
 

مشاركت    جمله  از زنان نقش مهمی در تحوالت اجتماعی  ش(  1357اسالمی) در ايران بعد از انقالب  

در اين ميان، اين مشاركت در زوايای مختلف حيات فرهنگی، هنری و  .  بر عهده گرفتندسياسی  

ی مشاركت  شناختجامعه هدف اصلی اين پژوهش تبيين  ،بر اين اساسسياسی منعکس شده است.  

 - است. روش پژوهش از نوع توصيفی  1398در   عرب استان خوزستانسياسی زنان اقوام لر بختياری و  

همبستگی و با ابزار پرسشنامه است كه روايی آن با نظر صاحب نظران و پايايی آن )آزمون آلفای  

است كه  سال    18باالی    زن  اين پژوهش شهروندانجامعه آماری    شده است.  ديتائ(  0/ 77كرونباخ  

ی تصادفی ساده است. تجزيه  ريگنمونهتعيين و به روش    584  كوكران  حجم نمونه بر اساس فرمول

عرب  ( بيشتر از زنان  72/39)   ی اري بختها نشان داد ميانگين مشاركت سياسی زنان لر  و تحليل داده 

( در امر مشاركت  33/ 10متأهل )بيشتری نسبت به زنان    ( گرايش 35/ 01مجرد ). زنان  ( است32/ 01)

لحا به  نهايت  در  و  دارند  لر  سياسی  زنان  قوميتی  زنان    (56/33)  ی اريبختظ  با  مقايسه  عرب  در 

 ( گرايش بيشتری به مشاركت سياسی داشتند. 27/ 15)

 اهداف پژوهش:

جامعه 1 در  .تبيين  خوزستان  استان  عرب  و  بختياری  لر  اقوام  زنان  سياسی  مشاركت  شناختی 

 . 1398سال

 ها..بررسی نقش هنر در شناخت جوامع و مختصات آن2
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 مقدمه  

تأثيرگذاری منظوربه آميزمسالمت وقانونیهای راه ازمستقيمطوربهكهاستآگاهانهوارادی یعمل  1سياسیمشاركت

عملیمنافعدارای سياسیروشيکعنوانبه سياسیمشاركتشود.میانجامجامعهادارهبهمربوطهای گيری تصميم بر

توان مشاركت سياسی را می  كندمی واردصدمهحکومتبلندمدتاهدافوسياسیسامانبهآنفقدانكهاستای ويژه 

وجوی نفوذ آن اعمال، در جست  لهيوسها و اعمالی تعريف كرد كه شهروندان خصوصی بهای از فعاليت مثابه مجموعه به

توان ترين نمودهای مشاركت سياسی می(. از عينی 44:  1377يا حمايت از حکومت و سياست خاصی هستند )فيرحی،  

های سياسی، عضويت در سنديکاها و... اشاره  به مواردی چون حضور و مشاركت در عرصه انتخابات، عضويت در تشکل 

المللی مشاركت مردم در عرصه  ها را چه در سطح ملی و عرصه بين حركت نظام   كرد. در دنيای امروز اساس و جهت

كند تا جايی كه هر چه ميزان اين نوع مشاركت افزايش يابد به دنبال آن اعتبار و قدرت  سياست آن نظام مشخص می 

افزايش سياسی آن نظام در عرصه بين شده نظام  بينیپيش   ای برای رسيدن به اهدافيافته، اين خود پشتوانهالمللی 

های عمده توسعه سياسی و اجتماعی  سازد. مشاركت سياسی يکی از شاخصسياسی و دولتمردان آن نظام را مهيا می

های  شود. يکی از اهداف توسعه سياسی گسترش مشاركت و رقابت گروه در جوامع مدرن و دموكراتيک نيز محسوب می 

نيل   برای  كه  است  سياسی  زندگی  در  افزايش  اجتماعی  مردم  سياسی  مشاركت  ميزان  بايد  سياسی  توسعه  به 

   (.2019، 2)علياليمت يابد

دهنده مجموعه متنوع و  جامعه ايران نشان متنوع و  ساختار قوميتی  جنسيت و    برحسبمشاركت سياسی در كشور  

حضور  .  شودینيز ديده ممذهبی، زبانی، فرهنگی    ی هاناهمگونی از اقوام مختلف است كه اين تنوع قومی همراه با تفاوت 

ها و لرها در كنار يکديگر و در  ها، عرب ها، تركمنها، كردها، بلوچها، ترک مختلف چون فارس  ی هاتي و زندگی قوم

قومی هويت و تمدن ايرانی است. هرچند آمار رسمی    -دهنده موزاييک فرهنگی  چارچوب جغرافيای سياسی واحد نشان

 یاگونهدهنده تنوع و ناهمگونی قومی باال در جامعه ايران است، بهنشان  هان يست؛ تخم از تركيب قومی ايران در دست ني

را    29كشورهای جهان را ازنظر تنوع قومی و رتبه    نيترناهمگون  47كه بر اساس شاخص چندپارگی قومی، ايران رتبه  

