
 

 

 499 -477 : 1394 پاییز، 3  ة، شمار4ة / دور رد اریان  تحقيقات اجتماعي مطالعات و

 بررسی رفتار انتخاباتی زنان در ایران 
)مطالعۀ موردی: رفتار انتخاباتی زنان شهر رشت در انتخابات ریاست 

 (1392و  1388های  جمهوری ایران دوره های دهم و یازدهم، سال

 1سعید اسالمی

 2غالمرضا صائبی

 03/09/94تاریخ پذیرش:                       17/04/94یخ دریافت: تار

 چکیده
اند. گیری از ظرفیت کامل منابع انسانی خویش بهرهجوامع برای رسیدن به توسعه، نیازمند 

(، در کشورهای خاورمیانه، 2009برپایة مطالعات دفتر توسعة انسانی سازمان ملل متحد )

تر از مردان است. پژوهش حاضر ی و مشارکت سیاسی پایینهای سیاس حضور زنان در عرصه

جمهوری دهم و یازدهم را بررسی  در انتخابات ریاست رفتار انتخاباتی جامعة زنان رشت

شدن جامعة زنان . مدرن1اند از:  های پژوهش حاضر عبارت اساس، پرسشبراین کند.می

تر  . زنان در انتخاب نامزد شایسته2رشتی، چقدر بر مشارکت سیاسی آنان تأثیر داشته است؟ 

های دهم و یازدهم، چقدر از آرای همسرانشان تأثیر  جمهوری دورهدر انتخابات ریاست

اند؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع  پذیرفته

و نفر( است  317،000سال شهر رشت ) 18باالی  همبستگی است. جامعة آماری، همة زنان

ها، از آزمون ضریب همبستگی نفر برآورد شده است. برای آزمون فرضیه 510حجم نمونه 

بودن ( استفاده شد. براساس نتایج، بین متغیر مدرن یا سنتیtدو و نیز تفاوت میانگین )خی

های دهم و یازدهم، انتخاب جمهوری دوره زنان و متغیرهای حضور در انتخابات ریاست

ای معنادار وجود رابطه دادن به رأی همسر،تر و اهمیت ن نامزد شایستهمشاور برای برگزید

 دارد.

 جمعی. انتخابات، زن سنتی، زن مدرن، مشارکت سیاسی، وسایل ارتباط های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های پرداختن  فرصت»معنای به« مشارکت سیاسی»در روند تحول در الگوهای زندگی، پدیدة 

عنوان نقطة تالقی ساختار فرهنگی و سیاسی در هر  به« ن به امور سیاسیشمار زیادی از شهروندا

(. درحقیقت، مشارکت سیاسی، عبارت است از مشارکت 1241: 1383جامعه است )آبرامسون، 

های  های مردم در فعالیت سیاسی و تعیین سرنوشت خود. تنها از این رهگذر است که زمینه توده

 یابد. ق میثبات و پایداری نظام سیاسی تحق

مشارکت سیاسی در دو سطح توده )مانند شرکت در انتخابات، عضویت در احزاب و 

های اجتماعی( و نخبگان )حضور در مجلس، قوة مجریه و داشتن مناصب  ها و تجربه انجمن

یابد، اما درهرصورت، در میان اقشار مختلف جامعه، ( معنا می217: 1383پور،  عالی( )کاظمی

گرایانه، باید از همة منابع  ای برای تحقق اهداف توسعه وده است. هر جامعههمواره مطرح ب

شوند که اشتغال و  جامعه، نیرویی محوری و بنیادی محسوب می انسانی خود بهره گیرد. زنان هر

فراوانی در رشد، توسعه و سازندگی  عنوان بخشی از جمعیت فعال جامعه، تأثیر فعالیت آنان به

(، سبب ایجاد بحران یا 1391مشارکت سیاسی اندک زنان )گالبی و حاجی لو، جامعه دارد، اما 

 شود. آسیب اجتماعی در جامعه می

شدن انقالب اسالمی گیری و نهادینه ای در شکل اگرچه زنان ایرانی، نقش فعال و سازنده

اند.  که شایسته است، از سهم متناسب در ساخت قدرت سیاسی برخوردار نشدهاند، آنچنان داشته

اند و در مناصب قدرت، حضوری کمرنگ ها عموماً تابع مردان گیری ها در مواضع و تصمیمآن

 دارند.

های (، شرحی از اقدام2009دفتر توسعة انسانی سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود )

ها در زمینة تحقق اهداف  کشورهای مورد مطالعه، دربارة میزان پایبندی و اهتمام دولت

های توانمندسازی جنسیتی ارائه کرده که در آن، به میزان مشارکت و دخالت زنان در  امهبرن

های پیشین در خاورمیانه، حضور زنان ای شده است. براساس نتایج پژوهش سیاست، توجه ویژه

تر از مردان بوده است. دالیل این امر بسیار در عرصة سیاسی و نیز مشارکت سیاسی آنان پایین

بودن ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه و همچنین توان به مردساالرانهز آن میان میاست که ا

های گوناگون  های عرفی و شرعی اشاره کرد که مانع حضور چشمگیر زنان در عرصه محدودیت

های مختلف، بر  تر آنکه نگرش جامعه به حضور و فعالیت زنان در عرصه شود. از همه مهم می
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(. برهمین 44 -25: 1389فرد و زهدی گهرپور، گذارد )پیشگاهی تأثیر می میزان مشارکت زنان

 اساس، ایران از حیث مشارکت زنان در مدیریت کشور، وضع مطلوبی ندارد.

شدن جامعة زنان رشت، چقدر دهد که مدرنپژوهش حاضر به این پرسش اساسی پاسخ می

تر در انتخابات  اب نامزد شایستهبر مشارکت سیاسی آنان تأثیر داشته است و زنان در انتخ

های همسرانشان تأثیر های دهم و یازدهم، تا چه حد از آرا و دیدگاه جمهوری دوره ریاست

های سیاسی  ها نیز مطرح است که چرا بعضی از زنان، به فعالیتاند. همچنین این پرسش پذیرفته

قشر در امور مهم و محوری  طورکلی، چه موانعی بر سر راه مشارکت ایناعتنا هستند و بهبی

 جامعه وجود دارد؟

 مبانی نظری

گیری هر نوع رفتاری، نیازمند شناخت و یادگیری درمورد آن است، اما هر یادگیری، الزاماً  شکل

گوید: انسان در بخش  شدن افراد میشود. پارسونز در بحث اجتماعیبه بروز رفتار منجر نمی

ش ادراکی که ناظر به شناخت است، گرایش ارزیابی که به گرای ارگانیسم، سه گرایش خام دارد:

کند. این  رسد و گرایش هنجاری که بایدها و نبایدها را تعیین می ها می خوب و بد ارزش

وجود گیرند و نظام شخصیتی را به های خام در برخورد ارگانیسم با فرهنگ شکل می گرایش

راند و موجب کنش اجتماعی وی  وی هدف میس آورند. از این پس، نظام شخصیتی، فرد را به می

گیرد که بیانگر یگانگی، وفاق،  های اجتماعی، نظام اجتماعی شکل می شود. از برایند کنش می

شود  ها به یکدیگر است و فرد در این سیستم، اجتماعی می مشارکت حقیقی افراد و اعتماد آن

 (.1383)عبداللهی، 

ن یک رفتار، در قدم اول نیازمند کسب اطالع، ایجاد عنوا مشارکت افراد در امور سیاسی به

شناخت و یادگیری دربارة اهمیت و چگونگی آن است، اما صرف شناخت اولیه در این زمینه، 

شود؛ زیرا بروز رفتاری مانند مشارکت سیاسی، اساساً نیازمند  ضرورتاً به مشارکت منجر نمی

