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چکيده
مشارکت سیاسي به عنوان یکي از شاخصهاي عمده توسعه تلقي ميشود .زنان به
عنوان بخشي ازسرمایههاي انساني هر جامعه ،با مشارکت سیاسي خود ميتوانند
نقش تعیین کنندهاي در اداره کشور داشته باشند .هدف از این تحقیق ،بررسي جامعه
شناختي برخي عوامل مؤثر برمیزان مشارکت سیاسي زنان درجامعه ميباشد .روش
پژوهش ،پیمایشي و جامعه آماري آن ،کلیه زنان بین سنین  31-46سال ساکن استان
آذربایجان شرقي است .حجم نمونه  3111نفر بوده که به روش نمونه گیري چند
مرحلهاي انجام شده است .متغیرهایي که تأثیر آنها بر مشارکت سیاسي زنان مورد
سنجش قرار گرفته عبارتند از :خاستگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده ،عضویت و
فعالیت فرد در انجمنها ،فعالیت والدین و دوستان فرد در انجمنهاي مختلف،
تمایل فرد به مشارکت ،تمایل والدین و دوستان فرد به مشارکت .نتایج بدست آمده
نشان ميدهد که از بین این متغیرها ،متغیر فعالیت فرد در انجمنها بیشترین تاثیر و
تمایل والدین فرد به مشارکت ،کمترین تأثیر را بر مشارکت سیاسي زنان داشته است.
كلمات كليدی :مشارکت ،مشارکت سیاسي زنان ،تمایل به مشارکت ،گرایشات
سیاسي ،عضویت در انجمنها

 عضو هیئت علمي موسسه تحقیقات اجتماعي دانشگاه تبریز
 دانشجوي دکتراي جامعهشناسي دانشگاه اصفهان
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مقدمه
در روند تحول در الگوهاي زندگي ،پدیده «مشارکت سیاسي» به معناي «فرصتهاي پرداختن
شمار زیادي از شهروندان به امور سیاسي» (آبرامسون )3463 :3111 ،و به عنوان نقطه تالقي
ساختار فرهنگي و سیاسي درهرجامعهاي است .در حقیقت اندیشه مشارکت سیاسي عبارت
است به درگیر شدن تودههاي مردم در فعالیت سیاسي و تعیین سرنوشت خود و تنها از این
رهگذر است که زمینههاي ثبات و پایداري نظام سیاسي تحقق ميیابد.
مشارکت سیاسي ميتواند در دو سطح توده (مانند شرکت در انتخابات ،عضویت در
احزاب و انجمنها و تجربههاي اجتماعي ) و نخبگان (حضور در مجلس ،قوه مجریه وداشتن
مناصب عالي (کاظمي پور ) 432 :3111،معنا یابد؛ ولي در هر صورت ،در بین اقشار مختلف
جامعه اعم از زن و مرد همواره مطرح بوده است .هر جامعهاي براي تحقق اهداف
توسعهگرایانه ،بایستي از تمامي منابع انساني خود بهره گیرد .زنان هرجامعه ،نیروي محوري و
بنیادي محسوب ميشوند که اشتغال و فعالیت آنان دوشادوش مردان به عنوان بخشي از
جمعیت فعال جامعه ،تأثیرفراواني در رشد ،توسعه و سازندگي جامعه دارد؛ ولي هنگامي که
حضورزنان درفرآیند مشارکت سیاسي به گونه اي است که همانند رأيدهندگان سربه راه ،تنها
در روز رأيگیري پاي صندوقها حضور پیدا مي کنند (حافظیان )3113،این امر ،سبب ایجاد
یک بحران یا آسیب اجتماعي در جامعه ميگردد.
اگرچه زنان ایران ،نقش فعال و سازندهاي در شکل گیري و نهادینه شدن روند انقالب
اسالمي داشته اند ،ولي آنچنان که شایسته است از سهم متناسب در ساخت قدرت سیاسي
برخوردار نشدهاند و در مواضع و تصمیم گیريها و مناصب قدرت ،حضوري کمرنگ دارند.
دفتر توسعة انساني سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود ( )4113اقدام به تهیة
گزارشي از اقدامات کشورهاي تحت مطالعه پیرامون میزان پایبندي و اهتمام دولتها در زمینة
تحقق اهداف برنامههاي توانمندسازي جنسیتي نموده که در آن به میزان مشارکت و دخالت
زنان در سیاست توجه ویژهاي شده است .بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام گرفته
در کشورهاي خاورمیانه ،حضور زنان در عرصة سیاسي و نیز مشارکت سیاسي آنان نسبت به
مردان پایین بوده است که دالیل آن ،بسیار و شاید مهم ترین آنها مردساالرانه بودن ساختار
سیاسي کشورهاي خاورمیانه و همچنین محدودیتهاي عرفي و شرعي باشد که مانع از حضور
پررنگ و چشمگیر زنان در عرصههاي گوناگون ميشود و مهم تر از همه طرز نگرش جامعه
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نسبت به حضور و فعالیت زنان در عرصههاي مختلف ،میزان مشارکت زنان را تحت تاثیر قرار
ميدهد (پیشگاهيفرد و زهديگهرپور .)66-42 :3113 ،بر همین اساس ،ایران از حیث
مشارکت زنان در مدیریت وضع مطلوبي ندارد.
براساس پژوهشهاي انجام یافته ،زنان نسبت به مردان آگاهي سیاسي کمتري دارند و در
مقایسه با مردان از نظر سیاسي بي اعتناترند .در مالکهایي چون نسبت درصد کرسيهاي
پارلماني دراختیار زنان ،نسبت درصد زنان مدیر در مجموعه مدیران کشور ،نسبت درصد زنان
متخصص و حرفهاي در مجموعه شاغالن متخصص کشور و نسبت درصد سهم زنان از درآمد
تحقق یافته ،بانوان اوضاع مناسبي ندارند و درمقیاس دسترسيشان به ساخت قدرت ،بسیار
ضعیف هستند ( احمدنیا 11 :3111،؛ ناجي راد 43 :3114،و چابکي.)423 :3111،
نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (چابکي ،3113بشیریه ،3114راش ،3113لهسایيزاده
و باور  3113و سیادت نسبت  )3111نشان ميدهد که مشارکت سیاسي زنان ،اغلب منفعالنه و
در سطح توده است.
پژوهش حاضر در پي یافتن پاسخ به این سوال اساسي است که چرا در جامعه ایراني زنان
کمتر به مشارکت سیاسي ميپردازند و حتي برخي نسبت به فعالیتهاي سیاسي بيتفاوت
هستند؟ چه عواملي ميتواند سبب مشارکت این قشر در امور مهم و محوري جامعه باشد و نیز
موانعي که در این راستا ميتوان از آنها سخن به میان آورد ،کدامند؟ و در آخر ،سهم هر یک از
عوامل در میزان تمایل زنان جامعه به مشارکت سیاسي در امور مختلف کشور تا چه اندازه
است؟

