل خام مواد و حاضر مطالعة ياصل سوژة است، محققان ياستيس يها
 نيا در ينظر كرديرو ثيازح اند،كرده يابيارز را هايكدگذار صحت كه مطالعه نيا داوران نظر

 مورد شتريب دارد، توجه علم رونيب ياجتماع يهامؤلفه به كه علم، در ييگرابرون هاپژوهش
 و يعلم ينهادها يدرون يهاشيپو پرتو در را علم رشد كه گرا،درون كرديرو. است بوده ديتأك

  .است داشته قرار يبعد مرتبة در د،كنيم نييتب يعلم اجتماعات
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 و زيتما و بلوغ به علم نهاد كه احوالي و اوضاع در توسعه، درحال يكشورها در است يهيبد
 طيمح به نهاد نيا مشكالت و مسائل است، فيضع و نوپا ينهاد و دهينرس يتيهو استقالل

 حجم خودخودبه و شوديم داده نسبت ـ ياقتصاد و يفرهنگ و ياسيس اوضاع يعني ـ رونيب
  .شوديم معطوف علم نهاد رونيب به هاپژوهش و هاهيفرض بزرگ
 يهابخش با تعامل در نهاد نيا شوديم موجب مستقل تيهو ضعف عامل نيهم گر،يد يسو از

 يرانيا سندگانينو كه باشد ليدلنيهمبه ديشا. باشد برخوردار ياندك ييتوانا از زين گذاراستيس
 يگذاراستيس حوزة به علم مطالعات معتقدند و اندكرده يابيارز اندك زين را تعامل نيا سطح
  .است نشده وارد

 ياجتماع مطالعات تقاضامحورنبودن ،يگذاراستيس حوزة به واردنشدن يبرا گريد ليدل
 علم فشار يالگو يريگيپ كماكان خود شنهادهاييپ در محققان نكهيا با است، بوده رانيا در علم

 يخروج كه زين يمطالعات اندك است يهيبد. اندكرده هيتوص را) علم ديتول و يحورمعرضه(
 به را پژوهش كه ياواسطه نهاد فقدان ليدلبه اند،داشته يگذاراستيس حوزة در يمشخص

 دركنار. است نشده مواجه مرداندولت استقبال با كند، ليتبد كالن برنامة و يياجرا استيس
 ريزيبرنامه و يزدگاستيس ،ينفت يدرآمدها به اتكا و كشور اقتصاد بودننانيبندانش نها،يا

 فهرست به زين را گريد عوامل و علل ياريبس و زيگرعلم يكردهايرو غلبة و رانيمد مدتكوتاه
 يشناسجامعه قلمرو از علم ياجتماع مطالعات اكثر نكهيا ليدلبه. افزود توانيم احتماالت

  .اندبوده انهيم و كالن سطوح در بيشتر هاهيفرض است، گرفته صورت
 آثار در مندرج يكارهاراه و ياستيس يهاهيتوص تيوضع را حاضر ليفراتحل از يمهم بخش

 اديز نسبتاً زانيم نيا كه اندبوده مشخص كارراه فاقد مطالعه تحت آثار 6/27. دهديم ليتشك
 شتريب يزمان ضعف نيا. اندشده محاسبه اكارهراه شمار در زين يپژوهش شنهادهاييپ رايز است؛
 و كارهاراه نه است داده ليتشك يكل استيس را آنها از زيادي حجم ميبدان كه شوديم آشكار

  .يتجرب تا است ينظر غالباً زين كارهاراه و شنهادهايپ پشتوانة. يياجرا يهااستيس
 نيا در ياصل معضالت ترشيب و دارد يتيريمد صبغة اغلب كارهاراه و هااستيس يمحتوا

 در نكته نيا و اندبوده قيتحق جينتا از برگرفته كارهاراه شتريب خوشبختانه. اندشده يابيارز قلمرو
راه و هااستيس درصد 2/61 كه شد ادآوري ديبا نيهمچن. است شده مراعات شتريب هانامهانيپا

 كاركرد اي ساختار به توجه ازنظر. انداندك يانهيچندزم يكارهاراه و هستند يانهيزمتك كارها
 هاهيتوص نيا غالب. اندداشته توجه رييتغ حوزة هردو به زمانهم محققان و است متوازن عيتوز

 درمجموع،. ديجد كامالً طرحي ارائة و يسيتأس تا اندداشته بهبود و اصالح جنبة) درصد 3/66(
 يبعد مرتبة در گرانيباز و خرد قلمرو و اندبوده انهيم و كالن سطوح در شنهادهايپ درصد 1/56
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 و اندبوده گرااشاعه استيس مشوق و يحاو آثار كل درصد 90 ،يگذاراستيس ازنظر. دارند قرار
 تحت آثار. شود منتشر صنعت و جامعه بدنة كل در ينوآور و علم كه اندآن خواهان ينوعبه

 توجه تقاضا كشش و) آن ديتول و رضهع توسعه، و علم انباشت( علم فشار استيس به مطالعه
 يابيارز بلندمدت را آنها داوران كه است ييكارهاراه به آثار نيا توجه نخست، رتبة در. دارند توأمان
 يمجر و مسئول را نهاد چند اي سه اي دو غالباً خود شنهادهاييپ تحقق يبرا سندگانينو. اندكرده
  .است علم يگذاراستيس مقولة بودنيفرابخش و تياهم نشانة كه اندكرده يتلق

 يمبتن رانيا در علم ياجتماع مطالعات يارتقا و توسعه يبرا نگارندگان شنهاديپ ان،يدرپا
 يكم شيافزا براي نخست، وهلة در است ستهيشا اساس،نيبرا. تقاضاست ـ عرضه مدل نوعي بر
 با مناسب يهابسته بدرقال آنها يدهسامان و يپژوهش ـ يعلم آثار ديتول و عرضه يفيك و

جامعه رشتة درقالب يليتكم التيتحص مقطع در يآموزش انيجر جاديا. شود همت رانيا طيمح
 را آن يافتگيزيتما و يارشته تيهو و كندمي تقويت را عرضه طرف فناوري و علم يشناس
 و اهدهيا يينها كنندةمصرف بخش نيا در. تقاضاست طرف كيتحر دوم، گام. بخشدمي بهبود

 قاتيتحق علوم، يعاليشورا علوم، وزارت مانند علم، ياجتماع مطالعات از برگرفته يهااستيس
 ليتبد» مؤثر يتقاضا« به آنها خام يتقاضاها و شوند بيترغ ستيبا ها،دانشگاه و يفناور و

 يمعل رشتة نيا ارتباط و تناسب زين و يفربه به شود داده پاسخ يخوببه تقاضاها نيا اگر. شود
  .شد خواهد منجر طيمح يازهاين با

  
  منابع

بهار و  ،18 شمارة ،افتيره ،يجانيالر فاضل ترجمة ،»يتكنولوژ و علم استيس) «1377( واد آتول،
  .69- 83، صص 1377تابستان 
  .علم: تهران ،رانيا در زيبرانگمناقشه علم يشناسجامعه) 1389( يتق ،يارمك آزاد
  .يبشر: تهران ،يفيك قيتحق يهاروش) 1389( همكاران و يباقر حاج بياد
 در ياجتماع يفرهنگ قاتيتحق تيوضع: در ،»علم يشناسجامعه) «1378( يمحمدعل ،يبانيرشيام

  .رسانش: تهران ،رانيا
  :در پيران، پرويز با مصاحبه) 1389( زيپرو ران،يپ

http://www.korsi.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=  
  .شناسانجامعه: تهران ،علم يشناسجامعه) 1389( محمد توكل،
 نامة ،»م؟يشو روروبه چگونه يشناسجامعه گوناگون يهاهينظر با) «1387( درضايحم پور،ييجال

 99- 130،صص1387بهار ،16دوره : 33 شمارة ،يعاجتما علوم
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 استيس قاتيتحق مركز ،)مونوگراف( علم يشناسجامعه بر يامقدمه) 1388( فرهاد خسروخاور،
  .كشور يعلم

: تهران ،رانيا در يعلم يهاانجمن و علم يشناسجامعه) 1386( يفاضل محمد و محمود پور،شارع
  .ياجتماع و يفرهنگ مطالعات پژوهشكدة

 و ياجتماع يهاپژوهش در ليفراتحل) 1389( ريوداده يابوعل و دمحموديس ،ييطباطبا ياضق
 .شناسانجامعه: تهران ،يرفتار

 بر يتأمل: يفنĤور علم يشناسجامعه) «1386( ريوداده يابوعل و دمحموديس ،ييطباطبا يقاض
-142صص ،دوره جديد ،1386 پاييز ،31 شمارة ،ياجتماع علوم نامة ،»علم يشناسجامعه رياخ تحوالت

125. 

 .يطهور: تهران ،علم يشناسجامعه يمبان) 1372( منوچهر ،يمحسن

 دانشگاه يدكتر نامةانيپا ران،يا در يعلم توسعة موانع يشناختجامعه يبررس) 1383( ايثر معمار،
  .اصفهان

 يبرا يليحلت يمدل شنهاديپ: يپردازهينظر فقر) «1389( يسجاس يميرح ميمر و عقوبي ،يموسو
- 192صص : 2 ةشمار اول، سال ،رانيا ياجتماع مسائل ،»رانيا در يشناسجامعه رشد تيوضع نييتب

169.  
Edqist, Charles& Hommen, leif (1999), “Systems of Innovation: Theory and 

policy for the demand side”, Thecnology in society, 21,63-79. 
Ergas, Henry (1986), “Does Technology policy matter?”, Brussels: center 

for European policy studies, papers N.29, 68. 
Allum, Nick (2008), “Science Knowledge and Attitudes across cultures: a 

meta – analysis”, Public understanding of science, vol 17 No.1 :35-54 
Davies, Philip (2004) Sociology and policy  science: just in time?”, The 

British journal of Sociology , Vol 55, (3): 447-450. 
Fanelli Daniele(2009), “How many scientists fabricate and falsify 

research?A systematic review and meta analysis of survey data”.Plos one 
4(5). 

  
  شدهليفراتحل آثار فهرست

 كشور، يعلم استيس قاتيتحق مركز ،افتيره ،»يعلم يهاانجمن فلسفة) «1383( درضايحم آراسته،
  .22- 27صص 1383بهار ،32 شمارة

  .كلمه: تهران ،رانيا در يشناسجامعه يشناسجامعه) 1378(  يتق ،يارمك آزاد
  .يانسان علوم توسعة و قاتيتحق مؤسسة: رانته ،يرانيا  تةيمدرن و علم) 1385( يتق ،يارمك آزاد
 شمارة اول، سال ،رانيا يعال آموزش مجلة ،»رانيا در يشناسجامعه آموزش) «1387( يتق ،يارمك آزاد

  7- 32صص: 1
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  .علم: تهران ،رانيا در زيبرانگمناقشه علم يشناسجامعه) 1389( يتق ،يارمك آزاد
شهياند ،»رانيا يهادانشگاه در علم ديتول تيفيك و تيكم) «1387( ياتيح ريزه و دهيسع ،يميابراه

  105- 126صص 3،شماره 4دوره  الزهرا، يشناسروان و يتيترب علوم دانشكدة ،يتيترب نينو يها
 ارشد،يكارشناس نامةانيپا ،يعلم توسعة با آن رابطة و يعلم اجتماع) 1372( يقربانعل ،يميابراه

  .تهران دانشگاه
-41صص  ،5 شمارة ،افتيره ،»آن يهنجارها و ساختار ،يعلم اجتماع) «1372( يقربانعل ،يميابراه

30  
 ،4 شمارة ،افتيره ،»كشور ياجتماع توسعة روند در پژوهش گاهيجا) «1380( ديعبدالمج مقدم، يارفع

 7-12صص 

 و يعلمئتيه اعضاي دگاهيد از علم ديتول در يعلم اتينشر نقش) 1389( رايسم ،يكتول ياسالن
 دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا تهران، دانشگاه يانسانعلوم گروه يليتكم التيتحص انيشجودان

  .يدبهشتيشه يشناسروان و يتيترب علوم
 يعلم استيس قاتيتحق مركزطرح پژوهشي،  آن، ابزار و علم يگذاراستيس) 1378( شاپور اعتماد،

  .كشور
 مطالعة( ينوآور و دانش جذب تيظرف در ياجتماع ةياسرم نقش نييتب) 1388( ديام ،يطهران دواريام

 دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا ،)يميپتروش قاتيتحق و يفنĤور و پژوهش شركت ،يمورد
  .يدبهشتيشه دانشگاه يادار علوم

 ران،يا در يتخصص و يعلم يهاانجمن ريتأث و رشد يهاتيمحدود) 1372( يمحمدعل ،يبانيرشيام
  .تهران دانشگاه ارشد،يرشناسكا نامةانيپا

 ،6 شمارة ،افتيره ،»رانيا در يعلم يهاانجمن به يخيتار نگرش) «1373( يمحمدعل ،يبانيرشيام
  80- 91،صص 1373بهار
 بر يمبتن اقتصاد در يفنĤور و قاتيتحق ،يعال آموزش گاهيجا و نقش يبررس) 1386( عقوبي ،يانتظار

  .يعال آموزش يزيربرنامه و پژوهش مؤسسة: تهران ،دانش
 زنان يزندگ يهافرصت و موانع يبررس( سرآمدشدن يچگونگ) 1386( ريخ محمد و شهال ،يالبرز

  .رازيش دينو انتشارات)تجربه از دارشدهيپد ةينظر كرديرو با يدانشگاه سرآمد
 ـياجتماع توسعة در آن آثار و يفنĤور و علم شرفتيپ يبرا يسازنهيزم) 1380( يمهد نژاد،يبهادر

  .رانيا ياسالم يجمهور علوم  فرهنگستان: تهران ،كشور ياقتصاد
 ،»رانيا ياقتصاد رشد و انيبندانش اقتصاد بلندمدت رابطة) «1389( يريام بهزاد و داوود ،يبهبود

  23- 32،صص1389تابستان: 4 شمارة دوم، سال ،يفناور و علم استيس مجلة
 ،)انقالب از بعد و قبل ران؛يا يمورد مطالعة( ومس جهان از نخبگان مهاجرت) 1384( هيسم بهمرد،
  .يدبهشتيشه ياسيس و ياقتصاد علوم دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا
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 و يفرهنگ مطالعات پژوهشكدة: تهران ،يعموم طةيح و ينوآور ،يعلم تفكر دانشگاه،) 1385( يعل ا،يپا
  .ياجتماع

 فرهنگ مجلة ،»جامعه و يفنĤور علم، متقابل راتيثتأ دربارة نقادانه يمالحظات) «1386( يعل ا،يپا
  صص: 3 و 2 شمارة اول، سال ،يانسانعلوم توسعة و قاتيتحق مؤسسة ،دانش

 در اجتماع و فرهنگ حوزة يبرا فنĤورانه- يعلم توسعة موج نيچهارم ريتأث يبررس) 1387( يعل ا،يپا
  .كشور يعلم استيس قاتيتحق مركزطرح پژوهشي،  ران،يا

 ،يصنعت و يعلم يهاپژوهش سازمان در يتكنولوژ توسعة تيريمد ياثربخش) 1375( ديمحمدسع ا،يپو
  .مدرس تيترب يانسانعلوم دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا
 ،»رانيا در ياجتماع علوم يآت توسعة و پژوهش آموزش، در يتأمل) «1374( غالمعباس ،يتوسل

  58- 64صص چندم؟ سال ،9 شمارة ،افتيره
برنامه و پژوهش ،»كشور يعلم توسعة يساختار لوازم) «1381( فراستخواه مقصود و جعفر ،يقيوفت

  1- 36،صص 3،شماره8دوره ):25( 3 شمارة هشتم، سال ،يعال آموزش در يزير
 وزارت ،دانش دفتر مجلة ،»ياجتماع نظام در دانشگاه و علم گاهيجا در يتأمل) «1372( محمد توكل،

 32- 37صص اول، سال ،4 شمارة ،يناورف و قاتيتحق علوم،

  .شناسانجامعه: تهران ،يتكنولوژ يشناسجامعه) 1390( محمد توكل،
 نييتب جهان؛ در يتكنولوژ و علم تيوضع يقيتطبـ  يشناسجامعه يبررس) 1375( دريح زاده،يجانعل

 نامةانيپا جهان، كشور چهل در گانهده ياساس يهاشاخص براساس يتكنولوژ و علم تيوضع
  .مدرس تيترب يانسانعلوم دانشكدة ارشد،يكارشناس

  ،رانيا در هاپژوهش يبررس ،»علم و تيجنس) «1387( ينيام مجيد و يميمق اعظم در،يح زاده،يجانعل
  .83-112صص: 3شمارة اول، سالمجله آموزش عالي ايران،

 ،»يعلم توسعة بر ثرمؤ كالن عوامل يمل ـ يعرض يبررس) «1384( معمار ايثر و مسعود ،يچلب
  .1- 23صص: 38 و 37 شمارة ازدهم،ي سال ،يعال آموزش در يزيربرنامه و پژوهش فصلنامة

 19سال  ،افتيره ،»يفيتألهم و يعلم روابط ،يعلم جامعة) «1388( ييبقا سولماز و محمد زاده،حسن
  .37- 42صص  ،44 شمارة

 يعلم اتينشر انتشار عدم و انتشار بر مؤثر عوامل و تيوضع يبررس) «1374( رضايعل ،يپاكده ينيحس
 .74- 96،صص1374هفتم،بهار سال ،8 شمارة ،افتيره ،»رانيا در

 نامةانيپا ،يدولت بخش در ينوآور كردننهينهاد مدل نييتب و يطراح) 1384( محمدجواد ،يحضور
  .مدرس تيترب يانسان علوم دانشكدة ،يدكتر

، 1374تابستان  ،9 شمارة ،افتيره ،»فرهنگ در آن جذب موانع و علم) «1374( ندختيشه ،يخوارزم
 .184-200صص
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 تحقق يبرا يفنĤور و علم نةيزم در يخودكارآمد بر مؤثر عوامل يبررس) 1387( حمزه خواستار،
  .تهران دانشگاه تيريمد دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا انداز،چشم اهداف

نرم جنبش و علم ديتول نهضت بر يامقدمه) 1383( يفرهنگ انقالب يعال يشوراكميسيون مشورتي 
  گزارش طرح پژوهشي.. يافزار
  .ريكو: تهران ،يعال آموزش يشناسجامعه بر يدرآمد: يرانيا دانشگاه) 1383( غالمرضا ،يذاكرصالح

 نخبگان انيدرم يپژوهش ؛يالمللنيب مهاجرت و شدنيجهان جوانان،) «1385( ديمحمدسع ،ييذكا
  .41- 75صص ،2 شمارة هفتم، دورة ران،يا يشناسجامعه انجمن ،رانيا يشناسجامعه ةمجل ،»جوان

 و پژوهش فصلنامة ،»كشور يعلم توسعة نظام و هادانشگاه يكنون مشكالت) «1381( رضا ،يرمضان
  .37- 62صص: 3 شمارة هشتم، سال ،يعال آموزش در يزيربرنامه

 توسعة در يدانشگاه يهاكتابخانه عملكرد يسشناجامعه يبررس) 1374( ليمحمداسماع ،ياحير
  .مدرس تيترب يانسان علوم دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا ،يپژوهش- يعلم

 ،8 شمارة ،افتيره ،»دانشمندان ارتباط يمجرا ،يعلم مجالت) «1374( ليمحمداسماع ،ياحير
  10- 20،صص1374بهار

 نظام يانسان ـ يمال يفعل تيوضع: يعلم توسعة و يانسان ـ يمال منابع) 1372( الـلهبيحب ،يزندوان
يكارشناس نامةانيپا كشور، يكيتكنولوژ ـ يعلم توسعة مانع عنوانبه رانيا يقاتيتحق ـ يدانشگاه
  .مدرس تيترب يانسان علوم دانشكدة ارشد،

يشناسكار نامةانيپا كشور، از خارج در نخبگان شيگرا بر مؤثر عوامل يبررس) 1386( سارا ،يسجاد
  .الزهرا ياقتصاد و ياجتماع علوم دانشكدة ارشد،

  4- 13،صص1385بهار ،37 شمارة ،افتيره ،»علم و دولت) «1385( احمد ،يسردار
 و علم يگذاراستيس در متعارض يهافرض ياثربخش) «1389( اينيديام اسكندر و م،يابراه ،يسوزنچ

 ،يفناور و علم استيس مجلة ،»رانيا رد يستيز يمنيا قانون بيتصو نديفرآ يموردكاو ؛يفنĤور
  45- 62صص: 1 شمارة سوم، سال

 ارشد،يكارشناس نامةانيپا ران،يا جانبةهمه توسعة در نخبگان گاهيجا) 1384( نيحس زاده،خيش
  .يدبهشتيشه ياسيس و ياقتصاد علوم دانشكدة

 يانسان علوم دانشكدة د،ارشيكارشناس نامةانيپا عامه، فرهنگ در علم گاهيجا) 1386( اليل ،يخيش
  .مدرس تيترب

 در آنها نقش و يمهندس و يفن يهارشته در علم مولد و برتر يعلم مراكز) 1383( ميرح فارفار، يصفر
 يزيربرنامه و پژوهش مؤسسةمجموعه مقاالت همايش قطبهاي علمي، كشور، يفن و يعلم توسعة
  .يعال آموزش

 و علم تيريمد ندةيآ در مؤثر عوامل ياسهيمقا يرسبر) «1388( يطاعت محسن و مهكامه ،يطاعت
 ،يفناور و علم استيس مجلة ،»گذاراناستيس و متخصصان دگاهيد از 1404 افق تا رانيا يفنĤور
  47-61 صص: 2 شمارة دوم، سال
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 ييكارهاراه ارائة و كشور توسعة يفعل نظام بر ينقد) «1382( راديبشارت زهره و دمحمد،يس ،ييطباطبا
 علوم، وزارت ،ندهيآ و علم مجلة ،»علم يگذاراستيس گاهيجا تيتثب قيازطر آن بهبود يبرا

  19- 28صص: 8 شمارة سوم، سال ،يفناور و قاتيتحق
دانش بر ياجتماع ةيسرما ريتأث يشناختجامعه يبررس) «1388( ييمقتدا ليال و محمد زاده،عباس

  3- 28صص: 1 شمارة دهم، سال ران،يا يناسشجامعه انجمن ،رانيا يشناسجامعه مجلة ،»ينيآفر
 ،»يعلم اخالق و علم توسعة و جيترو نةيزم در يعلم يهاانجمن عملكرد) «1381( محمد ،يعبدالله

  47- 63صص: 1 شمارة چهارم، دورة ران،يا يشناسجامعه انجمن ،رانيا يشناسجامعه مجلة
 علوم حوزة در يدانشگاه التيتحص يهايينارسا و هاچالش يبررس) «1387( الـلهنعمت ،يزيعز

  1- 29صص: 2 شمارة اول، سال ،رانيا يعال آموزش مجلة ،»انيدانشجو اتينظر بر يتأمل ؛يانسان
 و ياجتماع يازهاين و يكيتكنولوژ و يعلم يهاتيفعال نيب ونديپ يبررس) 1371( غالمرضا ،يغفار

  .تهران دانشگاه ارشد،يكارشناس نامةانيپا مسكن، بخش بر هيتك با ياقتصاد
انيپا علم، يشناسجامعه دگاهيد از انقالب يشناسجامعه يهانامهانيپا يبررس) 1380( محمد ،يفاضل

  .مدرس تيترب يانسان علوم دانشكدة ارشد،يكارشناس نامة
 و پژوهش فصلنامة ،»ايتانيبر در يفنĤور و علم ديتول رياخ يهااستيس) «1384( الـلهنعمت ،يفاضل

  167- 218صص: 2 و 1 شمارة ازدهم،ي سال ،يعال آموزش در يزيربرنامه
 مطالعات مجلة ،»رانيا در يبوم دانش دربارة يمعرفت گذرگاه سه سةيمقا) «1388( مقصود فراستخواه،
  97- 110،صص1388بهار ران،يا يشناسجامعه انجمن ،رانيا ياجتماع

  .رازيش دينو انتشارات ،يفنĤور و علم) 1379( نيالدنظام ه،يفق
 ،35 شمارة ،افتيره ،»اشتغال توسعة در يفنĤور و يعلم يهااستيس) «1384( معصومه قارون،

 94- 102، صص1384بهار

 ،يعلم ئتيه اعضاي يعلم ديتول زانيم بر مؤثر يسازمان و يهنجار عوامل) 1381( دهيفر پور،يقاض
  .راالزه ياقتصاد و ياجتماع علوم دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا
 تحوالت بر يتأمل: يفنĤور و علم يشناسجامعه) «1386( ريوداده ابوعلي و محمود ،ييطباطبا يقاض

  125- 142،صص 1386پاييز ،31 شمارة ،ياجتماع علوم نامة مجلة ،»علم يشناسجامعه رياخ
 لعاتمطا تةيكم نشر: تهران ،يفنĤور و علم يزيربرنامه و يگذاراستيس) 1381( دسپهريس ،ينوريقاض

  .آتنا نشر يهمكار با يجمهور استير يفناور يهايهمكار دفتر ينانوتكنولوژ و استيس
زمستان  ،26 شمارة ،افتيره ،»يعلم تيخالق و يشناسروش) «1380( نيمحمدام راد،يقانع

  39- 52،صص1380
 ،28 رةشما ،افتيره ،»مغزها استقرار و ينگهدار علم، شدننهينهاد) «1381( نيمحمدام راد،يقانع

 71- 86،صص 81زمستان
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 ران،يا در ياقتصادـ  ياجتماع يها نظام و علم روابط :دانش يناهمزمان) 1382( نيمحمدام راد،يقانع
  .كشور يعلم استيس قاتيتحق مركز انتشارات

 مركز انتشارات ،)ياسالم دوران( رانيا در علم افول و رشد يشناسجامعه) 1384( نيمحمدام راد،يقانع
  .كشور يعلم استيس قاتيتحق

 و پژوهش فصلنامة ،»يارشته يكنشگر و زشيانگ ان،يدانشجو تعامالت) «1385( نيمحمدام راد،يقانع
  1-21 صص: 2 شمارة دوازدهم، سال ،يعال آموزش در يزيربرنامه

 علوم رشتة در يمورد يبررس( يعلم جامعة در ارتباطات و تعامالت) 1385( نيمحمدام راد،يقانع
  .ياجتماع و يفرهنگ مطالعات پژوهشكدة: تهران ،)ياجتماع

 ياجتماع ةيسرما نيتكو در دياسات و انيدانشجو تعامالت نقش) «1385( نيمحمدام راد،يقانع
  صص؟؟: 1 شمارة هفتم، سال ،رانيا يشناسجامعه مجلة ،»يدانشگاه

 قاتيتحق مركزارش طرح،گز ران،يا در علم ديتول و يعال آموزش زنان،) 1387( نيمحمدام راد،يقانع
  .كشور يعلم استيس

 يشناسجامعه مجلة ،»تيواقع و يدئولوژيا دانش، ديتول ديجد وةيش) «1388( نيمحمدام راد،يقانع
  28- 59صص: 3 شمارة چهارم، دورة ران،يا يشناسجامعه انجمن ،رانيا
 يعال يشورا خانةريدب: تهران ،نخبگان ياجتماع و ياسيس مشاركت) 1387( نيمحمدام راد،يقانع

  .يفرهنگ انقالب
 يهاچالش و هازشيانگ عوامل،) «1387( خسروخاور فرهاد و طلوع ابوالقاسم ن،يام محمد راد،يقانع

- 85صص: 2 شمارة اول، سال ،يفناور و علم استيس مجلة ،»يعلم نخبگان نيب در دانش ديتول
71  

 در انيدانشگاه و يعلم يهاانجمن نقش يبررس) «1386( فراستخواه مقصود و ن،يمحمدام راد،يقانع
 شمارة كشور، يعلم استيس قاتيتحق مركز ،افتيره ،»كشور يعلم نظام يابيارز و يگذاراستيس

  5- 12،صص1386پاييز وزمستان ،41
 مطالعة ،يفنĤور و علم از يعموم فهم شيمايپ) «1390( يمرشد ابوالفضل و ن،يمحمدام راد،يقانع

  93- 110صص: 3 شمارة سوم، سال ،يفناور و علم استيس مجلة ،»يتهران شهروندان يمورد
 ،»نخبگان مهاجرت بر ياجتماع عدالت ريتأث) «1387( نژادرانيپ علي و يفتاح مهدي ن،يآر پور،يقل

 35-45،صص1386تابستان  ،40شمارة ،افتيره

  42- 51صص: 1 شمارة اول، سال ،افتيره ،»توسعه و يتكنولوژ علم،) «1370( فاضل ،يجانيالر
 ،11 شمارة ،افتيره ،»ارزش با آن رابطة در تيفعال نوع كي عنوانبه علم) «1374( فاضل ،يجانيالر

  28-37،صص1374زمستان 
 ،14 شمارة ،افتيره ،»رانيا در ياجتماع علوم پژوهش موانع) «1375( يعبدالعل زاده،ييلهسا

  97-105،صص1375زستان
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 در يارزش يانزوا يبررس ،يفرهنگ- ياجتماع يگانگيب يناسشبيآس) «1381( رضايعل ،يزيتبر يمحسن
: 4 شمارة هشتم، سال ،يعال آموزش در يزيربرنامه و پژوهش فصلنامة ،»رانيا يدولت يهادانشگاه
  117-183صص

 و مسائل ريتأث) «1389( يمرجائ يدهاديس و ييطباطبا يقاض محمود رضا،يعل ،يزيتبر يمحسن
 آموزش در يزيربرنامه و پژوهش فصلنامة ،»يدانشگاه يريپذهجامع بر يعلم طيمح يهاچالش

  45- 67صص: 1 شمارة شانزدهم، سال ،يعال
- 68صص: 1 شمارة اول، سال ،افتيره ،»يقاتيتحق ـ يعلم جامعة كي يژگيو) «1370( يمهد محقق،
48  
 رفاه مجلة ،»انيرانيا تجربة يبررس نخبگان، مهاجرت و شدنيجهان) «1383( مسعود ،يالموت يمحمد

  209-232چهارم،صص سال ،15 شمارة ،ياجتماع
  .سحاب انتشارات ،امروز رانيا در انيدانشجو ياسيس يرفتارشناس بر يدرآمد) 1378( ديمج ،يمحمد
 با آنها مشترك مناسبات يوجوجست و حرفه و علم يهاصهيخص يبررس) 1385( فاطمه ،يمعتمد

  .رازيش دانشگاه يتيترب علوم دانشكدة ،يدكتر نامةانيپا ،يرساناطالع و يكتابدار
كتاب   ،»اقتصاد و استيس نهاد با يعلم ينهادها نيمابيف يهاچالش يبررس) «1388( ايثر معمار،

  34 شمارة ك،ياستراتژ قاتيتحق پژوهشكدة نامةپژوهش
 در يعلم يهاانجمن نقش بر ديتأك با رانيا در يعلم يهااستيس يشناسجامعه) 1388( حسن ملك،

  .تهران دانشگاه ارشد،يكارشناس نامةانيپا ،يانسان علوم حوزة
 در يگذاراستيس يهاچالش ييشناسا) «1388( يبوشهر رضايعل و يحسن يعل منوچهر، ،يمنطق

  87- 102صص: 2 شمارة دوم، سال ،يفناور و علم استيس مجلة ،»رانيا ينوآور يمل نظام
 مطالعات مجلة ،»يجهان علم و يبوم علم با مواجهه يهاچالش و رانيا) «1388( فرشاد ،يمؤمن

  139- 160صص: 1 شمارة سوم سال ران،يا يشناسجامعه انجمن ،رانيا ياجتماع
 علوم، وزارت ،ندهيآ و علم مجلة ،»بقا شرط ،يفنĤور و علم توسعة) «1383( يمحمدنق ،يمهدو

  صص؟؟: 10 شمارة سوم، سال ،يفناور و قاتيتحق
 نامةانيپا ،يالمللنيب نظام در آن با مرتبط يحقوق مسائل و يتكنولوژ انتقال) 1386( يعل ،يمهربان

  .يدبهشتيشه دانشگاه حقوق دانشكدة ارشد،يكارشناس
 اندازچشم بر ديتأك با يمهندس -يفن گروه در علم ديتول يهاياستراتژ يابيارز) 1388( رضا ،يمهر
 يشناسروان و يتيترب علوم دانشكدة ارشد،يرشناسكا نامةانيپا ران،يا ياسالم يجمهور سالةستيب

  .يدبهشتيشه
 ـ يفن گروه در علم ديتول و پژوهش ياصل يهاياستراتژ يطراح) «1388( همكاران و رضا ،يمهد

  59- 94صص: 2 شمارة دوم، سال ،رانيا يعال آموزش مجلة ،»كشور يمهندس
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 و يمهندسعلوم در علم ديتول و وهشپژ يراهبردها تيوضع ليتحل) «1388( همكاران و رضا ،يمهد
  97- 111 صص: 2 شمارة دوم، سال ،يفناور و علم استيس مجلة ،»يفنĤور

 توسعة در علم و يفنĤور يكاركردها و گاهيجا يشناختجامعه يبررس) 1384( يعبدالهاد ،ييرزايم
  .زيتبر شگاهدان ياجتماع و يانسان علوم دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا ،يرامونيپ جوامع

 يمورد مطالعة( يفكر نخبگان و انيدانشجو انيم ياجتماع شكاف يبررس) 1385( هيسم ،يريم
  .الزهرا ياقتصاد و ياجتماع علوم دانشكدة ارشد،يكارشناس نامةانيپا ،)تهران دانشگاه انيدانشجو

 نامةانيپا ه،يقاجار عصر در رانيا به يتكنولوژ و علم انتقال) 1373( محمود ديس ،ينيحس ينجات
  .تهران دانشگاه ،يدكتر

 نديفرآ از يشناختجامعه يليتحل( جامعه و يپزشك: يفنĤور و علم يهاميپارادا) 1386( يابوعل ر،يوداده
  .تهران دانشگاه ،يدكتر نامةانيپا ،)جامعه شدنيپزشك
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  سياسي -اجتماعي مشاركت بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي
  كرج شهر سال 18 باالي هروندانش درباب ايمطالعه

  
  2روهنده مجيد 1،زارع بيژن

  
  )09/10/94، تاريخ پذيرش 15/04/93(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

 جوامع همة در امروزه سياسي و اجتماعي هايفعاليت تمام در مردم مشاركت لزوم
 هدف با حاضر تحقيق. شودمي افزوده آن اهميت بر نيز روزروزبه و شده پذيرفته

 اين در. است شده انجام سياسي -اجتماعي مشاركت بر مؤثر اجتماعي عوامل رسيبر
 بين رابطة نظري، پشتوانة منزلةبه مشاركت تلفيقي هاينظريه از استفاده با تحقيق،

 با اقتصادي - اجتماعي پايگاه و هارسانه داري،دين سياسي، و اجتماعي رضايتمندي
  .گرفت قرار بررسي تحت مشاركت

 براي نامهپرسش تكنيك از و است پيمايش رفته كاربه حاضر تحقيق در كه روشي
 سال 18 باالي شهروندان كلية تحقيق جمعيت. است شده استفاده اطالعات آوريجمع
 و تجزيه جهت. شدند انتخاب نمونه مثابةبه آنها ميان از نفر 400 كه است كرج شهر

 رگرسيون و ،تي آزمون متغيره،دو خطي رگرسيون هايآزمون از هاداده تحليل
 از درصد 33 سياسي رضايتمندي كه شد مشخص درنهايت،. شد استفاده چندمتغيره

 از درصد 6/19 نيز داريدين دهد،مي توضيح را سياسي -اجتماعي مشاركت تغييرات
 رضايتمندي متغيرهاي از هريك بين. كندمي تبيين را وابسته متغير تغييرات

 رابطة هم سياسي- اجتماعي مشاركت با جنسيت و درآمد عي،جم رسانة اجتماعي،
 شخصي متغيرهاي و اصلي متغيرهاي زمانهم ورود ازپس. شد مشاهده معنادار

________________________________________________________ 
 Dr_bizhanzare@yahoo.com             يخوارزم دانشگاهي شناسعهجام رگروهيمد وي علمئتيه عضو .1

 Majid.rohandeh@gmail.com                 يخوارزم دانشگاهي شناسجامعه ارشدكارشناس .2
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 از درصد 41 تحقيق متغيرهاي درمجموع كه شد مشخص تحقيق، مدل به شهروندان
 رازشب از حاضر تحقيق نتايج. دهندمي توضيح را سياسي -اجتماعي مشاركت تغييرات

  . دارد حكايت شدهمشاهده تجربي هاييافته با تحقيق نظرية باالي
  

 رضايتمندي اجتماعي، رضايتمندي سياسي، - اجتماعي مشاركت: كليدي واژگان
  .گروهي هايرسانه داري،دين سياسي،

  
  مسئله طرح و مقدمه

اند (كاردان و دهتعريف كر» الطبعمدني«كه او را حيوانِ انسان موجودي اجتماعي است، تاجايي
صورت جمعي زندگي جهت است كه انسان همواره به). تعريف يادشده ازآن388: 1372ديگران، 

تاريخ حيات انسان تاريخ  مدد آنان رفع كرده است.وسيلة ديگران و بهكرده و نيازهاي خود را به
تجميع توان خود تواند با بار انسان دريافت كه ميهمكاري و مشاركت است. زماني كه نخستين

  بر مشكالت فائق آيد، مشاركت زاده شد.
 درباب. است خاص منظوري براي تجمع و درگيري معنايبه لغوي ازحيث 1مشاركت واژة
 را آن اصلي جوهرة توانمي درمجموع ولي است، شده فراواني هايبحث آن لغوي معناي

 معنايبه مردم مشاركت. )15: 1379 تبار،علوي( دانست تأثيرپذيري و فعاليت درگيري،
 مردم مشاركت). 2: 1377 زاده،ابراهيم( است توسعه فرآيند در آنها ارادي و داوطلبانه همكاري

: همان( انددانسته مشاركت معادل را توسعه كه است برخوردار اعتباري چنان از توسعه روند در
 كه رودمي كاربه هاييگروه و افراد دربارة و است مشكل حل و گيريتصميم فرآيند مشاركت ).1

 كه كنندمي كار كساني به رساندننفع براي و دارند مختلف هايديدگاه و تخصص عاليق، منافع،
  .)406: 2009 2سيريساك،( بود خواهد تأثيرگذار آنها بر شانبعدي اقدامات و هاتصميم

