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چكیده
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی بین زنان شهر اهواز انجام شده
است .جامعه آماری پژوهش تمام زنان  81تا  46سال شهر اهواز است که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای
متناسب  416نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش جمعآوری
دادهها توصیفیـپیمایشی است .دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است .نتایج نشان میدهد که میان
متغیرهای جامعهپذیری سیاسی ،سن ،قومیت و طبقه اجتماعی با متغیر مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود
دارد؛ همچنین نتایج نشان میدهد که متغیرهای قومیت و طبقه اجتماعی بر متغیر جامعهپذیری سیاسی نیز
تأثیرگذار است .نتایج الگوسازی معادالت ساختاری نشان میدهد که در ارزیابی بخش اندازهگیری الگو ،بارهای
عاملی تمامی سنجههای مرتبط با متغیرهای مشارکت سیاسی و جامعهپذیری سیاسی ،از  0/6بیشتر است .بنابراین
میتوان گفت الگوی اندازهگیری در زمینه شاخصهای متغیرهای مکنون از پایایی کافی برخوردار است .مقدار
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRدو متغیر از  0/7بیشتر است و مقدار میانگین واریانس به اشتراک گذاشته
شده ( )AVEمتغیر مشارکت سیاسی از  0/5بیشتر و متغیر جامعهپذیری سیاسی برابر  0/5است .بنابراین الگوی
اندازهگیری از پایایی و روایی قابلقبولی برخوردار است .در بخش الگوی ساختاری نیز شاخصهای برازش ،ریشه
دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا  RMSEAبا مقدار  ،0/7شاخص برازش افزایشی یا  IFIبا مقدار ،0/18
شاخص برازش تطبیقی یا  CFIبا مقدار  ،0/18شاخص برازش هنجار شده مقتصد یا  PNFIبا مقدار ،0/46
شاخص برازش تطبیقی مقتصد یا  PCFIبا مقدار  ،0/46شاخص نیکویی برازش مقتصد یا  PGFIبا مقدار 0/57
و شاخص کای اسکوئر بهنجار یا  CMIN/DFبا مقدار  4/441نشان داد که الگو از برازش خوبی برخوردار
است؛ همچنین تمام فرضیههای پژوهش با توجه به اینکه قدرمطلق آماره  T- Statisticبرای همه فرضیهها از
 .8دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 .6دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 .4دانشجوی کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
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 8/14بیشتر است ،مورد تأیید قرار میگیرد .بنابراین تأثیر متغیرهای جامعهپذیری سیاسی ( ،)Beta=/85سن
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( ،)Beta=/81طبقه اجتماعی ( )Beta=/85و قومیت ( )Beta=/80بر مشارکت سیاسی و تأثیر طبقه اجتماعی
( )Beta=/86و قومیت ( )Beta=/81بر جامعهپذیری سیاسی معنادار و تأیید میشود.
کلیدواژهها :مشارکت سیاسی ،جامعهپذیری سیاسی ،زنان خوزستان.

بنیادیترین اندیشه زیرساز مشارکت ،پذیرش اصل برابری مردم است و هدف آن ،همفکری،
همکاری و تشریک مساعی افراد برای بهبود توانمندسازی افراد جامعه است که بر سه ارزش
بنیادی سهیمکردن مردم در قدرت ،اجازه دادن بهآنها در نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن
فرصتهای پیشرفت بهروی آنها تأکید میکند .جریان مشارکت بهعنوان نظام کارکردی در سطوح
کالن ،میانی و خرد با کارکردهای افزایش ثبات اجتماعی ،تقویت روحیه همبستگی و کاهش
تعارضات گروهی ،از بین بردن فرهنگ حاشیهنشینی ،شکوفایی استعدادها ،سهیمشدن در منابـع
قدرت ،بروز خالقیت ،گسترش ارزشهای دموکراتیک و تقویت روحیه مسئولیتپذیری همراه
است (ظهیرینیا و همکاران .)78 :5931 ،مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت
فعاالنه و داوطلبانه در آن است .از این دید ،مشارکت ،فرایند سازمان یافتهای است که فرد در آن به
فعالیتی ارادی و داوطلبانه میپردازد و از این طریق اعضای جامعه در کارهای آن ،مستقیم یا
غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت میجویند .در این فرایند شهروندان فرصت
پیدا میکنند در سرنوشت جامعه خود دخالت کنند و تصمیمات حاکمان را مورد نقض و ابرام قرار
دهند .مشارکت اساساً مسئلهای ایدئولوژیکی و بازتاب اعتقادات ناشی از فلسفههای اجتماعی و
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مقدمه

سیاسی در زمینۀ چگونگی سازماندهی است و منطق آن بر واکنش در برابر تمرکزگرایی،
دیوانساالری ،انعطافناپذیری و در دسترس نبودن دولت مبتنی است (عیوضی و فتحی:5931 ،
 .)04همچنین ساروخانی مشارکت را حضور فعاالنه در حیات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و تمامی
جنبههای دیگر حیات انسانها میداند که از دیدگاه وی ،تشویق به آن و آسانسازی در فرایند
تحقق مشارکت ،همواره منظور مصلحان و برنامهریزان اجتماعی بوده است .باتوجه به نقش
مشارکت مردم در وحدت جامعه و جلوگیری از بروز برخی از مشکالت اجتماعی ،که منشأ آنها
نبود همکاری و مشارکت مردم یا بخشهایی از مردم است و همچنین برای حل بسیاری از مسائلی
که گشودن آنها تنها با مشارکت و همنوایی مردم ممکن است (فرخی و پیروزی ،)157 :5938 ،این
واقعیت مسلم است که اداره و مدیریت کالنشهرها با جمعیت انبوه ،وسعت جغرافیایی زیاد،
آسیبهای اجتماعی گوناگون و انبوهی از نیازها و انتظارات اجتماعی ،بدون حضور جدی و
مشارکت واقعی شهروندان امکانپذیر نیست؛ این امر تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحبنظران
مسائل و مطالعات شهری قرار گرفته است .بسیاری از متخصصان و دستاندرکاران امور شهری،
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ضرورت نگرش نوین در زمینه کارهای شهری را مطرح میکنند؛ از اینرو بهدلیل گسترش
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روزافزون مشکالت شهری و رشد شهرنشینی ،لزوم توجه به توسعه مشارکت واقعی شهروندان و
تحقق شهروندی فعال بهعنوان دو مقولهای که با یکدیگر ارتباط متقابل دارد ،مورد توجه جدی
نهادهای اجتماعی شهری قرار گرفته است .شهروند فعال در مقایسه با مفهوم عام شهروندی بیشتر
بعد عملی داشته و با مفهوم کنشگر فعال پیوند محکمی دارد و بر این قیاس است که مشارکت در
گونههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن ،جوهره و هسته شهروندی فعال را تشکیل میدهد.
مشارکت را میتوان هم حقوق و هم تکلیف شهروندی بهشمار آورد .مشارکت به مفهوم حقوق
این است که حکومت و نهادهای اجتماعی چون شهرداری ،زمینه مشارکت شهروندان را در جامعه
فراهم سازند و مشارکت بهمثابه تکلیف بهاین معناست که شهروندان آن چنان خود را متقاعد و
آماده کرده باشند که مشارکت در فرایند تصمیمگیری ،اجرا ،نظارت و بهرهگیری را در حوزه
وظایف و مسئولیتهای خود تعریف کنند .بر این مبنا شهروندی بیانگر عضویت فرد در اجتماع و
جامعه است که متضمن مجموعهای از حقوق و تکالیف خواهد بود .شهروندی فعال بر مشارکت
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی برای اداره اجتماع و جامعه ناظر است و تبیین آن به نگاهی عملگرایانه
نیاز دارد بهگونهای که فرد باید طی تجربهکردن فرایند جامعهپذیری ارزشها و هنجارهای
شهروندی را درونی سازد و آنها را مبنای کنش و عمل خود قرار دهد (غفاری 14 :5931 ،ـ .)15
مشارکت سیاسی و چگونگی دخالت مردم در تصمیمگیریهای سیاسی و اداره جامعه از جمله
مباحثی است که در سراسر تاریخ در اندیشه سیاسی از قرنها قبل از میالد تا به امروز بهچشم
میخورد (جهانگیری و محمدی .)1 :5939 ،امروزه بحث درباره نقش مشارکت سیاسی در توسعه
کشورها و بویژه نقش مشارکت سیاسی زنان در این مورد ،توجه اندیشمندان و سیاستمداران را به
خود جلب کرده است؛ بدین لحاظ تمام جوامع سعی میکنند برای بهبود مشارکت سیاسی زنان
اقدامات الزم را فراهم آورند و موانع مشارکت سیاسی آنان را در تمام سطوح کاهش دهند .ایران
یکی از کشورهای در حال توسعه بهشمار میرود که برای رسیدن به توسعه سیاسی خود باید
زمینههای مشارکت سیاسی شهروندان خود بویژه زنان را بیش از پیش بهبود بخشد و موانع پیش
روی آنها را برطرف سازد؛ زیرا زنان یکی از نیروهای اجتماعی تأثیرگذار در نظام اجتماعی و
سیاسی جوامع هستند و چگونگی مشارکت سیاسی آنها در توسعه سیاسی کشورها مهم و اثرگذار
است (پناهی و بنیفاطمه)93 :5930 ،؛ همچنین ،زنان بهعنوان بخش مهمی از پیکر اجتماع ،حامل
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بار سنگین مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی هستند و دوشادوش مردان میتوانند در صحنههای

