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 چكیده

ي ايفا هاي بعد از پيروزي انقالب اسالم زنان نقش مؤثري در فرآيند مشاركت اجتماعي سياسي در ايران در سال

در هر دوره از انتخابات، شكل خاصي از فرآيند مشاركت سياسي وجود داشته است  و در هر حوزة . اند نموده

درك چگونگي . ويژه مشاركت انتخاباتي ايفا كرده اند جغرافيايي، زنان نقش متفاوتي در فرآيند مشاركت سياسي به

مشاركت . هاي انتخاباتي در ايران دانست ندة رقابتكن توان در زمرة عوامل تعيين مشاركت سياسي زنان را مي

شكل  يمختلف يها است كه در قالب ياسيس يشناس عمده توسعه در جامعه يها از شاخص يكيبه عنوان  ياسيس

بنابراين . گيردقرار  يزنان مورد بررس ياسيثر بر مشاركت سؤعوامل م مقاله تالش شده است  نيدر ا. رديگ يم

هاي  بين عوامل فرهنگي و اجتماعي و ميزان مشاركت سياسي زنان در رقابت ةه بررسي رابطهدف اصلي اين مقال

( دلفي)پژوهشي كه اين مقاله از آن استخراج شده است با روش كيفي . دانست 6931انتخاباتي رياست جمهوري 

آنان ده نفر با روش آماري خبرگان علوم سياسي بوده است كه از ميان  ةجامع در پژوهش حاضر،. انجام شده است

نمونه گيري هدفمند اطالعات محور و براساس قاعده اشباع نظري انتخاب و نظرات آنان با استفاده از پرسشنامه 

در بخش  .هاي باز و نيمه باز وطي سه راند دريافت و از طريق كد گذاري هاي باز، محوري و گزينشي تحليل گرديد

مقوله و مفهوم تحت عنوان عوامل زمينه اي، عوامل  4شاخص و  84دي، تحليل كيفي، پس از كدگذاري و مقوله بن

درون انگيزه، عوامل تطميعي ، عوامل دوربرد، باورها و ارزش هاي تبليغ شده، جامعه پذيري و اعتماد اجتماعي ، 

ن مشخص شدكه عوامل زمينه اي بيشتري اجتماعي به دست آمد و –شرايط خانوادگي، اشاعه ي مفاهيم فرهنگي 

، تطميعي، دور برد،  باور ها و ز آن به ترتيب عوامل درون انگيزهنقش را در مشاركت سياسي زنان دارند و پس ا

 .اجتماعي قرار مي گيرند –ارزشها، جامعه پذيري و اعتماد اجتماعي، شرايط خانوادگي و اشاعه ي مفاهيم فرهنگي 

 .هاي رفتاري ها، تفاوت ورها و ارزشپذيري، اعتماد، با مشاركت سياسي، جامعه :واژه ها کلید
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 مقدمه

اند  كه در آن قرار داشته يتياز عوامل و موقع يزنان همواره تابع ياسيمشاركت س رانيدر ا

زنان  تيچگونه باعث تقو ايو  تيباعث محدود ياست كه چه عوامل نيمسئله ما ا. بوده است

و  ياقتصاد، ياجتماع، ياسيتحوالت مهم س يدر پ. شود يم ياسيشهر تهران در مشاركت س

مشاركت . رسد يبه نظر م يها ضرور عرصه يمشاركت زنان در تمام، يزندگ نگوناگو يها عرصه

هاي انتخاباتي رياست جمهوري  سياسي زنان بخشي از قالب گفتماني است كه در فضاي رقابت

 .شود در جامعة ايران شكل گرفته و منجر به تهييج افكار عمومي مي

 مقبوليت مشروعيت و ميزان هاي شاخص از يكي انتخابات در شهروندان كتمشار ميزان

 تأكيد در انتخابات مردم حداكثري حضور بر ها كشورهاست، حكومت از بسياري در سياسي نظام

 داخلي عرصه در تنها نه كند جلب را انتخابات در مشاركت بيشترين بتواند كه حكومتي. كنند مي

 حداكثري مشاركت. باشد برخوردار مقتدرانه موضع از تواند مي نيز المللي بين عرصه در بلكه

 فراهم مردم منتخب آن و سياسي مسئوالن نفس به اعتماد براي بستري انتخابات در مردم

 سيد)خود بدانند  هاي تصميم پشتيبان را مردم كشور، رأي امور اداره در بتوانند كه كند مي

 (.8: 6944امامي و عبداله، 

 يبا توجه به روند رشد در كشورها يدهند، ول يم لياز جامعه ما را قشر زنان تشك يميحدود ن

توانند  يجامعه نم يو ساختار سنت ياقتصاد، ياجتماع، يدر حال توسعه به علل مختلف فرهنگ

در  ياسيدر جهت توسعه و مشاركت س ميعظ يقشر و منابع انسان نيهاي مطلوب از ا وهيبه ش

زنان تهران  ياسيمشاركت س ةبه نحو يعموم يبا نگاه. استفاده كنند سرنوشت خود و جامعه

در مشاركت  ياجتماع -يجوامع عوامل فرهنگ گريد همانند ايشود كه آ يسوال مطرح م نيا

 -يعوامل فرهنگ انياي م است چه نوع رابطه رگذارياست، و اگر تأث رگذاريثأزنان تهران ت ياسيس

 .تهران و مشاركت آنان وجود داردزنان  ياسيدر مشاركت س ياجتماع

كننده در سرنوشت سياسي و اجتماعي  مشاركت سياسي زنان در زمره موضوعات مهم و تعيين

به بعد به  6981هاي دهه  هاي اجتماعي از سال يابي زنان در انتخابات و حوزه نقش. ايران است

ر دوران بعد از پيروزي مشاركت سياسي و انتخاباتي زنان د. گونه تدريجي افزايش يافته است

. گونه مشهودي رشد داشته است جامعه به« الگوي مشاركت تبعي»ثير أت انقالب اسالمي تحت

 6عوامل فرهنگي و اجتماعي نقش موثري در تمايز مشاركت سياسي زنان شهر تهران در منطقه 

 . دارد 63و 



          ...                 ت سیاسی زنان تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارک

هاي  تماعي، شاخصبراساس طبقه اج 63و 6تمايز مشاركت سياسي زنان منطقه درك چگونگي 

تفاوت در الگوي . كند فرهنگي، نوع نگرش آنان نسبت به مشاركت و كانديدا تغيير پيدا مي

ارتباط مستقيم با نقش عوامل فرهنگي، اجتماعي و  63و  6كنش مشاركت سياسي زنان مناطق 

هاي  انهتوان تاكيد داشت كه هرگاه مشاركت افزايش يابد، نش به طور كلي مي. طبقاتي آنان دارد

هاي دروني  تفاوت كنش الگويي شهروندان در چگونگي مشاركت، چگونگي انتخاب و انگيزش

 . شود آنان براي كنش از يكديگر متمايز مي

به مشاركت سياسي زنان   توان نگرش حداقلي هاي انتخاباتي را مي يابي زنان در رقابت نقش

شهروندان  ياسيبهبود مشاركت س يبرابر آن دارند، كه  يجوامع سع يلحاظ تمام نيبد. دانست

سطوح را  يآنان در تمام ياسياقدامات الزم را فراهم آورند و موانع موجود بر سر راه مشاركت س

به  دنيرس يكه برا رود يشمار م در حال توسعه به ياز كشورها يكي رانيا. كاهش دهند

بهبود بخشد  شياز پ شيشهروندان خود را ب ياسيمشاركت س يها نهيزم ديبا ياسيس ي توسعه

 (.681: 6931ساربان،  يدريح) ها را رفع كند آن يو رو شيو موانع پ

 

 نظري مفاهیم پژوهش تعاريف

هاي مربوط به رقابت سياسي  تواند نقش مؤثري در تبيين واقعيت هر يك از مفاهيم پژوهش مي

الزم براي مشاركت   زهطور كلي رقابت سياسي مربوط به جوامعي است كه از انگي به. ايفا نمايد

هاي فردي و  توان در رفتار گروه يابي اجتماعي را مي هرگونه نقش. سياسي برخوردار باشد

هاي انتخاباتي  بنابراين مفاهيمي همانند مشاركت سياسي و رقابت. يافته مشاهده نمود سازمان

تمامي . قرار دارداي، عوامل دوربرد، عوامل انگيزشي و عوامل تطميعي  تحت تأثير عوامل زمينه