مباني نظری
شکلگیري هر نوع رفتاري نیازمند کسب شناخت و یادگیري در مورد آن است؛ ولي هر
یادگیري ،الزاماً منجر به بروز رفتار نخواهد شد .پارسونز در بحث اجتماعي شدن افراد
ميگوید :انسان در بخش ارگانیسم سه گرایش خام دارد .گرایش ادراکي که ناظر به شناخت
است ،گرایش ارزیابي که به خوب و بد ارزشها ميرسد و گرایش هنجاري که بایدها و
نبایدها را تعیین ميکند .وقتي ارگانیسم با فرهنگ برخورد ميکند ،این گرایشهاي خام شکل
ميگیرد و نظام شخصیتي را بوجود ميآورد و از این به بعد ،نظام شخصیتي ،فرد را به سوي
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هدف ميراند و موجب کنش اجتماعي ميشود .ازبرآیند کنشهاي اجتماعي ،نظام اجتماعي
شکل ميگیرد که بیانگر یگانگي ،وفاق ،مشارکت حقیقي افراد باهم واعتماد آنها به یکدیگر
است و فرد در این سیستم اجتماعي ميشود (عبداللهي.)3111،
فرهنگ از طریق جامعهپذیري به عامالن انتقال ميیابد و توسط آنها دروني ميشود و این
عامل مهمي در انگیزش رفتار اجتماعي آنان به حساب ميآید .این کارکرد عمدتاً در خانواده و
در نظام آموزشي متمرکز ميشود .هر چند رسانههاي گروهي ،سندیکاها و احزاب سیاسي نیز
کارکرد و نقش آموزشي دارند (توسلي.)421 :3143،
مشارکت افراد در امور سیاسي به عنوان یک رفتار ،در قدم اول نیازمند کسب اطالع ،ایجاد
شناخت و یادگیري در خصوص اهمیت و چگونگي آن ميباشد؛ ولي هر کسي که شناخت
اولیهاي درباره مشارکت سیاسي کسب کرد ،ضرورتاً دست به این کار نخواهد زد ،چرا که
زنجیره بروز رفتاري ویژه ،مانند مشارکت سیاسي ،اساسأ نیاز به درنظر گرفتن مهارتهایي
است که افراد دارند و نیز منابع در دسترس آنان دارد.
در قالب رویکرد مدرنیزاسیون ،به اعتقاد هانتینگتون و نلسون ،مشارکت سیاسي و اجتماعي
تابعي از فرآیند توسعه اقتصادي و اجتماعي است .این فرایند از دو طریق بر گسترش مشارکت
اثر ميگذارد .نخست از طریق تحرک اجتماعي است .کسب منزلتهاي باالتر اجتماعي،
احساس توانایي را در فرد تقویت کرده و نگرش او را نسبت به توانایياش در تاثیر نهادن بر
تصمیمگیري مساعد ميسازد .این نگرشها ،زمینه مشارکت در سیاست و فعالیتهاي اجتماعي
را تقویت ميکند .در این حالت ،منزلت اجتماعي نهایتاً از طریق اثري که بر احساس توانایي و
یا بيقدرتي ميگذارد ،بر مشارکت موثر ميافتد (ربیعي.)21 :3111،
به نظر هانتینگتون ،از میان عوامل منزلتي ،میزان تحصیالت فرد بیشترین تأثیر را بر
مشارکت سیاسي دارد .عامل دوم ،مجاري سازماني ،یعني عضویت فرد در انواع گروهها و
سازمانهاي اجتماعي مانند اتحادیههاي شغلي و صنفي ،گروههاي مدافع ،عالیق خاص و غیره
است که احتمال مشارکت در فعالیت سیاسي و اجتماعي را بیشتر ميکند .همچنین بین
گسترش فرصت هاي تحرک اجتماعي فردي و مشارکت سیاسي در کوتاه مدت رابطه معکوس
وجود دارد و چنانچه افرادي بتوانند با استفاده از باال بردن سطح تحصیالت ،انتقال به شغل
پرمنزلت تر یا کسب درآمد بیشت ر به اهداف موردنظر خود که همان بهبود وضعیت اقتصادي و
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اجتماعي خود است ،دست یابند ،معموالً از مشارکت در سیاست و فعالیت اجتماعي صرفنظر
مينمایند (ربیعي.)26-22 :3111،
طبق رویکرد کنش متقابل نمادین ،خصوصیات اساسي کنش اجتماعي در «خود» افراد و
ادراک آنها از رفتار دیگران شکل ميگیرد .در چارچوب این رویکرد ،ميتوان از نظریات مید و
کولي بهره جست.به نظر مید« ،خود» هرکس ،حاصل وجهنظر جمع است و هیچگونه شناسایي
از خود ،بدون وجه نظر دیگري و جز در منظر جمع نميتوان بدست آید (توسلي:3143 ،
.)421
در خانواده ،والدین ،ارزشها و نگرشهاي سیاسيشان را از طریق بحث و گفتگو در منزل به
فرزندانشان انتقال ميدهند و به این صورت عالقه یا بيعالقگي خود را نسبت به مسائل سیاسي
ابراز ميکنند .مدرسه ،دوستان و همکالسيها و وسایل ارتباط جمعي نیز از طریق ارائه اطالعات و
تفسیر پیرامون دنیاي سیاسي بر تفکر و رفتار سیاسي افراد تأثیر ميگذارند و فرد از نظر سیاسي
آنگونه مياندیشد که از نظر اجتماعي در آن بسر ميبرد.
کولي معتقد است که کنشهاي فرد در زندگي روزمره تحت تأثیر گروه هایي ميباشد که
به آنها تعلق دارد و این وابستگي گروهي است که نحوه واکنش فرد درقبال مسائل سیاسي را
تعیین ميکند و در واقع رفتار فرد درپاسخ به فشارها و انتظارات اجتماعي که از سوي دوستان
و خانواده بر وي وارد ميشود ،صورت ميگیرد .بنابراین دیدگاه ،افراد آنگونه مياندیشند که
درآن به سر ميبرند.
در واقع ،ميتوان اذعان کرد که مردم هویت خود را در جریان تماس با دیگران کسب
ميکنند و از آنجا که رفتار و گرایش افراد درباره خویشتن ،حاصل چیزي است که دیگران
درباره فرد مياندیشند ،گرایشها و رفتارهاي آشکار ،همان چیزي است که از دیگران بهره
جسته و در جریان تماس و معاشرت کسب ميشود (توسلي.)142 :3143 ،
آیزن وفیش باین در نظریه کنش موجه بیان ميکند که مشارکت سیاسي به مثابه نوعي کنش
نیت مند و داوطلبانه است و بستگي به انتظار فایده و ارزیابي فایده دارد .این دو معتقدند که
رفتار ،بیشتر در حالت قابل پیشبیني ،درک و توضیح است که ما به «قصد» شخص در رفتار
توجه نماییم( .رفیع پور ) 24 : 3121 ،بنابراین ،رفتار در پي زنجیرهاي از عوامل به وجود
ميآید و حلقه ماقبل بروز رفتار« ،قصد» و نیت رفتاري است .الگوي آنان نشان ميدهدکه
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«قصدها» به «گرایشها» 3و« هنجارها»ي مرتبط به رفتار متکي است .گرایش ،یک متغیر فردي
شخصي است که طي آن ،فرد خوب یا بد بودن یک رفتار (یا یک پدیده) را از نظر خودش
ارزیابي ميکند.
براساس نظریه کنش موجه ،نیتهاي رفتاري ،تأثیر مستقیمي بررفتار دارند؛ بنابراین ،از آنجا
که مشارکت یک کنش اجتماعي است ،پس ميتوان گفت که قصد و نیت فرد بر اقدام به
مشارکت وي تأثیر ميگذارد.
براي تبیین تفاوت میان افراد از نظر میزان تمایل به مشارکت یا مشارکت پذیري دو دسته
نظریه مطرح گردیده است :دسته اول نظریه ها منشاء وبري دارند و در آن ها برنظام باورها،
گرایشها واندیشهها تأکید ميشود .در این نظریهها که غالباً به صورت تجربي و بیشتر در
حوزه روانشناسي اجتماعي مطرح شده است ،متغیر بيقدرتي را به عنوان مهمترین عامل مورد
توجه قرار داده است .دسته دوم نظریهها بر جنبه رفتاري تأکید دارد و رفتار را بیش از آن که
حاصل باورها و گرایشها بدانند ،نتیجه تفاوت سود و زیان تصور ميکنند .مفروض اصلي این
دیدگاه آن است که یک رفتار زماني شکل ميگیرد ،تثبیت ميشود و نهایتا جنبه نهادي ميیابد
که منافع حاصل از آن بر هزینهها فزوني گیرد .به همین دلیل ،مشارکت ،هنگامي گسترش
ميیابد که منافع عیني آن( تصورفرد نسبت به منافع آن) بیش ازهزینهها (تصورذهني فردنسبت
به هزینهها)ي آن باشد.
در این راستا ،ميتوان به نظرات ملوین سیمن ،اولسن و نظریة دوایت دین اشاره کرد .از
نظر سیمن ،بي قدرتي ،یعني آن که فرد احتمال دهد یا انتظار داشته باشد که رفتارش نتیجه یا
پاداشي را که در پي آن است به همراه نداشته باشد .این نوع نگرش ،ازمنظر روانشناسي
اجتماعي است که در آن ،بي قدرتي از منظر شرایط عیني درجامعه بررسي نمي شود.
نتایج تحقیقات نیل و سیمن نشان داد که میان بي قدرتي وتحرک اجتماعي و هم چنین بین
سازمانیافتگي و احساس بيقدرتي رابطه وجود دارد .با افزایش میزان سازمان یافتگي ،احساس
بيقدرتي کاهش ميیابد و آنها که سازمان یافته بودند ،بيقدرتي کمتري نسبت به آنها که
سازمان یافته نبودند ،احساس ميکردند (رابینسون و شارر 3342 ،به نقل از کوزر و روزنبرگ،
.)3121