ها است.  عرصه  انتخابات يکی از اينازنظر تنوع زبانی دارد. اين تنوع در روندهای مختلف كشور مؤثر بوده كه عرصه  

در رفتارهای انتخاباتی اقوام را    ی ريگنوعی جهت  یخوبقوميتی كشور به   ی هااقوام در استان  یدهی بررسی الگوهای رأ

 .  (45:1381،دهد )مجتهدزادهینشان م

ها معروف است و متشکل از  نيز به دليل تنوع قومی و فرهنگی به گنجينه فرهنگ   اهوازشهر    ژهيوبه  خوزستاناستان  

و ازجمله مناطقی است كه در طول تاريخ معاصر خود دچار تغيير و تحوالتی شده است و اقوام ساكن    گوناگوناقوام  

  40استان در طول تاريخ    مشاركت سياسی اقوام در ايناند.  آن نيز در اين تغيير و تحوالت نقش اساسی را ايفا كرده 

انقالب اسالمی متفاوت بوده است. اين تفاوت را   انقالب ميزان   توانی مساله  ابتدای  به اين صورت بيان كرد كه در 

 
1 political Participation 
2 Alelaimat 
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  1384كه اين ميزان از ابتدای انقالب تا سال    درصد بوده است  67مشاركت اقوام استان در مشاركت و انتخابات سياسی  

پايين آمدن مشاركت سياسی    دهندهنشاندرصد بوده است كه    10  یمنفيزان رشد نيز  و م  درصد رسيده است  57به  

های مهم  ی از ضرورتکيآنهای پيش روی  يی بسترها و عوامل همگرايی و چالش شناسات.  اساقوام استان خوزستان  

 كه نياجه به  ی درباره همبستگی ملی و مشاركت سياسی در هر كشوری است. در اين خصوص با توگذاراست يسامر  

اهميت اقتصادی آن در    ليبه دل ی كشور دارد شهر اهواز  ک يتي ژئوپلخوزستان نقش بسيار مهمی در ساختار اقتصادی و  

خود باعث رونده گسترده مهاجرت به    نوبهبههای اخير رشد جمعيتی بااليی را تجربه كرده است كه رشد اقتصادی  دهه 

و دويست هزار نفر در    وني ليمک به بيش از ي  1355هزار نفر در سال    400جمعيت شهر از    كهی طوربهاين شهر شده  

قوم    1395سال   گسترده  مهاجرات  است.  )خصوصاًرسيده  شمالی  بختياری   لر  مناطق  از  دوره  اين  در  شرقها(  ی و 

اجتماعی چون گسترش   از يکسو و مشکالت  ی  هاگسترش ی غيررسمی و  هااسکانخوزستان و مردمان عرب بومی 

  فرضيات پژوهش باعث بروز مشکالتی اجتماعی و سياسی در سطح شهر شده است. بر اين اساس،    ی غيراصولیكالبد

 به شرح ذيل است:

 اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان( و قوميت تفاوت وجود دارد. زنان )بين مشاركت سياسی  -

 خوزستان( و سطح تحصيالت تفاوت وجود دارد. اقوام لر بختياری و عرب استان زنان )بين مشاركت سياسی  - 

 و وضع تأهل تفاوت وجود دارد.  اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان(زنان )بين مشاركت سياسی  -

 ملی تفاوت وجود دارد.  تيهو اقوام لر بختياری و عرب استان خوزستان( و  زنان )بين مشاركت سياسی  -

كه تاكنون اثر مستقلی با اين عنوان به رشته تحرير در نيامده است اما آثاری  بررسی پيشينه پژوهش حکی از اين است  

پرداخته زنان  سياسی  مشاركت  بررسی  )  ی باقراند.  به  همکاران  در1398و  عنوان    (  تحت  رابطه    یبررس"پژوهشی 

به اين نتيجه رسيدند   "ی معادله ساختار   ی الگوساز کرديزنان شهر اهواز با رو   یاسيبا مشاركت س یاسيس  ی ريپذجامعه

(  1385پور نعمت )  ی دارد.دار ی معن  ريتأثی، قوميت بر مشاركت سياسی  اجتماع ی سياسی، سن، طبقه  ر يپذجامعه كه  

سال شهر    18موردمطالعه: زنان باالی  زنان )رابطه سرمايه اجتماعی با ميزان مشاركت سياسی  "ی با عنوان  پژوهشدر  

ی ميان سرمايه اجتماعی و  داری معنش پيمايشی انجام داده بود به اين نتيجه رسيد كه همبستگی  كه به رو  "شيراز(

  مشاركت بر    مؤثرارزيابی عوامل    "ی با عنوانامطالعه (، در  2013همکاران )شکور و    مشاركت سياسی زنان وجود دارد.