 های فردی و نیز منابع دردسترس است. مهارت

اعتقاد هانتینگتون و نلسون، مشارکت سیاسی و اجتماعی، تابعی ویکرد مدرنیزاسیون، بهدر ر

از فرایند توسعة اقتصادی و اجتماعی است. این فرایند، به دو روش بر گسترش مشارکت اثر 

های باالتر اجتماعی، احساس  گذارد. نخستین روش، تحرک اجتماعی است. کسب منزلت می

اش در تأثیرگذاری بر مدیریت مساعد  کند و نگرش او را به تواناییویت میتوانایی را در فرد تق
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کنند. در این  های اجتماعی را تقویت می ها، زمینة مشارکت سیاسی و فعالیت سازد. این نگرش می

قدرتی، بر مشارکت  حالت، منزلت اجتماعی، درنهایت از طریق تأثیر بر احساس توانایی یا بی

 (.73: 1380ی، افتد )ربیع مؤثر می

نظر هانتینگتون، از میان عوامل منزلتی، میزان تحصیالت فرد، بیشترین تأثیر را بر مشارکت به

های  ها و سازمان سیاسی دارد. عامل دوم، مجاری سازمانی، یعنی عضویت فرد در انواع گروه

که احتمال  های مدافع، عالیق خاص و... است های شغلی و صنفی، گروه اجتماعی مانند اتحادیه

های  کند. همچنین میان گسترش فرصت مشارکت در فعالیت سیاسی و اجتماعی را بیشتر می

مدت و مشارکت سیاسی، رابطة معکوس وجود دارد و چنانچه  تحرک اجتماعی فردی در کوتاه

تر یا کسب درآمد بیشتر، به  افراد با استفاده از افزایش سطح تحصیالت، انتقال به مشاغل پرمنزلت

وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر دست یابند، معموالً از مشارکت در سیاست و فعالیت 

 (.1391لو، کنند )گالبی و حاجی نظر می اجتماعی صرف

وگو در شان را از طریق بحث و گفت های سیاسی ها و نگرش در خانواده، والدین، ارزش

عالقگی خود را نسبت به مسائل  ا بیصورت، عالقه یدهند و بدین منزل به فرزندانشان انتقال می

جمعی نیز از طریق ارائة  ها و وسایل ارتباط کنند. مدرسه، دوستان، همکالسی سیاسی ابراز می

گذارند و فرد از نظر  اطالعات و تفسیر دنیای سیاسی، بر تفکر و رفتار سیاسی افراد تأثیر می

 برد. سر میاندیشد که از نظر اجتماعی در آن به گونه می سیاسی، آن

کنند که مشارکت سیاسی، نوعی کنش  آیزن و فیش باین، در نظریة کنش موجه بیان می

دو معتقدند که رفتار، مند و داوطلبانه است و به انتظار فایده و ارزیابی فایده بستگی دارد. این نیت

کنیم  بینی، درک و توضیح است که ما به نیت فرد در رفتار توجه پیشبیشتر در حالتی قابل

آید و حلقة  وجود میای از عوامل به (؛ بنابراین، رفتار، متأثر از زنجیره1391لو، )گالبی و حاجی

مربوط  «هنجار»و  1«گرایش»به « قصد»دهد که  ماقبل بروز رفتار، نیت است. الگوی آنان نشان می

ودن یک به رفتار، متکی است. گرایش، متغیر فردی شخصی است که در آن فرد، خوب یا بدب

 کند. رفتار )یا یک پدیده( را ارزیابی می

های رفتاری، تأثیری مستقیم بر رفتار دارند؛ بنابراین، از  براساس نظریة کنش موجه، نیت

توان گفت نیت فرد، بر اقدام وی به مشارکت تأثیر  آنجاکه مشارکت، کنشی اجتماعی است، می

 گذارد. می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Attitude 
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قدرتی و تحرک اجتماعی و همچنین  که میان بیهای نیل و سیمن نشان داد نتایج پژوهش

یافتگی،  قدرتی، رابطه وجود دارد. با افزایش میزان سازمان یافتگی و احساس بی میان سازمان

یافته،  اند، در مقایسه با افراد غیرسازمانیافته ها که سازمان یابد و آن قدرتی کاهش می احساس بی

 (.1391لو،  حاجیکنند )گالبی و  قدرتی می کمتر احساس بی

هنجاری و انزوای  قدرتی، بی دهندگان، سه مفهوم بی دوایت دین، در تحلیل رفتار رأی

(. وی 1391لو، نقل از گالبی و حاجیبه 529: 1976برد )رابینسون و شارر،  کار میاجتماعی را به

ترل متغیر پایگاه دهد که بین این سه مفهوم و رفتار سیاسی، رابطه وجود دارد، اما با کن نشان می

 ماند. اجتماعی، این رابطه پایدار نمی

شناسی سیاسی است که با  های جامعه ترین فرضیه رابطة میان طبقه و مشارکت، یکی از محکم

کنندة همة اشکال  عنوان تعیین شود. درواقع، اهمیت طبقه به های تجربی متنوعی تأیید می داده

سان و دانشمندان سیاسی، با هر دیدگاه نظری پذیرفته شنا رفتارهای سیاسی، از سوی همة جامعه

هرچه طبقة اجتماعی فردی باالتر باشد، دایره، شدت و »توان گفت:  روشنی می شده است. به

 (.272: 1981)مارگر، « اهمیت مشارکت سیاسی وی بیشتر است

 پیشینۀ تجربی

 مطالعات خارجی

های سیاسی در  یپست در زمینة فعالیتهای لتوان به پژوهش های خارجی میدر بخش مطالعه

های  کشورهای آلمان، سوئد، نروژ و فنالند و... اشاره کرد. لیپست به این نتیجه رسید که تفاوت

های سیاسی مانند انتخابات وجود دارد، اما شامل  شهری و روستایی، در بعضی از مشارکت

جمعی دارند، مشارکت در های قدیمی رهبری  شود. در کشورهایی که سنت گروهی دیگر نمی

مناطق روستایی، بیش از مناطق شهری است. لیپست به این نتیجه رسید که الگوی مشارکت 

سیاسی درمورد شرکت در انتخابات، در کشورهای مختلف یکسان است. مردان بیش از زنان، 

بیش از سواد، شهرنشینان بیش از روستاییان، افراد میانسال ها بیش از افراد کم کرده تحصیل

جوانان و کهنساالن، افراد متأهل بیش از افراد مجرد، افراد دارای منزلت باال بیش از افراد دارای 

منزلت پایین و افرادی که عضو سازمان هستند، بیش از افرادی که در سازمان عضویت ندارند، 

 (.418 ـ379: 1373کنند )لیپست،  در انتخابات شرکت می
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های  رابطة متغیرهای درآمد، شغل، تحصیالت، مجموع شاخص ضمن تأکید بر 1دی. ال. شت

پایگاه اقتصادی و اجتماعی، شهرنشینی و عضویت سازمانی مؤثر با متغیر میزان مشارکت سیاسی 

کند که سواد، یکی از متغیرهای بسیار قدرتمند و مؤثر بر میزان مشارکت است افراد، عنوان می

 (.66: 1999، 2)بارکان

اد که داشتن دوستان فعال در امور سیاسی، موجب افزایش احتمال مشارکت الیگلی نشان د

مند به سیاست یا  شود. وی به این نتیجه رسید که از آنجاکه بحث با دوستان عالقه خود افراد می

صورت که تعامل کند. بدیندوستان فعال سیاسی، به یادگیری فرد در امور سیاسی کمک می

کند تا زبان کارکردهای  دهد و به آنان کمک می اطالعات قرار می اجتماعی، افراد را درمعرض