Attitude
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منظور اولسن از نگرش ناتواني ،حالتي است که به صورت اجباري از سوي نظام اجتماعي
بر فرد تحمیل ميشود و شامل نگرشهایي چون سردرگمي ،بيقدرتي و بيهنجاري است.
وي ،مشارکت سیاسي را به بحث سیاسي ،مشارکت در رأي دادن و دخالت سیاسي تقسیم
ميکند .به نظر او با افزایش ناتواني ،میزان مشارکت سیاسي کاهش ميیابد .به نظر اولسن،
ناتواني متغیري است که ميتوان به مدد آن پیشبیني کرد آیا فرد رأي خواهد داد یا نه؛ و با
استفاده از نگرش ناخشنودي ميتوان رأي منفي را پیشبیني کرد (اولسن .)411 :3324 ،تفاوت
کار اولسن با نیل و سیمن در آن است که پژوهشگران اخیر ،متغیر بي قدرتي را به عنوان متغیر
وابسته در نظر گرفتهاند و اثر سازمان یافتگي و تحریک اجتماعي را بر آن بررسي کردهاند؛ حال
آن که اولسن ،متغیر بي قدرتي را به مثابه تببینکننده مشارکت سیاسي به کار ميبرد .
دوایت دین در تالش براي تحلیل رفتار رأي دهندگان سه مفهوم بي قدرتي ،بي هنجاري و
انزواي اجتماعي را بکار ميبرد (رابینسون و شارر .)243 :3324 ،وي در پژوهش خود نشان
مي دهد که بین این سه مفهوم و رفتار سیاسي رابطه وجود دارد؛ لیکن با کنترل متغیر پایگاه
اجتماعي ،این رابطه پایدار نمي ماند.
رابطه بین طبقه و مشارکت یکي از محکم ترین فرضیههاي جامعهشناسي سیاسي است که
با دادههاي تجربي فراواني تأیید ميشود .در واقع ،اهمیت طبقه به عنوان تعیین کننده همه
اشکال رفتارهاي سیاسي از سوي همه جامعه شناسان سیاسي و دانشمندان سیاسي ،با هر
دیدگاه نظري پذیرفته شده است .به روشني ميتوان گفت« :هر چه طبقه اجتماعي فردي باالتر
باشد ،دایره ،شدت و اهمیت مشارکت سیاسي وي بیشتر است» (مارگر.)424 :3313،

پيشينة تحقيق
در بخش پژوهشهاي خارجي ميتوان به نتایج تحقیقات لیپست درخصوص فعالیتهاي
سیاسي در کشورهاي آلمان ،سوئد ،نروژ و فنالند و  ...اشاره کرد .نتایج تحقیق وي نشان
ميدهد که تفاوتهاي شهري و روستایي در برخي مشارکتهاي سیاسي مانند انتخابات وجود
دارد؛ ولي شامل برخي دیگر نميشود .در کشورهایي که داراي سنتهاي قدیمي رهبري
جمعي هستند ،مشارکت در مناطق روستایي بیش از مناطق شهري است .لیپست به این نتیجه
ميرسد که الگوي مشارکت سیاسي در مورد شرکت در انتخابات در کشورهاي مختلف یکسان
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است .مردان بیش از زنان ،تحصیل کردهها بیش از افراد کمتر آموزش دیده ،شهرنشینان بیش از
روستاییان ،افراد میانسال بیش از جوانان و کهنساالن ،متأهلین بیش از مجردین ،افراد داراي
منزلت باال بیش از افراد داراي منزلت پایین و افرادي که عضو سازمان هستند ،بیش از افرادي
که عضویت ندارند ،در انتخابات شرکت ميکنند (لیپست.)631-123 :3121،
دي.ال .شت 3ضمن تأکید بر متغیرهاي درآمد ،شغل ،تحصیالت و مجموع شاخصهاي
پایگاه اقتصادي و اجتماعي با شهرنشیني ،عضویت سازماني مؤثر در میزان مشارکت سیاسي
افراد گویاي آن است که سواد یکي از متغیرهاي بسیار قدرتمند و موثر بر میزان مشارکت است
(بارکان.)44 :3333،
تحقیقات الیگلي نشان ميدهد که داشتن دوستان فعال در امور سیاسي موجب افزایش
احتمال مشارکت خود افراد ميشود .وي نتیجه ميگیرد از آنجا که بحث کردن با دوستاني که
به سیاست عالقمند هستند یا به فعالیت سیاسي ميپردازند ،ميتواند به یادگیري فرد در امور
سیاسي کمک کند ،تعامل اجتماعي ،افراد را در معرض اطالعات قرار ميدهد و به آنان کمک
ميکند تا زبان کارکردهاي سیاست و مشارکت در فعالیتهاي سیاسي را یاد بگیرند و اینکه این
مهم موجب تسهیل مشارکت سیاسي آنها شده است (مک کالرگ.)4113 ،
بر اساس نتایج طرح تحقیقاتي ملي که توسط محمد عبداللهي ( ) 3112تحت عنوان
«عوامل و موانع و راهبردهاي مشارکت مدني زنان ایراني» انجام یافته ،زنان داراي خانوادههاي
با خاستگاه اقتصادي اجتماعي باالتر ( تحصیالت و شغل ) مشارکت مدني بیشتري دارند.
بر مبناي برآوردهاي طرح ملي بررسي مشارکت سیاسي زنان که در  41مرکز استاني کشور
توسط سیدمحمودقاضي طباطبایي ،علیرضا محسني تبریزي و سیدهادي مرجایي به سفارش
دفتر امور بانوان وزارت کشور و با همکاري وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در سال -3114
 3111با هدف بررسي گستره و ابعاد مشارکت سیاسي زنان در ایران و عوامل مؤثر بر آن به
اجرا درآمده است ،در بحث عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسي زنان پنج بعد کلي شامل :عوامل
سیاسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،خانوادگي و ارزیابي از ویژگيهاي حکومت وگروههاي سیاسي
اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته است .در این پژوهش همچنین به عوامل و محرکهاي
دروني و فردي موثر بر مشارکت سیاسي زنان پرداخته شده است.