 سربلندي، ،ابتكار خود، به اعتماد توسعة و انسان رشد اساسي و جوهري بخش مشاركت
 مردم درون در تحولي و توسعه چنين بدون. است اجتماعي تعاون و پذيريمسئوليت فعاليت،
 مشكالت با كمدست نباشد، غيرممكن اگر نيافتگي،توسعه و فقر امحاي براي اقدام و تالش
  ).56: 1996 3بوركلي،» (بود خواهد مواجه ايعديده

________________________________________________________ 
1. Participation 
2. Tiamsoon Sirisirisak 
3. Burkley 
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 و چندبعدي چندگانه، پارچه،يك عمومي، تماعي،اج فرايندي مشاركت« 1،گائوتري نظربه
 و ازكيا» (است توسعه مراحل همة در نقش ايفاي به مردم همة كشاندن آن هدف كهاست چندفرهنگي

 كمترين تأمين سوءتغذيه، رفع فقر، كاهش در سزاييبه تأثير مشاركت گسترش). 290: 1383 غفاري،
 مواد و كشاورزي توليد افزايش درآمد، وريبهره بهبود شغلي، هايرصتف توسعة عمومي، خدمات ميزان
  ).181: 1381 رضواني، و فردرو( دارد خانواده و اجتماع در امنيت تأمين غذايي،

 كه است هايينارسايي از ناشي توسعه هايبرنامه عملكردي و ساختاري مشكالت از برخي
 هايهزينه از بزرگي قسمت كه بگيريم نظر در ار نكته اين اگر خصوصبه داريم، حوزه اين در

 مشاركت موضوع كنند،مي پرداخت مردم غيرمستقيم و مستقيم طوربه را هاطرح شدناجرايي
 مؤلفة عمومي مشاركت). 75: 1385 ديگران، و پوراحمد( شودمي ترملموس اجرا در مردم

 باشد شده انجام مردم با كه تاس طرحي فراگير و جامع طرح .است خوب ريزيبرنامه بنيادين
  ).1: 1996 2زيمرمن،( مردم براي نه

 ايجاد و مردم مشاركت به زيادي توجه ايران، در نوسازي و توسعه هايبرنامه در
. است نشده آنها به اجرايي و گيريتصميم اختيارات برخي واگذاري جهت سازوكارهايي

 جهانزيست خصوصي، بخش بر دولتي زةحو تسلط و اجتماعي ناامني و هاثباتيبي همچنين،
 يافته ظهور مجال فردگرا و دنياگريزانه هاينگرش و كرده مواجه زيادي مشكالت با را افراد
 توجه و است فردي منافع و خصوصي حوزة حفظ كرده پيدا زيادي اهميت آنچه درنتيجه،. است

 اقدامات در امر اين گسترش. است نبوده مطرح مياندراين آن پيگيري و جمعي مصالح به
 مصالح به را افراد خاطر تعلق مشاركت، براي ساختاري هايمحدوديت همراه به اخير ياتوسعه
 اساسي اصل آنكهحال. است كاسته را آنها بر تأثيرگذاري قدرت احساس و عمومي امور و جمعي
 وضعيت ،ديگر نكتة. است عمومي عرصة در آنها مؤثر حضور و مردم مشاركت كنوني جوامع
دستبه در نيافتنتوفيق با كه است زياد كميت و متنوع هايظرفيت با قشري منزلةبه جوانان
به شوند؛مي كشيده مجرمانه و انفعالي رفتارهاي سمت به اقتصادي و اجتماعي موقعيت آوردن
 در ناتواني و قدرتيبي احساس وقت، ابطال برنامگي،بي نااميدي، تنهايي، احساس كهطوري

 برعالوه ).1383 منطقي،( است شده محسوب آنها هايويژگي از موجود وضع بر تأثيرگذاري
 ايتوسعه هايفعاليت به را آنها 3تعهد تواندمي توسعه فرآيند در مردم مشاركت شد، گفته آنچه

________________________________________________________ 
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2. Zimmerman 
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 مشاركت گسترش و تقويت براي بنابراين، ).178: 1984 1متا،( كند تقويت شانمحلي اجتماع و
 حاضر پژوهش موضوع كه امر، اين بر مؤثر عوامل شناخت سياسي، و اجتماعي حوزة در دممر

  .رسدمي نظر به ضروري است،
  

  قيتحق اهداف
 شهروندان تمايل بر اثرگذار اصلي متغيرهاي شناسايي) الف: است شرحاينبه تحقيق اين اهداف

. تحقيق وابستة متغير بر متغيرها اين از هريك اثرگذاري سهم و ميزان تعيين نيز و مشاركت در
 در سياسي و اجتماعي مشاركت ميزان باالبردن جهت جديد پيشنهادهاي و كارهاراه ارائة) ب

  .شهروندان بين
 اجتماعي عوامل بررسي و مطالعه تحقيق اين اصلي و كلي هدف شد، گفته كه طورهمان

 بود خواهد اين نيز اصلي ؤالس. است كرج شهر شهروندان سياسي ـاجتماعي مشاركت بر مؤثر
  تأثيرگذارند؟ شهروندان سياسي ـ اجتماعي مشاركت بر اجتماعي عوامل كدام كه

  
  پيشين تحقيقات بر مروري

 مطالعه مذهبي هايگروه دربين را مشاركت و مذهب بين رابطة) 2002( همكاران و 2گات
 مذهبي هايگروه درميان سياسي مشاركت ميزان كه داده نشان پژوهش اين هايافته. يكردند
 عوامل به هاگروه مشاركت ميزان كه است اين پژوهش اين مهم نتايج از. دارد معناداري تفاوت
 و دانش و هاگروه سياسي منافع مذهبي، پايبندي ميزان خانوادگي، الگوهاي همچون ديگري
 فعال دوستان تنداش كه دهدمي نشان نيز 3اليگلي تحقيقات. است وابسته افراد سياسي آگاهي

 با بحث گيردمي نتيجه او. شودمي افراد خود مشاركت احتمال افزايش موجب سياسي امور در
 يادگيري در تواندمي پردازند،مي سياسي فعاليت به يا مندندعالقه سياست به كه دوستاني
 كيدتأ ضمن 5شث،. ال. دي). 2003 4كالرگ،مك از نقل به( باشد كنندهكمك سياسي فعاليت

 اجتماعي، و اقتصادي پايگاه هايشاخص مجموع و تحصيالت شغل، درآمد، متغيرهاي بر
 سواد كه كندمي بيان افراد، سياسي مشاركت ميزان در مؤثر سازماني عضويت و شهرنشيني،

________________________________________________________ 
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-مك). 66: 1999 باركان،( است مشاركت ميزان بر مؤثر و قدرتمند بسيار متغيرهاي از يكي

 براينكهعالوه كه دريافت» سياسي مشاركت و اجتماعي شبكة« عنوان با شيپژوه در نيز كالرگ
 افرادي. است مهم نيز افراد تعامل شبكة اندازة دارند، مهمي سياسي محتواي اجتماعي تعامالت

 نيز بهتري سياسي مشاركت از اندداشته ارتباط بيشتري سياسي آشنايان و دوستان با كه
 كه زوجيني دهدمي نشان نتايج وشوهرها،زن مانند دونفري، هايگروه در. اندبوده برخوردار

 كالرگ،مك( اندبوده برخوردار بيشتري مشاركت ميزان از مندندعالقه سياست به  همسرانشان
 و اجتماعي هايويژگي به توسعهدرحال كشورهاي در خود تحقيقات در 1انكلس الكس). 2001
 سياسي آگاهي كه افرادي مشاركت است دريافته و ختهپردا جومشاركت شهروند شناختيروان

 تحقيق در). 1378 محسني،( است بيشتر مذهبي و سياسي هايفعاليت در دارند، زيادي
تعلق  احساسسن، تحصيالت، شغل،  ،جنس متغيرهاي كه اندداده نشان نتايج) 1381( يعيشف

 ةمشاركت اجتماعي رابط رتغيبا م هارضايت از خدمات شهري و عضويت در تشكل ،اجتماعي
 -پايگاه اجتماعي يرنظ عياجتما عوامل بر تحقيقي در) 1384( ينيحس فريدهدارند.  داريمعني

 هايبر مشاركت در سازمان أثيرگذارعوامل ت منزلةجنسيت و نيز شغل به ،تحصيالت ،اقتصادي
 بر مؤثر عوامل نتريمهم پژوهشي در نيز) 1389( همكاران و تقوايي دارد. تأكيدغيردولتي 

 ـاقتصادي پايگاه كه داد نشان پژوهش اين هاييافته. كردند بررسي را تبريز شهر 4 منطقة
. است شهروندي فرهنگ تقويت و مشاركت بر مؤثر عامل تريناصلي شهروندان اجتماعي
 اهللافيض همتبه» آن بر مؤثر اجتماعي عوامل و اجتماعي مشاركت« عنوان با ديگر تحقيقي

 از حاكي پژوهش اين هاييافته. است شده نگاشته زمينهدرهمين بختياري مهناز و روزينو
 همبستگي. است خدابنده شهرستان در پايينبهمتوسط سياسي ـاجتماعي مشاركت ميزان
 طبقة جنسيت، سن،( مستقل متغيرهاي بين درصد 99 اطمينان سطح در داريمعني

 مشاركت( وابسته متغير با گروهي هايرسانه و اعتماد سياسي، ـاجتماعي بيگانگي اجتماعي،
  .است برقرار) سياسي ـ اجتماعي

 انجام ايران در باشد منطبق تحقيق اين موضوع با مستقيم طوربه كه تحقيقي درمجموع،
. تبييني تا هستند توصيفي هم بيشتر و محدودند اندشده انجام كه هم تحقيقاتي. است نشده
 هايارزش دارند، مقبولي اساس و پايه اگرچه كه كرد اذعان بايد نيز رجيخا تحقيقات درباب

 ايران كشور به را آنها تواننمي بنابراين، و ندارد سنخيتي ما جامعة با آنها در شدهسنجيده

________________________________________________________ 
١  
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 از كه دهندمي قرار محققان اختيار در را اطالعاتي شدهانجام تحقيقات حال،بااين. داد تعميم
  .آورندمي عملبه جلوگيري تكراري تحقيقات انجام و كاريدوباره
  

  نظري چارچوب
 فرهنگي، اقتصادي، حوزة دركنار كه است اجتماعي مسائل در مشاركت اجتماعي مشاركت
 اجتماعي مشاركت: «است شده گفته اجتماعي مشاركت تعريف در. گيردمي قرار... و سياسي
 امور و فرآيندها در افراد و هاگروه هدفمند و تهخودانگيخ ارادي، آگاهانه، شركت از است عبارت

  و جامعه امور تسريع و تسهيل كارها، در داشتننقش و تسهيم منظور به جامعه اجتماعي

). 62: 1383 انصاري،» (جامعه اجتماعي توسعة اهداف به كمك و آنها نتايج از برداريبهره
-مي ارائه را تعريف اين سياسي شاركتم دربارة خود مشهور مقالة در وينر مايرون كههمچنان

 ايدوره نيافته،سازمان يا يافتهسازمان ناموفق، يا موفق داوطلبانة عمل سياسي مشاركت: «دهد
 ادارة و هاسياست و رهبران انتخاب بر تأثير براي غيرمشروع و مشروع هايروش شامل مستمر يا

 ميزان اما). 89: 1382 قراخاني،(» است ملي يا محلي حكومت از سطحي هر در عمومي امور
  .پيونددمي وقوعبه كثيري عوامل تأثير تحت اجتماعي و سياسي مشاركت

  
  شهروندان بين در مشاركت گسترش در دين نقش

 گسترش در دين تأثير. دارد زيادي اهميت اجتماعي و سياسي مشاركت گسترش در دين
 متفكر خلدون،ابن. است انكارناپذير م،اسال جهان در ويژهبه تاريخ، طول در مردمي مشاركت

 آفريند،مي وحدت نيروها بين در دين و: «گويدمي مشاركت در دين نقش دربارة اسالمي، بزرگ
 افزايش به روحيه اين. بخشدمي ايثار روحية افراد به و بردمي بين از را هاحسادت و هارقابت

 و پرستيتجمل دليلبه مذهبي باورهاي هچچنان. انجامدمي وسيع هايدولت ايجاد و مشاركت
  ).21: 1376 ملكوتيان،» (شودمي متزلزل اجتماعي وحدت گرايد، ركود به غيره

  
  اجتماعي رضايتمندي

) الف: كندمي تبيين عوامل از دسته چند با را افراد اجتماعي مشاركت) 1997( 1هلي دنيس
 شودمي باعث كه جامعه، در اقتصادي ـعياجتما پايگاه مانند فردي، هايويژگي با مرتبط عوامل

 به نسبت پيشرفت باعث كه را شخصي راهبرد هر عادي طوربه يا اجتماعي، فعاليت هر فرد
________________________________________________________ 
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 تحصيالت سطح) ب. كند تلقي مفيد شودمي آينده به اميد و آموزش اشتغال، به اميد والدين،
 ميزان اقامت، محل شامل خانوادگي، زمينة) و جنسي گيريسويه و جنسيت) د سني گروه) ج

  ).5: 1997 هلي،( است شدناجتماعي زمينه و تأهل وضعيت والدين، مشاركت
 پايگاه تعيين در افراد شغلي رتبة و درآمد تحصيالت، بر تأكيد ضمن پاول، و آلموند
 هايمهارت از مندبهره و ثروتمند كرده،تحصيل شهروندان معتقدند آنان، اقتصادي ـاجتماعي

 و منابع. باشند جويانهمشاركت ايستارهاي واجد كه است ممكن بيشتر تر،پيشرفته ايحرفه
 وظيفه كه مواردي در آورند،مي دست به خود خصوصي زندگي در افراد گونهاين كه هاييمهارت

 و آلموند( بكشاند سياسي مشاركت به سهولتبه را شهروندان اين تواندمي كند، حكم ضرورت يا
  ).138: 1380 پاول،

 از استفاده با اجتماعي تضادهاي شناسيجامعه عنوان با خود كتاب در 1كريزبرگ لوئيس
 و ازمنظر منشأ سه اين كند؛مي تعيين نارضايتي براي را اساسي منشأ سه متعدد هاينظريه
 كه دارند وفاق نكته اين بر اجماالً اما اند،كرده بررسي را نارضايتي موضوع متعدد هايديدگاه
 آن از ناشي ارزيابي و هانابرابري در بايد است، افراد مشاركت مخرب كه را، نارضايتي منشأ
 بر نگرش، اولين: كرد بنديدسته شرح اين به توانمي را متفاوت نگرش سه اين. كرد وجوجست
 سطوح بر دوم، نگرش. كندمي تأكيد آن ميزان و افراد در مطلق طوربه محروميت اهميت
 آن با خود اجتماعي زندگي در افراد كه دارد تأكيد متفاوتي هايموقعيت بين يناسازگار
 دارند مردم آنچه در زمان طول در كه دارد اشارت تغييراتي به سوم، نگرش سرانجام، و مواجهند

 نخستين منشأ دربارة). 1973 كريزبرگ،( افتدمي اتفاق باشند داشته بايد كنندمي تصور آنچه و
 اين سر بر كافي توافق« كه كنندمي بيان 2دارندوف رالف مثل افرادي اجتماعي يهانارضايتي

 محروم بدانند تا ندارند نيازي آنها دارند، را هااحساس بدترين افراد، ترينمحروم كه دارد وجود
 از افراد رضايت سطح كه است دريافته متعدد مطالعات طي نيز 3اينكلس). 68: همان» (هستند
 اينكلس: «گويدمي بارهدراين گريزبرگ. آنهاست اقتصادي توانايي از تابعي تعددم هايبخش

 شغلي ترپايين سطح در كه افرادي دريافت و كرد بررسي مختلف جوامع از را بسياري اطالعات
  ).68: 1973 كريزبرگ،» (دهندمي نشان نارضايتي بيشتر عموماً دارند قرار اقتصادي اي
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اند كه توسعة اقتصادي و اجتماعي، لزوماً به توسعه و مشاركت نلسون مدعيساموئل هانتينگتون و 
اي پذيرفتني بين سطوح توان رابطههاي بسيار طوالني است كه ميانجامد. صرفاً در دورهسياسي نمي

عواملي مانند «طوركلي، باالتر توسعة اقتصادي و اجتماعي و سطوح باالتر مشاركت مشاهده كرد. به
جنگ خارجي، عاليق مذهبي و عقيدتي، كامالً مستقل از توسعة اقتصادي، موجب ارتقاي مهاجرت، 

نوبة خود محتمل شوند كه بههاي دولت ميها و نيز تشديد فعاليتآگاهي گروهي و دخالت در سازمان
مشاركت «). ازنظر اين دو نويسنده: 55: 1375(رضائي، » است كه مشاركت سياسي را افزايش دهند

ها ها، انجمنهاي نخبگان سياسي، وضع گروهها و اولويتعي و سياسي تابع دو عامل كلي نگرشاجتما
). از ديدگاه مزبور، مشاركت 55: 1375(رضائي، » و نهادهاي اجتماعي واسط در حوزة جامعه است

؛ هاستها و سازمانها، تشكلسياسي و اجتماعي بيشتر متأثر از مداخله و همكاري فرد در فعاليت
ها و نهادهاي مردمي و احزاب ها، جماعتها، انجمنيعني ميزان عضويت و همكاري فعال در گروه

رو، تداوم همكاري و كند؛ ازاينسياسي، نوعي بينش و مسئوليت فردي و جمعي براي فرد ايجاد مي
اليت شود. درواقع، مشاركت فعمشاركت براي او ضرورت يا حتي وظيفه و تكليف انساني قلمداد مي

  هاي دولت است.گيريمنظور تأثيرگذاشتن بر فرآيند تصميمبه يخصوصدر عرصه شهروندان 
 دقيق تعقيب صرفاً سياست و اقتصاد بين رابطة دريافتند، نيز) 1979( 1كيويت و كيندر

 دهدمي رأي حكومتي به شخص. است گرايانهجامعه زيادي حدود تا بلكه نيست اقتصادي مانع
 وضعيت بر تأثيري چه اينكه مالحظة بدون است، كرده خدمت كشور به باطشاستن بنابر كه

 زياد ميزان يكديگر، به اعتماد سياسي، رضايت زندگي، از رضايت. است گذاشته خودش مالي
 كه است جهاني به مثبت نگرش نشانگان موجود اجتماعي نظم از حمايت و سياسي بحث

 شخص اينكه و يكديگر به اعتماد خوشبختي، ،زندگي از رضايت. كندمي زندگي آن در شخص
 ايدسته در هم با همه خود، كنوني جامعة از يا كند حمايت اجتماعي بنيادين هايدگرگوني از

 مدت براي دموكراتيك نهادهاي فقدان يا تداوم با تنگاتنگي ارتباط كه آيندمي هم گرد فرهنگي
 و يكديگر به اعتماد سياسي، رضايت ازلحاظ تريافتهتوسعه كشورهاي. دارد جامعه در طوالني
  ).46: 1373 اينگلهارت،( دارند قرار بااليي قسمت در نسبتاً نشانگان اين عناصر ديگر

گيري برخي مردم از درصدد است كه مشخص كند چه عواملي باعث كناره 2رابرت دال
كنند و مشاركت ياز ديگران خود را در امور سياسي درگير مشود و چرا بعضي بيشسياست مي

كند كه طبقه يا قشر هاي خود استدالل ميهاي بررسياستناد يافتهو حضور بيشتري دارند. او به
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1. Kyndr and Kyvyt 
2. Robert Dahl 
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. براي پاداش يا 1سياسي به اين دليل در فرآيندهاي سياسي مداخله و مشاركت دارند كه: 
ترتيب ممكن است نايهايي كه بهكنند راه. تصور مي2اند. مزاياي حاصل از آن ارزش بسيار قائل

توانند در نتايج اند حتماً مي. مطمئن3هاي ديگر است. تر از راهپيش رويشان قرار بگيرد مهم
. معتقدند اگر خودشان خوب كار نكنند نتايج كارها برايشان 4تصميمات تأثيرگذار باشند. 

مهارت كافي  . دربارة واقعه يا مسئلة مورد نظر، شناخت و5بخش نخواهد بود. چندان رضايت
. معتقدند براي 6كنند كه از چنين آگاهي و دانشي برخوردارند. كم فكر ميدارند يا دست

پرداختن به عمل سياسي و ورود به عرصة سياست الزم نيست حتماً از موانع و سدهاي زيادي 
  ).142- 48: 1364بگذرند (دال، 

  
  جمعي هايرسانه

هاي ايدئولوژيك اصلي عاليق، نظام ارزشي و تفاوتهاي دهندهها و جهتكنندهيكي از توزيع
ه و يو تجز ير بررسيدر مس هاي جمعي سمعي و بصري است.طبقات مختلف مردم، رسانه

، يو باالخص فرهنگ ي، اقتصادي، اجتماعياسيتحوالت بزرگ س ةوجودآورندل عوامل بهيتحل
 يشكل اخص، نقش تكنولوژت و بهشكل اعم، نقش ارتباطان مسئله، بهيترياهين و پايتريكانون
و ازجمله  يمختلف اجتماع يها). گروه1381زاده، يو مهد ياست (ساروخان يهمگان يهارسانه
ژه يوها و به، مجلهيات ادواريها، نشركودكان، نوجوانان و جوانان هرروزه از روزنامه يهانسل
كنند يگستردگي استفاده مبه يتاليجيو د يكيو الكترون ياجديد ماهواره يهاون و رسانهيزيتلو

 يدادن به تجربة ما از زندگها، با كمك نظمگيرد. رسانهير قرار ميد آنها تحت تأثيو نگرش و عقا
 ر مييرا تفس ياجتماع يوسيلة آنها زندگكنند كه افراد بهيم يزيررا قالب ييهاوهي، شياجتماع

 در 1ارنشتاين شري كهتاجايي )،479: 1377دنز، يدهند (گيكنند و به آن واكنش نشان م
و محرك مشاركت ياد  مثابة اولين پلههاي جمعي بهنوعي از رسانهمشاركت، به نبردبان نظريه

  .)1388كند (رهنما، مي
ـ زمينه، مايرون وينر تحقيقات وسيعي درباب ساماندهي و مشاركت سياسي اين در

طوركلي، ديدگاه وينر آسيا، انجام داده است. بهتوسعه، خاصه جنوب اجتماعي در مناطق درحال
يافته) و عوامل مؤثر بر آن را دربارة ميزان مشاركت برحسب نوع جامعه (درحال توسعه، توسعه

  ترسيم كرد: 1توان برحسب الگوي جدول مي
   

________________________________________________________ 
1. Arnstein 
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 وينر مايرون ديدگاه از يافته توسعه و توسعه حال در جوامع در آن بر موثر عوامل و مشاركت ميزان. 1 جدول

 سطح
 مشاركت

 جوامع مشاركت بر مؤثر عوامل تأثير نوع

  ايمنطقهومحليهايانجمنومجاريبرحكومتتفوق-1 منفي كم
 درحال
 توسعه

 حاكمانطلبيمنفعت-2  منفي  كم
 جمعيهايرسانهضعف-3  منفي  كم
  شهرها در كار نيروي رشد-1 مثبت باال

 توسعه
 يافته

  )فرهنگي چندگانگي( نامتوازن نوسازي -2  مثبت  باال
  جمعي هايرسانه گسترش -3  مثبت  باال

  
برحسب جدول، قدرت دولت، وحدت يا تنوع ملي و وسائل ارتباط جمعي ازجمله عوامل مهمي 

). وينر در 1354وكيف مشاركت اثر (مثبت يا منفي) بگذارند (وينر، توانند بر كمهستند كه مي
توسعه تقسيم كرده و معتقد افته و درحاليركت جوامع را به دو دستة توسعهفرآيند بررسي مشا

است قدرت دولت، وحدت، تنوع ملي و وسائل ارتباط جمعي، متغيرهاي اصلي رفتارهاي 
وكيف آن در جوامع گوناگون متفاوت است. درايناند كه كمجويانه در جوامع امروزيمشاركت

  .دارد جوامع در مشاركت ميزان در زيادي و مثبت يرتأث جمعي هايرسانه گسترش ميان،
اي است كه عوامل رشد يابندهدنبال فرآيندهاي اشاعهدر بررسي نوسازي به 1دانيال لرنر

هاي اساسي با يكديگر كند كه در ويژگيلرنر دو نوع جامعه را ترسيم ميكشورهاي صنعتي هستند. 
زعم او، در جامعة سنتي، سواد، ميزان به 3يد.ب) جامعة جد 2اند : الف) جامعة سنتيمتفاوت

تر تر و كمرنگهاي جمعي و همگاني و نهايتاً ارتباطات اجتماعي ضعيفشهرنشيني، دسترسي به رسانه
ـ اجتماعي وجود ندارد. او اين متغيرها را در جامعة متجدد و جديد است. درنتيجه، مشاركت سياسي

برد. لرنر سبك جامعة مدرن و جامعة لة جامعة مشاركتي نام ميمنزكند و از جامعة جديد بهپيدا مي
سبك مشاركتي در «گويد: دهد و ميواسطة اين متغيرهاي مشاركتي از هم تمييز ميسنتي را به

(لرنر، » فراواني مشاركت افراد بستگي داردبا زندگي منزوي جامعة سنتي، بهجامعة مدرن درمقايسه
1964 :57.(  
  

________________________________________________________ 
1. Danial Lerner 
2. Traditional community 
3. New community 
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  يقتحق هايفرضيه
  .دارند باالتري سياسيـاجتماعي مشاركت است، بيشتر آنان داريدين ميزان كه افرادي

 سياسي ـاجتماعي مشاركت است، بيشتر آنان اجتماعي رضايتمندي ميزان كه افرادي
  .دارند باالتري

  .دارند باالتري سياسيـاجتماعي مشاركت است، بيشتر آنان سياسي رضايتمندي ميزان كه افرادي
 مشاركت دارند، ايران اسالمي جمهوري تلويزيون از زيادتري استفادة ميزان كه افرادي 

  . دارند باالتري سياسي ـاجتماعي
 هاييشبكه( ايران به غيروابسته ماهوارة هايشبكه از زيادتري استفادة ميزان كه افرادي

  .رنددا كمتري سياسي ـاجتماعي مشاركت دارند) تو ومن و سيبيبي همچون
 ـاجتماعي مشاركت دارند ايران داخلي هايروزنامه از زيادتري استفادة ميزان كه افرادي 

  .دارند بيشتري سياسي
 دارند) فيسبوك همچون مجازي هايشبكه( اينترنت از زيادتري استفادة ميزان كه افرادي 

  .دارند تريپايين سياسي ـاجتماعي مشاركت
  .دارد وجود رابطه سياسي ـاجتماعي مشاركت و تحقيق ايزمينه متغيرهاي بين

  .دارند بيشتري سياسي ـاجتماعي مشاركت است، باالتر آنان اقتصادي ـاجتماعي پايگاه كه افرادي
  
  تحقيق روش

 آمـاري  جمعيـت . اسـت  فـرد  تحليل و مشاهده واحد و پيمايش مطالعه اين در كاررفتهبه روش
 از. انـد بـوده  نفـر  1967005 ،1391 سال در كه تندهس كرج شهر باالي به سال 18 شهروندان

پرسش. شدند انتخاب نمونه منزلةبه كوكران گيرينمونه فرمول از استفاده با نفر 400 تعداد اين
چندمرحلـه  ايخوشه گيرينمونه روش. شدند اجرا كرج شهر نواحي در ،91 مردادماه در هانامه
 و شـد  گرفتـه  نظر در خوشه سه فرهنگي، و صادياقت بافت براساس روش، اين طبق كه بود اي

بـه  نمونـه  عنـوان به ايمنطقه خوشه هر از و گرفت قرار ايخوشه در كرج شهر مناطق از هريك
  .شد انتخاب ساده تصادفي شيوة

 حـاوي  نامهپرسش. است شده استفاده ساختهمحقق نامةپرسش از اطالعات آوريجمع براي
 روش از هـا سـنجه  روايـي  آزمـون  براي. است تحقيق اصلي ايمتغيره سنجش براي هاييسنجه
 كـار بـه  كرونبـاخ  آلفاي پايايي، آزمون براي و شد استفاده كارشناسان، نظر عنيي صوري، آزمون
 . شد گرفته
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  تحقيق اصلي متغيرهاي سنجش روش و نظري تعريف
  وابسته متغير) الف

 حوزة پردازاننظريه سياسي، ـاجتماعي مشاركت تعريف در :سياسي ـاجتماعي مشاركت
  تأكيد مشاركت تعريف در هاييمؤلفه بر اكثراً اما دارند، مختلفي هايتعريف اجتماعي علوم

 يا مستقيم فعاليت روستا؛ و شهر محله، امور در مشاركت ارادي؛ هايفعاليت: كنندمي
 ها؛سازمان ينا در فعاليت و شغلي خيريه، محلي، هايانجمن در ساده عضويت غيرمستقيم؛

 سياسي؛ نظام در فعاليت مختلف سطوح در فرد درگيرشدن ها؛گيريتصميم در شدنسهيم
 سياسي هدايت بر تأثير شهروندان؛ يافتةسازمان تالش اجتماعي؛ اي سياسي رسمي مقام داشتن
  ).1377 راش، ؛2001 دث،وان ؛1375 رضائي، ؛1382 قراخاني،( جامعه

 ايسازه اجتماعي مشاركت كه است مهم اين گوياي مربوط، بيتجر و نظري ادبيات مرور
 دارد اقتصادي و مذهبي فرهنگي، سياسي، مشاركت مثل متنوعي ابعاد كه است مفهومي

 ؛1373 ريزي،سبكتكين ؛1380 غفاري، و ازكيا ؛1388 بختياري، و نوروزي ؛1380 عظيمي،(
 حاضر پژوهش در). 1382 نيت،انتيدي ؛1384 غفاري، و دهقان ؛1381 شفيعي، ؛1383 اكبري،
ضمن توجه به همة ابعاد مشاركت اجتماعي، ولي مشاركت اجتماعي در وجه  است شده تالش

 كردنبرجسته با دليل،اينبه ذهني و عيني بيشتر در كانون توجه پژوهش حاضر قرار دارد.
 تحقيق ناي براي خاصي متغير اجتماعي، مشاركت اصلي هستة منزلةبه سياسي مشاركت
 با .شودمي ادي سياسي ـاجتماعي مشاركت عنوان با آن از حاضر پژوهش در كه شده ساخته
 كردنعملياتي نحوة متغير، اين بودنمفهومي نيز و پژوهش اين وابستة متغير اهميت به توجه
 و 2گرايشي ـ1ذهني سطح دو در عملياتي لحاظبه متغير اين. شودمي تشريح آن سنجش جهت
  .است شده سنجيده 4رفتاري ـ3يعين

  
   

________________________________________________________ 
1. Subjective 
2. Attitudinal 
3. Objective 
4. Behavioural 
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  )گرايشي- ذهني سطح( اجتماعي- سياسي مشاركت شاخص هايگويه پايايي ميزان. 2 جدول

 هاگويه هامعرف
 با آلفا
گويه حذف

 كل آلفاي
 شاخص

  
 داشتن
 روحية

 مشاركتي

 75/0 كنم. فكر سياست به توانمنمي كه گرفتارم خود زندگي در آنقدر

72/0 

 مسئولنهواستخودشباروكاروزندگيولمسئفرديهر
 .ديگرانباروكاروزندگي

70/0 

 خودنظرموردكانديدايبهدادنرأيوانتخاباتدرمشاركتبه
 .مندمعالقه

70/0 

 نامزدهايازنفرچندياكيانتخاباتيستاددرهمكاريبه
 .مندمعالقهانتخاباتي

70/0 

 66/0 .هستمسياسيفعاالنسخنرانيهايجلسهدرمشاركتبهمندعالقه

 ارزيابي
 ميزان

 تأثيرگذاري

 هيچصندوقدررأييكانداختنوانتخاباتدرمشاركتبا
 .گذاشتتواننميانتخاباتبرتأثيري

63/0 

 و نقش كشور سياسي امور تغيير يا تعيين در من مثل افرادي
 .دارند مسئوليت

71/0 

 داشتن
 و آگاهي

 اطالعات

 آن از توانندنمي من مثل افرادي كه است پيچيده آنقدر سياست

 .بياورنددرسر
71/0 

 امور در مشاركت براي كافي اطالعات و توانايي كنممي فكر
 .دارمراكشور سياسي -اجتماعي

74/0 

  
  )رفتاري- عيني سطح( اجتماعي- سياسي مشاركت شاخص هايگويه پايايي ميزان. 3جدول

 هاهگوي
 با آلفا
 گويه حذف

 كل آلفاي
 شاخص

 81/0 كنيد؟ميارزيابيچگونهشهرشورايانتخاباتدرراخودمشاركت ميزان

84/0 

 ارزيابيچگونهمجلسنمايندگانانتخاباتدرراخودمشاركت ميزان
 كنيد؟مي

79/0 

 ارزيابيچگونهجمهوريرياستانتخاباتدرراخودمشاركت ميزان
 يد؟كنمي

79/0 

چگونهانتخاباتزمانكانديداها درانتخاباتيفعاليت خود را در ستادهاي
 كنيد؟مي ارزيابي

80/0 

22مانندعموميوسراسريهايراهپيماييدرراخودشاركتم ميزان
 كنيد؟مي ارزيابي چگونه را قدس روز و بهمن

82/0 

 81/0 داريد؟مشاركتلمنفعهاعاموخيريههايفعاليتدراندازهچه تا شما

دوستانترحيممراسمايازدواجمراسمبرگزاريدرراخودمشاركت ميزان
 كنيد؟مي ارزيابي چگونه آشنايان و

83/0 



 كرج شهر سال 18 باالي شهروندان درباب ايسياسي مطالعه -اجتماعي مشاركت بر مؤثر جتماعيا عوامل بررسي

77 
  

  مستقل متغيرهاي) ب
گرفته نظر در ديني پايبندي و ديني التزام بودن،ديني معنايبه اغلب را داريدين :داريدين
 در داريدين). 59: 1384 زاده،سراج( است دين تعريف بر مبتني داريدين از تعريف اين. اند
 و استارك و گالك چندبعدي مدل برپاية كه شودمي گيرياندازه ايسنجه وسيلةبه تحقيق اين
 است شده ساخته داريدين چندبعدي تعريف براساس و ايراني جامعة هايويژگي به توجه با
 آن آلفاي مقدار كه است گويه هشت حاوي تحقيق اين نهايي نجةس). 64: 1384 زاده،سراج(

  . است 86/0
 از پاسخگو افراد رضايت ميزان سياسي رضايتمندي از منظور :سياسي رضايتمندي

 تحقيق در). 1380 عظيمي،( است كشور سياسي مسئوالن و حاكمان و نهادها سياسي، وضعيت
 وضعيت از رضايت: شوندمي عملياتي تعريف اهمعرف اين وسيلةبه سياسي رضايتمندي حاضر،
 و نهادها از رضايت ،)گويه2( نظام مسئوالن و حاكمان از رضايت ،)گويه3( موجود سياسي
  .است 85/0 با برابر شاخص اين كرونباخ آلفاي مقدار). گويه2( دولتي هايسازمان

 در اما است، شده بيان گوناگوني تعاريف رضايتمندي تعريف در :اجتماعي رضايتمندي
 حالتي اي شناختيروان وضعيتي رضايتمندي. ترندبرجسته زير هايمؤلفه تعاريف اين بررسي
 دهدمي روي خود اميال و آرزوها انتظارات، نياز، ارضاي از فرد هر انتظار و ارزيابي با كه است

 اعي،اجتم رضايتمندي از منظور). 2004 استبان، و ميالن ؛1383 نادري، ؛1982 سيمون،(
 تحقيق در. كندمي زندگي آن در فرد كه است اجتماعي و جامعه از پاسخگو افراد رضايت ميزان
  :شوندمي عملياتي تعريف هاييمعرف وسيلةبه اجتماعي رضايتمندي حاضر
  . اجتماعي اوضاع از رضايت) ب فردي، اوضاع از رضايت) الف: است بعد دو داراي متغير اين

 خود از رضايت: شوندمي عملياتي تعريف هامعرف اين ازطريق فردي اوضاع از رضايت) الف
 هامعرف اين وسيلةبه اجتماعي اوضاع از رضايت) ب. )گويه 1( خود زندگي از رضايت و) گويه2(

 ،)گويه3( اجتماعي اعتماد ،)گويه4( جامعه در زندگي از رضايت :شوندمي عملياتي تعريف
 اين كرونباخ آلفاي مقدار. )گويه3( اجتماعي تعلق احساس ،)گويه2( اجتماعي امنيت احساس
  .است 70/0 شاخص

 تلويزيون، راديو،. كندمي منتقل را پيام كه است ايوسيله رسانه: جمعي هايرسانه
 منتقل مخاطب به پيام سازندة از را پيام كه هستند وسائلي سينما و كتاب مطبوعات، اينترنت،

 اين سنجش براي آماري، جامعة و تحقيق موضوع به توجه با. )21: 1374 دادگران،( كنندمي
 شده استفاده هاروزنامه و اينترنت ماهواره، تلويزيون، جمعي رسانة چهار استفادة ميزان از متغير
 موضوع با متغير اين رابطة تبيين و متغير اين دقيق سنجش براي حاضر تحقيق در. است
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 جمهوري دولت به وابسته هايرسانه زيرمجموعة دو به را موردنظر گروهي هايرسانه تحقيق،
بدين. ايمكرده تقسيم ايران اسالمي جمهوري دولت به غيروابسته هايرسانه و ايران اسالمي
 و) تو و من سي،بيبي مثل( ماهواره هايشبكه دولتي، رسانة را روزنامه و تلويزيون منظور،
 رسانة را) فيسبوك مثل ايران اسالمي جمهوري به غيروابسته اجتماعي هايشبكه( اينترنت

  .ايمگرفته نظر در غيردولتي
 زماني در و مخصوص نظامي در خاصي فرد كه است جايي :اقتصادي-اجتماعي پايگاه

 اقتصادي- اجتماعي پايگاه از منظور تحقيق، اين در). 380: 1370 بيرو،( كند اشغال معين
 ميزان و تحصيالت سطح خانواده، سرپرست شغل شغلي منزلت به مربوط هاينمره ميانگين
  .است پاسخگو خانوادة ماهيانة درآمد

  

  پژوهش هاييافته
 توصيفي هاي يافته

  ايزمينه متغيرهاي) الف
 پاسخگويان از درصد 3/23 و مردان را پاسخگويان از درصد 8/74 پاسخگو، نفر 400 مجموع از
 سني ميانگين و 70 بيشترين و 18 افراد درميان سن ترينكوچك. دهندمي تشكيل زنان را

