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رابطه بين خودپنداره و مشارکت سياسی زنان در شهر تهران 
در سال 1386

مقدمه: امروزه به منظور ایجاد توسعه سیاسی، مشاركت همه آحاد جامعه 
در امور سیاسی ضروری است. بنابراین مشاركت زنان در همه فعالیت های 
می توان  به نحوی كه  است؛  سیاسی  توسعه  الزمه  سیاست  مانند  اجتماعی 
گفت اقلیت بودن زنان در امور سیاسی، موجبات ناتمامی دموكراسی را در 
جامعه فراهم می كند و شناخت عوامل مؤثر بر آن مانند خودپنداره از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین 

خودپنداره و مشاركت سیاسی زنان شهر تهران است.
هدف  ازنظر  و  )پیمایش(  توصیفی  مسیر  ازنظر  تحقیق  روش  روش: 
كاربردی بوده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 
در بین 389 نفر از زنان شهر تهران واقع در سن مشاركت سیاسی كه با روش 

نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، جمع آوری شده است.
از  تصور  اجتماعی-اقتصادی،  طبقه  از  تصور  مؤلفه های  بین  یافته ها: 
مذهب، عقیده و پندار نسبت به شخصیت، تصور از جنسیت خود، تصور 
نسبت به سن خود و ادراک نسبت به توانایی های خود با مشاركت سیاسی 
كل  از  درصد   41/7 زنان  خودپنداره  درمجموع  كه  دارد  وجود  رابطه  زنان 

واریانس مشاركت سیاسی آنها را تبیین می كند.
بحث: بنابراین می توان گفت كه آنچه متضمن مشاركت باالتر است عمال 
در دل شاخصه های توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه متبلور می شود. 
پس می توان ادعا كرد كه هرچقدر عرصه سیاست و جامعه دمكراتیك تر و 
و  خود  از  زنان  درک  باشد،  پذیرفته تر  جامعه  در  جنسیتی  مدارای  فرهنگ 
توانایی های خود و به طوركلی خودپندارگی آنان از خود بیشتر می شود و این 
زمینه را برای حضور پررنگ تر زنان در هر حوزه در جامعه افزایش می دهد، 
همچنین مشاركت در فضاهای بسته اجتماعی به اشكالی نو جلوه گر می شود 
با  خردتر  بسترهای  و  محله  اجتماع  در سطح  نهادی  تغییر  برای  را  راه  كه 
هدف آماده سازی جامعه در جهت اثرگذاری بیشتر زنان فراهم می كند. تمامی 
متغیرهای زمینه ای و مستقل تحقیق در چارچوب تحوالت ساختاری زنان 
قابل فهم است و این جز به تحول كیفی از خودپنداری جمعی زنان از خود 

نبودهاست.
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Abstract
Today, in order to create political development, the par-
ticipation of all sections of society in political affairs is 
essential. Therefore, the participation of women in all so-
cial activities such as politics is a prerequisite for political 
development, so that women even as minorities in politics 
would contributes to the unfinished democracy of soci-
ety. Knowing the factors influencing this matter such as 
self-concept is also important. The purpose of this study is 
to investigate the relationship between women’s self-con-
cept and their political participation. The research method 
in this study was descriptive (survey) and purposeful. The 
data were collected using a researcher-made questionnaire 
in the form of field operations and statistical population 
of all women in Tehran at the age of political participa-
tion. According to the number of statistical population 
(3,500,000), the sample consisted of 389 persons based on 
Cochran formula. The stratified random sampling method 
was used. The final result of the research is more likely to 
be based on the research conducted on the components of 
the research namely one’s perception of socio-economic 
class, one’s own religion, one’s belief, perception of one’s 
personality, and one’s perception of one’s own gender. 
There is a significant relationship between women’s per-
ception of their age, their perception as regards their abili-
ties, and their political participation. Also, a total of 41.7% 
of the overall variance in political participation is self-
explanatory. Thus, it can be said that higher participation 
implies a crystallization of the characteristics of the politi-
cal, economic, and cultural development of society. Thus 
it can be claimed that the more democratic the politics and 
society are, the more tolerant the culture of sexuality is, 
the bolder the presence of women is likely to be.
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Extended Abstract
Introduction: Political participation is seen as one of the major indicators of de-
velopment. As part of the human capital of any society, women can play a deci-
sive role in governing the country with their political participation. In the process 
of changing patterns of life, the phenomenon of “political participation” means 
“opportunities for many citizens to engage in political affairs” and it can also be 
referred to as a point of intersection of cultural and political structure in any soci-
ety. Political participation can be meaningful at both mass and elite levels, but in 
any case, it has always been prevalent among different sections of society, both 
men and women.So women in every society appear to be a central force whose 
employment and activities along with men as part of the active population of so-
ciety have a great impact on the growth, development, and building of society, but 
when women are involved in the process of political participation in a way, like 
downtown voters, they only go to the polls on the elections day.
The widespread propaganda of enemies in political and soft warfare and their cul-
tural aggression and their major efforts are focused on reducing political participa-
tion, especially that of women, with excuses such as the lack of democracy and 
oppression of women in political, social, cultural, and other spheres. A scientific 
study of the factors that influence women’s participation and their attitudes in this 
regard, and especially the factors such as self-concept, which influence the process 
of women’s development and personality formation during their life experiences, 
can be of great importance and necessity. Thus, in general, women’s participation, 
especially in politics and decision-making, plays an important role in the develop-
ment and modernization of each country. Besides, taking the importance of this 
partnership into account, every country should strive to remove the cultural, so-
cial, political, and economic barriers to women’s participation so as to re-socialize 
women and understand their abilities to provide the ground for the growth and 
prosperity of society in all fields. Therefore, regarding the relationship between 
political participation and self-concept, it is also important to build on women’s 
personal experiences in the field of political participation and to influence their 
relationship with the environment of fundamental change.
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Method: The research method in this study was descriptive (survey) and purpose-
ful. The statistical population of the study consisted of all women of Tehran who 
were of political age and eligible to participate in political activities, including 
elections. According to the Census of 1395 (2016) in Iran, the number of these 
people is about 3.5 million. In this study, Cochran formula was used to determine 
the sample size. According to the statistical population, the sample was composed 
of 389 persons. Also, multi-stage cluster sampling was used to select and access 
the samples. For this purpose, Tehran was first divided into 22 municipal districts 
as the first cluster. Then, four districts were randomly selected from among the 
22 districts. Based on sampling, districts no. 2, 6, 14, and 17 were selected. Then, 
in the selected areas, the second clustering, namely, the designation of neighbor-
hoods was performed, and three neighborhoods in each district were selected us-
ing simple random sampling. Cronbach’s alpha coefficient was used to estimate 
the reliability of the questionnaire. In order to ensure the reliability of the ques-
tionnaire, pre-test was performed on 26 statistical population before data col-
lection. Cronbach’s alpha for both scales of political participation (0.724.) and 
self-concept (0.753) indicates the reliability of these scales and the high internal 
consistency and consistency of the items.
Findings: Based on the results of the background variables (respondents’ image), 
it can be stated that the highest level of education was for bachelor degree holders 
(37%), indicating the appropriate level of education of the respondents to collabo-
rate with the researcher. The highest age ratio was related to 18-27 year olds (30%) 
and the highest marriage rate was married (51%).



رابطه بین خودپنداره و مشارکت سیاسی زنان در شهر تهران در سال 1386
Recognition of the components of the social base ...