و اجتماعی است که آحاد مردم اعم از مرد و زن بهعنوان عضو جامعه و نظام اجتماعی در آن سهیم
هستند؛ زیرا یکی از عواملی که میتواند نقش مؤثری در فرایند توسعه و رشد هر کشوری ایفا
کند ،انگیزه مشارکت عمومی است .بههمین دلیل از نظر بسیاری از نظریهپردازان علوم اجتماعی و
روانشناسی ،داشتن انگیزه زیاد و مشارکت فعاالنه یکی از ارکان و عوامل مؤثر در رشد و توسعه در
هر جامعهای بهشمار میآید (محسنی و همکاران .)537 :5931 ،بهطور کلی عامه زنان ایرانی به
روشهای مختلف در سیاست مشارکت میکنند .بجز هنگام رأی دادن ،حضور زنان در عرصههای
مختلف سیاسی بسیار کمرنگتر و مشارکت آنها بسیار محدودتر است؛ برای مثال در مسائلی
همچون حضور در احزاب و گروههای سیاسی ،تشویق دیگران بهرأی دادن به نامزدی خاص یا
تماس با ادارات دولتی و عمومی و مانند اینها میتوان بین زنان و مردان این تفاوتها را مشاهده کرد.
البته این امر مختص به ایران نیست؛ حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند امریکا نیز ،که
جنبش زنان برای کسب حقوق برابر با مردان سابقه طوالنی دارد ،این تفاوتها بهچشم میخورد
(خواجهنوری و مقدس.)03 :5973 ،
اگرچه محدودیتها و معذوریتهای جامعه ایران و فرهنگ سنتی غالب بر حضور زن در عرصه
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گوناگون حضور یابند .در واقع در هر جامعهای یکی از فراگردهای مهم ،انگیزه مشارکت سیاسی

سیاست و اجتماع ،همواره چارچوب خاصی از فعالیت زنان را موجب میشد؛ چنانکه کاسته شدن
از این موانع به مشارکت سیاسی زنان در معنای گستردهتر آن منجر میشود و توسعه سیاسی را
بهدنبال خواهـد داشت ،نمیتوان حضور افکار ،بینشهای روشنگرایانه دینی و روشهای مستقالنه
زنان را در ارتباط بـا تحوالت تاریخی نادیده انگاشت (نوروزیباغکمه و حیدریاندولتآبادی،
 .)50 :5938زنان بهعنوان نیمی از انسانهای این کره خاکی نقش بسیار کلیدی در جنبشها ،نهضتها و
انقالبها داشتهاند و این ویژگی برخاسته از عمق اثرگذاری زنان در تمامی عرصههای زندگی است
(زارعمهدوی و همکاران)14 :5933 ،؛ ولی بر اساس پژوهشها ،زنان در مالکهایی چون نسبت
درصد کرسیهای مجلس در اختیار زنان ،نسبت درصد زنان مدیر در مجموعه مدیران کشور ،نسبت
درصد زنان متخصص و حرفهای در مجموعه شاغالن سیاسی متخصص کشور و نسبت درصد سهم
زنان از درامد تحققیافته ،بانوان وضعیتی مناسب ندارند و در مقیاس دسترسی به ساخت قدرت،
بسیار ضعیف هستند (زارعی.)15 :5933 ،
در فرایند مشارکت سیاسی عوامل گوناگونی تأثیر دارد (مسعودنیا و همکاران.)540 :5935 ،
یکی دیگر از مهمترین عوامل اثرگذار بر نگرش و کنش افراد در عرصه سیاسی ،مفهوم
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جامعهپذیری سیاسی است که در دهههای  5334و 5384بسیار مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت.
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بهطور کلی ،جامعهپذیری سیاسی ،فرایند مستمر یادگیری است که بهموجب آن افراد ضمن آشنا
شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطالعات و تجربه به وظایف ،حقوق و نقشهای خویش بویژه
وظایف سیاسی در جامعه پی میبرند .در این فرایند افراد از طریق کسب جهتگیریهای شناختی،
نگرشی ،ارزشی و دیگر رفتارهای پذیرفته شده در جامعه ،فرهنگ سیاسی را درونی میکنند و
ارزشها ،ایستارها ،اعتقادات و آداب و رسوم ،و بهدنبال آنها مسائل سیاسی از نسلی به نسل دیگر
انتقال مییابد و امکان دارد در جریان این انتقال ،تغییرات و یا تعدیلهایی نیز صورت پذیرد
(ابراهیمی و صفاریبادی)0451 :5931 ،؛ بهعبارت دیگر با گسترش دانش انسانشناسی فرهنگی
پس از جنگ جهانی دوم ،مطالعه در فرهنگ سیاسی اقوام و ملتها بهطور کلی گسترش یافت.
بخشی از این مطالعات بر شناخت منش و شخصیت ملی متمرکز شد .نویسندگان مختلف از
شخصیت ملی امریکاییان ،روسها ،ژاپنیها و آلمانیها سخن گفتند و میان آن با تجربه دموکراسی
یا دیکتاتوری رابطهای یافتند .شخصیت ملی بویژه بر اساس فرایند جامعهپذیری در خانواده و
دموکراسی در کانون توجه قرار گرفت .از این دیدگاه ،نگرشهایی که مجاری و فرایندهای
جامعهپذیری اولیه ایجاد میکند از قبیل احساس اعتماد یا عدم اعتماد به دیگران ،احساس
اعتمادبهنفس و استقالل فردی ،توقع از دیگران و ،...بر شکلگیری رفتار و نگرش سیاسی مؤثر
است .مجاری ثانویه جامعهپذیری مانند آموزش عمومی و سیاسی ،تعلقات حرفهای و ،...ممکن
است نگرشهای ناشی از فرایند جامعهپذیری اولیه را تثبیت کند یا با آنها در تعارض قرار گیرد
(صفاریبادی 1 :5931 ،ـ  .)3بنابراین فرایند جامعهپذیری سیاسی یکی از عواملی است که در
ترکیب با برخی عناصر فرهنگی به عاملی برای افزایش مشارکت سیاسی تبدیل شده است
(نژادبهرام .)11 :5977 ،با توجه بهچنین پیشینهای ،هدف این پژوهش بررسی رابطه جامعهپذیری
سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز است.
تاکنون پژوهشهایی چند به بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی و مشارکت سیاسی پرداختهاند.
سروش و حسینی ( )5931در پژوهشی باعنوان نوجوانان ،جوانان و مشارکت سیاسی ،بررسی
مقایسهای نقش عوامل جامعهپذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز ،که به روش
پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت پذیرفت بهاین نتیجه رسیدند که میزان مشارکت
سیاسی در میان دختران و پسران و همچنین بین جوانان و نوجوانان تفاوت معناداری با یکدیگر
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ندارد .همچنین از بین عوامل جامعهپذیری ،مشارکت سیاسی دوستان و والدین با مشارکت سیاسی

جو باز کالس با مشارکت سیاسی نوجوانان بیشترین ارتباط را دارد .همچنین در مورد دختران و
پسران نوجوان ،مؤلفههای جامعهپذیری ،که بیشترین قدرت تبیینکنندگی را برای مشارکت سیاسی
آنها دارد ،متفاوت است؛ اما در مورد دختران و پسران جوان این تفاوت مشاهده نشد (سروش و
حسینی .)39 :5931 ،علی حسینی و همکاران (  )5939در پژوهشی باعنوان «جامعهپذیری و
مشارکت سیاسی زنان» ،که با روش توصیفیـتحلیلی اجرا شد با بهرهگیری از روش تحلیل ثانویه و
با مراجعه به دادهها و آمارهای وزارتخانهها و مجلس شورای اسالمی در گام نخست به بررسی
میزان مشارکت سیاسی زنان در ساختار قوهمقننه ،قوهمجریه و قوهقضاییه پرداخت و سپس نسبت
مشارکت سیاسی و جامعهپذیری بررسی شد .نگارنده به این نتیجه رسید که بهنظر میرسد که در
ساختار قدرت در جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت سیاسی زنان اندک است .در پاسخ به این
سؤال که چرا زنان در ساختار قدرت جمهوری اسالمی حضور کمی دارند ،نتایج پژوهش نشان
میدهد که زنان بر اثر جامعهپذیری متفاوت و کلیشههای جنسیتی که در فرایند جامعهپذیری از
طریق نهادهایی مثل خانواده ،رسانهها ،مدارس و نهادهای آموزشی به آنها القا میشود ،سیاست را
حیطهای مردانه تلقی میکنند و به مشارکت سیاسی بویژه حضور در عرصه قدرت تمایلی ندارند؛

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

جوانان بیشترین ارتباط را دارد و مشارکت سیاسی دوستان و والدین ،رسانهها و فناوریهای جدید و

