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مشاركت سياسی زنان،

در ايران بعد از انقالب اسالمی(1357ش) زنان نقش مهمی در تحوالت اجتماعی از جمله مشاركت
سياسی بر عهده گرفتند .در اين ميان ،اين مشاركت در زوايای مختلف حيات فرهنگی ،هنری و
سياسی منعکس شده است .بر اين اساس ،هدف اصلی اين پژوهش تبيين جامعهشناختی مشاركت
سياسی زنان اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان در  1398است .روش پژوهش از نوع توصيفی-
همبستگی و با ابزار پرسشنامه است كه روايی آن با نظر صاحب نظران و پايايی آن (آزمون آلفای
كرونباخ  )0/77تائيد شده است .جامعه آماری اين پژوهش شهروندان زن باالی  18سال است كه
حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  584تعيين و به روش نمونهگيری تصادفی ساده است .تجزيه
و تحليل دادهها نشان داد ميانگين مشاركت سياسی زنان لر بختياری ( )39/72بيشتر از زنان عرب
( )32/01است .زنان مجرد ( )35/01گرايش بيشتری نسبت به زنان متأهل ( )33/10در امر مشاركت
سياسی دارند و در نهايت به لحاظ قوميتی زنان لر بختياری ( )33/56در مقايسه با زنان عرب
( )27/15گرايش بيشتری به مشاركت سياسی داشتند.

اقوام،

اهداف پژوهش:

هويت ملی،

.1تبيين جامعهشناختی مشاركت سياسی زنان اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان در
سال.1398
.2بررسی نقش هنر در شناخت جوامع و مختصات آنها.