137      

Investigating the Relationship between Variables and Women’s Politi-
cal Participation

Independent variables statistical test Correlation 
(%)

Sig
(%)

socio-economic class Pearson 795 0.057
Imagine one’s religion Pearson 202 0.048

Belief and perception of one’s 
personality

Pearson 584 0.003

One’s perception as regards 
gender

Pearson 498 0.009

One’s perception of one’s own 
age

Pearson 295 0.017

One’s perception of one’s own 
abilities

Pearson 441 0.011

Discussion: In the end, it can be said that understanding the factors that influence 
political participation, especially among women who make up half of the country’s 
active population, is very important in the fate of the country because if they do 
not participate, democracy will not literally exist in the current society. The right 
choices are not made in different elections and political events. The notion that 
women are based on the status of society and the patriarchal system in a way that 
makes them inferior to men and weaker than them makes them incapable of choos-
ing right or inclined to participate in political affairs and political participation, 
and women perceive themselves to be so. Besides, their religion, age, abilities, 
and gender, if reinforced, could well form a high level of political participation in 
the society, which also confirmed the relationship between the two variables, and 
whatever the women’s perception as regards themselves and their religion, gender, 
and their abilities and age, and generally high level of self-concept, have greater 
level of political participation and democratic system. 
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مقدمه
مشاركت سیاسی به عنوان یكی از شاخص های عمده توسعه تلقی می شود. زنان به عنوان 
بخشی از سرمایه های انسانی هر جامعه، با مشاركت سیاسی خود می توانند نقش تعیین كننده ای 
در اداره كشور داشته باشند. در روند تحول در الگوهای زندگی، پدیده »مشاركت سیاسی« 
)داوكینس1،  سیاسی«  امور  به  شهروندان  از  زیادی  شمار  پرداختن  »فرصت های  معنای  به 
2017( و به عنوان نقطه تالقی ساختار فرهنگی و سیاسی در هر جامعه ای است. در حقیقت 
اندیشه مشاركت سیاسی عبارت است درگیرشدن توده های مردم در فعالیت سیاسی و تعیین 
سرنوشت خود و تنها از این رهگذر است كه زمینه های ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق 
می یابد. مشاركت سیاسی می تواند در دو سطح توده )مانند شركت در انتخابات، عضویت در 
احزاب و انجمن ها و تجربه های اجتماعی( و نخبگان حضور در مجلس، قوه مجریه و داشتن 
مناصب عالی)كاظمیپور، 2010( معنا یابد؛ ولی درهرصورت، در بین اقشار مختلف جامعه 
اعم از زن و مرد همواره مطرح بوده است. هر جامعه ای برای تحقق اهداف توسعه گرایانه، 
فعال در جامعه  برای حضور  زنان  بهره گیرد. در گذشته  انسانی خود  منابع  تمامی  از  باید 
ترتیب  به همین  و  منتهی می شد  به خانه  آنان  فعالیت  بیشتر  و  بودند  مواجه  با محدودیت 
و  نقششان  كه  بودند  پذیرفته  خود  گویی  می گرفت،  شكل  آنها  شخصیت  و  جامعه پذیری 
وظیفه شان فقط در خانه و رسیدگی به امور آن معنا می یابد اما با گذشت زمان این خودپنداره 

تغییر پیدا كرد و رفته رفته دگرگون شد.
پایگاه زنان، در جامعه ایران، در چند دهه اخیر تحوالتی را تجربه كرده است. انبوه زنان 
كه غالبا در جامعه ایرانی در حاشیه مناسبات اجتماعی و سیاسی نگه داشته شده بودند، با 
افزایش سطح سواد و گسترش آموزش عالی به ارتقای توانمندی های خود دست یافته اند و 

هم اكنون طالب سهم بیش تری از مدیریت سیاسی جامعه اند )حسینی و همكاران، 2013(.
1.Dawkins
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بنابراین زنان هر جامعه، نیروی محوری و بنیادی محسوب می شوند كه اشتغال و فعالیت 
آنان دوشادوش مردان به عنوان بخشی از جمعیت فعال جامعه، تأثیر فراوانی در رشد، توسعه 
و سازندگی جامعه دارد؛ ولی هنگامی كه حضور زنان در فرآیند مشاركت سیاسی به گونه ای 
است كه همانند رأی دهندگان سربه راه، تنها در روز رأی گیری پای صندوق ها حضور پیدا 
جامعه  در  اجتماعی  آسیب  یا  بحران  یك  ایجاد  سبب  امر،  این   ،)2002 می كنند)حافظیان، 
روند  شدن  نهادینه  و  شكل گیری  در  سازنده ای  و  فعال  نقش  ایران،  زنان  اگرچه  می شود. 
انقالب اسالمی داشته اند، ولی آن چنان كه شایسته است از سهم متناسب در ساخت قدرت 
حضوری  قدرت،  مناصب  و  تصمیم گیری ها  و  مواضع  در  و  نشده اند  برخوردار  سیاسی 
و  عضویت  خانواده،  اقتصادی  و  اجتماعی  خاستگاه  مانند  عواملی  همواره  دارند.  كمرنگ 
فعالیت فرد در انجمن ها، فعالیت والدین و دوستان فرد در انجمن های مختلف، تمایل فرد به 
مشاركت، تمایل والدین و دوستان فرد به مشاركت در میزان مشاركت سیاسی زنان و مردان 
تأثیرگذارند. با توجه به افزایش تقاضای زنان برای مشاركت و زمینه های نهادی كه همچون 
سد یا موتور حركتی عمل كرده و ... سنجش و بررسی علمی عوامل تأثیرگذار بر مشاركت 
فرایند  در  كه  مانند خودپنداره  عواملی  بررسی  به ویژه  و  زمینه  این  در  آنان  نگرش  و  زنان 
تكوین و شكل گیری شخصیت زنان در طی تجارب دوران زندگی تأثیرگذار است، می تواند 
اهمیت و ضرورت زیادی داشته باشد. بنابراین به طوركلی مشاركت زنان ، خاصه در عرصه 
سیاست و تصمیم گیری، نقش مهمی در توسعه و نوسازی هر كشور دارد و با درک اهمیت 
این مشاركت، هر كشوری باید تالش كند كه موانع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
مشاركت زنان را رفع كند تا با جامعه پذیری دوباره زنان و درک و شناخت از توانایی های 

خود، زمینه دست یابی به رشد و شكوفایی جامعه در همه عرصه ها فراهم آید.
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چارچوب نظری
اما  دارند،  وجود  نیز  كهن  و  گذشته  تمدن های  در  سیاسی  مشاركت  مصادیق  هرچند 
بحث از مشاركت به عنوان یك مسئله نظری و مالک سنجش مشروعیت، مختص دولتهای 
مدرن است كه به موازات تغییر در مفهوم سیاست و نظام سیاسی از قلمرو دولت به دایره 
را هر  نظام سیاسی  رابرت دال در سال 1963  وسیع تر عمل سیاسی صورت گرفته است. 
الگوی ارائه شده از رفتار سیاسی بشر تعریف می كند كه شامل نوع خاصی از وجود سیاسی، 
قدرت، اقتدار و حكومت است. طبق این تعریف از زندگی روزمره سیاسی، به نظر می رسد 
كه سیستم سیاسی عالوه بر شكل صوری و عام حكومت، الگوی رسمی و غیررسمی روابط 
انسانی را نیز شامل می شود كه در تصمیمات یك دولت یا حكومت تأثیر می گذارد. براساس 
این تعریف از نظام سیاسی كه بسیار فراتر از نهادهای رسمی دولت است مشاركت سیاسی 
كه شهروندان خصوصی  كرد  تعریف  اعمال  و  فعالیت ها  از  به مثابه مجموعه ای  می توان  را 
به وسیله آن اعمال در جستجوی نفوذ یا حمایت از حكومت و سیاست خاصی هستند. این 
تعریف دو سوی رقابت و حمایت را به عنوان دو زیرمجموعه شاخص مشاركت تلقی می كند 
دارند عوامل  تأكید  آن  به  زمینه  این  در  كه صاحبنظران  عواملی  دیگر  از  )فیرحی، 1998(. 
روان شناختی و متغیرهای حوزه های شخصی افراد است كه یكی از مهم ترین این عوامل كه 
می توان آن را دارای اهمیت زیادی قلمداد كرد نقش خود و فرایند تكامل شخصیت فرد و 