پردازان سياست تطبيقي همانند گابريل  هاي ذهني و ادراكي نظريه موارد ياد شده بخشي از قالب

 (.1 6: 6311، 6آلموند)آلموند بوده است 

اي، عوامل دوربرد و عوامل  انگيزه اي، عوامل درون مشاركت سياسي براساس عوامل زمينه

عنوان يكي از عوامل اصلي  توان به هاي يادشده را مي هر يك از مولفه. شود تطميعي تبيين مي

 تواند زير هايي مي چنين نشانه. تاثيرگذار بر فرآيندهاي مشاركت سياسي شهروندان دانست

مدل مفهومي بيانگر . گيري مدل مفهومي پژوهش را به وجود آورد هاي الزم براي شكل ساخت

                                                           
 
 Almond, Gabreil 
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كه در فرآيند مشاركت سياسي و  شكل خاصي از كنش تعاملي بازيگران و نيروهايي است

 .(8 : 113 ، 6عبدالهي) آفرين خواهند بود انتخاباتي نقش

اي از  اگر جامعه. مشاركت سياسي داراي ابعاد اجتماعي و ساختاري است: یاسیارکت سشم

هاي انتخاباتي بيشتر  انگيزة مشاركت برخوردار باشد، طبيعي است كه ميزان نقش آنان در رقابت

كننده وجود داشته  اي كه اگر عوامل ساختاري محدودكننده يا تهييج گونه همان به. شود مي

توان به اين موضوع اشاره  بنابراين مي. هاي انتخاباتي تأثيرگذار خواهد بود باشد، بر روند رقابت

، ياجتماع ي توسعه يها از انواع مشاركت شاخص يكيبه عنوان داشت كه مشاركت سياسي 

حضور مردم در  قيو از مصاد رود يدر كشورها به شمار م ياسيس ي توسعهو  يفرهنگ ي توسعه

است  يا ژهيو يمنافع علم يها دارا حكومت يبرا ياسيمشاركت س. سرنوشت خود است نييتع

، يباصر) كند يوارد م انيو اهداف بلندمدت نظام حاكم ز ياسيس  ي كه فقدان آن به سامانه

6944 :46.) 

تواند  اي در روند مشاركت سياسي مي عوامل زمينه :سیاسی زنان ي مشارکتا نهیعوامل زم

هاي  اي داراي نشانه عوامل زمينه. تحت تأثير عوامل فرهنگي، اجتماعي و راهبردي قرار گيرد

هاي يادشده از اين جهت اهميت دارد كه  هر يك از مؤلفه. ساختاري، فرهنگي و اجتماعي است

 عوامل نوع دو باديسكو. هاي سياسي ايجاد كند رآيند رقابتاي در ف كننده تواند نقش تعيين مي

هاي  مولفه. كند كند، معرفي مي مي همراهي غيرمتعارف سياسي مشاركت با كه را اي زمينه

شود و عوامل ساختاري كه زمينة سازماني مشاركت سياسي  اجتماعي كه زمينة ملي تعريف مي

 .دهند را تشكيل مي

 روابط افزايش اثرهاي محدود مشاركت تعريف نموده، باعث ةزمين را كه آن« سازماني ةزمين»

 ي گسترده ي زمينه را آن كه« ملي ي زمينه». شود مي يك محيط داخل در افراد بين اجتماعي

 معموالً نويسد مي باديسكو. گيرد مي بر در فردي را برون يا محيط نموده، عوامل تعريف مشاركت

 هاي تئوري از غيرمتعارف سياسي و مشاركت مشاركت حدودم زمينه بين ةرابط ةمطالع براي

 از غيرمتعارف سياسي مشاركت مشاركت و ةگسترد ةزمين بين ةرابط تحليل براي و بسيج

 .( 6: 118   ابرامسون،) شود مي استفاده مدرنيزاسيون هاي تئوري

                                                           
 
 Abdullahi 
 
 Abramson 



          ...                 ت سیاسی زنان تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارک

مندي انگيزشي با موضوع رضايت عوامل درون :مشارکت سیاسی زنان زهیعوامل درون انگ

 در. است دموكراسي حياتي مشاركت، نيروي. جامعه و سرماية اجتماعي حكومت پيوند دارد

. يابد مي نمود مشاركت در ميزان آن، اغلب در مندي رضايت و دموكراسي نظام واقع، سالمت

عوامل روانشناختي و دروني  چه و شوند مي دادن رأي به حاضر افراد چرا اينكه بنابراين، درك

 براي تواند نمايد، مي بوده و گرايشات آنها را مشخص مي سياسي مشاركت براي ها آن محرك

تيموري و همكاران، )و اجتماعي مفيد باشد  سياسي، اقتصادي هاي حوزه در گيري تصميم

6938 : 19.) 

ها  هاي دروني انسان عوامل تطميعي براساس مؤلفه :ی مشارکت سیاسی زنانعیعوامل تطم

معناي آن است كه هر فردي براساس ميزان و  عوامل تطميعي عموماً به .كند نقش پيدا مي

تواند  عوامل تطميعي مي. يابند ها دست مي الگوي مشاركت به سطح خاصي از منابع و مطلوبيت

كانوي به اين موضوع اشاره دارد كه عوامل تطميعي . ماهيت مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشد

 كسب براي سياسي، ابزاري ي در مشاركتعيعوامل تطم. دربرداردعمدتاً ماهيت مادي قدرت را 

 .سياسي و مالي است هاي مزيت

هاي اجتماعي و  اي كه برادول به اين موضوع اشاره دارد كه برخي از محدوديت گونه به همان

ها در  طور مثال، كاهش تحريم به. توانند بر الگوي كنش شهروندان تأثيرگذار باشد سياسي مي

 با كه عمل هر به. جا گذاشته است تأثير خود را در ميزان مشاركت انتخاباتي زنان به  693سال 

 پرداخت و نقدي دادن، كمك رأي شود، مانند انجام مشوق مالي و يا مقامي سياسي ي انگيزه

دولتي،  مقام يك براي سياسي، تالش حزب يك در عضويت و امكانات، ارتباط، يا حق پول

ي عيعوامل تطم ها اين امثال و آميز خشونت راهپيمايي، اعتراض در كتيك كاال، شر تحريم

 . شود گفته مي سياسي مشاركت

و عوامل  ها تيهوهمچنين ها و  و نگرشها  ذهنيت :مشارکت سیاسی زنان عوامل دوربرد

 يتيجنس تيهو نيدختران مؤثر است و مطابق با هم يتيجنس تيهو رييگدر شكلانگيزشي، 

از موارد  اريياجتماع ندارند و در بس ي به حضور در عرصه يليدختران تما داردامكان  است كه

هاي  فضا بر خانواده نيشدن هم حاكم. دانند يخود در خانه م فيبا وظا ريحضور را مغا نيا

طور عام  اجتماع به ةبه مشاركت اندك زنان در عرص تيدختران در نها يتيو الگوهاي ترب يرانيا

: 6911، ياعزاز) گردد يم ينان در ساختار قدرت به طور خاص منتهز ياسيو مشاركت س

631.) 
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 يدئولوژيا ةيبراساس نظر :یارتباط جمع ليوسا قيشده از طر غیهاي تبل باورها و ارزش

هاي فردي با  اما انتخاب كنند يبر نقش رسانه، هرچند افراد خود انتخاب م ديمسلط با تأك

است كه  يآموزش ريتأث مسلّط، انتخاب تحت دئولوژييدر ا .رنديگ يشكل م يكيدئولوژيكنترل ا

 يهاي گروه رسانه ريتأث باالتر، تحت يو حت دهد يم يارتباط جمع ليوسا قيحكومت از طر

 دئولوژييا ريتأث شدت تحت است كه انتخاب فردي به نيا هينظر نيشاخص ا نيمهمتر. است

. دارند هينظر نيدر ا ياساس ينقش يههاي گرو رسانه. قرار دارد يهاي گروه مسلط و رسانه

 .(14: 6941، يداماميس)

 تيكه عضو ياجتماع طيشرا در: ی مشارکت سیاسی زنانپذيري و اعتماد اجتماع جامعه

 شتريجا متفاوت است و ب با آن يمذهب يو سازمانده ستيمانند غرب ن، يهاي مذهب در سازمان

 تيانتظار داشت افرادي كه فعال توان يم زينرد، يگ يصورت م يمذهب هاي أتيدرون مساجد و ه