به روش پيمايش به اين نتيجه رسيدند ک بين متغيرهای سطح تحصيالت، نوع ": شهر جهرم(  زنان )موردمطالعهياسی  

 ی وجود دارد.داریمعن رابطه   هاآنشغل، طبقه اجتماعی زنان با مشاركت سياسی 

 "رابطه بين موانع مالی و مشاركت سياسی زنان در ايران"ی با عنوان بررسی  امطالعه (، در  2010همکاران )سامسو و  

درامد(، به عنوان مانع ساختاری    شغلمالی )كه ناكافی بودن منابع    و تحليلی به اين نتيجه رسيدندبه روش توصيفی  

جنسيت و گفتمان "(، در پژوهشی با عنوان  2006روجو )  ی دارد.داریمعن با مشاركت سياسی زنان در ايران رابطه  

پروراند كـه مـوانعی  رهنگ سياسی را می كند كـه مشاركت پايين زنان در امور سياسی نوعی فاسـتدالل می   "سياسـی

دارند.  آورد. اين موانع فرهنگی و زبانشناسـی در موانـع اجتمـاعی سـاختاری ريشهرا بـرای مشاركت زنان به وجود می 
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های ارتباطی  دهد كه چگونه اين سبکهای ارتباطی متفاوت زنان و مردان، نشان میپژوهش روجو، با تأكيد بر سبک

های جنسيتی و فرهنگی قديمی بر اين امر كه زنان چگونه بايد گذارند. كليشه عرصه سياسـی تـأثير می   جنسيتی بر

گذارند. زمانی كـه نقـش مـردان و زنـان برابـر  های سياسی ارزيابی شوند و چگونه بايد عمل كنند تأثير می در حوزه 

های سـخنرانی، عقايد  های ايدئولوژيکی جديـد، روش افتد و موقعيتنباشـد، فرهنـگ سياسی مشاركتی به مخاطره می 

  (.125: 1393جمعه زاده و همکاران، توانند ايجاد شود )امام های مشاركتی نمی و ارزش 

، با استفاده از  "چينشکاف جنسيتی در فرهنگ سياسی و مشاركت سياسی در"( در پژوهشی با عنوان 2003) 3تانگ 

سياسی و مشاركت سياسی در كشور چين  تأثير ايـن شـکاف را بـر فرهنـگ 1994شده در سـال آوری جمع های  داده 

ها،  های جنسيتی بر متغيرهايی از قبيل ميزان توجه به رسانهتفاوت موردمطالعه قـرار داده اسـت. ايـن پـژوهش، تـأثير

كه ميـزان  طوری دهد؛ به ونی را مورد تائيد قرار میسياسی و اثربخشی سياسی درونی و بيرآگـاهی سياسـی، مشـاركت

تـالش ايـن پژوهش  اين  جنسيتی،  باب شکاف  در  بود.  زنان  از  باالتر  مردان  ميان  در  وابسته  از  میمتغيرهای  كند 

  دهدها نشان می شناختی، يافته جامعههای شناختی، موقعيتی و ساختاری استفاده كند. ازلحاظ تحليل های جامعهتئوری 

برخوردتر بوده و عالقه بيشتری های تنش آلود، خوشموقعيتتر و دردهندگان زن هنگـام موفقيـت، آرام كـه پاسخ 

رسد ميان فرهنگ سياسـی و معيارهـای های قديمی دارند. همچنين به نظر میسنت   لهيوسبرای حل كردن مشکالت به 

ي  یمشـاركت در جامعه موردبررس  نيـز نشـان میافتهارتباط منفی وجود دارد.  های  گروه   - 1دهد كـه  های تجربـی 

اجتماعی شأن و مقام باالتری دارند،  -زنانی كـه ازنظر اقتصـادی - 2ترند و  اقتصادی باالتر ازنظر سياسی فعال   - اجتماعی

تاری و  های ساخهای موجود بر اساس تئوری بيشتر از زنـان و مـردان طبقـات پـايين در سياسـت نقـش دارند. يافته 

شود،  دهد حتی زمانی كه پايگاه اقتصادی اجتماعی كنترل می شـناختی درباره مسئله شـکاف جنسيتی نشان میجامعه

شود. بررسی تئوری وضعيت، درباره تأثير فرزند بر فرهنگ سياسـی و مشاركت  بازهم نتـايج مشابه و يکسانی ايجاد می 

تری در فرهنگ و مشاركت  كه زنانِ دارای فرزند شکاف جنسـيتی عميقطوری شده است؛ به سياسی زنان معنادار گزارش 

 سياسی دارند. 