خودپنداره در این زمینه است.
یكی از مفاهیم بنیادین در تكامل شخصیت و روان هر فرد كه در دوره نوجوانی اهمیت 
پیدا می كند، مفهوم خوداست، خود شامل كلیه كیفیت های ذهنی و عینی است كه شخص از 
خود و دیگران از او دارند. برای مثال خود شامل ظاهر واقعی فرد، ارزش ها، ایده ها، دانش ها، 
معلومات و همچنین، ادراكاتی كه سایرین از او دارند است. با این اوصاف می توان گفت كه 
به سازمان بندی آنچه درباره خویش  به واسطه آن  خودپنداره چهارچوبی شناختی است كه 
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می دانیم، می پردازیم. همچنین عوامل مختلف روانشناسی و فردی نیز بر مشاركت سیاسی 
می توانند تأثیر داشته باشند. ازجمله این عوامل روان شناختی و متغیرهای حوزه های شخصی 
خود و فرایند تكامل شخصیت فرد و خودپنداره در این زمینه است. یكی از مفاهیم بنیادین 
در تكامل شخصیت و روان هر فرد كه در دوره نوجوانی اهمیت پیدا می كند، مفهوم خود1 
است، خود شامل كلیه كیفیت های ذهنی و عینی است كه شخص از خود و دیگران از او 

دارند)سیكنگانی2، 2015(.
رشد  مسیر  در  و  است  جنبه  چندین  دربرگیرنده  خودپنداره  كه  دارد  عقیده  آلپورت3 
براساس نظر دیگران ساخته می شود تا اینكه به صورت الگوهای معین بروز می كند. آلپورت 
خودپنداره را همان ادراک شخص از شخصیت خودش می داند. بنابراین با توجه به اینكه 
عالقه و گرایش به مشاركت سیاسی به ویژه در زنان می تواند تحت تأثیر ادراكات شخصی در 
فرایند رشد او از نوجوانی به جوانی و میان سالی باشد و در این مسیر رشد نظرات دیگران هم 
بر او اثرگذار باشند، می توان گفت مشاركت سیاسی به عنوان امری تعیین كننده در سرنوشت 
دچار  همین خودپنداره  براثر  است  ممكن  كشور  برای  بین المللی  و  ملی  در سطح  و  زنان 
انتخاب زنان در حوزه های  تغییر و تحول شود و احساسات شخصی بر منافع عمومی در 
سیاسی و به ویژه در انتخابات تأثیرگذار و اثرات سوئی داشته باشد و این به عنوان یكی از 
تأثیرگذاری شدید خود و خودپنداره  اثبات  دغدغه های محقق مطرح است كه در صورت 
بر تصمیم گیری زنان در مشاركت سیاسی راهكارهای كاربردی در این زمینه می تواند اثرات 

منفی این تأثیرگذاری را كاهش دهد)وایت4، 1966(.
نمود  غیرمستقیم تر  كه  هست  نیز  دیگری  شامل خصوصیات  خودپنداره  مركزی  هسته 

1. self
2. Cicognani
3. Allport
4. White WF



رابطه بین خودپنداره و مشارکت سیاسی زنان در شهر تهران در سال 1386
Recognition of the components of the social base ...

143      

دارند، مانند طبقه اجتماعی- اقتصادی، مذهب، پیشرفت های فردی و یا هر عامل دیگری كه 
او را از دیگران جدا می كند. تصور و پنداری كه فرد از خود دارد، برای او جنبه حیاتی دارد. 
این خودپنداره آموختنی است و هر چه را كه فرد درباره خود می داند از تجارب گذشته 
او سرچشمه می گیرد كه در میان آنها تجارب اجتماعی و سیاسی اهمیت بیشتری دارد. این 
ناكامی های محیطی موجب  تغییر می شود.  با محیط دچار  رابطه شخص  اثر  در  خودپنداره 
خودپنداره منفی و امكانات مثبت محیطی موجب خودپنداره مثبت در فرد می شود)وایت1، 

.)1966
بنا بر تعاریفی كه از خودپنداره ارائه شد می توان گفت عواملی كه بر مشاركت سیاسی 

زنان اثرگذار است می تواند برگرفته از خودپنداره های آنان باشد. این عوامل عبارت اند از:
بحث  - به صورت  سیاسی  انگیزه های  معرض  در  بیشتر  فرد  چه  هر  سیاسی:  انگیزه های 

سیاسی، تعلق به سازمان سیاسی یا دسترسی داشتن به اطالعات سیاسی قرار داشته باشد، 
احتمال مشاركت سیاسی وی بیشتر است.

سیاسی  - ازنظر  برون گراتر،  و  مسلط تر  اجتماعی تر،  شخصیتهای  شخصیتی:  ویژگی های 
فعال ترند.

و  - طبقه  سكونت،  محل  تحصیالت،  میزان  با  كه  اجتماعی  موقعیت  اجتماعی:  موقعیت 
تربیت سنجیده می شود، به طور قابل مالحظه ای در مشاركت اثر می گذارد.

محیط یا زمینه سیاسی: محیط از این نظر مهم است كه در فرهنگ سیاسی ممكن است  -
مشاركت و شكلهای مشاركت را كه مناسب تلقی می شود، تشویق كند یا برعكس مشوق 

آن نباشد.
كیفیت مشاركت سیاسی: كیفیت از این نظر مهم است كه به فرایند بررسی و دقت در  -

انتخاب های سیاسی و در نظر گرفتن تمامی جوانب اشاره دارد )امام جمعه زاده، 2012(.

1. White WF
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بنابراین در رابطه بین مشاركت سیاسی و خودپنداره باید گفت، ساخت تجارب شخصی 
زنان ممكن است برگرفته از خودپنداره آنان در حوزه های مشاركت سیاسی باشد و تحت تأثیر 
رابطه آنان با محیط تغییر اساسی در آن ایجاد شود و این نیز به عنوان مسئله ای اساسی حائز 

اهمیت است )براكمن1، 2014(.
به صورت بحث درباره سیاست،  انگیزه های سیاسی  بیشتر در معرض  پس هر چه فرد 
تعلق به سازمانی كه به شكلی به فعالیت سیاسی می پردازد، قرار داشته باشد و ویژگی های 
شخصیتی نظیر برونگرایی و اجتماعی تر داشته باشد و خودپنداره های او بر این اساس شكل 

گرفته باشد، احتمال مشاركت سیاسی آن نیز بیشتر است.