اعتمادشان بيشتر بوده و تري دارند  قوي ينيپايبندي د گريد يعبارت دارند و به شترييب يمذهب

 نكهيا ژهيو به. باشد شترياز جمله شركت در انتخابات، ب ياسياحتمال مشاركتشان در امور س

دارند  ديتأك ياسين شركت در امور سبود يحاكم بر كشور، بر مذهب ياسيس طيمذهب ما و شرا

 (. 8: 6941، يپرچم)

خانواده در زمرة عوامل و نيروهاي تأثيرگذار بر  :ی مشارکت سیاسی زنانخانوادگ طيشرا

فرهنگ اجتماعي، كنش انتخاباتي و الگوي رقابت سياسي شهروندان ازجمله زنان محسوب 

 تيسواد، وضع زانيربوط به آن، مانند مم رهاييو متغخانواده افراد  ياجتماع تيموفق. شود مي

مذهب، ، ي اعضاي خانوادهارتباطات اجتماع، يبه اطالعات، محل زندگ يدسترس زانيخانواده، م

هستند  ياز عوامل -با منزلت افراد ارتباط دارند يبه درجات كيكه هر - تيتأهل و قوم تيوضع

با  رهايمتغ نيدر نظر داشت كه ا دياالبته ب. گذارند يها اثر م آن ياسيمشاركت س زانيكه بر م

 .دارند كيارتباط نزد ياقتصادي و طبقات رهاييمتغ

اگر فرهنگ سياسي را بخشي از  :ی مشارکت سیاسی زناناجتماع یفرهنگ میاشاعه مفاه

شود كه همانند فرهنگ بايد از طريق اجتماعي  فرهنگ جامعه و اجتماع بدانيم، مشخص مي

ها، و  ها، ارزش نگرش. نسل بعد، يا گروهي به گروه ديگر منتقل شود شدن و يادگيري از نسلي به

گيرند، و تا حد زيادي به  هنجارهاي سياسي را افراد غالباً از خانواده، مدرسه، و همساالن فرا مي

در واقع اجتماعي شدن سياسي، كه شامل اجتماعي شدن آگاهانه و آشكار، . مانند آن وفادار مي
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تمام يادگيري سياسي، رسمي و غيررسمي، عمدي و »: ن است، عبارت است ازو ناآگاهانه و پنها

 (619: 6911راش، )« ريزي نشده در هر مرحله از دوره زندگي برنامه

 

 مبانی نظري و مفهومی 

 سياسي مشاركت عدم يا سياسي مشاركت :هاي انتخاباتی مشارکت سیاسی و رقابت

 مختلف سطوح در جوامع سياسي يافتگي عهتوس سنجش ميزان معيارهاي از يكي عنوان به

در  زنان سياسي مشاركت. است گرفته قرار بررسي مورد متعددي سوي پژوهشگران از همواره

 نقش كه پذيرفته است صورت مختلف هاي شيوه به اسالمي انقالب تا مشروطه انقالب از ايران

 توجه مذكور، با انقالب دو نايران بي در زنان. داشت ايران تاريخي سيرتحوالت در توجهي قابل

پارامتر  وااليي در ارتقاء و غيره از جايگاه جامعه، سنت، فرهنگ از برخاسته موانع از بسياري به

 (.33: 6931همكاران،  و علم)اند بوده برخوردار تحوالت تاريخي به نسبت سياسي مشاركت

آنان . ي تأكيد دارندهاي خاص پردازان در تبيين مشاركت سياسي بر شاخص هر يك از نظريه

ها و فرآيند  طور كلي بر نشانه براي درك عوامل مؤثر بر مشاركت سياسي زنان و شهروندان به

 اجتماعي سياسي نقش ايفاي جهت در گوناگون هاي شيوه خويش به جامعه سياسي سرنوشت

يان سازد تا صداي سياسي خود را با ب مشاركت، فرصتي براي شهروندان فراهم مي. پرداختند

همچنين مشاركت قلب فرآيند انتخاباتي است زيرا . كار گيرند ترجيحات سياسي خويش به

سازد تا بر ترجيحات خود تمركز كنند و بر گزينش مقامات انتخابي، تأثير  شهروندان را قادر مي

 (.18 : 6938اران، و همك يموريت)بگذارند 

هاي زندگي، امروزه سخن از شرايطي  هي عرص يافتن آن به همه با گسترش معناي مشاركت و راه

همين  به. ي مردم در تعيين سرنوشت خويش دخالت آگاهانه و واقعي پيدا كنند است كه همه

مشاركت . شناسي سياسي، مشاركت سياسي است دليل نيز، يكي از موضوعات مهم در جامعه

مدنظر قرار دادن  .6: هاي سياسي از اهميت خاص برخوردار است سياسي به دو دليل براي نظام

عاملي براي  ةمنزل به . موضوع مشاركت سياسي براي سنجش مشروعيت يك نظام سياسي 

 (.1 6:  693زاده و همكاران،  جمعه امام)افزايش كارآمدي يك نظام سياسي 

پردازان به اين  برخي از نظريه. درباره مشاركت سياسي رويكردهاي مختلفي ارائه شده است

گروه . د كه مشاركت سياسي تحت تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي قرار داردموضوع اشاره دارن

هاي سياسي از قابليت الزم براي  ديگر نگرش كامالً متفاوتي را ارائه نموده و اعتقاد دارند كه نظام
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كنترل فضاي اجتماعي برخوردار بوده و تحقق اين امر از طريق سازوكارهاي رقابت سياسي 

 بسيار كه مشاركت انواع از توان به اين موضوع اشاره داشت كه يكي راين ميبناب. شود حاصل مي

 . سياسي است گرفته، مشاركت قرار بررسي و بحث مورد

شناسي بر آن تعلق دارد كه  ي جامعه يكي از مباحث عمده :مشارکت سیاسی زنان در ايران

هاي  عال شدن شكافنشان دهد پويايي جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن يا غيرف

شكاف . هاي اجتماعي، شكاف جنسي است يكي از اين شكاف. اجتماعي در طول زمان است

وجود  عنوان يك شكاف ساختي از تقسيم جمعيت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به جنسي به

عالوه حالت فعالي و انفعالي شكاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسيم  به. آيد مي

  (.64: 111  6برگ استروم،) شود مي

خصوص نقش مشاركت  امروزه بحث درباره نقش مشاركت سياسي در توسعه كشورها، و به

بدين . خود جلب كرده است  مداران را به سياسي زنان در اين مورد، توجه انديشمندان و سياست

ام الزم را فراهم لحاظ تمام جوامع سعي بر آن دارند كه براي بهبود مشاركت سياسي زنان اقد

 تياهم. آورند و موانع موجود بر سر راه مشاركت سياسي آنان را در تمام سطوح كاهش دهند

رشد و توسعه جوامع و هم  يجهان سوم هم برا يزنان در كشورها ياسيو س يمشاركت اجتماع

 يپناه) شود يم شتريو ضرورت مطالعه آن بابد، ي يم شيزنان روز به روز افزا ييخودشكوفا يبرا

 (. 9: 6938فاطمه،  يو بن

شده دربارة مشاركت سياسي زنان مبتني بر نوع جامعه، نوع خانواده و الگوي  بندي انجام تقسيم

تواند در جامعة  در اين فرآيند، مشاركت سياسي زنان اوالً مي. كنش متقابل اعضاي خانواده است

و نقش سياسي ندارند اين شكاف  ي سنتي كه زنان تابع شوهرانند در جامعه. سنتي شكل گيرد

ي نوين تحوالت گسترده اجتماعي موجب فعال شدن اين شكاف در  فعال نيست؛ ثانياً در جامعه

شود؛ ثالثاً  قالب درخواست حق رأي و نمايندگي در نهادهاي پارلماني و مواردي از اين قبيل مي

گاه بر حسب حضور و فعال است؛ بدين معني كه  در جوامع در حال گذار اين شكاف نيمه

گرايد و زماني  هاي سياسي فعال شده، به تراكم مي بندي ها، همچون جناح هاي ساير شكاف تالش

 .ايستد از فعاليت باز مي

هاي فرهنگي، اجتماعي جامعه درحال گذار تعريف  مشاركت سياسي در ايران براساس قالب

رود كه براي رسيدن به توسعه  ايران يكي از كشورهاي در حال توسعه به شمار مي. شود مي

                                                           
 
 Bergstrom 
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ويژه زنان را بيش از پيش بهبود  هاي مشاركت سياسي شهروندان خود به سياسي خود بايد زمينه