به. است بوده) ليسانس( 15 سواد ميانگين نيز سواد وضعيت لحاظبه. است بوده سال 27/27
 متأهل پاسخگويان از درصد 5/33 فقط و مجرد) درصد 5/66( افراد اكثر تأهل، وضعيت لحاظ
  .است مانتو هزار 706 با برابر درآمد ميانگين نيز درآمد لحاظبه. بودند

  
  وابسته متغير) ب
  سياسي-اجتماعي مشاركت

 نمرة ميانگين. است بوده 76 با برابر نمره بيشترين و 13 افراد درميان مشاركت نمرة كمترين
 نفر، 189 دهد،مي نشان 4 جدول كه طورهمان. است شده برآورد 1744/43 افراد مشاركت

  . ارندد متوسطي مشاركت ميزان افراد، از درصد 3/47 يعني
  

  سياسي-اجتماعي مشاركت به توجه با افراد فراواني توزيع. 4جدول
 معتبر درصد فراواني ابعاد

  8/0 3 پايينبسيارمشاركت
 5/27 101 پايينمشاركت
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 معتبر درصد فراواني ابعاد

 5/51 189 متوسطمشاركت

 6/19 72 باالمشاركت

 5/0 2 باالبسيارمشاركت

  100 367 جمع
  

  مستقل متغيرهاي) ج
  . است شده آورده تحقيق اصلي متغيرهاي معيار انحراف و نگينميا 5 جدول در

  

  تحقيق اصلي متغيرهاي توصيفي هايآماره. 5 جدول
استاندارد انحرافميانگينبيشترينكمترينمتغير  

59/24 35 13 داريدين  57/5  
سياسيرضايتمندي  0 32 29/11  41/6  
اجتماعيرضايتمندي  16 60 64/35  85/7  

50/11 20 4 پايگاه  52/3  
  

 بـااليي  سـطح  در داريدين متغير در تحقيق نمونة وضعيت كه دهدمي نشان 5 جدول اطالعات
 متوسـط  سـطح  در را نمونه وضعيت توانمي پايگاه و اجتماعي رضايتمندي متغيرهاي در. است

  . است پايين سطح در نمونه وضعيت سياسي رضايتمندي ازنظر. كرد ارزيابي
  

  جمعي هايرسانه
 استفاده ماهواره از حدودي تا نيز درصد 8/22 و تلويزيون از حدودي تا پاسخگويان از درصد 27
  .است شده برآورد درصد 5/20 اينترنت براي و درصد 8/27 روزنامه براي سهم اين. كنندمي

  
 جمعي هايرسانه از استفاده ميزان در افراد فراواني. 6جدول

  استفادهميزاندرصد 
  زياد خيلي  زياد  تاحدودي  كم  كم خيلي  صالا رسانهنوع

  8/8  3/18  27  3/13  5/23  3/9 تلويزيون
  3/14  3/18  8/22  3/12  8/11  5/20 ماهواره
  6  14  8/27  8/15  8/17  8/18 روزنامه
  5/11  5/18  5/20  16  5/11  5/21 اينترنت
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  تبييني هاييافته
 هاييافته تشريح براي يرمناسپ و پيرسون آر هايآماره متغيرها، سنجش سطح به توجه با

  :است آمده ذيل هايجدول در نتايج خالصة كه شد داده تشخيص مناسب استنباطي
 

 مشاركت با اصلي متغيرهاي روابط معناداري سطح و پيرسون همبستگي آزمون مقادير.  7 جدول
   سياسي-اجتماعي

رضايت دينداري متغير
 سياسي

رضايت
 درآمد سن پايگاه اجتماعي

422/0  تمشارك  533/0  181/0  65/0 -  23/0  104/0 -  

sig  99درصد درصد99  درصد99  معناداري عدم  معناداري عدم  درصد 99   

  
 معنادار و مثبت ايرابطه متوسط شدت با داريدين كنيد،مي مشاهده 7 جدول در كه طورهمان

 داريدين ،)r=0/533( سياسي رضايت ميزان متغيرهاي. دارد سياسي ـاجتماعي مشاركت با
)r=0/422(، اجتماعي رضايت )r=0/181 (با معنادار ايرابطه صدميك از كمتر سطح در 

 و منفي ايرابطه نيز) r=-0/104( درآمد. است مثبت رابطه اين كه دارند تحقيق وابستة متغير
عياجتما مشاركت ميزان درآمد افزايش با كه صورتاينبه دارد؛ تحقيق وابستة متغير با معنادار

  .آيدمي پايين شهروندان بين در سياسي ـ
 سياسي ـاجتماعي مشاركت شاخص با سن و پايگاه متغير بين تحقيق، اين نتايج برطبق

  .نشد مشاهده معناداري رابطة
  

 مشاركت با اصلي متغيرهاي روابط معناداري سطح و اسپيرمن همبستگي آزمون مقادير.  8 جدول
   سياسي-اجتماعي

 روزنامه اينترنت ماهواره تلويزيون تحصيالت متغير
099/0  مشاركت  364/0  275/0 -  090/0 -  442/0  

sig  معناداري عدم درصد99  درصد99  معناداري عدم  درصد99   

  
) =442/0r( روزنامه و) =364/0r( تلويزيون از استفاده ميزان متغيرهاي ها،يافته به توجه با
 )=275/0r( ماهواره. دارند تحقيق وابستة متغير با صدميك از كمتر سطح در معناداري رابطة
 استفاده افزايش با كهايگونهبه دارد؛ سياسي ـاجتماعي مشاركت با معنادار و منفي ايرابطه نيز
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 جمعي، رسانة متغيرهاي بين از .آيدمي پايين شهروندان دربين مشاركت ميزان ماهواره از
 استفاده ميزان متغير بين تحقيق، نتايج برطبق. تاس داده نشان را همبستگي بيشترين روزنامه

  .نشد مشاهده معناداري رابطة سياسي ـاجتماعي مشاركت با تحصيالت و اينترنت از
 مستقل ايدونمونه تي آزمون از سياسي ـاجتماعي مشاركت بر جنسيت تأثير بررسي براي
  .شد استفاده

  
نسيتج تفكيك به سياسي- اجتماعي مشاركت توصيف. 9 جدول  

  معيار انحراف  ميانگين تعداد جنسيت متغيرها

  79/11  64/44 277 مرد  مشاركت
  75/11  65/38 90 زن

  
  .است) 64/46: ميانگين( مردان به مربوط مشاركت ميانگين بيشترين دهندمي نشان هاداده

  
 جنسيت برحسب سياسي- اجتماعي مشاركت ميزان بررسي. 10 جدول

 F آزمون  
سطح

 T مونآز  معناداري
 معناداري سطح

  )دوطرفه(

 867/0 028/0 واريانسبرابريفرض  مشاركت
187/4 -  000/0 

 000/0 - 193/4 واريانسنابرابريفرض

  
 پذيرفته هاواريانس برابري فرض 1لون، آزمون دارنبودنمعني به توجه با تي، آزمون نتايج طبق

-Sig 2( آن معناداري سطح است، - 187/4 آن مقدار كه تي، آزمون طبق بنابراين، و شودمي

tailed=0/000 (سياسي ـاجتماعي مشاركت ميانگين كه شودمي نتيجه. است آمده دستبه 
  .است زنان بيشتر مردان بين در مشاركت ميانگين و دارند يكديگر با معناداري تفاوت زنان و مردان

 و مجردان دربين سي،سيا ـاجتماعي مشاركت ميانگين به توجه با آزمون، همين برطبق
  .نشد مشاهده معناداري تفاوت متأهالن
 ـاجتماعي مشاركت هاينمره پراكندگي ميزان بر مستقل متغيرهاي اثر كنترل براي
 شده گزارش 11 جدول در آن نتايج كه شدند رگرسيون مدل وارد مزبور متغيرهاي سياسي،

  . است

________________________________________________________ 
1. leven 
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سياسي- اجتماعي مشاركت با مستقل هايمتغير رابطة براي رگرسيون تحليل نتايج. 11 جدول  
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   پراكنـدگي  درصـد  41 نهـايي  تحليـل  در كـه  دهـد مي نشان رگرسيون مدل با متغيرها كنترل
 و مـاهواره  داري،دين ميزان روزنامه، سياسي، رضايتمندي متغيرهاي ازطريق مشاركت هاينمره

 اثـر  بيشـترين  روزنامـه  و سياسي رضايتمندي رهايمتغي بين،دراين. است پذيربينيپيش درآمد
 مشـاركت  هـاي نمـره  پراكندگي در را دارمعني و منفي اثر بيشترين ماهواره از استفاده و مثبت

  .دارند سياسي ـاجتماعي
  

  گيرينتيجه و بحث
 روپـيش  پـژوهش  اجتمـاعي،  علـوم  حـوزة  در موجـود  نظري ادبيات و تجربي ادبيات به توجه با

 در كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  به محقق. داد قرار بررسي تحت را مشاركت بر مؤثر تماعياج عوامل
 اقتصـادي،  ــ اجتمـاعي  پايگـاه  چـون  اياجتمـاعي  عوامـل  مشاركت، به مردم انگيزش و ترغيب

 برطبـق . تأثيرگذارند جمعي هايرسانه و داريدين سياسي، رضايتمندي اجتماعي، رضايتمندي
. دارد قرار متوسطي سطح در پاسخگويان سياسي ـاجتماعي مشاركت ميزان آمده،دستبه نتايج

 از درصـد  3/47 دهـد مـي  نشـان  كه است آمده دستبه 1744/43 افراد مشاركت نمرة ميانگين
 معنـادار  و مثبـت  رابطة از حاكي آماري هايآزمون تحليل نتايج. دارند متوسطي مشاركت افراد

 قوياً بلكه است، ديني حاكميت دليلبه تنهانه رابطه، اين .است مشاركت و افراد داريدين ميزان
به است؛ جامعه اجتماعي و سياسي امور در اسالم دين ويژهبه و دين مشاركتي محتواي از ناشي
 تلقـي  مطـرود  و مـذموم  كـامالً  دينـي  شـعائر  ازنظـر  حاكميـت  و جامعه به اعتناييبي كهطوري

  .است نلسون و هانتينگتون نظريات و همكاران و گات يقاتتحق تأييدكنندة هايافته اين. شود مي
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 رضـايتمندي  و سياسـي  رضـايتمندي  معنـادار  و مثبت رابطة تأييدكنندة پژوهش هاييافته
 در مردمـي  مشـاركت  جلـب  دهـد مـي  نشـان  كه است سياسي ـاجتماعي مشاركت با اجتماعي

 اوضـاع  دربـارة  فـرد  مثبـت  پنـدار  نيازمند بلكه پذيرد،نمي تحقق رضايتمندي از خالي ايعرصه
 بـا  تحقيـق  نتـايج . كنـد  تبـديل  مشـاركت  تجربـة  بـه  را آن تـا  است جاري اجتماعي و سياسي

 نظريـات  و) 2003كـالرك،  مـك  ؛2003 همكـاران،  و گات ؛ 1381 شفيعي،( پيشين تحقيقات
 هـانتينگتون،  نظـر  برطبـق . دارد خـواني هـم ) 1977 نلسـون،  و هـانتينگتون  ؛1973 كريزبرگ،

 ــ اجتمـاعي  مشـاركت  افـزايش  در مهمـي  عامـل  هاگروه و مردم دربين سياسي رضايت افزايش
 بـه  شـخص  كيويـت،  و كينـدر  نظـر بـه ). 1373 قـوام،  ؛1375 رضايي،( است جامعه در سياسي

 چه اينكه مالحظة بدون است، كرده خدمت كشور به استنباطش بنابر كه دهدمي رأي حكومتي
 بـه  اعتمـاد  سياسـي،  رضـايت  زندگي، از رضايت. است گذاشته دشخو مالي وضعيت بر تأثيري
 جهـاني  بـه  مثبت نگرش از موجود اجتماعي نظم از حمايت و سياسي بحث زياد ميزان يكديگر،

  ).1373 اينگلهارت،( كندمي زندگي آن در شخص كه دارد نشان
 مصرف ميزان ياستثنابه سياسي، ـاجتماعي مشاركت و ايرسانه مصرف ميزان تأثير درباب
 اجتمـاعي  ــ سياسـي  مشـاركت  ميـزان  بـا  روزنامـه  و تلويزيـون  مـاهواره،  مصـرف  بين اينترنت،

 گـرفتن فزونـي  با كه صورتبدين دارد؛ وجود اطمينان درصد 99 سطح در معناداري همبستگي
      كاسـته  مشـاركت  ميـزان  از) ايـران  به غيروابسته خارجي رسانة مثابةبه( ماهواره رسانة مصرف

 داخلـي  هـاي رسـانه  مثابـة به( روزنامه و تلويزيون ايرسانه مصرف باالرفتن با آنكهحال شود،مي
 مـايرون  ارنشـتاين،  شـري  نظريات با هايافته. شودمي افزوده مشاركت ميزان بر) نظام به وابسته
 بـودن ثيخن درواقع،. دارند خوانيهم بختياري و نوروزي پژوهش نتايج با نيز و لرنر دانيل و وينر
 مجـال  كه است رسانه اين خاص محيط از ناشي هردليل، ازبيش مشاركت، ميزان بر اينترنت اثر

 و) ايـران  حاكميـت ( مشـاركت  كننـدة ترغيـب  سـوي  هـردو  براي را هابينش و انگيزش تحريك
 آنكـه حـال  و است آورده فراهم) ايراني ـاسالمي ضدحاكميت هايقدرت( مشاركت تحديدكنندة

 هـاي قـدرت  ايرسـانه  ابزار مثابةبه ماهواره و حاكميت ايرسانه ابزار منزلةبه تلويزيون و روزنامه
 ذيل پيشنهادهاي شد، ذكر تحقيق اين در آنچه بنابر. اندكرده مهيا را ايسويهيك مجال مخالف،

  :شودمي ارائه
 ايمسئله هرچيز، ازقبل جامعه، امور ادارة در شهروندان اندك مشاركت اصلي علت ازآنجاكه - 

 منظور،اينبه. شود ترويج مشاركت فرهنگ است ضروري اقدامي، هر ازقبل است، فرهنگي
  .باشند داشته را ممكن تأثير بيشترين توانندمي داخلي هايرسانه مسلماً
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 معنيبدين اين اما شود،مي كاسته افراد مشاركت ميزان از ماهواره ايرسانه مصرف باالرفتن با - 
 حذف چراكه داشت، ايبدبينانه ديدگاه چنين ارتباطي و تكنولوژي تحوالت به بايد كه تنيس

 براي داخلي هايرسانه تقويت به بايد رو،ازاين. است پذيرامكان نه و منطقي نه ماهواره رسانة
  .پرداخت جامعه در مشاركتي امور به آنها هدايت و مخاطبان جذب

 مصرف يا ندارند ايرسانه مصرف اصالً يا مختلف داليلبه راداف از گروهي اينكه به توجه با - 
 مشترك مخاطبان ديگر گروهي و هستند معلق مخاطبان اصطالحبه و دارند اندكي بسيار
 رسدمي ضروري نظربه گيرند،مي قرار سرگردان مخاطبان درشمار اصطالحبه و هستند ايرسانه

 هايزمينه اي،رسانه مصرف ايجاد با تلويزيون، و هروزنام همچون داخلي، گروهي هايرسانه كه
  . كنند ريزيطرح را مشاركت به ترغيب

 ديني هايآموزه از گيريبهره جامعه، در مذهبي هايزمينه بودنقوي و گستردگي به عنايت با - 
 هايزمينه تواندمي نيز مختلف هايفعاليت و هابرنامه در آمرانه و مشوق قدسي هايمحرك و

  .  آورد فراهم را مردم اجتماعي ـسياسي مشاركت
 بوده منحصر خدماتي و اقتصادي امكانات ارائة به اصوالً جامعه و كشور عمران و توسعه به نگاه - 

 سوازيك كه تغييري است، اجتماعي خدمات ارائة از فراتر واقعي توسعة كهدرحالي است،
توان مهياكنندة بايد ديگر، ازسوي و است افراد رضايت و انگيزش آگاهي، در تغيير متضمن
  .باشد مردم براي اجرا و گيريتصميم در دهيقدرت و بخشي

 نيست نمادين جامعه امور ادارة در آنها مشاركت كه باشند داشته را تجربه اين بايد شهروندان - 
 به امور اين و شود كم امور ادارة در دولت دخالت حجم بايد تدريجبه. است تأثيرگذار و

 خاص جريان يا حكومت به اينكه بدون مردمي، نهادهاي كهتاجايي گردد، واگذار شهروندان
  .بگيرند شكل باشند، وابسته سياسي

  
 منابع

 ،»ايران در روستايي مديريت نظام و اسالمي شوراهاي مشاركتي مديريت) «1377( عيسي زاده،ابراهيم
  .18- 1: صص 2ام، شماره  يسال س: 2 شمارة چندم؟ سال ،انساني علوم پژوهش

 اجتماعي مشاركت و اجتماعي انسجام بين رابطة بررسي) «1380( غفاري غالمرضا و مصطفي ازكيا،
 سال ،توسعه و كشاورزي اقتصاد مجلة ،»كاشان شهر روستايي نواحي در روستاييان يافتةسازمان

  .206-175صص : 365 شمارة نهم،
  .ني: تهران ،ايران روستايي جامعة بر تأكيد با روستايي توسعة) 1383( غفاري غالمرضا و مصطفي ازكيا،
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 مشاركت در اجتماعي سرماية تأثير بررسي: مشاركت در اجتماعي سرماية نقش) 1383( امين اكبري،
 .تهران دانشگاه اجتماعي، علوم دانشكدة ارشد،كارشناسي نامةپايان اجتماعي، ـسياسي

 اجتماعي، علوم دانشكدة ارشد،كارشناسي درسي جزوة مشاركت، هاينظريه) 1383( حميد انصاري،
  .تهران دانشگاه
  .كوير: تهران وتر، مريم ترجمة ،صنعتي پيشرفتة جامعة در فرهنگي تحول) 1373( رونالد اينگلهارت،

 مجلة طيب، عليرضا ترجمة ،»شهروندان حضور و مشاركت) «1380( پاول جي و گابريل آلموند،
  .11-4: 164و163 ، شمارة11سال  ،اقتصادي ـسياسي اطالعات

  .كيهان: تهران ساروخاني، باقر ترجمة ،اجتماعي علوم فرهنگ) 1370( آلن بيرو،
: تهران شجاعي، منوچهر ترجمة ،سياست علم به جديد نگرش )1367( اشترن الري و مونتني پالمر،

 .الملليبين و سياسي مطالعات دفتر

 هايپژوهش ،»كشور در شهر توسعة هايطرح شناسيآسيب) «1385( ديگران و احمد پوراحمد،
  .180- 167: صص 16 :58 شمارة ،15سال  ،جغرافيايي

  .فرهنگ: شيراز زاده،لهسايي عبدالعلي ترجمة ،شناختيجامعه نظرية پيدايش) 1371( بيگلي ال جاناتان ترنر،
 مديريت در شهروندان مشاركت رب مؤثر عوامل سنجش بر تحليلي) «1389( همكاران و مسعود تقوايي،

 .36- 19صص  شمارة اول، سال ،ايمنطقه و شهري هايپژوهش و مطالعات ،»شهري

كشور  وزارت اجتماعي دفتر ،»تهران در اجتماعي پايگاه تعيين شاخص) «1376( حسن چاوشيان،
  .(گزارش تحقيق)

 غيردولتي، هايسازمان در جوانان مشاركت بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي) 1384( فريده حسيني،
  .الزهراء دانشگاه ارشد،كارشناسي نامةپايان
  .فيروزه: تهران ،جمعي ارتباط مباني) 1374( محمد دادگران،

  .مظفريان: تهران مظفريان، حسين ترجمة ،سياست تحليل و تجزيه) 1364( رابرت دال،
 هايدانشگاه دانشجويان فرهنگي-اجتماعي مشاركت تبيين) «1384( غفاري غالمرضا و عليرضا دهقان،

  .98- 67صص : 1 شمارة ششم، ، دورة6سال  ،ايران شناسيجامعه مجلة ،»تهران شهر پزشكي علوم
 تبريز، دانشگاه دانشجويان سياسي مشاركت بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي) 1382( جواد نيت،ديانتي

  .تبريز دانشگاه ارشد،كارشناسي نامةپايان
 .سمت: تهران صبوري، منوچهر ترجمة ،سياست و جامعه) 1377( مايكل راش،

 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران فرهنگي، كاالهاي مصرف و فعاليت) 1381( احمد زاده،رجب
  .ملي هايطرح دفتر
 ،اقتصادي ـسياسي اطالعات مجلة ،»توسعه ابزار يا هدف اجتماعي، مشاركت) «1375( عبدالعلي رضايي،

  .63- 53صص  :110-109 شمارة هم،سيزد سال
  .فردوسي دانشگاه: مشهد ،شهرها مركزي مناطق ريزيبرنامه) 1388( محمدرحيم رهنما،
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، سـال نهـم،   انسـاني  علـوم  پژوهشنامة ،»نوگرايي و تلويزيون) «1381( مهديزاده شراره و باقر ساروخاني،
  .265-139صص : 35 شمارة
 مشاركت ميزان با روستايي زنان تحصيالت ميزان بين رابطة تبيين) 1373( قربانعلي ريزي،سبكتكين

  .مدرس تربيت دانشگاه اجتماعي، علوم دانشكدة ارشد،كارشناسي نامةپايان آنها، اجتماعي
 و داريدين در شناختيجامعه مقاالتي: مدرنيته و دين هايچالش) 1383( سيدحسين زاده،سراج

  .نو طرح: تهران ،سكوالرشدن
 مجلة ،»اردبيل شهر شهروندان اجتماعي مشاركت بر مؤثر عوامل بررسي) «1381( عشفي شفيعي،

  .24- 17صص : 50 شمارة دوم، سال ،نو فصل اينترنتي
كارشناسي نامةپايان زنان، اجتماعي مشاركت بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي) 1380( ليال عظيمي،

  .شيراز دانشگاه ارشد،
 و جهاني تجارب( شهرها امور ادارة در شهروندان مشاركت الگوي بررسي) 1379( عليرضا تبار،علوي

  .هاشهرداري سازمان: تهران اول، جلد ،)ايران
  .آن: تهران ،همگرايي و مردم دولت،) 1381( رضواني اصغر و محسن فردرو،

 NGOS مطالعة( اجتماعي مشاركت تقويت در غيردولتي هايسازمان نقش) 1382( علي قاراخاني،
  .تهران دانشگاه اجتماعي، علوم دانشكدة ارشد،كارشناسي نامةپايان ،)تهران رشه
  .سمت: تهران ،تربيت و تعليم فلسفة) 1372( ديگران و محمدعلي كاردان،
: قم ،اجتماعي و سياسي هايصحنه در مردم مشاركت تقويت هايراه و هارسانه) 1382( سعيد كريمي،

  .قم بوستان
  .مركز: تهران ثالثي، محسن ترجمة ،مدرنيت پيامدهاي) 1377( آنتوني گيدنز،

 و فرهنگ وزارت: تهران ،ايران در اجتماعي مشاركت ابعاد از برخي بررسي) 1378( منوچهر محسني،
  .اسالمي ارشاد
  .قومس: تهران ،انقالب هاينظريه در سيري) 1376( مصطفي ملكوتيان،
 آينده، و اميد جوانان، علمي همايش ،»هديدهات و هافرصت سوم، نسل) «1383( مرتضي منطقي،

  .اجتماعي علوم دانشكدة تهران، دانشگاه
 فرهنگي هايفعاليت سازيخصوصي در اردبيل مردم مشاركت بررسي) 1383( حمداهللا آباد،عباس نادري
  .اردبيل (گزارش پژوهشي) استان اسالمي ارشاد و فرهنگ كل ادارة آن، بر مؤثر عوامل و هنري و

 مجلة ،»آن بر مؤثر اجتماعي عوامل و اجتماعي مشاركت) «1388( بختياري مهناز و اهللافيض روزي،نو
  .269- 249: صص 53 ،شمارة24، سال راهبرد

 .فرانكلين: تهران اي،مراغه مقدم اهللارحمت ترجمة ،جامعه نوسازي) 1354( مايرون وينر،
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  اي پيامدهاي كنش جنسي در اينترنتبازسازي زمينه
  

  2احمدي ملك حكيمه 1ژيانپور، مهدي
  

  )09/10/94، تاريخ پذيرش 15/10/93(تاريخ دريافت
 

  چكيده
برجاي  افراد زندگي در توجهي درخور پيامدهاي جوامع به جديد هايتكنولوژي ورود
دست كنندةتسهيل تكنولوژي كه است آن از اين پيامدها ناشي از بخشي. گذاردمي
 هايويژگي علت به اينترنت ميان، دراين. است جديد هاينشك زمينة و امكان به يابي

 بديعي جنسي هايكنش گيريشكل باعث نامي، گم پديدة به زدندامن مثل خاصي،
 ناخواسته پيامدهايي كرده است و متأثر نيز را واقعي دنياي كه هاييكنش است، شده

 اين بداعت و اهميت يلدل به و اساس براين. كندمي تحميل آن موضوعات و مناسبات بر
اي پيامدهاي كنشهدف اصلي پژوهش حاضر درك معنا و بازسازي زمينه موضوعات،

سايبر بوده است. اين مطالعه با رويكردي كيفي،  گرفته در محيط هاي جنسي صورت
 گيري هدفمندگيري از راهبردهاي نمونهاي و با بهرهزمينهة مبتني بر سنت نظري

 19با  1389 در پاييز و زمستان سال ،منظور انجام شده است. بدينگيري نظري) (نمونه
وگوي  گفتهاي اتاقگوهاي جنسي و سايبرسكس به و نفر از كاربراني كه با هدف گفت

ها عميق صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ةزبان مراجعه كرده بودند، مصاحب فارسي
گذاري انتخابي با استفاده از كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كد ةنيز در سه مرحل

 ،دهدنتايج اين پژوهش نشان ميپارادايم كدگذاري اشتراوس و كوربين به انجام رسيد. 
 حضور هيچ و شودمي انجام تخيلي صورت به كامالً كه است فرايندي مجازي سكس

________________________________________________________ 
 معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان شناسي،دكتري جامعه. 1

  اسوجي،گروه علوم اجتماعي دانشگاه شناسي دانشجوي دكتري جامعه. 2
 hakime_malekahmadi@yahoo.com   
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: دستة سه در ها،فعاليت اين پيامدهاي. ندارد وجود رابطه در ديگري فرد از جسماني
شده و ماجراجويي  شده، سبك زندگي جنسي ايجنسي رسانهكنش( مدهاي كنشيپيا

تني،  روان (تضعيف) تحليلچندگانة مضاعف،  ي؛ پيامدهاي رواني (زندگجنسي)
 است. پذيرنگاه جنسي به زن) تقسيمو پيامدهاي نگرشي (كشاكش ميل و وجدان) 

  
 .ايينهاينترنت، كنش جنسي، پيامدها، نظرية زمكليدي:  واژگان

  
  و بيان مسئله مقدمه

كه افراد در آن به كسب اطالعات دربارة موضوعات «جهاني اينترنت فضايي مجازي است  ةشبك
وجوي علمي، مشاهدة تصاوير مختلف، استماع صدا و  وگو، بازي، تجارت، جست مختلف، گفت

). اين 72- 71: 1380 (محسني، »پردازند ها، مشاهدة فيلم و بسياري اقدامات ديگر ميآهنگ
 ،آورده كه بسيار كوچك و فشرده استكاري زمان و فضا، دنيايي پديد  فناوري ارتباطي، با دست

گيرد (مانند گوشي تلفن همراه) جاي مي متريسانتي كه در ابزاري با ابعاد چند ييدنيا
  ).166: 1386محمدي،  گل(

جهان فعلي جهاني اينترنتي  ،رعبارت ديگ به؛ ناپذير زندگي استامروزه اينترنت جزء جدايي
هايي مانند خريد اينترنتي، تجارت اينترنتي، بازي اينترنتي، گيري مفاةم و پديدهاست. شكل

 ؛تماس و ارتباط اينترنتي و جرايم اينترنتي نشانة نوعي زيست اينترنتي شهروندان است
روز هم  است كه روزبه دنياي مجازي جذاب و كارآمد دركنار دنياي واقعي درحال رشد ،بنابراين

زمان در دنياي واقعي و مجازي با  شود. اين زيست هممندان آن افزوده ميبر كاربران و عالقه
  ).1382 (عاملي، شودشدن توضيح داده مي مفهوم دوجهاني

هر مزيتي كه تكنولوژي « :اندكه برخي انديشمندان حوزة ارتباطات متذكر شده چنان
با ورود  ،اساس ). براين37: 1371 (پستمن، »رد با زياني همراه استآوبرايمان به ارمغان مي

ابد. يمي باحث روز راهمبه هاي اينترنتي نيز آسيب دربابوگو  گفت ،اينترنت به دنياي انساني
آسيب ديگري كه شود اعتياد به اينترنت است. اينترنت مطرح مي بهايي كه درباكي از آسيبي

درخور دهد، كاربردهاي جنسي آن است. بخش ينترنت را نيز تشكيل مييكي از ابعاد اعتياد به ا
هاي توجة از محتواي اينترنت دربارة مسائل جنسي است. يكي از آخرين مطالعات در محيط

اي  هميليون واژ 400ميليون از  55دهد نشان مي 2010تا جوالي  2009دانشگاة بين جوالي 
 ماةتي جنسي دارداند  كردهوجو  ايت گوگل جستسدانشجويان دانشگاه بوستون در وب كه

 ؛ييد شده استأها با اندكي تغيير در مطالعات ديگر هم تاين يافته). 1390(اوگاس و گادام، 
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ايراني به اين  وگوي گفت هاي اتاق ) در تحليل محتواي1388(آبادي  و بلقان نمونه، منطقيبراي 
روابط جنسي  هاي معمولي واي روزمره و تعاملهيابي، ارتباطدوست ،د كه درمجموعيجه رسينت

هاي ترين حجم پيامبيشدرصد  3/89چت، فحشا، صيغه) با (انحرافات جنسي، سكس
  دهند.اينترنتي را تشكيل مي وگوي گفت هايشده در اتاق ردوبدل

و  كننده لهي، تسكنندهتواند آغازهاي خاص فضاي سايبر ميازآنجاكه ويژگياساس و  براين
هاي مختلف جسمي، روحي، هاي جنسي باشد و زندگي فرد را در حيطهدهندة كنششدت

هاي ثر سازد، ضروري است كه پيامدهاي چنين اعمالي و جنبهأخانوادگي و روابط اجتماعي مت
و  1كاوش هدفاند اي را شخصاً تجربه كرده افرادي كه چنين پديده ةمختلف آن براساس تجرب

  قرارگيرد. 2تفتيش
  

  پژوهش اتادبي
  اينترنت به اعتياد

روان برخي عقيدة به. برد كار به 1996 سال در يانگ بار اولين را اينترنت به اعتياد اصطالح
. اندبوده معتاد كامپيوترهايشان به شوند، معتاد اينترنت به اينكه از قبل افراد از خيلي شناسان،

 Marks).كنند مي نهادپيش را كامپيوتر به اعتياد اصطالح آنها دليل، همين به

&Yellowlees,2005) نگاريهرزه) 1چون  مواردي شامل اينترنت به اعتياد ابعاد ترينمهم 
 كسب) 4 قمار، مثل شبكه به وسواس) 3، يابيدوست و مجازي ارتباطات) 2 مجازي، سكس و

  است.  كامپيوتري هايبازي) 5و  اضافي اطالعات
  

  يجنس كاربري با اينترنت به اعتياد
عدم توانايي «كي از انواع اعتياد به اينترنت، اعتياد با كاربري جنسي است. اگر اعتياد جنسي را ي

) تعريف 67:1388 (ناجي و زارعي، »هاي جنسيانداختن تمايالت و فعاليت تعويق در كنترل يا به
 3ويس ،زمينه كنيم، اين شكل از اعتياد در كاربران اينترنت نيز قابل رديابي است. درهمين

را نظير اعتياد جنسي و اعتياد به كوكائين توصيف كرده و معتقد است:  يسكس اينترنت
كردن  كند. با فراهمكند و فوراً احساسات پرشوري ايجاد مياينترنت خيلي با سرعت عمل مي«

________________________________________________________ 
1. Exploration 
2. Inspection 
3. Viss 
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نگاري آنالين، كاربران را به سمت يك منفي، هرزه هاي تركيبي از لذت جنسي و فرار از هيجان
  ).135: 1386(واترز،  »دهد يري مارپيچ سوق ميسراز

و  ها از عكس ة زياداستمرار اعتياد به سكس، استفاد« :مطابق مدل كارنس ،همچنين
گرايانه باعث جنس ها و اعمال همجنسي در طول خودارضايي، استفاده از روسپيبرهنة  هاي فيلم

تر و درنهايت به آزار و تر و خطرناكو درنتيجه به استفادة بيشتر، وقيحشود  ميزدايي حساسيت
  .(Voros:2009) »انجامدتخلفات جنسي مي

نامي، تسهيالت و فرار، علت اعتياد جنسي در  نيز معتقد است سه عامل گم) 1999(يانگ 
نامي در محيط مجازي به فرد اين امكان را مي ناشناسي و گم دهد محيط آنالين را شكل مي

اينترنت همچنين با  روي آورد.پردازي  شدن به هرگونه خيالدهد كه بدون ترس از شناخته
نگاري ورود حجم وسيعي از اين محصوالت به داخل ايجاد دسترسي آسان به محصوالت هرزه

 ،براين پردازد. عالوهزمينه مي روزي دراينبه ارائة خدمات شبانهاست و ها را تسهيل كرده خانه
طور موقت و كاذب از مشكالت زندگي  كند كه بهكمك مي هاي اينترنتي به افرادپردازي خيال

  واقعي فرار كنند.
  