های سیاسی را یاد بگیرند. همچنین این مسئله، موجب تسهیل  سیاست و مشارکت در فعالیت

 (.2001، 3شود )مک گلورگها می مشارکت سیاسی آن

 دهد هرچه میزان تحصیالت باالتر باشد، مشارکت سیاسی های متعدد نشان میپژوهش

(؛ برای مثال، دال به این نتیجه رسید که هرچه میزان 133: 1377یابد )راش،  افزایش می

ترتیب، میزان تحصیالت، یابد. بدین تحصیالت باالتر باشد، احساس اثربخشی سیاسی افزایش می

 (.216: 1373گذارد )لیپست،  صورت غیرمستقیم نیز بر مشارکت سیاسی اثر می به

تغیرها مانند مشارکت سیاسی والدین و دوستان و تجارب قبلی حال، بعضی از م درعین

های  عبارت بهتر، بر میزان مشارکت افراد در فعالیتمشارکت فرد، بر تبیین مشارکت سیاسی و به

بر اینکه مشارکت عقیدة مایکل راش، شواهد فراوانی وجود دارد مبنیسیاسی تأثیرگذار است. به

پایگاه اقتصادی، اجتماعی، تحصیالت، شغل، جنسیت، سن، سیاسی در سطوح مختلف، براساس 

مذهب، قومیت، منطقه و مکان سکونت، شخصیت، محیط سیاسی یا زمینة مشارکت، متفاوت 

 (.133: 1380است )راش، 

 های داخلیپژوهش

عوامل و موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان »( در پژوهشی با عنوان 1387محمد عبداللهی )

اجتماعی باالتر )تحصیالت و  -های با خاستگاه اقتصادی شان داد زنان دارای خانوادهن« ایرانی

 شغل(، مشارکت مدنی بیشتری دارند.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. D. L. Sheth 

2. Barkan 
3. Mc Clurg 
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مرکز استانی کشور  28برمبنای برآوردهای طرح ملی بررسی مشارکت سیاسی زنان در 

 ، با هدف بررسی گستره و ابعاد1383 -1382توسط قاضی طباطبایی و همکاران در سال 

مشارکت سیاسی زنان در ایران و عوامل مؤثر بر آن، پنج بعد کلی شامل عوامل سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی،  -های سیاسی گروه های حکومت و اجتماعی، خانوادگی و ارزیابی، از میان ویژگی

عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان مطالعه شده است. در این پژوهش، همچنین به  به

 های درونی و فردی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده است. حرکعوامل و م

(، به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان روستایی 1384وثوقی و یوسفی آقابین )

و تأثیر آن بر فرایند توسعه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میانگین مشارکت زنان در جامعة 

های این  درصد پاسخگویان، مشارکت باال دارند. براساس داده 40و تنها ها پایین است آماری آن

پژوهش، میان مشارکت اجتماعی زنان و متغیرهای نگرش زنان به خود )عامل درونی(، سن و 

 ای معنادار وجود دارد.ای(، رابطه تحصیالت )عوامل زمینه

تحصیالت، نظام ( به بررسی مشارکت سیاسی زنان در ارتباط با میزان 1382موحد )

قشربندی و نوع شغل زنان پرداخت و بر توجه به موانع فرهنگی و اجتماعی و تالش برای رفع 

 ها تأکید کرد. آن

(، در بررسی نگرش مردم به زنان گزارش داد که 1381مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )

زنان را مانند اشتغال  دانند و اشتغال درصد ساکنان تهران، تحصیل را برای زنان ضروری می 75

شمارند. همچنین بیش از نیمی از ساکنان تهران، خواهان مشارکت زنان و مردان  مردان، مهم می

اند، اما هنوز درصد نیز طرفدار مشارکت سیاسی زنان 70اند و گیری دربارة سود جامعه در تصمیم

 ورزند.فت میبیش از نیمی از مردم، با اشتغال زنان در خارج از محیط منزل مخال

های ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و  مکانیسم»( در مقالة 1385راد )صمدی

ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی  ترین عامل زمینه عنوان عمده ، به متغیر تحصیالت، به«اقتصادی

 زنان پرداخت.

ای ه ، به شکاف«موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران»( در مقالة 1383محمدی اصل )

عنوان نوعی شکاف ساختی  موجود در جامعة ایران از جمله شکاف جنسی اشاره کرد و آن را به

اعتقاد وی، نخست آنکه در جامعة سنتی که زنان تابع شوهران خود هستند و مطرح ساخت. به

های گستردة نقش سیاسی ندارند، این شکاف فعال نیست؛ دوم آنکه در جامعة نوین، تحول

شدن این شکاف درقبال درخواست حق رأی و نمایندگی در ستادهای ب فعالاجتماعی، موج
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شود و سوم آنکه در جوامع درحال گذار، این شکاف  پارلمانی و مواردی از این قبیل می

ها همچون  های سایر شکاف معنا که گاه برحسب حضور و تالشفعال است؛ بدین نیمه

اصل، ایستد )محمدی ید و زمانی از فعالیت بازمیگرا های سیاسی فعال، به تراکم می بندی جناح

1383 :93- 94.) 

توان  های مشارکت سیاسی و ارائة بعضی از نتایج تجربی در این مورد، میبا مروری بر نظریه

های داوطلبانه، از نظریة کارکردگرایان ساختاری  از نظریة لیپست دربارة عضویت فرد در انجمن

و کنش متقابل نمادین )مید و کولی( دربارة خود و دیگری پذیری سیاسی  دربارة جامعه

اجتماعی،  -های هانتینگتون، راش، دال و الیگلی، بر تأثیر پایگاه اقتصادییافته و از نظریه تعمیم

گیری مشارکت بر مشارکت  های شکل تحصیالت، سن، محل سکونت، محیط سیاسی یا زمینه

جویی استفاده  یمن و اولسن دربارة تمایل به مشارکتهای آیزن و فیش باین، و س سیاسی و نظریه

 های زیر استخراج شده است:اساس، فرضیهکرد. براین

های جمهوری دوره بودن زنان رشتی و حضور در انتخابات ریاست بین مدرن یا سنتی .1

 دهم و یازدهم، رابطة معنادار وجود دارد.

اوران برای برگزیدن فرد اصلح بودن زنان رشتی و انتخاب گروه مش بین مدرن یا سنتی .2

 های دهم و یازدهم(، رابطة معنادار وجود دارد.جمهوری دوره )انتخابات ریاست

دادن به رأی همسر )انتخابات بودن زنان رشتی و اهمیت بین مدرن یا سنتی .3

 های دهم و یازدهم(، رابطة معنادار وجود دارد. جمهوری دوره ریاست

های مهم در زندگی، رابطة معنادار  رشتی و اخذ تصمیمبودن زنان بین مدرن یا سنتی .4

 وجود دارد.

های سیاسی در زندگی،  بودن زنان رشتی و دراولویت قراردادن فعالیتبین مدرن یا سنتی .5

 رابطة معنادار وجود دارد.

جمعی، رابطة معنادار وجود  بودن زنان رشتی و استفاده از وسایل ارتباطبین مدرن یا سنتی .6

 دارد.
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 ریف مفاهیمتع

 مشارکت سیاسی

که بعضی از ای گونه با بحث توسعة سیاسی گره خورده است؛ به 1«مشارکت سیاسی»اصطالح 

های  اساس، نظامدانند و براینمتفکران، نشانة اصلی توسعة سیاسی را مشارکت سیاسی می

 (.12 -8: 1383کنند )قوام، سیاسی را تقسیم می

نظر دربارة تعریف، شارکت سیاسی، بیانگر نبود توافقم های متعدد و متفاوت از تعریف

دایرة رقابت  پژوهشگران، این مفهوم را در که گروهی از های آن است. درحالیها ومؤلفه ویژگی

دانند )سجادی،  نهادهای رسمی دولت می کنند، گروه دیگر آن را فراتر از و نفوذ بررسی می

1382 :112.) 