بهاین ترتیب تمایل نداشتن زنان به حضور در عرصه قدرت ،بیش از اینکه ناشی از ساختارهای
حاکم بر جامعه باشد ،نشأت گرفته از جامعهپذیری متفاوت دختران و زنان ارزیابی میشود .بهنظر
نگارنده شرط اول برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت ،زدودن و جلوگیری از
بازتولید کلیشهها و هویتهای جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعهپذیری است (علی
حسینی و همکاران 535 :5939 ،ـ  .)531ابراهیمی و صفاریبادی ( )5931در پژوهشی باعنوان نقد
و واکاوی پژوهشهای مشارکت سیاسی با تأکید بر متغیر جامعهپذیری سیاسی از پژوهشهای
مصطفایی و خارستانی ( ،)5939سروش و حسینی ( ،)5931طیبینیا و نقدی ( ،)5935ثقفینژاد و
همکاران ( ،)5934فاضلی و خوشفر ( ،)5973هاشمی و همکاران ( ،)5977فیروزجایی و
جهانگیری ( ،)5978ادیبیسده و کیهانی ( )5971در داخل کشور و فوکس ( ،)1451کاپچیک و
کاتالو ( ،)1451کندی و همکاران ( ،)1451کواینتلر و هوق ( ،)1451کواینتلر و همکارانش
( )1455و آلسینا و گیولیانو ( )1455در خارج از کشور استفاده شده است .در نتیجه این پژوهش
نقاط ضعفی همچون تعداد کم پژوهش در زمینۀ موضوع تأثیر جامعهپذیری سیاسی بر مشارکت
سیاسی ،درنظر نگرفتن رابطه مستقیم جامعهپذیری سیاسی و مشارکت سیاسی ،مطالعه و بررسی

56

موضوع در میان گروه سنی خاص از جمعیت ،غفلت از مطالعه کارگزاریهای جامعهپذیری
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،61زمستان 8411

مشخص شده است (ابراهیمی و صفاریبادی .)0450 :5931 ،واس )1441( 5در پژوهشی باعنوان
«بررسی تأثیر نسل و جامعهپذیری در مشارکت سیاسی در کشور فنالند» ،که به روش توصیفی ـ
تحلیلی صورت پذیرفته و برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده کرده به این نتیجه
رسیده است که بین جنسیت ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود
دارد (واس .)5 :1441 ،کوینتیلر )1447( 1در پژوهشی باعنوان تأثیر استفاده از اینترنت در مشارکت
سیاسی افراد باالی  53سال در بلژیک ،که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت
پذیرفته به این نتیجه رسیده است که زمان استفاده از اینترنت در تمایل به مشارکت تأثیر ندارد؛
اگرچه نتایج نشان میدهد که برخی فعالیتهای اینترنتی آشکارا و بهطور قابلتوجهی با مشارکت
سیاسی رابطه معناداری را نشان میدهد (کوینتیلر .)5 :1447 ،یوگوا و مگبو )1454( 9در پژوهشی
باعنوان تأثیر جامعهپذیری سیاسی بر مشارکت سیاسی در نیجریه ،که به روش پیمایشی و با استفاده
از ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است بهاین نتیجه رسیدهاند که بین متغیرهای سن ،پایگاه
اجتماعیـاقتصادی ،جنسیت ،فرهنگ سیاسی و جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی در نیجریه
رابطه معناداری وجود دارد (یوگوا و مگبو .)07 :1454 ،اوالسوپو )1451( 0در پژوهشی باعنوان
تأثیر جامعهپذیری سیاسی بر انتخابات عمومی سال  1451و بازتاب آن در دولت نیجریه ،که به
روش توصیفیـتحلیلی و با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت پذیرفته است بهاین نتیجه
رسیدهاند که مردم نیجریه از لحاظ اجتماعی و سیاسی نیازمند فرهنگ سیاسی مناسبی برای ساختن
جامعه خویش هستند و این وظیفهای است که باید توسط دولت جدیدی که سر کار آمده است،
انجام شود (اوالسوپو .)88 :1451 ،هانگ و کولین ( )1458در پژوهشی با عنوان تأثیر جامعهپذیری
سیاسی در مشارکت سیاسی جوانان سنگاپور بهاین نتیجه رسیدهاند که جامعهپذیری سیاسی از
طریق خانواده و گروه دوستان بر انواع مشارکت سیاسی جوانان سنگاپور همبستگی معناداری را
نشان داده است؛ همچنین نتایج نشان داده است که خواندن روزنامه و در معرض اخبار روز قرار
گرفتن بهطور قابلتوجهی با مشارکت سیاسی جوانان سنگاپور رابطه معناداری را نشان داده است
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به عقیده تالکوت پارسونز 1هر جامعهای برای بقا و تداوم حیات خود ناگزیر از انجام دادن
چهار کارکرد مختلف است که شرط اساسی تداوم نظام بهشمار میآید .چهار کارکرد مدنظر
پارسونز عبارت است از :حفظ و نگهداری الگو ،دستیابی به هدف ،تطبیق یا سازواری و
یکپارچگی .ارتباط این نظریه با جامعهپذیری سیاسی در حفظ و نگهداری روشن میشود؛ یعنی هر
جامعهای میکوشد تا از طریق جامعهپذیری فرهنگی ،گرایشها ،اعتقادات ،ارزشها و معیارهای
اجتماعی و فرهنگی را بهمنظور حفظ و نگهداری کل نظام اجتماعی به نسلهای بعد منتقل سازد.
بنابراین میبینیم که نظریه جامعهپذیری سیاسی پارسونز نظریهای فرهنگی است (خواجهسروری،
 .)91 :5930پارسونز فرهنگ را نیروی عمدهای میانگاشت که عناصر گوناگون جهان اجتماعی و
یا به تعبیر خودش نظام اجتماعی را بههم پیوند میدهد .فرهنگ میانجی کنش متقابل میان
کنشگران است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم ترکیب میکند (سروش و حسینی:5931 ،
 .)545در نظریه پارسونز ،فرهنگ هم خود نظام است و هم خود جزئی از نظام اجتماعی است.
فرهنگ هم حاوی ارزشهاست و هم حامل ارزشها از نسلی به نسل دیگر .ارزشها نیز به سهم خود
هم نهادهای سیاسی را میسازند و هم منشأ کنش افراد هستند و هم سازنده هدف جامعه .ارزشها،