D.L.Sheth
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منصور وثوقي و افسانه یوسفي آقا بین ( )3116به بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت
اجتماعي زنان روستایي و تأثیر آن بر فرآیند توسعه پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که
میانگین مشارکت زنان در سطح پاییني بوده و فقط  61درصد پاسخگویان مشارکت باالیي
داشتهاند .طبق دادههاي این تحقیق ،بین مشارکت اجتماعي زنان و متغیرهاي نگرش زنان نسبت
به خود (عوامل دروني) ،سن و تحصیالت (عوامل زمینهاي) رابطه معناداري وجود دارد.
مجید موحد ( )3114در پژوهشي مشارکت سیاسي زنان را در رابطه با میزان تحصیالت،
نظام قشر بندي و نوع شغل زنان بررسي کرده و توجه به موانع فرهنگي و اجتماعي و تالش
در جهت رفع آنها را مورد تأکید قرار داده است .
مطالعات متعدد نشان ميدهد که هر چه میزان تحصیالت افراد باالتر رود ،میزان مشارکت
سیاسي آنها افزایش ميیابد (راش .)311 :3122،رابرت دال نشان داد که هرچه میزان
تحصیالت افراد باال ميرود ،میزان احساس اثر بخشي سیاسي آنان نیز افزایش ميیابد و بدین
ترتیب ،میزان تحصیالت ،به طور غیرمستقیم هم در مشارکت سیاسي اثر ميگذارد .همچنین
میزان تحصیالت در میزان دسترسي افراد به اطالعات اثر ميگذارد و این امر ،زمینه مساعد تري
براي مشارکت سیاسي ایجاد مينماید .موقعیت گروهي افراد نیز از عوامل موثر در مشارکت
سیاسي است .این موقعیتها که شامل گروههاي دوستي ،خانوادگي ،حرفهاي و  ...ميشود،
شبکه روابط نسبتاً پایداري را ميسازد که در شکل دادن به نگرش و رفتار سیاسي افراد نقش
مهمي بازي ميکند .در این دیدگاه ،انسانها اساساً ساخته و پرداخته گروه هایي تلقي ميشوندکه
در آن زندگي ميکنند.
محل سکونت هم بر میزان مشارکت اثر ميگذارد .مطالعات متعددي حاکي ازاین واقعیت
است که معموالً شهرنشینان تمایل بیشتري به مشارکت سیاسي دارند .محل سکونت به لحاظ
موقعیت فرهنگي و اجتماعي نیز بر میزان مشارکت اثر ميگذارد .لیپست مشاهده کرده است که
کارگران کارخانههاي بزرگ ،بیشتر از کارخانجات کوچک در انتخابات مشارکت ميکنند.
همچنین کساني که در مناطق پیشرفته اقتصادي زندگي ميکنند از ساکنین مناطق عقب ماندهتر،
مشارکت سیاسي بیشتري دارند (لیپست.)434 :3341،
در عین حال ،برخي از متغیرها ،مانند مشارکت سیاسي والدین و دوستان ،و تجارب قبلي
مشارکت فرد بر تببین مشارکت سیاسي و به عبارت بهتر ،بر میزان مشارکت افراد در
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فعالیتهاي سیاسي تأثیرگذار است .مایکل راش متغیرها و فرآیندهایي را که به اجتماعي شدن
سیاسي منجر ميشو د ،به صورت یک مدل نشان داده و در آن ،به عوامل اجتماعي شدن ،مثل
خانواده ،گروههاي همسآالن ،گروههاي کار وگروههاي مذهبي اشاره ميکند که فرآیند
اجتماعي شدن از طریق آنها صورت ميگیرد .این عوامل از سه طریق عمده ،یعني تقلید،
آموزش و انگیزش ،در سراسر زندگي فرد عمل ميکند .این عوامل و راهها ،موجب تغییر در
سرندهاي ادراکي معرفت و ارزشهاي یک فرد ميشود.
مایکل راش عقیده دارد که شواهد فراواني وجود دارد که مشارکت سیاسي در تمام سطوح،
بر اساس پایگاه اقتصادي ،اجتماعي ،تحصیالت ،شغل ،جنسیت ،سن ،مذهب ،قومیت ،منطقه و
مکان سکونت ،شخصیت ،محیط سیاسي یا زمینهاي که مشارکت در آن اتفاق ميافتد ،متفاوت
است (راش.)311 :3111،
مرکز افکار سنجي دانشجویان در بررسي نگرش مردم نسبت به زنان گزارش داده است که
 22درصد مردم تهران ،تحصیل را براي زنان ضروري ميدانند و اشتغال زنان را همانند اشتغال
مردان ،مهم ميشمارند .همچنین بیش از نیمي از مردم تهران ،خواهان مشارکت زنان و مردان
در تصمیم گیري راجع به سود جامعه هستند و  21درصد نیز طرفدار مشارکت سیاسي زنان
هستند ،ولي هنوز بیش از نیمي از مردم با اشتغال بیرون از خانه زنان مخالفاند (.)3113
در پژوهشي ،طاهر موسوي ( )3122به بررسي مشارکت سیاسي و عوامل موثر بر آن در
قالب نظریههاي روانشناختي پرداخته است و نتایج بدست آمده حاکي از این واقعیت است که
اگر فرد نسبت به پاداشها و مزایاي حاصله از آن ارزش باالیي قایل باشد و نیز نسبت به اثر
بخشي فعالیت سیاسي خود اطمینان باالیي داشته باشد و در نهایت اگر احساس کند که
اطالعات کاملي در مورد نامزدهاي انتخاباتي کسب کرده ،به احتمال زیاد ،در انتخابات شرکت
خواهد کرد.
صمديراد ( )3112در مقاله «مکانیسمهاي ارتقاي مشارکت زنان در ابعاد سیاسي و
اقتصادي» به متغیر تحصیالت به عنوان عمدهترین عامل زمینهساز مشارکت سیاسي و اقتصادي
زنان پرداخته است.
عباس محمدياصل ( )3111در مقالهاي تحت عنوان «موانع مشارکت سیاسي زنان در
ایران» به شکافهاي موجود در جامعه ایران از جمله شکاف جنسي اشاره کرده و آن را به
عنوان نوعي شکاف ساختي مطرح کرده و معتقد است که براساس این شکاف :اوالً در جامعه
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سنتي که زنان تابع شوهران خود هستند و نقش سیاسي ندارند ،این شکاف فعال نیست ،ثانیاً در
جامعه نوین ،تحوالت گسترده اجتماعي موجب فعال شدن این شکاف در قبال درخواست حق
رأي و نمایندگي در ستادهاي پارلماني و مواردي از این قبیل ميشود ،و ثالثاً در جوامع در حال
گذر این شکاف نیمه فعال است؛ بدین معني که گاه برحسب حضور و تالشهاي سایر
شکافها ،همچون جناحبنديهاي سیاسي فعال ،به تراکم ميگراید و زماني از فعالیت باز
ميایستد (محمدي اصل.)36-31 :3111،
با مروري بر نظریات مطرح در باره مشارکت سیاسي و ارائه برخي از نتایج تجربي در
این مورد ميتوان از نظریه لیپست در باره عضویت فرد در انجمنهاي داوطلبانه ،از نظریه
کارکردگرایان ساختاري در باره جامعه پذیري سیاسي و کنش متقابل نمادین(مید و کولي) در
باره خود و دیگري تعمیم یافته و از نظریات هانتینگتون و مایکل راش و رابرت دال و الیگلي
بر تاثیر پایگاه اقتصادي اجتماعي ،تحصیالت ،سن ،مکان سکونت ،محیط سیاسي یا زمینههاي
شکل گیري مشارکت بر مشارکت سیاسي و نظریههاي فیش باین و آیزن و سیمن و اولسن
درباره تمایل به مشارکت جویي استفاده شده و فرضیات زیر استخراج شده است.
عضویت فرد درانجمنها

سن ،درآمد،
تحصیالت،
محل سکونت

درانجمنها
مشارکت سیاسي والدین
مشارکت
سیاسی والدین
مشارکت
سیاسي

مشارکت سیاسي دوستان

مشارکت سیاسي دوستان

فرضيههای تحقيق
یکي از اهداف اصلي تحقیق ،بررسي عوامل موثر بر مشارکت سیاسي زنان در آذربایجان
شرقي است و در این راستا مقاله حاضر به بررسي فرضیههاي زیر ميپردازد:
 -3به نظر ميرسد بین عضویت فرد در انجمنها و میزان مشارکت سیاسي زنان رابطه
معنيداري وجود دارد.

 411مطالعات و تحقيقات اجتماعي ،شماره  :4بهار 4934

 -4به نظرميرسد بین ارزیابي فرد ازخاستگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و میزان مشارکت
سیاسي وي رابطه معناداري وجود دارد.
 -1به نظر ميرسد بین تمایل خانواده فرد به مشارکت سیاسي و میزان مشارکت سیاسي وي
رابطه معناداري وجود دارد.
 -6به نظر ميرسد بین تمایل دوستان فرد به مشارکت سیاسي و میزان مشارکت سیاسي زنان
رابطه معناداري وجود دارد.
 -2به نظر ميرسد بین وضع تاهل ،سن ،تحصیالت و محل سکونت فرد با مشارکت سیاسي
وي رابطه معناداري وجود دارد.

روششناسي
این پژوهش از نظر وسعت ،پهنانگر و از نظر زماني یک بررسي مقطعي است که در محدودة
زماني نیمة دوم سال  3111تا نیمة دوم سال  3113انجام گرفته است .شیوه اجراء ،پیمایشي و
مکان پژوهش استان آذربایجان شرقي است.
جامعه آماري پژوهش شامل تمامي زنان بین سنین 31-46سال ،است که در مدت زمان
تحقیق ،در این استان سکونت دارند .براساس سرشماري نفوس و مسکن سال  ،3112جمعیت
کل استان آذربایجان شرقي برابر با  3،131،141نفر ميباشد که از این تعداد  414،322نفر زن
هستند .براین اساس ،از این تعداد 3131316 ،نفر را زنان واقع در سن  31تا  46سال تشکیل
ميدهد.
روش نمونهگیري در تحقیق حاضر ،چند مرحلهاي است .در این روش ،افراد جامعه با
توجه به سلسله مراتبي از واحدهاي بزرگتر به کوچکتر از انواع واحدهاي جامعه انتخاب
ميشود (سرمد ،بازرگان و حجازي .)312 :3123 ،از بین  33شهرستان استان ،بر اساس
شاخصهاي توسعه ،شهرستانهایي که به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند عبارتند از تبریز،
اهر ،مرند ،کلیبر ،هشترود ،جلفا ،هادي شهر و ورزقان .نمونهگیري از شهرها و روستاهاي این
مناطق پس از تعیین سهمیه مربوط به هریک از مناطق نمونه گیري بر اساس جمعیت زنان
ساکن شهري و روستایي ،در هرمنطقه به صورت تصادفي انجام پذیرفته است.
حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران به دست آمده است .به این
ترتیب که پس از برآورد میزان واریانس متغیر وابسته در پیش آزمون و قرار دادن مقادیر در
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فرمول مورد نظر حجم نمونه به صورت تقریبي  3126نفر برآورد گردید و به  3111افزایش
داده شد .مراحل نمونهگیري به این صورت بوده که پس از تعیین حجم کلي نمونه ،شهرهاي
مورد مطالعه به مناطق مختلف تقسیم شده و نمونهها به نسبت جمعیت هر منطقه اختصاص
یافت .سپس از هر منطقه ،بلوک هایي به صورت تصادفي انتخاب شدند و در مرحله آخر ،از
هر بلوک ،خانه هایي به صورت تصادفي انتخاب شدند.
با توجه به ماهیت موضوع ،ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه بوده است .سؤاالت
پرسشنامه تحقیق ،براساس چهارچوب نظري ،مفاهیم و متغیرهاي به کار رفته در فرضیههاي
مطروحه و با بازبیني پرسشنامههاي تحقیقات مشابه طراحي شده است .قبل از اجراي عملیات
نهایي ،ابتدا پرسشنامه توسط چند متخصص علوم اجتماعي ،مورد ارزیابي جدي قرار گرفته و
بعد از پارهاي اصالحات ،براي پیش آزمون آماده شد .پرسشنامه نهایي با  311سؤال باز و بسته
طراحي و مورد استفاده قرار گرفت.
تجزیه وتحلیل اطالعات گردآوري شده با استفاده ازنرم افزار  SPSSانجام گرفت و براي
بررسي وجود روابط و نوع و شدت رابطه بین متغیرها ،با توجه به سطوح سنجش هریک از
متغیرها ،آزمونهاي ضریب همبستگي اسپیرمن و پیرسون و آزمونهاي  F،Tرگرسیون
چندمتغیره و تحلیل مسیر به اجراء گذاشته شد.