یافتة  مشارکت سیاسی یعنی مساعی سازمان»آمده است: در تعریفی از مشارکتی سیاسی 

سیاسی و  -ها و امور اجتماعی شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت مؤثر در فعالیت

 (.522: 1383راد، )آقابخشی و افشاری« بندی و هدایت سیاست دولت تأثیرگذاری بر صورت

یافته  لبانة موفق یا ناموفق، سازمانهمچنین در تعریفی دیگر، مشارکت سیاسی، هر عمل داوط

های قانونی یا غیرقانونی  کارگیری روش ای یا مستمر است که شامل به یا بدون سازمان، دوره

های عمومی، ادارة امور عمومی، انتخاب رهبران سیاسی در  برای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست

 (.247: 1380شود )پای،  محلی یا ملی می هر سطحی از حکومت

با توجه به تعاریف گوناگون از مشارکت سیاسی، دانشمندان این عرصه، در تعریف مشارکت 

 نظر دارند. سیاسی اتفاق -سیاسی، بر یک مسئله، یعنی فعالیت مؤثر شهروندان در امور اجتماعی

های دهم و یازدهم و ارائة  جمهوری دوره در پژوهش حاضر، حضور در انتخابات ریاست

 معنای مشارکت سیاسی درنظر گرفته شده است.، بهرأی به کاندیدها

 انتخابات

عملیاتی است که درجهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای  انتخابات، مجموعه

معنای فنون گزینش و بینی شده است. از این دیدگاه، انتخابات بهمهارکردن قدرت، پیش

توان ارادة شهروندان را  وسیلة آن می ست که بههای مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری ا شیوه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Political Participation 
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گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد )قاضی،  در شکل

1388 :19.) 

جمهوری  های دهم و یازدهم ریاست از انتخابات، انتخابات دوره در پژوهش حاضر، منظور

 است.

 زن )مدرن/ سنتی(

دسته از زنانی است که براساس قانون، شرایط سنی شامل آن جامعة آماری پژوهش حاضر،

اند. همچنین در این  های دهم و یازدهم را داشته جمهوری دوره حضور در انتخابات ریاست

های  ویژه مشارکت پژوهش، زن سنتی، تحصیالت دانشگاهی ندارد و در روابط اجتماعی، به

بودن زنان، ترین شاخص مدرن رمقابل، مهمهای مردان خانواده است. دسیاسی، پیرو دیدگاه

برخورداری از تحصیالت دانشگاهی، حضور در مشاغل بیرون از منزل، برخورداری از استقالل 

تر در انتخابات، برمبنای  ویژه در برگزیدن نامزد شایسته های مهم در زندگی به مالی و اخذ تصمیم

 مطالعه و نظر فردی است.

 شناسی روش

یفی و از نوع همبستگی است که به بررسی رفتار انتخاباتی زنان در ایران این پژوهش، توص

 1390سال شهر رشت است که در سال  18باالی  پردازد. جامعة آماری، شامل تمامی زنان می

 384اند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه نفر بوده 317،000بر  براساس سرشماری، بالغ

نفر افزایش یافت. ابزار سنجش در پژوهش  510افزایش دقت تحقیق، به نفر برآورد شد و برای 

دلیل نبود پرسشنامة استاندارد، طراحی معنا که بهساخته است. بدینحاضر، پرسشنامة محقق

های اساتید و پژوهشگران اجتماعی پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق و با استفاده از دیدگاه

های فردی پاسخگویان و متغیرهای پژوهش  ، در دو بخش ویژگیانجام شد. این پرسشنامه

گروهی از محققان  حال، پرسشنامه به تعدادی از خبرگان، شامل اساتید و طراحی شد. درعین

های آنان اصالح شد؛ بنابراین، پرسشنامه روایی مورد نیاز را شناسی ارائه و براساس دیدگاه جامعه

ایی ابزار، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای منظور سنجش پای دارد. همچنین به

 دهد.است که پایایی مناسب ابزار پژوهش را نشان می 7/0این پرسشنامه باالتر از 
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 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای وابسته و مستقل .1جدول 

 ضریب آلفا متغیر

 73/0 مشارکت سیاسی زنان )مدرن/ سنتی(

 81/0 حضور در انتخابات

 78/0 انتخاب گروه مشاوران

 72/0 دادن به رأی همسراهمیت

 75/0 های مهم در زندگی اخذ تصمیم

 80/0 دراولویت قراردادن مشارکت سیاسی در زندگی

 76/0 جمعی استفاده از وسایل ارتباط

 

، SPSS 19افزار  ها و کدگذاری و انتقال اطالعات به نرم حال، پس از گردآوری داده درعین

دو و نیز ها، از آزمون ضریب همبستگی خیها تجزیه و تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه داده

 ( استفاده شد.tتفاوت میانگین )

 ها یافته

 های شخصی پاسخگویان( آمار توصیفی )ویژگی

سال واقع  30 -21در گروه سنی  درصد( 4/44) دهد اکثریت نسبی پاسخگویانها نشان می یافته

درصد پاسخگویان در گروه  12سال دارند.  40تا  31درصد دیگر، بین  5/26ضمن آنکه اند. شده

درصد از  3/3اند.  سال واقع شده 20درصد نیز در گروه سنی زیر  8/11سال و  50 -41 سنی

 سال و باالتر دارند. 50پاسخگویان نیز 

نزدیک به نیمی متأهل هستند.  درصد( 5/53) کنندگان این پژوهش بیش از نیمی از شرکت 

 5/13درصد(.  8/47اند ) از پاسخگویان، میزان تحصیالتشان را فوق دیپلم و لیسانس عنوان داشته

لیسانس و  درصد دیگر فوق 1/5درصد زیردیپلم و  6/9درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 

را بیان  شانباالترند. از بعد درآمد، نزدیک به نیمی از پاسخگویانی که میزان درآمد ماهیانه

 هزار تومان تا یک میلیون تومان دارند. 751اند، درآمدی بین  کرده

 9/13اند، کارمندان با دهد از میان پاسخگویانی که شغل خود را معرفی کردهها نشان می یافته

درصد، در صدر قرار دارند. همچنین از  3/7درصد و دانشجویان با  2/11داران با  درصد، خانه

درصد،  3/16اند، کارمندان با  ی که وضعیت شغلی همسر خویش را بیان کردهمیان پاسخگویان
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شمار های شغلی بهترتیب، بیشترین گروهدرصد، به 2/2درصد و معلمان با  5/14مشاغل آزاد با 

 روند.می

 آمار استنباطی

جمهوری  بودن زنان رشتی و حضور در انتخابات ریاست فرضیۀ اول: بین مدرن یا سنتی

 های دهم و یازدهم )مشارکت سیاسی(، رابطۀ معنادار وجود دارد.دوره

جمهوری )مشارکت  بودن زنان رشتی و حضور در انتخابات ریاست . بررسی رابطۀ مدرن و سنتی2جدول 

 سیاسی(

 حضور در انتخابات

 مدرن/ سنتی

 جمع خیر بله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 393 8/16 66 2/83 327 زنان سنتی

 100 108 6/30 33 4/69 75 زنان مدرن

 100 501 8/19 99 2/80 402 جمع

Pearson Chi-Square= 10.119 Sig =0/002 

ها )حضور  بودن زنان رشتی با مشارکت سیاسی آنجدول فوق، بیانگر رابطة مدرن و سنتی

رسی رابطه، از آزمون های دهم و یازدهم( است. برای برجمهوری دوره در انتخابات ریاست

شود، میزان ضریب همبستگی آزمون، کمتر  گونه که مالحظه می دو استفاده شده است. همان خی