زنان عرب و بختياری،
هنر.
حسين پور ,سيروس ,پوريانی,
محمدحسين ,اژدری زاده ,حسين.
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سؤاالت پژوهش:
.1نقش زنان اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان در سال  1398در تحوالت سياسی را چگونه
میتوان با رويکرد جامعهشناسی تبيين كرد؟
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مقدمه
مشاركت سياسی 1عملی ارادی و آگاهانه است كه بهطور مستقيم از راههای قانونی و مسالمتآميز بهمنظور تأثيرگذاری
بر تصميمگيریهای مربوط به اداره جامعه انجام میشود .مشاركت سياسی بهعنوان يک روش سياسی دارای منافع عملی
ويژهای است كه فقدان آن به سامان سياسی و اهداف بلندمدت حکومت صدمه وارد میكند مشاركت سياسی را میتوان
بهمثابه مجموعهای از فعاليتها و اعمالی تعريف كرد كه شهروندان خصوصی بهوسيله آن اعمال ،در جستوجوی نفوذ
يا حمايت از حکومت و سياست خاصی هستند (فيرحی .)44 :1377 ،از عينیترين نمودهای مشاركت سياسی میتوان
به مواردی چون حضور و مشاركت در عرصه انتخابات ،عضويت در تشکلهای سياسی ،عضويت در سنديکاها و ...اشاره
كرد .در دنيای امروز اساس و جهت حركت نظامها را چه در سطح ملی و عرصه بينالمللی مشاركت مردم در عرصه
سياست آن نظام مشخص میكند تا جايی كه هر چه ميزان اين نوع مشاركت افزايش يابد به دنبال آن اعتبار و قدرت
سياسی آن نظام در عرصه بينالمللی افزايشيافته ،اين خود پشتوانهای برای رسيدن به اهداف پيشبينیشده نظام
سياسی و دولتمردان آن نظام را مهيا میسازد .مشاركت سياسی يکی از شاخصهای عمده توسعه سياسی و اجتماعی
در جوامع مدرن و دموكراتيک نيز محسوب میشود .يکی از اهداف توسعه سياسی گسترش مشاركت و رقابت گروههای
اجتماعی در زندگی سياسی است كه برای نيل به توسعه سياسی بايد ميزان مشاركت سياسی مردم افزايش
يابد(علياليمت.)2019 ،2
مشاركت سياسی در كشور برحسب جنسيت و ساختار قوميتی متنوع و جامعه ايران نشاندهنده مجموعه متنوع و
ناهمگونی از اقوام مختلف است كه اين تنوع قومی همراه با تفاوتهای مذهبی ،زبانی ،فرهنگی نيز ديده میشود .حضور
و زندگی قوميتهای مختلف چون فارسها ،ترکها ،كردها ،بلوچها ،تركمنها ،عربها و لرها در كنار يکديگر و در
چارچوب جغرافيای سياسی واحد نشاندهنده موزاييک فرهنگی  -قومی هويت و تمدن ايرانی است .هرچند آمار رسمی
از تركيب قومی ايران در دست نيست؛ تخمينها نشاندهنده تنوع و ناهمگونی قومی باال در جامعه ايران است ،بهگونهای
كه بر اساس شاخص چندپارگی قومی ،ايران رتبه  47ناهمگونترين كشورهای جهان را ازنظر تنوع قومی و رتبه  29را
ازنظر تنوع زبانی دارد .اين تنوع در روندهای مختلف كشور مؤثر بوده كه عرصه انتخابات يکی از اين عرصهها است.
بررسی الگوهای رأیدهی اقوام در استانهای قوميتی كشور بهخوبی نوعی جهتگيری در رفتارهای انتخاباتی اقوام را
نشان میدهد (مجتهدزاده.)45:1381،
استان خوزستان بهويژه شهر اهواز نيز به دليل تنوع قومی و فرهنگی به گنجينه فرهنگها معروف است و متشکل از
اقوام گوناگون و ازجمله مناطقی است كه در طول تاريخ معاصر خود دچار تغيير و تحوالتی شده است و اقوام ساكن
آن نيز در اين تغيير و تحوالت نقش اساسی را ايفا كردهاند .مشاركت سياسی اقوام در اين استان در طول تاريخ 40
ساله انقالب اسالمی متفاوت بوده است .اين تفاوت را میتوان به اين صورت بيان كرد كه در ابتدای انقالب ميزان
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مشاركت اقوام استان در مشاركت و انتخابات سياسی  67درصد بوده است كه اين ميزان از ابتدای انقالب تا سال 1384
به  57درصد رسيده است و ميزان رشد نيز منفی  10درصد بوده است كه نشاندهنده پايين آمدن مشاركت سياسی
اقوام استان خوزستان است .شناسايی بسترها و عوامل همگرايی و چالشهای پيش روی آنيکی از ضرورتهای مهم
امر سياستگذاری درباره همبستگی ملی و مشاركت سياسی در هر كشوری است .در اين خصوص با توجه به اينكه
خوزستان نقش بسيار مهمی در ساختار اقتصادی و ژئوپليتيکی كشور دارد شهر اهواز به دليل اهميت اقتصادی آن در
دهههای اخير رشد جمعيتی بااليی را تجربه كرده است كه رشد اقتصادی بهنوبه خود باعث رونده گسترده مهاجرت به
اين شهر شده بهطوریكه جمعيت شهر از  400هزار نفر در سال  1355به بيش از يکميليون و دويست هزار نفر در
سال  1395رسيده است .مهاجرات گسترده قوم لر (خصوصاً بختياریها) در اين دوره از مناطق شمالی و شرقی
خوزستان و مردمان عرب بومی از يکسو و مشکالت اجتماعی چون گسترش اسکانهای غيررسمی و گسترشهای