سنجش متغيرهای مستقل و وابسته
مشارکت سیاسي درتعریف مفهومي براساس تعریف میلبراث و گوئل به آن دسته از اعمال
شهروندان اطالق ميشود که سعي دارند سیاست و حکومت را تحت تأثیر یا پشتیباني قرار
دهند (وان دث.)6 :4113 ،
تنها متغیر وابسته تحقیق عبارتست از مشارکت سیاسي زنان که در مقیاس فاصلهاي اندازه
گیري شده و براساس جمع نمرات حاصل از شاخصهاي :شرکت در انتخابات مختلف
سراسري ،پیگیري اطالعات و اخبار سیاسي کشور ،شرکت در بحثهاي سیاسي درون خانواده،
شرکت در بحثهاي سیاسي در بین دوستان ،شرکت در همایشها و سخنرانيها ،تشویق
دیگران به شرکت در انتخابات ،همکاري با نهادهاي سیاسي ،عضویت در انجمنهاي مختلف،
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ارائه نظرات به طرق مختلف و کاندید شدن براي انتخابات نهادها و انجمنها ،در سطح رتبهاي
مورد سنجش قرار گرفته است.
متغیرهاي مستقل پژوهش عبارتند از :تمایل فرد به مشارکت جویي ،عضویت فرد و والدین
آنها درانجمنهاي مختلف ،تمایل والدین و دوستان فرد به مشارکت سیاسي.
منظور از مشارکت جویي عبارتست از تمایل به شرکت در بحثهاي سیاسي در جمعهاي
مختلف ،احساس مسئولیت در قبال مسائل جامعه و اظهار نظر در این باره ،عالقه مندي به
مسائل سیاسي و اجتماعي ،تشویق و ترغیب اطرافیان به مشارکت در جامعه وحضور فعال در
گردهمایيها و راهپیمایيها .انجمنهاي مورد سوال در این تحقیق عبارت بودند از :هیئت
مدیره آپارتمان ،انجمن اولیا و مربیان ،انجمنهاي خیریه ،انجمنهاي فرهنگي و ادبي ،احزاب
سیاسي ،پایگاههاي بسیج مساجد و یا ادارات ،هیئتهاي ورزشي ،اتحادیههاي صنفي و
تشکلهاي دانشجویي .در عین حال تأثیر برخي از متغیرهاي زمینهاي بر روي متغیر وابسته
مورد بررسي قرار گرفت.
درسنجش روایي گویههاي مربوط به متغیر وابسته (مشارکت سیاسي) از تکنیک تحلیل
عاملي استفاده شده است .مقدار آزمون KMOبرابر با  1/123بوده و لذا نشاندهنده اعتبار
سازهاي باالي مشارکت سیاسي ميباشد .براي پي بردن به میزان همبستگي دروني بین
گویههاي مربوط به مشارکت سیاسي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده که مقدار آلفا برابر با
 1/11نشان دهنده همبستگي باال بین گویههاي این متغیر ميباشد.
هریک از متغیرهاي مستقل از لحاظ همبستگي دروني گویه هایشان با آزمون آلفاي
کرونباخ مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج این بررسي در جدول شماره  3زیر ارائه شده است:
جدول شماره  :1نتيجه روایي مربوط به گویههای هریک ازمتغيرهای مستقل
متغیرهاي مستقل