زيرا زنان يكي از نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار در . ها را رفع نمايد بخشد و موانع پيش روي آن

ها در توسعه سياسي  ننظام اجتماعي و سياسي جوامع هستند، و چگونگي مشاركت سياسي آ

 (.91: 6938فاطمه،  بني و پناهي) باشد كشورها مهم و اثرگذار مي

ي افراد جامعه در ابعاد مختلف  گردد همه هاي اجتماعي باعث مي چگونگي همبستگي گروه

اي  وضعيت زنان در هر جامعه. صورت گسترده امكان فعاليت و تالش داشته باشند اجتماعي به

را در  روز تعداد بيشتري آن رفت ان جامعه است، و اين واقعيتي است كه روز بهنشانگر ميزان پيش

هر نوع فعاليت سياسي »پناهي مشاركت سياسي زنان را (. 111 ، 6ميلر و همكاران)يابند  مي

هاي سياسي جامعه،  داوطلبانه زنان در رابطه با احراز، انتخاب كردن و انتخاب شدن براي پست

« هاي عمومي و در نهادها و نظام سياسي جامعه ها و برنامه يري سياستگ اثرگذاري در شكل

  (39:  16   لطيف؛ عثمان، كتاريا و عبداهلل،) كند تعريف مي

بشر با تجمع و تشكيل جامعه بستري براي ايجاد امنيت و فعاليت و تالش در وادي اجتماعي 

هاي سياسي خود  توان و مهارت افراد جامعه معموالً نگرش خاصي نسبت به. ايجاد نموده است

آنان كه خود را از نظر سياسي توانمند . گذارد دارند، كه در ميزان مشاركت سياسي آنان اثر مي

طور كه اينگلهارت  همان. كنند هاي سياسي مشاركت مي بدانند بيشتر از سايرين در فعاليت

نوع نگرش زنان نسبت به  احتمال زياد سطح تحصيالت و تفكر در سياست، در كند، به اشاره مي

 (.949: 6919اينگلهارت، )گذارد  توانمندي سياسي خود اثر مي

 امور تمامي در خانواده در مادري و همسري نقش بر ايفاي عالوه توانند مي منظر اسالم، زنان از

 اصالح مردان همچون زنان تكاليف از ديدگاه يكي اين در. باشند آفرين نقش نيز خويش جامعه

توان به الگوي كنش مشاركتي زنان در تاريخ اسالم اشاره  در فرهنگ اسالمي مي. است جامعه

 نام توان مي مدينه به (ص)پيامبر از هجرت پيش كه زناني فعاليت و مشاركت جمله از. داشت

 با (ص)پيامبر جان دفاع از و اسالم براي مخفيانه طور به كه بودند اسماء و برد، نسيبه را ها آن

 (. 63:  639كثير،  ابن)ثانيه شهرت يافت  عقبه بيعت به كه كردند يعتب پيامبر

 و آگاهي افزايش است، با گذرانده سر از را ايراني تحوالتي زنان جامعه گذشته هاي در دهه

 در را زنان توان نمي ديگر و اند داده ارتقاء را خود هاي توانمندي آموزش عالي، آنان گسترش

                                                           

6- Miller, R, L. Welford, R. &. Donoghue, F. 
 
 Latif, Usman, Kataria and Abdullah 
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 آمدن كار روي با(. 11: 6944الهاشم،  رضوي)داشت  جتماعي نگها -سياسي مناسبات حاشيه

 عنوان عمده به طور به زنان كرد مي حكومت مشروطه قوانين بر اساس بيشتر كه مصدق حكومت

 (.  81:  694كدي، )داشتند  سياسي مشاركت چپ يا ملي احزاب اعضاي

 نوع در را ركود اين اصلي علت كه بود شده ركود دچار ها فعاليت گونه اين تاريخ اين از بعد

 سقوط از بعد. كرد جستجو توان مي بعد به  698 سال ويژه از به پهلوي حكومت هاي سياست

 زنان هاي سازمان سازي همگون در سعي مصدق، محمدرضاشاه پهلوي محمد دكتر ملي حكومت

 احزاب تأسيس به ندادن اجازه. ايجاد كرد حكومت پشتيباني و حمايت با سازماني چتري و كرد

  699 كودتاي بين دوره. بود مخالف هاي گروه فعاليت از جلوگيري براي راهي مستقل سياسي

 . بود ايران تغيير حال در اجتماعي ساختار در جديد اسالمي، دوره انقالب و

 از يكي كه شد انجام سفيد انقالب عنوان تحت 6981 هاي سال در اساسي اصالحات يك سري

. شد داده رأي حق رسمي طور به زنان به آن اساس بر و بود انتخابات انوناصالح ق آن اصول

 سال در(.  68:  691عبدالحسين، )شدند  انتخاب نمايندگي مجلس به تعدادي آن درپي

 1 69 سال اند، در بوده زن 1مرد،  631بين  از ملي شوراي مجلس نمايندگان ميان در  698

وزير  6، 8 69سياسي در سال  امور در زنان سهم .است هداشت حضور زن نفر   نماينده 11  از

 (. 61: 6911زاده،  ملك)معاون وزير بود  9زن و 

 سندهينو «المپ دو گوژ»است،  شده يپنداشته م يا هيحاش شهيمتاسفانه نقش آنان هم يول

 رندهمچنان كه زنان حق دا: ديگو يم نيحقوق زن و شهروند چن هيدر اعالم( 6143) يفرانسو

 ولستو يمر. خطابه بروند يسكو يحق دارند كه باال زين سان نيهم دار بروند به چوبه ياالب

مرد و  انيموجود م يها هستند و تفاوت يكامال عقالن ينكرافت معتقد است كه زنان موجودات

 (.1 6: 6943شاهسون، )هاست  آن عتيزن ثمره فرهنگ، جامعه و نه ذات و طب

مانند )اي  توده .6: كنند لحاظ كيفيت در دو سطح بررسي مي را بهعموماً مشاركت سياسي زنان 

مانند حضور در )نخبگاني  . ( هاي اجتماعي ها و تجربه شركت در انتخابات، احزاب، انجمن

شود كه  با نگاهي گذرا به تاريخ ايران، مشخص مي(. مجريه و داشتن مناصب عالي ةمجلس، قو

 ةتوان از دور اند كه در دوران معاصر مي خ معاصر ايران داشتهاي در تاري زنان نقش فعال و سازنده

: 6941نوري و مقدس،  خواجه)بررسي حضور زنان براي كسب حقوق خود اشاره كرد  مشروطه به

 عنوان به را ها آن و است كرده كمك اجتماعي زندگي از زنان درك به سياسي مشاركت (.  

 جديد هاي داده و ها نگرش و ارزش ها آن به و آورد مي در جامعه خدمت در مؤثر عناصري
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در دوران پس از انقالب اسالمي نيز، . انجامد مي جامعه توسعه به زنان سياسي دهد، مشاركت مي

ترين سطح  اند؛ پايين ي مشاركت سياسي ايفا كرده زنان ايراني هر دو نوع مشاركت را در عرصه

ن سطح آن نامزد شدن در انتخابات مجلس دهي بوده و باالتري آن شركت در انتخابات و رأي

ي  دفتر توسعه. عنوان وزير بوده است شوراي اسالمي و شوراي اسالمي شهر و روستا و انتخاب به

ي گزارشي از اقدامات  ، اقدام به تهيه(113 )انساني سازمان ملل متحد در آخرين گزارش خود 

ي تحقق اهداف  ها در زمينه دولتمطالعه پيرامون ميزان پايبندي و اهتمام  كشورهاي تحت

هاي توانمندسازي جنسيتي نموده كه در آن به ميزان مشاركت و دخالت زنان در سياست  برنامه

 . (11 : 6939اطهري و شهرياري، )اي شده است توجه ويژه

دست آمده از تحقيقات انجام گرفته در كشورهاي خاورميانه، حضور زنان در  بر اساس نتايج به

ياسي و نيز مشاركت سياسي آنان نسبت به مردان پايين بوده است كه داليل آن ي س عرصه

چنين  ها مردساالرانه بودن ساختار سياسي كشورهاي خاورميانه و هم ترين آن بسيار و شايد مهم

هاي  هاي عرفي و شرعي باشد كه مانع از حضور پررنگ و چشمگير زنان در عرصه محدوديت

از همه طرز نگرش جامعه نسبت به حضور و فعاليت زنان در شود و مهمتر  گوناگون مي

 . دهد تأثير قرار مي هاي مختلف، ميزان مشاركت زنان را تحت عرصه

ي سنتي  ها و باورهاي نادرست در جامعه انگيزه مشاركت زنان گاهي ناشي از وجود انديشه عدم

. عنوان عامل فرهنگي مدنظر است هباشد كه ب ها و استعدادهاي بالقوه زنان مي ما در مورد توانايي

نفس  آميز، زنان را افرادي ضعيف، عاطفي و فاقد اعتماد به هاي منفي و تعصب اين نگرش

ها از سوي ديگر  داوري در واقع همين پيش. شود هاي آنان مي پندارد و مانع بروز شايستگي مي

عمومي  ةبراي حضور در حوز خانه و خانواده فعاليت نمايند و ةها تنها در حوز شود آن موجب مي

: 6938، يهاشم)رو شوند و نتوانند به فعاليت اساسي خود بپردازند  هاي فراوان روبه با چالش

43.) 