  نگاريهرزه
از كلمة  1نگاريها هستند. كلمة هرزهنگاريترين محتواهاي جنسي در اينترنت هرزهكي از مهمي

 با وجوداست. » هانوشتن دربارة روسپي«معني  آيد كه در ادبيات به يم 2يوناني پورنوگرافوس
طوركلي با هرچيزي كه رفتار جنسي را نشان  نگاري بهادبي صحيح آن، هرزه - فرهنگي تعريف

فرهنگ لغات ). 129: 1386 (واترز، شودجنسي است شناخته مي هاي دهد و علت ةجانمي
صورت معني كرده است: كتاب، فيلم يا هرچيزي كه براي  اين نگاري را به) هرزه2005( آكسفورد

خصوص  جنسي، اعمال جنسي افراد را توصيف كند يا نشان دهد، بهايجاد ةجان و تحريك 
) 1986( دانند. همچنين ازنظر بورديوازطريقي كه اكثر مردم آن را آزاردهنده و نامطبوع مي

هاي جنسي است كه از ذائقة عوام نشئت تصويركشيدن عيان فعاليت نگاري نوشتن يا بههرزه
  ).487: 1391 (هريس،است  گرفته

اي ازنظر تنوع، ميزان دوره هيچشك  د، بدوندار نيطوال اي يخچهتار ينگار هرزهگرچه 
با اوضاع و احوال كنوني كننده، هاي مختلف مصرفدسترسي، گستردگي توزيع و همچنين گروه

________________________________________________________ 
1. Pornography 
2. Pornographos 
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جنسيت در رأس مسائل جامعة مصرفي قرار دارد «شكلي كه امروزه  به ،نبوده است پذير مقايسه
كنندة دال ارتباطات جمعي شده است. هرچه براي ديدن و شنيدن عيينگيري تنحو چشم و به

) و 225: 1389 (بودريار، »وبوي جنسي به خود گرفته است اي آشكار رنگگونه شود بهعرضه مي
 »آميز جنسي بالاستفاده باقي گذاشته نشده است هاي تحريكمتر از حوزهحتي يك ميلي«

  ).225: 1389 هلد به نقل از بودريار، .اف .(جي
ها و طوركلي به بحث و انتقاد درخصوص رسانه كه به پردازاني است ژان بودريار يكي از نظريه

 ندارد عيواق گيبه زند طيرب هيچ ها ساخته شده و شدن واقعيتي كه ازطريق رسانه ذات به قائم
ده است. صحبت كرقعيت فراوا او ربط آن ب ينگار هرزه نيز در زمينةطور خاص  به رداخته وپ

تر از واقعي ميكند و امري واقعينگاري يك بعد به فضاي جنسيت اضافه ميهرزه« او،ازنظر 
چراكه با واقعيتي اضافه  ؛كارگيريم هتخيل خود را براي پورنوگرافي ب ةگردد. ةچ لزومي ندارد قو

هاي وح رنگوض«نگاري با استفاده از در هرزه ،درواقع ).50: 1386 (بودريار، »مسدود شده است
تر و با بيشترين وضوح ارائه تر، جنسيتر، رنگيچيزي درخشنده ،تصاوير سينمايي و تلويزيوني

شكني شده و كاركرد كامل و  جنسيت شالوده«است كه  زمينه ). درهمين53(همان:  »شودمي
ه هردو ارزش مفيد/ و ارزش مبادله (ك ةدهد و در دامان طرح دوگاننمادين مبادله را از دست مي

 ءغلتد. جنسيت درقالب كاركردي جداگانه مفهوم شيهستند) درمي ءمفهوم شي ةبا هم مشخص
(زيرا تكنيك و نيازها مطرح است نه است حال براي فرد داراي ارزش مفيد  كند و درعين پيدا مي

 (بودريار، كه ديگر نمادين نيست، بلكه اقتصادي و تجاري استنيز دارد ميل) و ارزش مبادله 
1389 :236.(  

 حقيقي، ايجلوه داند،مي وانموده يك و واقعي امر انهدام از بخشي را نگاريهرزه« بودريار
هرزه فيلم زن ستارة« او، ازنظر). 62: 1386بودريار، ( »كندمي پنهان را حقيقت وجود عدم كه

 را ديگر راتتغيي و بدن آرايش تاتوها، اضافي، پالستيك هايجراحي هايش،ايمپلنت با ،نگاري
 زناني از ترواقعي كه است سكس فراواقعي ابژة يك او. كرد تلقي ايوانموده لوند زن توانمي

ريتزر، ( »اندداشته واقعي زندگي در را آنها با شدن مواجه احتمال حالتابه مردان بيشتر كه است
 از نهايتيبي گسترة كه است آن اينترنت فرد منحصربه ويژگي خصوص، دراين). 419: 1389

 در مكان، و زمان وراي رايگان، طوربه را هانگاريهرزه در شده بازنمايي مستهجن موضوعات
 را برخط نگاريهرزه ويژگي سه) 1998(كوپر  كه چنان. دهدمي قرار ناشناس افراد اختيار

  ).1090: 2009داند (دورينگ، مي 2بودن دسترسدر و 1هزينه پرداخت توانايي 1ناشناسي،
________________________________________________________ 

1. Anonymity  
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هاي جنسي اغراقها (پورنواستارها) با نمايش كنشنگاريهاي فعال در هرزهبازيگران و ستاره
دركنار كنند. كنندگان خود را به نوعي از اعتياد به تماشاي اين تصاوير دچار ميشده، مصرف

هاي مجازي شكل گرفته هاي جنسي ديگري نيز در محيطوها، كاربرييمصرف اين تصاوير و ويد
كه كاربران اينترنت از اين فضا براي انجام نوعي از كنش جنسي كه در اصطالح سكس  چنان ؛است

جذاب نبوده «ويژه افرادي كه  به ،كنند. بسياري از اين كاربرانشود استفاده ميمجازي ناميده مي
چت در اينترنت  با ايجاد امكان سكس ،)16: 1388 (منطقي، »اندهاي عشقي كمي داشتهيا فرصت

  گيرند. ز اين فضا براي دسترسي به سكس تلفني و سكس حضوري نيز بهره ميا
  

  پژوهش پيشينة
گرفته  با وجود اهميت و گسترش روزافزون اين پديده، مطالعة پيشينه و تحقيقات صورت

شناسي و چه در ديگر چه در رشتة جامعه ،حاكي از آن است كه مطالعات كمي خصوص دراين
صورت  ،ويژه در داخل كشور به ،هاي جنسي در اينترنتنگاري و كنشدرخصوص هرزه ،هارشته

اعتياد اينترنتي و رابطة آن با متغيرهاي  به  بررسي باره ها دراينبيشتر پژوهش .گرفته است
طور  اند كه بههاي اجتماعي بر زندگي افراد به صورت كمي متمركز شدهثير شبكهأمختلف، يا ت

را  اينترنت و پيامدهاي واقعي آن ازمنظر افراد درگير با اين موضوع قطع ابعاد مسائل جنسي در
  دهد. نشان نمي

ي ها اتاقثير أ) ت1391ربيعي و رضانيا ( ،هاي مرتبط با موضوع حاضردر زمينة پژوهش
هاي آنها بر تجربيات سكس مجازي در بين كاربران اينترنتي نشان دادند. يافتهرا  وگو گفت

اي ناموفق در اينترنت تجربه وگو ي گفتها اتاقتجربة ارضاي جنسي ازطريق  حاكي از آن بود كه
 سازد.انجامد و افراد را از خويش بيگانه مينوعي سرخوردگي و عدم ارضاي واقعي مي است كه به

بزرگساالن نشان داد كه  مياننگاري درپيامدهاي هرزه باب) در1392( هاي پژوهش طالبيافتهي
تنها صميميت و شور و تمايل جنسي بين همسران را  هاي وقيح نهيا عكسها تماشاي فيلم
هاي گوناگون باعث تخريب رابطة عاطفي بين همسران هم ميدهد، بلكه به شيوهافزايش نمي

همسري،  كردن تك ارزش تلقي به زنان، بي اعتناييها در مردان با بيفيلماين شود. تماشاي 
  دارشدن همراه است.و كاهش تمايل به بچهارزش ازدواج  ةكردن دربار شك

                                                                                                                             
1. Affordability 

2. Accessibility 
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كه اعتياد جنسي داشتند، نشان داد  ،مرد 350نتايج درماني كالين دربين  ،زمينه درهمين
كننده يا علت مستقيم اين اعتياد بوده است.  نگاري تسهيلدرصد موارد، هرزه 94كه در 

معتاد  1000 با مطالعة و در پژوهش خودامطالعات كارنس نيز نتايج مشابهي را نشان داد. 
نگاري را عامل مهمي در  درصد زنان هرزه 77درصد مردان و  90جنسي به اين نتيجه رسيد كه 

  ). Cline,1999a( دانند ايجاد اعتياد جنسي خود مي
به  پورنوگرافي و خشونت جنسي) نيز در كتاب خود به نام 1989( 2و دانرستين 1االموتم

هاي تواند نگرشاشكال خاصي از پورنوگرافي تهاجمي ميكنند كه اين موضوع اشاره مي
رفتارهاي  ،طور واقعي و به سازدقيد  يتجاوز ب درمقابلافراد را  كند و خشونتي به زنان را بيشتر

ها زن را طوري نمايش ميگويند در اين فيلمتهاجمي و تجاوز به زنان را افزايش دهد. آنها مي
برد و اين، پذيرش خشونت عليه زنان را ار گرفته لذت ميتجاوز قر هدفدهند كه از اينكه 

اند، هحضور داشتكند. مطالعات آنها نشان داد دوسوم مرداني كه در مطالعات آنها تر ميراحت
آميز با زنان را از خود رابطة جنسي خشونتبه اي تمايل طور فزاينده به فيلمبعد از تماشاي 

رفتار منزلة  ها باعث پذيرش انواع انحرافات جنسي بهگونه فيلم اند. تماشاي مداوم ايننشان داده
  .(Cline:1999a) شودجنسي عادي و نرمال مي

ها و رفتار افراد را تحت گرايش و هاهاي وقيح ارزشدرمعرض فيلمقرارگرفتن  ،براين عالوه
به  نيزرا  ندهبيناست و  روابط جنسيو ابزاري قدرتمند براي آموزش ناصحيح  دهد ميتأثير قرار 

 ،). ازسوي ديگرRice Hughes,1998( كند قيد ميهاي خانواده، ازدواج و مسئوليت بيارزش
  نوگرافير) نيز به خشونت عليه زنان و ماهيت زيردست آنها در پو1988( ٤و مكينون 3دوركين

سيله يا موضوعات جنسي، و مثابة هاي غيرانساني و بهصورت در پورنو زنان به«كنند: اشاره مي
صورت تجاوز  برند و لذت جنسي را بهكه از درد و تحقير و پستي لذت مي اي كاالي جنسي

  ).189: 2000(بويل،  شوند كنند نمايش داده ميتجربه مي
  

  پژوشروش 
رويكردي براي مطالعة فرايندهاي روزمرة زندگي «كه  5اياين پژوهش با روش نظرية زمينه

افرادي بودند كه به  ة پژوهشبه انجام رسيده است. جامع )31: 1386 (صلصالي،است » افراد
________________________________________________________ 

1. Neil Malamuth 
2. Edward Donnerstein 
3. Andrea Dworkin 
4. Catharine Mackinnon 
5. Grounded Theory 



 اي پيامدهاي كنش جنسي در اينترنتبازسازي زمينه

95 
  

كردند. وگوهاي جنسي و سايبرسكس مراجعه مي زبان با هدف گفت فارسي 1وگوي هاي گفت اتاق
گيري هدفمند، افرادي كه بيشترين شناخت و تجربه را گيري از نمونهدر ابتداي تحقيق، با بهره

برمبناي مفاهيم «صورت نظري  گيري بهنمونه ،د. سپسموضوع مطالعه داشتند انتخاب شدناز 
اساس، محقق با  ) ادامه يافت. براين324: 1389 (محمدپور، »هادرحال ظهور برگرفته از داده

هايي را هاي اوليه نياز دارد، نمونهچه نوع خاصي از اطالعات درپي يافته توجه به اينكه به
خاب شوند، تحت تأثير اين بود كه قبالً چه كساني آمدهد و اينكه بعداً چه كساني انتكرانتخاب 

يعني تا زماني كه احساس شد  2،گيري تا مرحلة اشباعاند. نمونهاند و چه اطالعاتي داده
هاي قبلي شده تكرار داده آوريهاي جمعآيد و دادهدست نمي هاي جديدي بهاطالعات و داده

 ةمرد از افرادي كه تجرب 14زن و  5فر شامل ن 19 ، بااست، ادامه داشت. در اين مطالعه
نفر از مردان  سهصورت گرفت كه طور عميق مصاحبه  مستقيمي از سكس مجازي داشتند به

شكلي كه  به ،سال بود 30تا  15كنندگان از ركتاشمهل بودند. گسترة سني أكننده متركتاشم
با توجه گرفتند. دورة مصاحبه يسال قرار م 30تا  20نفر بين  14سال و  19تا  15نفر بين  5

صورت تقريباً روزانه، هر  ماه متغير بود و به 2هفته تا  1كنندگان از ركتاشم به وضعيت
و در  برخطصورت  ها بهانجاميد. تمام مصاحبهساعت به طول مي 3 وگو به طور متوسط گفت

زان بسياري مي  كنندگان به در مصاحبة آنالين شركت«زيرا  ؛صورت گرفت مجازي محيط
هاي آن  مانند. اين امر مانع از شناسايي آنها در طول تحقيق و براساس يافتهناشناس باقي مي

  ).290: 1387 (فليك، »شودمي
 »اي فرايندي درحال شدن، دوراني و مارپيچي است نه خطيساخت نظرية زمينه«ازآنجاكه 
آوري زمان با جمع محور، هم ققصورت فرايندي مح ها بهتحليل داده )،314: 1389 (محمدپور،

مرحلة كدگذاري باز، كدگذاري سه  ها درها شروع شد. در اين مطالعه، كدگذاري دادهداده
ها را شكسته و ن دادهامحوري و كدگذاري انتخابي صورت گرفت. در مرحلة اول، محقق

 ،ند. در اين مرحلههاي موجود در آنها را كشف كنتا موضوعات و ايده اند جزء مطالعه كرده جزءبه
ن به تعيين الگوهاي موجود در امحقق ،در مرحلة دوميافت. ها كدي اختصاص به هريك از داده

هاي خردشده در مرحلة اول، در سطح صورت كه داده اين بندي آنها پرداختند. بهها و مقولهداده
 شده از كدگذاريِ راجاستخ و طبقات اصليِ ندهايي درآمدها و مقولهصورت خوشه تري بهانتزاعي

دهي رويدادها در كدگذاري محوري، از پارادايم باز به يكديگر متصل شدند. براي ارتباط

________________________________________________________ 
1. Chat Room 
2. Saturation 
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كدگذاري اشتراوس و كوربين استفاده شد. اين پارادايم بر مواردي ازقبيل شرايط علي، پديده، 
كه  است مركزآيندها متاي، راهبردهاي عمل/ تعاملي و پيامدها يا پيزمينه، شرايط مداخله

طبقات به  ،در مرحلة سوم). 95: 1386 (صلصالي، شودساز پيوند طبقات به يكديگر ميزمينه
 گفته پيش يك طبقة مركزي مرتبط شد و خط اصلي پژوهش كشف شد. در همة مراحل

  و  وندها غرق شن سعي كردند با مقايسة مداوم و حساسيت نظري در جزئيات دادهامحقق
  ر آنها را كشف كنند.هاي موجود دايده

هايي كه پذيري استفاده شد. يكي از روشبراي ارزيابي پژوهش نيز از اعتمادپذيري و انتقال
 و شود، مشاهدة مداوم پژوهشگرهاي كيفي مطرح ميبراي سنجش اعتمادپذيري در پژوهش

 .)58: 1389 باقري و همكاران، (اديب حاج با موضوع بررسي استاو مدت  درگيري طوالني
ن در اكي از محققيماهه و با حضور روزانة  7دورة زماني  هاي تحقيق درداده ،منظور اين هب

وسيلة  نيز بهآوري شد. فرايند تحقيق جمع ساعت) 10تا  5(روزانه حدود وگو  هاي گفت اتاق
اهنماي مصاحبه شروع كرد، ولي رمحقق با  ،منظوركنندگان هدايت شد. بدينخود مشاركت

ها مطرح شدند. ميلي در فرايند تحقيق و با توجه به كدهاي ظهوريافته از تحليل دادهاالت تكؤس
كار  بهكنندگان مشاركت كههاي واقعي االمكان از واژه محقق سعي كرد حتي ،براين عالوه
كنندگان خواست از مشاركت زمينه ند. محقق درجهت اعتمادپذيري دراينكاستفاده بردند  مي

برخي نتايج  ،منظور اين خويش كنترل كنند. به ةساني آن را با تجرب طالعه و همها را متا يافته
صحت اطالعات  ،عالوه ييد شد. بهأت كننده در ميان گذاشته و ركتاشمپژوهش با افراد 

اين افراد داشت  ازشخص ديگري كه شناخت كاملي  ازطريقكننده  ركتاشمشده از چهار  گرفته
هاي جمعيتها با ويژگيپذيري نيز سعي شد از همة گروهاي انتقالارزيابي قرار گرفت. بر تحت

گيري انجام شود و جوانب متفاوت هر فرد نمونه هم در حد امكان و شناختي متفاوت نمونه
  مطالعه قرار گيرد.تحت  طور كامل به

  
 ي پژوهشهايافته

  شدهايكنش جنسي رسانه
 كنش الگوي را هانگاريهرزه در درآمده نمايش به جنسي هايصحنه كنندگانمشاركت اغلب

 اين. پردازندمي هانگاريهرزه جنسي موجود در اعمال تقليد به كنند و مي انتخاب جنسي
 بيشتر اندنكرده تجربه را واقعي جنسي رابطة اكثرشان كه مبتدي و كارتازه افراد براي جذابيت

 آرزو، اين تحقق تا ،»كنم امتحان را واقعي طةراب دارم دوست خيلي« اينكه به اشاره با آنها. است
مي تعميم نيز واقعي موارد گاه به تخيل اين. كنندمي جايگزين را فيلم تماشاي از ناشي تخيل
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 ياد بينممي را هاصحنه آن فيلم توي وقتي گردم،برمي سركار از كه موقعي« كه ايگونه به يابد،
نگاري هرزه هايستاره خاطر ها، بهفيلم مضمون بر وهعال گاه جذابيت اين». افتممي اداره توي

 برخي عادي،فوق هايمهارت و شده اصالح هاي بدن با بازيگران، اين. است )استارهاپورن(
 هم برايم. كنم نگاه فيلم هميشه: «اند شده باعث كه اندكرده مجذوب چنان را كنندگانمشاركت
مشاركت همچنين!». خوشگل است خيلي ستتوش ا كه بازيگري آخر شود،نمي تكراري

 و اند كرده مشاهده را نامتعارف خود قول به و واقعي جنسي رابطة از فراتر چيزي كنندگان
 تمايل اين با آنها». بدهم انجام نامتعارف كارهاي دارم دوست: «كنند تجربه آن را دارند تمايل
 بدشان ممكن است ديگر هاييخيل كه كارهايي« هستند؛ جنسي تجربة هرگونه آمادة شديد
كنندگان اغلب مشاركت!». گويمنمي نه بهش بخواهد ازم هرچي شريكم« تاآنجاكه حتي». بيايد

 ،يكبار مشاهداتشان رنگ واقعيت به خود بگيردكم  دستبا اذعان به اينكه تمايل دارند حتماً و 
ترين شكل اين آنها به سادهال ؤخود هستند. س ييويژه در زندگي زناشو هواقعي، ب ةنگران تجرب
تواند مي واقعي دنياي در كنندمي تجربه مجازي صورت به كه جنسي اعمال چقدراست كه 

  اتفاق بيفتد.
  

  شدهسبك زندگي جنسي
صورت  چه به ،دهد آنها بخش زيادي از زندگي خود راكننده نشان ميافراد مشاركت ةتجرب

 بودن صورت مشغول تواند بهكنند. اين ميمي صرف امور جنسي ،و چه در دنياي واقعي برخط
 را همه هاوقت بعضي«كه شكلي چيز به فكري مداوم با موضوعات جنسي، نگاه جنسي به همه

كنندگان  ركتاشمهاي جنسي در ذهن باشد. يكي از و تكرار و خلق صحنه» بينممي انگيزشهوت
. دارم سروكار دخترها با ادزي كارم محيط توي«گويد: دربارة درگيري مداوم جنسي مي

تداوم اين تخيالت  ».كنممي فكر آنها  به اش همه گردمبرمي سركار از وقتي. همكارانم مخصوصاً
زني در وبكنندگان باعث شده آنها اغلب اوقات مشغول پرسه هاي جنسي در مشاركتو فعاليت

 شود،مي مشغول فكرت. شودمي بدتر هي آدم«كه  شكلي باشند، به وگو هاي گفت اتاق ها وسايت
هاي آنها عمق اين درگيري را با هزينهاز برخي ». شوي آشنا بيشتري افراد با خواهيمي مدام

! چناني آن هايتلفن قبض! پايت افتدمي گزاف هايهزينه: «كنندشان توصيف ميمالي و زماني
 هدر الكي نيست وقتم مدست حسابش بار چندين. شد چتم پول تومني هزار دوبار، دوازده حدود
توان به دانلود گستردة مياند  به آن اشاره كردهكنندگان مشاركتي كه گر شواهدياز د». رفتمي

وگوي جنسي، تالش براي يافتن شريك جنسي و مرور موضوعات جنسي  عكس و كليپ، گفت
  طور مداوم اشاره كرد.  هدر ذهن ب
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  ماجراجويي جنسي
همه خواهد،نمي مكان راحت است،«چون  ،ت و سكس مجازي راكنندگان اينترنبرخي مشاركت

هاي جنسي خود انگيزي براي تجربهزمينه و بستر وسوسه ،»ندارد ترس دسترس است، در جا
 براي هات و متأهل خانم«ا ي» پوش كش دست و قدبلند خانم«، »هاتF-F « چون تقاضا براي

 كي هاخانم از«هاي نامتعارفي چون استاند. در اين محيط است كه درخوافتهي» تلفني سكس
 هربار براي سكس؟ يا دوستي رابطة هيچ بدون بزنم؟ واكس را براش هايش كفش خواهدمي

ونشان به تمايالت  نامنمايد. آنها در اين بستر بيعجيب نمي» دهممي تومان 10000 زدن واكس
كنند: هل اقرار ميأو افراد مت تر از خودوسالسن جنس، افراد كمخاص جنسي مثل رابطه با هم

شان از آنها ضمن اشاره به اينكه اولين تجربه». شد هازن به كم كم بعد بود مردها به تمايلم اول«
 خوشمF-F  روابط از ديدم فيلم كه كمكم: «اين ماجراجويي اغلب مجازي و تصويري بوده است

را به  ها ه، تمايل دارند اين تجرب»شد بجذا برايم زنانه هايتيپ و هاهيكل از بعضي كمكم. آمد
 هم ازدواجم از بعد را )F-F(رابطه  اين دارم دوست«حتي تاآنجاكه  ،دنياي واقعي امتداد دهند

  ». بدهم ادامه
  

  تني (تضعيف) روان تحليل
 خسته، بعد خوشحال، اول: اين جوري است بگويم مجازي سكس بعد احساسم را بخواهم اگر«

در اغلب مشاركت ،طور كامل هاگرچه نه ب ،اين فرايند تغيير احساسات. »گناه احساس االن
از معاشقة مجازي يا تحريك خود  شكل تجربه شده است. اكثر آنها پس همين كنندگان به

 چت اگر توي«كنند اذعان مي ،حال زنند. بااينهاي وقيح دست به خودارضايي ميوسيلة فيلم هب
اين تجربه چنان ». گيريمي سردرد شوي،مي حالبي شوي،يم افسرده نرسي، كامل ارضاي به

   متنفر خودش از آدم بعدش ولي بدهد دست خوبي احساس آدم به اولش شايد«است كه: 
 ،ازنظر آنها ».كني سردرگمي و بودن خالي احساس شايد شودمي تمام كه موقعي. شودمي

، »شودمي خورد اعصابت كه اين است اشيكي« و» دارد عوارض خودارضايي كالً«براينكه  عالوه
 دانيمي. ترسممي جنسي ناتواني از من«اندازد: اعتياد به آن، سالمت جنسي را به خطر مي

آنها نگران روابط  ،اساس براين». ندارد نا بدنم ديگر! بار پنج از بيش شدم؟ مي ارضا چندبار روزي
 سكس به اش همه توانم،نمي. دارم كلمش هم ازدواج براي ديگر من«زناشويي آتي خود هستند: 

 روابط سردي بعد هم كني، ارضا را شوهرت نتواني ممكن است«يا ترس از اينكه  »كنممي فكر
. ندارد لذت برايم ديگر اما. كنممي خودارضايي«ها با اعتراف به اينكه كنندهمشاركت». طالق و

واره سرگردان در دوراهي عذاب هم ،»كامل لذت همان رسي؛نمي خواهيمي كه چيزي به چون
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 گفت توان مي ك مقولة كشاكش ميل و وجدان). نهايتاًر.وجدان و ميل جنسي خود هستند (
ازحد،  ها، همچنين تخيل بيشنگاريچت يا ديدن هرزهاقدام به خودارضايي مكرر هنگام سكس

، افسردگي، خستگي مداوم :كنندگان داشته استعوارض روحي و جسمي فراواني براي مشاركت
طوالني  ةضعف بدني و الغري. به همة اين موارد بايد مشكالت فيزيكي و جسمي در اثر استفاد

  درد را اضافه كرد. چشم و درد مثل كمردرد، مچ شبكه،از 
  

  نگاه جنسي به زن
دهد آنها در نگاه كنندگان مرد در اين مطالعه نشان ميشده از مشاركت آوريهاي جمعافتهي

 نظرشان در چيز همه هاوقت بعضي كنندمي اقرارشكلي كه  به ،نان مشترك هستندجنسي به ز
هستي زنان يك هستي جنسي است و كاركردشان ارضاي اميال  ،هانازنظر آ. است جنسي

: شاخص ورود به رابطه ميزان جذابيت فيزيكي و جنسي است ،اساس براين .است جنسي مردانه
 استيل ش،ا قيافه: گيرممي نظر در را او زيبايي بيشتر من خواهم،مي را زن ظاهر اول من«

 مهري بي«واقعي و فراجنسي به  هاي هخورده در تجرببرخي شكست ».باشد قيافه خوش بدنش،
اعتقاد  اند و اشاره كرده» اعتماديبي تنش، عصبانيت، اختالف، دوم، رابطة زناشويي، زندگي در

اي واقعي يا و برخي از ورود به رابطه» ندارد يقيحق عشق يافتن به اميدي هيچ آدم«دارند 
 خوشش من از زنم ترسممي داشتم را چت سكس تجربة چون ترسم،مي ازدواج از«دليل آنكه  هب

 فكر. ديگر ندارم اعتماد كسي به«كه  دليل اين يا به »من است جنسي مسائل منظورم نيايد،
هراسان هستند. » تو نت ديدم زياد ابخر دختر چون! طور است همين هم دختر فالن كنم مي

 ازدواج بعد« :ادامه يابد و باعث شود ،درصورت غلبه بر ترس از ازدواج ،توانداين بدبيني حتي مي
  ».بشود بدبين اشبچه و زن به آدم هم
  

  زندگي چندگانة مضاعف
 فازطر ،اي دارند وشدهزندگي جنسي سبك ،طرف ازيك ،كنندگان در اين مطالعهمشاركت

دهند. گيري از خدمات جنسي فضاي مجازي پاسخ ميبخش اعظم اين تمايالت را با بهره ديگر،
در  ي ناپذيرفتنيمطالعه، كنش تحتدر بافت  هابه آن هيدازآنجاكه اين تمايالت و شكل پاسخ

شود آنها ناچارند اين بخش از زندگي اجتماعي خود را پنهان كنند چراكه نظر گرفته مي
 كه كنممي پاك هايم راعكس و فيلم شب هر همين براي مشترك است ما ةخان سيستم«

و دربارة  ».كنممي تماشا آنالين يا كنممي دانلود دوباره باشم داشته نياز هروقت. نبيند خواهرم
 امدرسي كارهاي مشغول ديروقت تا گويم مي امخانواده به«آن دروغ بگويند، نظير اينكه: 
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 وقتي داندنمي كسي و دارند اعتماد به من همه هستم، مثبت بچه نهخا توي من«ا ي» هستم
سو درگير شكاف جهان واقعي و  ازيك كنندگانركتاشم. »امكاري چه مشغول اينترنتم توي

كنند كه اغلب را تجربه مي اي در همان جهان مجازي زندگي دوگانه ديگر اند و ازسوييمجازي
وصل مي اينترنت به نيست خانمم وقتي يا كار سر از« :كه چنان ؛گذردصحنه مي آن در پشت

توان گفت آنها درگير يك زندگي چندگانة مضاعف و پيامدهاي آن نظير تعدد رو مي . ازاين»شوم
  گويي هستند. كاري و دروغهويت، سردرگمي هويتي، پنهان

  
  كشاكش ميل و وجدان

را كشاكش ميل و  توان آنند كه ميكنكنندگان در پژوهش كشاكشي را تجربه ميركتاشماغلب 
هايي جهت تغيير اين مرتباً تالش ،شانوجدان ناميد. آنها ضمن اعالم نارضايتي از وضع فعلي

 كه نيستم ماهي چند گفتم بهش كردم، پاك داشتم شماره هرچي االن«دهند: وضعيت انجام مي
: كه چنان شود؛ نمير موارد موفق ها در اكث. ولي اين تالش»باشيم نداشته ارتباط ديگه طور اين

 هاوقت بعضي شهوتم من. نشدم موفق زياد خوب ولي. كنم كنترل را امجنسي ميل كردم سعي«
اين ناكامي در كنترل ميل جنسي و ارضاي آن به ». آيدبرنمي دستم از كاري. باال رودمي خيلي
ها توصيف ا معتاد به اين كنشلحاظ اجتماعي باعث شده است آنها خود ر هاي غيرمتعارف بهشيوه
 كنم مي سعي. نيست خودم دست«يا  »فايده؟ چه اما كنم ترك خواهممي«اذعان به اينكه  .كنند
نشان از ناتواني در كنترل اين ميل دارد. همچنين  »ام شده معتاد. شودنمي ولي ندهم، ادامه

ر اين كشاكش است. كنندگان و عاملي اساسي داحساس گناه، تجربة مشترك اغلب مشاركت
شود آنها كشاكش ميان تمايل به ارضاي ميل جنسي و احساس گناه و عذاب وجدان باعث مي

 كنم؟ كار چي ولي دارم بدي احساس. شود برطرف بايد كه نياز است يك اين آخر«اقرار كنند كه 
جنسي يلم كنم؟ كار چه ولي كردم گناه ببخشد، مرا خواهممي خدا از. روحي مشكل ضعف، گناه،

زندگي زناشويي هم وجود دارد:  درباباين احساس گناه ». نكنم فكر بهش دهدنمي اجازه ام
اين احساس گناه حتي ». نيست زياد چتمسكس آخر ولي. دارم زنم به نسبت گناه احساس گاهي«

 شدم ارضا«ند: كنشكلي كه اظهار مي به ،جنسي برايشان خوشايند نباشدباعث شده ارضاي ميل
  ».گناه است خاطر به كنم فكر شد، خرد اعصابم كمي يول
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  گيريبحث و نتيجه
ها انواع گوناگون تحريك و ارضاي جنسي در نياز جنسي يكي از نيازهاي بنيادين بشر است. قرن

هـاي جنسـي چيـز    فعاليتدادن درگيري افراد در  نشان«ها وجود داشته است. اگرچه بين انسان
هاي رسـانه وجودآمدن تكنولوژي ، با به (Ferguson & et al,2009:324)» جديدي نيست

ه و ازسـوي  داي رشد يافته و متنـوع شـ  شكل فزاينده هاي جنسي بهسو بازنمايي كنش اي، ازيك
كنشـي   ،شكل گرفته است» كنش جنسي مجازي«عنوان  باديگر گونة جديدي از كنش جنسي 

(برنـواين   شودتعريف مي» اي و نظربازياي عجيب از سكس تلفني، قرار عشقي رايانهآميزه«كه 
  ).201: 1389 به نقل از بل،

ظرگرفتن بداعت پديداري، نابهنجاري اجتماعي و حرمت ديني ايـن  نبا در ،هدف اين مطالعه
ور كه اشـاره  ط اي پيامدهاي مشاركت در چنين تجربياتي است. همان موضوعات، بازسازي زمينه

اي م تفسيري و با استفاده از سنت نظرية زمينهيمحققان در اين نوشتار در چهارچوب پارادا ،شد
  اند.متمركز شده بر بخش پيامدها
پيامدهاي مشاركت در اين كـنش در سـطح    ،1شده در مدل  بنديهاي صورتبراساس يافته

نشي تقليل يافتـه اسـت. ايـن سـه     كدبندي محوري به هفت دسته و درنهايت به سه مقولة گزي
هستند. البته مقوله "پيامدهاي رواني"و  "پيامدهاي نگرشي"، "پيامدهاي كنشي"مقوله شامل 

شـكل تجربـي و در    نـد، وگرنـه بـه   پذيرشكل تحليلي و در سطح نظري تفكيـك  هاي ذكرشده به
منتهـا سـطح   با همـة ايـن پيامـدها مواجـه بودنـد،      زمان  همكنندگان ساحت واقعيت، مشاركت

  يك از مراحل اعتيادي باشند، متفاوت بود. درگيري آنها، بسته به اينكه در كدام
سـبك  «، »شـده ايهـاي جنسـي رسـانه   كـنش «توان به پيامدهاي كنشي مي در چهارچوب

در مشاركت كنندگان اشاره كرد. منظـور از كـنش   » ماجراجويي جنسي«و » شده زندگي جنسي
شده ازنظر اجتماع و  ت كه الگوي خود را از فطرت و امور پذيرفتهشده كنشي اس ايجنسي رسانه

گيـرد. در  از رسـانه الگـو مـي    گيـرد، بلكـه صـرفاً   نمي ،دين ازجانب ييد شدهأايراني، ت ةدر جامع
ولـي در كـنش    ،هاي دو طرف استبسياري از موارد، كنش جنسي تابع روابط متقابل و خواسته

شود. يكي از مهمهاي طرف مقابل نيز به حاشيه رانده ميتهشده ساليق و خواسايجنسي رسانه
كننـدگان در ايـن مطالعـه    شده در بين مشاركتايگيري كنش جنسي رسانهترين عوامل شكل

هـاي   ها كه نوعي بازنمايي بدون پـرده از كـنش  نگارانه است. پورنوگرافيمصرف محصوالت هرزه
گيـري فرهنـگ   و باعـث شـكل  » واقعيـت ندارنـد   هيچ ارتباطي با«جنسي هستند ازنظر بودريار 

سـطح و عمـق يـا واقعيـت و تـوهم       ،و خيـال  تد كه در آن تمايز بين واقعيـ نشوفراواقعيت مي
كنندگان، تقليـد از  مشاركت ةازمنظر تجرب ،ترزبان ساده به ).123: 1389 (بل، شودمخدوش مي
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 ،رسـد خواه و رضايت جنسي نمـي  به نتايج دل ،نگاريشده در هرزه داده هاي جنسي نمايشكنش
جنسي ارائـه مـي   ةنگاري چيزي فراتر از رابطچون واقعيت ندارد و ساختة رسانه است. در هرزه

) 63: 1386 (بودريـار،  »وار به واقعيتگرايي و وسواس ديوانهتشديد واقع«د و درنتيجه باعث شو
  شود.يعني اقدام مكرر به كنش جنسي مي

اسـت كـه در آن هزينـة مـالي و زمـاني      ايـن  » شدهك زندگي جنسيسب«پيامد رفتاري ديگر 
همـراه بـا    رويـه ايـن   يـافتن  هشود كه ادامزيادي صرف امور شهواني در دنياي واقعي يا مجازي مي

 زمينـه  كننـدگان درايـن  مشـاركت  ةشود. تجربمنجر تواند به اعتياد جنسي بسترسازي اينترنت مي
  چيز به ابژة جنسي بود. تخيالت و افكار جنسي و تبديل همهمداوم ذهني با  شدن حاكي از مشغول

معناي ميـل بـه تجربـه يـا تجربـة روابـط        به است »ماجراجويي جنسي«ديگر پيامد رفتاري 
هـاي  فرهنـگ  گيري خـرده هاي نامتعارف و شكلمتعدد و متنوع جنسي در اينترنت كه به رابطه

در  2هـا مـن و گـي  1هااي جنسي مانند لزبينهشود. ازآنجاكه اقليتميمنجر جنسي در اينترنت 
مـي  ،شـوند  راحتي پذيرفته نمي به ،گيرترهاي سنتي و سختويژه فرهنگ هب ،يك فرهنگ خاص

توانند از اينترنت براي آزادسازي عقايد و بهبود انزواي اجتماعي، تشكيل شبكة اجتماعي خـاص  
اي سياسـي اسـتفاده كننـد. ايـن     هـ نفس و هويت فردي و انجـام فعاليـت   خود، تقويت اعتمادبه

 5هي،خـوا تغييـر جنسـيت   4هي،خـوا دوجنس 3هي،خوا جنس هاي جنسي شامل همفرهنگ خرده
 8(يادگارپرستي جنسي) فتيشيسم 7،(آزارطلبي جنسي) مازوخيسم 6،(آزارگري جنسي) ساديسم

فـات  برخـي از انـواع انحرا   ،در پـژوهش حاضـر  ). 1090: 2009(دورينـگ،   شـود مي 9و پارافيليا
كننـدگان  گرايـي در بـين زنـان، در مشـاركت    جنسويژه نظربازي در بين مردان و هم به ،جنسي

هـايي را  نامي، پايگـاه  ن امكان گمآورد خواهي سايبر با فراهمجنس فضاهاي هم ،ديده شد. درواقع
كنندة اتاقـك زنـدگي واقعـي را بـراي      كه هنوز پوشش حفاظت دهند تا افراد درحاليدست مي به
  ).203: 1389 (بل، خواه هستندجنسدارند، بتوانند آزادانه بگويند كه همود نگه ميخ

________________________________________________________ 
1. Lesbian  
2. Gay man 
3. Homosexuality 
4. Bisexuality 
5. Transsexuality 
6. Sadism 
7. Masochism 
8. Fetishism 
9. paraphilia 
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به آنها » نگاه جنسي«نتايج مطالعه تغيير نگرش به زنان و  ،پيامدهاي نگرشي در چهارچوب
هـا و  ويژگـي  ةمعنـاي تقليـل همـ    كنندگان نشان داد. نگاه جنسي به زن بـه  را در بين مشاركت
سـت. اسـتفاده از   ا مبنـا  هاي جنسي و ارزيـابي و مقايسـة زنـان، بـراين    ذابيتكيفيات زنان به ج
كننـدگان  نگاري باعث ديد كااليي، خشونتي و اعمال نامتعارف جنسي مشـاركت محصوالت هرزه

توانـد  خشونت ندارد و حتي مـي  براي معتقدند پورنوگرافي اثري عليه زنان شده بود. گرچه عده
(بـراي  كنـد  اجتمـاعي آن جلـوگيري    ظهـور ا تخليـه كنـد و از   خشونت و پرخاشگري نهفتـه ر 

اما  )،Fergoson: 2009به نقل از  Abrason & Hayashi, 1984؛Kutchinsky, 1993نمونه:
به ايـن موضـوع    1پورنوگرافي و خشونت جنسي) در كتاب خود به نام 1989و دانرستين ( ماالموت
هاي خشـونتي بـه زنـان را    تواند نگرشاجمي ميكنند كه اشكال خاصي از پورنوگرافي تهاشاره مي

  كند.ييد ميأكنندگان نيز اين ميل به خشونت يا حتي اعمال آن را تمشاركت ةتجرب كند. بيشتر
هـاي روانـي   كنندگان دال بر تضعيف و كشـاكش  مشاركت ةپيامدهاي رواني، تجرب در بخش

صـورت   ي اسـت كـه كـامالً بـه    كننده، سكس مجازي فرايندركتاشمافراد  ةاست. براساس تجرب
صورت كه هيچ حضور جسماني از فرد ديگري در رابطه وجود ندارد،  اين به ؛شود تخيلي انجام مي

هاي جنسـي  بلكه صرفاً براساس مكالمات جنسي و تصوير ذهني از شريك مجازي و مرور صحنه
كننـدگان  مشاركتدليل است كه  همين گيرد. بهارضايي صورت ميدر ذهن و اغلب همراه با خود

روابـط   دربـارة  كردند، همچنين وسواس فكريضعف روحي و جسمي شديد را در خود حس مي
  در آنها شكل گرفته بود. ،ويژه واردشدن در رابطة رسمي ازدواج آينده، به

وآمد مكـرر   معناي رفت زندگي چندگانة مضاعف نيز يكي ديگر از پيامدهاي رواني بود، كه به
 .دادن تصـويرهاي مختلـف از خـود در ايـن دو دنيـا اسـت       و مجـازي و نشـان  بين دنياي واقعي 

بخش افراطي  ظهور ،تبع آن هاي اساسي و مهمي از خود در دنياي واقعي و بهكردن بخش پنهان
اغلـب   ،بـراين  د. عـالوه وشـ مـي  ديـده كننـدگان  مشـاركت  ةدر تجربنيز در دنياي مجازي  پنهان

شـديد بـه موضـوعات جنسـي اينترنـت و احسـاس عـذاب        تمايل  هيكنندگان در دورامشاركت
البته اغلب اين كشاكش بـا   ؛توان آن را كشاكش ميل و وجدان ناميدوجدان قرار داشتند كه مي

  رسيد. راندن وجدان و پيروزي ميل به پايان مي حاشيه به
 طـور كـه از تجربيـات افـراد      جنسـي در اينترنـت، همـان    يهاتوان گفت كنشمي ،درنهايت

وابستگي به كنش جنسي مجازي شامل فرايندهايي اسـت  ، شود ميبه وابستگي منجر  ،آيدميبر
كننـد. گريفتيـز    كنندگان احساس و حاالت خاصـي را تجربـه مـي    كه در هريك از آنها مشاركت

________________________________________________________ 
1. Pornography and Sexual Aggression, 
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 .3تغييـر خلـق،    .2برجسـتگي،   .1مرحلـة:  شـش  ) اعتياد رفتاري به اينترنت را شـامل  1998(
ـ     بازگشت مي. 6تعارض و  .5گيري، كناره هاينشانه. 4تحمل،   ةدانـد كـه ايـن مراحـل در تجرب
سـت كـه   ا معنـا  اين كنندگان در پژوهش قابل رديابي است. ازنظر گريفتيز برجستگي بهمشاركت

  فرد شود. ةترين فعاليت و دغدغصورت اشتغال ذهني و چه رفتاري، مهم چه به ،فعاليت معيني
شكل عالقه و وابستگي شديد به فعاليـت  كنندگان بهشاركتم هاي هبرجستگي در ميان تجرب

هـاي  هاي هرزه، مطالعه يا نوشتن داستانكردن عكس كردن و نگاههاي جنسي سايبر (مثل كپي
هـاي جنسـي) و خودارضـايي    كـردن پيـام   و ردوبـدل  وگو گفتهاي صريح جنسي، بازديد از اتاق

حركت از سـكس مجـازي بـه سـكس      ها هاين تجربها خود را نشان داد.  فعاليتاين هنگام انجام 
و اشـتغال   نداين رويافتن  ها در زندگي واقعي را درصورت ادامهتلفني و حتي ترتيب قرار مالقات

  كند.بيان مي برخطهاي جنسي ذهني به يافتن شريك
دانـد.  معـين مـي   يفعـاليت  بـه شدن  اي در اثر مشغولگريفتيز تغيير خلق را رفتاري مواجهه

گفـتن   و دروغ بـرخط  هاي جنسيكردن فعاليت صورت مخفي كنندگان تغيير خلق را بهركتاشم
كـردن سـكس واقعـي و     به خانواده دربارة ميزان استفاده از اينترنـت، تمايـل شـديد بـه تجربـه     

دادن سكس مجازي به شريك جنسي واقعي و سردي روابط، تغيير نگـرش بـه    همچنين ترجيح
  رش كردند.ازدواج، زن و خانواده گزا

زمـان در اينترنـت بـراي رسـيدن بـه همـان سـطح         صـرف تحمل شامل نيـاز بـه افـزايش    
(مثل مصرف دوز باالتري از مواد مخدر براي رسيدن به سطح لذت قبل)  رضايتمندي قبلي است

هـاي اينترنتـي و    شكل صرف زمان، پول و انرژي روزافزون و خارج از كنترل براي فعاليـت  كه به
انحرافـي مثـل    گـاه  تـر و جنسي و همچنين نياز بـه موضـوعات جنسـي متنـوع     هايبافيخيال
  .استبازي درميان مشاركت كنندگان قابل رديابي  جنس هم

هاي فيزيكي و روحـي ناخوشـايند هنگـام قطـع يـا كـاهش       گيري به حالتهاي كنارهنشانه
ودن در اينترنـت  قراري و بدخلقي هنگام نبشكل احساس بي شود كه بهاطالق مي برخطفعاليت 
  .ندككنندگان نمود پيدا ميركتاشمدر بين  برخط در يافتن شريك جنسي نشدن يا موفق

صـورت   فردي اسـت كـه بـه    شخصي و تعارض درون تعارض ازنظر گريفتيز شامل تعارض بين
ولـي جنبـة    شود، اختالف بين اعضاي خانواده يا اختالل در كارهاي تحصيلي و شغلي نمودار مي

گـويي،   صورت دروغ فردي است كه به كنندگان، تعارض درونركتاشمين تعارض در بين تر ا مهم
  شود.گر ميكاري و تعدد هويت جلوهپنهان
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هاي تالش بـراي تـرك و   بازگشت آخرين فرايند كنش جنسي در اينترنت است كه با نشانه
موجود، عالقه بـه  شكل نارضايتي از وضع  كنندگان به ركتاشمهمراه است و در بين  نشدن موفق
  اقدام به ترك مكرر توصيف شد. و ترك

شـده در   مكمل تحقيقـات انجـام   منزلة هتوان موضوعاتي را بمي ،هاي اين تحقيقبراساس يافته
نگـاري اينترنتـي، بررسـي    د: ارائة چارچوب بومي اخالق سايبر در حوزة هرزهكراين حوزه پيشنهاد 
ه فرزندان با توجه به سهولت دسترسي به موضـوعات  دادن جنسي ب خطر آگاهي شيوة صحيح و كم

نگاري در بين افراد و رابطـة آن   گي و شيوع هرزههاي جديد، بررسي گستردجنسي ازطريق فناوري
  (سن، جنس، وضعيت تأهل، تحصيالت و طبقة اجتماعي). شناختيهاي جمعيتويژگيبا 

  

  منابع
 ، تهران: بشري.ي تحقيق كيفيهاروش) 1389(ن باقري، محسن و همكارا اديب حاج

به  ،جوالي 29، ترجمة محمد حسنلو، نيويورك تايمز، »ميليارد فكر نابكار كي« )1390( اوگاس و گادام
  /http://www.khabaronline.ir/detail خبرگزاري خبرآنالين نقل از
هران: كوثري و حسين حسني، ت مسعود ة، ترجمهاي سايبردرآمدي بر فرهنگ) 1389( بل، ديويد
 شناسان. جامعه

 .، ترجمة ايمن قضايي، پاريس: شعراغوا )1386( بودريار، ژان

 ثالث. تهران: ،پيروز ايزديترجمة ، ها و ساختارها مصرفي، اسطوره ةجامع )1389بودريار، ژان (

، ترجمة ش.ز.رستگار، »كنندهاي همگاني فرهنگ را دگرگون ميچگونه رسانه«) 1371( پستمن، نيل
 .58- 57 ة، شماراقتصادي - سياسي اطالعات

اخالق ، »شناسي اينترنت و بحران اخالقي در جوامع معاصر آسيب) «1391ربيعي، علي و آوات رضانيا (
  1-8:صص4 ة، سال هفتم، شمارعلوم و فناوري در
، ترجمة شهناز هاي كالسيك آنشناختي معاصر و ريشههمباني نظرية جامع )1389( جورج ريتزر،

 پرست، تهران: ثالث.مسمي

 (فلسفه و اصول كاربردي)، تهران: تحقيق گراندد تئوري در علوم پزشكي )1386( صلصالي، مهوش
 بشري.