گذاری دولتی در  هـای قانونفرهنـگ سياسـی و ورود زنـان بـه بخـش"(، در پژوهشـی بـا عنـوان  1980)  4نلسـون  

پردازد و استدالل  امريکا می  متحده االت ي پذيری سياسـی زنـان در ابه بررسی نوع جامعه  "1977و    1971های  بين سال 

شود. ای پدرساالرانه محسوب میپذيری سياسـی موجود در كشور امريکا سياست حوزه كند كه بر اساس نـوع جامعهمی

در    دئالي فرهنگ اكنند كه بر اساس آن سه خرده استفاده می   5سازی االزار محققان اين پـژوهش در اين زمينه از مفهوم

گرا و  فرهنگ اخالق دهد كـه خرده های مختلـف امريکـا تسـلط دارد. االزار نشـان میاين زمينه وجود دارد كه بر ايالت

فعاليتی سالم    مذهبی نگاهی بازتر به مشاركت زنان دارد، زيرا شهروندان و نمايندگان سياسی معتقد به آن سياست را

های سياسی مشاركت  ديگر، هر شهروندی وظيفه دارد در فعاليت عبارت كنند. بهبرای ايجاد يک جامعه خوب تعريف می 

 
3. Tong. J 
4. Nelson. A. J. 
5. Elazar, D. J. 
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ای »كثيـف« در نظـر  منزله حوزهفرهنگ فردگـرا هسـتند سياسـت را به كند. امـا جـوامعی كـه تحت تسلط خرده 

بر اين اساس، تصور میمی توانند عملکـرد بهتـری در دنيای رقابت سياسی ای میـتمداران حرفه شود سياسگيرند. 

كند كه سياست بايد  گرا، كـه در جنـوب ايـن كشـور غلبه دارد، تأكيد میفرهنگ سنت داشته باشند. سرانجام، خرده 

الگوها و سنت  اين فرهنگبه حفظ  از  در هريک  باشـد.  اينکه سيهای سياسی محـدود  است  های سياسی تشخيص 

ها  فرهنگ ای بسيار مهم است؛ اما در بسياری از اين خرده چيست و چه كسی بايد در آن نقـش داشته باشد مسئله 

های دهد زنان ممکن است به لحاظ فرهنگـی و سياسـی ظرفيت هـای زنانه وجود دارد كه نشان میبرخی كليشـه 

های سياسی كمتـر باشـد. در ايـن زمينه، نلسون با استفاده  ابت ها برای رقكه توانايی آنطوری تری داشته باشند؛ بهپايين 

به  االزار،  فرهنگی  مفاهيم  تفاوت از  بـه  و مسـتقل،  متغيـر محيطـی  بـين  منزله يک  زنـان  فعاليـت  در  فراوانی  های 

بـرای  های اين تحقيق نشان می كند. يافتهاشـاره می   1977و    1971های  سال  زنـان در  دهد كـه موانـع فرهنگـی 

 گرا كمتر بوده است.های مـذهبی و اخالق ايالت 

 فاهیم محوریم.1

 مشارکت سیاسی .1.1

به معنای همکاری، شركت داشتن يا حضور داشتن است. بر اين اساس مشاركت، شركت    7مشاركت   6زعم آبركرامبیبه 

:  1392طوركلی تمامی ابعاد حيات است )سروش و حسينی،  ها در حيات سياسی، اقتصادی، فرهنگی و به فعاالنه انسان

عمل يا واقعيت  "را به عنوان    8مفهوم مشاركت ريشه در دموكراسی آتنی دارد، فرهنگ انگليسی آكسفورد مشاركت   (.94

مشاركت سياسی، فعاليت  (.  1398حسين پور،  است ) دانسته    "شركت كردن، بخشی از چيزی را داشتن يا تشکيل دادن

 (. 275: 1380های عمومی است)بيرو،  گذاری داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم در سياست 

 رفتار سیاسی . 1.2

.  كندی مبه فعاليت سياسی افراد و پيامدهايی كه اين فعاليت برای نهادهای سياسی دربر دارد اشاره    رفتار سياسی، 

در تکوين سلوک   دهندگانی رأمطالعه رفتار سياسی موضوعاتی مانند مشاركت يا عدم مشاركت در سياست و رفتار  

در سازمان  ی  اسيرفتار س(.  1367  :285)آبراكرمی و همکاران،    رديگیم سياسی و شکل گرفتن افکار عمومی را دربر  

حفاظت از منافع خود به هنگام وجود    اي  یابي منظور دستها به گروه   ا ينفوذ بر افراد    ی است كه برا  ی اشامل اعمال آگاهانه 

 (. 1392، اينحافظخارج از شرح شغل مشخص فرد است)  یاس ي . رفتار سردي گی متضاد صورت م ی هاحلراه 

 قومیت . 1.3

( به زبان التين و فرانسوی است اين كلمه از واژه  Ethnieمعادل)    رودیمامروز در ايران به كار    كهچنانواژه قوم،   

  آداب، زبان،  فرهنگكه به يک    شودیم است. قوم به گروهی از افراد اطالق    شدهگرفته و ملت    10»امت«   9«  يونانی »مردم

 
6. Abrecrombie 
7. Participation 
8. participation 
9. Ethnos 
10. Peupl 
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، اجتماعی از افراد است كه دارای  قوم  (.12:  1381مير محمدی،  شوند)تعلق داشته و از اين طريق شناخته    رسوم   و

نسبی منابع ارزشمند    انحصار"و    "، احساس مشترک"مشترکسرنوشت  "،  ()اعم از واقعی يا خيالی    "منشأ مشترک "

احترام  )  "مشترک زور،  با ساير  هست  و معرفت( پاداش،  ارتباط  نمادهای  گروه  و در  و  اساس رموز  بر  و  اقوام  و  های 

:  1367چلبی،  )  شوندیم  "  ما   "ی با كسب هويت جمعی، مبدل به  گروهدرونفرهنگی مشترک در يک ميدان تعامل  

31  .) 