هايي از تمايز در الگوي كنش انتخاباتي  هاي كنش سياسي و انتخاباتي زنان بيانگر نشانه واقعيت

 كه زناني. افيايي خواهد بودهاي مختلف جغر هاي اجتماعي و همچنين حوزه آنان در دوران

 روي سياسي مشاركت به بيشتر كمتري دارند عدالت و دانايي، احترام، امنيت، آزادي احساس

 تحقق براي را (خانواده قوميت و) رسمي غير و( دولت)رسمي نهادهاي ها آن زيرا آورند؛ مي

 يها آن است كه در انقالب گواه خيتار. بينند مي ناتوان خود نياز مورد ارزشمند منابع و ها آرمان

ايفاي چنين نقشي . اند نموده فايا يزنان نقش فعال، كه در جهان رخ داده است يبزرگ ياجتماع
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يابي و مشاركت سياسي زنان  پذيري باال براي نقش بيانگر آن است كه خانواده در ايران از انعطاف

 .برخوردار است

عنوان  ارد كه هرگونه مشاركت سياسي بهدر مطالعات خود به اين موضوع اشاره د« ليپست»

براي شناسايي و رفع . هاي اجتماعي و خانوادگي است يافته براي كاهش چالش تالش سازمان

باشند،  ترين كساني كه قادر به حل مشكالت و مسائل مرتبط مي موانع مشاركت زنان مناسب

در ايجاد بينش سياسي، پايگاه تقيد به دين، تأثير خانواده : موضوعاتي همانند. خود زنان هستند

، تمايل به قدرت و مقام، وضعيت (ميزان تحصيالت، ميزان درآمد، شغل)اقتصادي  -اجتماعي

 (.36: 6938هاشمي، )باشند  تأهل و اعتماد سياسي، از جمله عوامل مؤثر مي

 ي اداره دخالت در و حكومتي امور در آگاهانه شركت معناي به را سياسي امور در مشاركت اگر

 زندگي اجتماعي اساس و اجتماعي فعاليت ترين عالي سياسي بدانيم، مشاركت جامعه امور

 اهميت از اين دليل به زنان مشاركت و است مردم ي همه حق سياسي مشاركت. رود مي شمار به

 ايجاد براي بستري مناسب و داده تقليل را ها نابرابري و ها عدالتي بي كه است برخوردار ارزش و

 (.18: 6944الهاشم،  رضوي)كند  مي ايجاد پايدار ي توسعه

ساز براي توسعه اجتماعي كشور  ضرورت تقويت مشاركت سياسي زنان يك موضوع سرنوشت

تر باشد تاريخ توسعه  آوري به آن كندتر و شكل ايجاد آن ناقص رود، كه هرچه روي شمار مي به

. شود وقت حاصل نمي رفتن وقت طاليي هيچ ز ميانگونه كه شايد با ا آن. افتد تأخير مي كشور به

با . نفع توسعه جامعه ما نخواهد ها و مطالبات زنان به گرفتن نيازها، خواسته در هر صورت ناديده

هاي حضور  بايست زمينه توجه به رشد حضور دختران در مراكز آموزش عالي و مجامع علمي مي

 (.36: 6938هاشمي، )اعي فراهم آورد اقتصادي و اجتم -هاي سياسي آنان را در عرصه

هاي سياسي زنان انجام شد، نتايج نشان داد كه زنان  در تحقيقي كه در مكزيك درباره فعاليت

كنند و خود را در تعيين سرنوشت كشورشان  هاي سياسي به نحو مؤثرتري شركت مي در فعاليت

گيري  هاي تصميم در عرصهمشاركت سياسي زنان و حضور بانوان . دانند با ديگران شريك مي

. جويانه تلقي گردد هاي مشاركت اي مناسب براي حضور در ساير عرصه تواند پشتوانه حكومتي مي

دادن به زنان، منجر به شهروندي كامل سياسي  اين نكته عموماً پذيرفته شده است كه حق رأي

ها مشاركت آنان را  بايست با تأمين بسترهاي مناسب در ساير زمينه بنابراين، مي. شود نمي

  .افزايش داد تا زنان از وضعيت مساعدتري براي فعاليت در عرصه سياست برخوردار شوند

 كه نيمي از جمعيت كشور را  دليل اين هاي سياسي زنان به شناخت عوامل مؤثر بر فعاليت



          ...                 ت سیاسی زنان تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارک

نسبت جمعيت خود در سياست حضور داشته باشند و با مشاركت  دهند و بايد به تشكيل مي

اين واقعيتي . هاي مختلف فرآيند توسعه را تسزيع بخشند، امري الزم و ضروري است د زمينهخو

برند؛ مشكالت مشترك  سر مي نظر از فضاي فرهنگي و اجتماعي كه در آن به است كه زنان صرف

شناختي كه  نفس و تلقي منفي از خود داشتن و ساير عوامل روان كمبود اعتماد به. زيادي دارند

اند، هم بخشي از مشكالت زنان در زمينه مشاركت سياسي را تشكيل  ز شرايط جامعهناشي ا

 . دهند مي

 در سرنوشت( زنان) ملت از نيمي دخالت سياسي، بدون ةتوسع به نيل و كامل سياسي مشاركت

ديرباز،  از كه دهند تشكيل مي را انساني اجتماع ةپيكر از نيمي زنان. نيست دسترسي خود، قابل

مشاركت سياسي . بحث بوده است اجتماع، محل و خانواده در آنان تأثيرگذاري و ، نقشجايگاه

 بلند اهداف و سياسي سامان به آن فقدان كه است اي ويژه عملي براي حكومت، داراي منافع

 و گسترده حضور منظور به الزم ةزمين سياسي نظام خرده اگر. كند وارد مي زيان آن مدت

 مردم نظام و كند مي پيدا ميل شدن شخصي سمت به نكند، قدرت همرا فرا مردم تر واقعي

 . (41: 6944نژاد و همكاران،  جعفري)گذاشت  خواهد به افول رو ساالري

 مهم بسيار ايران اجتماعي نظام ي آينده براي سياسي ي روند مشاركت همين دليل پديده به

بنابراين براي ساختن . است ضروري نظام ي ادامه براي آن هاي شناخت ريشه و شود مي ارزيابي

 ي توانايي بالقوه از و بپذيريم و ببينيم مردان كنار در را زنان سياسي نقش متوازن، بايد اي جامعه

 اند، ولي هايي داشته پيشرفت سياسي هاي عرصه در زنان گرچه. بگيريم بهره زمينه اين در زنان

 .است بوده و اندك كمرنگ گان، بسيارنخب سطح در ويژه به زنان نقش كه است اين واقعيت

 گذاشتن سر پشت انقالب و از پس حتي و اند نبوده مستثني قاعده اين از زنان نيز ما كشور در

 از بسياري. است بوده ما حاكم ي جامعه در وضع اين همچنان تحميلي جنگ بحراني هاي سال

 به گوناگون هاي ديدگاه و زوايا زبيش ا كم و و اند بوده ضعف اين يابي علت دنبال به پژوهشگران

 مشاركت به مردان و زنان ناهمساني گرايش كه برآنند شناسان جامعه. اند پرداخته مسئله اين

 اجتماعي اوضاع و محيط. گيرد مي اجتماعي مايه ساختار باشد، از ذاتي كه آن از سياسي، بيش