، 69 ة، شماردانايي ةسپيد ،»نگاري در بزرگساالن پيامدهاي هرزه«) 1392فاطمه ( طالبي،
http://sepidehdanaei.blogfa.com/1392/06 

 ، ترجمة هادي جليلي، تهران: ني.درآمدي بر تحقيق كيفي) 1387( فليك، اووه

 بر ـ اطالعاتي ارتباطي هايفناوري تأثير( مجازي دنياي در وگو گفت«) 1386( احمد محمدي،گل
 163-177: صص4 دوره سوم، شمارة ،سياسي علوم پژوهش ،»)ها فرنگ ميان وگوي گفت
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: 21، شمارة نامة علوم اجتماعي، »شدن و جامعة جهاني اضطرابدوجهاني«) 1382سعيدرضا ( ملي،عا
143-174.  

 ، تهران: ديدار.شناسي جامعة اطالعاتيجامعه) 1380( محسني، منوچهر

، تهران: جامعهاولشناسي كيفي، جلد ، منطق و طرح در روشضدروش )1389( محمدپور، احمد
 شناسان.

  .هيجهاد دانشگا تهران:، هاي ايراني، جوانان و اولياروم چت )1388( يمنطقي، مرتض
 هاي)رومهاي گپ اينترنتي (چتتحليل محتواي اتاق«) 1388آبادي ( منطقي، مرتضي و مصطفي بلقان

  .256-240 :2، دورة سوم، شمارة شناختي پژوهش در سالمت روان، »ايراني
 اصفهان: هنرهاي زيبا. ،شناسي اعتيادنروا )1388ناجي، مجتبي و محبوبه زارعي (
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  اعتماد به احزاب سياسي
  اي دربارة دانشجويان دكتري دانشگاه تربيت مدرسمطالعه

  
  2يخضر ديفرش 1،يساع يعل

  
  )95/10/94، تاريخ پذيرش15/01/1393(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

مسئلة آن ناظر بر  شناختي اعتماد به احزاب سياسي وموضوع اين مقاله تحليل جامعه
هاي زتومكا و اوفه، ساختار نشدن احزاب سياسي در ايران است. با الهام از نظريهنهادينه

كارآمدي با شرط : بندي شده استصورت فرمولاينمنطقي دستگاه نظري پژوهش به
شود. وجود انسجام هنجاري و شفافيت سازماني به اعتماد به احزاب سياسي منجر مي

اي ارزيابي شده است. در اين تحقيق، براي هاي مشاهدهل ازطريق گزارهاين استدال
ها از روش رگرسيون استفاده شده است. جمعيت آماري داوري تجربي درباب فرضيه

مدرس هستند. اين پژوهش دانشجويان دورة دكتري سايت مركزي دانشگاه تربيت
احزاب سياسي و تركيب خطي آمده حاكي از آن است كه ميان اعتماد به دستنتايج به

تغييري وجود دارد. نسبتي از كل واريانس درصد هم 78/0اندازة متغيرهاي مستقل به
متغير وابسته، كه ازطريق مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل تبيين شده است، معادل 

گر يدرصد است. وزن كارآمدي در تبيين اعتماد به احزاب سياسي بيشتر از د 609/0
  تقل موجود در تحليل است.متغيرهاي مس

  
: احزاب سياسي، اعتماد، اعتماد سياسي، انسجام هنجاري، دانشجويان، واژگان كليدي

  شفافيت سازماني، كارآمدي.
________________________________________________________ 

  saeia@modares.ac.irهيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس .  1
  farshidkhezri@gmail.com ارشد دانشگاه تربيت مدرس  كارشناس . 2



 "اي دربارة دانشجويان دكتري دانشگاه تربيت مدرسمطالعه" اعتماد به احزاب سياسي

109 
  

  طرح مسئله
از يكصدسال از است. در ايران، بيش 2به احزاب سياسي 1موضوع اين مقاله بررسي اعتماد

احزاب متعددي در طول سدة گذرد و سلسلهمي 3معناي امروزين آنبه» حزب«تأسيس اولين 
هاي از علت 6اند.نشده 5حال، اين احزاب در ايران هنوز نهادينهباابن 4اند.اخير رشد و افول كرده

نحوة داوري شهروندان به احزاب اشاره كرد.  7اعتماديتوان به بينشدن احزاب مينهادينه
تواند بة شهروندان) درباب كيفيت احزاب ميمثا(اعتماد) شهروندان (در اينجا دانشجويان به

اي است. اي مبادلهشدن احزاب باشد. رابطة شهروندان با احزاب رابطهمعيار مهمي براي نهادينه
ادامة حيات خود  يكنند. احزاب نيز براخود به احزاب مراجعه مي 8هايشهروندان براي رفع نياز

ر تعامل ميان شهروندان و احزاب، اعتماد يا بياند. دبه مشاركت و همكاري شهروندان وابسته
توانند گيرد. اگر احزاب بتوانند انتظارات را برآورده كنند، مياعتمادي شهروندان شكل مي

گيرد اعتمادي شكل مينشدن انتظارات، بيگيري اعتماد شوند. و درصورت برآوردهموجب شكل
  ).18: 1390(ر.ك: ساعي، 

________________________________________________________ 
1. Trust 
2. Political Party  

 ). 1381مافي، سياسي ايران بودند (نظامهاي اجتماعيون عاميون و اجتماعيون اعتداليون اولين حزب .3

اي عشيره-و ايلي ياقبيله- هاي قوميدر طول قرن اخير، اكثر احزاب سياسي در ايران حول محور شخصيت .4
نشده و افع تعريفنا براساس مصالح و ميايدئولوژيك - اي موارد هم بنا به مالحظات سياسيگرفتند. در پارهشكل مي
هاي تجربي يافته .)1381(نوذري،  انددليل بسيار ناپايدار بودههميناند، بهابي شكل گرفتهمذهبي احز - مبهم ملي
سال  6,4برابر با  نانحزب تأسيس شده است و متوسط عمر آ 132دهد كه در صدسال اخير در ايران نشان مي

 ).1386است (ساعي،  ودهب

5. Institutionalized  
گرايي: در اين مرحله، هم اشتراك سياسي شمارد: الف) جناحار مرحله را برميهانتينگتون براي تحول حزب چه .6

شكنند، هاي سنتي رفتار سياسي را درهم ميها چهارچوبو هم نهادمندي در سطح پاييني قرار دارد. افراد و گروه
آيد كه پيش مي يزمان ن مرحلهيشدن: ااند. ب) دوقطبيهاي سياسي نوين را تحول نبخشيدهولي هنوز سازمان

گرايي انقالبي يا پارلماني را بشكند، اشتراك سياسي گسترش يابد، نيروهاي سياست كشور دايرة بستة جناح
هاي سياسي يا نيروهاي اجتماعي تازه به صحنة سياست پاي گذارند و احزاب سياسي ازطريق پيوند سازماني جناح

حزب نيرومند براي تودة انبوه مردم جاذبه دارد و با گسترش: در اين مرحله، يك  )اجتماعي تشكيل شوند. ج
در اين مرحله، شيوة گسترش نهادمندي سياسي،  نهادمندي: دهد. د)ها را به حزب پيوند ميسازماني كارآمد، توده

حزبي، نظام تواند در سه شكل انجام شود: نظام تككند. نهادمندي ميشكل نظام حزبي ناشي از آن را مشخص مي
 ).1382و نظام چندحزبي (هانتينگتون،  دوحزبي

7. Distrust   
8. Needs  
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هاي اخالقي جامعة ي اخالقي مثبت درميان شهروندان و از پايهگيرجهت 1اعتماد اجتماعي
دموكراتيك است. جوهر اعتماد انتظارات (اخالقي و ابزاري) ناظر بر ديگري است. انتظار داريم 

پذيري باشد. هاي اخالقي مانند تعهد، صداقت و مسئوليتروابط ما با ديگري مبتني بر ارزش
ي متناسب با نيازهاي ايمني، شناختي و مادي زندگي ما انتظار داريم كيفيت عملكرد ديگر

است. سرماية اجتماعي خميرماية نظم در  2باشد. اعتماد اجتماعي يكي از ابعاد سرماية اجتماعي
گيري اخالقي مثبت زماني مثابة جهتجامعة مدني دموكراتيك است. درحقيقت، اعتماد به

با كنش ديگري سازگار ارزيابي كنند (همان:  شود كه افراد انتظارات ارزشي خود راحاصل مي
عقيدة اكثر محققان، اعتماد به نهادهاي سياسي براي روابط پايدار اساسي است. كاركرد ). به19

كند. اعتماد شهروندان را به ل و تداوم آن را بيشتر ميياعتماد اين است كه روابط را تسه
ن، مشروعيت و كارآيي دولت يدهد؛ بنابراد ميگذاري شده است پيونكه براي آنان پايه ينهادهاي

؛ 1998؛ هثرينگتون، 1998؛ برايثويت و لوي، 1968دهد (گامسون، دموكراتيك را افزايش مي
  ).2001به نقل از ميشلر و رز، 

دادن به شيوة نگرش و اعتقادات پراكندة شهروندان توان به شكلهاي احزاب مياز كارويژه
آشناكردن شهروندان با حقوق و تكاليف آنها و باالبردن سطح در چارچوب مرامي مشخص، 

دانش و آگاهي آنها از مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تشويق به مشاركت در انتخابات، 
ها و كوشش شكنيها و قانونانگاريها، سهلپشتيباني از منافع فرد و جامعه درمقابل تعدي

ها و تعهدهاي قانوني، اخالقي و اجتماعي نام برد تبراي واداركردن آنها به انجام مسئولي
  ).39: 1390؛ خيرآبادي، 90- 83: 1381(نوذري، 

مثابة نهاد اجتماعي و احزاب اند: احزاب بهدر اين پژوهش، احزاب در دو سطح مطالعه شده
 منزلة نوعي نظام مطرح است كه براي از كنشگران. در سطح نهادي، احزاب بهمثابة مجموعهبه

شود و در سطح خرد ارتباطات كنشگران احزاب با شهروندان عناصر ساختاري آن تأكيد مي
گيرد. شهروندان در برخورد با احزاب عناصر اين دو سطح را با انتظارات مورد توجه قرار مي

دهند؛ اگر انتظارات خود را با رفتار كنشگران و عملكرد احزاب سازگار ارزشي خود تطبيق مي
كنند. در اين نوع اعتماد (اعتماد اجتماعي به نهاد) نند به آنها اعتماد پيدا ميارزيابي ك

  اعتمادشونده صورت شخصي ندارد، بلكه اعتماد متوجه عملكرد نهادي است.

________________________________________________________ 
1. Social Trust   
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بودن آنها داللت دارند. براي 1مندهاي مربوط به اعتماد به احزاب بر مسئلهدر ايران پژوهش
  هاي تجربي پيشين ارائه كرد.الزم را ازطريق رجوع به پژوهشتوان شواهد اثبات اين مدعا، مي

  
  .  اعتماد به احزاب سياسي1جدول 

  محقق  عنوان
  مراتب

خيلي
خيلي   زياد  متوسط  كم  كم

  زياد
  2/5  6/20  8/24  1/35  3/14  )1383كمالي ( اعتماد به احزاب

  14  2/26  6/37  4/14  8/7  )1386شايگان ( به احزاباعتماد 
  1/7  4/15  7/21  37  8/18  )1387سازمان ملي جوانان ( ه احزاباعتماد ب

  1/1  5/12  2/52  3/34  1/35  )1388حيدري ( اعتماد به احزاب
  3/3  9  6/26  9/28  1/32  )1390عبداللهي ( اعتماد به احزاب

  
هاي مندبودن اعتماد به احزاب سياسي را از يافتهتوان مسئله، مي1استناد شواهد جدول به

هاي علمي، دريابد كه وجود استناد كرد. پژوهش حاضر درصدد است، با اتكا به نظريهتجربي م
چرا سطح اعتماد به احزاب پايين است؟ در پاسخ به اين سؤال، دو نوع استدالل اقامه شده 

حل نظري مسئله ارائه و در ادامه، با است: نظري و تجربي. نخست، در پرتو استدالل نظري، راه
  حل داوري شده است.درباب آن راه استدالل تجربي

  
  استدالل نظري

مثابة مفهومي كلي است. اعتماد اجتماعي ابعاد اعتماد به احزاب مصداقي از اعتماد اجتماعي به
است كه در اينجا سطح تعامل  2افتهيمختلفي دارد. يكي از ابعاد آن اعتماد اجتماعي تعميم

ابد و اعتماد به نهادها و اصناف اجتماعي در كانون يگروهي ارتقا ميگروهي به تعامل بيندرون
پس، در اين مقاله، اعتماد به احزاب سياسي مصداقي ). 14: 1383گيرد (غفاري، توجه قرار مي

در پرداختن به مسئلة اعتماد ميافته است. ياز اعتماد اجتماعي در بعد اعتماد اجتماعي تعميم
است.  3كرد. يكي از اين رويكردها، رويكرد نهاديتوان آن را با رويكردهاي مختلفي بررسي 

هاي منطقي كنند كه اعتماد ناشي از واكنشطرفداران رويكرد نهادي اين فرض را مطرح مي
________________________________________________________ 
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: 2002، به نقل از بريترز، 1990؛ نورت،1988افراد به عملكرد نهادهاي سياسي است (مارچ، 
اسي تأكيد دارند. براي آنان، اعتماد به طور معمول، بر اهميت نتايج سي). نهادگرايان، به202

نهادهاي سياسي تابع نتايج معطوف به عملكرد نهادهاست. اگر اعتماد امري جمعي باشد، 
خصوص حكومت، بر آن تأثيرگذار ها و ساختارهاي اجتماعي، بهتوان انتظار داشت كه نهاد مي

  گيرند.ة رويكرد نهادي قرار ميهاي زتومكا و اوفه در زمر). نظريه5: 1388پور، باشند (شارع
كند. زتومكا به پنج علت ساختاري براي ظهور فرهنگ اعتماد اشاره مينظرية زتومكا: 

تعبير دوركيم، ومرج هنجاري، يا بهو، متضاد آن، هرج 1اولين علت ساختاري انسجام هنجاري
ات اجتماعي را است. هنجارها، شامل قانون، اخالقيات و رسوم، شالودة مستحكم حي 2آنومي

كند. هنجارها حيات آورشان را تضمين ميكارآمد آنها سرشت الزام يآورند و اجرافراهم مي
هاي ثابتي هستند كه سازند، چون آنها طرحتر ميپذيربينيتر و پيشتر، منظماجتماعي را آسان

عتماد پيشكنند. احساس امنيت و قطعيت وجودي ابايدها و نبايدها را در جامعه مشخص مي
برآن، هنجارهايي اجرايي هم وجود دارند كه تناسب و ارتباط كند. عالوهبينانه را تقويت مي

  اند.تري با اعتماد دارند كه مستلزم صداقت، وفاداري و كنش متقابلمستقيم
است.  4و، متضاد آن، تغيير بنيادي 3دومين علت ساختاري اعتماد، پايداري نظم اجتماعي

تواند مرجع محكمي را ها پايدار و مستمر باشد، ميها، نهادها و نظامها، انجمنهاگر شبكة گرو
  براي زندگي اجتماعي، احساس امنيت و حمايت فراهم كند.

و، متضاد آن، رازداري و  5سومين عامل ساختاري اعتماد مربوط به شفافيت سازمان اجتماعي
مربوط به عملكرد، كارآيي، پيشرفت و  كاري گستردة سازمان است. دسترسي به اطالعاتپنهان

بينيها نوعي احساس امنيت و پيشها، نهادها و نظامهاي انجمنشناسيها و آسيبنيز ناكامي
ها قابل آورد. اگر ساختار، علت وجودي، اصول فعاليت و نتايج اين سازمانپذيري به وجود مي

آسان  ني دردسترس باشد و درك آنمشاهده باشد، آزادانه گزارش شود، براي نظارت و بازبي
  گاه مردم حاضر خواهند بود با اعتماد با آنها ارتباط برقرار كنند.باشد، آن

بودن محيطي است كه مردم انس و آشنايي يا، متضاد آن، بيگانه چهارمين عامل ساختاري،
  .زننددر آن دست به كنش مي

________________________________________________________ 
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قبال مردم يا ديگر نهادهاست كه سازمان در 1پنجمين شرط ساختاري، مربوط به پاسخگويي
گيرد. اگر سازماني دردسترس و داراي پذيري قرار ميناو مسئوليت 2درمقابل اين، خودسري

هاي الزم را دربارة ها و كنترلنييبنهادهايي با كاركرد مناسب باشد كه معيارها را تعيين كند، باز
ابد و انتظام ي، خطر سوءاستفاده تخفيف ميعمل بياوردرفتار و عملكرد كاركنان و همكاران خود به

رسميت شود. اگر مردم بتوانند زماني كه حقوقشان ازطرف سازمان بهها نيز تضمين ميرويه
شناخته نشده يا تعهدات ديگران درقبال آنها ناديده گرفته شده باشد، درمقام حل مشكل، به 

ا گزينة حامي و پشتيبان دست صورت، به نوعي بيمه يچنين نهادهايي متوسل شوند، درآن
  ).223-216: 1384خواهند يافت و درنتيجه، احساس امنيت بيشتري خواهند كرد (زتومكا، 

نظر از تشريح فرهنگ اعتماد و ساختار مرتبط با آن، اعتماد را مبتني بر سه زتومكا، صرف
ت عملكرد از ثب«داند. حسن شهرت عبارت است عنصر حسن شهرت، كارآمدي و ظواهر نيز مي

كارآمدي «كند: گونه تعريف ميزتومكا كارآمدي را اين». كنشگران در دو سطح فردي و نهادي
عبارت ديگر، متوجه كردار واقعي، رفتار حال حاضر و نتايج به دست آمده فعلي امين است. به

ين منشأ سوم اعتماد از ا». گرددكارآمدي به عملكرد و وضعيت حال حاضر فرد و سازمان برمي
  ).71تواند منبع اعتماد باشد (همان: يديدگاه ظاهر افراد است. داشتن ظاهر مناسب نيز م

ساز اعتماد به توانند زمينهخوبي طراحي شوند، مينظر اوفه، اگر نهادها بهبهنظرية اوفه: 
م. او ايم و هيچ پيوند اجتماعي مشتركي با آنها نداريافرادي باشند كه هرگز با آنها تماس نداشته

، يطرفيت، بينهادها تمركز كرده است. منابع هنجاري نهادها، عموم يل منابع هنجاريبر تحل
دهند كه ينان ميكنند. نهادها اطموضوح ابالغ ميخود را به يهاروش يدامنصحت و پاك

است. پس،  ياسيعهدة نظام سمسئوليت منافع گوناگون جامعه، چنانچه درمعرض خطر افتد، به
نه كور و نه خودكار است، بلكه به عملكرد نهادها وابسته  ياسيستند. اعتماد سين يخنث نهادها

نهادها را بدانند و دنبال كنند.  ييدهند شهروندان اهداف نهايطور مؤثر اجازه ماست كه به
در استفاده از منابع  يدامندر انتخابات، پاك يطرفيك، ازجمله بين دموكراتينه، قوانيزمنيدرا
دشده يتول يبرابر به عدالت و تمام انتظارات اجتماع يدرمقابل قانون و دسترس ي، برابريومعم

، مبتني بر انسجام ياسين، اعتماد سيگذارد. بنابراير ميبر رابطة شهروندان با حكومت تأث
رد يگيشهروندان قرار م يابيزان ارزيقاً تحت تأثير مينهادها و نتايج عملكرد نهادها، عم يهنجار

برد كه افرادي كه در نهادها فعاليت هايي نام مياوفه از ارزش ).248- 240: 1384(تاجبخش، 

________________________________________________________ 
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بايست آنها را رعايت كنند تا بتوانند اعتماد افرادي را جلب كنند كه با آنها سروكار كنند مي
  هاي اعتمادآفرين نهادها به شرح ذيل است:دارند. ارزش

  
 عدالت حقيقت 

 انصاف گوييحقيقت منفعل

 همبستگي وفايي به عهد فعال

  )1384 تاجبخش، ؛1999 اوفه،( نهادها ينياعتمادآفر ارزش
  

گويي پايبند ميدهند، چون اعضاي خود را به فضيلت حقيقت. نهادها اعتماد را تعميم مي1
عهد، به. وفاي به2گويي اعتمادساز اصلي در بسياري از الگوهاي نهادي است. سازند. حقيقت

. نهادهايي 3شمردن قراردادها تأثيري جدي در اعتماد افراد به نهادها دارد. ه فضيلت محترمويژ
كنند. برابري در مقابل قانون و كه عملكردي منصفانه دارند نيز به تعميم اعتماد كمك مي

بناي پتانسيل . سنگ4آيند. شمار ميهاي استاندارد انصاف بهمساوات در مشاركت، نمونه
  ).256: 1384ريني همبستگي است (تاجبخش، اعتمادآف

هاي نهادي برطبق توانايي تعميم نهادها تأثير دوسويه دارد. اگر استنباط اين باشد كه رژيم
تواند شكوفا كنند، روابط افقي و عمودي ميگفته نسبتاً خوب عمل ميچهار معيار كلي پيش

شناسند و به يكديگر جامعه ميدهندة شود. درنتيجه، شهروندان همديگر را عناصر تشكيل
  ).256كنند (همان: اعتماد مي

شده، دستگاه نظري متناسب با مسئلة اين هاي نظري مطرحاكنون، برمبناي استدالل
كنيم. ساختار منطقي دستگاه و تبيين نظري اعتماد به احزاب را اقامه مي 1سازيمپژوهش را مي
  صورت است:ايناين نوشتار به

  ])كارآمدي)  (شفافيت سازماني * انسجام هنجاري ( ه احزاب سياسي) [(اعتماد ب 
كارآمدي، با شرط وجود انسجام هنجاري و صورت است كه منطق استدالل نظري بدين

شده از تمام شود. در دستگاه نظري ساختهشفافيت سازماني، به اعتماد به احزاب منجر مي
شود، بلكه با توجه به مسئلة پژوهش استفاده نميها كنندة اعتماد در نظريههاي تبيينعلت

اي ساخته شده تلفيقي يهاي موجود، دستگاه معرفتـ مفهومي نظريهازطريق بازسازي عقالني
كنندة كارآمدي، انسجام هنجاري و شفافيت سازماني و از هاي تبييناست. از نظرية زتومكا علت

________________________________________________________ 
1. Constructing 
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راج شده است. اين دستگاه بنيان نظري كنندة كارآمدي استخنظرية اوفه نيز علت تبيين
  آيد.حل نظري پژوهش از آن بيرون ميپژوهش است كه راه

  
  هاي پژوهشفرضيه

  :شودمي استنتاج صورتنيا به مقاله هايهيفرضي قانون ـ ياسيق منطقي برمبنادر اينجا 
د به احزاب گاه ميزان اعتمااگر ميزان درك از كارآمدي احزاب بيشتر باشد، آن فرضية اول:
  ابد.ينيز افزايش مي

گاه ميزان اعتماد اگر ميزان درك از انسجام هنجاري احزاب بيشتر باشد، آنفرضية دوم: 
  ابد.يبه احزاب نيز افزايش مي

گاه ميزان اعتماد اگر ميزان درك از شفافيت سازماني احزاب بيشتر باشد، آن فرضية سوم:
  ابد.يبه احزاب نيز افزايش مي

اعتماد به احزاب تابعي از تركيب متغيرهاي علي ناظر بر درك از  تركيبي:فرضية 
اي كه هرچه درك گونهكارآمدي، درك از شفافيت سازماني و درك از انسجام هنجاري است؛ به

از كارآمدي، درك از شفافيت سازماني و درك از انسجام هنجاري احزاب بيشتر باشد، اعتماد به 
  .شوداحزاب نيز بيشتر مي

  

  يشناسروش چارچوب
تعريف عملياتي مفاهيم گذر از سطح نظري به سطح تجربي : تعريف و نحوة سنجش مفاهيم

سازد. در سطح نظري، مفاهيم فرضيات انتزاعي هستند. تطبيق اين مفاهيم با پذير ميرا امكان
اعده، هاي قابل مشاهده است. براساس اين قواقعيت نيازمند تعريف و تبديل آنها به سنجه

  ايم.ها را تعريف كردهمفاهيم مورد استفاده در فرضيه
گيري اخالقي مثبت درميان شهروندان است. اعتماد اجتماعي جهت: اعتماد اجتماعي

حال، در اين پژوهش اعتماد مورد نظر ما حاوي اعتماد اجتماعي داراي ابعاد مختلف است. بااين
  نهادي. . اعتماد2شخصي . اعتماد بين1دو بعد است: 

چهره در فضاي كنشي محدود بهفردي و چهرهمبتني بر روابط بينشخصي: اعتماد بين
كند. كادرها عادي، است. اين نوع اعتماد در تعامل با كنشگران احزاب سياسي تجلي پيدا مي

شوراي مركزي، سخنگو، رؤسا، دبيركل دفتر سياسي و رهبري احزاب معرف كنشگران احزاب 
  اند.دهسياسي تعريف ش
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  شخصيهاي اعتماد بين.  معرف2جدول 
هاي تعهدويژگي

  عمومي
 اعتماد به احساس وظيفه و دلسوزي كارگزاران احزاب نسبت به مردم؛ -

  دادن منافع ملي بر منافع حزبي كارگزاران احزاب.اعتماد به ترجيح - 

هاي ويژگي
  تخصص

  م وظايف؛اعتماد به تخصص و مهارت الزم كارگزاران احزاب براي انجا -
  اعتماد به تجربه و پختگي كارگزاران احزاب براي انجام وظايف؛ - 
  اعتماد به توان اجرايي باالي كارگزاران احزاب. - 

  هاي تدبيرويژگي

 اعتماد به تدبير و دورانديشي كارگزاران احزاب براي حل مشكالت؛ -
هاي مناسب در مواجهه با حلاعتماد به كارگزاران احزاب جهت ارائة راه - 
  شكالت جامعه؛م

  اعتماد به كارگزاران احزاب جهت استفادة درست از امكانات كشور؛ - 
  اعتماد به خالقيت و نوآوري كارگزاران احزاب در ادارة امور كشور. - 

هاي فردي ويژگي
  و اخالقي

 كاري؛اعتماد به كارگزاران احزاب جهت داشتن صداقت و درست -

 گذاري به مردم؛خدمت اعتماد به كارگزاران احزاب جهت داشتن روحية - 

  اعتماد به پايبندي به قول و قرار كارگزاران احزاب. - 
  

اي گونهموجود در سطوح فرافردي است؛ به يهااعتماد نهادي حامل شبكه: ياعتماد نهاد
ها، تر مانند گروههاي اجتماعي انتزاعيكه اعتماد به اشخاص جاي خود را به اعتماد به مقوله

دهد. حوزة تعامل و ارتباط در اينجا از سطح روابط و تعامل درونماعي مينهادها و اصناف اجت
ابد. در اين پژوهش، منظور ما از اعتماد نهادي يگروهي و نهادي ارتقا ميگروهي به تعامل بين

  اعتماد شهروندان به نهاد احزاب سياسي است.
  

  هاي اعتماد نهادي. معرف3جدول 
 وق شهروندي؛اعتماد به حمايت احزاب از حق - 
ها، به معرفي هاي خود در استاناعتماد به احزاب دربارة اينكه با كسب اطالع و نظر شعبه - 

  كنند؛نامزدهاي انتخاباتي اقدام مي
اعتماد به احزاب از جهت اينكه از مطالبات، مسائل، تقاضاهاي اجتماعي و افكار عمومي در جامعه  - 

 آگاهي دارند؛

هت اينكه مطالبات، مسائل، تقاضاهاي اجتماعي و افكار عمومي را به دولت اعتماد به احزاب از ج - 
  دهند؛انتقال مي

هاي قوة اعتماد به احزاب ازجهت اينكه برنامة منظمي براي كسب قدرت و دراختيارگرفتن پست - 
 هاي مذكور دارند؛مقننه و مجريه ازطريق واردساختن نمايندگان متعهد خود در پست

هاي سياسي و اجتماعي را به اعضاي خود و مردم ينكه احزاب نحوة مشاركت در فعاليتاعتماد به ا - 
 دهند؛آموزش مي
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توانند مردم را براي مشاركت در ترين نهاد در ايران هستند كه مياعتماد به اينكه احزاب مهم - 
  هاي سياسي ازجمله انتخابات بسيج كنند؛فعاليت

  ردن فضاي سياسي در ايران؛كاعتماد به احزاب درجهت رقابتي - 
  عنوان نهاد اصلي دموكراسي در ايران؛اعتماد به احزاب به - 
  كنند؛آفريني سياسي و تشويش افكار عمومي خودداري مياعتماد به احزاب درجهت اينكه از تشنج - 
  گيرند.اعتماد به اينكه احزاب سياسي اعضاي خود را از ميان مردم و نخبگان جامعه مي - 

  
آمده از فعلي امين (احزاب) است و دستج بهيكارآمدي متوجه عملكرد واقعي و نتامدي: كارآ

  كي با مفاهيمي چون كارآيي و اثربخشي دارد.يارتباط نزد
  

  هاي كارآمدي.  معرف4جدول 

  سازمانيبعد درون
 هاي سياسي به اعضاي خود؛آموزش نحوة مشاركت در فعاليت -

  گذاري؛و قانون ياجراي هايداشتن برنامه براي كسب پست - 
  .رساني مواضع خود به مردمهاي مختلف براي اطالعداشتن رسانه -

سازماني بعد برون
در ارتباط با 
  شهروندان

 هاي رأي؛آوردن شهروندان به پاي صندوق -
 ؛يگذاري و اجرايهاي سياستتقاضاهاي مردم به عرصهانتقال مطالبات و  - 

 ؛صورت عادالنهتوزيع منابع جامعه به - 

  .آشناسازي مردم با حقوق خود - 

سازماني بعد برون
در ارتباط با نظام 

  سياسي

 هاي نامناسب دولت و حزب حاكم؛انتقاد از سياست -

 ايجاد مشروعيت سياسي؛ - 

 ؛ساالري در نظام سياسيايجاد شايسته - 

  .هاي سياسي و اقتصاديممانعت از حضور نظاميان در عرصه - 
  

بين وضعيتي است كه در آن، احزاب آنچه را كه بايد انسجام هنجاري مانسجام هنجاري: 
يا نبايد انجام دهند مشخص كرده باشند و تصور روشني از هنجارها، قوانين، آداب و رسوم و 

  اصول اخالقي داشته باشند.
  هاي انسجام هنجاري. معرف5جدول 

 گيرد؛هاي احزاب براساس قوانين و مقررات روشن صورت ميفعاليت - 
 هاي حزبي پايبند هستند؛ها، اهداف و سياستحزاب به اصول، برنامهاعضاي ا - 

 كنند؛احزاب در هنگام انتخابات از تخريب احزاب رقيب خودداري مي - 

 احزاب به قوانين انتخاباتي هنگام انتخابات پايبند هستند؛ - 

 هايشان استمرار و دوام دارند؛احزاب در پيگيري و اجراي برنامه - 

 يران از  ثبات برخوردارند.احزاب در ا - 



 1394، تابستان 2 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

118 

 

شفافيت سازماني عبارت است از دسترسي به اطالعات درباب عملكرد، شفافيت سازماني: 
  هاي احزاب سياسي.ها، سطوح پيشرفت و همچنين موانع و محدوديتقابليت و توانايي

  

  هاي شفافيت سازماني. معرف6جدول 
 شود؛نجام ميعضوگيري درميان احزاب با توجه به اصول مشخص ا - 

 اند؛هاي خارجي شكل گرفتهاحزاب به دور از جريان - 

 كنند؛احزاب مواضع خود را به طور شفاف براي مردم بيان مي - 

 گيرند براساس قوانين است؛اي كه احزاب ميبودجه - 

 دهند؛مجموعه كارگزاران احزاب اطالعات مربوط به عملكرد خود را در اختيار مردم قرار مي - 

 داران، تجار و بازاريان برخوردار نيستند؛گونه پشتوانة مادي غيرقانوني مانند بانكزاب از هيچاح - 

 هاي داخلي مانند نظاميان و دولت ندارند؛گونه وابستگي به قدرتاحزاب هيچ - 

ي اي مانند رسوايي مالي يا اخالقي اتفاق بيفتد، اطالع كافاگر درميان رهبران و اعضاي احزاب رسوايي - 
 كنند؛را به اعضاي حزب و مردم ارائه مي

  كند.اگر در جمهوري اسالمي احزاب دچار تخلف، ازجمله تخلفات مالي شوند، قانون با آنها برخورد مي - 
  

  روش پژوهش
، اما برمبناي اندصورت فازي گردآوري شدهها بهدادهصورت كه اينروش اين پژوهش فازي است، به

ن ساده اجرا شده است. عنصر كليدي در روش فازي تابع عضويت فازي و هاي فازي، رگرسيوداده
طور نسبي بين چيز بهشناسي فازي، همهدر روشبندي ميزان عضويت در يك مجموعه است. درجه

درجة عضويت اعضاي يك  شود و حقيقت چيزي بين صفر و يك است.بندي ميصفر و يك درجه
كند؛ مثالً، ارزش يك مبين عضويت كامل و يك اختيار مي هايي را در بازة صفر ومجموعه، ارزش
   ).1388معناي عدم عضويت كامل است (ر.ك: ساعي، ارزش صفر به

گاه، شود؛ آنمثابة مجموعة فازي در نظر گرفته ميدر روش فازي، مفهوم مورد سنجش به
گزاره در بازة  شود. در اين روش، صدق يكنوع و ميزان عضويت اعضا در آن مجموعه تحليل مي

هاي صفر هاي فازي مبتني بر ارزششود. درجة عضويت در مجموعه گزارهصفر و يك فرض مي
هايي نسبتمنزلة ارزشنابين و كامالً غيرصادق بهيهاي زباني كامالً صادق، بو يك است. ارزش

بتني بر هاي مشوند. داوري تجربي فازي درباب فرضيهر مييشده در بازة صفر و يك تعبداده
 يهايا كذب عضويت در مجموعه است. درجة عضويت اعضاي يك مجموعه، ارزشيدرجة صدق 

كند؛ داوري تجربي مبين درجة تطابق شواهد تجربي در بازة را در بازة صفر و يك اختيار مي
معناي عدم تطابق صفر و يك با فرضيه است. ارزش يك مبين تطابق كامل و ارزش صفر به



 "اي دربارة دانشجويان دكتري دانشگاه تربيت مدرسمطالعه" اعتماد به احزاب سياسي

119 
  

تابع عضويت فازي است كه اين تابع ازطريق فازي 1ري فرضيه نيازمند برساختنكامل است. داو
هاي فازي مفاهيم برمبناي شود (همان). در اين پژوهش، درجهسازي مفاهيم، عملياتي مي

  تعيين شده است:  7هاي جدولارزش
  

  )1388؛ نقل از ساعي، 2008هاي فازي (ريگين، . ارزش7جدول 
  يبنددرجه برچسب زباني
  /.99 2عضويت كامل

  /.75 3بيشترين درون مجموعه
  /.50 4گذارنقطه

  /.25 5بيشتر بيرون از مجموعه
  0./1 6عضويت كامل عدم

  
  استناد جدول ارزش، براي هريك از مفاهيم به شرح زير مقياس فازي ساخته شده است:به

)، 0,75وعه اعتماد ()، عمدتاً عضو در مجم0,99عضويت كامل در مجموعه اعتماد ( اعتماد
عضو در )، عدم 0,25)، عمدتاً غيرعضو در مجموعه اعتماد (050نقطه گذار (.