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

(هانگ و کولین.)14 :1458 ،5

کنش افراد ،از جمله کنشهای سیاسی آنها را میسازد .در نظریه پارسونز ،فرهنگ بهصورتهای
گوناگون با سیاست پیوند دارد؛ از جمله انتقال ارزشها ،شکل دادن به نهادها ،مشروعیت و توجیه
ارزشها و تبیین هدفهای جمع و جامعهپذیری سیاسی .از راه جامعهپذیری است که فرهنگ به
عامالن انتقال مییابد و بهوسیله آنها درونی میشود و این عامل مهمی در انگیزش رفتار اجتماعی
آنان بهشمار میآید .این کارکرد عمدتاً در خانواده و در نظام آموزشی متمرکز میشود؛ هرچند
رسانههای گروهی ،سندیکاها و احزاب سیاسی نیز کارکرد و نقش آموزشی دارند (گالبی و
حاجیلو .)90 :5935 ،جامعهپذیری در دیدگاه پارسونز نقش کلیدی دارد و با توجه به عالقه اصلی
پارسونز به نظام اجتماعی ،فراگردهای ملکه ذهن ساختن و اجتماعی کردن از اهمیت شایانی
برخوردار میشوند (ادیبیسده و کیهانی .)517 :5971 ،پارسونز در بحث اجتماعی شدن
(جامعهپذیری) افراد میگوید :انسان در بخش ارگانیسم سه گرایش خام دارد :گرایش ادراکی که
ناظر به شناخت است .گرایش ارزیابی که به خوب و بد ارزشها میرسد و گرایش هنجاری که
1. Hong and Colin
2. Parsons
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بایدها و نبایدها را تعیین میکند .وقتی ارگانیسم با فرهنگ برخورد میکند ،این گرایشهای خام
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شکل میپذیرد و نظام شخصیتی را شکل میبخشد و از این به بعد نظام شخصیتی فرد را بهسوی
هدف میراند و موجب کنش اجتماعی میشود .از برایند کنشهای اجتماعی ،نظام اجتماعی شکل
میگیرد که بیانگر یگانگی ،وفاق ،مشارکت حقیقی افراد باهم و اعتماد آنها به یکدیگر است و فرد
در این سامانه اجتماعی میشود (گالبی و حاجیلو.)90 :5935 ،
یکی از شاگردان خلف جورج هربرتمید در کنش متقابل نمادین مانفرد کان 5است .وی و
بلومر سعی کردهاند رفتار فردی را به زندگی گروهی پیوند دهند .کان از موجود انسانی تصویر
شرکتکنندهای خالق و فعال در زندگی گروهی ارائه میکند .بهنظر وی در حالی که محیط
دارای واقعیت است بهوسیله ارگانیسم بهطور انتخابی ادراک ،و به آن واکنش نشان داده میشود.
در دیدگاه کان و بهطور کلی کنش متقابل نمادین جامعهپذیری سیاسی ،بخشی از جامعهپذیری
است که طی آن ایستارهای سیاسی فرد شکل میگیرد .فرض اساسی جامعهپذیری در دیدگاه کان
این است که آموزش سیاسی دوران قبل از بزرگسالی بر گرایشها و رفتار سیاسی دوران بزرگسالی
تأثیر میگذارد .نهادهای اساسی شکلدهنده و عهدهدار جامعهپذیری سیاسی خانواده ،مدرسه،
وسایل ارتباط جمعی ،تماس مستقیم با ساختار حکومت ،نهادهای دینی ،گروههای همساالن و
احزاب سیاسی هستند (ادیبیسده و کیهانی.)513 :5971 ،
از جمله افرادی که جامعهپذیری سیاسی را از زاویه یادگیری ارزشها ،نگرشها و رفتارها مدنظر
قرار دادند ،هس 1و تورنی 9بودند .تورنی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که تمایالت و
آمادگیهای روانی الزم برای یادگیری سیاسی تا  51و  59سالگی بخوبی در افراد تثبیت میشود.
آنها چهار الگو برای جامعهپذیری سیاسی ارائه کردند که الگوی انباشت ،الگوی همانندی ،انتقال
نقش و الگوی شناختی ـ رشدی است (غفاریهشجین و همکاران .)150 :5973 ،الگوی انباشت بر
این فرض مبتنی است که اگر کودکان در رویارویی و در معرض نمادها ،فکرها و نگرشها قرار
گیرند ،این موارد را جذب و انباشت ،و در موقع مقتضی آنها را ابراز میکنند .الگوی همانندی
بیشتر برای اکتساب وفاداری حزبیـسیاسی بهکار میرود و بر این فرض مبتنی است که کودک در
انتخابهای خود از رفتارهای والدین تقلید میکند و این تقلید بر جهتگیریها و ترجیحات دوران بلوغ
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الگوی همانندی ایفا میکند .الگوی انتقال نقش بر این تأکید میکند که کودک چگونه نقشی را
که با آن آشنا است بهعهده میگیرد و سپس رفتار متناسب با این نقش را به قلمرو نظام سیاسی
انتقال و تعمیم میدهد .در یادگیری نقشهای اجتماعی ،مسئله مهم ،انتظارات متقابل است و این
انتظارات متقابل پایه ارتباط کودک با نظام سیاسی است .الگوی رشد شناختی بر این فرض مبتنی
است که فرایند یادگیری به رشد توانایی فرد برای جذب و فهم اطالعات وابسته است .براساس
پژوهشهایی که در فاصله  51تا 51سالگی انجام گرفته است ،تصورات سیاسی نوجوانان عمق ،دقت
و وضوح بیشتری مییابد؛ بهعالوه توانایی او برای فهم نمادهای سیاسی انتزاعی ،افزایش مییابد.
در این حالت دانشآموز به ارزیابی واقعیتر سیاست ،حکومت و نمادهای اقتدار سیاسی
میپردازد؛ اما هنوز نظام سیاسی و نقشهای سیاسی نزد او قدرت و اعتبار زیادی دارد .در این مرحله
وی میتواند ارتباط نقشهای سیاسی را درک کند .خالصه ،این چهار الگو بیانگر مجموعه
فرایندهایی است که در وضعیت خانواده ،محیط مدرسه و بهطور کلی جامعه بر فرایند اکتساب
دانش سیاسی و نگرش مدنی افراد جامعه تأثیر میگذارند (شارعپور 951 :5977 ،ـ .)951
بهنظر مالوین اولسون ،5نظریه مشارکت در قالب دو مفهوم بسیج و واسطه بودن بهعنوان

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

فرد نیز تأثیر زیادی خواهد گذاشت .الگوی انتقال نقش در بسیاری موارد ،نقش متقابل را برای

پیششرط و زمینه مشارکت سیاسی مورد بحث قرار گرفته است (غفاری و نیازی)93 :5973 ،؛
همچنین اولسون عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی را به این شرح بررسی کرده است .5 :تأثیرگذاری
سیاسی  .1گسترش منابع سیاسی  .9جامعهپذیری سیاسی  .0وسایل ارتباط جمعی .از نظر اولسون،
عوامل دیگری نیز میتواند بر مشارکت سیاسی تأثیر داشته باشد؛ از جمله آسانتر شدن مشارکت،
افزایش تحصیالت مردم و درک آنها از اهمیت مشارکت سیاسی ،رفع موانع قانونی (محرومیت از
رأی دادن) و افزایش مشارکت اقلیتها ،بیاعتمادی به دولت (در صورتی که وقایع خاصی اتفاق
بیفتد) ،وجود برخی نامزدها که میتوانند بر انگیزه مشارکت مردم مؤثر باشند ،وجود برخی شرایط
خاص که کلیت جامعه را با بحران روبهرو کند ،بسیج آرای افراد خاص که با دادن وعدههایی
مطابق با گرایشهای آنها صورت میگیرد ،وسایل اقتصادی و رشد کسری بودجه ملی و کاهش
ارزش پول ملی از جمله این عوامل است (مسعودنیا و همکاران543 :5935 ،؛ جوج و گلهدار،
.)53 :5935
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بهنظر مایکل راش تا آنجا که به جامعهپذیری سیاسی (اجتماعی شدن سیاسی) مربوط میشود،
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پژوهشها نشان میدهد که افراد ممکن است ارزشها و نگرشهای خود را از طریق تحرک اجتماعی
و جغرافیایی تغییر دهند؛ برای مثال انتقال از یک محله به محله دیگر بویژه در مواردی که این
تحرک ،تغییری را در پایگاه اجتماعیـاقتصادی منعکس میکند در ادراک سیاسی و رفتارهای
سیاسی فرد تأثیر بگذارد (راش.)559 :5934 ،
سیمور مارتین لیپست از جمله نظریهپردازانی است که برای تبیین مشارکت سیاسی الگوهای
بیرونی را نسبت به الگوهای درونی ترجیح میدهد .بر این اساس ،او بیشتر بهدنبال شناخت عواملی
است که خارج از فرد و شخصیت او قرار دارد و عوامل اجتماعی شناخته میشود .از سوی دیگر،
این نظریهپرداز معتقد است که در زمینههای فرهنگی مختلف عوامل مشابه میتواند نتایج متفاوتی
را بهبار آورد و لذا نمیتوان بر اساس الگوی واحدی به تبیین مشارکت سیاسی در جوامع مختلف
پرداخت (مسعودنیا و همکاران .)554 :5935 ،لیپست ،که عمده محور مطالعاتی او پژوهشهای
میدانی راجع به رأیگیری و مبارزات انتخاباتی است و برای تبیین مشارکت سیاسی بر متغیرهای
اجتماعی نظیر پایگاه اجتماعیـاقتصادی تأکید دارد ،معتقد است که بین مشارکت سیاسی و عوامل
اجتماعی و اقتصادی رابطه قوی وجود دارد و در بیشتر مطالعات خود ،رابطه مثبت بین پایگاه
اجتماعیـ اقتصادی و مشارکت سیاسی را نشان داده است (عبداللهینژاد و همکاران.)03 :5931 ،
بنابراین متغیرهای مورد نظر لیپست در تبیین مشارکت سیاسی را میتوان در سه دسته کلی
تقسیمبندی کرد .5 :موقعیت اقتصادی خانواده که متغیرهایی چون سطح درامد ،شغل ،محل
سکونت و منزلت را دربر میگیرد .این متغیرها از نظر لیپست بهعنوان متغیرهای پایهای عمل
میکنند که غیرمستقیم از طریق برخی متغیرهای دیگر مانند ایدئولوژی سیاسی ،عضویت حزبی و...
رفتار سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهد .1 .موقعیت اجتماعی فرد که متغیرهایی چون وضعیت
تأهل ،مشارکت در نهادهای سیاسی ـ اجتماعی ،شهری یا روستایی بودن ،مهاجر یا بومی بودن،
سطح تحصیالت ،میانسال یا جوانبودن را دربر میگیرد .9 .موقعیت سیاسیـدینی فرد که متغیرهای
این وجه بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارد؛ متغیرهایی چون ایدئولوژی سیاسی فرد که با میزان مذهبی
بودن ارتباط تنگاتنگی دارد که به نوبه خود تحت تأثیر ویژگی سیاسی خانواده نیز هست .در همین
راستا پژوهشهای آلموند و وربا نشان داد که الگوی مشارکت در درون گروههای طبقاتی مختلف،
تفاوتهای معنیداری دارد و طبقات اجتماعی باالتر مشارکت بیشتری کردهاند (معتضدراد و
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سپهوند.)38 :5931 ،

(محرکهای سیاسی) ،موقعیت اجتماعی ،ویژگیهای شخصی و محیط سیاسی .به این عوامل باید
مهارتها ،منابع و تعهد را افزود (راش .)591 :5934 ،منظور از محرک سیاسی (انگیزههای سیاسی)
عواملی از قبیل مناظرههای سیاسی ،تعلق خاطر نسبت به سازمان درگیر فعالیتهای سیاسی و دسترسی
به اطالعات درست است .منظور از ویژگیهای شخصی ویژگیهایی چون اجتماعی بودن ،برونگرایی
و نظایر اینها است؛ افرادی با این ویژگی هم بیشتر خود را درگیر مسائل سیاسی میکنند .پایگاه
اجتماعی با شاخصهایی چون میزان تحصیالت ،محل سکونت ،تعلق طبقاتی و قومیت سنجیده
میشود .محیط سیاسی ،محیطی است که افراد در آن بهسر میبرند؛ مثالً فرهنگ سیاسی معینی
میتواند او را نسب به مشارکت در مسائل سیاسی تشویق کند و یا بازدارد .منظور از مهارت،
توانایی تحلیل قدرت سازماندهی ،مهارت در سخنرانیها و خطابه است .منظور از منابع اشاره بـه
منابع مالی غیرنقدی است که میتواند در قالب تماسها و روابط افراد با دولتمردان و دبیران احزاب
باشد .منظور از تعهد ،تعلق خاطر نسبت به سازمان ،گروه ،حزب و یا فرد خاصی است که این پیوند
و دلبستگی نسبت این به موارد هم بر مشارکت سیاسی افراد تأثیر فراوانی دارد؛ برای مثال هرچه
فرد بیشتر در معرض انگیزههای سیاسی قرار گیرد و به اطالعات سیاسی دسترسی داشته باشد،