 به مقيد را آنان و كند يم عوض را آنان و سوي  دهد، سمت مي شكل شهروندان هاي كنش به

 (.694: 6939عابدي اردكاني و قضوي، )كند  اجتماعي مي اوضاع از برخاسته هاي محدوديت

 اين در. بود ايران زنان در ويژه به و مردم سياسي مشاركت اوج با مصادف 1  اسالمي انقالب

 اين از ناشي هاي كاهش پاداش و سياسي مشاركت هاي هزينه رفتن باال رسد مي نظر به ميان
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 به سياسي فعاالن از ها تبديل آن و سياست از زنان كردن دور بيشتر هرچه فعاليت، به نوع

 شود تر كمرنگ مردم مشاركت سياسي قدر هر. است انجاميده سياسي منزويان يا تماشاگران

 و سياسي مشاركت شود، چون كاسته مي آن اقتدار از نيز و حكومت مشروعيت از قدر همان

 حكومت از مردم و برود بين از سياسي مردم مشاركت يكديگرند، اگر ملزوم و يت، الزممشروع

 . دهد اقتدار قانوني خود را از دست مي و حكومتي، مشروعيت نظام بگيرند، اين فاصله

زمان با انقالب مشروطه و  هم: دستیابی زنان به حق رأي از مشروطه تا انقالب اسالمی

 زيزنان ن ياجتماع-ياسيبحث مشاركت س  4 6مرداد   6ر د يملّ يمجلس شورا سيتأس

در . دنديمحروم گرد يرأ قانون انتخابات، زنان از حق بيمجلس و تصو ييبا بازگشا. ديمطرح گرد

 ياسيكه طالب حقوق س يداشت، اول زنان وجودزنان كشور  نيعمده در ب شيآن زمان دو گرا

 ياسيكه مخالف شركت زنان در امور س يم كسانو دو« نسوان يبيانجمن غ»زنان بودند، مانند 

:  694و اردالن،  يخراسان ياحمد) پرداختند يمدارس م جاديو ا يبودند و به بحث سوادآموز

913.) 

است  يملّ يزمان با مجلس شورا زنان هم ياسيتشكل س گانهيدر واقع « نسوان يبيغ انجمن»

متأسفانه اطالعات . پرداخت تيعالو به ف ديگرد ليتشك يقمر   69كه در تهران در سال 

 1 69انجمن در سال  نياست، يآن در دسترس ن يها تيانجمن و فعال نيدر مورد ا يچندان

، ينينائ خان يقل يرابطه مرتض نيسازد و در هم يخود را علن يها تيتا فعال ديكوش يقمر

مجلس در مورد  ندگانياما نما. موضوع را در مجلس مطرح نمود نياصفهان ا نيمالك ندهينما

قابل مذاكره « نسوان يبيانجمن غ»و نظر حاكم بر مجلس آن بود كه  دندينرس جهيآن به نت

 (.1 : 6946خسروپناه، ) ودنم يريآن جلوگ تياز فعال ديو با ستين

 يطور قطع از حق رأ قانون انتخابات، زنان به بيو تصو يملّ يمجلس شورا ليبعد از تشك

كه از حق انتخاب يكسان» يقمر 3 69دهم قانون انتخابات مصوب  براساس ماده. محروم شدند

كه تحت  ييها كه خارج از رشد و آن يكسان . نسوان  .6: كردن محرومند عبارت بودند از

اسالم در حضور  فيحن نيشان از د كه خروج ياشخاص .8 يتبعه خارج .9هستند  يشرع ومتيق

ورشكستگان  .1سال دارند  1 كه كمتر از  يخاصاش . باشد  دهياز حكام شرع به ثبوت رس يكي

قتل و سرقت  نيمرتكب .4معاش كنند  شرفانه يب ليكه به وسا يو اشخاص انيمتكد .1 ريبه تقص

كه بر ضد  ياسيس نيمقصر .3اند  شده ياسالم يقانون دودكه مستوجب ح ينيمقصر ريو سا

قانون  زدهيو براساس ماده س «اند و اقدام كرده اميو استقالل مملكت ق ياساس حكومت ملّ



          ...                 ت سیاسی زنان تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارک

ابناء و )شاهزادگان بالفصل  .6»: كه از انتخاب شدن محرومد عبارتند از يانتخابات اشخاص

 يو اهل نظام بر هيو نظم هيامن نيمستخدم .8 يرجتبعه خا .9نسوان  . ( اخوان و اعمام پادشاه

در قلمرو  شانيا نينحكام كل و جزء و معاو .  يمنصبان افتخار به استثناء صاحب يو بحر

 (.181: 6943، يو شوهان يعسگر)« خود تيدر قلمرو مأمور هيمال نيمأمور .1خود  تيمأمور

يافتگي  توان براساس سطح توسعه هاي اصلي مشاركت زنان در انتخابات را مي يكي از نشانه

اند تو هاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت نيز مي طبقات اجتماعي و حوزه. سياسي تبيين نمود

هاي تمايز  توان نشانه در چنين شرايطي مي. انعكاسي از سطح مشاركت سياسي را منعكس سازد

و ضرورت  تينظر به اهم. را مشاهده نمود 63و  6در الگوي كنش انتخاباتي زنان منطقه 

هايي از  تواند نشانه بندي رسيد كه انتخابات مي توان به اين جمع ، ميمشاركت زنان در توسعه

  .كنش شهروندان در مناطق مختلف اجتماعي را منعكس سازدتمايز 

با  ييسو منظور هم دولت واژه مرد را از ماده ششم و نهم قانون انتخابات به  698در شهريور 

 تياما در نها. مخالفان همراه شد ديقانون با واكنش شد نيا بيتصو. روح مشروطه حذف نمود

در  دايو كاند دهنده يعنوان رأ بار به نينخست ينان براانتخابات برگزار و ز  698 وريشهر 96در 

 يملّ يمجلس شورا ي دوره نيكميو  ستيزن وارد ب ي ندهيشركت نموده، شش نما انتخابات نيا

:  694و اردالن،  يخراسان ياحمد) افتنديبه مجلس چهارم سنا راه  زيزن ن ي ندهيشده و دو نما

گرفت و  يجا يملّ يمجلس شورا بونيبود كه در تر يزن نينخست، يدولتشاه زيمهرانگ(. 6 8

 رانيا تيمشروط، يو اجتماع ياسيس ةاز افراد جامعه در عرص يميحضور ن باداشت كه  انيب

 (.188: 6943، يو شوهان يعسگر)كامل شد 

موضوع مشاركت سياسي : مشارکت سیاسی زنان در دوران بعد از انقالب اسالمی ايران

پذير همراه بوده  هايي از كنش انگيزشي، ابهام و روندهاي برگشت با نشانهزنان در ايران همواره 

مشاركت سياسي زنان ايراني از زمان انقالب مشروطه به گونه تدريجي آغاز شد، اما تاثير . است

شايد بتوان به اين موضوع اشاره داشت كه . محدودي در روند توسعه سياسي ايران داشته است

توسعه اجتماعي . بطه مستقيمي با ميزان توسعه اجتماعي كشورها داردمشاركت سياسي زنان را

 . وجهي افزايش يافتت  هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي به ميزان قابل ايران در سال

گونه تدريجي نقش  و به ويژه در دوران بعد از پيروزي انقالب اسالمي، به6981هاي دهه  در سال

در چنين . هاي سياسي افزايش يافته است مربوط به رقابتمشاركتي زنان ايراني در فضاي 

هر يك از . رسد كه مطالب بيشتري در اين ارتباط توليد شده است شرايطي طبيعي به نظر مي
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شناسي سياسي جديد تالش دارند تا تبييني از نقش زنان در روند مشاركت  پردازان جامعه نظريه

توان تابعي از  بيان چنين رويكردي را مي. دهندسياسي و الگوي كنش انتخاباتي آنان ارائه 

توسعه ابزارهاي ارتباطي، گسترش محيط شهري و روندهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي 

 .اي در ايران دانست مرحله

 

 شناسی روش

جامعه آماري يا پژوهش شامل خبرگان .انجام شده است –دلفي  -پژوهش حاضر با روش كيفي

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و سقف خبرگان  61ميان آنها  شوند كه از سياسي مي ةحوز

گيري  ها نشان داد كه تقريبا در پايان نمونه اشباع نظري تعيين گرديد و بررسي ةمبتني بر قاعد

هاي جديد يا نوظهوري به دست  هاي خبرگان هم سطح بوده و ديگر اطالعات و داده بيشتر گفته

 ةهمچنين در اين پژوهش شيو. نفر متوقف گرديد 61ري با سقف گي آيد و بنابراين نمونه نمي