)فرضیة  1و بیانگر وجود رابطه بین دو متغیر، رد فرضیة صفر و پذیرفتن فرضیة  05/0از 

ها،  آنبودن زنان رشتی و مشارکت سیاسی  عبارت دیگر، بین مدرن و سنتیمحققان( است. به

 دار وجود دارد. رابطة معنا

جمهوری  بودن زنان رشتی و حضور در انتخابات ریاست . بررسی تفاوت میانگین بین مدرن و سنتی3جدول 

 (t)مشارکت سیاسی( )آزمون 

 F Sig T میانگین تعداد گروه

 1679/1 393 زنان سنتی
064/32 001/0 207/3- 

 3056/1 108 زنان مدرن

 tهای دو گروه )زنان سنتی و مدرن( از آزمون بررسی تفاوت میانگین دیدگاههمچنین برای 

و زنان مدرن  1679/1اساس، با توجه به سطح میانگین که برای زنان سنتی استفاده شد. براین
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و سطح ضریب همبستگی حاصل  -207/3برابر با  tاست و نیز با توجه به مقدار آزمون  3056/1

های دو گروه، تفاوتی معنادار در میانگین توان گفت بین دیدگاه می است، 05/0که کمتر از 

-معنا که زنان سنتی، مشارکت سیاسی بیشتری )حضور در انتخابات دورهشود؛ بدین مشاهده می

 های دهم و یازدهم( دارند.

بودن زنان رشتی و انتخاب گروه مشاوران برای برگزیدن  فرضیۀ دوم: بین مدرن یا سنتی

های دهم و یازدهم(، رابطۀ معنادار وجود جمهوری دوره تر )انتخابات ریاست یستهنامزد شا

 دارد.
 بودن زنان رشتی و انتخاب گروه مشاوران سنتی . بررسی رابطۀ مدرن یا4جدول 

مشاوران 
مدرن/

 

سنتی
 دوستان 

خانوادة 

 پدری
 جمع سایر همکار همسر

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

فراوان
صد ی

در
فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

زنان 

 سنتی
71 5/20 73 1/21 109 5/31 12 5/3 81 4/23 346 100 

زنان 

 مدرن
11 5/12 24 3/27 10 4/11 8 1/9 35 8/39 88 100 

 100 434 7/26 116 6/4 20 4/27 119 4/22 97 9/18 82 جمع

Pearson Chi-Square= 25.803 Sig =0/000 

بودن زنان رشتی و انتخاب گروه مشاوران برای رابطة مدرن یا سنتی ، بیانگر4جدول 

است. برای  های دهم و یازدهم(جمهوری دوره تر )انتخابات ریاست برگزیدن نامزد شایسته

شود، میزان  گونه که مالحظه می دو استفاده شده است. همان بررسی رابطه، از آزمون خی

دهد است که نشان می 05/0ن ضریب همبستگی، کمتر از کردن میزاشدة آزمون، با لحاظ محاسبه

)فرضیة محققان(  1ترتیب، فرضیة صفر رد و فرضیة بین دو متغیر رابطه وجود دارد. بدین

بودن زنان رشتی و انتخاب گروه مشاوران  عبارت دیگر، بین مدرن یا سنتیشود. بهپذیرفته می

ای رابطه های دهم و یازدهم(،جمهوری دوره تتر )انتخابات ریاس برای برگزیدن نامزد شایسته

های دادن در انتخابات دورهمعناست که زنان سنتی، در رأیدار وجود دارد. این مسئله بدین معنا
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که زنان مدرن، بیشتر با دیگران و اند؛ درحالیدهم و یازدهم، بیشتر با همسرانشان مشورت کرده

 اند.خانوادة پدری مشاوره داشته

 (tبودن زنان رشتی و انتخاب گروه مشاوران )آزمون  بررسی تفاوت میانگین بین مدرن یا سنتی .5جدول 

 F Sig T میانگین تعداد گروه

 8815/2 346 زنان سنتی
609/8 005/0 810/2- 

 3636/3 88 زنان مدرن

 tن های دو گروه )زنان مدرن و سنتی( از آزموهمچنین برای بررسی تفاوت میانگین دیدگاه

و برای زنان  -8815/2اساس، با توجه به سطح میانگین که برای زنان سنتی استفاده شد. براین

و سطح ضریب  -810/2که برابر با  tاست و نیز با توجه به مقدار آزمون  3636/3مدرن 

های دو گروه، تفاوت توان گفت بین دیدگاه است، می 05/0همبستگی حاصل که کمتر از 

 شود. انگین مشاهده میمعناداری در می

دادن به رأی همسر )انتخابات رشتی و اهمیت بودن زنان فرضیۀ سوم: بین مدرن یا سنتی

 های دهم و یازدهم(، رابطۀ معنادار وجود دارد.جمهوری دوره ریاست

 دادن به رأی همسربودن زنان رشتی و اهمیت . بررسی رابطۀ مدرن یا سنتی6جدول 

رأی همسر
مدرن/ سنتی  
 

 جمع بسیار کم کم تا حدی زیاد سیار زیادب

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

زنان 
 سنتی

103 2/33 87 1/28 120 7/38 0 0 0 0 310 100 

زنان 
 مدرن

4 3/5 0 0 7 3/9 37 3/49 27 36 75 100 

 100 385 7 27 6/9 37 33 127 6/22 87 8/27 107 جمع

Pearson Chi-Square= 318.285 Sig =0/000 

 

دادن به رأی همسر )انتخابات بودن زنان رشتی و اهمیتبیانگر رابطة مدرن یا سنتی 6جدول 

دو استفاده  است. برای بررسی رابطه، از آزمون خی های دهم و یازدهم(جمهوری دوره ریاست

کردن میزان ضریب شدة آزمون با لحاظ میزان محاسبهشود،  گونه که مالحظه می شده است. همان
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ترتیب، دهد. بدیناست و وجود رابطه بین دو متغیر را نشان می 05/0همبستگی حاصل، کمتر از 

عبارت دیگر، بین مدرن یا شود. به)فرضیة محققان( پذیرفته می 1فرضیة صفر، رد و فرضیة 

های دهم و جمهوری دوره سر )انتخابات ریاستدادن به رأی همبودن زنان رشتی و اهمیت سنتی

دادن در معناست که زنان سنتی، در رأیدار وجود دارد. این مسئله بدین رابطة معنا یازدهم(،

های دهم و یازدهم، برخالف زنان مدرن بیشتر به رأی همسرانشان اهمیت انتخابات دوره

 دهند. می

دادن به رأی و اهمیت( بودن زنان )مشارکت سیاسی تیبررسی تفاوت میانگین بین مدرن یا سن .7جدول 

 (tهمسر )آزمون 

 F Sig T میانگین تعداد گروه

 0548/2 310 زنان سنتی
925/1 000/0 286/18- 

 1067/4 75 زنان مدرن

 tهای دو گروه )زنان مدرن و سنتی(، از آزمون همچنین برای بررسی تفاوت میانگین دیدگاه

و برای زنان  8815/2اساس، با توجه به سطح میانگین که برای زنان سنتی استفاده شد. براین

و سطح ضریب  -286/18که برابر با  tاست و نیز با توجه به مقدار آزمون  1067/4مدرن 

های دو گروه، تفاوت توان گفت بین دیدگاه است، می 05/0همبستگی حاصل که کمتر از 

 شود. معناداری در میانگین مشاهده می

های مهم در زندگی  بودن زنان رشتی و اخذ تصمیم فرضیۀ چهارم: بین مدرن یا سنتی

 رابطۀ معنادار وجود دارد.