 خالصه چارچوب نظری: 1 جدول شماره

 
 

 

 
e 
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 مدل مفهومی پژوهش .1.4

 
 (: مدل مفهومی پژوهش 1شکل ) 

 .1398پژوهش، منبع: يافته های 

 ی پژوهش ها ه یفرض.1.5 

 ی پژوهش ها هيفرض: 2جدول شماره 

 
 .1398 پژوهش، های  يافته: منبع

 روش تحقیق.1.6

جامعه آماری    جامعه آماری روش تحقيق حاضر توصيفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع نيز تحقيقی كاربردی است.  

است كه  ، شادگان و دشت آزادگان  مانيمسجدسل   ،يذهاهواز، ا  ی هاسال شهرستان  18در اين پژوهش شهروندان باالی  

در پرسشنامه جمله   ازيموردنر منتخب، حداقل صفات ی نسبتی است برای اينکه از هر شهاطبقهی نيز ر يگنمونه روش 

برای تعيين حجم نمونه از فرمول  ی به برده شد.  ريگنمونهلر بختياری و عرب بودن و ديگر صفات لحاظ شود اين روش  

از شهرهای   به شهرستان اهواز و هركدام  384كه  باشدی م 584. حجم نمونه بر اساس اين فرمول شدكوكران استفاده 

ی بود كه بر اساس منابع نظری تدوين و بر  اپرسشنامه شد. ابزار پژوهش شامل    تعيينپرسشنامه    50  منتخب حدود

قسمتی ليکرت تنظيم گرديد. برای اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری بدين شکل كه پرسشنامه بعد    5اساس طيف  
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زن و مرد قرار داده شد و پيشنهادهای آنان    شناسجامعهاستاد    4،  شناسروان استاد    1استاد شامل    6نهايی سازی به  

حاصل شد. برای   3و كل پرسشنامه مطابق جدول    هامؤلفهآزمون آلفای كرونباخ    بر اساسلحاظ شدند. برای پايايی نيز  

 شد. استفاده  مستقل t ی هاآزمونتحليل داده نيز از 

 شناسی بیین جامعهنقش هنر در ت.2

همچنان همراه    بشر در طول حيات اجتماعيش هيچ وقت بدون هنر زندگی نکرده است و هنر آغاز زندگی تا به امروز 

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 

هنر زبان گويا برای انتقال مفاهيم فرهنگی و اعتقادی از    كند.به اثر هنری می های بيرونی را تبديلو نوشتاری واقعيت

 (. 1: 1397نسلی به نسل ديگر است )نوروزی، صولتی، 

های فکری  تواند ويژگی های مختلف، اين رسانه میای برای انتقال معناست؛ براساس شيوه فرهنگی در دوران هنر رسانه

كه گفتمان هنری در عصر حاضر تحت عنوان هنر پست مدرن، نمود واضح  طوری به  رايج در هر دوران را نشان دهد،

خصوصيات هنر پسامدرن است. از سويی نگرش انتقادی پست مدرن به مدرن، جريانی از آگاهی برای بازبينی وضع  

تری از گفتمان  عميقتواند شناخت  اندازد كه در هنر نمود دارد.  بررسی فضای حاكم بر آثار میاجتماعی را به راه می

هنر در عصر حاضر كه از آن تحت عنوان پسا مدرن ياد   حاكم بر دوران را فراهم آورد. در اين راستا، واكاوی گفتمان

عنوان انتقاد و همچنين  سياسی داشته و مقابل سلطه، به  - گردد كه در مجموع موضوع اجتماعیشود، شامل آثاری میمی

كند. بنابر كاركرد تعهدی هنر اين عصر، انتقاد بر  عنوان اهرم قدرت در جامعه عمل می  عنوان انتقاد و همچنين بهبه

كارگيری ابزارهای بروكراتيک  طلبی و بهگردد كه پيشرفت مادی، مساوات طلبی، اصالحكاركردهای اجتماعی مطرح می

با اين تفاسير، بررسی آثار  7-6:  1399)طاهری و ديگران،    كندتأكيد می هنری در يک جامعه و يک دورۀ خاص  (. 