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

بهنظر میلبراث و گوئل مشارکت بسته به چهار عامل مهم تغییر میکند :انگیزههای سیاسی

احتمال مشارکت سیاسی بیشتر است؛ اما مشارکت سیاسی طبق ویژگیهای شخصی فرد نیز فرق
میکند .شخصیتهای اجتماعیتر ،مسلطتر و برونگراتر ،بیشتر احتمال میرود که از نظر سیاسی
فعال باشند (احمدی و رضایی.)104 :5930 ،
جدول  .1چگونگی استخراج فرضیههای پژوهش
فرضیه
جامعهپذیری سیاسی به مشارکت سیاسی
طبقه اجتماعی به مشارکت سیاسی
سن به مشارکت سیاسی
قومیت به مشارکت سیاسی

اندیشمند
اولسون
آلموند و وربا
سیمور مارتین لیپست
میلبراث و گوئل

طبقه اجتماعی به جامعهپذیری سیاسی

مایکل راش

قومیت به جامعهپذیری سیاسی

مایکل راش
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روش
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این پژوهش در محدوده زمانی سال  5933ـ  5931انجام گرفته است .شیوه اجرا پیمایشی و
مکان پژوهش شهر اهواز بوده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان بین  57تا  30سال
است که در مدت زمان تحقیق در این شهر سکونت دارند .براساس سرشماری نفوس و مسکن سال
 ،5934جامعه آماری ما  909743نفر از زنان شهر اهواز هستند که در محدوده سنی  57تا  30سال
قرار دارند .در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم استفاده شده است.
نمونهگیری طبقهای زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که جامعه آماری دارای ساخت همگن و
متجانس نیست و از اجزای گوناگون تشکیل شده باشد .در چنین مواردی باید جامعه به طبقاتی
تقسیم شود که هر یک از آنها ساخت متجانسی دارند و سپس از هر طبقه یک نمونه گرفت
(رفیعپور .)977 :5931 ،از آنجا که اهواز از نظر جمعیت و وسعت شهری یکی از بزرگترین
شهرهای کشور و کالنشهر بهشمار میرود ،مناطق شهری ناهمگون و نامتجانس دارد .بنابراین
براساس آمار و اطالعات جمعیتی شهرداری اهواز و همچنین براساس تقسیمبندی هشتگانه مناطق
شهری سعی شده است با تقسیمبندی مناطق هشتگانه به سه منطقه (پایین ،متوسط و باال) طبقههایی
نسبتاً همگون و متجانس ایجاد شود و نمونههایی که انتخاب شده در این سه طبقه دقیقاً براساس
حجم کل جمعیت آماری در این طبقات بوده است .حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول
کوکران بهدست آمده است؛ بهاین ترتیب حجم نمونه بهصورت تقریبی  970نفر برآورد شد .با
توجه به ماهیت موضوع ،ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه بوده است .سؤاالت پرسشنامه تحقیق
براساس چهارچوب نظری ،مفاهیم و متغیرهای فرضیهها و با بازبینی پرسشنامههای تحقیقات مشابه
طراحی شده است .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Amosانجام گرفت.

یافتهها
سن پاسخگویان بر مبنای حداقل  57و حداکثر آن  ،30است .این ارقام در پنج دسته کلی مورد
دستهبندی قرار گرفت .بیشترین تعداد بهعبارتی  11/1درصد پاسخگویان در ردهسنی  11تا  13و
پس از آن  13/4درصد پاسخگویان در رده سنی  14تا  10جای میگیرند .توزیع فراوانی بر حسب
قومیت پاسخگویان نشان میدهد که  11/1پاسخگویان عرب 11/7 ،درصد لر 98/7 ،درصد فارس،
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 1/9درصد کرد 0/9 ،درصد ترک و  0/1درصد هم دیگر اقوام هستند .توزیع فراوانی بر حسب

باال 85/3 ،درصد طبقه متوسط 7/1 ،درصد طبقه پایین و  5/3درصد در طبقه خیلی پایین قرار
دارند .میانگین مشارکت سیاسی ،11/79 ،انحراف معیار آن  51/14است که نشاندهنده میزان کم
مشارکت سیاسی پاسخگویان ،و کمترین حد آن  ،50و بیشترین حد آن  ،84است .میانگین
جامعهپذیری سیاسی ،11/13 ،انحراف معیار آن  7/715است که نشاندهنده میزان متوسط
جامعهپذیری سیاسی در میان پاسخگویان ،و کمترین حد آن  ،54و بیشترین حد آن  ،07است.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،بیشترین و کمترین نمره آزمودنیها در متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
شاخص

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

تعداد گویه

مشارکت سیاسی

56/14

86/506

86

70

86

جامعهپذیری سیاسی

65/54

1/168

80

61

80

متغیر

برای تحلیل فرضیه رابطه سن و مشارکت سیاسی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،استفاده
شده است .این فرضیه با توجه به مقدار سطح معناداری ( )sig=4/449و میزان ضریب همبستگی

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

طبقه اجتماعی پاسخگویان نشان میدهد که  1/9پاسخگویان در طبقه خیلی باال 51/8 ،درصد طبقه

( ،)r=4/519در جدول  9تأیید میشود و بنابراین میتوان ادعا کرد میان دو متغیر سن و مشارکت
سیاسی رابطه مستقیم ،ضعیف و معناداری وجود دارد؛ پس متغیر سن بهعنوان عامل تأثیرگذار در
رابطه با مشارکت سیاسی است که با افزایش سن مشارکت سیاسی نیز افزایش مییابد .نتایج این
آزمون در جدول  1نشان داده شده است .برای بررسی فرضیه تفاوت میزان مشارکت سیاسی
پاسخگویان بر حسب قومیت آنها از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است .میانگین نمرهها (قوم
لر برابر با  ،07/73قوم عرب برابر با  ،10/37قوم ترک برابر با  ،19/75قوم کرد برابر با  ،11/84قوم
فارس برابر با 19/14 ،و دیگر اقوام برابر با  )19/30نشان میدهد که میزان مشارکت سیاسی کسانی
که قومیت عرب دارند از بقیه اقوام بیشتر است .با توجه به اینکه تفاوت میانگینهای گروههای
مختلف در مورد میزان مشارکت سیاسی براساس آزمون  Fبا مقدار  1/089و سطح اطمینان 31
درصد ( ،)sig=4/491معنادار است براساس جدول  9نتایج نشان میدهد که قومیت در مشارکت
سیاسی شهروندان زن تأثیرگذار است و این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .برای بررسی فرضیه
تفاوت میزان جامعهپذیری سیاسی پاسخگویان بر حسب قومیت آنها از آزمون آنالیز واریانس
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استفاده شده است .میانگین نمرهها (قوم لر برابر با  ،19/34قوم عرب برابر با  ،19/04قوم ترک
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برابر با  ،10/31قوم کرد برابر با  ،17/41قوم فارس برابر با 18/70 ،و دیگر اقوام برابر با )13/09
نشاندهنده این است که میزان جامعهپذیری سیاسی کسانی که قومیت کرد دارند از بقیه اقوام بیشتر
است .با توجه به اینکه تفاوت میانگینهای گروههای مختلف در مورد میزان جامعهپذیری سیاسی
براساس آزمون  Fبا مقدار  9/884و سطح اطمینان  33درصد ( ،)sig=4/445معنادار است براساس
جدول شماره ( )9نتایج نشان میدهد که قومیت در جامعهپذیری سیاسی شهروندان زن تأثیرگذار
است و این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .برای بررسی فرضیه تفاوت میزان مشارکت سیاسی
پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی آنها از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است .میانگین
نمرهها (طبقه خیلی باال برابر با  ،03/71طبقه باال برابر با  ،03/91طبقه متوسط برابر با  ،19/35طبقه
پایین برابر با  11/59و طبقه خیلی پایین برابر با  )19/09نشاندهنده این است که میزان مشارکت
سیاسی کسانی که در طبقه پایین هستند از بقیه افراد بیشتر است .با توجه به اینکه تفاوت
میانگینهای گروههای مختلف در مورد میزان مشارکت سیاسی براساس آزمون  Fبا مقدار 1/311
و سطح اطمینان  31درصد ( ،)sig=/499معنادار است براساس جدول  9نتایج نشان میدهد که
طبقه اجتماعی در مشارکت سیاسی زنان تأثیرگذار است و این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
برای بررسی فرضیه تفاوت میزان جامعهپذیری سیاسی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی آنها از
آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است .میانگین نمرهها (طبقه خیلی باال برابر  ،14/14طبقه باال
برابر با  ،11/47طبقه متوسط برابر با  ،13/15طبقه پایین برابر با  19/37و طبقه خیلی پایین برابر با
 )18/71نشان میدهند که میزان جامعهپذیری سیاسی کسانی که در طبقه خیلی پایین هستند از بقیه
افراد بیشتر است .با توجه به اینکه تفاوت میانگینهای گروههای مختلف در مورد میزان
جامعهپذیری سیاسی براساس آزمون  Fبا مقدار  1/870و سطح اطمینان  31درصد (،)sig=/418
معنادار است براساس جدول  9نتایج نشان میدهد که طبقه اجتماعی در جامعهپذیری سیاسی زنان
تأثیرگذار است و این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .برای تحلیل فرضیه رابطه جامعهپذیری
سیاسی و مشارکت سیاسی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،استفاده شده است .با توجه به
سطح معناداری ( )sig=4/444و میزان ضریب همبستگی ( ،)r=4/154میتوان ادعا کرد بین دو
متغیر ،رابطه مستقیم ،معنادار ولی ضعیف وجود دارد .اولسون از عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی
متغیر جامعهپذیری سیاسی را مطرح میکند؛ یعنی با افزایش میزان جامعهپذیری سیاسی بین افراد،