 های مهم در زندگی بودن زنان رشتی و اخذ تصمیم . بررسی رابطۀ مدرن و سنتی8جدول 

صمیم
اخذ ت

 
مدرن/

 
سنتی

 

 جمع بسیار کم کم تا حدی زیاد بسیار زیاد

فراوانی
 

صد
در

 

فراوان
صد ی

در
فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

زنان 
 سنتی

63 16 143 6/36 149 9/37 28 1/7 10 5/2 393 100 

زنان 
 مدرن

26 5/24 24 6/22 38 8/35 11 4/10 7 6/6 106 100 

 100 499 4/3 17 8/7 39 5/37 187 5/33 167 8/17 89 جمع

Pearson Chi-Square= 13.356 Sig =0/083 
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 های مهم در زندگی بودن زنان رشتی و اخذ تصمیم، بیانگر رابطة مدرن و سنتی8جدول 

شود،  گونه که مالحظه می دو استفاده شده است. همان است. برای بررسی رابطه، از آزمون خی

است که  05/0کردن میزان ضریب همبستگی حاصل، بیشتر از  شده با لحاظ میزان آزمون محاسبه

 1ترتیب، فرضیة صفر تأیید و فرضیة ای وجود ندارد. بدیندهد بین دو متغیر رابطهمی نشان

های  بودن زنان و اخذ تصمیم عبارت دیگر، بین مدرن و سنتیشود. به)فرضیة محققان( رد می

 داری وجود ندارد. مهم در زندگی، رابطة معنا

 (tهای مهم در زندگی )آزمون  رشتی و اخذ تصمیمبودن زنان  . بررسی تفاوت میانگین مدرن یا سنتی9جدول 

 F Sig T میانگین تعداد گروه

 4377/2 393 زنان سنتی
878/11 451/0 754/0- 

 5189/2 106 زنان مدرن

 tهای دو گروه )زنان مدرن و سنتی( از آزمون همچنین برای بررسی تفاوت میانگین دیدگاه

و برای زنان  4377/2طح میانگین که برای زنان سنتی اساس، با توجه به ساستفاده شد. براین

و سطح ضریب همبستگی حاصل  -754/0که برابر با  tاست و نیز مقدار آزمون  5189/2مدرن 

های دو گروه، تفاوت معناداری در میانگین توان گفت بین دیدگاه است، می 451/0که بیشتر از 

 شود. مشاهده نمی

های سیاسی  بودن زنان رشتی و دراولویت قراردادن فعالیت فرضیۀ پنجم: بین مدرن یا سنتی

 در زندگی، رابطۀ معنادار وجود دارد.

 های سیاسی در زندگی بودن زنان رشتی و دراولویت قراردادن فعالیت . بررسی رابطۀ مدرن یا سنتی9جدول 

ت 
اولوی

ت
مشارک

مدرن/ سنتی 
 

 جمع بسیار کم کم تا حدی زیاد بسیار زیاد

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

زنان 
 سنتی

14 5/3 57 4/14 182 46 104 3/26 39 8/9 396 100 

زنان 
 مدرن

3 8/2 14 13 59 6/54 23 3/21 9 3/8 108 100 

 100 504 5/9 48 2/25 127 8/47 241 1/14 71 4/3 17 جمع

Pearson Chi-Square= 2.637 Sig =0/620 
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های سیاسی در  بودن زنان و دراولویت قراردادن فعالیت، بیانگر رابطة مدرن یا سنتی9جدول

گونه که مالحظه  دو استفاده شده است. همان زندگی است. برای بررسی رابطه، از آزمون خی

 05/0ز کردن میزان ضریب همبستگی حاصل، بیشتر اشدة آزمون با لحاظ شود، میزان محاسبه می

ترتیب، فرضیة صفر، تأیید و ای وجود ندارد. بدیندهد بین دو متغیر رابطهاست که نشان می

بودن زنان و دراولویت  عبارت دیگر، بین مدرن یا سنتیشود. به)فرضیة محققان( رد می 1فرضیة 

 داری وجود ندارد. قراردادن مشارکت سیاسی در زندگی، رابطة معنا

های  بودن زنان رشتی و دراولویت قراردادن فعالیت وت میانگین بین مدرن یا سنتیبررسی تفا .10جدول 

 (tسیاسی در زندگی )آزمون 

 F Sig T میانگین تعداد گروه

 2449/3 396 زنان سنتی
460/2 117/0 503/0 

 1944/3 108 زنان مدرن

 tسنتی( از آزمون های دو گروه )زنان مدرن و همچنین برای بررسی تفاوت میانگین دیدگاه

و برای زنان  2449/3که برای زنان سنتی  -اساس، با توجه به سطح میانگیناستفاده شد. براین

و سطح ضریب  503/0که برابر با  tو نیز با توجه به مقدار آزمون  -است 1944/3مدرن 

ت های دو گروه، تفاوتوان گفت بین دیدگاه می -است 117/0که بیشتر از  -همبستگی حاصل

 شود. معناداری در میانگین مشاهده نمی

جمعی، رابطۀ بودن زنان رشتی و استفاده از وسایل ارتباط فرضیۀ ششم: بین مدرن یا سنتی

 معنادار وجود دارد.

 جمعی بودن زنان رشتی و استفاده از وسایل ارتباط . بررسی رابطۀ مدرن یا سنتی11جدول 

وسایل 
ارتباطی

مدرن/سنتی 
 جمع بسیار کم کم تا حدی دزیا بسیار زیاد 

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

 100 391 8/2 11 2/8 32 7/29 116 4/38 150 21 82 زنان سنتی

 100 109 7/3 4 2/9 10 8/24 27 3/41 45 1/21 23 زنان مدرن

 100 500 3 15 4/8 42 6/28 143 39 195 21 105 جمع

Pearson Chi-Square= 1.210 Sig =0/876 
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جمعی است.  بودن زنان و استفاده از وسایل ارتباط، بیانگر رابطة مدرن یا سنتی11جدول 

شود، میزان  گونه که مالحظه می دو استفاده شده است. همان برای بررسی رابطه، از آزمون خی

است که نشان  05/0همبستگی حاصل، بیشتر از کردن میزان ضریب شدة آزمون با لحاظ محاسبه

)فرضیة  1ترتیب، فرضیة صفر تأیید و فرضیة  دهد بین دو متغیر رابطه وجود ندارد. بدینمی

بودن زنان و استفاده از وسایل  عبارت دیگر، بین مدرن یا سنتیشود. بهمحققان( رد می

 داری وجود ندارد. جمعی، رابطة معنا ارتباط

جمعی  بودن زنان رشتی و استفاده از وسایل ارتباط سی تفاوت میانگین بین مدرن یا سنتی. برر12جدول 

 (t)آزمون 

 F Sig T میانگین تعداد گروه

 335/2 391 زنان سنتی
078/0 780/0 044/0 

 3303/2 109 زنان مدرن

 tزمون های دو گروه )زنان مدرن و سنتی( از آهمچنین برای بررسی تفاوت میانگین دیدگاه

و برای زنان  335/2که برای زنان سنتی  -اساس، با توجه به سطح میانگیناستفاده شد. براین

و سطح ضریب همبستگی  044/0که برابر با  tو نیز با نظر به مقدار آزمون  -است 3303/2مدرن 

ر های دو گروه، تفاوت معناداری دتوان گفت بین دیدگاه می -است 780/0که بیشتر از  -حاصل

 شود. میانگین مشاهده نمی

 گیری نتیجه

جمهوری  بودن زنان رشتی و حضور در انتخابات ریاست دهد بین مدرن یا سنتینتایج نشان می

های دهم و یازدهم )مشارکت سیاسی(، رابطه وجود دارد و تفاوت میانگین، معنادار است. دوره

جمهوری  در انتخابات ریاست ها، میانگین مشارکت سیاسی )حضور اساس یافته از سویی، بر

ها و  های دهم و یازدهم( زنان سنتی، بیشتر از زنان مدرن است. هرچند این یافته با فرضیهدوره