مقدار آلفا

فعالیت دوستان در انجمنهاي مختلف

1/21

فعالیت والدین در انجمنهاي مختلف

1/11

فعالیت خود فرد در انجمنهاي مختلف

1/24

تمایل دوستان فرد به مشارکت جویي سیاسي

1/41

تمایل والدین فرد به مشارکت جویي سیاسي

1/43

تمایل فرد به مشارکت جویي سیاسي

1/24
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یافتههای تحقيق
الف) تحليل توصيفي
نتایج بدست آمده از بررسي وضعیت سن پاسخگویان نشان ميدهد که کم سن ترین افراد
داراي  31سال و بزرگسالترین آنها  46سال ميباشد .میانگین نمونة مورد تحقیق  42/44سال
و نما برابر  44سال محاسبه شده است .بیشترین فراواني پاسخگویان مربوط به گروه سني 31
تا  11سال و کمترین فراواني مربوط به گروه سني  63تا  46سال بوده است.
از بین کل نمونة آماري نیمي از پاسخگویان ،افراد مجرد ( 21/3درصد) و  66/6درصد
افراد متاهل 4/3 ،درصد از پاسخگویان ،مطلقه و  2/3درصد بي همسر (در اثر فوت) هستند.
همچنین ،حدود  11درصد ساکن مناطق شهري و تنها  41درصد در مناطق روستایي ساکن
بودهاند.
از لحاظ تحصیلي ،بیشترین فراواني با  12/3درصد مربوط به افراد داراي تحصیالت دیپلم
و پس از آن ،افراد داراي مدرک کارشناسي با  42/4درصد ،مدرک سیکل 33/4درصد ،فوق
دیپلم  1/1درصد ،راهنمایي 2/1درصد و ابتدایي 6/4درصد قرار دارند.
از نظر اشتغال ،بیشترین فراواني با  13/6درصد مربوط به افراد محصل یا دانشجو است و
در مرتبه بعد ،به ترتیب خانهدارها با  42درصد و شاغلین با  33/6درصد قرار دارند و کمترین
تعداد مربوط به افراد بازنشسته است.
از نظر درآمد ،بیشترین فراواني مربوط به کساني است که بهطور متوسط داراي درآمد بین
 611تا  411هزار تومان بودهاند و کمترین فراواني مربوط به افراد داراي درآمد کمتر از 411
هزار تومان ميباشد.
از نظر طبقة اجتماعي ،نیمي از پاسخگویان خود را متعلق به طبقة باال ویا متوسط به باالي
جامعه ارزیابي نمودهاند .با این وجود ،حدود  11درصد ازپاسخگویان نیز خود را جزء طبقة
متوسط به پایین جامعه ارزیابي کردهاند.
براساس آمارههاي بدست آمده و ارائه شده 21/3 ،درصد از زنان استان ،هرگز مشارکت
سیاسي نداشته و یا به ندرت در امورسیاسي مشارکت کرده و یا «گاهي اوقات» مشارکت
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داشتهاند و فراواني  44/1درصد مربوط به کساني است که همیشه ،اکثر موارد و یا اغلب اوقات
مشارکت سیاسي داشتهاند .مقدار میانگین برابر با  6/36و نما نیز برابر با  6نشان دهندة
مشارکت پایین زنان استان آذربایجان شرقي است.
بیش از نیمي از افراد ( 24/1درصد) اظهار داشتهاند که والدینشان تمایل حد متوسطي به
مشارکت سیاسي دارند و با این وجود ،فعالیت والدینشان در انجمنهاي مختلف در حد
متوسط به باال بوده است.
نتایج این تحقیق نشان ميدهدکه دوستان و اطرافیان پاسخگویان ،از مشارکت جویي
سیاسي نسبتاً پاییني برخوردارند .با این وجود ،مقدار میانگین فعالیت دوستان در انجمنها
نشانگر مشارکت باالي آنان ميباشد و این نشان ميدهد که با وجود فعالیت در انجمنهاي
مختلف ،تمایل به فعالیت سیاسي کم بوده و فعالیتها عمدتاً در کارهاي غیر سیاسي ميباشد.
یافتههاي دیگر تحقیق حاکي از آن است که زنان استان ،در انجمنهاي مختلف فعالیت
نسبتاً باالیي داشتهاند .همچنین از لحاظ مشارکت جویي فردي ،مقدار میانگین برابر با  1نشان
دهندة مشارکت جویي سیاسي حدمتوسط زنان استان است.
ب) تحليل استنباطي
در تحلیل روابط دو متغیره ،بررسي مقایسهاي میزان مشارکت سیاسي در بین گروههاي سني
زنان استان نشان ميدهد که بین گروههاي سني جوان و بزرگسال(31تا 11سال و  63تا 46
سال) از لحاظ مشارکت سیاسي تفاوت معناداري وجود دارد .به نحوي که زنان واقع در گروه
سني  63تا  46سال مشارکت بیشتري نسبت به گروههاي دیگر دارند.
بررسي میزان مشارکت سیاسي برحسب وضع تأهل زنان استان نشان ميدهد که بین
مشارکت سیاسي زنان متأهل و مجرد تفاوت وجود دارد ،به طوري که زنان متأهل ،مشارکت
بیشتري نسبت به مجردین دارند.
برطبق نتایج یافته هاي تحقیق حاضر ،میزان مشارکت سیاسي زنان شهري بیش از زنان
روستایي بوده است .با این حال ،بین زنان محصل یا دانشجو با زنان شاغل ،غیرشاغل ،بیکار و
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جویاي کار و زنان داراي درآمد ولي بدون کار ،تفاوت معناداري در مشارکت سیاسي مشاهده
گردید.
بر پایة نتایج تحقیق ،زناني که از لحاظ تحصیلي متفاوت هستند ،در میزان مشارکت سیاسي
نیز باهم اختالف دارند .بر این اساس ،بین زناني که بي سواد بوده و یا داراي تحصیالت در
حد ابتدایي هستند ،با زنان مقاطع تحصیلي باالتر ،در مشارکت سیاسي تفاوت وجود دارد و
این امر به خوبي تأثیر تحصیالت و کسب آگاهيها را در مشارکت زنان استان در امور
اجتماعي و سیاسي نشان ميدهد .در مقابل ،نتایج بدست آمده حاکي از آن است که تحصیالت
والدین پاسخگویان ،تأثیري بر میزان مشارکت سیاسي زنان استان نداشته است.
بررسي تأثیر ارزیابي ازطبقة اجتماعي بر میزان مشارکت سیاسي نشان داد که بین طبقات
متوسط به باال و متوسط به پایین جامعه در میزان مشارکت سیاسي تفاوت وجود دارد .بدین
معني که زنان متعلق به طبقة متوسط به پایین جامعه ،مشارکت سیاسي باالتري نسبت به زنان
متعلق به طبقة متوسط به باالي جامعه دارند .همچنین ،بررسي تأثیر درآمد بر مشارکت سیاسي
نیز ،وجود تفاوت در مشارکت زنان را تأیید مينماید .بر این اساس ،افرادي که درآمد خانواده
شان ،ماهانه  413تا  111تومان است ،مشارکت سیاسي باالتري نسبت به گروههاي درآمدي
دیگر دارند.
با بررسي نتایج آزمون پیرسون و به استناد ضرایب همبستگي بدست آمده ميتوان نتیجه
گرفت که رابطة بین مشارکت سیاسي (متغیر وابسته) و متغیرهاي مستقل یعني فعالیت فرد در
انجمنها ( ،)1/24فعالیت والدین فرد در انجمنها ( )1/611و فعالیت دوستان فرد در انجمنها
( )1/631رابطهاي نسبتاً قوي ميباشد .در مقابل ،بین مشارکت سیاسي(متغیر وابسته) و
متغیرهاي مستقل مشارکت جویي والدین( )1/433و دوستان ( ،)1/141رابطة متوسط به پاییني
برقرار است.
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جدول شماره  :2نتایج تحليل دو متغيره بين مشاركت سياسي و متغيرهای مستقل
مشاركت سياسي

متغيرها
نوع آزمون

سطح معني داری

سن

F

1/144

وضع تاهل

F

1/113

محل سکونت

T

1/313

وضع فعالیت فرد

F

1/111

تحصیالت فرد

F

1/111

تحصیالت پدر

F

1/444

تحصیالت مادر

F

1/111

درآمد فرد

F

1/143

طبقه اجتماعي

F

1/134

مشارکت جویي سیاسي والدین

 rپیرسون

1/111

مشارکت جویي سیاسي دوستان

 rپیرسون

1/111

مشارکت جویي سیاسي فردي

 rپیرسون

1/111

فعالیت فرد در انجمن ها

 rپیرسون

1/111

فعالیت والدین درانجمنها

 rپیرسون

1/111

فعالیت دوستان درانجمنها

 rپیرسون

1/111

در تحلیل روابط چند متغیره ،از تحلیل رگرسیوني چندگانه دادهها براي بررسي روابط بین
متغیرها استفاده شده است .براي تعیین سهم تأثیرگذاري نسبي هریک ازمتغیرهاي مستقل بر
روي مشارکت سیاسي زنان ،تحلیل رگرسیوني چند متغیره به روش گام به گام 3استفاده گردید.
از میان متغیرهاي مستقل وارد شده در معادله رگرسیون ،سهم متغیر فعالیت فرد در
انجمنها با ضریب بتاي1/42بیش از متغیرهاي و متغیرگرایش سیاسي والدین با ضریب بتاي
 1/111کمتر از متغیرهاي دیگر بوده است .جدول شماره  1نتایج تحلیل رگرسیوني چند متغیره
را نشان ميدهد.

Stepwise

1
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همچنین ،به منظور شناسایي تأثیرات غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از روش
تحلیل مسیر استفاده شده است.بر اساس تحلیل مسیر انجام یافته که در جدول شماره  6ارائه
شده است ،مدل اصلي تبیین کنندههاي مشارکت سیاسي زنان بدین صورت رسم ميشود:
جدول شماره  :3ضرایب بتای متغيرهای مربوط به مدل رگرسيوني مشاركت سياسي زنان
منبع تغییرات

Β

b

T

سطح معنيداري

عرض از مبدا

-

4/321

41/232

1/111

فعالیت فرد درانجمنها

1/42

1/311

2/124

1/111

فعالیت دوستان درانجمنها

1/321

1/316

2/143

1/111

مشارکت جویي سیاسي دوستان

1/341

1/136

6/121

1/111

فعالیت والدین درانجمن ها

1/333

1/341

2/113

1/111

مشارکت جویي سیاسي فرد

1/311

1/111

1/214

1/111

مشارکت جویي سیاسي والدین

1/111

-1/144

4/363

1/111

مدل تحليل مسير
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جدول شماره  :4نتایج تحليل مسير ميزان مشاركت سياسي زنان براساس متغيرهای تحقيق
نوع اثر
متغیرهاي مستقل
مشارکت جویي سیاسي
دوستان
فعالیت
فردي
والدین در
فعالیت
درانجمنها
درهاانجمنها
فعالیت فرد
انجمن
مشارکت جویي سیاسي
جویي سیاسي
مشارکتدوستان

اثرمستقیم

اثرغیرمستقیم

اثر کل

1/311
1/321
1/333
1/421
1/341
-1/111

1/1612
1/461
1/1112
1/4423
-1/111

1/32
1/63
1/41
1/42
1/12
-1/13

معنيداري
*
*
*
*
*
*

اثرات تحلیل

اثرات تحلیل

شده

نشده

1/124

1/441

والدین

نتایج تحلیل مسیر نشان ميدهد که متغیر فعالیت دوستان در انجمنها و تمایل سیاسي
دوستان به ترتیب ،داراي بیشترین اثر و متغیر تمایل سیاسي والدین داراي کمترین تأثیرگذاري
بر متغیر مشارکت سیاسي بوده است .این متغیرهاي مستقل به طور کلي ميتواند  12/4درصد
تغییرات مشارکت سیاسي را تبیین نماید و  44/1درصد از واریانس متغیر وابسته ،به صورت
تبیین نشده باقي ميماند که متأثر از متغیرهاي دیگر ميباشد.
استفاده از تحلیل رگرسیوني چند متغیره وروش گام به گام نشان ميدهد که متغیرها
برحسب اولویت تأثیر بر متغیر وابسته عبارتند از :فعالیت فرد درانجمنها ،فعالیت والدین فرد
درانجمن ها ،فعالیت دوستان فرد درانجمنها ،تمایل سیاسي دوستان ،مشارکت جویي فردي و
تمایل سیاسي والدین.