مشارکت سیاسی زنان
و  دارند  آگاهی سیاسی كمتری  مردان  به  نسبت  زنان  انجام یافته،  پژوهش های  براساس 
در مقایسه با مردان ازنظر سیاسی بی اعتناترند. در مالک هایی چون نسبت درصد كرسی های 
پارلمانی در اختیار زنان، نسبت درصد زنان مدیر در مجموعه مدیران كشور، نسبت درصد 
زنان متخصص و حرفه ای در مجموعه شاغالن متخصص كشور و نسبت درصد سهم زنان از 
درآمد تحقق یافته، بانوان اوضاع مناسبی ندارند و در مقیاس دسترسی شان به ساخت قدرت، 

بسیار ضعیف هستند)نوروزی و قادری، 2018(.
سیاسی- مشاركت  برای  را  مساعدی  زمینه  اسالمی،  انقالب  پدیده  این كه  وجود   با 
اجتماعی زنان فراهم كرده است، اما در عمل، اهداف این انقالب در مورد نقش و جایگاه 
واقعی زنان در مدیریت كالن جامعه هنوز تحقق نیافته است. در ایران طبیعی جلوه دادن و 
توجیه ایدئولوژیك نابرابری زن و مرد سایه سنگین خود را بر تمامی عرصه ها و حوزه ها 
افكنده است و سوءاستفاده از ویژگی های طبیعی زن و مرد و غلو در نقش های طبیعی زن، 

1. Broockman
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بیش ازپیش زنان را از عرصه سیاست و اجتماع به سود مردان دور می كند و نتیجه آن می شود 
كه زنان به طوركلی از عرصه های مهم و تأثیرگذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست 
رهبری،  خبرگان  مجلس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  نگهبان،  شورای  سه گانه،  قوای 
مذاكرات هسته ای، سیاست خارجی و وزرای كابینه و... غایب اند. هم اكنون، تنها حدود 4 
درصد نمایندگان مجلس، 3 درصد از مدیران عالی و میانی، 5/1 درصد از اعضای شوراهای 
شهر و روستا در كل كشور و 12 درصد اعضای شوراهای كالن شهرها، از میان زنان انتخاب 
شده اند. در كابینه ها، این شرایط به مراتب بدتر بوده است؛ زیرا پس از انقالب، حضور زنان 
در كابینه تنها به یك یا دو معاون وزیر محدود شده و سهم زنان از نمایندگی های سیاسی 
و دیپلماتیك حتی كمتر از این میزان بوده است. اما گفتنی است كه در مقایسه با دوره پیش 
از انقالب، سطح مشاركت زنان در كلیت خود افزوده شده است ولی با وجود این تحول، 
هنوز ما در این عرصه دچار ضعف های اساسی هستیم. به عالوه حضور كمرنگ زنان در سایر 
آنكه  )به رغم  كشور  علمی  مراكز  و  دانشگاه ها  ریاست  چون  عرصه هایی  ازجمله  حوزه ها، 
بیش از 60 درصد ورودی های دانشگاه ها را دختران تشكیل می دهند( و مدیریت عالی نظام 

آموزش وپرورش كشور مشهود است )حسین زاده، 2010(.
به طوركلی نتایج تحقیقات انجام شده در ایران ) نوروزی، 2018؛ قادری، 2018؛ حیدری، 
و  است  توده  در سطح  و  منفعالنه  اغلب  زنان،  مشاركت سیاسی  كه  می دهد  نشان   )2018
بررسی علل این سطح از مشاركت زنان می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد به ویژه  اینكه 
در این زمینه متغیرهای روان شناختی و عوامل شكل گیری و تكوین شخصیت زنان ازجمله 
خودپنداره می تواند حائز اهمیت باشد. مایرون وینر1 »مشاركت سیاسی را هر عمل داوطلبانه 
موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره ای یا مستمر، شامل روش های مشروع 
و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاست ها و اداره امور عمومی در هر سطحی 

1. Myron Weiner



      146      146

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، پاییز 98، شماره 74

Social Welfare Quarterly, Vol 18, Autumn 2019, No 74

      146      146

از حكومت محلی یا ملی تعریف می كند )وینر، 1965(. هانتینگتون و نلسون1نیز مشاركت 
تعریف  عمومی  سیاست های  بر  تأثیر  برای  غیردولتی  شهروندان  كوشش های  را  سیاسی 

كرده اند)بیندر2، 1977(.
بنابراین توجه به بررسی علمی عوامل تأثیرگذار بر مشاركت سیاسی زنان به ویژه بررسی 
عواملی مانند خودپنداره كه در فرایند تكوین و شكل گیری شخصیت زنان در طی تجارب 
دوران زندگی تأثیرگذار است، می تواند اهمیت و ضرورت زیادی داشته باشد. با توجه به 
اهمیت مشاركت سیاسی در كشور به ویژه توسط زنان كه تقریبا نیمی از جمعیت كشور را 
تشكیل می دهند و اهمیت عوامل تأثیرگذار در این زمینه به ویژه خودپنداره افراد و تكامل 
شخصیت آنان براثر تجربه در طول زمان، در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین خودپنداره 
با مشاركت سیاسی زنان هستیم. بنابراین، ساخت تجارب شخصی زنان ممكن است برگرفته 
از خودپنداره آنان در حوزه های مشاركت سیاسی باشد و تحت تأثیر رابطه آنان با محیط تغییر 
اساسی در آن ایجاد شود و این نیز به عنوان مسئله ای اساسی مطرح است. درصورتی كه زنان 
از سطح مشاركت سیاسی مناسبی برخوردار نباشند مسلما نیمی از جمعیت تأثیرگذار كشور 
نقشی در تعیین سرنوشت مملكت در انتخابات مختلف و در امور سیاسی نخواهند داشت 
بر مشاركت  تأثیرگذار  برای جامعه است و شناخت عوامل مختلف  زیان آور  این مسئله  و 
سیاسی زنان مسئله ای اساسی است. بنابراین پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد كه 
آیا رابطه ای بین خودپنداره و مشاركت سیاسی زنان در شهر تهران وجود دارد و این رابطه 

چه جهتی می تواند داشته باشد؟

1. Huntington and Nelson
2. Binder
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روش
روش تحقیق در این تحقیق، ازنظر مسیر توصیفی )پیمایش( و ازنظر هدف از نوع كاربردی 
تهران واقع در سن مشاركت سیاسی و  آماری تحقیق را كلیه زنان شهر  بوده است. جامعه 
واجدالشرایط برای شركت در فعالیت های سیاسی ازجمله انتخابات تشكیل دادند كه براساس 

سرشماری سال 1395 در كشور، تعداد این افراد حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر است.
در این تحقیق از فرمول كوكران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شد كه با توجه به 
تعداد جامعه آماری، حجم نمونه برابر با 389 نفر برآورد شد. همچنین، از روش نمونه گیری 
خوشه ای چندمرحله ای برای انتخاب و دسترسی به نمونه ها استفاده شد. بدین منظور ابتدا 
شهر تهران به مناطق 22 گانه شهرداری به عنوان خوشه اول تقسیم بندی شد. سپس، نسبت 
به انتخاب چهار منطقه به صورت تصادفی ساده از بین مناطق 22 گانه اقدام شد كه براساس 
نمونه گیری انجام شده، مناطق 2 و 6 و 14 و 17 انتخاب شدند. در ادامه، در مناطق منتخب، 
نسبت به خوشه بندی دوم یعنی تعیین محله ها اقدام شد و از بین محله ها در هر منطقه نیز 
سه محله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به شرح جدول )1( انتخاب شدند. 
درنهایت نیز، در محله های منتخب، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به نمونه ها 

دسترسی و پیمایش انجام شد.
جدول (1) محالت منتخب در سطح مناطق 2، 6، 14 و 17

محالت منتخب 
منطقه 2

محالت منتخب 
منطقه 8

محالت منتخب 
منطقه 14

محالت منتخب
 منطقه 17

محله آذریمحله دوالبمحله امیرآبادمحله شهرک غرب

محله ابوذرمحله سلیمانیهمحله یوسف آبادمحله آریاشهر

محله جلیلیمحله چهارصد دستگاهمحله كشاورزستارخان
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با توجه به ماهیت موضوع موردمطالعه و گستردگی آن، در تحقیق حاضر، جمع آوری 
عملیاتی سازی  نحوه  است.  گرفته  صورت  محقق ساخته«  »پرسشنامه  از  استفاده  با  داده ها 

متغیرهای پرسشنامه به شرح جدول )2( بوده است.