رسد نظر میای مغایرت دارد. در این زمینه به شناسی سیاسی، تا اندازه های حوزة جامعه نظریه

و مشارکت سیاسی بدانند، یک  زنان سنتی، حضور در انتخابات را بیش از آنکه محصول فعالیت

هایی که منافع نظام  دانند که در فعالیت پندارند و خود را ملزم میتکلیف و رسالت دینی می

کند، حضور مؤثرتری داشته باشند. عنوان حاکمیت دینی( را تأمین می جمهوری اسالمی )به

اسالمی، در انتخابات  دلیل تعلق فکری و ایدئولوژیکی به نظامعبارت دیگر، زنان سنتی به به
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المللی،  های حاکمیت دینی را در منظر بین خواهند پایه کنند و از این طریق میشرکت می

دالیل مختلف، مشارکت سیاسی  مستحکم و قوی نشان دهند. از سوی دیگر، زنان مدرن به

ثرگذاری در توان باورنداشتن آنان به ا تر آنان را می کمتری دارند و از جمله دالیل حضور کمرنگ

های سیاسی و اجتماعی در جامعة ایران تلقی کرد. از سوی دیگر، یکی دیگر از دالیل  فعالیت

های  توان پروپاگاندای تبلیغاتی رسانه تر زنان مدرن در انتخابات سیاسی را می حضور کمرنگ

های  شود رسانه کردن فضای سیاسی و اجتماعی دانست؛ بنابراین، توصیه میبیگانه در مسموم

های  رسمی و غیررسمی برای افزایش نقش و مشارکت سیاسی زنان مدرن، با برشمردن مزیت

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به تأثیرگذاربودن آرای آنان در  حضور فعال زنان در فعالیت

ریزی و حاکمیتی جمهوری اسالمی تأکید کنند و باورهای غلط را در این زمینه تغییر  نظام برنامه

 د.دهن

بودن زنان رشتی و  توان به معناداربودن رابطة مدرن یا سنتی از دیگر نتایج پژوهش می

های دهم جمهوری دوره تر )انتخابات ریاست انتخاب گروه مشاوران برای برگزیدن نامزد شایسته

عبارت دیگر، نتایج نشان و یازدهم( و تفاوت میانگین موجود در این فرضیه اشاره کرد. به

معنا که زنان سنتی، بین مشاوران زنان سنتی و مدرن، تفاوت میانگین معنادار است. بدیندهد  می

که تر، بر رأی همسران و نیز خانوادة پدری تأکید دارند؛ درحالی عمدتاً در برگزیدن نامزد شایسته

ی های بعدورزند و دیدگاه همسرانشان، در اولویتزنان مدرن، عمدتاً بر سایر مراجع تأکید می

های مرجع و  دهد زنان مدرن، در انتخاب کاندیدا، گروهقرار دارد. درواقع، این امر نشان می

گزینند که این مراجع شامل های فامیلی برمیمشاور را خارج از حیطة روابط خانوادگی و علقه

توان گفت انتخاب  های تصویری و نوشتاری و... است. می های سیاسی، رسانه احزاب، جریان

د در میان زنان مدرن، بیشتر برپایة تفکر و مطالعه و خارج از روابط آشنایی و تأثیرپذیری از نامز

که در میان زنان سنتی، این انتخاب بیشتر برپایة روابط خانوادگی اطرافیان نزدیک است؛ درحالی

نزدیکان  تر، از و اعتماد به نزدیکان است. درحقیقت، زنان سنتی، عموماً در انتخاب نامزد شایسته

های متعدد در سطح جامعه، زنان سنتی  شود با آموزش پذیرند؛ بنابراین، توصیه میتأثیر می

های سیاسی، دامنة مطالعة خود را گسترده سازند و مشارکت  ترغیب شوند که در مشارکت

 سیاسی را با آگاهی همراه کنند.

دادن به آرای ا در اهمیتها، تفاوت میانگین در آرای زنان سنتی و مدرن ر همچنین یافته

های دهم و یازدهم  جمهوری دوره ویژه انتخابات ریاست همسران درهنگام مشارکت سیاسی، به



 

 

 

 
 

 1394، پایيز 3، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 496 

  

 

معناست که زنان سنتی، در انتخاب نامزد نهایی، از آرای  دهد. این مسئله بدیننشان می

برپایة  -تر گفته شد گونه که پیش همان -که زنان مدرنپذیرند؛ درحالیهمسرانشان بسیار تأثیر می

توان  کنند و تابع نظر همسرانشان نیستند؛ بنابراین، میمطالعه، کنکاش و باورهایشان اقدام می

گفت در جامعة زنان مدرن ایرانی، مشارکت سیاسی، به معنای اصیل خود یعنی حضور آگاهانه 

تی ایرانی، حضور در ازاین نیز عنوان شد که زنان سن تر است. پیش های سیاسی، نزدیک در فعالیت

انتخابات را نه مشارکت سیاسی که با نگاه ایدئولوژیک و وظیفة شرعی در پاسداری از اصل 

گونه حضور، عموماً رصد فضای سیاسی و  کنند و در این نظام جمهوری اسالمی ایران تلقی می

شود که در  صیه میتری دارد؛ بنابراین، تویافتگی، جایگاه پایین انتخابات برپایة معیارهای توسعه

ویژه بانوان را به تحقیق و مطالعه درهنگام برگزیدن  های آموزشی همگانی، جامعه و به برنامه

 نامزدها ترغیب کرد.

 شود که به موارد زیر نیز توجه شود: با توجه به نتایج، توصیه می

ای هبندی: تجربه . افزایش سهم حضور زنان در نهادهای سیاسی کشور، از راه سهمیه1

ترین  ترین و سریع ویژه کشورهای اسکاندیناوی نشان داده است که مطمئن بسیاری از کشورها، به

کارگیری نظام  راه برای افزایش سطح مشارکت زنان در سطوح مدیریت سیاسی کشور، به

اند، نتایج درخشانی  بندی است. درواقع، در کشورهایی که از این روش سود برده سهمیه

سطح مشارکت زنان در مناصب مدیریت سیاسی، ناگهان چندبرابر شده است. آمده و  دست به

بندی، سیستمی است که در آن، درصد مشخصی از همة مناصب مجلس،  منظور از نظام سهمیه

که اساساً در  -بندی یابد. این نظام سهمیه ها الزاماً به زنان اختصاص می کابینه یا وزارتخانه

کار گرفته شده است، های محلی به همچنین در سطح حکومت مدیریت کالن سیاسی کشورها و

درصد در نوسان  40تا  20از نظر درصد اختصاص سهمیه به زنان متفاوت است، اما معموالً از 

نیافتن این امر، ممکن است (. باید در نظر داشت که درصورت تحقق33: 1997، 1است )جاکویت

شود که قرار  دهندگانی استفاده می عنوان رأی آنان تنها به تدریج به این اعتقاد برسند که اززنان به

های رأی حضور یابند و به نامزدهای مرد رأی  گیری در پای صندوق است تنها در روزهای رأی

های زنان نداشته باشند. همین مسئله،  بدهند؛ نامزدهایی که ممکن است توجه چندانی به خواسته

 آورد. ت فراهم میزمینة سرخوردگی زنان را در درازمد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Jaquette 
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های  . پشتیبانی از زنان برجسته برای ورود به مدیریت کالن کشور از راه تأمین بودجه2

تر فراهم شود و جامعه  تدریج که امکان حضور زنان در مناصب مدیریتی پایین تبلیغاتی و... : به

تری از خود برجای  خشانای از این زنان، کارنامة در های زنان آگاهی یابد، طبیعتاً دسته از توانایی

تر را نیز دارند یا اینکه از  دهند که توان ادارة نهادهایی بسیار بزرگ گذارند و آشکارا نشان می می

توانایی حضور در مناصب سیاسی انتخابی مانند نمایندگی مجلس یا شوراهای محلی 

ز این افراد پشتیبانی برخوردارند. در اینجا وظیفة همة زنان و مردان متعهد و باانصاف است که ا

 کنند و راه ورود آنان را به مدیریت کالن کشور هموار سازند.