كالبدی غيراصولی باعث بروز مشکالتی اجتماعی و سياسی در سطح شهر شده است .بر اين اساس ،فرضيات پژوهش
به شرح ذيل است:
 بين مشاركت سياسی زنان (اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان) و قوميت تفاوت وجود دارد. بين مشاركت سياسی زنان (اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان) و سطح تحصيالت تفاوت وجود دارد. بين مشاركت سياسی زنان (اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان) و وضع تأهل تفاوت وجود دارد. بين مشاركت سياسی زنان (اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان) و هويت ملی تفاوت وجود دارد.بررسی پيشينه پژوهش حکی از اين است كه تاكنون اثر مستقلی با اين عنوان به رشته تحرير در نيامده است اما آثاری
به بررسی مشاركت سياسی زنان پرداختهاند .باقری و همکاران ( )1398در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه
جامعهپذيری سياسی با مشاركت سياسی زنان شهر اهواز با رويکرد الگوسازی معادله ساختاری" به اين نتيجه رسيدند
كه جامعهپذيری سياسی ،سن ،طبقه اجتماعی ،قوميت بر مشاركت سياسی تأثير معنیداری دارد .پور نعمت ()1385
در پژوهشی با عنوان "رابطه سرمايه اجتماعی با ميزان مشاركت سياسی زنان (موردمطالعه :زنان باالی  18سال شهر
شيراز)" كه به روش پيمايشی انجام داده بود به اين نتيجه رسيد كه همبستگی معنیداری ميان سرمايه اجتماعی و
مشاركت سياسی زنان وجود دارد .شکور و همکاران ( ،)2013در مطالعهای با عنوان" ارزيابی عوامل مؤثر بر مشاركت
ياسی زنان (موردمطالعه :شهر جهرم) "به روش پيمايش به اين نتيجه رسيدند ک بين متغيرهای سطح تحصيالت ،نوع
شغل ،طبقه اجتماعی زنان با مشاركت سياسی آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
سامسو و همکاران ( ،)2010در مطالعهای با عنوان بررسی "رابطه بين موانع مالی و مشاركت سياسی زنان در ايران"
به روش توصيفی و تحليلی به اين نتيجه رسيدند كه ناكافی بودن منابع مالی (شغل درامد) ،به عنوان مانع ساختاری
با مشاركت سياسی زنان در ايران رابطه معنیداری دارد .روجو ( ،)2006در پژوهشی با عنوان "جنسيت و گفتمان
سياسـی" اسـتدالل میكند كـه مشاركت پايين زنان در امور سياسی نوعی فرهنگ سياسی را میپروراند كـه مـوانعی
را بـرای مشاركت زنان به وجود میآورد .اين موانع فرهنگی و زبانشناسـی در موانـع اجتمـاعی سـاختاری ريشهدارند.
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پژوهش روجو ،با تأكيد بر سبکهای ارتباطی متفاوت زنان و مردان ،نشان میدهد كه چگونه اين سبکهای ارتباطی
جنسيتی بر عرصه سياسـی تـأثير میگذارند .كليشههای جنسيتی و فرهنگی قديمی بر اين امر كه زنان چگونه بايد
در حوزههای سياسی ارزيابی شوند و چگونه بايد عمل كنند تأثير میگذارند .زمانی كـه نقـش مـردان و زنـان برابـر
نباشـد ،فرهنـگ سياسی مشاركتی به مخاطره میافتد و موقعيتهای ايدئولوژيکی جديـد ،روشهای سـخنرانی ،عقايد
و ارزشهای مشاركتی نمیتوانند ايجاد شود (امامجمعه زاده و همکاران.)125 :1393 ،
تانگ )2003( 3در پژوهشی با عنوان "شکاف جنسيتی در فرهنگ سياسی و مشاركت سياسی در چين" ،با استفاده از
دادههای جمعآوریشده در سـال  1994تأثير ايـن شـکاف را بـر فرهنـگ سياسی و مشاركت سياسی در كشور چين
موردمطالعه قـرار داده اسـت .ايـن پـژوهش ،تـأثير تفاوتهای جنسيتی بر متغيرهايی از قبيل ميزان توجه به رسانهها،
آگـاهی سياسـی ،مشـاركت سياسی و اثربخشی سياسی درونی و بيرونی را مورد تائيد قرار میدهد؛ بهطوریكه ميـزان
ايـن متغيرهای وابسته در ميان مردان باالتر از زنان بود .در باب شکاف جنسيتی ،اين پژوهش تـالش میكند از
تئوریهای جامعهشناختی ،موقعيتی و ساختاری استفاده كند .ازلحاظ تحليلهای جامعهشناختی ،يافتهها نشان میدهد
كـه پاسخدهندگان زن هنگـام موفقيـت ،آرامتر و در موقعيتهای تنش آلود ،خوشبرخوردتر بوده و عالقه بيشتری
برای حل كردن مشکالت بهوسيله سنتهای قديمی دارند .همچنين به نظر میرسد ميان فرهنگ سياسـی و معيارهـای
مشـاركت در جامعه موردبررسی ارتباط منفی وجود دارد .يافتههای تجربـی نيـز نشـان میدهد كـه  -1گروههای
اجتماعی -اقتصادی باالتر ازنظر سياسی فعالترند و -2زنانی كـه ازنظر اقتصـادی-اجتماعی شأن و مقام باالتری دارند،
بيشتر از زنـان و مـردان طبقـات پـايين در سياسـت نقـش دارند .يافتههای موجود بر اساس تئوریهای ساختاری و
جامعهشـناختی درباره مسئله شـکاف جنسيتی نشان میدهد حتی زمانی كه پايگاه اقتصادی اجتماعی كنترل میشود،