جدول (2) عملیاتی سازی متغیرهای تحقیق

 نام
معرف/نمایانگرشاخصمتغیر

سی
سیا

ت 
رك

شا
م

 شركت در انتخابات مختلف
انتخابات مجلس – ریاست جمهوری- محلهسراسری

اطالعات روزنامه ها- اخبار تلویزیونی- اطالعات اینترنتیپیگیری اطالعات و اخبار سیاسی

 بحث با همكاران- با همسایه ها- بحث با افراد فامیل-شركت در بحث های سیاسی
بحث با دوستان

همایش های ملی- جلسات سخنرانی سیاسیشركت در همایش ها و سخنرانی ها

احزاب سیاسی- گروه های سیاسی- سازمان های سیاسیهمكاری با نهادهای سیاسی

انجمن های سیاسی- انجمن های انتخاباتیعضویت در انجمن های مختلف
 كاندیدشدن برای انتخابات

نهادها و انجمن ها
 كاندیداتوری برای عضویت در نهادها و انجمن ها-

كاندیداتوری برای ریاست نهادها و انجمن های سیاسی
اره

ند
ودپ

خ

 تصور از طبقه اجتماعی-
اقتصادی خود

 تصور از وضعیت مالی خود- تصور از پایگاه خانوادگی
خود- تصور از درآمد خود- تصور از جایگاه خود در جامعه

رضایت از مذهب خود- پایبندی به اعتقادات مذهبی خودتصور از مذهب خود
 عقیده و پندار فرد نسبت به

شخصیت خود
 ارزش گذاری برای شخصیت خود- تصور فرد از

ویژگی های شخصیتی خود

رضایت از جنسیت خود- رضایت از ویژگی های جنسی خودتصور فرد از جنسیت خود

رضایت از شرایط سنی خود- بهتر دانستن طبقه سنی خودتصور فرد نسبت به سن خود
 ادراک شخص نسبت به

اعتقاد به توانمندی خود- خود را قوی پنداشتنتوانایی های خود
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در این پژوهش به منظور برآورد اعتبار محتوایی از ضریب الوشه استفاده شده است. جهت 
محاسبه این شاخص از نظرات كارشناسان متخصص درزمینه محتوای آزمون موردنظر استفاده 
می شود و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت 
به آن ها، از آنان خواسته می شود تا هریك از سؤاالت را بر اساس طیف سه گزینه ای لیكرت »گویه 
ضروری است«، »گویه مفید است ولی ضروری نیست« و »گویه ضرورتی ندارد« طبقه بندی كنند. 
سپس بر اساس فرمول روایی محتوایی محاسبه می شود. سؤاالتی كه مقدار CVR محاسبه شده برای 
آن ها كمتر از میزان موردنظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی كننده سؤال باشد، بایستی از آزمون 
كنار گذاشته شوند؛ به علت اینكه بر اساس شاخص اعتبار محتوایی، اعتبار محتوایی قابل قبولی ندارند.
بنابراین در این تحقیق نسبت به سؤال از 20 نفر از متخصصین در رشته های جامعه شناسی، 
روانشناسی اجتماعی، روانشناسی و مطالعات زنان با مدرک كارشناسی ارشد و دكتری اقدام 
شد كه مقدار CVR به دست آمده برابر 0/48 بود كه نشان دهنده اعتبار محتوای مناسب سؤاالت 
پرسشنامه است. همچنین میانگین CVR به دست آمده برای گویه ها نیز حدود 0/47 بود كه 

در حد قابل قبول است )جدول 3(.
جدول (3) مقادیر CVR گویه ها

مقدار شاخص 
CVR

مقدار شاخص
CVR

0/54تصور از طبقه اجتماعی- اقتصادی خود0/62شركت در انتخابات مختلف سراسری
0/48تصور از مذهب خود0/48پیگیری اطالعات و اخبار سیاسی

0/46عقیده و پندار فرد نسبت به شخصیت خود0/43شركت در بحث های سیاسی
0/50تصور فرد از جنسیت خود0/44شركت در همایش ها و سخنرانی ها

0/63تصور فرد نسبت به سن خود0/42 همكاری با نهادهای سیاسی
0/43ادراک شخص نسبت به توانایی های خود0/40عضویت در انجمن های مختلف

كاندید شدن برای انتخابات نهادها و 
--0/43انجمن ها
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برای برآورد میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد. بدین شكل كه قبل از 
گردآوری داده ها، به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه، پیش آزمون روی 26 نفر از جامعه آماری انجام 
گرفت. میزان آلفای كرونباخ برای هر دو مقیاس مشاركت سیاسی )0/724( و خودپنداره )0/753( بود 

كه نشان دهنده پایایی این مقیاس ها و باالبودن همسازی و پایداری درونی گویه ها است.
در این تحقیق، تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی )جداول فراوانی( و آمار استنباطی 
ضریب  )آزمون های  وابسته  بر  مستقل  متغیرهای  تأثیر  بررسی  و  فرضیه ها  آزمون  به منظور 

همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر( انجام شده است.

یافته ها
براساس نتایج به دست آمده از متغیرهای زمینه ای )سیمای پاسخگویان( می توان عنوان كرد 
كه بیشترین سطح تحصیالت مربوط به پاسخگویان دارای مدرک لیسانس )37 درصد( بود 
كه نشان دهنده سطح تحصیالت مناسب پاسخگویان برای همكاری با محقق است. بیشترین 
نسبت سنی مربوط به پاسخگویان گروه سنی 18 تا 27 سال )30 درصد( و بیشترین نسبت 

تأهل مربوط به پاسخگویان متأهل )51 درصد( بود.
همچنین، میانگین به دست آمده )M=81/37( برای مقیاس مشاركت سیاسی نشان دهنده 
 )M=77/22( مقیاس خودپنداره  میانگین  اما  بود،  موردمطالعه  زنان  بین  در  آن  باالی  سطح 

نشان دهنده میزان متوسط رو به باالی آن در بین زنان بود.

آمار استنباطی:
جدول (4) رابطه بین طبقه اجتماعی اقتصادی خود و میزان مشارکت سیاسی زنان

سطح معنی داری (sig)همبستگیآزمون آماری
0/7950/057پیرسون
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رابطه   0/05 از  كوچك تر  خطای  سطح  و   0/95 اطمینان  با  آزمون  نتایج  به  توجه  با 
معنی داری بین طبقه اجتماعی- اقتصادی خود و میزان مشاركت سیاسی زنان وجود دارد. 

بنابراین فرضیه تأیید می شود.