های منفی در  . تالش برای تأثیرگذاری بر نهادهای تبلیغاتی کشور درجهت زدودن کلیشه3

زمینة توان مدیریتی زنان: زنان باید به هر طریق ممکن در نهادهای تبلیغاتی کشور مانند 

گیری آنان در  های جمعی نفوذ کنند و بر جهت ها، نشریات و دیگر رسانه صداوسیما، روزنامه

ارتباط با زنان تأثیر بگذارند. اگر این کار صورت نپذیرد، آنچه زنان در این سطوح مدیریتی 

اند، در همان حیطه منحصر و محدود باقی خواهد ماند و نتایج چندانی در سطح  دست آورده به

 رد.جامعه برجای نخواهد گذا

وجه به  هیچ محدودنساختن طرح حقوق و مطالعات زنان به صرف زنان: حقوق زنان به .4

رو که باید همیشه برای تأمین بیشترین منافع اعضای خود  آنان محدود نیست. جامعه، از این

اش بهره جوید تا پویایی آن های نیمی از پیکره ها و ظرفیت بکوشد، ملزم است از توانمندی

 تضمین شود.

هایی  گمان راهکارهای این نوشتار، تنها شیوه درپایان، ذکر این مطلب ضروری است که بی

های تأثیرگذار برگزید. بلکه این توان برای افزایش مشارکت زنان در عرصه نیست که می

ها و هایی است که درصورت انجام، راه برای تحولای از اقدام راهکارها، نشانگر گوشه

بندی را  ویژه سهمیه شود. شاید بعضی از افراد، اتخاذ این راهکارها به از میهای بعدی ب پیشرفت

وجه  هیچ بار به سود زنان و علیه مردان تلقی کنند، اما این برداشت بهنوعی تازه از تبعیض، اما این

درصد سهمیه به زنان،  30تا  20توان آورد. اعطای  درست نیست و دالیل بسیاری در تأیید آن می

ماندگی تاریخی آنان از صحنة  سازد و عقبتر می ط رقابت زنان را اندکی منصفانهشرای

شود، تنها راه و  نامیده می کند. امروزه آنچه تبعیض مثبتهای اجتماعی را جبران می فعالیت

 رود. شمار میها در سطح جهانی به کارآمدترین شیوة اصالح نظام اجتماعی درجهت رفع تبعیض
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توان این کار را  دنبال افزایش مشارکت سیاسی زنان هستیم، نمیراستی به به حال، اگر درعین

های اجتماعی انجام داد. درواقع، صرفاً با سردادن  جز با تسهیل شرایط شرکت زنان در فعالیت

بر لزوم مشارکت زنان و گفتن اینکه شرایط برای رقابت زنان کامالً برابر است، شعارهایی مبنی

ای نیست  نخواهد شد؛ زیرا نابرابری شرایط رقابت سیاسی زنان و مردان، پدیدههیچ مشکلی حل 

رفع باشد. این نابرابری محصول تاریخی  همان آسانی نیز قابلتازگی ایجاد شده باشد و به که به

شود. درنهایت باید درنظر داشت  بلندمدتی است که با برابری ظاهری در شرایط رقابت حل نمی

وجه معنای  هیچ داشتن زنان، بهآفرینی و سهم لت اجتماعی، بدون حضور، نقشکه توسعه و عدا

 کاره باقی خواهد ماند.  راستین خود را نخواهد یافت و همیشه شکننده و نیمه

 منابع
 ( 1383آبرامسون، پل ،)ترجمة نسرین طباطبایی، تهران: انتشارات وزارت امور مشارکت سیاسی ،

 .خارجه

 تهران: انتشارات چاپار.فرهنگ علوم سیاسی(، 1383راد، مینو ) یآقابخشی، علی، افشار ، 

 ( جامعه1382بشیریه، حسین ،) شناسی سیاسی، تهران: نشر نی. 

 ( 1380پای، لوسین دبلیو ،)ترجمة غالمرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکدة ها ها وتوالی بحران ،

 مطالعات راهبردی.

 بررسی جایگاه و نقش زنان خاورمیانه در »(، 1389د )گهرپور، محم زهدی فرد، زهرا و پیشگاهی

 .44-25، شمارة اول: فصلنامۀ زن در جامعه، «مشارکت سیاسی

 ( 1390پیمان، رستم ،)قابل مشاهده در تارنمای خراسان زمین به آدرس: مجموعۀ حقوق زن ،

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=927. 

 ( 1369توسلی، غالمعباس،) تهران: نشر سمتشناسی های جامعه نظریه ،. 

 ( 1373چابکی، ام البنین ،)«مجموعه مقاالت «نقش عوامل روانشناختی در مشارکت سیاسی زنان ،

-238، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی: مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسالمیهمایش: 

265. 

 ( 1388راش، مایکل ،)مترجم منوچهر شناسی سیاسی معهای بر جا جامعه و سیاست: مقدمه ،

 .صبوری، تهران: انتشارات سمت

 ( 1382سجادی، عبدالقیوم ،)قم: دفتر تبلیغات اسالمی مبانی تحزب در اندیشۀ سیاسی اسالم ،

 حوزة علمیه.



 

 

  

 
 

 499رفتار انتخاباتي زنان شهر رشت در انتخابات ...  بررسي رفتار انتخاباتي زنان در ایران )مطالعه موردی: 

  

 

 ( 1380سیادت نسبت، سیدمهرداد ،)«عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در شهر یاسوج» ،

 .5-3: 4، شمارة فصلنامۀ آوای دنا

 های ارتقاء مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی مکانیسم»(، 1385راد، انور ) صمدی» ،

 .122-99: 21، شمارة فصلنامۀ رفاه اجتماعی

 ( 1388قاضی، ابوالفضل ،)تهران: نشر میزان.های حقوق اساسی بایسته ، 

 ( 1373قوام، عبدالعلی ،)تهران: قومس.توسعۀ سیاسی و تحول اداری ، 

 مجلۀ  ،«مسائل و موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران»(، 1383بداللهی، محمد )ع

 .99-63: 18، شمارة شناسی جامعه

 ( 1387عبداللهی، محمد ،) زنان در عرصۀ عمومی )عوامل و موانع و راهبردهای مشارکت مدنی

 .شناسان ، تهران: نشر جامعهزنان ایرانی(

 شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان  بررسی جامعه»(، 1391فتانه )لو،  گالبی، فاطمه و حاجی

 .200-173: 1، شمارة فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، «مشارکت سیاسی زنان

 ( 1373لیپست، مارتین و دوز، رابرت ،)مترجم محمدحسین فرجاد، تهران: شناسی سیاسی جامعه ،

 .نشر توس

 نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی »(، 1381باور، یوسف ) لهسایی زاده، عبدالعلی و

 .150-137: 19، شمارة فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، «زنان

 فصلنامۀ رفاه اجتماعی، «موانع مشارکت مدنی زنان در ایران»(، 1383اصل، عباس ) محمدی ،

 .130-93: 12شمارة 

 ( 1382موحد، مجید ،)«فصلنامۀ مطالعات ، «اسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آنمشارکت سی

 .28-3: 3، شمارة زنان

 ( 1377موسوی، طاهر ،)ارشد  نامة کارشناسی ، پایانعوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی

 .شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی جامعه

 ایران پس  های سیاسی اقتصادی موانع مشارکت زنان در فعالیت(، 1382راد، محمدعلی ) ناجی

 .، تهران: نشر کویراز انقالب
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