نخبگاني كه )گيري، هدفمند اطالعات محور بوده است و نخبگان براساس هدف پژوهش  نمونه

و ميزان اطالعات ( اند مشاركت سياسي زنان صاحب تاليفات و كارهاي پژوهشي بوده ةدر حوز

شد از اطالعات بااليي  س ارزيابي آثار آنها تصور مينخبگاني مدنظر قرار گرفتند كه بر اسا)آنها 

باز و گاهي  ةبه عنوان نمونه انتخاب شدند و نظرات آنها بر اساس يك پرسشنام( برخوردارند

حضوري اخذ گرديد و در نهايت اطالعات حاصل از  ةدار و مصاحب نيمه باز يا نيمه ساخت

ها استخراج  ، محوري، و گزينشي مقولهها پياده سازي شده و از طريق كدگذاري باز مصاحبه

 .ها ساخته شد و ارتباط آنها در قالب يك مدل نظري طراحي گرديد شدند و بر اساس آنها مفهوم

 

 يافته ها و نتايج

ها با كسب اجازه از مصاحبه شوندگان ثبت و سپس در قالب  در تحقيق حاضر، تمام مصاحبه

ها با توجه به ماهيت كيفي، اطالعاتي كه  تحليل دادهبراي تجزيه و. هاي ثبت نتايج، ثبت شد فرم

هاي كيفي،  از مصاحبه بدست آمده و استخراج مفاهيم مشابه در آنها از روش كدگذاري داده

هاي كيفي پژوهش عمدتاً براساس مصاحبه و ثبت آراء نظري نويسندگان  يافته. استفاده گرديد

 .حاصل شده است

نيمه ساختاريافته با خبرگان و  ي و مصاحبهاي  از روش كتابخانه در اين پژوهش ابتدا با استفاده

و  ها، شناسايي و انجام كدگذاري باز و محوري شاخص MAXQDAافزار آن در نرمسازي  پياده
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ها به تائيد نهايي  دلفي، شاخصاي  سه مرحلهتلخيص گرديد و سپس با استفاده از روش 

 مدل نهايياز كدگذاري گزينشي، چارچوب نهايي خبرگان رسيده و در مرحله بعد با استفاده 

هاي پژوهش حاصل از روش دلفي و كدگذاري پرداخته  در اين بخش به يافته. شكل گرفت

 .شود مي

مفهوم به دست آمد كه در قالب  4كد و  84در اين مرحله  :مراحل کد گذاري باز و محوري

مرحله با  9نفر از خبرگان طي  61از در اين خصوص ،  آورده شده اند vvvv جدول شماره ي 

به ميزان اهميت هر   تا  6توزيع پرسشنامه دريافت نظر شد و سپس با اختصاص امتياز 

مبناي  و با در نظر گرفتن(  امتياز )خيلي زياد  تا ( 6امتياز )صورت خيلي كم  شاخص به

ص در شاخ 8پذيرش هر شاخص،  براي)تايي    ليكرت طيف داشتن دليل به 9 ≤ ميانگين

حذف  9ي دوم دلفي به دليل داشتن ميانگين زير  شاخص در مرحله 9ي اول دلفي و  مرحله

 دست نتايج به. يد نهايي خبرگان رسيدأيشاخص به ت 84ي آخر  نهايت در مرحله شدند و در

صورت  به 6 شده توسط خبرگان در جدول هاي بررسي دلفي و شاخص ةگان آمده از مراحل سه

 .شده است ادهنشان دبندي  جمع

 
 گانه تحقیق دلفی بندي ادوار سه جمع:    جدول 

كد گزادي ) مولفه (كد گزاري باز)شاخص وزن

 (محوري

 رديف

 6 يا نهيعوامل زم تربيت-6 6

 مذهب-  6

 پايگاه اجتماعي و اقتصادي-9 6

 تحصيالت-8  

 وضعيت تاهل-  6

 سنت ها-1  

 طبقه اجتماعي-1 1

 سن-4 4

   زهيعوامل درون انگ رضايت دروني-3 6

 عوامل روانشناختي-61 6

 امنيت دروني-66 6
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 گرايشات و تمايالت- 6 9

 سازي تصميم-69 6

 حس ارائه خود-68 6

 9 يعيعوامل تطم ها و عوامل تهييج كننده مشوق- 6  

 هاي مالي محرك-61  

 ارائه آگاهي كاذب-61 6

 سودمنديكسب -64 6

 خريد و فروش رأي-63 6

 8 عوامل دوربرد ذهنيت مثبت-1  6

 خاطرات-6   

 اثرگذاري بر انگيزه-   6

هاي  باورها و ارزش هاي اجتماعي ها و يا سنت گيري ارزش تغيير مسير شكل-9  6

 قيشده از طر غيتبل

 يارتباط جمع ليوسا

  

 امكان تأثيرگذاري باال-8  9

 ادگيري از طريق ابزارهاي ارتباط جمعيي-   6

 احساس تعلق اجتماعي-1  6

 افزايش يا كاهش سرمايه اجتماعي-1  6

پذيري و  جامعه تالش براي بهتر شدن شرايط جامعه-4  6

 ياعتماد اجتماع

1 

 اطمينان و اعتماد به جامعه در سطح فردي و نهادي-3  6

 احساس مثبت به جامعه-91 6

 ها و باورهاي جامعه دروني ساختن ارزش-96 6

 ايجاد بستري براي اعتماد و كشش سياسي- 9 6

 هاي مشاركت محور مبتني بودن بر ارزش-99 6

 تأثير مدت دار و در طول زمان-98 6

 1 يخانوادگ طيشرا اقتصاد خانواده- 9 6

 فضاي ذهني خانواده-91 6

 سياسي بودن خانواده-91 6

 اعتمادي خانواده به مشاركت اجتماعي فاصله و بي-94 6

 اجتماعي شدن فرزندان يا اعضاي خانواده  نحوه-93  
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 مياشاعه مفاه سازي فرهنگ مشاركت سياسي نهادينه-81  

 ياجتماع يفرهنگ

4 

 آگاهي سياسي-86 6

 حمايت از محرومان- 8 6

 رفاه اجتماعي-89 6

 تعامل شهروندي-88 6

 تساهل- 8 6

 عدالت-81  

 احساس امنيت-81 6

 آزادي بيان-84  

 

براي نشان دادن روابط ميان مفهوم، ابعاد و  پاياندر  (:انتخابی)مرحله کد گزاري گزينشی

 افزار خروجي نرم 6 آمده، كدگذاري گزينشي انجام گرفت كه در شكل دست بههاي  مؤلفه

MAXQDA64  داده شده است شي نشاندر كدگذاري گزين. 

 :باشد ها مدل نظري به شكل زير مي با توجه به مفاهيم و مقوله

 
 MAXQDA 2افزار  در نرم (انتخابی)کدگذاري گزينشی:    شكل
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 گیري  نتیجه

شناسي فرهنگي و اجتماعي ارتباط  نتايج به دست آمده بيانگر اين واقعيت است كه مدل جامعه

به همين دليل است كه شناسايي ابعاد مدل . ياسي زنان داردمستقيمي با موضوع مشاركت س

دهد كه بين اهداف و مفاهيم مطرح شده  شناسي مشاركت سياسي زنان نشان مي جامعه

توان در ارتباط با اشاعه مفاهيم  اين هماهنگي را مي. اي وجود دارد جانبه هماهنگي و ارتباط همه

ني، الگوي كنش ارتباطي با وسايل ارتباط جمعي هاي درو فرهنگ اجتماعي، خانوادگي، انگيزش

 . شود باشد كه منجر به شكل خاصي از اعتماد اجتماعي مي پذيري مي هايي همانند جامعه و مولفه

 ياسيثر بر مشاركت سؤم ياجتماع - يعوامل فرهنگ يجامعه شناختمدل ابعاد  ييشناسا. 6

 :زنان

ثر بر مشاركت ؤم ياجتماع-يعوامل فرهنگ يناختشجامعههاي مدل  با استفاده از مصاحبه مولفه

. 8اي،  عوامل زمينه.9شرايط خانوادگي، . اجتماعي، -اشاعه مفاهيم فرهنگي .6كه  زنان ياسيس

شده از  غيتبلهاي  باورها و ارزش .1عوامل دوربرد، -1عوامل تطميعي، .  انگيزه،  عوامل درون

 . باشند شناسايي گرديد عتماد اجتماعي، ميپذيري و ا جامعه. 4ي و ارتباط جمع ليوسا قيطر