جدول (5) بین تصور از مذهب خود و میزان مشارکت سیاسی زنان

سطح معنی داری (sig)همبستگیآزمون آماری
0/2020/048پیرسون

رابطه   0/05 از  كوچك تر  خطای  سطح  و   0/95 اطمینان  با  آزمون  نتایج  به  توجه  با 
بنابراین  دارد.  زنان وجود  میزان مشاركت سیاسی  از مذهب خود و  بین تصور  معنی داری 

فرضیه تأیید می شود.
جدول (6) بین عقیده و پندار فرد نسبت به شخصیت خود و میزان مشارکت سیاسی زنان

سطح معنی داری (sig)همبستگیآزمون آماری
0/5840/003پیرسون

رابطه   0/05 از  كوچك تر  خطای  سطح  و   0/95 اطمینان  با  آزمون  نتایج  به  توجه  با 
معنی داری بین عقیده و پندار فرد نسبت به شخصیت خود و میزان مشاركت سیاسی زنان 

وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود.
جدول (7) بین تصور فرد از جنسیت خود و میزان مشارکت سیاسی زنان

سطح معنی داری (sig)همبستگیآزمون آماری
0/4980/009پیرسون

با توجه به نتایج آزمون با اطمینان 0/95 و سطح خطای كوچك تر از 0/05 رابطه معنی داری بین 
تصور فرد از جنسیت خود و میزان مشاركت سیاسی زنان وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود.
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جدول (8) بین تصور فرد نسبت به سن خود و میزان مشارکت سیاسی زنان

سطح معنی داری (sig)همبستگیآزمون آماری
0/2950/017پیرسون

رابطه   0/05 از  كوچك تر  خطای  سطح  و   0/95 اطمینان  با  آزمون  نتایج  به  توجه  با 
میزان مشاركت سیاسی زنان وجود دارد.  به سن خود و  بین تصور فرد نسبت  معنی داری 

بنابراین فرضیه تأ می شود. 
جدول (9) بین ادراک شخص نسبت به توانایی های خود و میزان مشارکت سیاسی زنان

سطح معنی داری (sig)همبستگیآزمون آماری
0/4410/011پیرسون

رابطه   0/05 از  كوچك تر  خطای  سطح  و   0/95 اطمینان  با  آزمون  نتایج  به  توجه  با 
زنان  سیاسی  مشاركت  میزان  و  خود  توانایی های  به  نسبت  ادراک شخص  بین  معنی داری 

وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود.
جدول (10) خالصه نتایج تحلیل مسیر

متغیرها
انواع تأثیر

کلغیرمستقیممستقیم

0/498-0/498عقیده و پندار فرد نسبت به شخصیت خود

0/492-0/492تصور فرد از جنسیت خود

0/4410/0860/578ادراک شخص نسبت به توانایی های خود

0/328-0/328تصور از طبقه اجتماعی- اقتصادی خود

0/2950/0970/392تصور فرد نسبت به سن خود

0/2020/1050/307تصور از مذهب خود
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میزان تأثیر كل هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته عبارت است از جمع تأثیرات مستقیم با 
غیرمستقیم هر متغیر. بنابراین:

مشاركت  متغیر  بر  به شخصیت خود  نسبت  فرد  پندار  و  عقیده  متغیر  كل  تأثیر  الف- 
سیاسی زنان برابر 0/498 است.

ب- تأثیر كل متغیر تصور فرد از جنسیت خود بر متغیر مشاركت سیاسی زنان برابر 0/492 است.
پ- تأثیر كل متغیر ادراک شخص نسبت به توانایی های خود بر متغیر مشاركت سیاسی 

زنان برابر 0/578 است.
ج- تأثیر كل متغیر تصور از طبقه اجتماعی- اقتصادی خود بر متغیر مشاركت سیاسی 

زنان برابر 0/328 است.
چ- تأثیر كل متغیر تصور فرد نسبت به سن خود بر متغیر مشاركت سیاسی زنان برابر 

0/392 است.
ح- تأثیر كل متغیر تصور از مذهب خود بر متغیر مشاركت سیاسی زنان برابر 0/307 است.

شکل (1) نمودار مسیر
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بحث
در بررسی متغیرهای تحقیق حاضر نتایج به دست آمده از آنها بدین قرار بود:

با توجه به نتایج آزمون رابطه معنی داری بین تصور از طبقه اجتماعی- اقتصادی خود و 
میزان مشاركت سیاسی زنان وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود. همچنین مقدار این 
رابطه 0/328 است كه داللت بر همبستگی متوسط و مثبت بین دو متغیر دارد. یعنی با افزایش 

تصور زنان از طبقه اجتماعی-اقتصادی خود میزان مشاركت سیاسی آنها افزایش می یابد.
این نتیجه همسو با نظریه آلموند و پاول، دنیس هلی، بندورا و مرتن در مبانی نظری تحقیق 
است. در نظریه های تحقیق عنوان شد كه مشاركت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه )زنان( 
در انتخاب رهبران و شركت مستقیم و غیرمستقیم سیاست گذاری عمومی است. همچنین، مشاركت 
سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره ای یا مستمر، شامل 
روش های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاست ها و اداره امور عمومی در هر 
سطحی از حكومت محلی یا ملی است و عقیده و پنداری كه فرد درباره سلسله مراتب اجتماعی 
خود و مفهوم برابری و نابرابری، سلطه و قدرت اجتماعی خود در بطن جامعه و توان و اقتضائات 
مالی خود دارد را تصور فرد از طبقه اجتماعی و اقتصادی خود می نامند. دنیس هلی )1997( 
مشاركت سیاسی افراد را با چند دسته از عوامل تبیین می كند؛ عوامل مرتبط با ویژگی های فردی 
مانند پایگاه اجتماعی-اقتصادی فرد در جامعه كه سبب می شود وی هر فعالیت اجتماعی یا به طور 
عادی هر راهبرد شخصی را كه سبب پیشرفت نسبت به والدین، امید به اشتغال، آموزش و امید به 
آینده می شود مفید تلقی كند. میلبراث وگوئل در تبیین مشاركت سیاسی از هفت عامل عمده نام 
می برند كه یكی از مهم ترین این عوامل موقعیت اجتماعی و اقتصادی است كه در این تحقیق نیز 
این مسئله اثبات و مشخص شد كه بین تصور فرد از طبقه اجتماعی-اقتصادی خود و مشاركت 
سیاسی زنان ارتباط معنی داری وجود دارد. و این نتیجه در مطالعه سید امامی )2007(، موسوی 
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)1998(، گالبی و حاجی لو )2016( و راش )2011( نیز به دست آمده است.
نتایج آزمون رابطه معنی داری بین تصور از مذهب خود و میزان مشاركت  با توجه به 
سیاسی زنان وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود. همچنین مقدار این رابطه )0/202( 