بحث و نتيجهگيری
مشارکت سیاسي از موضوعات مهم در جامعه تلقي شده و تحقیقات متعددي در این ارتباط به
انجام رسیده است .مشارکت سیاسي تحت تأثیر عوامل مختلف قرار ميگیرد .این عوامل
عبارتند از :عوامل فردي و اجتماعي .متغیرهایي که در این تحقیق تأثیر آنها بر روي مشارکت
سیاسي زنان مورد بررسي قرار گرفتهاند عبارت است از :فعالیت خود فرد ،دوستان و اطرافیان
و والدین فرد در انجمنها و میزان تمایالت سیاسي فرد ،دوستان ،اطرافیان و والدین فرد.
براساس نظریه پارسونز ،از طریق جامعه پذیري ،فرهنگ به عامالن انتقال ميیابد و دروني
ميشود و عامل مهمي در انگیزش رفتارهاي اجتماعي افراد به حساب ميآید و این کارکرد
عمدتأ در خانواده و نظام آموزشي متمرکز ميشود.
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مطابق یافتههاي تحقیق ،فعالیت فرد در انجمنها بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسي
داشته است در حالیکه این متغییر متأثر از فعالیت والدین ،دوستان و اطرافیان در انجمنها و
گرایش سیاسي آنان ميباشد .زمینه خانوادگي فرد و تعامل با همسآالن و دوستان ،بر رفتارهاي
فردي تأثیرگذار است .اهمیت دادن به مسائل و رویدادهاي پیرامون ،فعالگرایي و احساس
مسئولیت در قبال جامعه و افراد آن جزء ارزشهایي است که از طریق جامعه پذیري و در
درون خانواده و در ارتباط با دوستان و همساالن آموخته شده و در افراد نهادینه ميشود و در
قبال کنشهاي مشارکت جویانه نمایانگر ميشود.
همچنین طبق نظر هابرماس ميتوان در مورد نتایج تحقیق اظهار نظرنمود .بر اساس نظر
هابرماس ،حوزههاي عمومي و گسترش فضاهاي ارتباطي بین افراد ،پایه اصلي شکلگیري
فرهنگ سیاسي و دموکراتیک کردن قدرت سیاسي است .از نظر هابرماس ،سیاستگذاري
عقالني بدون مشارکت دموکراتیک مردم قابل اجراء نیست .بر اساس اندیشه هابرماس ،ميتوان
نتیجه گرفت که هر چه میزان تمایالت مشارکت جویان در بین افراد و تعامالت آنان با دیگران
در قالب شرکت در فعالیتهاي اجتماعي و فعالیت در انجمنهاي مختلف افزایش یابد ،میزان
مشارکت سیاسي در بین افراد آن جامعه نیز باال خواهد بود.
از بین متغیرهاي منزلتي ،هانتینگتون میزان تحصیالت فرد را داراي بیشترین تأثیر بر
مشارکت سیاسي ميداند و در درجه دوم موضوع عضویت فرد در انجمنها و گروههاي
اجتماعي را مطرح ميسازد .براین اساس ،فعالیت فرد در انجمنها داراي بیشترین تأثیر بر
مشارکت سیاسي بوده و عالوه بر آن نتایج تحقیق نشان ميدهد که بین افراد بيسواد و یا داراي
تحصیالت پایین و افراد داراي تحصیالت باال به لحاظ مشارکت سیاسي تفاوت معناداري
وجود دارد .ولي نکته قابل تعمق این است که مطابق با یافتههاي تحقیق ،بین تحصیالت ودر
آمد و مشارکت سیاسي رابطة معکوس وجود دارد .در تأیید این نتیجه گیري ،هانتینگتون نیز در
تحقیقات خود به این نتیجه مي رسد که اگر افراد ،متعاقب ارتقاء تحصیالت ،انتقال به شغل پر
منزلتتر و درآمد بیشتر ،به اهداف مورد نظر خود (بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي) دست
یابند ،معموالً از مشارکت در عرصه سیاسي و فعالیت اجتماعي صرفنظر مينمایند.
برطبق الگوي سلسله مراتبي مشارکت سیاسي راش( ،)3122هرچه سطح فعالیت باالتر
باشد ،میزان مشارکت ،برحسب تعداد افراد درگیر در یک فعالیت معین پایین تر است .بر این
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اساس ،میزان مشارکت سیاسي زنان استان آذربایجان شرقي پایین بوده و عمدتاً در سطح پایین
(عدم درگیري در سیاست ،رأي دادن و عالقة کم به امور سیاسي ميباشد .همچنین ،بر پایة
آمارها و تحقیقات مختلف در مورد مشارکت سیاسي زنان (به عنوان مثال :خلیلي3114 ،؛
پیشگاهي فرد و زهديگهرپور113 ،؛ صمديراد3112 ،؛ پیشگاهي فرد ،دستوري و ابراهیمي،
 )3111هرچه از سطوح پایین (عدم درگیري در سیاست) به سطوح باال(داشتن مقام سیاسي و
مدیریتي) حرکت ميکنیم ،از میزان مشارکت و تعداد زنان مشارکت کننده کاسته ميشود.
یافتههاي تحقیق حاضر در مورد تأثیر فعالیت دوستان و اطرافیان فرد در انجمنها و
تمایالت مشارکت جویانة آنها بر میزان مشارکت سیاسي فرد ،نتایج تحقیق الیگلي و مک
کالرک را مورد تأیید قرار ميدهد.
همچنین نتایج این پژوهش ،بر نتایج بدست آمده از طرح ملي بررسي مشارکت سیاسي
زنان در  41استان کشور (قاضي طباطبایي ،محسني تبریزي و مرجایي )3111 ،را در مورد
آگاهي سیاسي زنان ،عالقه به سیاست و میزان عضویت در نهادها و نوع فعالیتهاي اجتماعي
(بیشترین عضویت و فعالیت زنان در هیئتهاي مذهبي وپس از آن ،انجمنهاي خیریه) صحه
ميگذارد .در نهایت ،یافتههاي پژوهش حاضر ،نتایج بدست آمده از تحقیقات پژوهشگراني
چون مصفا ( ،)3126باور ( ،)3121موسوي ( ،)3122صمديراد ( ،)3112محمدياصل
( ،)3114موحد ( ،)3114عبدالهي ( ،)3112یوسفيآقابین ( )3116و پناهي ( )3114را مورد
تأیید قرار ميدهد.
یکي از مباحث عمده جامعهشناسي سیاسي مربوط به تأثیر شکافهاي اجتماعي بر پویایي
جامعه و دولت در طي زمان است .یکي از این شکافها ،شکاف جنسي است که به عنوان یک
شکاف ساختي از تقسیم جمعیت جامعه میان دو گروه مردان و زنان بوجود ميآید .در جامعه
سنتي که زنان تابع شوهران هستند و نقش سیاسي ندارند ،این شکاف بارز نیست؛ ولي در
جامعه نوین ،تحوالت گسترده اجتماعي ،موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست
حق رأي و نمایندگي در نهادهاي پارلماني و حزبي ميگردد و در جوامع در حال گذار ،نیز
این شکاف تاحدي بارز است؛ یعني ،بر حسب حضور و تالش افراد و جناح بنديهاي سیاسي
فعال شده و در طول زمان ،بعد از حرکت باز ميایستد .در این راستا به نظر ميرسد که جامعه
فعلي ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت نیمه فعال (تاحدي بارز) شکاف
جنسي مواجه باشد (محمدي اصل.)322-326 :3114 ،
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حاکمیت فرهنگ مردساالري بر تدوین قواعد سیاسي به اتکاي کمیابي اقتصادي و معیشت
تک محصولي ،چنان تصویري ازنظام اجتماعي معطوف به حقوق نیروي زنان در جامعه فعلي
ایران ترسیم نموده که این حقوق با وجود ظاهر برابرجویانة آن ،هرگونه توانمندي زنان را در
عرصة مشارکت پذیري اجتماعي عقیم ميگذارد و واقعیتي واژگونه ،نیمه خودآگاه و تقلیدي از
شاخصهاي حضور اجتماعي زنان درجامعه ترسیم مينماید (همان.)311 :
لذا بر همین اساس ،حضور زنان و مشارکت سیاسي آنان را تنها به صورت گسترده و