بازهم نتـايج مشابه و يکسانی ايجاد میشود .بررسی تئوری وضعيت ،درباره تأثير فرزند بر فرهنگ سياسـی و مشاركت
سياسی زنان معنادار گزارششده است؛ بهطوریكه زنانِ دارای فرزند شکاف جنسـيتی عميقتری در فرهنگ و مشاركت
سياسی دارند.
نلسـون ،)1980( 4در پژوهشـی بـا عنـوان "فرهنـگ سياسـی و ورود زنـان بـه بخـشهـای قانونگذاری دولتی در
بين سالهای  1971و  "1977به بررسی نوع جامعهپذيری سياسـی زنـان در اياالتمتحده امريکا میپردازد و استدالل
میكند كه بر اساس نـوع جامعهپذيری سياسـی موجود در كشور امريکا سياست حوزهای پدرساالرانه محسوب میشود.
محققان اين پـژوهش در اين زمينه از مفهومسازی االزار 5استفاده میكنند كه بر اساس آن سه خردهفرهنگ ايدئال در
اين زمينه وجود دارد كه بر ايالتهای مختلـف امريکـا تسـلط دارد .االزار نشـان میدهد كـه خردهفرهنگ اخالقگرا و
مذهبی نگاهی بازتر به مشاركت زنان دارد ،زيرا شهروندان و نمايندگان سياسی معتقد به آن سياست را فعاليتی سالم
برای ايجاد يک جامعه خوب تعريف میكنند .بهعبارتديگر ،هر شهروندی وظيفه دارد در فعاليتهای سياسی مشاركت
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كند .امـا جـوامعی كـه تحت تسلط خردهفرهنگ فردگـرا هسـتند سياسـت را بهمنزله حوزهای «كثيـف» در نظـر
میگيرند .بر اين اساس ،تصور میشود سياسـتمداران حرفهای میتوانند عملکـرد بهتـری در دنيای رقابت سياسی
داشته باشند .سرانجام ،خردهفرهنگ سنتگرا ،كـه در جنـوب ايـن كشـور غلبه دارد ،تأكيد میكند كه سياست بايد
به حفظ الگوها و سنتهای سياسی محـدود باشـد .در هريک از اين فرهنگهای سياسی تشخيص اينکه سياست
چيست و چه كسی بايد در آن نقـش داشته باشد مسئلهای بسيار مهم است؛ اما در بسياری از اين خردهفرهنگها
برخی كليشـههـای زنانه وجود دارد كه نشان میدهد زنان ممکن است به لحاظ فرهنگـی و سياسـی ظرفيتهای
پايينتری داشته باشند؛ بهطوریكه توانايی آنها برای رقابتهای سياسی كمتـر باشـد .در ايـن زمينه ،نلسون با استفاده
از مفاهيم فرهنگی االزار ،بهمنزله يک متغيـر محيطـی و مسـتقل ،بـه تفاوتهای فراوانی در فعاليـت زنـان بـين
سالهای  1971و  1977اشـاره میكند .يافتههای اين تحقيق نشان میدهد كـه موانـع فرهنگـی بـرای زنـان در
ايالتهای مـذهبی و اخالقگرا كمتر بوده است.
.1مفاهیم محوری
.1.1مشارکت سیاسی
بهزعم آبركرامبی 6مشاركت 7به معنای همکاری ،شركت داشتن يا حضور داشتن است .بر اين اساس مشاركت ،شركت
فعاالنه انسانها در حيات سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهطوركلی تمامی ابعاد حيات است (سروش و حسينی:1392 ،
 .)94مفهوم مشاركت ريشه در دموكراسی آتنی دارد ،فرهنگ انگليسی آكسفورد مشاركت 8را به عنوان "عمل يا واقعيت
شركت كردن ،بخشی از چيزی را داشتن يا تشکيل دادن" دانسته است (حسين پور .)1398 ،مشاركت سياسی ،فعاليت
داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم در سياستگذاریهای عمومی است(بيرو.)275 :1380 ،
 .1.2رفتار سیاسی
رفتار سياسی ،به فعاليت سياسی افراد و پيامدهايی كه اين فعاليت برای نهادهای سياسی دربر دارد اشاره میكند.
مطالعه رفتار سياسی موضوعاتی مانند مشاركت يا عدم مشاركت در سياست و رفتار رأیدهندگان در تکوين سلوک
سياسی و شکل گرفتن افکار عمومی را دربر میگيرد (آبراكرمی و همکاران .)1367 :285 ،رفتار سياسی در سازمان
شامل اعمال آگاهانهای است كه برای نفوذ بر افراد يا گروهها بهمنظور دستيابی يا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود
راهحلهای متضاد صورت میگيرد .رفتار سياسی خارج از شرح شغل مشخص فرد است(حافظنيا.)1392 ،
 .1.3قومیت
واژه قوم ،چنانكه امروز در ايران به كار میرود معادل(  )Ethnieبه زبان التين و فرانسوی است اين كلمه از واژه
يونانی «مردم »« 9امت» 10و ملت گرفتهشده است .قوم به گروهی از افراد اطالق میشود كه به يک فرهنگ ،زبان ،آداب
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و رسوم تعلق داشته و از اين طريق شناخته شوند(مير محمدی .)12 :1381 ،قوم ،اجتماعی از افراد است كه دارای
"منشأ مشترک" (اعم از واقعی يا خيالی)" ،سرنوشت مشترک" ،احساس مشترک" و "انحصار نسبی منابع ارزشمند
مشترک" (پاداش ،زور ،احترام و معرفت) هست و در ارتباط با ساير گروههای و اقوام و بر اساس رموز و نمادهای
فرهنگی مشترک در يک ميدان تعامل درونگروهی با كسب هويت جمعی ،مبدل به " ما " میشوند (چلبی:1367 ،
.)31
جدول شماره  :1خالصه چارچوب نظری
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.1.4مدل مفهومی پژوهش