، ياجتماع ةتوسع ي واسيمشاركت سدر زمينه وجود رابطه بين  6944، يباصربراساس پژوهش 

در مورد وجود همبستگي بين   691نگتون، يهانتي، همچنين پژوهش اسيو س يفرهنگ

 و قيقات علمي، تحاسيمشاركت سو انعطاف،  تيقابل، يريپذ تحول با يفرهنگ يريپذ بيآس

 پارامتر مشاركت و غيره در ارتقاء با موضوعيت رابطه بين جامعه، سنت، فرهنگ 6931همكاران،

نظام  ي بااسيمشاركت سدر مورد رابطه  6941و گوئل،  لبرثيمسياسي، همچنين پژوهش 

و راستا بوده  ي، نتايج اهداف تحقيق با مباني نظري هماجتماع تيفعال ي وده رفتار رأي، ياسيس

 . همخواني دارد

 هاي محرك برات اشاره نموده و بيان كرده كه در پژوهش خود به ديدگاه  691همچنين مصفا، 

 سياسي، رأي مباحث در و شركت سياسي اخبار به فرا دادن و گوش خواندن مانند سياسي

ظر بنا به ن. باشد ثيرگذار ميأي تاسيمشاركت سسياسي در  امور طبقاتي، اداره دادن، مبارزه

 ، مشاركت سياسي، سن، طبقه اجتماعي، ميزان تحصيالت، گرايش6938فاطمه،  بني و پناهي

هاي سياسي، رضايت سياسي، محل زندگي، نوع اشتغال و ساير عوامل فردي نقش مهمي در 

شود،  انجام سياسي ةانگيز با كه عمل هر ، اعتقاد دارد به111 ، 6برادول. دارد ياسيمشاركت س

                                                           

6  -  Broadwell Wendell. 
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 حزب يك در عضويت و امكانات، ارتباط، يا پول پرداخت و نقدي ن، كمكداد رأي مانند

 خشونت راهپيمايي، اعتراض در يك كاال، شركت دولتي، تحريم مقام يك براي سياسي، تالش

سياسي  سياسي با مشاركت ي شود و رابطه انگيزه گفته مي سياسي مشاركت ها اين امثال و آميز

 در نظريه خود، وجود رابطه بين موقعيت 6338، 6ست و دازهمچنين ليپ. را تاييد نموده است

فرد با مشاركت سياسي را  مذهبي و سياسي موقعيت اجتماعي و موقعيت خانواده؛ اقتصادي

 . اثبات نموده است

هاي سياسي، ميزان مشاركت سياسي  نيز در تحقيقات خود به تاثيرمهارت 6919اينگلهارت، 

در نوع نگرش زنان نسبت به توانمندي سياسي خود اشاره سطح تحصيالت و تفكر در سياست، 

اعتقاد دارد هرچه طبقه اجتماعي فردي باالتر باشد، دايره،  6346،  همچنين مارجر. نموده است

نيز در تحقيقات خود بيان كرده  6318دال،  .شدت، و اهميت مشاركت سياسي وي بيشتر است

ميزان . يابد مشاركت سياسي آنان نيز افزايش مي رود كه هرچه ميزان تحصيالت افراد باالتر مي

طور غيرمستقيم نيز با باال بردن منزلت اجتماعي و اثربخشي سياسي افراد، در  تحصيالت به

هاي مربوط  در مجموع مطابق با مباني نظري تحقق و نظريه. گذارد مشاركت سياسي آنان اثر مي

 .گردد ي، نتايج تحقيق حاضر، تبيين مياسيثر بر مشاركت سؤم ياجتماع - يعوامل فرهنگبه 

موثر بر مشاركت سياسي بر  يخانوادگ طيشرانتايج تجزيه و تحليل در اين پژوهش نشان داد 

نتايج . تاثير گذار است دور برد عواملي و عيتطم عوامل، زهيدرون انگ عواملي، ا نهيعوامل زم

 111 ، 9برادول و 6938فاطمه،  يبن و و پناهي  691و مصفا،  6931همكاران،  و تحقيقات علم

و ميلبراث و گوئل،  6318دال،  و 6346،  و مارجر 6948، يكالنترو  6338، 8و ليپست و داز

 .نمايد نيز اين رابطه را تاييد مي 6941

ان، يب يهمچون آزاد ياسيس، ياجتماع -يفرهنگ مياشاعه مفاه نيب رسد ينظر م -4فرضيه

 يزنان رابطه معنادار ياسيو مشاركت س ين، تعامل شهرونداز محروما تيتساهل، عدالت، حما

 .وجود دارد

                                                           

6 - Lipset, M, Doz, R. 

 - Marger, Martin N. 

9  -  Broadwell Wendell. 

8 - Lipset, M, Doz, R. 

 - Marger, Martin N. 
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ي موثر بر اجتماع -يفرهنگ مياشاعه مفاهنتايج تجزيه و تحليل در اين پژوهش نشان داد 

تاثير  دور برد عواملي و عيتطم عوامل، زهيدرون انگ عواملي، ا نهيعوامل زممشاركت سياسي بر 

 و 6941و گوئل،  لبرثيم و 6931همكاران،  و و علم 6944، يباصرنتايج تحقيقات . گذار است

و ميلبراث و  6346مارجر،  و ( 11 )وارن و  (113 )  كالرك مكو  6338، 6ليپست و داز

 .نمايد نيز اين رابطه را تاييد مي 6941گوئل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 - Lipset, M, Doz, R. 
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 منابع

 فارسی

 بن اسماعيل البيروت المعارف مكتبه رسوم، الناش جلد(.  639. )عمر بن كثير، اسماعيل ابن 

 .بوالفداء القريشيا كثير بن عمر

 سناتور، تهران، توسعه(.  694. )اردالن، پروين خراساني، نوشين؛ احمدي. 

 سياسي مشاركت بر مؤثر عوامل بررسي(. 6939. )شهرياري، ابوالقاسم اطهري، حسين؛ 

،   ، شماره 6 سياست، دوره و توسعه در زن. بوشهر شهر زنان موردي ةمطالع زنان؛

 1 - 41. 

 خانواده كاركرد و ساختار نقش بر تأكيد با خانواده؛ شناسي جامعه(. 6911. )اعزازي، شهال 

 .زنان مطالعات و روشنگران: معاصر، تهران دوران در

 مرندي، زهره نژاد، اميد؛ عيسي قاضي، محمودرضا؛ رهبر زاده، سيدجواد؛ جمعه امام .

 ميان در سياسي مشاركت و نسبي محروميت احساس ميان ةابطر بررسي(.  693)

 .6 ، شماره4 سياسي، سال دانش ي دوفصلنامه. اصفهان دانشگاه دانشجويان

 وتر،  مريم ةصنعتي، ترجم پيشرفته جوامع در فرهنگي تحول(. 6919. )اينگلهارت، رونالد

 .كوير: تهران

 اجتماعي -سياسي مشاركت و ها آگاهي بر مؤثر عوامل بررسي(. 6944. )باصري، احمد 

،  6 شماره،  خانواده، سال و زنان دفاعي -فرهنگي مسلح، فصلنامه نيروهاي هاي خانواده

 . 3-18صص

 جمهوري رياست انتخابات نهمين در مردم مشاركت بررسي(. 6941) پرچمي، داود .

 . 4-91 ، صص9  انساني، شماره علوم پژوهشنامه

 مشاركت و سياسي فرهنگ(. 6938. )السادات ، سميهفاطمه بني پناهي، محمدحسين؛ 

 .14- 9 ، صص14 اجتماعي، شماره علوم فصلنامه. زنان سياسي

 تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر (. 6938. )اله؛ نادي، سعيد تيموري، عباد؛ اكبري، نعمت

، فصلنامه مجلس و  693جمهوري ايران در سال  ميزان مشاركت در انتخابات رياست

 .919-19 ، صص 49، شماره   ، سال راهبرد
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 ديدگاه از سياسي مشاركت بهبود رد مؤثر عوامل(. 6931. )ساربان، وكيل حيدري 
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 زنان سياسي مشاركت بر مؤثر اجتماعي عوامل ررسيب(. 6938. )احمد هاشمي، سيد 

 و زن پژوهشي -علمي ي ، فصلنامه(المرد شهرستان سال 93 تا 64 زنان: موردي مطالعه)

 . 61-41 ، صص6 ، شماره1 جامعه، سال
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