چشمگیر در مواقع انتخابات و زمان راي دهي و راهپیمایيها شاهد هستیم و در بقیه موارد،
حضور زنان بسیار کمرنگ مينماید.
مطابق با نتایج بدست آمده از تحقیق پناهي ،رابطة بین طبقة اجتماعي و مشارکت سیاسي
مورد تایید قرار ميگیرد؛ ولي با کنترل متغیرهاي دیگر ،اثر طبقة اجتماعي بر مشارکت سیاسي
محسوس نميباشد .محقق چنین نتیجه ميگیرد که حتي اگر نظریه طبقاتي مشارکت سیاسي
زنان براي برخي از جوامع مفید باشد ،ولي در ایران چندان قابل تعمیم نیست.
براساس تحقیق انجام یافته توسط محمدحسین پناهي ( )3114بر روي مشارکت سیاسي
زنان ،از نظر فعالیتهاي سیاسي 24 ،درصد زنان ،فقط یکبار در طول چهار سال در انتخابات
رأي داده بودند ،اکثریت شان عالقة چنداني به سیاست نداشته و کمتر در گفتگوهاي سیاسي
شرکت ميکردند 41 .درصد پاسخگویان در دوسال گذشته در هیچ نوع راهپیمایي و تظاهراتي
شرکت نکرده و فقط حدود  2درصد در یک سازمان سیاسي عضویت فعال یا غیرفعال داشتند
و میزان مشارکت سیاسي واقعي اکثریت قریب به اتفاق زنان در سطح پاییني بوده است (63
درصد مشارکت سیاسي پایین 21 ،درصد مشارکت متوسط و  4درصد مشارکت باال) و 22
درصد از زنان نیز ،خود را غیر فعال قلمداد کردهاند .از سوي دیگر ،بر طبق نتایج تحقیق
حاضر ،گرایش سیاسي دوستان و والدین تأثیر کمي بر مشارکت سیاسي زنان داشته است.
نتایج بدست آمده از تحقیق پناهي بر روي مشارکت سیاسي زنان تهراني ،تأثیر نگرش
سیاسي بر مشارکت سیاسي را تأیید نميکند .یکي از موضوعات مطرح در جامعه ما ،وجود
خیل افراد بي تفاوت و یا مردد ميباشد که نگرش منفي و یا مثبت خود را بروز نميدهند و یا
داراي گرایش سیاسي خاصي نیستند و یا آگاهي سیاسي بسیار پاییني دارند.
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براساس نظریة اثربخشي سیاسي باندورا و رابرت دال و سایرین ،افرادي که احساس
مي کنند مشارکت سیاسي آنان در سرنوشت جامعه تأثیرگذار است ،فعالیت سیاسي خود را
تکرار و یا آن را افزایش ميدهند و در غیر این صورت دست از آن برميدارند .بر این اساس،
اگر حضور زنان در عرصههاي مختلف پررنگ بوده و زنان جامعه احساس کنند که با
فعالیتهاي خود ،ميتوانند درجامعه اثرگذار باشند ،بر فعالیت اجتماعي و سیاسي افزوده و
میزان مشارکتشان افزایش خواهد یافت.
بر طبق نتایج تحقیق پناهي در مورد مشارکت سیاسي زنان و نیز نتایج تحقیق حاضر ،میزان
عضویت زنان در سازمانها ،نهادها و انجمنهاي مختلف بسیارکم رنگ بوده و عمده فعالیت
آنان به شرکت در انتخابات اختصاص دارد.
یکي از متغیرهاي تأثیرگذار بر مشارکت سیاسي زنان در تحقیق حاضر ،مشارکت جویي
والدین (خانواده) ميباشد .به عبارت بهتر ،در صورتي که اعضاي خانوادة فرد تمایل به
مشارکت سیاسي داشته باشند ،تمایل فرد به فعالیتهاي اجتماعي و سیاسي افزایش خواهد
یافت .از سوي دیگر ،براساس نتایج بدست آمده از تحقیق پناهي درخصوص زنان تهراني،
حمایت اعضاي خانواده از فعالیتهاي سیاسي ،باعث سوق داده شدن فرد به سوي گرایشات
سیاسي ميگردد و برعکس .و به احتمال زیاد ،علت عدم حمایت خانواده از فعالیتهاي
سیاسي فرد ،وجود نگرش منفي است که به دنیاي سیاست و فعالیتهاي سیاسي در جامعه
وجود دارد (پناهي.)442 :3114 ،
همچنین ممکن است که اعضاي خانواده نه تنها از فعالیت سیاسي زنان حمایت نکنند،
بلکه با آن مخالفت کرده و آنان را از این فعالیتها باز دارند.
یکي از راههاي افزایش مشارکت زنان ،از طریق توانمندسازي ممکن است .از عوامل
تسریعکنندة توانمندسازي ،آموزش و اشتغال زنان ميباشد (کبیر .)4114 ،در این راستا ،بحث
عاملیت زنان مطرح ميگردد .بدین معني که زنان را نباید به عنوان دریافتکنندگان خدمات در
نظر گرفت ،بلکه خود زنان باید به عنوان بازیگران اصلي در فرآیند تغییر ،بویژه در انتخابهاي
مهم زندگي و کنترل بر منابع و تصمیمات مهم و تأثیرگذار بر زندگيشان در نظر گرفته شوند.
این به منزلة اهمیت گفتمان از پایین به باال نسبت به رویکرد از باال به پایین است (مالهاترا،
 .)2 :4114با این وجود ،توانمندي زنان ميتواند سبب رضایت از زندگي ،عزت نفس،
مشارکت در زندگي اجتماعي و سیاسي گردد.
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در راستاي نتایج بدست آمده ازتحقیق حاضر ،برخي پیشنهادهاو راهکارها در جهت ارتقاي
سطح مشارکت زنان در امور سیاسي و اجتماعي و افزایش تمایل در بین زنان به حضور در
عرصههاي عمومي وجود دارد که عبارتند از:
 ارتقاء نرخ مشارکت مدني شهروندان اعم از زن و مرد؛ رفع یا کاهش نابرابريهاي موجود بین نرخ مشارکت سیاسي زنان و مردان؛ تالش درجهت کاهش تفاوت هاي موجود در کم و کیف مشارکت مدني زنان ازطریقکاهش تبعیضهاي جنسیتي؛
 کاهش نابرابريهاي موجود در بین زنان ساکن در مراکز استانها ،شهرهاي مرکزي وپیراموني و نیز روستاها و افزایش تعامالت در بین آنها؛
 ارتقاء سطح فرهنگي زنان ساکن در مناطق شهري و روستایي؛ پاسخگویي مسئوالن جامعه در قبال وضعیت مشارکتي زنان در جهت رفع موانعمشارکت زنان در جامعه؛
 شکلگیري گروهها ي مدني و تشویق زنان به عضویت و شرکت در این گروهها همگامبا مردان؛
 افزایش میزان اشتغال زنان و رفع موانع حضور زنان در اجتماع؛ تدوین قوانین و اصالح ساختارها توسط سیاستمداران با هدف رفع شبهات ،ابهامات ونگرشهاي منفي نسبت به فعالیت اجتماعي و سیاسي زنان و ایجاد محیطي مناسب براي رشد
و تعالي فردي و اجتماعي؛
 معرفي زنان فعال سیاسي در رسانههاي جمعي با هدف نشان دادن توانایيها وتجربههاي آنان و نیز الگودهي به زنان جامعه و تشویق آنان به مشارکت فعاالنه در امور
اجتماعي و سیاسي؛
 کاهش هزینه فعالیتهاي سیاسي براي افراد جامعه و افزایش احساس امنیت از حضوردر عرصههاي اجتماعي و سیاسي در بین آنان.
الزم به یادآوري است که شایسته است در تحقیقات بعدي ،عوامل دیگري که ميتواند بر
مشارکت سیاسي زنان تأثیرگذار باشد ،مورد تحقیق و بررسي قرار گیرد .یکي از این عوامل،
بررسي نگرشهاي جامعه نسبت به مشارکت زنان و حضور آنان در عرصههاي عمومي و

 431مطالعات و تحقيقات اجتماعي ،شماره  :4بهار 4934

تصمیمگیريهاي اجتماعي وسیاسي است و در این رابطه ،بررسي میزان نگرشها و باورهاي
جنسیتي در جامعه و تأثیر آن بر نگرش افراد جامعه اعم از زن و مرد و تحقیق و بررسي موانع،
فرصتها و امکانات در دسترس زنان و مردان براي حضور در عرصههاي اجتماعي و سیاسي
امري الزم و ضروري تلقي ميشود.
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