 شناسانه است.ابزاری مفيد برای بازشناسی و تبيينی جامعه

گذاشت، ايی به نمايش میگرويژه بازتاب خود را در واقعشناختی هنر كه به های فلسفی و جامعهدر دورۀ معاصر بديل

: 1388ط اجتماعی و تاريخی بود )قزلسفلی،  شراي   دارشناسی اجتماعی را پديد آورد كه به شدت واموجهی از زيبايی

های اصلی شناخت  (. بنابراين در جامعۀ معاصر مطالعه هنری و تالش برای تبيين اجتماعی از طريق هنر يکی از راه1

 جوامع است.

 مشارکت سیاسی  تعریف مفهومی و عملیاتی.3

توسعه اجتماعی، فرهنگی و سياسی در كشورها به  های  مشاركت سياسی به عنوان يکی از انواع مشاركت، از شاخص 

(. 106:  1395رود و از مصاديق حضور مردم در تعيين سرنوشت خود است )خوش فر و جندقی ميرمحله،  شمار می

مشاركت    .های عمومی استزعم هانتينگتون، مشاركت سياسی، كوشش شهروندان عادی برای تأثيرگذاری در سياست به

های مشروع  ای يا مستمر، شامل روش يافته و يا بدون سازمان، دوره بانه موفق يا ناموفق، سازمانسياسی، هر عمل داوطل 
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: 1971ينر،  فها و اداره عمومی در هر حکومت محلی و ملی است )و نامشروع برای تأثير بر انتخاب راهبران، سياست

ها، درگير شدن فرد در سطوح  گيری تصميم   (. فعاليت ارادی، فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم، سهيم شدن مردم در214

يافته شهروندان، تأثير بر هدايت سياسی مختلف در نظام سياسی، داشتن مقام رسمی سياسی يا اجتماعی، تالش سازمان

 بر اين اساس اين متغير از طريق گويه های زير سنجيده شده است.. های مشاركت سياسی هستندجامعه از مؤلفه 

 های عملياتی شاخص مشاركت سياسی و سطح آلفای كرونباخ يهگو :3جدول شماره 

 
 .1398 پژوهش، های يافته: منبع

 های پژوهش یافته .4

 الف. توصیفی 

 تأهل وضعيت  *

 تأهلی توصيفی متغير وضعيت ها آماره: 4 شمارهجدول 

 
 .1398 پژوهش، های  يافته: منبع
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(، مطلقه/همسر فوتی  0.51نفر )   300  متأهل  (،0.45مجرد ) نفر از پاسخگويان    263كه    دهدی منشان    4جدول شماره  

 درصد بوده است. 0.51و برابر با  اندبوده  متأهل( درصد بوده است. بيشترين پاسخگويان 0.4)21

 نوع قومیت پاسخگویانب(

 قوميت  ی توصيفی متغيرها آماره: 5 شمارهجدول 

 
 .1398 پژوهش، های  يافته: منبع

 

 

لر    301كه    دهدیمنشان    5جدول شماره   از پاسخگويان  (، بوده است. 0.48نفر )  283عرب    (،0.52)  ی اريبخت نفر 

 درصد بوده است.  52قوميت لربخيتاری برابر با   لحاظبيشترين پاسخگويان به 

 

 سطح تحصیالت ج(

 ی توصيفی متغير تحصيالت هاآماره: 6جدول شماره 

 
 .1398 پژوهش، های  يافته: منبع
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(،  0.12نفر كاردانی )  70(،  0.19)  ديپلم   نفر  112(،  0.21)   نفر كمتر از ديپلم  119كه    دهد یم  نشان  6جدول شماره   

 ( بوده است.0.7)  نفر دكتری  39( و 0.19)  ارشدنفر  112(،  0.22) نفر كارشناسی 132

 توزیع پراکندگی شاخص مشارکت سیاسی . 4.1

 توزيع پراكندگی شاخص مشاركت سياسی :7شماره جدول 

 

، برابر با  11.89765بعد مشاركت سياسی با انحراف معيار    ميانگين نمرات  -كه:    دهدیم نشان    7نتايج جدول شماره  

است. همچنين،    48.0و دامنه تغييرات    60.0، حد باالی آن  12.0كه حد پايين نمرات  طوری بوده است، به  32.6328

در حد متوسط و   درصد  35.9درصد نمونه موردمطالعه در حد پايين، در بين    20.8اركت سياسی در ميان  مش  ميزان

 درصد در حد بااليی برآورد شده است.  43.2در ميان  

 استنباطی  .4.2

 تفاوت تحصیالت بین دو گروه زنان عرب و لر بختیاری خوزستانالف( 

 مستقل برای معناداری تفاوت تحصيالت بين دو گروه زنان tآزمون : 8شماره جدول 

 
 .1398 پژوهش، های  يافته: منبع

  7/ 71است و از طرفی اختالف ميانگين بين دو گروه    0/ 05( كمتر از  sig)  ی معناداردهد سطح  نتايج جدول نشان می

  72/39سياسی برای زنان لر بختياری    نتيجه گرفت بين دو متغير رابطه وجود دارد. ميانگين مشاركت  توانی ماست. لذا  