56

میزان مشارکت سیاسی آنها نیز افزایش پیدا میکند .بنابراین میتوان گفت جامعهپذیری سیاسی

بیشتر باشد ،میزان مشارکت سیاسی نیز افزایش مییابد.
جدول  .3نتایج تحلیل دو متغیره بین متغیرهای پژوهش
متغیر

مشارکت سیاسی

جامعهپذیری سیاسی

نوع آزمون

سطح معناداری

نوع آزمون

سطح معناداری

سن

r

0/004

ـ

ـ

قومیت

F

0/046

F

0/008

طبقهاجتماعی

F

0/044

F

0/067

جامعهپذیری سیاسی

r

0/000

ـ

ـ

الگوسازی معادله ساختاری از دو بخش الگو اندازهگیری و الگوی ساختاری تشکیل میشود.
محقق در ارزیابی بخش اندازهگیری الگو ،باید به بررسی روابط متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار
الگو بپردازد .در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازهگیریهای مورد استفاده
است .در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخصها یا متغیرهای آشکار همان

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

بهعنوان عاملی تأثیرگذار در زمینه متغیر مشارکت سیاسی است که هرچه جامعهپذیری سیاسی

چیزی را اندازهگیری میکند که مدنظر محقق است .در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع
سروکار دارد که شاخصهای مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازهگیری میکند.
بنابراین قبل از هر نوع اندازهگیری ،محقق باید از کیفیت اندازهگیری الگو اطمینان پیدا کند و
ارزیابی بخش اندازهگیری الگو باید بر ارزیابی بخش ساختاری الگو مقدم باشد (کالنتری:5931 ،
 .)593همانطور که بیان شد برای بررسی الگوی اندازهگیری دو مورد پایایی شاخص ،و روایی
شاخص مورد بررسی قرار میگیرد .پایایی شاخص نیز توسط سه معیار .5 :آلفای کرونباخ  .1پایایی
ترکیبی ( )CRو بارهای عاملی و روایی شاخص نیز توسط شاخص ( )AVEمیانگین واریانس به
اشتراک گذاشته شده بین هرسازه با شاخصهای خود مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
میشود که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  4/0شود ،موید این است که واریانس سازه و
شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر ،و پایایی در مورد آن الگو اندازه
قابلقبول است (داوری و رضازاده .)74 :5933 ،نتایج بارهای عاملی دو متغیر مشارکت سیاسی و
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جامعهپذیری سیاسی به ترتیب در جدول  0و  1مشخص شده است.
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جدول  .4مقدار بارهای عاملی گویههای مشارکت سیاسی
گویه

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

بار عاملی

0/51

0/50

0/41 0/40

0/70

0/75 0/76

0/77

0/76 0/76

P14 P13 P12 P11 P10
0/15

0/10 0/15

0/47

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 P_Value

جدول  .5مقدار بارهای عاملی گویههای جامعهپذیری سیاسی
گویه

Soc1

Soc2

Soc3

Soc4

Soc5

Soc6

Soc7

Soc8

Soc9

Soc10

بار عاملی

0/65

0/57

0/50

0/58

0/76

0/10

0/15

0/71

0/10

0/14

P_Value

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

همانطور که در جدول  0و  1مالحظه میشود ،تمامی مقادیر سنجههای مرتبط با متغیرهای
مشارکت سیاسی و جامعهپذیری سیاسی از  4/0بیشتر است .بنابراین میتوان گفت الگوی
اندازهگیری از پایایی کافی در زمینه شاخصهای متغیرهای مکنون برخوردار است.
آلفای کرونباخ ،معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سنجه مناسب ارزیابی پایداری درونی
(سازگاری درونی) بهشمار میرود .در مورد پایداری درونی باید گفت که یکی از مواردی که
برای سنجش پایایی در روش الگوسازی معادالت ساختاری بهکار میرود ،پایداری درونی الگوی
اندازهگیری است .پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه و شاخصهای مربوط به
آن است .مقدار آلفای کرونباخ بیش از  4/8نشانگر پایایی قابلقبول است (داوری و رضازاده،
 .)83 :5933نتایج مقدار آلفای کرونباخ دو متغیر مشارکت سیاسی و جامعهپذیری سیاسی در
جدول ( )3مشخص شده است .همانطور که مشاهده میشود مقدار آلفای کرونباخ دو متغیر از
 4/8بیشتر است.
جدول  .1نتیجه پایایی (آلفای کرونباخ) مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیرها
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مقدار آلفا

مشارکت سیاسی

0/14

جامعهپذیری سیاسی

0/16

بزرگتر یا مساوی  4/8باشد (نوروزی و نجات .)993 :5931 ،نتایج مقدار پایایی ترکیبی دو متغیر
مشارکت سیاسی و جامعهپذیری سیاسی در جدول  8مشخص شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،مقدار پایایی ترکیبی دو متغیر از  4/8بیشتر است.
جدول  .7نتیجه پایایی ترکیبی ( )CRمربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیرها

پایایی ترکیبی

مشارکت سیاسی

0/16

جامعهپذیری سیاسی

0/10

میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده ( )AVEبهعنوان مقدار میانگین کل توان دوم
بارهای معرفهای متناطر با هر سازه تعریف میشود (مجموع توان دوم بارها تقسیم بر تعداد معرفها).
بنابراین  AVEمعادل اشتراک یک سازه است .با استفاده از منطق مشابهی که برای معرفهای
انفرادی بهکار رفت ،مقدار  AVEبرابر  4/1یا بیشتر نشان میدهد که بهطور متوسط ،سازه بیش از
نیمی از واریانس معرفهای متناظر را تشریح میکند و بهطور معکوس AVE ،کمتر از  4/1نشان

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

پایایی ترکیبی( ،)CRبراساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه میشود .مقدار این شاخص باید

میدهد که بهطور میانگین ،خطای بیشتری در عنوانها نسبت به واریانس تشریح شده با سازهها باقی
میماند (هیر و همکاران .)597 :5931 ،نتایج مقدار میانگین واریانس به اشتراک گذاشته ()AVE
دو متغیر مشارکت سیاسی و جامعهپذیری سیاسی در جدول  7مشخص شده است .همانطور که
مشاهده میشود مقدار میانگین واریانس به اشتراک گذاشته ( )AVEمتغیر مشارکت سیاسی بیش
از  4/1و متغیر جامعهپذیری سیاسی برابر  4/1است.
جدول  .1نتیجه میانگین واریانس به اشتراک گذاشته ( )AVEمربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیرها

AVE

مشارکت سیاسی

0/58

جامعهپذیری سیاسی

0/50

در بخش الگوی ساختاری ،همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،میزان ضریب مسیر
استاندارد ( )Betaمتغیر جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی  4/51است که نشاندهنده رابطه
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مستقیم این دو متغیر است؛ یعنی افزایش میزان جامعهپذیری سیاسی باعث افزایش مشارکت سیاسی
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در میان شهروندان زن شهر اهواز میشود .همچنین ضریب مسیراستاندارد ( )Betaمتغیر قومیت
( )ETبر جامعهپذیری سیاسی  4/53است که نشاندهنده تأثیر متغیر قومیت بر جامعهپذیری سیاسی
است .میزان ضریب مسیر استاندارد ( )Betaطبقه اجتماعی ( )SCبر جامعهپذیری سیاسی نیز 4/50
است که نشاندهنده تأثیر متغیر طبقه اجتماعی بر جامعهپذیری سیاسی است .نتایج نشان میدهد که
میزان ضریب مسیراستاندارد ( )Betaمتغیر سن ( )EGEبا مشارکت سیاسی  4/57است که
نشاندهنده رابطه مستقیم این دو متغیر است؛ یعنی افزایش سن در میان پاسخگویان زن در شهر
اهواز باعث افزایش مشارکت سیاسی در میان آنان میشود .همچنین میزان ضریب مسیر استاندارد
( )Betaمتغیر طبقه اجتماعی ( )SCبر مشارکت سیاسی  4/51است که نشان میدهد طبقه اجتماعی
بر مشارکت سیاسی زنان در شهر اهواز تأثیر دارد .سرانجام میزان ضریب مسیر استاندارد ()Beta
متغیر قومیت ( )ETبا مشارکت سیاسی  4/54است که نشاندهنده تأثیر متغیر قومیت بر مشارکت
سیاسی است.