  )0,01مجموعه اعتماد (
شفافيت
  سازماني

)، عمدتاً عضو در مجموعه شفافيت 0,99عضويت كامل در مجموعه شفافيت (
عضو  م)، عد0,25)، عمدتاً غيرعضو در مجموعه شفافيت (050)، نقطه گذار (.0,75(

  )0,01در مجموعه شفافيت (
انسجام
  هنجاري

)، عمدتاً عضو در مجموعه انسجام 0,99عضويت كامل در مجموعه انسجام (
عضو  )، عدم0,25عضو در مجموعه انسجام ()، عمدتاً غير050)، نقطه گذار (.0,75(

  )0,01در مجموعه انسجام (
مدتاً عضو در مجموعه كارآمدي )، ع0,99عضويت كامل در مجموعه كارآمدي ( كارآمدي

)، عدم 0,25)، عمدتاً غيرعضو در مجموعه كارآمدي (050)، نقطه گذار (.0,75(
  )0,01عضو در مجموعه كارآمدي (

  

________________________________________________________ 
1. Construction 
2. Full Membership 
3. Mostly in 
4. Cross- over Point 
5. Mostly out 
6. Full non Membership 
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  جمعيت آماري
تربيتسايت مركزي دانشگاه جمعيت آماري اين پژوهش، مجموعه دانشجويان دورة دكتري 

پژوهش، ازجمله كمبود امكانات مالي، هاي خاص حاكم بر اين تيمدرس است. محدود
گستردگي و فقدان دسترسي به جامعة آماري موجب شده است كه انتخاب و بررسي حجم 

 1گيري غيراحتمالينمونة متناسب با جامعة آماري ميسر نباشد. در چنين وضعيتي، روش نمونه
 يداد از واحدهاشناختي اين است كه با چه تعترين سؤال روشمهم ،صادق است. در اين روش

توانيم معيار انتخاب توان گفت كه ميتوان درباب نظريه داوري كرد. در پاسخ ميتجربي مي
كه دستيابي  يواحدهاي تجربي را تعداد متغيرها قرار دهيم. با استناد به اين معيار، در موقعيت

صد مورد را كم يكازاي هر متغير، دستتوان بهپذير نباشد، ميبه واحدهاي تجربي كثير امكان
). با توجه به اينكه تعداد متغيرهاي اين پژوهش سه متغير 196: 1386در نظر گرفت (ساعي، 

كارآمدي، انسجام هنجاري و شفافيت است، سيصد نمونه براي پژوهش در نظر گرفته شده 
ابتدا ترتيب، اينبندي استفاده شده است. بهگيري سهميهگيري از روش نمونهاست. براي نمونه

تعداد دانشجويان براساس دانشكده مشخص شد و بعداً براساس سهم هر دانشكده اطالعات از 
  آنان گردآوري شده است.

نامه، از اعتبار در اين پژوهش، جهت حصول اطمينان از اعتبار پرسشها: اعتبار معرف
نظر نامه به، پرسشبر استاد راهنما و مشاورمحتوايي استفاده شده است. براي اين منظور، عالوه

هاي مورد هاي الزم دريافت شد. براي سنجش مقياسرسيد و راهنمايي 2يكي از استادان
منظور، بعد از هميناستفاده در تحقيق نيز از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. به

سپس، نفري انجام گرفت، اي بيستنامة اوليه، آزمون مقدماتي با نمونهساختن و تدوين پرسش
شده در آزمون مقدماتي، جهت انجام آزمون پايايي، سؤاالت تحقيق آوريبرمبناي اطالعات جمع

ها، ها تحت بررسي قرار گرفت. سپس، با محاسبة ضرايب هريك از شاخصو مجموعة گويه
ها كه ضريب آلفاي مقياس را كاهش دادند از مقياس حذف شدند. با توجه به نتايج برخي گويه
ها تحت آزمون قرار گرفت كه نتايج اين آزمون نامة اصلي، مجدداً پايايي گويهپرسشحاصل از 
  آمده است. 8در جدول 

   

________________________________________________________ 
1. None-Probability Sampling 

 ماعي دانشگاه تهران.استاد دانشكدة علوم اجتدكتر غفاري،  .2.
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  كرونباخ يآلفا بيضر. 8 جدول
  ضريب آلفاي كرونباخ شاخص
  0,70 شخصياعتماد بين

  0,84 اعتماد نهادي
  0,76 شفافيت سازماني
  0,75 انسجام هنجاري

  0,94 كارآمدي
  
  ربيتحليل تج

هاي هاي تجربي تحليل و در ادامه، ازطريق گزارهدر اين بخش، ابتدا چگونگي توزيع داده
، درباب صدق يا كذب تبيين نظري استدالل تجربي اقامه شده است. در تحليل يامشاهده

  گيرد.اي تحت آزمون تجربي قرار ميهاي مشاهدهحل نظري مسئله ازطريق گزارهتبييني، راه
  

  فيتحليل توصي
 7/71اند؛ درصد زن بوده 32درصد از پاسخگويان مرد و  68دهد هاي تجربي نشان ميداده 

درصد نيز متاركه كرده بودند؛ توزيع دانشجويان  03/0درصد متأهل و  28درصد از آنها مجرد، 
 30/17انساني، درصد علوم 28مهندسي، درصد فني 33شرح است: اينبراساس دانشكده به

درصد در  74درصد هنر. ازنظر توزيع سني،  7/9پايه و درصد علوم 7/11پزشكي، درصد علوم
 1؛ 36–32درصد در گروه سني  7/3؛ 32–28درصد در گروه سني  3/19؛ 28–24گروه سني 

درصد در گروه سني  07/0؛ و 44–40درصد در گروه سني  3/1؛ 40–36درصد در گروه سني 
 اند. به باال قرار داشته 44

  شخصي، نهادي و اعتماد كل ارزيابي شده است. اعتماد به احزاب در سطح بين به احزاب: اعتماد
شخصي است كه طي آن اعتماد اولين معرف تجربي اعتماد بيناعتماد به كارگزاران احزاب: 

  آمده است.  9هاي تجربي اين متغير در جدول به كنشگران احزاب مطالعه شده است. داده
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 احزاب كارگزاران به عتمادا شاخص. 9 جدول

گفتارهاي ناظر بر اعتماد به
  پاسخبي  99/0  75/0  5/0  25/0  01/0  كارگزاران احزاب

اعتماد به احساس وظيفه و دلسوزي
  0  0  3  20  36,3  40,7 كارگزاران احزاب

دادن منافع ملي بهاعتماد به ترجيح
  0  0,7  5,3  17,7  32,7  42,7 منافع حزبي كارگزاران احزاب.

اعتماد به تخصص و مهارت الزم
 كارگزاران احزاب

35  34  27,7  2,3  1  0  

اعتماد به تجربة كارگزاران احزاب براي
  0  0,3  6,7  30  36,3  26,7 انجام مطلوب وظيفه

  0  0,7  5,7 26 34 33,7 اعتماد به توان اجرايي كارگزاران احزاب
اعتماد به تدبير و دورانديشي كارگزاران

  0  0,7  4  15,3  31,3  48,7 احزاب

اعتماد به كارگزاران احزاب جهت ارائة
  0,3  0  5  24,7  36,3  33,7 هاي مناسبحلراه

اعتماد به كارگزاران احزاب جهت
  0  0,7  1,7  16  42,7  39 استفادة درست از امكانات

اعتماد به خالقيت و نوآوري كارگزاران
  0,7  1  3,3  18,7  32  44,3 احزاب

كاري كارگزاراناعتماد به صداقت و درست
  0  0  4,7  19,7  26  49,7 احزاب

  0  0,7  4,3 20,7 29,7 44,7 گزاري كارگزاراناعتماد به روحية خدمت
اعتماد به پايبندي كارگزاران احزاب به

  0  0  3  11  25,3  60,7 قول و قرارها

  08/0  48/0  08/4 6/20 5/33 6/46 شاخص اعتماد به كارگزاران احزاب
  

درصد از پاسخگويان در مجموعه عدم عضو  6/46دهد كه  نشان مي 9شواهد جدول شماره 
درصد در مجموعه  6/20درصد در مجموعه عمدتاً غير عضو،  5/33قرار دارند و به همين ترتيب 

 درصد در مجموعه عضويت كامل در 48/0درصد در مجموعه عمدتاً عضو و  08/4ي گذار،  نقطه
  ار دارند.مجموعه اعتماد به كارگزاران احزاب قر
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  احزاب نهاد به اعتماد شاخص. 10 جدول
  99/0  75/0  5/0 25/0 01/0 گفتارهاي ناظر بر اعتماد به نهاد احزاب
  1,7 6,7  29 25,3 37,3 اعتماد به حمايت احزاب از حقوق شهروندي
گرياعتماد به احزاب از جهت داشتن شعب در د

  1,3  10  26,1  30,8  31,8 هاي كشوراستان

داشتن از مطالبات،احزاب از جهت آگاهياعتماد به
  0,3  19,3  26  30,3  24 مسائل و افكار عمومي جامعه

اعتماد به احزاب از جهت انتقال مطالبات، مسائل و
  1  10  32,3  25,7  31 افكار عمومي به دولت

اعتماد به احزاب درباب داشتن برنامه منظم جهت
  2,7  14  29,3  34,7  41,3 كسب قدرت

  1 3,7  19,3 34,7 4103 احزاب درباب آموزش اعضاي خوداعتماد به
ترين نهاد براي بسيجاعتماد به احزاب از جهت مهم

  3,3  14,3  40,7  21,3  40,7 سياسي مردم

كردن فضاياعتماد به احزاب از جهت رقابتي
  5,7  28,3  26,3  22,7  28,3 سياسي كشور

  5  10,7  17,7 24,4 42,1 مثابة نهاد اصلي دموكراسياعتماد به احزاب به
آفرينياعتماد به احزاب ازجهت خودداري از تنش

  3,3  6,7  21,7  35  33,3 سياسي

اعتماد به احزاب از جهت انتخاب اعضاي خود در
  0,3  5,3  17,7  28  48,7 ميان مردم و نخبگان

اعتماد به احزاب از جهت صرف بودجه در امور
  3  5,4  28,8  35,1  27,8 داخلي خود

ترين نهاد نمايندهبه احزاب از جهت مهم اعتماد
  3  10  17,7  26,7  42,7 مردم در حكومت

  3  10  7/17 7/26 7/42 شاخص اعتماد به نهاد احزاب
  

درصد  7/26عضو در مجموعه اعتماد، درصد عدم 7/42دهد نشان مي 10شواهد جدول 
د عمدتاً عضو در درص 10گذار، درصد در نقطه 7/17عمدتاً غيرعضو در مجموعه اعتماد، 

درصد عضويت كامل در مجموعه اعتماد به نهاد احزاب قرار دارند. همان 3مجموعه اعتماد و 
عضو در دهد بيشتر پاسخگويان در دو مجموعه عدمنشان مي 10و  9هاي طور كه شواهد جدول

  مجموعه اعتماد و عمدتاً غيرعضو در مجموعه اعتماد قرار دارند.
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  افيت سازماني. شاخص شف11جدول 
  99/0  75/0  5/0  25/0 01/0 گفتارهاي ناظر بر شفافيت سازماني

اعتماد به احزاب از جهت عضوگيري با توجه به اصول
  0,3  10,7  28  27,7  30,7 مشخص

گيري آنان به دور ازاعتماد به احزاب از جهت شكل
  4  9,7  36,5  25,4  24,4 هاي خارجيجريان

طورن مواضع خود بهاعتماد به احزاب از جهت بيا
  1,3  5,7  16,3  37,3  39,3 شفاف

  0,7  7  25  32,7 34,7 اعتماد به احزاب از جهت گرفتن بودجه براساس قانون
اعتماد به احزاب از جهت دراختيارقراردادن اطالعات

  1  2  15,8  32,2  49 مربوط به عملكرد خود

اعتماد به احزاب از جهت بيان شفاف و صادقانه
  0  1,3  11,3  38,3  49 هاي خودطرح ها وبرنامه

هاياعتماد به احزاب از جهت عدم استفاده از پشتوانه
  0,7  5,3  13,3  23  57,7 غيرقانوني

هاياعتماد به احزاب از جهت عدم وابستگي به قدرت
  2  1  13  20  60 داخلي مانند نظاميان و ...

هاياعتماد به احزاب از جهت عدم استفاده از رانت
  0,3  2  13,7  26  58 دولتي

رساني در مورداعتماد به احزاب از جهت اطالع
  0,3  2,7  8  18,7  70,3 هاي اخالقي يا مالي رهبران و اعضاي خوديرسواي

رساني در زمينه برنامهاعتماد به احزاب از جهت اطالع
  0,3  1,7  9  25  64 هاي اشتباه خود

  1  5,7  20,1  26,8 46,5 اعتماد به قانون از جهت برخورد با تخلف احزاب
  1  5/4  5/17  7/27 6/48 شاخص شفافيت سازماني

  
درصد از پاسخگويان در مجموعه عدم  6/48دهد كه  نشان مي 11شواهد جدول شماره 

درصد در  5/17درصد در مجموعه عمدتاً غير عضو،  7/27عضو قرار دارند و به همين ترتيب 
درصد در مجموعه عضويت كامل  1تاً عضو و درصد در مجموعه عمد 5/4ي گذار،  مجموعه نقطه

  در مجموعه شفافيت سازماني قرار دارند. 
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  يهنجار انسجام شاخص. 12 جدول
  99/0  75/0  5/0  25/0 01/0 گفتارهاي ناظر بر انسجام هنجاري

  2  10  28  30,3 29,7 هايشاناعتماد به احزاب از جهت استمرار برنامه
درت كافي براياعتماد به احزاب از جهت داشتن ق

  2,7  7,3  25,3  29,3  35,3 هايشاناجراي برنامه

  3  8  21,7  27,3 40 اعتماد به احزاب از جهت داشتن ثبات
هايشانبودن فعاليتاعتماد به احزاب از جهت مبتني

  1  5,3  23,7  37  33 براساس قوانين روشن

اعتماد به احزاب از جهت پايبندبودن اعضاي آنان به
  1,3  10,3  24,7  36,7  27 هاي حزبيداف و سياستها، اهبرنامه

اعتماد به احزاب از جهت عدم تخريب احزاب رقيب در
  0  1  13,7  22,3  63 زمان انتخابات

  1,7  4,4  21,1  29,5 43,3 اعتماد به احزاب از جهت پايبندي به قوانين انتخاباتي
  6/1  6/6  6/22  4/30 7/38 شاخص انسجام هنجاري

  
درصد از پاسخگويان در مجموعه عدم  7/38دهد كه  نشان مي 12ره شواهد جدول شما

درصد در  6/22درصد در مجموعه عمدتاً غير عضو،  4/30عضو قرار دارند و به همين ترتيب 
درصد در مجموعه عضويت  6/1درصد در مجموعه عمدتاً عضو و  6/6ي گذار،  مجموعه نقطه

  كامل در مجموعه انسجام هنجاري قرار دارند. 

  . شاخص كارآمدي13جدول 
  99/0  75/0  5/0  25/0 01/0 گفتارهاي ناظر بر كارآمدي

هاي رأياند شهروندان را به پاي صندوقاحزاب توانسته
  5  19  30,3  26,3  ,19  بياورند

اند با مشاركت مردم در انتخابات باعثاحزاب توانسته
  1,3  9,7  25,3  27,3  36,3  شوندمشروعيت نظام سياسي 

صورت عادالنهاند منابع را در جامعه بهتوانسته احزاب
  0  1,3  16,4  29,8  52,5  توزيع كنند

كه دريهاي حزباند پيوسته از سياستاحزاب توانسته
قدرت است انتقاد كنند و اجازه ندهند حزب حاكم 

  برخالف مصالح سياسي كشور گام بردارد
46,8  28,8  18,1  5,7  0,7  

  1  5,7  20,7  36,7 36 شاركت مردم در سياست شونداند باعث ماحزاب توانسته
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  99/0  75/0  5/0  25/0 01/0 گفتارهاي ناظر بر كارآمدي
از استبداد سياسي جلوگيريانداحزاب سياسي توانسته

  0,7  5,7  14,8  32,6  64,3  كنند

هاي آموزشي براي اعضاي خود،احزاب با برگزاري دوره
ت در عرصة سياسي آماده ياند آنان را براي فعالتوانسته

  كنند
42,7  28,7  22,7  5,3  0,7  

هاي منظمي براي تعييناند برنامهاب  توانستهاحز
هاي رياست كانديداهاي حزبي خود جهت كسب پست
  جمهوري و پارلمان داشته باشند

33,3  34,7  23,3  7,3  1,3  

اند مطالبات، تقاضاها و افكار عمومي را بهاحزاب توانسته
  0,3  7,7  20,3  37,7  34  دولت انتقال دهند

هاي نامناسب دولت،تقاد از برنامهاند با اناحزاب توانسته
  1,7  4..8  19,7  32,8  35,5  دولت را پاسخگو كنند

هاي خود را هنگام انتخابات ازاند برنامهاحزاب توانسته
ها، هاي حزبي، شعارهاي انتخاباتي، سخنرانيطريق بيانه

  اي و مطبوعات به مردم اعالم كنندميزگردهاي رسانه
18,4  28,8  33,1  16,7  3  

اند مانع از حضور نظاميان در عرصةحزاب توانستها
  1  4,4  16,4  24,8  53,4  سياست شوند

هاي عالي كشور را براساساند پستاحزاب توانسته
  1  2,7  10  22,7  63,7  ساالري در بين افراد تقسيم كنندشايسته

  0,3  3,7  20,3  30,3 45,3 اند دولت را موظف به اجراي قانون كننداحزاب توانسته
اند در نظام سياسي و مدني كشور موجباحزاب توانسته

  0,3  2,7  10  23,3  63,7  هاي اخالقي شوندكاهش رذيلت

اند تبعيض اقتصادي و سياسي را از جامعهاحزاب توانسته
  0  1,7  9,3  30,7  58,3  بزدايند

  1  3,3  17,1  33,1 45,5 اند مردم را با حقوق شهروندي آشنا سازنداحزاب توانسته
هاي ارتباطي باشند كه دراند داراي رسانهاحزاب توانسته

  2,7  11,7  25,3  32,3  28  ها و مواضع خود را بيان كنندآن ديدگاه

هايهاي اقتصادي را از دستگاهاند فعاليتاحزاب توانسته
  1,3  2,3  11  29,4  55,9  سياسي و نظامي حذف كنند

  2/1  4/6  16/19  04/30 8/43  شاخص كارآمدي
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درصد از پاسخگويان در مجموعه عدم  8/43دهد كه  نشان مي 13اهد جدول شماره شو
درصد در  16/19درصد در مجموعه عمدتاً غير عضو،  04/30عضو قرار دارند و به همين ترتيب 

درصد در مجموعه عضويت  2/1درصد در مجموعه عمدتاً عضو و  4/6ي گذار،  مجموعه نقطه
  دارند.  كامل در مجموعه كارآمدي قرار

  تحليل تبييني
حل نظري حل نظري مسئله استنتاج شد. در اينجا، راهدر سطح نظري، برمبناي نظم قياسي، راه

شده ازطريق استدالل تجربي هدف داوري قرار گرفته است. براي داوري تجربي درباب اقامه
ر در مقام داوري ميزان ايم. استفاده از اين ابزاها، از ارزش تحليلي رگرسيون استفاده كردهفرضيه

  دهد.اي را افزايش ميهاي مشاهدهعينيت گزاره
گاه ميزان اعتماد به احزاب اگر ميزان درك از كارآمدي احزاب بيشتر باشد، آن :اول ةيفرض

  ابد.ينيز افزايش مي
 گانهسه ابعاد دري اسيس احزاب به اعتماد باي كارآمد از درك انيم رابطة ه،يفرضي بررس در

 در. است شدهي تجرب ليتحل) كل اعتماد و احزاب نهاد به اعتماد احزاب، كارگزاران به تماداع(
  .است آمده ساده ونيرگرس ليتحل جينتا 14 جدول

  
  يكارآمد از درك بر احزاب به اعتماد ونيرگرس رابطة. 14 جدول

نهادبهاعتماد  كل اعتماد
  احزاب

كارگزارانبهاعتماد
  بيضرا  احزاب

74/0 716/0 654/0  
54/0 513/0 428/0  

0,0000 000/0 000/0  
092/0 117/0 067/0  
76/0 852/0 669/0  

  
 ازي نسبت. است 0.74معادلي اسيس احزاب به اعتماد وي كارآمد از درك انيم رابطة

 0.54است شده نييتبي مدكارآ از درك قيازطر كه ،ياسيس احزاب به اعتماد مشترك انسيوار
وسيلة درك از برآوردي از واريانس اعتماد به احزاب سياسي است كه به درواقع، است،

  شود.كارآمدي معين مي
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Y (ميزان اعتماد به احزاب سياسي) = (ميزان درك از كارآمدي) 0.76 + 0.092 
 احزاب به اداعتم ازمبدأارزش شود، كنترلي كارآمد از دركي عل شرط ريتأث اگر

 از دركي عل شرط ورود ازقبلي اسيس احزاب به اعتماد ةيپاي عني است؛ 0.092ياسيس
 دهديم نشان شواهد شود، ليتحل واردي كارآمد از درك اگر حال،. است 0,01 با برابري كارآمد

 ياسيس احزاب به اعتماد شيافزا واحد 0,76 ،يكارآمد از درك در مثبت رييتغ واحد هري ازابه
اي موجود در بازة صفر و يك با توان داوري كرد كه گزارة مشاهدهمي. شودمي زده نيتخم

اگر ميزان درك از كارآمدي احزاب « درجه با اين گزارة نظري سازگار است: 0,76ضريب زاوية 
  ».ابديگاه ميزان اعتماد به احزاب نيز افزايش ميبيشتر باشد، آن

گاه ميزان اعتماد به نسجام هنجاري احزاب بيشتر باشد، آناگر ميزان درك از افرضية دوم: 
  ابد.ياحزاب نيز افزايش مي

 ابعاد در احزاب به اعتماد باي هنجار انسجام از درك انيم رابطة ه،يفرضي تجربي بررس در
  .است آمده ساده ونيرگرس ليتحل جينتا  15جدول در. است شدهي تجرب ليتحل گانهسه

  
  يهنجار انسجام از درك بر احزاب به اعتماد ونيسرگر تأثير. 15 جدول

نهادبهاعتماد كلاعتماد
  احزاب

 كارگزارانبهاعتماد
  احزاب

  بيضرا

602/0 577/0 538/0  
363/0 333/0 289/0  
000/0 000/0 000/0  
122/0 152/0 092/0  
581/0 645/0 517/0  

  
 ازي نسبت. است 0.60معادلي اسيس احزاب به اعتماد وي هنجار انسجام از كدر انيم رابطة

 شده نييتبي هنجار انسجام از درك قيازطر كه ،ياسيس احزاب به اعتماد مشترك انسيوار
  . است 0.36است،

Y (ميزان اعتماد به احزاب سياسي) = (ميزان درك از انسجام هنجاري) 0.58+ 0.12 
  

 احزاب به اعتماد ازمبدأارزش شود، كنترلي هنجار انسجام از دركي عل شرط ريتأث اگر
 انسجام از دركي عل شرط ورود ازقبلي اسيس احزاب به اعتماد ةيپاي عني است؛ 0.12ياسيس
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 نشان شواهد شود، ليتحل واردي هنجار انسجام از درك اگر حال،. است 0,01 با برابري هنجار
 به اعتماد شيافزا واحد 0,58 ،يهنجار انسجام از درك رد مثبت رييتغ واحد هري ازابه دهديم

اي موجود در بازة توان داوري كرد كه گزارة مشاهدهمي. شودمي زده نيتخمي اسيس احزاب
اگر ميزان درك از « درجه، با اين گزارة نظري سازگار است: 0,58صفر و يك، با ضريب زاوية 

  ».ابديزان اعتماد به احزاب نيز افزايش ميگاه ميانسجام هنجاري احزاب بيشتر باشد، آن
گاه ميزان اعتماد اگر ميزان درك از شفافيت سازماني احزاب بيشتر باشد، آن فرضية سوم:

  ابد.يبه احزاب نيز افزايش مي
 گانهسه ابعاد در احزاب به اعتماد باي سازمان تيشفاف انيم رابطة ه،يفرضي تجربي بررس در
  .است آمده ساده ونيرگرس ليتحل جينتا 13 جدول در. است شدهي تجرب ليتحل

  
  يسازمان تيشفاف از درك بر احزاب به اعتماد ونيرگرس تأثير. 13 جدول

  بيضرا  احزابكارگزارانبهاعتماد احزابنهادبهاعتماد كلاعتماد
0,653 0,585 0,631  
0,427 0,343 0,397  
0,000 0,000 0,000  
0,117 0,158 0,076  
0,749 0,778 0,721  

  
ي نسبت. است 0.65معادلي اسيس احزاب به اعتماد وي سازمان تيشفاف از درك انيم رابطة

 شده نييتبي سازمان تيشفاف از درك قيازطر كه ،ياسيس احزاب به اعتماد مشترك انسيوار از
  . است 0,42 است،

Y (زانمي اعتماد به احزاب سياسي  (ميزان درك از شفافيت سازماني) 0.74+ 0.11 =(
  

 احزاب به اعتماد ازمبدأارزش شود، كنترل تيشفاف از دركي عل شرط ريتأث اگر
 تيشفاف از دركي عل شرط ورود ازقبلي اسيس احزاب به اعتماد ةيپاي عني است؛ 0.11ياسيس

 نشان شواهد شود، ليتحل واردي سازمان تيشفاف از درك اگر حال،. است 0,01 با برابري سازمان
 اعتماد شيافزا واحد 0,74 ،يسازمان تيشفاف از درك در مثبت رييتغ واحد هري ازابه دهديم
اي موجود در بازة توان داوري كرد كه گزارة مشاهدهمي. شودمي زده نيتخمي اسيس احزاب به

اگر ميزان شفافيت « است: درجه، با اين گزارة نظري سازگار 0,74صفر و يك، با ضريب زاوية 
  ».ابديگاه ميزان اعتماد به احزاب نيز افزايش ميسازماني احزاب بيشتر باشد، آن
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اعتماد به احزاب تابعي از تركيب متغيرهاي علي ناظر بر درك از كارآمدي،  فرضية تركيبي:
درك از  اي كه هرچهگونهدرك از شفافيت سازماني و درك از انسجام هنجاري احزاب است؛ به

كارآمدي، درك از شفافيت سازماني و درك از انسجام هنجاري احزاب بيشتر باشد، اعتماد به 
  شود.احزاب نيز بيشتر مي

 ن،يبنابرا. اندآمده هيفرض نيا در پژوهش نيا برساختةي نظر دستگاهي مفهوم عناصر همة
  .است پژوهش نيا برساختةي نظر دستگاه دربابي داور ه،يفرض نيا دربابي تجربي داور

 چه پژوهش نيا برساختةي نظر دستگاه: «كه شوديم داده پاسخ پرسش نيا به نجايا در
 اعتمادي همبستگ سؤال، نيا به پاسخ در». كند؟يم نييتب را احزاب به اعتماد راتييتغ از زانيم
 از درك وي سازمان تيشفاف از درك ،يكارآمد از دركي عل مجموعةي خط بيترك با احزاب، به

  .است شده نييتع احزاب به اعتماد بر آنها از كيهر وزن و محاسبه ،يهنجار انسجام
  

  يعل شروط بر  احزاب به اعتماد يبيترك ونيرگرس. 14 جدول
   

       Beta3  Beta2  Beta1  B3 B2  B1  به اعتماد
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  كل اعتماد

  
 درك وي سازمان تيشفاف از درك ،يكارآمد از درك: از اندعبارت بيرتتبهي عل شروط

  .يهنجار انسجام از
  احزاب به اعتماد معلول

 درك ،يكارآمد از دركي هامجموعه بيترك با احزاب به اعتماد شاخص ونيرگرسي همبستگ
 به اعتماد انسيوار ازي نسبت. است 0.780با برابري هنجار انسجام از درك وي سازمان تيشفاف از
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 وي سازمان تيشفاف از درك ،يكارآمد از دركي عل شروطي نسب مشاركت قيازطر كه احزاب،
  .است  0.609اندازةبه است، شده نييتب يهنجار انسجام از درك

ي) كارآمد از درك( + 0,096ي) سازمان تيشفاف از درك( + 0,330ي) هنجار انسجام از درك(
  )احزاب به اعتماد(  =061,0+ 0,50

 ليـ تحل در موجودي عل طيشرا ريتأث اگر ،)كل اعتماد( Y تابع در موجودي تجرب شواهد براساس
مـي  بيـان ي تجرب شواهد نيا. است 0.061احزاب بهي اجتماع اعتماد متوسط م،يدارنگه ثابت را

 از دركي عل شروط از شيافزا واحد هري ازابه شوند،يم ليتحل واردي عل طيشرا كهي زمان كنند
 و 0,10 ؛0,48 اندازةبه بيترتبه ،يهنجار انسجام از درك وي سازمان تيشفاف از درك ،يكارآمد
  .شودمي برآورد احزاب به اعتماد در رييتغ واحد 0,28

 ب،يترتبه احزاب، به اعتماد نييتب در كه كردي داور توانيم مزبور تابعي هاافتهي براساس
يم ،يبندجمع در. دارندي شتريب وزني هنجار سجامان وي سازمان تيشفاف ،يكارآمد عوامل
 بهي اجتماع اعتماد مسئلةي نظر حلراه منزلةبه را، قيتحق نيا برساختةي نظر دستگاه توان

   . كرد ارزيابي زياد نييتب قدرت داراي احزاب،
  يريگجهينت

ب ضروري است،؛ شدن احزادر اين مقاله، استدالل شد كه اعتماد به احزاب سياسي براي نهادينه
دهد و موجب مشروعيت و كارآيي آنها ميزيرا اعتماد شهروندان را به احزاب سياسي پيوند مي

 ساخته پژوهش مسئلة با متناسب دستگاه اوفه، و زتومكا اعتماد ةينظري هاداللت براساسشود. 
 با يجارهن انسجام از درك و يسازمان تيشفاف از درك ،يكارآمد از دركي رهايمتغ رابطة و

  .شدي بررسي اسيس احزاب به اعتماد
 به اعتماد مجموعة در عضوعدم شتريب شهروندان كه داشتند آن بر داللتي فيتوصي هاافتهي

 وي اسيس احزاب به اعتماد انيم ،ينييتبي هاافتهي اساسبر. عضو تا هستندي اسيس احزاب
و  داشت وجودي رييتغهم R=0,78 زانيم به ليتحل در موجود مستقلي رهايمتغي خط بيترك

نسبتي از واريانس اعتماد شهروندان به احزاب، كه ازطريق تركيب شرايط علي تبيين شده 
در اينجا بايد ديد نتايج تحليل تجربي تا چه حد با دستگاه  بود. =0,609اندازة است، به

  ل است:نظري اين پژوهش سازگاري يا تناقض دارد. دستگاه نظري پژوهش به شرح ذي
[(اعتماد به احزاب سياسي)  (شفافيت سازماني * انسجام هنجاري   )  ([(كارآمدي 
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شرط وجود انسجام هنجاري و گونه است كه كارآمدي، بهساختار دستگاه نظري بدين
هاي شود. درباب پيامدهاي يافتهشفافيت سازماني، به جلب اعتماد به احزاب سياسي منجر مي

اي ناظر بر هاي مشاهدهتوان گفت ميان گزارهري اين پژوهش ميتجربي در دستگاه نظ
كارآمدي، انسجام هنجاري و شفافيت سازماني رابطة مبتني بر سازوكار علي برقرار است. 

شده از قدرت تبييني زيادي توان نتيجه گرفت كه دستگاه ساختهها، مياين يافته يبرمبنا
  برخوردار است.

فتار حال حاضر احزاب سياسي است. احزاب سياسي بايد كارآمدي متوجه كردار و ر
عهده بگيرند؛ مطالبات مسئوليت دفاع از منافع گوناگون جامعه و حقوق شهروندان را به

گذاري انتقال دهند؛ از استبداد سياسي جلوگيري كنند؛ مانع شهروندان را به سطح سياست
ا دربارة عملكردشان پاسخگو كنند و... مداران رمداخلة نظاميان در عرصة سياسي شوند؛ سياست

اسي نيز به جلب اعتماد به ي. رعايت هنجارهاي اجتماعي (قانون، اخالق و...) ازسوي احزاب س
بايست براساس قوانين روشن باشد، احزاب بايد به هاي احزاب عني فعاليتيشود؛ آنها منجر مي

يب خودداري كنند. درنهايت، شفافيت قوانين انتخاباتي پايبند باشند، و از تخريب احزاب رق
شود. اگر اطالعات مربوط به علت وجودي، احزاب سياسي نيز به جلب اعتماد به آنها منجر مي

هاي احزاب سياسي گزارش شود و براي نظارت و بازبيني ها، عملكردها و ناكاميفعاليت
سياسي اعتماد كنند. دردسترس شهروندان قرار گيرد، شهروندان حاضر خواهند بود به احزاب 

ت، انسجام هنجاري و يطور كه شواهد پژوهش نشان داد، اعتماد شهروندان به شفافهمان
هاي شفافيت سازماني، انسجام هنجاري  بيشتر شهروندان در مجموعهكارآمدي احزاب سياسي، 

  و كارآمدي احزاب سياسي عضو نيستند.
  احزاب سياسي در ايران ،پژوهش هاي پيشين و اينبا استناد به شواهد تجربي پژوهش

تواند معيار مهمي اعتماد شهروندان به كيفيت احزاب مي اند اعتماد شهروندان را جلب كنند.نتوانسته
شدن احزاب باشد. احزاب براي ادامة حيات خود به مشاركت و همكاري شهروندان براي نهادينه

شود كه با احزاب ؛ همين باعث ميوابسته هستند. شهروندان به احزاب سياسي اعتماد ندارند
  آنها بكاهد. ييو موجوديت آنها براي شهروندان فاقد مشروعيت باشد و از كارآنكنند  يهمكار
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  پوشش زنان و احساس امنيت در فضاهاي عمومي
  

  3الهام رحمتي 2فاطمه جواهري، 1زاده، سيدحسين سراج
  

  )15/02/95، تاريخ پذيرش15/04/94(تاريخ دريافت
  

  چكيده
كـردن احسـاس نـاامني آنهـا در فضـاهاي       درباب تبيين امنيت جنسي زنـان و برطـرف  

اند كه پوشش  ميان، برخي بر اين عقيده هاي متفاوتي مطرح است. دراين عمومي ديدگاه
هاي ناخوشايند زنـان   هاي جنسي و تجربه تواند عاملي درجهت كاهش مزاحمت بدن مي
هاي عمومي افـزايش دهـد. ايـن ديـدگاه بـا آن       مكان ن را دراحساس امنيت آنا باشد و

شـدن او   ديده در قرباني خوان است كه بر نقش بزه شناختي هم هاي جرم دسته از ديدگاه
تأكيد دارند. اين مقاله بر آن است تا با مطالعة ميـزان امنيـت جنسـي زنـان در فضـاي      

ديده را آزمون كنـد   ازي بزهس نظرية آسيب عمومي و نقش پوشش آنها در ميزان امنيت،
منظـور، اطالعـات تحقيـق درقالـب روش      ايـن  هاي تحقيق پاسـخ دهـد. بـه    و به پرسش

دانشـجوي دانشـگاه خـوارزمي     300نامه و نظرخواهي از  پيمايش و با استفاده از پرسش
ها نشان داد كـه اگرچـه پوشـش     ). يافته1390معلم تهران) به دست آمد (سال  (تربيت
هاي جنسي نقش داشته باشد، احساس امنيت زنان را  در كاهش مزاحمت تواند بدن مي

  كند و اين احساس بيشتر با ساختار روابط جنسيتي در جامعه مرتبط است. تأمين نمي
  

  ديدگي. پوشش بدن، مزاحمت جنسي، امنيت جنسي، زنان، بزه واژگان كليدي:

________________________________________________________ 
 Serajsh@yahoo.com شناسي دانشگاه خوارزمي دانشيار جامعه .١

 Javaherm@yahoo.com شناسي دانشگاه خوارزمي دانشيار جامعه .٢

   Ihmrahmati@yahoo.comشناسي دانشگاه خوارزمي ارشد جامعه كارشناسي .٣
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  و بيان مسئله مقدمه
-مهمي است، اما زماني كه با مقولة جنسيت مـرتبط مـي  امنيت براي تمام افراد جامعه موضوع 

يابد؛ زيرا هرچند ممكن است فضاهاي شهري مخاطرات گونـاگوني را   شود اهميتي دوچندان مي
دليـل   رسد زنان به نظر مي هاي مختلف اجتماعي و احساس امنيت آنان ايجاد كنند، به براي گروه

كنند، بيشتر با خطـر   شهري حضور پيدا مي هاي فيزيكي خاصشان، زماني كه در فضاهاي ويژگي
  اي از احساس ناامني دارند. شوند و بنابراين، تجربة ويژه تجاوز و اعمال خشونت مواجه مي

هـاي   ها و طبقات گوناگون اجتماعي تعلق دارند ويژگـي  اين تجربه درميان زناني كه به گروه
دليل داشتن فيزيك خـاص بـراي    هاي گوناگوني كه ممكن است به مشابهي دارد. درميان تجربه

ترين  زنان به وجود آيد، تجربة احساس ناامني و ترس از مواجهه با آزارهاي جنسي يكي از جدي
هاست و با وجود تدابير امنيتـي و حفـاظتي بـراي شـهروندان، ايـن مشـكل بـه يكـي از          آسيب
  هاي مشترك زنان در شهرهاي جهان تبديل شده است. دغدغه

دليل داشتن بـدن   هاي جنسي و احساس ناامني ناشي از آن، به ين مزاحمتازآنجاكه تجربة ا
هـاي   تواند عاملي بـراي كـاهش مزاحمـت    اند كه پوشش بدن مي زنانه است، برخي بر اين عقيده

هاي عمـومي تحـت    هاي ناخوشايند زنان باشد و احساس امنيت آنان را در مكانجنسي و تجربه
بـر مجـازات    هاي جنسي، عالوه اهكارهاي كاهش يا حذف مزاحمتازنظر آنان، ر 1تأثير قرار دهد.