است. به عبارتی اختالف ميانگين به نفع زنان قوميت لر بختياری است. نتيجه اين    01/32است و برای زنان عرب  

 دهد بين دو متغير رابطه معناداری وجود دارد.فرضيه نشان می

 و مشارکت سیاسی زنان  تأهل تفاوت بین وضع  ب(

 و مشاركت سياسی زنان  تأهلمستقل برای تفاوت معناداری بين وضع  t: آزمون 9جدول شماره 
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مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد بين    Tبرای آزمون بين دو متغير وضع تأهل و مشاركت سياسی زنان از آزمون  

است و    05/0( كه كمتر از  sig)  ی معناداروضع تأهل و مشاركت سياسی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به سطح  

و   مجرد  گروه  دو  بين  ميانگين  دارند، میمتأهلاختالف  بيشتری  مجرد مشاركت سياسی  افراد  گرفت  نتيجه  ؛  توان 

 شود. بنابراين فرضيه تائيد می 

 تفاوت معناداری بین هویت ملی و مشارکت سیاسی زنان لر بختیاری و عرب ج( 

 مستقل برای تفاوت معناداری بين هويت ملی و مشاركت سياسی زنان t: آزمون 10شماره  جدول 

 
 .1398 پژوهش، های  يافته: منبع

بين هويت ملی و مشاركت سياسی زنان لر    توانینماست لذا    0/ 05بر اساس نتيجه آزمون، سطح معناداری باالتر از  

 . شودی نم تائيدژوهش بنابراين فرضيه پ؛ شد  قائلبختياری و عرب تفاوتی 

 تفاوت معناداری بین قومیت و مشارکت سیاسی زنان لر بختیاری و عرب د(

 مستقل برای تفاوت معناداری بين قوميت و مشاركت سياسی زنان tآزمون  :11شماره  جدول 

 
 .1398 پژوهش، های  يافته: منبع

نتيجه گرفت   توانیماست  05/0كه با توجه به معناداری سطح معناداری كه كمتر از  دهد ی منتيجه اين فرضيه نشان 

به ترتيب برای زنان لر   27/ 15و    56/33بين قوميت و مشاركت سياسی زنان دو قوميت تفاوت وجود دارد. ميانگين  

ع قوميت زنان لر بختياری  نمره اختالف به نف   41/6است. به عبارتی بين ميانگين دو گروه    شدهحاصل بختياری و عرب  

 . شودیم  تائيدوجود دارد. بر اين اساس فرض صفر رد و فرض تحقيق 

 یریگجه ینت

  دست   به  برای   سياسی  جامعه  گوناگون   های بخش   بين  آميزمسالمت   منازعه  و  رقابت  وجود  معنای   به  سياسی  مشاركت

 های مؤلفه  از  يکی  و  جوامع  ميان  در  اساسی  امری   عنوانبه   نيز  و  یعموم  مصالح  تعريف  و  جامعه  اداره  و  قدرت   آوردن

  شركت   برای   فرد  انگيزه  عنوانبه )  حاكم  سياسی  فضای   تأثير  تحت  سياسی  مشاركت  برای   افراد  انگيزه.  است  توسعه  اصلی



   نقش هنر در تبیین جامعه شناختی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب 172 

 زادهپور، محمدحسين پوريانی، حسين اژدریسيروس حسين

  و   مهم  عامل  عنوانبه  آن  از   پژوهشگران  برخی   كه  است  عواملی  ديگر  از (  انتخاباتی  فضای   تأثير   تحت  انتخابات   در

 حق   معنای   به  سياسی زنان  مشاركت  ايران،  اسالمی  جمهوری   نظام  دراند.يادكرده   افراد  سياسی   مشاركت  در  تأثيرگذار

  قانونی،  اصول  بر  مبتنی  مشاركت  اين.  است  دينی  و  سياسی  ی هاآموزه  به  توجه  با  خود  سرنوشت  تعيين  در ها  آن   دخالت

  اين   در.  است  ايران  اسالمی  جمهوری   نظام  انسجام  و  حفظ  الزمه  ايران،  مردم   اجتماعی  روابط  بر  حاكم  عرفی   و  مذهبی

بر    .است  شهروندان  دينی  تکليف   و  وظيفه  عدل،  و  قسط  اقامه  برای   اجتماعی  و   سياسی  ی هاعرصه   زنان در  حضور   نظام

بر آن    مؤثرل  اصلی پژوهش حاضر تبيين مشاركت سياسی زنان در بين ايل لر بختياری و عرب و عوام  اين اساس هدف

 كه:  دهدیمبوده است. نتايج حاصل نشان  

پاسخگويان    263- از  )نفر  )  300  متأهل  (،0.45مجرد  فوتی  0.51نفر  مطلقه/همسر  است. 0.4)21(،  بوده  درصد   )

 درصد بوده است. 0.51و برابر با   اندبوده متأهلبيشترين پاسخگويان 

قوميت    لحاظ(، بوده است. بيشترين پاسخگويان به  0.48نفر )   283عرب    (،0.52)  ی اريبختنفر از پاسخگويان لر    301  -