شكل  .1الگوی ساختاری متغیرهای پژوهش
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میشود .برازش مطلق ،برازش تطبیقی و برازش مقتصد .شاخصهایی از نوع برازش مطلق نشان
میدهد که تا چه میزان الگوی فرضی پیشنهادی شبیه به الگوی مشاهدات است .مقدار این دسته از
شاخصها براساس ماتریس ماندهها ،درجه آزادی و تعداد نمونه تعیین میشود و از آنجا که این
محاسبه براساس مقایسه الگو با الگوهای دیگر نیست به آن برازش مطلق میگویند .همانطور که
مشاهده میشود در جدول  RMSEA ،3و  GFIاز جمله شاخصهای برازش مطلق هستند.
جدول  .1شاخصهای برازش مطلق
شاخص برازش
RMSEA

نام کامل
Root mean square
error of
approximation

بازه قابلقبول

اندازه در الگو

نتیجه

 > 0001خوب
 0001تا  008متوسط

0007

خوب

 > 008ضعیف
GFI

Goodness-of-fit index

 < 0010قابل قبول

0017

غیرقابلقبول

شاخصهای برازش تطبیقی نشاندهنده موقعیت نسبی الگو بین بدترین برازش (صفر) و بهترین

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

بهطور کلی شاخصهایی که برای بررسی برازش الگو استفاده میشود به سه دسته تقسیم

برازش (یک) است .آستانه پذیرش شاخصهای این گروه برای برازش خوب بیش از  4934است.
 CFI, IFI, NFI,از جمله شاخصهای تطبیقی است که نتایج آنها در جدول  54نشان داده شده
است.
جدول  .12شاخصهای برازش تطبیقی
بازه قابلقبول

اندازه در الگو

نتیجه

شاخص برازش

نام کامل

NFI

normed fit index

 < 0010قابلقبول

0011

غیرقابلقبول

IFI

incremental fit index

 < 0010قابلقبول

0018

قابلقبول

CFI

comparative fit index

 < 0010قابلقبول

0018

قابلقبول

شاخصهای برازش مقتصد برای مقایسه الگوهای مختلف با عوامل متفاوت استفاده میشود و
مقدار آنها برای تصمیمگیری روی پذیرش یا رد کردن الگو بهکار نمیرود و آستان پذیرشی برای
این منظور ندارد PCFI, PNFI, PGFI .و  CMIN/DFاز جمله شاخصهای برازش گروه
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مقتصد است که نتایج آنها در جدول  55نشان داده شده است.
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جدول  .11شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص برازش
PNFI
PCFI
PGFI
CMIN/DF

بازه قابلقبول

اندازه در الگو

نتیجه

نام کامل
parsimonious normed fit index

 < 0050قابلقبول

0046

قابلقبول

comparative fit index
parsimonious
Goodness-of-fit index
parsimonious
Minimum discrepancy function
by degrees of freedom divided

 < 0050قابلقبول

0046

قابلقبول

 < 0050قابلقبول

0057

قابلقبول

40441

قابلقبول

 > 4خوب
 > 5قابلقبول

جدول  51نشان میدهد که مسیر اصلی یعنی جامعهپذیری سیاسی به مشارکت سیاسی میزان
ضریب مسیر استاندارد ( 4/51 )Betaو قدرمطلق آماره  Tنیز از عدد  5/33بیشتر است؛ بهاین
ترتیب این فرضیه یعنی رابطه و تأثیر جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی تأیید میشود .مسیر
اصلی سن به مشارکت سیاسی میزان ضریب مسیر استاندارد ( 4/57 )Betaو قدرمطلق آماره  Tنیز
از عدد  5/33بیشتر است؛ بهاین ترتیب این فرضیه یعنی رابطه و تأثیر سن با مشارکت سیاسی تأیید
میشود .مسیر اصلی طبقه اجتماعی به مشارکت سیاسی میزان ضریب مسیر استاندارد (4/51 )Beta
و قدرمطلق آماره  Tنیز از عدد  5/33بیشتر است؛ بهاین ترتیب این فرضیه یعنی تأثیر طبقه اجتماعی
بر مشارکت سیاسی تأیید میشود .مسیر اصلی قومیت به مشارکت سیاسی میزان ضریب مسیر
استاندارد ( 4/54 )Betaو قدرمطلق آماره  Tنیز از عدد  5/33بیشتر است؛ بهاین ترتیب این فرضیه
یعنی تأثیر قومیت بر مشارکت سیاسی تأیید میشود .مسیر اصلی قومیت به جامعهپذیری سیاسی
میزان ضریب مسیر استاندارد ( 4/53 )Betaو قدرمطلق آماره  Tنیز از عدد  5/33بیشتر است؛ بهاین
ترتیب این فرضیه یعنی تأثیر قومیت بر جامعهپذیری سیاسی تأیید میشود .مسیر اصلی طبقه
اجتماعی به جامعهپذیری سیاسی میزان ضریب مسیر استاندارد ( 4/50 )Betaو قدرمطلق آماره T

نیز از عدد  5/33بیشتر است؛ بهاین ترتیب این فرضیه یعنی تأثیر طبقه اجتماعی بر جامعهپذیری
سیاسی تأیید میشود.
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در الگوی معادله ساختاری
ردیف

مسیرهای اصلی

ضریب مسیر

ضریب مسیر

غیراستاندارد استاندارد ()Beta

P_Value T Statistic

8

جامعهپذیری سیاسی به مشارکت سیاسی

0/88

0/85

6/741

/004

6

سن به مشارکت سیاسی

0/06

0/81

4/418

/000

4

طبقه اجتماعی به مشارکت سیاسی

0/84

0/85

6/116

/006

6

قومیت به مشارکت سیاسی

0/06

0/80

6/004

/065

5

قومیت به جامعهپذیری سیاسی

0/80

0/81

4/764

/000

4

طبقه اجتماعی به جامعهپذیری سیاسی

0/60

0/86

6/705

/007

بحث و نتیجهگیری
وربای و نای مشارکت سیاسی را فعالیتهایی میدانند که شهروندان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
با هدف تأثیرگذاری بر انتخاب اعضای دولت اعمال میکنند (کریبیس113 :1459 ،؛ کارکالینس،
 .)990 :1445همچنین مشارکت سیاسی به معنای مشارکت شهروندان در نظام سیاسی است که نه

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

جدول  .12میزان ضرایب مسیر غیراستاندارد ،استاندارد و آماره  tو سطح معناداری

تنها شهروندان از طریق آن ،نقشی در زندگی سیاسی جامعه خود ایفا میکنند ،بلکه فرصت
مشارکت در تصمیمگیری درباره اهداف مشترک جامعه و بهترین راه دستیابی بهاین اهداف را
مییابند (امیدی و مرادیفر .)111 :5938 ،همچنین جامعهپذیری یا اجتماعی شدن از نظر لغوی به
معنای انطباق با جامعه و آشناسازی با جامعه است .منظور از اجتماعی شدن یا جامعهپذیری این
است که هر انسان از تولدش چگونه با جامعه و فرهنگ (ارزشها و هنجارهای آن) انطباق مییابد.
یکی از ابعاد مهم جامعهپذیری ،که مورد تأکید دولتها و نظامهای سیاسی است ،جامعهپذیری
سیاسی است .جامعهپذیری سیاسی روندی آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتارهای
پذیرفتنی نظام سیاسی مستقر از نسلی به نسل دیگر کمک میکند و هدف آن تربیت یا پرورش
افراد بهصورتی است که اعضای کارامد جامعهسیاسی باشند (احمدپورترکمانی و همکاران:5938 ،
 .)37بنابراین جامعهپذیری سیاسی یکی از متغیرهای اثرگذار بر مشارکت سیاسی است؛ بههمین
دلیل این پژوهش ،بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی زنان با مشارکت سیاسی را مورد مطالعه قرار
داد که طی آن زنان  57تا  30سال شهر اهواز بهعنوان مورد مطالعه درنظر گرفته شدند .سن
پاسخگویان بر مبنای حداقل  57و حداکثر آن  ،30است .این ارقام در پنج دسته کلی مورد
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دستهبندی قرار گرفت .بیشترین تعداد بهعبارتی  11/1درصد پاسخگویان در ردهسنی  11تا  13سال
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،61زمستان 8411