داللت بر همبستگی ضعیف و مثبت بین متغیرها دارد.
این نتیجه همسو با نظریه آدلر و آلموند و پاول در مبانی نظری تحقیق است. آدلر )1870( 
در نظریه خود به شیوه زندگی تكیه می كند؛ شیوه زندگی مجموعه عقاید و باورهای ملی و 
مذهبی، طرح ها و نمونه های عادتی رفتار، هوی و هوسها، هدف های طویل المدت، تبیین شرایط 
اجتماعی و یا شخصی است كه برای تأمین امنیت خاطر فرد الزم است. انسان در چهارچوب 
شیوه زندگی اش می تواند به نحو مفیدی رفتار كند و یا اینكه زندگی اش را بی ثمر سپری كند. 
اعتقادات مربوط به شیوه زندگی در دیدگاه آدلر به چهار گروه تقسیم می شود: مفهوم خود یا 
خودپنداره، یعنی اعتقاد فرد به اینكه من كه هستم؛ خودآرمانی یا ایده آل یعنی اعتقاد فرد به 
اینكه من چه باید باشم یا مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران داشته باشم-تصویری 
از جهان یعنی اعتقادات فرد درباره اطرافیان و محیط پیرامونش؛ اعتقادات اخالقی و مذهبی 
یعنی مجموعه چیزهایی كه فرد درست و یا نادرست در حوزه های مذهبی می داند. بنابراین 
این تصور مثبت فرد از مذهب بر میل او به مشاركت در امور جامعه ازجمله مشاركت سیاسی 
تأثیرگذار است. همچنین آلموند و پاول )2002( ضمن تأكید بر تحصیالت، درآمد، جنسیت، 
مذهب و سن و رتبه شغلی افراد در تعیین پایگاه اقتصادی-اجتماعی آنان، معتقدند كه شهروندان 
تحصیل كرده، ثروتمند و بهره مند از مهارت های حرفه ای باالتر، احتمال بیشتری دارد كه واجد 
ایستارهای مشاركت جویانه باشند. منابع و مهارت هایی كه این گونه افراد در زندگی خصوصی 
خود به دست می آورند، در مواردی كه وظیفه یا ضرورت حكم كند، می تواند این شهروندان 
را به سهولت به مشاركت سیاسی بكشاند. بنابراین تصور فرد از مذهب خود می تواند با میزان 
مشاركت سیاسی او ارتباط معنی داری داشته باشد. این نتیجه در این تحقیق نیز اثبات شده است 
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كه هر چه زنان به باورها و اعتقادات و مبانی دینی و مذهبی خود اعتقاد بیشتری داشته باشد در 
جامعه از مشاركت بیشتری در امور مختلف ازجمله در امور سیاسی خواهد داشت. البته میزان 
مشاركت ممكن است در مذاهب مختلف متفاوت باشد خصوصا در ایران كه اقوام و مذاهب 
مختلف وجود دارد میزان مشاركت هم می تواند تعاریف مختلفی داشته باشد. این نتیجه در 

مطالعه حیدری )2018(، قادری )2018( و نوروزی )2018( نیز به دست آمده است.
با توجه به نتایج آزمون رابطه معنی داری بین عقیده و پندار فرد نسبت به شخصیت خود 
و میزان مشاركت سیاسی زنان وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود. همچنین مقدار این 
رابطه )0/498( داللت بر همبستگی قوی بین متغیرها دارد. یعنی با افزایش عقیده و پندار فرد 

نسبت به شخصیت خود میزان مشاركت سیاسی او افزایش می یابد.
نظری  مبانی  در  مرتن  و  بندورا  گوئل،  و  میراث  آلپورت،  نظریه  با  همسو  نتیجه  این 
تحقیق است. در این زمینه میلبراث وگوئل در تبیین مشاركت سیاسی از هفت عامل عمده 
نام می برند. این عوامل عبارتند از: محرک )انگیزه سیاسی(، موقعیت اجتماعی، ویژگی های 
قبیل  از  عواملی  سیاسی  از محرک  منظور  تعهد.  و  منابع  مهارت،  سیاسی،  محیط  شخصی، 
مناظره های سیاسی، تعلق خاطر نسبت به یك سازمان درگیر فعالیت های سیاسی و دسترسی 
به اطالعات درست است. منظور از ویژگی های شخصیتی عبارت است از خصوصیاتی چون 
خود  بیشتر  هم  مذكور  با خصوصیات  افرادی  این ها.  نظایر  و  برون گرایی  بودن،  اجتماعی 
نیز فرق  را درگیر مسائل سیاسی می كنند. مشاركت سیاسی طبق ویژگی های شخصی فرد 
می كند. شخصیت های اجتماعی تر، مسلط تر و برون گراتر، بیشتر احتمال دارد كه ازنظر سیاسی 
فعال باشند. در نظریه های آلپورت و بندورا و مرتن نیز رابطه بین مشاركت سیاسی و تصور 
از شخصیت خود بیان شده و در این تحقیق نیز این رابطه اثبات شده است. این نتیجه در 

تحقیق های قادری )2018( و بروكمن )2014( نیز به دست آمده است.
با توجه به نتایج آزمون رابطه معنی داری تصور فرد از جنسیت خود و میزان مشاركت 
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سیاسی زنان وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود. همچنین مقدار این رابطه 0/498 است 
كه داللت بر همبستگی متوسط بین متغیرها دارد. یعنی با افزایش عقیده و پندار فرد نسبت به 

جنسیت خود میزان مشاركت سیاسی او افزایش می یابد.
این نتیجه همسو با نظریه آلپورت، میراث و گوئل، بندورا و مرتن در مبانی نظری تحقیق 
است. آلموند و پاول )2002( با تأكید بر جنسیت معتقدند كه این شاخص نیز تأثیر معنی داری را 
در فرایند مشاركت ایفا می كند. بطوریكه می توان گفت طبق تحقیقات انجام گرفته توسط محققان 
ایرانی نظیر چابكی زنان اعم از اینكه در دانشگاه های مختلط یا غیرمختلط باشند، عالقه مندی 
سیاسی كم تری )در مقایسه با مردان( دارند و فعالیتهای سیاسی آنان، كم تر از مردان، جنبه فعاالنه 
دارد. بینش سیاسی زنان بیش از مردان تحت تأثیر خانواده شكل می گیرد. زنان دیرتر از مردان 
توجه به مسائل سیاسی را آغاز می كنند. بنابراین تصور فرد از جنسیت خود می تواند با مشاركت 
سیاسی او ارتباط معنی داری داشته باشد )لوث2007،1(. و تصور مثبت فرد از جنسیت خود بر 

میل او به مشاركت در امور جامعه ازجمله مشاركت سیاسی تأثیرگذار است.
با توجه به نتایج آزمون رابطه معنی داری بین تصور فرد نسبت به سن خود و میزان مشاركت 
سیاسی زنان وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود. همچنین مقدار این رابطه )0/295( داللت 
بر همبستگی ضعیف بین متغیرها دارد. این نتیجه همسو با نظریه آلپورت و راجرز و فروید 
در مبانی نظری تحقیق است. ازنظر فروید )1856( خود بخش سازنده شخصیت است كه با 
توجه به واقعیت دنیای خارج عمل می كند و آن دسته از تمایالت نهاد را كه با واقعیت خارج 
تضاد دارند تعدیل، ضبط و كنترل می كند. خود از نهاد سرچشمه می گیرد و رشد می كند، بدین 
معنی كه برای عملكردش مقداری از انرژی روانی نهاد را به خود اختصاص می دهد. خود 
برخالف نهاد كه تابع اصل لذت است از اصل واقعیت تبعیت می كند و نیروی خویش را تا 
زمانی كه موقعیت مناسبی برای تخلیه آن پیش نیامده به تعویق می اندازد. خود درصدد خنثی 