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش
منبع :يافته های پژوهش.1398 ،

.1.5فرضیههای پژوهش
جدول شماره  :2فرضيههای پژوهش

منبع :يافته های پژوهش.1398 ،

.1.6روش تحقیق
روش تحقيق حاضر توصيفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع نيز تحقيقی كاربردی است .جامعه آماری جامعه آماری
در اين پژوهش شهروندان باالی  18سال شهرستانهای اهواز ،ايذه ،مسجدسليمان ،شادگان و دشت آزادگان است كه
روش نمونهگيری نيز طبقهای نسبتی است برای اينکه از هر شهر منتخب ،حداقل صفات موردنياز در پرسشنامه جمله
لر بختياری و عرب بودن و ديگر صفات لحاظ شود اين روش نمونهگيری به برده شد .برای تعيين حجم نمونه از فرمول
كوكران استفاده شد .حجم نمونه بر اساس اين فرمول  584میباشد كه  384به شهرستان اهواز و هركدام از شهرهای
منتخب حدود  50پرسشنامه تعيين شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامهای بود كه بر اساس منابع نظری تدوين و بر
اساس طيف  5قسمتی ليکرت تنظيم گرديد .برای اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری بدين شکل كه پرسشنامه بعد
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نهايی سازی به  6استاد شامل  1استاد روانشناس 4 ،استاد جامعهشناس زن و مرد قرار داده شد و پيشنهادهای آنان
لحاظ شدند .برای پايايی نيز بر اساس آزمون آلفای كرونباخ مؤلفهها و كل پرسشنامه مطابق جدول  3حاصل شد .برای
تحليل داده نيز از آزمونهای  tمستقل استفاده شد.
.2نقش هنر در تبیین جامعهشناسی
بشر در طول حيات اجتماعيش هيچ وقت بدون هنر زندگی نکرده است و هنر آغاز زندگی تا به امروز همچنان همراه
او بوده است .هنرمندان نيز مانند هر انسانی در جامعه زندگی ميکند همين مسئله سبب می شود تا آثار وی تبديل
به مدركی برای بازشناسی وضعيت اجتماعی و سياسی آن جامعه گردد .هنرمند با استفاده از عوامل ديداری ،شنيداری
و نوشتاری واقعيتهای بيرونی را تبديل به اثر هنری میكند .هنر زبان گويا برای انتقال مفاهيم فرهنگی و اعتقادی از
نسلی به نسل ديگر است (نوروزی ،صولتی.)1 :1397 ،
هنر رسانهای برای انتقال معناست؛ براساس شيوه فرهنگی در دورانهای مختلف ،اين رسانه میتواند ويژگیهای فکری
رايج در هر دوران را نشان دهد ،بهطوریكه گفتمان هنری در عصر حاضر تحت عنوان هنر پست مدرن ،نمود واضح
خصوصيات هنر پسامدرن است .از سويی نگرش انتقادی پست مدرن به مدرن ،جريانی از آگاهی برای بازبينی وضع
اجتماعی را به راه میاندازد كه در هنر نمود دارد .بررسی فضای حاكم بر آثار میتواند شناخت عميقتری از گفتمان
حاكم بر دوران را فراهم آورد .در اين راستا ،واكاوی گفتمان هنر در عصر حاضر كه از آن تحت عنوان پسا مدرن ياد
میشود ،شامل آثاری میگردد كه در مجموع موضوع اجتماعی -سياسی داشته و مقابل سلطه ،بهعنوان انتقاد و همچنين
بهعنوان انتقاد و همچنين به عنوان اهرم قدرت در جامعه عمل میكند .بنابر كاركرد تعهدی هنر اين عصر ،انتقاد بر
كاركردهای اجتماعی مطرح میگردد كه پيشرفت مادی ،مساوات طلبی ،اصالحطلبی و بهكارگيری ابزارهای بروكراتيک
تأكيد میكند (طاهری و ديگران .)7-6 :1399 ،با اين تفاسير ،بررسی آثار هنری در يک جامعه و يک دورۀ خاص
ابزاری مفيد برای بازشناسی و تبيينی جامعهشناسانه است.
در دورۀ معاصر بديلهای فلسفی و جامعهشناختی هنر كه بهويژه بازتاب خود را در واقعگرايی به نمايش میگذاشت،
وجهی از زيبايیشناسی اجتماعی را پديد آورد كه به شدت وامدار شرايط اجتماعی و تاريخی بود (قزلسفلی:1388 ،
 .)1بنابراين در جامعۀ معاصر مطالعه هنری و تالش برای تبيين اجتماعی از طريق هنر يکی از راههای اصلی شناخت
جوامع است.
.3تعریف مفهومی و عملیاتی مشارکت سیاسی
مشاركت سياسی به عنوان يکی از انواع مشاركت ،از شاخصهای توسعه اجتماعی ،فرهنگی و سياسی در كشورها به
شمار میرود و از مصاديق حضور مردم در تعيين سرنوشت خود است (خوش فر و جندقی ميرمحله.)106 :1395 ،
بهزعم هانتينگتون ،مشاركت سياسی ،كوشش شهروندان عادی برای تأثيرگذاری در سياستهای عمومی است .مشاركت
سياسی ،هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق ،سازمانيافته و يا بدون سازمان ،دورهای يا مستمر ،شامل روشهای مشروع
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و نامشروع برای تأثير بر انتخاب راهبران ،سياستها و اداره عمومی در هر حکومت محلی و ملی است (فينر:1971 ،
 .)214فعاليت ارادی ،فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم ،سهيم شدن مردم در تصميمگيریها ،درگير شدن فرد در سطوح
مختلف در نظام سياسی ،داشتن مقام رسمی سياسی يا اجتماعی ،تالش سازمانيافته شهروندان ،تأثير بر هدايت سياسی
جامعه از مؤلفههای مشاركت سياسی هستند .بر اين اساس اين متغير از طريق گويه های زير سنجيده شده است.
جدول شماره  :3گويههای عملياتی شاخص مشاركت سياسی و سطح آلفای كرونباخ