ديده (كه در اين مورد معموالً زن هستند) هم رسانان، تغيير رفتار اشخاص بزه متعرضان و آسيب
  ).100: 1382هست (صفار دستگردي، 

شـدن زنـان    اساس اين ديدگاه، عوامل متعددي در مسير تكوين جـرم و درنهايـت قربـاني    بر
ديـده بـا   معني كـه بـزه   اين ديدگي خود قرباني است؛ بهند، اما گاه علت وقوع جرم و بزهنقش دار

كند. بـه عبـارت ديگـر، بـين مجـرم و       ديدگي خود را فراهم مياعمال و رفتار خود موجبات بزه
ديده يكي از عناصـر و عوامـل اصـلي وقـوع جـرم      شناختي وجود دارد و بزه قرباني واقعيتي جرم

آميـز و...   ديده با رضايت، همكاري يا حركات تحريكد درخور توجهي از موارد، بزهاست. در تعدا
________________________________________________________ 

د پوشش را عامل مهمي درجهت افزايش احساس كنن در مباحث اسالمي نيز كساني كه در حوزة حجاب كار مي. ١
بودن زن از چشم  تواند از ناامني پيشگيري كند، پوشيده كه از ديدگاه آنان آنچه مي طوري دانند؛ به امنيت جامعه مي

هـاي جنسـي زن و   نامحرمان است كه با حجاب اسالمي عملي خواهد شد. ازنظر آنان حجـاب مـانع ايجـاد جاذبـه    
هـاي   شـود و در حكمـت   هاي ظاهري او و درنتيجه افزايش امنيت و كاهش طمع نامحرمان مـي  شدن زيبايي نمايان

بخشيدن بـه زن، رهـايي از فسـاد و تبـاهي، آرامـش       ماندن از تعرض، ارزش پوشش به مواردي نظير امنيت و مصون
  ).110: 1387كنند (سعيدي،  شدن كانون خانواده اشاره مي بازان و طماعان و گرم روح،  قطع طمع هوس
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ــي      ــا م ــه ايف ــل مجرمان ــوين عم ــي در تك ــي اساس ــوي،   نقش ــد (مرتض ــا 54: 1376كن ) و ب
توانـد   اش مـي  پذيرنماياندن خود و ايجاد اين باور در فرد منحرف كه  انگيـزه و توانمنـدي   آسيب

  پردازد. آفريني در جريان انحراف و كجروي مي اند، به نقشبراي هنجارشكني به فعليت برس
پذيري زنان دربرابـر خشـونت در درون   اما درمقابل اين ديدگاه، ديدگاه فمينيستي بر آسيب

هـاي فرهنگـي،    كند. طبق اين رويكرد، ساختار جامعه، يعني هنجارها و عـادت  جامعه تأكيد مي
ونت مردان دربرابر زنـان، بـرخالف خشـونت برضـد     آورد كه در آن خشوجود مي موقعيتي را به 

نحـوي تحمـل    كـم ازنظـر اجتمـاعي بـه     مردان، اگر هم ازنظر اجتماعي پذيرفتني نباشد، دسـت 
اي است كه احتمال اعمـال خشـونت برضـد زن     گونه شود. تبعيض ساختاري به زيان زنان به مي

پـذيري   نـان همـواره آسـيب   هاي زندگي روزمره است و ز هاي مشترك همة حوزه يكي از ويژگي
كنند كه حتي در خانة خود هم ممكـن اسـت از خشـونت در     خود و اين واقعيت را احساس مي

طوركـه ابـزار    ها معتقدنـد سـاختار جامعـه همـان     ). فمينيست22: 1387امان نباشند (خادمي، 
، آنها مقصر رو توجيه خشونت عليه زنان است، موجبات ناامني آنها را نيز فراهم كرده است. ازاين

-اي جنسي مي دانند كه زن را سوژه يافته در جامعة مردمحور مياصلي را ذهنيت مردانة پرورش

  دانند.حل تأمين امنيت زنان را زدودن اين نوع ساختارهاي جنسيتي از جامعه مي شناسد، و راه
باب پوشش ايم نگرش زنان را در هايي كه مطرح شد، در اين مقاله كوشيدهبا توجه به ديدگاه

انديشـند.   بدن و احساس امنيت مطالعه و مشخص كنيم كه خود زنان به اين موضوع چگونه مي
  اند: هاي اصلي اين پژوهش به اين شرح ها و پرسش بنابراين، هدف

  . سنجش ميزان امنيت جنسي زنان در فضاهاي عمومي؛1
تأثيري كه پوشـش  هاي جنسي زنان و  . مطالعة ارتباط بين پوشش بدن و تجربة مزاحمت2

  بر احساس امنيت جنسي آنها دارد؛ 
. شناخت ديدگاه زنان دربارة رابطة پوشش بدن و امنيـت جنسـي در فضـاهاي عمـومي و     3

  ميزان مقصرپنداشتن زنان در مواجهه با آزارهاي جنسي؛
داري، ميـزان حضـور در فضـاهاي عمـومي، تحـت آزار       . آزمون ارتباط بين متغيرهاي دين4

اي با امنيت جنسي زنان در فضاهاي عمـومي و نيـز بـا     اطرافيان، و متغيرهاي زمينه قرارگرفتن
  مقصرپنداري زنان.

  

 پيشينة نظري

 كـه در ادامـه   رويكردهاي نظـري مختلفـي اسـتفاده شـده اسـت      براي تبيين ترس و ناامني از

بـة  تجر پـذيري،  آسـيب  فضـايي،  ــ ترين اين رويكردها، يعنـي وضـعيت محيطـي     اختصار مهم به
  شوند.ديده مطرح ميسازي بزههاي مربوط به آسيبنظريه نظريات فمينيستي و ديدگي، بزه
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  نظريات محيطي ـ فضايي
به برخي عوامـل فيزيكـي اشـاره     انجام داد، 1970اوايل دهة  در 1مطالعاتي كه اسكار نيومن در

فضـاي قابـل   " ةنظريـ  يا وقوع جرم ارتباط نزديـك دارد.  ايجاد ترس از محيط شده است كه در
 احساس تعلق به فضا، امكان وجود نظـارت طبيعـي از   عواملي چون ايجاد قلمرو مناسب، "دفاع

بهبود موقعيـت فيزيكـي محـل سـكونت را      داخل ساختمان به فضاي خارجي (ارتباط بصري) و
). 4: 1388ميرحسـيني،   دانـد (صـادقي و   حل مقابله با ترس از جرم و احسـاس نـاامني مـي    راه

تلطيـف آنهـا    اند كـه بـا دسـتكاري فضـاها و     نظران بر اين عقيده صاحب اساس، بسياري از براين
  زنان زياد كرد. توان احساس امنيت را در مي

  

  پذيريرويكرد آسيب
ديدگي و ترس از جـرم سـه   شناختي است كه براي بزه پذيري رويكردي جامعه ـ جمعيت آسيب

 اين هر سه. پذيري و فقدان كنترل امدهاي آسيببيني پي وجود خطر، پيش: گيرد بعد در نظر مي
-هاي نهادي، اجتمـاعي و فيزيكـي بـر امكـان آسـيب      جنبه. شوند عامل به توليد ترس منجر مي

ديدگي درميان زنان، سالخوردگان تر بزه پذيري و احساس ناامني اثر دارند؛ مثالً پيامدهاي جدي
هاي حمايـت   ، درميان افراد بدون شبكه)يعامل فيزيك(و افرادي كه وضعيت سالمت بدي دارند 

) عامـل نهـادي  (كـردن نيسـت    و در مناطقي كه كسي بـراي كمـك  ) عامل اجتماعي(اجتماعي 
). در اين رويكرد 5: 2007 2؛ فارال و همكاران،1387متفاوت است (تامپسون، به نقل از خادمي، 

شـود و جنسـيت    مـي موقعيت اجتماعي ـ اقتصـادي تأكيـد     سن و عواملي همچون جنسيت، بر
زنـان   پـذيري بيشـتر   بيني احساس نـاامني دارد. آسـيب  بيشترين قابليت را براي توضيح و پيش

رو،  شدن نقش جنسيتي است. ازايـن  اجتماعي جنسي و شدة بندي نتيجة زندگي در جامعة طبقه
جرم  ناشي از فقدان كنترل بر اين ترس است و تجاوز ترس از جرم درميان زنان، بيشتر ترس از

  ).28: 1389زاده و گيالني،  پيامدهاي آن است (سراج  و
  

  ديدگيتجربة قبلي بزه
احساس ناامني ارتبـاط مسـتقيمي    جرم و ترس از ديدگي وبراساس اين ديدگاه، بين تجربة بزه

ديدگي فرد مالك اصـلي   حال، صرف بزه ). درعين251: 2003 3(كرانك و گياكمازي، وجود دارد
________________________________________________________ 

1. Newman 
2. Farrall 
3. Crank & Gia Comazzi 
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هاي  نيز مشابهت ارتباط با قربانيان جرايم و داده وآگاهي مستمر از جرايم رخترس نيست، بلكه 
در افـزايش   قرارگرفتن در وضعيت مشابه قربانيـان جـرايم،   سني و موقعيتي با قرباني و جنسي،
آثـار خـود    در )115: 1385نجيبـي،   ، به نقل از عليخواه و1984( 1جرم مؤثر است. وار ترس از

زمينـه،   درايـن  بگـذارد.  ترس تـأثير  تواند غيرمستقيم بر جربة قبلي جرايم ميكند كه تتأكيد مي
 هـا و  ) عقيـده دارد كـه تجربـة حملـه    115: 1385نجيبي،  به نقل از عليخواه و ،1995( 2كين

 شـدن،  تعقيـب  تهديد به تعرض، ها نظير تعرض تعرض جنسي، ديگر آزارهاي فردي جدي نظير

  شوند.  موجب ترس و ناامني مي نيز 3برهنه مواجهه با مردان مزاحمت تلفني و
  

  رويكرد فمينيستي
در نظريات فمينيستي دو رويكرد مهم درخور شناسايي است كه غالباً در سـنت انتقـادي علـوم    

كنـد. در   وجـو مـي   اجتماعي ريشه دارد و ترس را در مناسبات سياسي، اجتماعي و قدرت جست
زنــان اســت و ايــن اعتقــاد وجــود دارد كــه ايــن رويكــرد تمركــز اصــلي بــر منزلــت اجتمــاعي 

افزايـد.   شـان مـي   راندن زنان يا كنارگذاشتن آنها و نيز فرودستي آنان بر احساس ناامني حاشيه به
دهـي   ريزي و سازمان اند و در فرآيند برنامه لحاظ تاريخي، شهرها را مردان ساخته و اداره كرده به

انـد و وجهـة شـهرها    ان در حاشيه قرار داشتههاي زندگي، زنفضاي شهري هم نظير ديگر حوزه
معنا كه امكانات كمتري براي حضور امن در شهر در اختيار زنان قرار  اين شدت مردانه است؛ به به
  ).130-129: 1382گيرد (صادقي و ميرحسيني،  مي

هاي جنسي عليه آنان اسـت.   ترين عوامل ايجاد احساس ناامني در زنان خشونت يكي از مهم
هـاي روحـي و    جهت كه ناخواسته و تحميلي اسـت و باعـث نـاراحتي    هاي جنسي ازآنتمزاحم

شود، يكـي از مصـاديق خشـونت عليـه زنـان       جسمي و به دنبال آن احساس ناامني در زنان مي
هاي جنسي پيوستاري است كه از مزاحمت جنسـي تـا تجـاوز و قتـل      شود. خشونت قلمداد مي
هاي فردي و خـانوادگي را دربـاب خشـونت كـافي     ينيست تبيينپردازان فميابد. نظريه ادامه مي

مثابة عامل تشـديدكنندة رفتـار خشـن عمـل      تواند بهدانند، هرچند معتقدند اين عوامل مي نمي
كند، تأكيد آنها بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت ميان زنان و مردان در جامعه و نهادهاي آن 

دساالرانه در جامعه است كه به مردان اجازة اعمال قـدرت  است. توجه آنان متوجه ساختاري مر

________________________________________________________ 
1. Warr 
2. Keane 
3. Indecent exposure 
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دهد. به نظر آنان، خشونت عمل انفرادي يـك مـرد عليـه يـك زن نيسـت كـه بـا         بر زنان را مي
هاي فردي تحت بررسي قرارگيرد، بلكه خشـونت رفتـاري اسـت كـه ازجانـب       استفاده از ويژگي

بزار نظارتي مهمي است كه بازتاب روابـط  شود؛ خشونت ا مردان جامعه بر زنان جامعه اعمال مي
  ).47: 1383كند (اعزازي،  نابرابر قدرت در جامعه است و به حفظ روابط نابرابر قدرت كمك مي

  
  ديدهسازي بزههاي آسيبنظريه

ديدگان يكي از طرفين معادلة جرم هستند و نقشي از نيمة دوم قرن نوزدهم، اين ديدگاه كه بزه
شناسان قرار گرفت گي دارند نبايد ناديده گرفته شود، كانون توجه برخي جرمديد كه آنان در بزه

شناســان راســت نــو و ). ايــن ديــدگاه كـه بيشــتر جــرم 1384، رايجيــان اصــلي؛ 2000(فتـاح،  
-مـي  "سـاز  آسـيب "ديـده را  )، بزه1994؛ الياس، 1384اند (فتاح،  كار آن را دنبال كرده محافظه

كنـد. نتـايج برخـي تحقيقـات      ر پديدآوردن كجروي و بزه توجه ميو سهم او د خواند و به نقش
اي مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم ـ در      گونـه  بـه  ـ ديـده  حاكي از آن اسـت كـه رفتـار و اعمـال بـزه     

وجودآمدن تمايل و انگيزة كجروي يا مهياساختن زمينة ارتكاب جرم مؤثر است. به نظر برخي  به
ديده است؛ يعني كسـي   اصلي مجرم نيست، بلكه بزه، ديگر مسئلة 1990محققان، درخالل دهة 

پذير كند (سليمي  اش ممكن است او را دربرابر جرم آسيب هاي روزمره كه شيوة زندگي و فعاليت
  ).323: 380و داوري،

مثابـة يكـي از متغيرهـاي مسـتقل در      ديـده را بـه   بـزه   رسد آنچـه در آغـاز نقـش    نظر مي به
ديـده   است توجه محققان به رابطة ميـان بزهكـار و بـزه    گيري جرم و كجروي مطرح كرده شكل

بوده است؛ اين امر نيز سبب شده است كه پيشگامان اين رويكرد كار را با بررسي اين رابطه آغاز 
تواند تحولي باشد كـه در آن زمـان،    ). علت اين امر نيز مي326: 1380كنند (سليمي و داوري، 

تـدريج بـه پديـدة جـرم و      ابعاد آن پديد آمده بود و به در تلقي انديشمندان از مفهوم كجروي و
مثابة مولود و محصول كـنش متقابـل ميـان افـراد و واحـدهاي اجتمـاعي نگريسـته         كجروي به

  آفرين باشند. توانستند نقش اي كه در آن هردو طرف كنش مي شد؛ پديده مي
متقابـل در  هـاي كـنش   كسوتاني بود كه با مبنا قراردادن سازوكاربنيامين مندلسون از پيش

  كند: ديده را در رابطة مجرمانه به اين شرح مطرح ميهاي بزهكار، انواع نقشديده و بزهرابطة بزه
  گيري بزه هيچ مشاركتي ندارد، مثل كودكان.  كه در شكل گناه ديدة كامالً بيبزه )1
ديدگان نـادان  ) بزهدارند، شامل: الف گيري بزه مشاركت نوعي در شكل ديدگاني كه بهبزه )2
-دهد. ب) بزه زند و جان خود را از دست مي اطالع؛ مانند زني كه دست به سقط جنين مي و كم

ناپذير يا  سنگ با بزهكار است؛ مانند كسي كه ـ در اثر بيماري عالج  ديدگاني كه تقصير آنان، هم
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كـار مقصـر    از بـزه  ه بـيش اي كـ  ديدهكند كه او را از بين ببرند؛ پ) بزه مشكالت ديگرـ تقاضا مي
كننده ديگـران را   شود يا با رفتاري تحريك احتياط كه سبب بروز حادثه مي است؛ مثل فردي بي
  دارد. به ارتكاب جرم وامي

شـود   كارانه عليه ديگـري خـود قربـاني مـي    دنبال كنشي بزه كار: فردي كه به ديدة بزه) بزه3
  ).1379 ،لپز و فيليزوال؛ 326: 1380(سليمي و داوري، 

  اند: طور مطرح كرده سازي اينديده را در آسيببزه "مشاركت"نظران اين ديدگاه  صاحب
بخشـند (رفتارهـاي حـاكي از     ديدگي را فزوني مـي نخست، رفتارهايي كه خطر يا مجال بزه

  گيرند)؛ ديده در اين دسته قرار ميدعوت، ترغيب يا رفتار نسنجيدة بزه
  آورد؛ ديده آن را آگاهانه يا ناآگاهانه براي وقوع بزه فراهم مي دوم، تسهيالتي كه خود بزه

ديده (مانند حركات، اشـارات و حـاالت خـاص بـدني يـا      هايي ازسوي بزه سوم، صدور نشانه
پذيري او در مقابله با مهاجمان بـالقوه يـا   هايي خاص) كه نشانة آسيب قرارگرفتن او در موقعيت

  ديدگي در اوست؛ استعداد بزه
هاي درخـور   بودن آماج بزه، كه نتايج تحقيقات متعددي آن را ازجمله گونهحفاظ رم، بيچها

  ).327: 1380؛ سليمي و داوري، 83: 1991 1اند (فتاح، شمار آورده توجه اين مشاركت به
اي ديده صرفاً آماج منفعل جرم نيست تا بتوان او را طعمـه  بزه«بنابراين، ازمنظر اين ديدگاه 

رفتـار   2"وقـوع  نقطـة "هيچ تقصيري صـرفاً در   ؛ بلكه بي»ارتگران مهاجم تصور كرددر چنگال غ
  كجروانه قرار گرفته و نقشي در مهياساختن زمينة وقوع آن ايفا نكرده است.

دادن مكـرر بـه دو مفهـوم     هانس فون هانتيگ، از پيشگامان اين رويكرد تبيينـي، بـا توجـه   
جرم، بر ماهيت مبتني بـر كـنش    4م و ساخت طرفينيگيري جر ديده به شكلبزه 3رساندن ياري

هـاي   در سلسـله «فشـارد كـه    كند و بر اين واقعيت پاي مـي  ها تأكيد مي متقابل بسياري از جرم
 5(فـون هانتيـگ،  » شـمار آورد  كننده بـه  توان تعيين ديده را مي طوالني علي و معلولي، نقش بزه

هاي علـي   عنايت محققان به اين دست تحليلهاي اصلي  ). او در ادامه يكي از علت303: 1941
 ـويژه قتل عمد بار ـ به هاي خشونت داند كه بيشتر جرمشدن آنان با اين واقعيت ميرا هم مواجه

________________________________________________________ 
1. Abdel Fattah,Ezzat 
2. Receiving end 
3. Contribution 
4. Duel Frame  
5. Van Hentig,Hans 
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مدت  و نيز بخش بزرگي از تخلفات جنسي دربردارندة نوعي فرايند كنش متقابل كوتاه يا طوالني
  ).383ديده و  بزهكار و مجرم است (همان:  بين بزه

درپـي   ها و مشاغل غالباً يا پي پرسند كه چرا برخي افراد، خانواده پژوهشگران اين رويكرد مي
شـوند يـا   ديدگي مواجه نمـي آنكه ديگران يا اصالً با بزه گيرند؛ حال ديدگي قرار مي درمعرض بزه

، "يشيوة زنـدگ "گيرند؟ آنان براي پاسخ به اين سؤال سه الگوي  كم درمعرض آن قرار مي خيلي
  كنند. را مطرح مي "فرصت"و  "فعاليت روزمره"

-ديدگي را در زمان و مكان برحسب تفاوت شيوة زندگي بـزه الگوي شيوة زندگي تفاوت بزه

دو متغيـري   "بـودن  جرم درمعرض"با مجرمان و  "نشيني هم"كند. ديدگان و ديگران تبيين مي
)؛ مثالً مجردزيستن، معاشـرت بـا   337شوند (همان: هستند كه به شيوة زندگي افراد مربوط مي

هـاي زنـدگي   هنگام و زندگي در شهرهاي بزرگ از آن دسته شـيوه  وآمد شب مردان جوان، رفت
). پوشـيدن  33: 1379دهـد (گـودرزي،   ديدگي زنان را افزايش ميشود كه ميزان بزه قلمداد مي

 اي بـر مـردان داشـته   ندهكن تواند پيامدهاي نامطلوب و تحريكنما نيز ميهاي تنگ و بدن لباس
  ).263: 1367كند (صبور،  باشد و آنان را به ارتكاب خشونت جنسي وسوسه

هاي روزمره مانند اشتغال، تدارك غذا و پوشاك، تفريح، آموزش و پرورش و...  الگوي فعاليت
وند و شـ  ناچار با آنها درگير مـي  كه افراد براي برآوردن نيازهاي ابتدايي خود به طور معمول و به

گيري جـرم دركنـار هـم گردآورنـد و دقيقـاً       ممكن است كمترين متغيرهاي الزم را براي شكل
دهنـد، ممكـن    همان متغيرهايي هستند كه فرصت برخورداري از مزاياي زندگي را افزايش مـي 

هـايي ماننـد    هاي وقوع خشونت و تعدي را هم فزوني بخشند؛ براي مثـال، فعاليـت   است فرصت
ها، مشاركت زنـان در عرصـة كـار، شهرنشـيني، سـكونت در       درس در دانشگاهحضور در كالس 

حومـة شــهر و اســتفاده از ابــزار جديــد الكترونيــك نيــز، بــه همــان شــكل كــه زمينــة فــرار از  
دهند (سـليمي  ديدگي را هم افزايش ميسازند، خطر بزه نشيني را فراهم مي هاي خانه محدوديت
  ).338: 1380و داوري، 

ديـدگي را وابسـته بـه انـواعي از     هم با تلفيق دو الگوي قبلي، ميزان خطر بزهالگوي فرصت 
داند كه زمينـة تمـاس مسـتقيم و نزديـك برخـي افـراد و       ها مي هاي زندگي و نيز فعاليتشيوه
بودن، مجـاورت محـل    جرم آورد؛ متغيرهايي مثل درمعرضها را با مجرمان بالقوه فراهم مي گروه

آمـدن   حساب هاي مناسب، جالب توجه بهخيز، فقدان محافظ هاي جرم نسكونت با مناطق و مكا
آماج بزه (برحسب نـوع بـزه و تلقـي بزهكـار از آن) ازجملـه متغيرهـايي هسـتند كـه احتمـال          

  ).338دهند (همان:  شدن را افزايش مي قرباني
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امنيـت   ديـده را بـراي  سازي بـزه هاي نظرية آسيب در اين مقاله نويسندگان بنا دارند داللت
انـد كـه ايـن ديـدگاه      حـال آگـاه   جنسي زنان در فضاي عمومي آزمون كنند. نويسندگان درعين

گـرا،  شناسان فمينيست، انتقادي و چـپ كار است و جرم شناسان راست و محافظهمربوط به جرم
ل ديدگي زنان ـ بـه اعمـا   خصوص در ارتباط با بزه اين رويكرد ـ به  هاي عملي نظر كه برنامه ازاين

حـال،   انـد. بـااين   انجامـد، بـه آن انتقـاد كـرده     هايي در رفتار و شيوة زندگي آنان مـي محدوديت
هـاي ايـدئولوژيك    كم در مرحلة آزمون علمي نظريه، نويسندگان دغدغة ورود بـه مناقشـه   دست

اصـلي   فرضـية ديـده،  سازي بـزه هاي نظرية آسيب مربوط به اين نظريه را ندارند. براساس داللت
  ش حاضر اين است كه: پژوه

كـه   نحـوي  بين نوع پوشش زنان و امنيت جنسي آنـان رابطـه وجـود دارد؛ بـه    
تر باشد، تجربة آزارهاي جنسي، زبـاني و فيزيكـي   هرچه پوشش بدنشان كامل

 آنان و نيز احساس ترس آنان در فضاي عمومي كمتر است.

ديـدگي جنسـي اطرافيـان و    عالوه، متغيرهايي مثل ميزان حضـور در فضـاهاي عمـومي، بـزه     به
  شود:  هاي زير پيشنهاد مي داري هم با احساس ناامني جنسي رابطه دارند و براي آنها فرضيه دين

بين ميزان حضور زنان در فضاهاي عمومي و امنيت جنسي رابطه وجود دارد؛ يعني هرچه  - 
ي دارد و فرد بيشتر در فضاهاي عمومي حضور داشته باشد، تجربـة بيشـتري از آزارهـاي جنسـ    

 كند. دنبال آن امنيت كمتري احساس مي به

ديدگي جنسـي اطرافيـان و احسـاس امنيـت جنسـي رابطـه وجـود دارد؛ يعنـي         بين بزه - 
كه اطرافيان فرد تحت آزار جنسي قرار گرفتـه باشـند، فـرد تـرس و احسـاس نـاامني        درصورتي

 بيشتري دارد.

تبـاط دارد؛ يعنـي زنـاني كـه     داري ازطريق متغير نوع پوشش بـا احسـاس امنيـت ار    دين - 
تبـع آن از امنيـت جنسـي بيشـتري      پايبندي ديني بيشـتري دارنـد از پوشـيدگي بيشـتر و بـه     

 برخوردارند. 

ـ اقتصادي و سن هم ازطريق نوع پوشش با احسـاس     اي پايگاه اجتماعي متغيرهاي زمينه - 
تر از پوشـيدگي كمتـر و    جوانكه زنان متعلق به پايگاه باالتر و زنان  طوري امنيت رابطه دارند؛ به

 آن از احساس امنيت كمتري برخوردارند. تبع به

-در مقالة حاضر نگرش زنان به رابطة پوشش و امنيت جنسي و ميزان مقصرپنداري زنان در بزه

باره هرچند رابطة متغيرها با مقصرپنداري زنان آزمون  شود. دراين ديدگي جنسي نيز توصيف مي
  شود. ها فرضية خاصي مطرح نمي جنبة اكتشافي دارد و براي اين رابطه ها شود، اين آزمونمي
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  شناسي روش

نامة خود اجرا انجـام شـده اسـت. جمعيـت      پيمايش و با استفاده از پرسشاين پژوهش با روش 
هاي مختلـف دانشـگاه    آماري تحقيق را دانشجويان دختر مقاطع كارشناسي تا دكتري دانشكده

اند. تعداد اين دانشجويان طبق آمار معاونـت آموزشـي دانشـگاه در سـال      تشكيل داده خوارزمي
  بوده است. نفر 6750حدود  1390

گيري كوكران به دست آمده است. در اين فرمـول بـا    حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه
و، كيـ =  075/0 پـي و  = 025/0فـرض   درصـد و  5نفر دانشجو، دقت احتمالي  6750جمعيت 

 نفر افزايش يافت. 300بيني ريزش احتمالي، به  نفر برآورد شد كه با پيش 287حجم نمونه 

  
  تعريف عملياتي متغيرها

معنـاي نبـودن مزاحمـت از     امنيت جنسي در فضاهاي عمومي بـراي زنـان بـه    امنيت جنسي:
تجـاوز اسـت.    كردن و آزار چشمي، تا شديدترين آنها مانندنگاه ها، مانند خيره ترين حالت خفيف

معناي فقدان امنيت در فضاهاي عمـومي اسـت. در ايـن تحقيـق      وجود هركدام از اين عوامل به
  است:امنيت با دو بعد عيني و ذهني به شرح زير سنجيده شده 

شدن با دوازده الف) در بعد ذهني احساس امنيت جنسي، از ميزان نگراني زنان دربارة مواجه
اند و افراد با پنج آمده 1پرسيده شده است. اين آزارها در جدول  آزار جنسي در فضاهاي عمومي

 داريدين

 پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده

 سن

وضعيت تأهل

 ميزان پوشش

 

 احساس امنيت
 ذهني و عيني

 ميزان حضوردر فضاي عمومي

تجربه آزار جنسي اطرافيان
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ميـزان احسـاس امنيـت / نـاامني خـود را      » كمزياد، زياد، تاحدودي، كم، و خيليخيلي«گزينة 
سازد كه با آلفـاي كرونبـاخ   ها شاخص احساس امنيت را مي اند. جمع اين پرسش مشخص كرده

  ر است.بخشي برخوردا از پايايي رضايت 87/0
ب) در بعد عيني، دربارة مواجهة واقعي و عملي پاسخگويان با همان دوازده آزار جنسـي در  

دوبـار، سـه تـا     اصالً، يكـي «ها است. گزينهسال گذشته پرسش شده  فضاي عمومي در طول يك
). مجمـوع ايـن رفتارهـا شـاخص امنيـت      2اند (جدول  بوده» بار از ده بار و بيش بار، پنج تا ده پنج

  از پايايي بااليي برخوردار است. 87/0دهند كه با آلفاي كرونباخ  جنسي را تشكيل مي
معيار پوشاندن  نوع و ميزان پوشيدگي بدن در اماكن عمومي با شش نوع و ميزان پوشش:

هـاي   هاي ضخيم، اسـتفاده از پوشـش   موي سر، پوشاندن گردن و اطراف آن، استفاده از جوراب
وقـت،   هيچ«هاي  جتناب از آرايش زياد بررسي شد. پاسخگويان با گزينهگشاد و غيرچسبيده، و ا

  ميزان پوشيدگي خود را در اماكن عمومي مشخص كردند.» اوقات، اكثر اوقات، و هميشه گاهي
يكي از متغيرهاي مسـتقل پـژوهش حاضـر كـه بيشـتر جنبـة توصـيفي و         مقصرپنداري:

در جامعه و ميزان مقصردانستن خودشان  نگرش زنان به رابطة پوشش و امنيتاكتشافي داشت 
ديدگي جنسي بود. هدف از طراحي اين متغير، آگاهي از اين موضوع بود كه زنان تـا چـه   در بزه

ديـده دربـاب قرارگـرفتن تحـت خشـونت جنسـي       سـازي بـزه  هاي نظرية آسيبميزان با داللت
-بينند. گويـه  اي مي رابطهشدن چه  اند و بين نحوة پوشش و آرايش و قرباني خشونت واقع موافق

منعكس شده است. سنجة مقصرپنداري با آلفاي كرونباخ  4هاي مربوط به اين مفهوم در جدول 
  از پايايي بااليي برخوردار بود. 83/0

 
  هاي پژوهش يافته

 هاي پاسخگويانويژگيالف) 
نزديـك   اقتضاي موضوع تحقيق، همة پاسـخگويان زن بودنـد.   طور كه پيشتر گفته شد، به همان
سـال   20درصـد زيـر    33درصد) آنها متأهل و بقيه مجرد بودنـد. ازنظـر سـني،     17پنجم ( يك

سـال   30از  درصـد بـيش   3سـال و فقـط    30-26درصـد   22سال،  25-21درصد  41داشتند، 
درصـد بقيـه در مقطـع     24درصد در مقطع كارشناسي و  76لحاظ سطح تحصيالت،  داشتند. به

 3/65 1اجتمـاعي خـانواده  -پايگاه اقتصاديازحيث  .ه تحصيل بودندتحصيالت تكميلي مشغول ب
________________________________________________________ 

پدر و درآمد ماهيانة خانواده اجتماعي با تركيب سه متغير تحصيالت پدر و مادر، منزلت شغلي -پايگاه اقتصادي. ١
 محاسبه شد.
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درصـد در پايگـاه    3/3و فقط  درصد در پايگاه پايين 3/31پاسخگويان در پايگاه متوسط،  درصد
   .باال قرار گرفتند

  
 ميزان پوشش پاسخگويانب) 

 7/58شود،  طور كه مشاهده مي منعكس شده است. همان 1ميزان پوشش پاسخگو در جدول 
 زياد در اماكن آرايش از درصد اجتناب 42آن،  و اطراف درصد پاسخگويان پوشش گردن

درصد  22ضخيم،  هاي جوراب از درصد استفاده 27درصد پوشاندن موي سر،  36 عمومي،
نشان نوع پوشش كل شاخص كنند.  غيرچسبيده را رعايت مي و گشاد هاي استفاده از پوشش

درصد در  7/44 ،پايينطبقة در ازمنظر مراعات پوشش ان درصد پاسخگوي 3/9دهد كه  مي
يدگي را پوشقواعد اند و درواقع  قرار گرفته درصد پاسخگويان در طبقة باال 46 طبقة متوسط و

   .كنند ت ميبيشتر رعاي
 )نفر 300تعداد (ها و شاخص نوع پوشش  گويه .1 جدول

يف
رد

  

بي  ها گويه
سخ

پا
  

)
  )نفر

  ها مارهآ  درصد طبقات پاسخ معتبر
هيچ
  وقت

گاهي
  اوقات

اكثر
  ميانگين  هميشه  اوقات

)1-4(  
انحراف 
  معيار

پوشاندن گردن و  1
 اطراف آن

0 7/3  10  7/27  7/58  41/3  81/0  

2  
اجتناب از آرايش زياد
در اماكن عمومي و 
 درحضور نامحرم

0 7/8  7/20  28  3/42  05/3  99/0  

  0/89  3/04  3/36 3/37 3/20 6 0 پوشاندن موي سر  3

هاياستفاده از پوشش  4
 گشاد و غيرچسبيده

2 1/15  5/29  9/32  22/5  2/63  0/99  

هاياستفاده از جوراب  5
 ضخيم

0 19  7/32  21  27/3  2/57  1  

شاخص 
نوع 
  پوشش

  9/3 پايين
  44/7 متوسط
  46 باال

  2/36 )3-1دامنه تغيرات(ميانگين
  0/64 انحراف معيار
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  (ميزان امنيت ذهني) و تجربة آنها (ميزان امنيت عيني)جنسي احساس نگراني از آزار 
شناسـي توضـيح داده شـد، بـراي سـنجش ميـزان احسـاس امنيـت از          طور كـه در روش  همان

شـدن بـا برخـي آزارهـاي      پاسخگويان خواسته شده بود ميزان ترس و نگراني خـود را از مواجـه  
هـاي مربـوط بـه مقيـاس     يافته 2 جدول. جنسي در اماكن عمومي در پنج گزينه مشخص كنند

  .دهد احساس امنيت جنسي را نشان مي
درصد) از پاسخگويان در حد زيـاد و   1/45شود، نزديك به نيمي ( طور كه مشاهده مي همان

رو هسـتند. از بـين مـوارد     هـاي تعمـدي در تاكسـي و  پيـاده     زدن و تماس زياد نگران تنه خيلي
  قيه محل نگراني پاسخگويان است.از ب مختلف، مواجهه با اين رفتار بيش
و  چشـمي درصد پاسخگويان نگران مواجهه بـا آزارهـاي    8/38دربارة آزارهاي جنسي ديگر 

درصـد)   2/30سـوم (  شدن ازسوي مـردان هسـتند. نزديـك بـه يـك      درصد نگران تعقيب 2/37
 درصد) از اينكـه در امـاكن عمـومي    62پاسخگويان نگران تعرض جنسي هستند. دوسوم آنان (

چهارم زنان پاسـخگو   از يك هدف تعرض قرار گيرند احساس نگراني كمي دارند. درمجموع، بيش
نگران رويارويي با همة آزارها در اماكن عمومي هستند و بيشترين نگراني مربوط به مواجهـه بـا   

  زدن و آزار چشمي است.آزارهاي جنسي سبك مثل تنه
مقياس احساس امنيـت جنسـي در سـه    سي، دوازده پرسش مربوط به آزار جنبا استفاده از 

مشـاهده   2طور كه در جـدول   بندي شده است. همان طبقة باال، متوسط و پايين ساخته و طبقه
درصـد   7/40 اند، درصد پاسخگويان از وقوع آزارهاي جنسي دربارة خودشان نگران 18شود،  مي

   .رنددرصد احساس امنيت جنسي زيادي دا 3/41احساس امنيت جنسي متوسط و 
 اند.آمده 3ديدگي جنسي، در جدول امني جنسي، يعني تجربة بزهنتايج مربوط به امنيت / نا

شـدن بـا   شود، بيشترين تجربة آزارهاي جنسي زنان مربوط به مواجـه طور كه مشاهده مي همان
رو و نيـز آزارهـاي چشـمي اسـت. ايـن دو مـورد        هاي تعمدي در تاكسي و پيـاده ها و تماستنه
و  4/8بار پيش آمده است و فقط  يازدهاز  درصد از پاسخگويان بيش 8/35و  5/38تيب براي تر به