1. Lauth
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كردن لذت جویی نهاد برنمی آید، بلكه می كوشد تا برای نیل به واقعیت، نیروهای نهاد را متوقف 
كند. طبق نظریه فروید، در شخص متعادل خود به منزله قوه مجریه شخصیت است و بر نهاد 
و فرا خود نظارت می كند. فرایند ثانوی كه بر فرایند نخستین تسلط دارد اصل واقعیت را به 
اجرا درمی آورد. بنابراین، »خود« سازمان پیچیده ای از فرایندهای روانی )تفكر، حافظه، قضاوت( 
است كه نقش واسطه را میان نهاد و دنیای خارج ایفا می كند. همچنین، از نظریه راجرز )1902( 
استفاده شده است. او عنوان می كند در فرایند تحقق خود، اساسی ترین نیروی برانگیزنده رفتار 
به تحقق بخشیدن، شكوفا  به نظر راجرز خودشكوفایی است و آن گرایش و تمایل  آدمی، 
ساختن و بالفعل كردن استعدادها و نیروی بالقوه است. این تمایل به تحقق خود موجب افزایش 
خودمختاری و خودكفایی برای خالف بودن می شود. تمایل به تحقق خود معتبری است كه 
بدان وسیله تمام تجربیات مورد ارزش یابی قرار می گیرد. در این فرآیند تمام تجاربی كه در 
جهت تعالی و بقای خود هستند به طور مثبت ارزش گذاری و فرد در پی آن برمی آید و این خود 
موجب رضایت خاطر می شود و تجاربی كه در جهت خالف تعالی است ارزش گذاری منفی 
و فرد از آنها می گریزد و درنهایت اینكه تمایل به تحقق، كلید اصلی نظریه شخصیت راجرز 
است كه به تشكیل سازمان خود منجر می شود )اسمایل1، 2015(. همچنین، آلپورت )1897( با 
مطرح كردن واژه خویشتن به جای واژه خود، امیدوار بود شاید بتواند از ابهام ها و تناقض هایی 
واژه خود بكاهد وی خویشتن را منحصر به یك فرد می داند كه خود و تمامی مسائل فرد را 
دربر می گیرد، به عبارتی دیگر، امر خویشتن را منی كه احساس می كنم و می شناسم می خواند. بر 
اساس دیدگاه آلپورت، تحول آگاهی از خود و رسیدن به خویشتن از هفت مرحله می گذرد. 
شكست و ناكامی در هر یك از این مراحل به پیدایش مراحل بعدی لطمه می زند، مراحلی 

كه آلپورت ذكر می كند عبارت است از: خود جسمانی، هویت، احترام به خود )عزت نفس(، 
گسترش خود، تصور از خود، خود حریفی معقول و تالش اختصاصی. بنابراین این تصور 
1. İsmail
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مثبت فرد از سن خود بر میل او به مشاركت در امور جامعه ازجمله مشاركت سیاسی تأثیرگذار 
است. این نتیجه در این تحقیق نیز اثبات شده است و با نتیجه مطالعه سید امامی )2007(، ساعی 

)2005( و راش )2011( همخوانی دارد.
با توجه به نتایج آزمون رابطه معنی داری بین ادراک شخص نسبت به توانایی های خود و 
میزان مشاركت سیاسی زنان وجود دارد. بنابراین فرضیه تأیید می شود. همچنین مقدار این رابطه 
0/441 است كه داللت بر همبستگی متوسط بین متغیرها دارد. یعنی با افزایش ادراک شخص 
نسبت به توانایی های خود میزان مشاركت سیاسی او افزایش می یابد. این نتیجه همسو با نظریه 
آدلر و نظریه تلفیقی بندورا، مرتن و وبر در مبانی نظری تحقیق است. آلپورت )1897( با مطرح 
كردن واژه خویشتن به جای واژه خود، امیدوار بود شاید بتواند از ابهام ها و تناقض هایی واژه 
خود بكاهد. وی خویشتن را منحصر به یك فرد می داند كه خود و تمامی مسائل فرد را دربر 
می گیرد، به عبارتی دیگر، امر خویشتن را منی كه احساس می كنم و می شناسم می خواند. بر 
اساس دیدگاه آلپورت، تحول آگاهی از خود و رسیدن به خویشتن از هفت مرحله می گذرد. 
شكست و ناكامی در هر یك از این مراحل به پیدایش مراحل بعدی لطمه می زند، مراحلی 
كه آلپورت ذكر می كند عبارت است از خود جسمانی، هویت، احترام به خود )عزت نفس(، 
)پتیگرو1، 1969(.  اختصاصی  تالش  و  معقول  از خود، خود حریفی  تصور  گسترش خود، 
همچنین هلی )1997( مشاركت سیاسی افراد را با چند دسته از عوامل تبیین می كند و در مورد 
محرک های اجتماعی به عواملی چون شناخت عامه از مهاجران، تنوع فرهنگی گروه هایی كه 
با جامعه همكاری می كنند، توانمندی های فردی، پیكار یا تبعیض، وسعت گروه های مرجع 
در ساختارهای اجتماعی، خط مشی های حمایت كننده و برنامه هایی برای فعالیت مؤسسه های 
قومی اشاره می كند. به عقیده او، به دلیل آنكه این فرصت ها برای وابستگی و فعالیت هایی 
مانند همیاری چندجانبه و كارهای داوطلبانه تعیین كننده است، می تواند خط مشی هایی را برای 

1. Pettigrew
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فعالیت های اجتماعی محلی و به ویژه افراد جوان فراهم كند. بنابراین این ادراک شخص نسبت 
به توانایی های خود بر میل او به مشاركت در امور جامعه ازجمله مشاركت سیاسی تأثیرگذار 
است )سابوكتاكین رضی1، 2016(. این نتیجه در این تحقیق نیز اثبات شده و با نتیجه مطالعه 

سیكوگنانی )2015( همخوانی دارد.
همچنین، در این تحقیق به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری كل مؤلفه های خودپنداره بر 
مشاركت سیاسی و همبستگی بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل مسیر استفاده 

شد كه نتایج به شرح زیر بود:
1. متغیرهای ادراک شخص نسبت به توانایی های خود، تصور از مذهب خود و تصور 
فرد نسبت به سن خود هم به طور مستقیم و هم به شكل غیرمستقیم بر مشاركت سیاسی زنان 

تأثیرگذار بود.
2. متغیرهای عقیده و پندار فرد نسبت به شخصیت خود، تصور فرد از جنسیت خود 
زنان  سیاسی  مشاركت  بر  مستقیم  به طور  فقط  خود  اجتماعی- اقتصادی  طبقه  از  تصور  و 

تأثیرگذار بود.
3. در بین متغیرهای مستقل بیشترین تأثیر را متغیر ادراک شخص نسبت به توانایی های 
خود بر مشاركت سیاسی داشت. همچنین متغیر عقیده و پندار فرد نسبت به شخصیت خود 
در رتبه دوم قرار داشت و متغیر تصور فرد از جنسیت خود در رتبه سوم قرار گرفت. كمترین 
مشاركت  بر  اجتماعی-اقتصادی خود  طبقه  از  تصور  و  مذهب خود  از  تصور  نیز  را  تأثیر 

سیاسی دارند.
درنتیجه نهایی تحقیق می توان گفت كه شناخت عوامل مؤثر بر مشاركت سیاسی به ویژه 
در بین زنان كه نیمی از جمعیت فعال در كشور را تشكیل می دهند در سرنوشت كشور بسیار 
تأثیرگذار است؛ چراكه در صورت مشاركت نكردن آنها دموكراسی به معنای واقعی كلمه در 

1. Saboktakinrizi
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جامعه جاری نمی شود و انتخاب های صحیحی در انتخابات مختلف و رویدادهای سیاسی 
انجام نمی شود. اینكه تصور زنان بر اساس وضعیت جامعه و نظام مردساالری طوری باشد 
كه خود را پایین تر از مردان و ضعیف تر از آنها قلمداد كنند باعث می شود كه توان انتخاب 
صحیح یا تمایلی برای شركت در امور سیاسی و مشاركت خای سیاسی نداشته باشند و تصور 
زنان از خودشان و مذهب، سن، توانایی ها و جنسیتشان درصورتی كه تقویت شود به خوبی 
می توانند حد باالیی از مشاركت سیاسی را در جامعه داشته باشند كه در این تحقیق نیز رابطه 
بین این دو تأیید شد و هرچه تصور زنان از خود و مذهب و جنسیت و توانایی ها و سن 
خود و در كل دارای سطح باالیی از خودپنداره باشند دارای مشاركت سیاسی بیشتری بوده 

و نظام دموكراسی در جامعه بهتر شكل می گیرد.
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