منبع :يافتههای پژوهش.1398 ،

.4یافتههای پژوهش
الف .توصیفی
*وضعيت تأهل
جدول شماره  :4آمارههای توصيفی متغير وضعيت تأهل

منبع :يافته های پژوهش.1398 ،
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جدول شماره  4نشان میدهد كه  263نفر از پاسخگويان مجرد ( ،)0.45متأهل  300نفر ( ،)0.51مطلقه/همسر فوتی
 )0.4(21درصد بوده است .بيشترين پاسخگويان متأهل بودهاند و برابر با  0.51درصد بوده است.
ب)نوع قومیت پاسخگویان
جدول شماره  :5آمارههای توصيفی متغير قوميت

منبع :يافته های پژوهش.1398 ،

جدول شماره  5نشان میدهد كه  301نفر از پاسخگويان لر بختياری ( ،)0.52عرب  283نفر ( ،)0.48بوده است.
بيشترين پاسخگويان به لحاظ قوميت لربخيتاری برابر با  52درصد بوده است.
ج)سطح تحصیالت
جدول شماره  :6آمارههای توصيفی متغير تحصيالت

منبع :يافته های پژوهش.1398 ،
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جدول شماره  6نشان میدهد كه  119نفر كمتر از ديپلم ( 112 ،)0.21نفر ديپلم ( 70 ،)0.19نفر كاردانی (،)0.12
 132نفر كارشناسی ( 112 ،)0.22نفر ارشد ( )0.19و  39نفر دكتری ( )0.7بوده است.
.4.1توزیع پراکندگی شاخص مشارکت سیاسی
جدول شماره  :7توزيع پراكندگی شاخص مشاركت سياسی

نتايج جدول شماره  7نشان میدهد كه - :ميانگين نمرات بعد مشاركت سياسی با انحراف معيار  ،11.89765برابر با
 32.6328بوده است ،بهطوریكه حد پايين نمرات  ،12.0حد باالی آن  60.0و دامنه تغييرات  48.0است .همچنين،
ميزان مشاركت سياسی در ميان  20.8درصد نمونه موردمطالعه در حد پايين ،در بين  35.9درصد در حد متوسط و
در ميان  43.2درصد در حد بااليی برآورد شده است.
 .4.2استنباطی
الف) تفاوت تحصیالت بین دو گروه زنان عرب و لر بختیاری خوزستان
جدول شماره  :8آزمون  tمستقل برای معناداری تفاوت تحصيالت بين دو گروه زنان