درصـد پاسـخگويان در    90عبـارتي، حـدود    اند. بـه  اي نداشته درصد آنان اصالً چنين تجربه 10
چهـارم   انـد. حـدود سـه   هايي برخورد داشـته  بار با چنين مزاحمت كم يك سال گذشته دست يك

بار با رفتارهايي مثل تمسخر يا تعريف از ظاهر خود  كم يك سال دست ظرف يكپاسخگويان نيز 
اند. درمقابـل،  رو شده گويي روبهنمايي و متلكازسوي مردان ناشناس، هجوم موتورسوارها، عورت
انـد مربـوط بـه تعـرض جنسـي بـوده اسـت؛        كمترين آزار جنسي كه افراد با آن برخورد داشته

  .انداي نداشتهسال گذشته اصالً چنين تجربه اسخگويان در طول يكدرصد پ 6/90كه  طوري به
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 نفر 300تعداد  - )بعد ذهني امنيت(ها و مقياس احساس امنيت جنسي  گويه .2جدول 

يف
رد

 

خواهيد به تنهايي از  هنگامي كه مي
منزل خارج شويد و به اماكن عمومي 

(كوچه، بازار و..) برويد تا چه حد 
 موارد زير هستيد؟نگران برخورد با 

بي
سخ

پا
 )

 )نفر

 آماره ها درصد –طبقات پاسخ معتبر 

كم
ي 

خيل
/

 كم

دي
دو

ا ح
ت

 

ياد
ي ز

خيل
/

ياد
ز

 

ين
انگ

مي
  

)1 -5 يار )
 مع

اف
حر

ان
 

1 
هاي تعمدي در تاكسيزدن و تماس تنه

 ...رو و و  پياده
7 35/2 8/19 45/1 3/19 1/4 

2 
آزارهاي چشمي مثل هيزي،

 متدهاي م زدن، نگاه چشمك
1 35/8 4/25 38/8 3/03 1/3 

 1/3 2/89 33/8 24/7 41/5 1 پراندنمتلك 3

 1/4 2/86 37/2 17/8 45 2 نكردتعقيب 4

 1/5 2/76 35/8 14/4 8/49 1 يورش به سمت شما با موتور 5

 1/3 2/71 29/1 24/4 5/46 1 تمسخر ظاهر يا تحسين زيبايي شما 6

7 
مبيلهاي اتوكردن چراغروشن و خاموش

 هنگام ايستادن براي تاكسي
0 51 19/3 29/7 2/63 1/4 

 1/3 2/59 25 23/6 3/51 4 هاي ممتد خيابانيبوق 8

 1/3 2/57 26/9 24/9 2/51 3 پيشنهاد دوستي 9

 1/6 2/48 29/1 11/8 1/59 4 نماييعورت 10

 1/5 2/46 26/9 15/6 4/57 6 طرفة جنسيپيشنهادات يك 11

 1/6 2/42 30/2 7/7 62 2 تعرض جنسي 12

مقياس احساس 
 امنيت جنسي

 )ذهني(

 18 كم

 40/7 متوسط

 41/3 زياد

 2/23 )3- 1دامنه تغيرات (ميانگين

 0/73 انحراف معيار

 
 2طور كه در جـدول   گويه، مقياس امنيت عيني جنسي ساخته شد. هماندوازده از مجموع 

درصد امنيت جنسي متوسط و  3/41كم، درصد پاسخگويان امنيت جنسي  8شود،  مالحظه مي
  اند. درصد امنيت جنسي زيادي را گزارش كرده 7/50
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  )نفر 300تعداد (و مقياس امنيت جنسي عيني تجربة آزارهاي جنسي در فضاهاي عمومي  .3جدول 

يف
رد

 

سال گذشته دردر طول يك
ساعاتي كه در اماكن عمومي 

اتوبوس و تاكسي، خيابان، (
، كوچه و بازار پارك، محل كار

ايد عمالً تا چه حد  بوده )و...
اتفاق افتاده كه ازطرف مردها 

با يكي از موارد زير مواجه شده 
 :باشيد

سخ
ي پا

ب
 )

 )نفر

 ها آماره درصد طبقات پاسخ معتبر

صالً
ا

 

 بار 1-2

 بار 5- 3

 بار 10- 5

 از 
ش

بي
 بار 11

ين
انگ

مي
يار )4- 0(

 مع
اف

حر
ان

 

1 
يهاي تعمدزدن و تماس تنه

 ...رو و در تاكسي و پياده
1 8/4 4/25 7/12 15/1 38/5 2/50 1/4 

2 
آزارهاي چشمي مثل هيزي،

 هاي ممتد زدن، نگاه چشمك
1 10 1/24 4/15 14/7 35/8 2/42 1/4 

3 
تمسخر ظاهر يا تحسين زيبايي

 شما
1 8/27 4/23 1/18 11 19/7 1/72 1/4 

 1/4 1/71 19/8 12/6 7/14 6/24 3/28 7 يورش به سمت شما با موتور 4

 /41 1/71 18/7 10 4/17 8/30 1/23 1 نماييعورت 5

 1/4 1/62 14/1 14/1 8/16 9/29 2/25 2 هاي ممتد خيابانيبوق 6

 4/1 1/58 16/1 10/7 8/16 9/27 5/28 2 پراندنمتلك 7

 1/2 1/14 8/1 6/1 15/5 1/32 2/38 4 نكردتعقيب 8

9 

كردنروشن و خاموش
اي اتومبيل هنگام ه چراغ

 ايستادن براي تاكسي

1 2/53 4/24 8/7 8/4 5/4 ./88 1/1 

 1/1 69/. 5/4 6 4/7 1/20 9/63 1 پيشنهاد دوستي 10

11 
 38/. 1/7 2 4/7 8/15 8/75 3 طرفه جنسيپيشنهادات يك

./8
1 

12 
 16/. 6/0 1 2 7/5 6/90 2 تعرض جنسي

./5
8 

مقياس 
امنيت 
جنسي 

 )عيني(

 8 كم

 41/3 طمتوس

 50/7 زياد

 2/42 )3-1دامنه تغيرات(ميانگين

 63/. انحراف معيار
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حاكي از آن است كه بيشتر زنان دانشجوي نمونة تحقيق، آزارهاي جنسـي   3اطالعات جدول 
رو و آزارهاي چشـمي   هاي تعمدي در تاكسي و پيادهها و تماسشدن با تنهمواجهتر را مانند خفيف

دهـد كـه در فرهنـگ     اين ميزان زياد از فراواني آزارهاي جنسي سـبك نشـان مـي    .اند تجربه كرده
شـود و زنـان    توجهي زيادي مي مردانة جامعه به حق امنيت و آسايش زنان در فضاهاي عمومي بي

ايـن مـردان بـا مزاحمـت خـود در      . اند در اين فضاها ابژه و هدفي براي ابراز تمنيات جنسي مردان
سعي دارند اسطورة جـاودانگي  ) تعرض جنسي(ها  ترين تا شديدترين شكل اماكن عمومي از خفيف

  .مثابة امري طبيعي و ذاتي بازنمايي و بازتوليد كنند غريزة شهواني مردانه را به
اين اعمال از ميل جنسي مهارناپذير مردانه نشئت نگرفته است، بلكه بيشتر بازنمـاي نـوعي   

 .توجهي به حقوق انساني زنان مرتبط است مردانه و بي آميز است كه با نظام سلطة رفتار خشونت
آميز آنهـا را نتيجـة    گذارند و رفتار خشونت گري مردان صحه مي ها مدام بر قدرت و سلطه رسانه

كـه ايـن رفتارهـا شـايد كمتـر بـه        درحـالي ؛ كننـد  خوي ذاتاً پرخاشگر اميال جنسي معرفي مي
رسد بيشـتر بـا سـاخت مردانگـي در جوامـع مـا        شناسي مردان ارتباط دارد و به نظر مي زيست

گيـرد كـه قصـد سـركوب و      برايان ميلر آزار جنسي را عملي در نظر ميمبنا،  براين .مرتبط باشد
داند و هيچ تفاوتي بين قرباني زشـت يـا    گري مردانه مي تحقير زنان را دارد و آن را نوعي سلطه

  ).10: 1381فريدمن، (نيست  كننده و معمولي قائل زيبا، پير يا جوان، يا تحريك
  

  رابطة ميزان پوشش و امنيت جنسي ) ج
طور كه گفتيم، هدف اصلي اين تحقيق آزمون رابطة بين نوع پوشش يا ميزان پوشيدگي و  همان

رابطـة ميـزان پوشـش بـا      1دنبال آن احساس امنيت آنان بـود.  تجربة آزارهاي جنسي زنان و به
دول طور كه محتواي اين جـ  رش شده است. همانگزا 4امنيت جنسي عيني و ذهني در جدول 

درصد از افرادي كه پوشش كمتري دارند تجربة آزارهاي جنسـي كمـي   18دهد، فقط  نشان مي
-افرادي كه پوشيدهكه اين نسبت براي  اند و از امنيت جنسي زيادي برخوردارند، درحالي داشته

ـ  رسد. بنابراين، دادهدرصد مي 7/66 ترند به ين ميـزان پوشـش و امنيـت جنسـي     ها نشان داد ب
تـر باشـد كمتـر درمعـرض آزارهـاي جنسـي قـرار         ارتباط وجود دارد؛ يعني هرچه فرد پوشـيده 

  ).32/0و تاي كندال  52/0شود (گاماي  گيرد. شدت اين ارتباط در حد متوسط ارزيابي مي مي

________________________________________________________ 
شاخص ميزان پوشيدگي در اماكن عمومي كه با شش پرسش ساخته شده بود، به سه مقولة زياد، متوسط و كم  .1

 بندي شد. دسته
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اري با وجود اين، پوشيدگي با احساس امنيـت جنسـي (جنبـة ذهنـي امنيـت) رابطـة معنـاد       
برد، اما نداشت؛ به عبارت ديگر، نوع يا ميزان پوشش بدن زنان امنيت جنسي واقعي آنان را باال مي

بر احساس امنيت جنسي يعني ميزان ترس و نگراني آنان از مواجهه بـا آزارهـاي جنسـي تـأثيري     
عمـومي  نظر از نوع پوشش و ميزان پوشيدگي، از اينكه در فضـاي   ندارد. يعني زنان دانشجو، صرف

  كنند.   درمعرض رفتارهاي جنسي آزاردهنده قرارگيرند تقريباً به يك ميزان احساس ناامني مي
  

 )در بعد عيني و ذهني(. رابطة بين ميزان پوشش و ميزان امنيت جنسي زنان 4جدول 

 
 زياد متوسط كم كل ميزان پوشش

ميزان 
امنيت 
 عيني

 8 4/3 7/5 28/6 پايين

 41/3 29 51/5 53/6 متوسط

 50/7 66/7 41 17/9 باال

 516/0=گاما
 000/0= .معناداري 

= معناداري    315/0=  كندال
.000/0 

ميزان 
امنيت 
 ذهني

 20 21 18/7 21/4 پايين

 57/7 45/3 59/7 64/3 متوسط

 322/3 24/6 21/6 14/3 باال

 جمع
 100 100 100 100 درصد

 300 138 134 28 فراواني

 049/0=گاما
 590/.= معناداري 

  029/0=  كندال
 590/.= .معناداري 

  
  متغيرهاي تأثيرگذار ديگر بر امنيت جنسيد)

داري و  ها نشـان داد بـين ديـن    داري است. داده از ديگر متغيرهاي تأثيرگذار بر امنيت زنان دين
كـه هرقـدر   معنـا   اين دنبال آن ميزان امنيت جنسي زنان رابطه وجود دارد؛ به ميزان پوشش و به

  دنبال آن امنيت جنسي بيشتري دارد. تر و به دارتر باشد، پوششي كامل فرد دين
ديگر متغير تأثيرگذار بر امنيـت جنسـي زنـان ميـزان حضـور در فضـاهاي عمـومي اسـت.         
اطالعات تحقيق نشان داد هرچه ميزان حضور در عرصة عمومي بيشتر باشـد، ميـانگين امنيـت    

تر در جامعه درمعرض آزارهاي جنسي بيشـتر   عني زنان با حضور گستردهآيد؛ ي تر مي افراد پايين
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و درنتيجه امنيت جنسي كمتري قرار دارند. اما ميزان حضور فـرد خـارج از خانـه بـر احسـاس      
  امنيت جنسي (بعد ذهني امنيت) او تأثيري ندارد.

در فضـاهاي  ممكن است اختالف ظاهري نتايج يادشده به اين دليل باشد كه زماني كه زنان 
طور عيني  با وضعيتي كه در خانه استقرار دارند، به كنند، درمقايسه عمومي جامعه حضور پيدا مي

گيرند. امـا اينكـه حضـور زنـان در جامعـه بـا احسـاس         و عملي بيشتر درمعرض ناامني قرار مي
ميزانـي از  بودن آنان رابطة معنادار ندارد، شايد به اين دليـل باشـد كـه زنـان همـواره دچـار        ايمن

احساس ناامني هستند؛ حتي اگر در عمل آسيبي به آنها وارد نشـود؛ گـويي  احسـاس نـاامني بـه      
تواند ناشـي از تفـاوت بـين     فرهنگ زنانه تبديل شده است. درواقع، اين اختالف مي بخشي از خرده

است؛ براي دست آمده  ذهنيت و عينيت باشد. البته در برخي آثار پژوهشي نيز خالف اين يافته به 
) نشان داده است كه حضور زنان در جامعه بـر احسـاس امنيـت    1387زاده ( مثال اطالعات زنجاني

رسد با توجه بـه اينكـه احسـاس نـاامني زنـان از منـابع متنـوعي         آنها تأثير مثبت دارد. به نظر مي
  هاي متعدد بيشتر بررسي شود. واسطة پژوهش گيرد، الزم است اين پديده به سرچشمه مي

هاي تحقيق نشان داد كه امنيت جنسي و احساس امنيت جنسي كساني كـه   ازطرفي، يافته
. انـد  اي نداشـته  يكي از اطرافيانشان تحت آزار قرار گرفته كمتر از افرادي است كه چنين تجربـه 

درواقع، اطرافيان فرد با انعكاس خبر مربوط به جرايم، چگونگي قضاوت و داوري آنـان را دربـارة   
بخشند. ارتباط با قربانيان جرايم و نيز مشابهت جنسي، سني و موقعيتي با فرد  زمان ميجرم سا

قرباني و قرارگرفتن در وضعيت مشابه قربانيان جرايم در افزايش ناامني و احساس ترس در فـرد  
  .مؤثر است

 اي منفي برقرار است؛ يعني هرچه فرد بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان پوشش رابطه
در طبقات مرفه، تري دارد.  از پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي باالتري برخوردار باشد، پوشش ضعيف 

رو  دهنـد و ازايـن   فرهنگ خاصشان، زنان كمتر به رعايت پوشـش اهميـت مـي    دليل نوع خرده به
توان گفت ميـزان پوشـيدگي زنـان در كـاهش      ميبنابراين، كند.  تجربة مزاحمت شدت پيدا مي

جنسي مؤثر است. درواقع، پايگاه اقتصادي و اجتماعي ازطريق نوع پوشش با بعـد   هاي مزاحمت
بعد ذهنـي احسـاس   پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي با  كند. اما  عيني و عملي امنيت ارتباط پيدا مي

هـاي اقتصـادي ـ     پايگـاه  رغم آنكه تعلـق زنـان بـه    امنيت جنسي فاقد ارتباطي معنادار است. به
بخشـد،   هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شدت مي يابي آنها را به سرمايه ستاجتماعي باالتر د

اين وضعيت بر احساس نگراني فرد تأثيري نخواهد داشت. درواقع، زنان در هر پايگاه اقتصادي و 
  از مواجهه با آزارهاي جنسي در هراس هستند.اجتماعي كه باشند 
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از متغيرهاي امنيت جنسـي و نـوع پوشـش     كدام در اين تحقيق رابطة بين سن افراد با هيچ
اي وجـود نـدارد.    معنادار نبوده است. البته بايد گفت در نمونة دانشجويي نوسان درخور مالحظه

  تر به شكل ديگري باشد. درنتيجه ممكن است اين رابطه در دامنة سني متفاوت
عي خـانواده،  همانند سن، ديگر متغيرهاي فردي مثل وضع تأهل، پايگاه اقتصـادي ـ اجتمـا   

وضع رفاهي محل سكونت، مقطع تحصيلي (كارشناسي، ارشد و دكتري) و رشتة تحصـيلي هـم   
نظـر از   دهـد كـه زنـان جـوان، صـرف      با امنيت جنسي ارتباطي نداشتند. اين يافتـه نشـان مـي   

  برند. شان، به ميزان مشابهي از ناامني جنسي رنج ميهاي اجتماعي تفاوت
  

  ديدگي جنسينان در بزهنگرش به مقصرپنداري ز) ه
ديدگي جنسي است. به عبارت اما پرسش بعدي دربارة نگرش و تلقي زنان از رابطة پوشش و بزه

ديگر، سؤال اين است كه آيا زنان ازحيث ميزان و نوع پوشش و آرايش خود در اماكن عمـومي،  
يق كه در جـدول  هاي تحق پندارند يا خير. يافتهديدگي جنسي خودشان مقصر ميخود را در بزه

دهد كه بيشتر زنان نگرش مثبتي به اين رابطه دارنـد؛ يعنـي از ديـدگاه     آمده است نشان مي 4
هـاي  حـال، ازحيـث گويـه    شـود. بـااين  آنان نيز پوشش بيشتر باعث افزايش امنيت جنسـي مـي  

داننـد قـدري بيشـتر اسـت،     مـي جنسان خود را مقصر مقصرپنداري، با آنكه نسبت زناني كه هم
نظر پاسخگويان تقريباً بـه دو نيمـة مخـالف و موافـق تقسـيم       توان گفت كه ازاين رمجموع ميد

ها به دست آمـده اسـت، نشـان    هاي اين گويه اند. شاخص مقصرپنداري، كه از مجموع نمره شده
انـد و همـين    درصد) پاسخگويان در حد زيادي با آن موافق 3/19پنجم ( دهد كه نزديك يك مي

درصـد) در حـد متوسـطي بـا آن      62د) موافقت كمي با آن دارند و غالب آنها (درص 19ميزان (
  موافق هستند.
برخي  دهدنشان مي هماهنگ است كه )1387(زاده  هاي تحقيق حسين با يافتهها  اين يافته

هاي جنسي عليه آنهـا تـأثير دارد؛ برخـي نيـز چنـين      زنان معتقدند پوشش در كاهش مزاحمت
اي نيـز   انـد؛ امـا عـده    معتقد بودند با هرنوع پوششي هدف آزار قرار گرفتـه ديدگاهي نداشتند و 

  .كند خاطرنشان كردند پوشش تأثيري بر ميزان آزارهاي جنسي ندارد، اما نوع آن را متفاوت مي
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 )نفر 300تعداد (هاي نگرش به پوشش و امنيت جنسي  گويه .5جدول 

يف
رد

 

هاي زير به موضوع پوشش،  عبارت
پردازد.  ساس امنيت ميجرم و اح

ها چه نظري  شما دربارة اين عبارت
 داريد؟

سخ
ي پا

ب
 )

 )نفر

 ها آماره درصد طبقات پاسخ معتبر

لف
مخا

الً 
كام

 

لف
مخا

 

فق
موا

فق 
موا

الً 
كام

 

ين
انگ

مي
)1 -

ف  )4
حرا

ان
يار

مع
 

1 
حضور زنان با ظاهر نامناسب در جامعه

 .موجب وقوع جرايم جنسي است
4 5/10 6/17 2/42 7/29 2/91 0/94 

2 
پوشش اسالمي باعث آرامش خاطر و

 .شوداحساس امنيت زنان مي
1 7/7 1/16 5/42 8/33 3/02 0/89 

3 
اين حرف كه زنان با پوشش نامناسب

اي  كنند بهانه خود مردان را تحريك مي
 براي دفاع از مردان متجاوز است

0 3/18 3/40 30 3/11 2/34 90/. 

4 
ي را رعايت كننداگر زنان حجاب اسالم

 .گيرندديگر تحت آزار و اذيت قرار نمي
6 1/7 8/22 8/40 29/3 2/92 0/89 

5 
دار باشند نه اينكهمردان بايد خويشتن

 .زنان را محدود كنند
4 2/17 2/37 4/31 14/2 2/43 0/93 

6 
هرچه ارتباط زن با مرد نامحرم كمتر
باشد از امنيت بيشتري برخوردار 

 .خواهد بود
4 8/10 4/28 8/37 23 2/73 0/93 

7 
مقصردانستن زنان در آزارهاي جنسي

شوند،  كه با آن مواجه مي
 .كنندة جامعة مردساالر استمنعكس

0 18 7/31 3/32 18 2/50 0/98 

8 
كندزني كه حجابش را رعايت نمي

نبايد توقع داشته باشد تحت آزار و 
 .اذيت قرار نگيرد

4 9/16 4/30 4/33 19/3 2/55 0/98 

9 

زناني كه با پوشش و آرايش
آميز در اماكن عمومي ظاهر  تحريك

شوند، مقصر اصلي در آزارجنسي  مي
 .خود هستند

0 7/16 27 34 22/3 2/62 1 

شاخص 
مقصرانگار
 ي زنان

 19كم

 61/7متوسط
 19/3زياد

 2)3-1دامنه تغيرات(ميانگين

 0/62انحراف معيار
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امنيـت جنسـي عينـي و ذهنـي، ميـزان پوشـش،       اري بـا متغيرهـاي   رابطة متغير مقصرپند
داري و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي هم آزمون شد. رابطة همبستگي اين متغيرها در جـدول    دين

)؛ يعنـي  37/0دهد كه امنيت جنسي با مقصرپنداري رابطة مستقيم متوسطي دارد (نشان مي 6
اند، زنان را در  اي داشتهاز زناني كه چنين تجربه يشاند ب زناني كه كمتر تجربة آزار جنسي داشته

دانند. احساس امنيت جنسي (بعد ذهني امنيـت) بـا مقصـرپنداري    ديدگي جنسي مقصر ميبزه
داري بود؛ يعنـي زنـاني    ) مربوط به ميزان پوشش و دين60/0ترين رابطه (اي نداشت. قوي رابطه

از  شوند و پايبندي ديني بيشتري دارند بيشتري ظاهر مي كه در فضاي عمومي به شكل پوشيده
دانند. پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي شان مقصر مي ديدگي جنسيجنسان خود را در بزه ديگران، هم

هـاي بـاالتر تعلـق    ) با مقصرپنداري داشت. افرادي كه به پايگـاه -13/0اما رابطة منفي ضعيفي (
  شمارند.ديدگي جنسي كمتر مقصر ميدارند زنان را در بزه

-سازيِ آسيبزمين ديدگاه آسيب طور كه در مغربتوان نتيجه گرفت همان ترتيب، مي اين به

گرايـان و  ديدگان و قربانيان خشونت جنسي، بخشي از ايدئولوژي سنتديده و مقصرپنداري بزه
ن دهد كه در ايران نيز مقصردانستن زنـا  هاي اين تحقيق هم نشان مي كاران است، يافتهمحافظه

كـار  گـرا و محافظـه  ها و اقشـار سـنت  شوند در بين گروهدر خشونت جنسي كه با آن مواجه مي
  شود.بيشتر ديده مي

  
 رابطة مقصرپنداري زنان با متغيرهاي اجتماعي ديگر . 6جدول 

 )nتعداد( مقصرپنداري زنان آماره متغير

امنيت جنسي زنان (در 
 بعد عيني)

r 37/0 
300 sig 000/0 

س امنيت جنسي احسا
 زنان (در بعد ذهني)

r 053/0 300 sig 361/0 

 ميزان پوشش
r 60/0 

300 sig 000/0 

 داري دين
r 60/0 300 

sig 000/0 

 -پايگاه اقتصادي
 اجتماعي

r 132/0- 300 sig 02/0 

  



 1394، تابستان 2 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

156 

 

  گيري نتيجه
ديدگي خود هديده در بززهديده و نقش بسازيِ آسيبهاي نظرية آسيباين مقاله درپي آزمون داللت

اي از زنان دانشجو بـا  منظور، رابطة ميزان پوشش نمونه اين ديدگي جنسي زنان بود. بهدر موضوع بزه
تحقيـق   هـاي ديدگي جنسي يا امنيت جنسي آنان در نمونة دانشگاهي خاصي آزمون شد. يافتـه بزه

هاي جنسـي  ر قرباني خشونتنشان داد زناني كه در فضاهاي عمومي پوشش بيشتري دارند كمت
شوند و از امنيت بيشتري برخوردارند. اين يافته مؤيد نظرية پشتيبان تحقيق است و بر ايـن  مي

كند، درمجمـوع   نميواقعيت داللت دارد كه زناني كه پوشش و آرايش آنها توجه مردان را جلب 
  از امنيت جنسي بيشتري برخوردارند.

اي نداشـت و همـة زنـان جـوان     با نوع پوشـش رابطـه   با وجود اين، احساس امنيت جنسي
شدن با آزارهاي جنسي در دانشجوي نمونة تحقيق با هرنوع پوششي به يك ميزان نگران مواجه

فضاهاي عمومي بودند. درنتيجه، ذهنيت زنان كه متأثر از فضاي اجتماعي و فرهنگـي جامعـه و   
نظـر از نـوع    ي است، بدن زنانه را، صـرف تجربة زيستة آنان در مواجهه با مردان در فضاي عموم

كنـد و   پوشش آن، بالقوه به سوژة رفتارهاي جنسي نابهنجار همه يا برخي از مردان تبـديل مـي  
سازد. اين واقعيت با يافتة توصيفي مربوط به مواجهة زنان فضاهاي عمومي را براي زن ناامن مي

 90كـه حـدود    طـوري  شود؛ بهيهاي جنسي سبك در فضاي عمومي تأييد مپاسخگو با خشونت
هـاي  زدن و تمـاس تنـه بار با رفتارهايي مثـل   كم يك سال دست درصد پاسخگويان در طول يك

بار  كم يكدرصد) آنان دست 75چهارم ( اند. حدود سه تعمدي و نيز آزارهاي چشمي مواجه شده
ياد از خشـونت جنسـي   اند. اين ميزان زرو شده گويي روبهنمايي و متلكبا رفتارهايي مثل عورت

ترند، گرفتار تر و پوشيده (هرچند نوع آن سبك است) باعث شده زنان جوان، حتي آنان كه ساده
  ديدگي جنسي باشند.ترس از بزه

تبع آن احساس ناامني و ترس زنان از  اين ميزان از خشونت جنسي در فضاهاي عمومي و به
جانبه تحـت مطالعـه و تحليـل و تبيـين      هاي است كه بايد به صورت همفضاهاي عمومي، پديده

هـاي  حـل دهد كـه توسـل بـه راه    هاي گذشته نشان مي قرار گيرد. تجربة اقدامات انتظامي سال
اي مقصرپنداري قربانيان (زنان) و صرفاً درخواست از آنان براي پوشيدگي بيشتر مشـكل  كليشه

هاي ناخوشايند، اين تجربة عمومي كند؛ زيرا با وجود گستردگي مواجهه با اين تجربهرا حل نمي
رسد تا زماني كـه   زنانه است، هرچند فراواني آن براي زنان كمترپوشيده بيشتر است. به نظر مي

هاي اجتماعي، در جامعه نظر از جنسيت و ديگر مميزه موضوع رعايت حقوق انساني افراد، صرف
ذهن و ضمير افـراد (و در اينجـا    پذيري درهاي جامعه و فرهنگ ما نهادينه نشود و ازطريق نظام
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دهند تا در فضاهاي عمـومي حـريم امـن     مردان) وارد نشود، شماري از مردان به خود اجازه مي
  زنان را نقض كنند.

هـاي  هـاي ايـن مقالـه و پـژوهش    ديدگي خود، كه با يافتهديده در بزهموضوعِ نقش زنان بزه
هـاي ايـدئولوژيك هـم    ي است، بـا ديـدگاه  پيشين تأييد شده است، درعين اينكه واقعيتي تجرب

ديـده، كـه برخـي    سـازي بـزه  طور كه پيشتر اشاره شد، ديدگاه آسيببسيار آميخته است. همان
كـار  شناسي راست نو و نومحافظههاي جرمداند، با نظريه ديدگي خود مقصر ميقربانيان را در بزه

شـدت بـه آن    گرا و منتقد بـه و چپهاي فمينيستي زمين پيوند خورده است و ديدگاه در مغرب
  اند. انتقاد كرده
هاي اين مقاله هم حاكي از اين است كه در سطح نمونة تحقيق زنـان داراي پايبنـدي    يافته

-ديـدگي جنسـي مقصـر مـي    از افراد گروه مقابـل، زنـان را در بـزه    تر، بيش ديني و پوشش قوي

ايگاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي بـاالتر     و برعكس، زنان داراي پ )60/0پنداشتند (ضريب همبستگي 
  دانستند.زنان را كمتر مقصر مي

انـد،  هايي كه از تأكيد بر رابطة رعايت پوشش با امنيت جنسي نشئت گرفتهحل بنابراين، راه
مانند رعايت پوشيدگي بيشتر و توصيه به حضور حـداقلي زنـان در فضـاهاي عمـومي، ازجانـب      

ها با توجه  حل ، كمتر پذيرفته خواهد شد؛ زيرا اين قبيل راهاند زناني كه به حقوق خود آگاه شده
آميز هايي كه ممكن است براي زنان ايجاد كند، نقش ساختارهاي فرهنگي تبعيض به محدوديت

كه زن جنس دوم و موجود كهتر در نظر  گيرد. مادام مردساالر و آزادي عمل مردانه را ناديده مي
و ترويج شود، جامعه با ايجاد اختالل در امنيت زنان اغلـب بـا   گرفته شود و استيالي مردانه بر ا

هاي كـاهش نـاامني زنـان اصـالح      كند. بنابراين، يكي از مؤثرترين راه تساهل و مدارا برخورد مي
  هاي فرهنگي است. نگرش
ديدگي جنسي خود) فقط بـا  گيري درمقابل اين موضوع (نقش زنان در بزهنتيجه، موضع در

هاي عقيدتي و ايدئولوژيك خواهد بود.  شود و همچنان عرصة مناقشهعيين نميمطالعات علمي ت
توان انتظـار   انديشي عملي ميهاي علمي و براساس نوعي مصلحت با وجود اين، با توجه به يافته

شدن حق كرامـت و امنيـت انسـان،    داشت كه تا تغيير ساختارهاي فرهنگي مردساالر و نهادينه
ضع و اجراي مؤثر قوانين مربوط به مجازات ناقضان اين حـق (كـه سـطوح    اعم از مرد و زن، و و

شـود  مختلف آزار جنسي از مصاديق بارز نقض اين حق است)، پوشيدگي بيشتر زنان باعث مـي 
آنان در فضاهاي عمومي آزار جنسي كمتري ببينند و از امنيت جنسي بيشتري برخوردار باشند. 

هاي زنان در حفاظت از خود اشاره كرد. اگر  ت ارتقاي مهارتتوان به اهمي دركنار اين عوامل مي
هـاي عمـومي زنـدگي اسـت در دسـتور كـار        هـا كـه بخشـي از مهـارت     كسب اين قبيل مهارت
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توانند حريم شخصي خـود   هاي جمعي قرار گيرد، زنان بيشتر و بهتر مي وپرورش و رسانه آموزش
  را محفوظ دارند.

هاي خـاص خـود مواجـه بـوده اسـت.       ديگر با محدوديتاين تحقيق مانند هر اثر پژوهشي 
اي دانشـجويي، آن هـم فقـط از يـك دانشـگاه خـاص و نـه كـل          ازجمله آنكـه انتخـاب نمونـه   

هـاي بعـدي بـا    كنـد. پـژوهش   پـذيري نتـايج را محـدود مـي     هاي كشور، ميزان تعمـيم  دانشگاه
تـر از   د تصـويري جـامع  تواننـ  هاي كمي و كيفـي مـي   تر و پايگاهي و با روش هاي متنوع جمعيت

 عوامل تأثيرگذار بر امنيت زنان ارائه كنند. 
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Women’s Clothing and Feeling of Security in Public Spaces 

 
S. H Serajzadeh1, F. Javaheri2, E. Rahmati3 

 
Abstract 
Various viewpoints have been proposed to explain the sexual security of 
women and to remove their sense of insecurity in public spaces. Among 
these views, some believe that covering the body can be a factor in reducing 
sexual harassment and unpleasant experiences of women and increasing the 
sense of security in public spaces. This view is in line with criminological 
viewpoints that put emphasis on the role of victims in their victimization. 
This paper studies the sense of sexual security of women in public spaces 
and the role of covering the body in regard to security, in order to examine 
the theory of victims self destructive . In doing so, the study was conducted 
based on survey method using questionnaires which were distributed among 
300 students of Kharazmi University in 2012. The results show that although 
covering the body plays a role in reducing sexual harassment, it doesn't 
provide the feeling of security for women, and that this feeling is more 
related to the structure of sexual relations in the society. 
 
Keywords:    Covering the body, Sexual harassment, Sexual security, 
Women, Victimization 
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 The study of Trust in Political Parties  

Case of  Tarbiat Modares University Students 
 

A. Saei1, F. Khezri2 
 
Abstract 
The subject of this article is the sociological analysis of trust in Political 
Parties. The problem relates to the lack of institutionalization of political 
parties in Iran. With the inspiration of Sztompka and Offe theories, the 
theoretical structure of this research is formulated as follows: efficiency 
under condition of normative coherence and transparency of the organization 
conduces to trust in political parties. Using the observational propositions, 
this argument has been investigated by critical judgments. For the empirical 
judgment about the theoretical propositions of hypotheses, the regression 
method has been used in this study. Statistical population for this research is 
doctorate (Ph.D.) students of Tarbiat Modares University studying in the 
central campus. Results of Experimental tests indicate that the relation 
between trust to the political parties and combination of independent 
variables is high ( = 0.78), and the proportion of variance shared with 
dependent variable, which is explained by participation of independent 
variables is 60 percent ( = 0.609). The weight of efficiency in explanation 
of the trust in political parties is more than other independent variables in 
analysis.  
 
Keywords: Efficiency, Normative Coherence, Political Parties, Political 
Trust, Students,  Transparency of the Social Organization 
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Grounded Reconstruction of the Consequences of Sexual Activity 

in the Internet 
 

M. Zhianpour1, H. Malekahmadi2 
 

Abstract 
Arrival of each new technology in to every community will have significant 
effects on the people's lives. One of the effects is due to the fact that 
technology facilitates the possibility of new actions.  Internet as one of the 
new technologies of contemporary world due to its particular characteristics 
like anonymity in cyberspace, has led to formation of novel sexual behaviors 
that have affected the real world and caused unintended consequences. 

Therefore, because of the importance and novelty of this issue, the  aim 
of the present study is meaning reconstruction of sexual action in 
cyberspace. Researchers look for understanding  conscience) and attitudinal 
consequences (sexualized consideration of woman). 
 
Keywords: Internet, sexual action, grounded theory. 
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Investigating Social Factors Affecting the Social and Political 

Participation (18 and Above Years Old Citizens of Karaj) 
 

B. Zare1,  M. Rohandeh2 
Abstract  
Social and political participation as essential feature of modernism is very 
important in modern societies. So participation (in all form of it including 
political, social, economic and cultural) is one of the main concepts of 
sociology and political science. The present study is a quantitative one which 
aims at examining the social factors affecting socio-political participation. 
The survey was conducted with a sample of 400 residents of Karaj in 2012. 
Data was collected through self-constructed questionnaire. The data were 
analyzed using multivariate liner regression, T. test, multiple regression and 
path analysis. Results of multiple regression analysis show that among 
independent variables the political satisfaction (beta =  0.33), the newspaper 
reading (beta =  0.25), the religiosity (beta =  0.19), and watching satellite 
(beta =  0.15), have significant effects on participation rate. Totally, 
independent variables of this study explain 0.41 of  the variation of socio-
political participation. In general, the results of study support the theoretical 
framework the study was based on.   
 
Keyword: Socio-Political Participation, Political Satisfaction, Social 
Satisfaction, Religiosity, Mass Media    
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A Systematic Review and a Meta-Analysis of Iranian Researches 

in the Field of Social Studies of Science and Technology 
 

G. Z. Salehi, M. A. Ghanei Rad 
 

In resent decade, the publication of many scientific works has contributed to 
the constitution of the field of social studies of science in Iran. Presenting a 
clear and vivid image of scientific research is a significant starting point for 
policy-makers in Iran. This meta-analysis aims at demonstrating the 
accumulation of science in the field of sociology and social studies in the 
country. The study reveals some new ideas for managers and policy-makers 
of this field. The main research questions are how much science has been 
produced and accumulated in the field of social studies of science in the 
country; and what are the formal, methodological and content characteristics 
of this accumulation. To have a systematic review, the research has 
employed a qualitative/quantitative meta-analysis. In doing so, the written 
works of Iranian authors such as books, articles and theses in the last two 
decades, were studied, coded and analyzed. The results of the study show 
that social studies of science are lagged far behind the Iranian multi-
approach sociology. They also reveal that most of the works are descriptive 
and done by the second generation of Iranian sociologists.  

Keywords: Social Studies of Science and Technology, Qualitative Meta-
Analysis, Multiple Approaches, Iranian Sociology, Policy Analysis  
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The Role of Interpersonal Communication in Political 

Participation (Case of 9th Parliamentary Elections of Iran) 
 

H. Khaniki1, M. Rahbar2 
 

Abstract 
The article is the result of a survey conducted on the role of interpersonal 
communication in political participation.  It compares the effects of 
interpersonal communication and media on decisions of Tehran citizens in 
10th parliamentary election of Iran. The study is based on Lazarsfeld's theory 
of two-step flow of communication which was completed by Robinson. 
According to Robinson, community is divided at least into three sections; 
leaders, followers and inactive people. The spread of information by the 
media can affect all sectors of society. An information and influence flow 
from leaders to followers. The study is a survey one with a sample of 840 
individuals. Data were collected using a structured questionnaire one week 
after 9th parliamentary election of Iran from residents of 22 districts of the 
Tehran city. The results show that "interpersonal communications" were 
stronger and more effective in comparison to the "mass media" in 2013 
Iranian parliamentary election. According to the results of study political 
behavior of citizens could be categorized into five categories including 
passive, follower, leader, individualist, and dialectic based on their 
interpersonal communications. Furthermore, political participation, media 
consumption and sources of news and engagement of each group was 
investigated.  
 
Keywords: Interpersonal Communication, Opinion Leaders, Political 
Participation, Media. 
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