 درصد بوده است. 52لربخيتاری برابر با 

  112(،  0.22)  نفر كارشناسی  132(،  0.12نفر كاردانی )   70(،  0.19)  ديپلم  نفر  112(،  0.21)  نفر كمتر از ديپلم  119  -

 ( بوده است.0.7) نفر دكتری  39( و 0.19)  ارشدنفر 

كه حد پايين  طوری بوده است، به  32.6328، برابر با  11.89765بعد مشاركت سياسی با انحراف معيار    ميانگين نمرات  -

درصد    20.8مشاركت سياسی در ميان    است. همچنين، ميزان  48.0و دامنه تغييرات    60.0، حد باالی آن  12.0نمرات  

درصد در حد بااليی برآورد شده    43.2در حد متوسط و در ميان    درصد  35.9العه در حد پايين، در بين  نمونه موردمط

 است.

است و برای    72/39نتايج آزمون تی مستقل حاكی از اين است كه ميانگين مشاركت سياسی برای زنان لر بختياری    -

ن معنی كه زنان لر بختياری گرايش بيشتری نسبت  داری آن تائيد شده است. به ايبوده و سطح معنی  01/32زنان عرب  

به زنان عرب در امر مشاركت سياسی دارند، به لحاظ بافت فرهنگی و اجتماعی اختالف به ساختار نظام پدرساالری اين  

  بارهن يدراآزادی عمل در امور مشاركتی و مدنی ندارند و    چنانآن گردد. به تعبيری زنان در جامعه عرب،  دو جامعه برمی 

ی، سطح مردساالری و اثرگذاری آن بر جريان  اريلر بخت، اما جامعه  كنندی معشيره و آرا مردانه بيشتر مراجعه    نظامبه

كه تفاوت آن در    دكننیم آزاد به انجام كنش خود اقدام    نسبتاً ی  ابازه در    وزنانپايين بوده    نسبتاً رفتاری و كنش زنان  

مطالعات   با  نتيجه  اين  است.  بارز  مشاركت سياسی  )  ی باقرمسئله  همکاران  )  ،(1398و  نعمت  چابکی    (،1385پور 

 كند.همسو بوده و آن را تائيد می   (،2006روجو )و  ( 1381)

از اين است كه مشاركت سياسی زنان برحسب وضع    - تفاوت  (  متأهلمجرد/تأهل )نتايج آزمون تی مستقل حاكی 

توان نتيجه گرفت افراد  ، میمتأهلاست. اختالف ميانگين بين دو گروه مجرد و    داریمعنو اين تفاوت امری    رديپذیم

در انگيزه و   توانی ممجرد مشاركت سياسی بيشتری دارند. در تفاوت اين دو گروه نسبت به مشاركت سياسی، علت را  
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ی مجرد در تحوالت اجتماعی و اثرگذاری آن بر وضعيت اجتماعی از حيث اشتغال، ازدواج، بهبود پايگاه  ها گروه اهداف 

كند و به  می  شتري بی مجرد را  هاگروه سياسی جامعه دانست. اين مسائل انگيزه    دررونداجتماعی و تالش در اشتراک  

احساس كارايی و اثربخشی    بارهن يدرارده و  كه نسبت به آينده خود احساس مسئوليت بيشتری ك  دهدی ماميد    هاآن

روجو  و  (  1381چابکی )  (،1385پور نعمت )  ،(1398و همکاران )  ی باقر  ،(2003تانگ )نمايند. اين نتيجه با مطالعات  

 كند.همسو بوده و آن را تائيد می  (،2006)

و اين    رديپذیميت تفاوت  نوع قوم  نتايج آزمون تی مستقل حاكی از اين است كه مشاركت سياسی زنان برحسب  -

به ترتيب برای زنان لر بختياری و عرب بوده و اين رابطه تائيد    15/27و    56/33ميانگين    است.  دار یمعنتفاوت امری  

و هنجارهای حاكم   ورسومآدابی قومی،  ر يپذجامعه ی فرهنگی در بطن  هاتعلق   شده است. بر اين اساس، ساختار قومی،

  نسبتاًخود را در مشاركت سياسی گذاشته است. وجود يک ساختار فرهنگی آزاد، هنجارهای    ر يثتأدر اين جامعه،    برزنان

 عنوانبه سياسی، باعث شده است كه زنان خودشان را  - قابل مدارا و تساهل در ميان بختياری در مباحث اجتماعی

است. اين نتيجه با   مشاهدهقابلو اين امر در مشاركت سياسی    كنندكنشگری اثرگذار و اثربخش در جامعه احساس  

(،  2006روجو )  و  (1980( نلسـون ) 1398اران )و همک   ی باقر  ،(2005اولسون )   (،2006ميلبراث و گوئل )مطالعات  

 را تائيد كرده است. هاآنهمسو بوده و  
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