منبع :يافته های پژوهش.1398 ،

نتايج جدول نشان میدهد سطح معناداری ( )sigكمتر از  0/05است و از طرفی اختالف ميانگين بين دو گروه 7/71
است .لذا میتوان نتيجه گرفت بين دو متغير رابطه وجود دارد .ميانگين مشاركت سياسی برای زنان لر بختياری 39/72
است و برای زنان عرب  32/01است .به عبارتی اختالف ميانگين به نفع زنان قوميت لر بختياری است .نتيجه اين
فرضيه نشان میدهد بين دو متغير رابطه معناداری وجود دارد.
ب)تفاوت بین وضع تأهل و مشارکت سیاسی زنان
جدول شماره  :9آزمون  tمستقل برای تفاوت معناداری بين وضع تأهل و مشاركت سياسی زنان
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برای آزمون بين دو متغير وضع تأهل و مشاركت سياسی زنان از آزمون  Tمستقل استفاده شد .نتايج نشان داد بين
وضع تأهل و مشاركت سياسی تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به سطح معناداری ( )sigكه كمتر از  0/05است و
اختالف ميانگين بين دو گروه مجرد و متأهل ،میتوان نتيجه گرفت افراد مجرد مشاركت سياسی بيشتری دارند؛
بنابراين فرضيه تائيد میشود.
ج) تفاوت معناداری بین هویت ملی و مشارکت سیاسی زنان لر بختیاری و عرب
جدول شماره  :10آزمون  tمستقل برای تفاوت معناداری بين هويت ملی و مشاركت سياسی زنان

منبع :يافته های پژوهش.1398 ،

بر اساس نتيجه آزمون ،سطح معناداری باالتر از  0/05است لذا نمیتوان بين هويت ملی و مشاركت سياسی زنان لر
بختياری و عرب تفاوتی قائل شد؛ بنابراين فرضيه پژوهش تائيد نمیشود.
د)تفاوت معناداری بین قومیت و مشارکت سیاسی زنان لر بختیاری و عرب
جدول شماره  :11آزمون  tمستقل برای تفاوت معناداری بين قوميت و مشاركت سياسی زنان

منبع :يافته های پژوهش.1398 ،

نتيجه اين فرضيه نشان میدهد كه با توجه به معناداری سطح معناداری كه كمتر از  0/05است میتوان نتيجه گرفت
بين قوميت و مشاركت سياسی زنان دو قوميت تفاوت وجود دارد .ميانگين  33/56و  27/15به ترتيب برای زنان لر
بختياری و عرب حاصلشده است .به عبارتی بين ميانگين دو گروه  6/41نمره اختالف به نفع قوميت زنان لر بختياری
وجود دارد .بر اين اساس فرض صفر رد و فرض تحقيق تائيد میشود.
نتیجهگیری
مشاركت سياسی به معنای وجود رقابت و منازعه مسالمتآميز بين بخشهای گوناگون جامعه سياسی برای به دست
آوردن قدرت و اداره جامعه و تعريف مصالح عمومی و نيز بهعنوان امری اساسی در ميان جوامع و يکی از مؤلفههای
اصلی توسعه است .انگيزه افراد برای مشاركت سياسی تحت تأثير فضای سياسی حاكم (بهعنوان انگيزه فرد برای شركت
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در انتخابات تحت تأثير فضای انتخاباتی) از ديگر عواملی است كه برخی پژوهشگران از آن بهعنوان عامل مهم و
تأثيرگذار در مشاركت سياسی افراد يادكردهاند.در نظام جمهوری اسالمی ايران ،مشاركت سياسی زنان به معنای حق
دخالت آنها در تعيين سرنوشت خود با توجه به آموزههای سياسی و دينی است .اين مشاركت مبتنی بر اصول قانونی،
مذهبی و عرفی حاكم بر روابط اجتماعی مردم ايران ،الزمه حفظ و انسجام نظام جمهوری اسالمی ايران است .در اين
نظام حضور زنان در عرصههای سياسی و اجتماعی برای اقامه قسط و عدل ،وظيفه و تکليف دينی شهروندان است .بر
اين اساس هدف اصلی پژوهش حاضر تبيين مشاركت سياسی زنان در بين ايل لر بختياری و عرب و عوامل مؤثر بر آن
بوده است .نتايج حاصل نشان میدهد كه:
 263نفر از پاسخگويان مجرد ( ،)0.45متأهل  300نفر ( ،)0.51مطلقه/همسر فوتی  )0.4(21درصد بوده است.بيشترين پاسخگويان متأهل بودهاند و برابر با  0.51درصد بوده است.
  301نفر از پاسخگويان لر بختياری ( ،)0.52عرب  283نفر ( ،)0.48بوده است .بيشترين پاسخگويان به لحاظ قوميتلربخيتاری برابر با  52درصد بوده است.
  119نفر كمتر از ديپلم ( 112 ،)0.21نفر ديپلم ( 70 ،)0.19نفر كاردانی ( 132 ،)0.12نفر كارشناسی (112 ،)0.22نفر ارشد ( )0.19و  39نفر دكتری ( )0.7بوده است.
 ميانگين نمرات بعد مشاركت سياسی با انحراف معيار  ،11.89765برابر با  32.6328بوده است ،بهطوریكه حد پاييننمرات  ،12.0حد باالی آن  60.0و دامنه تغييرات  48.0است .همچنين ،ميزان مشاركت سياسی در ميان  20.8درصد
نمونه موردمطالعه در حد پايين ،در بين  35.9درصد در حد متوسط و در ميان  43.2درصد در حد بااليی برآورد شده
است.
 نتايج آزمون تی مستقل حاكی از اين است كه ميانگين مشاركت سياسی برای زنان لر بختياری  39/72است و برایزنان عرب  32/01بوده و سطح معنیداری آن تائيد شده است .به اين معنی كه زنان لر بختياری گرايش بيشتری نسبت
به زنان عرب در امر مشاركت سياسی دارند ،به لحاظ بافت فرهنگی و اجتماعی اختالف به ساختار نظام پدرساالری اين
دو جامعه برمیگردد .به تعبيری زنان در جامعه عرب ،آنچنان آزادی عمل در امور مشاركتی و مدنی ندارند و دراينباره
بهنظام عشيره و آرا مردانه بيشتر مراجعه میكنند ،اما جامعه لر بختياری ،سطح مردساالری و اثرگذاری آن بر جريان
رفتاری و كنش زنان نسبتاً پايين بوده وزنان در بازهای نسبتاً آزاد به انجام كنش خود اقدام میكنند كه تفاوت آن در
مسئله مشاركت سياسی بارز است .اين نتيجه با مطالعات باقری و همکاران ( ،)1398پور نعمت ( ،)1385چابکی
( )1381و روجو ( ،)2006همسو بوده و آن را تائيد میكند.
 نتايج آزمون تی مستقل حاكی از اين است كه مشاركت سياسی زنان برحسب وضع تأهل (مجرد/متأهل) تفاوتمیپذيرد و اين تفاوت امری معنیدار است .اختالف ميانگين بين دو گروه مجرد و متأهل ،میتوان نتيجه گرفت افراد
مجرد مشاركت سياسی بيشتری دارند .در تفاوت اين دو گروه نسبت به مشاركت سياسی ،علت را میتوان در انگيزه و
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اهداف گروههای مجرد در تحوالت اجتماعی و اثرگذاری آن بر وضعيت اجتماعی از حيث اشتغال ،ازدواج ،بهبود پايگاه
اجتماعی و تالش در اشتراک درروند سياسی جامعه دانست .اين مسائل انگيزه گروههای مجرد را بيشتر میكند و به
آنها اميد میدهد كه نسبت به آينده خود احساس مسئوليت بيشتری كرده و دراينباره احساس كارايی و اثربخشی
نمايند .اين نتيجه با مطالعات تانگ ( ،)2003باقری و همکاران ( ،)1398پور نعمت ( ،)1385چابکی ( )1381و روجو
( ،)2006همسو بوده و آن را تائيد میكند.
 نتايج آزمون تی مستقل حاكی از اين است كه مشاركت سياسی زنان برحسب نوع قوميت تفاوت میپذيرد و اينتفاوت امری معنیدار است .ميانگين  33/56و  27/15به ترتيب برای زنان لر بختياری و عرب بوده و اين رابطه تائيد
شده است .بر اين اساس ،ساختار قومی ،تعلقهای فرهنگی در بطن جامعهپذيری قومی ،آدابورسوم و هنجارهای حاكم
برزنان در اين جامعه ،تأثير خود را در مشاركت سياسی گذاشته است .وجود يک ساختار فرهنگی آزاد ،هنجارهای نسبتاً
قابل مدارا و تساهل در ميان بختياری در مباحث اجتماعی-سياسی ،باعث شده است كه زنان خودشان را بهعنوان
كنشگری اثرگذار و اثربخش در جامعه احساس كنند و اين امر در مشاركت سياسی قابلمشاهده است .اين نتيجه با
مطالعات ميلبراث و گوئل ( ،)2006اولسون ( ،)2005باقری و همکاران ( )1398نلسـون ( )1980و روجو (،)2006
همسو بوده و آنها را تائيد كرده است.
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