قرار داشتهاند .توزیع فراوانی بر حسب قومیت پاسخگویان نشان میدهد که  11/1پاسخگویان
عرب 11/7 ،درصد لر 98/7 ،درصد فارس 1/9 ،درصد کرد 0/9 ،درصد ترک و  0/1درصد هم
دیگر اقوام هستند .توزیع فراوانی بر حسب طبقه اجتماعی پاسخگویان نشان میدهد که 1/9
پاسخگویان در طبقه خیلی باال 51/8 ،درصد طبقه باال 85/3 ،درصد طبقه متوسط 7/1 ،درصد طبقه
پایین و  5/3درصد در طبقه خیلی پایین قرار دارند .همچنین برای سنجش متغیر مشارکت سیاسی از
 50گویه در فرم مقیاس لیکرت خیلی زیاد (کد  ،)5زیاد (کد  ،)1حد وسط (کد  ،)9کم (کد  )0و
خیلی کم (کد  )1استفاده شده است .میانگین مشارکت سیاسی ،11/79 ،انحراف معیار آن 51/14
است که نشاندهنده میزان کم مشارکت سیاسی در میان زنان شهر اهواز است و کمترین نمرهای
که پاسخگویان به متغیر مشارکت سیاسی دادهاند ،50 ،و بیشترین نمره  ،84است .همچنین برای
سنجش متغیر جامعهپذیری از ده گویه در فرم مقیاس لیکرت ( خیلی زیاد (کد  ،)5زیاد (کد ،)1
حد وسط (کد  ،)9کم (کد  )0و خیلی کم (کد  )1استفاده شده است .میانگین جامعهپذیری
سیاسی ،11/13 ،انحراف معیار آن  7/715است که نشاندهنده میزان متوسط جامعهپذیری سیاسی
در میان زنان شهر اهواز است و کمترین نمرهای که پاسخگویان به متغیر جامعهپذیری سیاسی
دادهاند ،نمره  54میباشد و بیشترین نمره  ،07است.
همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان دو متغیر سن و مشارکت سیاسی رابطه
معناداری وجود دارد .بهنظر مایکل راش مدارک و شواهد فراوانی هست که بین مشارکت سیاسی
در تمام سطوح با متغیر سن رابطه معناداری وجود دارد (راش .)595 :5934 ،پس متغیر سن ،عاملی
تأثیرگذار در زمینۀ مشارکت سیاسی است که با افزایش سن مشارکت سیاسی نیز افزایش مییابد.
بنابراین ،این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
نتایج بررسی تفاوت میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان بر حسب قومیت آنها نشان میدهد که
میزان مشارکت سیاسی کسانی که قومیت عرب دارند ،از بقیه اقوام بیشتر است .با توجه به اینکه
تفاوت میانگینهای گروههای مختلف در مورد میزان مشارکت سیاسی براساس آزمون  Fبا مقدار
 1/089و سطح اطمینان  31درصد ( ،)sig=4/491معنادار است ،نتایج نشان میدهد که قومیت در
مشارکت سیاسی شهروندان زن تأثیرگذار است .همچنین بهنظر برادول متغیر قومیت از عوامل
تأثیرگذار در مشارکت سیاسی افراد است؛ یعنی افراد با قومیتهای مختلف از میزان مشارکت
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سیاسی متفاوتی برخوردارند .بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.

میدهد که میزان جامعهپذیری سیاسی کسانی که قومیت کرد دارند از بقیه اقوام بیشتر است .با
توجه به اینکه تفاوت میانگینهای گروههای مختلف در مورد میزان جامعهپذیری سیاسی براساس
آزمون  Fبا مقدار  9/884و سطح اطمینان  33درصد ( ،)sig=4/445معنادار است ،نتایج نشان
میدهد که قومیت در جامعهپذیری سیاسی شهروندان زن تأثیرگذار است .همچنین بهنظر راش،
متغیر قومیت بهعنوان یکی از شاخصهای پایگاه اجتماعیـاقتصادی از عوامل تأثیرگذار در
جامعهپذیری سیاسی افراد است؛ یعنی افراد با قومیتهای مختلف از میزان جامعهپذیری سیاسی
متفاوتی برخوردارند؛ بنابراین ،این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
نتایج بررسی تفاوت میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان را بر حسب طبقه اجتماعی آنها نشان
میدهد که میزان مشارکت سیاسی کسانی که در طبقه پایین هستند از بقیه افراد بیشتر است .با توجه
به اینکه تفاوت میانگینهای گروههای مختلف در مورد میزان مشارکت سیاسی براساس آزمون F

با مقدار  1/311و سطح اطمینان  31درصد ( ،)sig=/499معنادار است ،نتایج نشان میدهد که طبقه
اجتماعی در مشارکت سیاسی زنان تأثیرگذار است .همچنین لیپست و دوز در تجزیه و تحلیل رفتار
سیاسی و مشارکت مردم در کشورهای امریکا ،کانادا ،بریتانیا و استرالیا بر عوامل و متغیرهایی

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

نتایج بررسی تفاوت میزان جامعهپذیری سیاسی پاسخگویان را بر حسب قومیت آنها نشان

تأکید میورزند که به اعتقادشان بر مشارکت سیاسی تأثیر مهمی دارد .یکی از این عوامل بعد
ذهنی پایگاه اجتماعی و اقتصادی (طبقه اجتماعی) است (لیپست و دوز .)983 :5989 ،بنابراین ،این
فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
نتایج بررسی تفاوت میزان جامعهپذیری سیاسی پاسخگویان را بر حسب طبقه اجتماعی آنها
نشان میدهد که میزان جامعهپذیری سیاسی کسانی که در طبقه خیلی پایین هستند از بقیه افراد
بیشتر است .با توجه به اینکه تفاوت میانگینهای گروههای مختلف در مورد میزان جامعهپذیری
سیاسی براساس آزمون  Fبا مقدار  1/870و سطح اطمینان  31درصد ( ،)sig=/418معنادار است،
نتایج نشان میدهد که طبقه اجتماعی در جامعهپذیری سیاسی زنان تأثیرگذار است .همچنین بهنظر
راش ،متغیر طبقه اجتماعی بهعنوان یکی از شاخصهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی از عوامل
تأثیرگذار در جامعهپذیری سیاسی افراد است؛ یعنی افراد با پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی مختلف از
میزان جامعهپذیری سیاسی متفاوتی برخوردارند؛ بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
همچنین میان جامعهپذیری سیاسی زنان و مشارکت سیاسی رابطه معنادار و مستقیمی وجود
دارد .با توجه به اینکه تأکید این تحقیق بر نظریه جامعهپذیری سیاسی است .نتایج نیز رابطه و تأثیر
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متغیر جامعهپذیری سیاسی را بر مشارکت سیاسی زنان تأیید کرده است .در واقع باید توجه کرد که
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،61زمستان 8411

خانواده ،دوستان ،انجمنهای ارادی و رسانهها در کنش سیاسی افراد نقش مهمی دارد؛ این بدان
معنی است که هرچه افراد در موقعیتهایی قرار گیرند که در آن مباحث و موضوعات سیاسی
بیشتری مطرح شود ،طبعاً آنها هم تحت تأثیر آن بیشتر به سمت کنش سیاسی کشیده میشوند.
بنابراین جامعهپذیری سیاسی در مشارکت سیاسی افراد نقش مهمی دارد (فیروزجائیان و
جهانگیری 548 :5978 ،ـ )543؛ به عبارت دیگر میتوان گفت جامعهپذیری سیاسی ،عاملی
تأثیرگذار در زمینۀ مشارکت سیاسی است؛ یعنی با افزایش میزان جامعهپذیری سیاسی ،مشارکت
سیاسی نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس .یافتههای این پژوهش با پژوهش فیروز جائیان و
جهانگیری ( ،)5978سروش و حسینی ( ،)5931علی حسینی و همکاران ( ،)5939لتکی (،)1440
واس ( ،)1441کوینتیلر ( ،)1447یوگوا و مگیو ( ،)1454اوالسوپو ( ،)1451هانگ و لین ()1451
همسو است.
در ارزیابی بخش اندازهگیری الگو ،بارهای عاملی تمامی سنجههای مرتبط با متغیرهای
مشارکت سیاسی و جامعهپذیری سیاسی از  4/0بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت الگوی
اندازهگیری از پایایی کافی در زمینه شاخصهای متغیرهای مکنون برخوردار است .مقدار آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRدو متغیر از  4/8بیشتر است و مقدار میانگین واریانس به اشتراک
گذاشته شده ( )AVEمتغیر مشارکت سیاسی بیش از  4/1و متغیر جامعهپذیری سیاسی برابر 4/1
است؛ بنابراین الگوی اندازهگیری از پایایی و روایی قابلقبولی برخوردار است .در بخش الگوی
ساختاری نیز شاخصهای برازش ،ریشه دوم میانگین مربعات خطای براورد یا  RMSEAبا مقدار
 ،4/8شاخص برازش افزایشی یا  IFIبا مقدار  ،4/35شاخص برازش تطبیقی یا  CFIبا مقدار ،4/35
شاخص برازش هنجار شده مقتصد یا  PNFIبا مقدار  ،4/31شاخص برازش تطبیقی مقتصد یا
 PCFIبا مقدار  ،4/30شاخص نیکویی برازش مقتصد یا  PGFIبا مقدار  4/18و شاخص کای
اسکوئر بهنجار یا  CMIN/DFبا مقدار  9/937نشان میدهد که الگو از برازش خوبی برخوردار
است .همچنین تمام فرضیههای پژوهش بهدلیل اینکه قدرمطلق آماره  Tبرای همه فرضیهها از عدد
 5/33بیشتر است ،مورد تأیید قرار میگیرد .در ضریب تأثیر استاندارد شده ،بتای متغیر جامعهپذیری
سیاسی در پیشبینی متغیر مشارکت سیاسی به اندازه  4/51است؛ به بیان دیگر ضریب استاندارد
شده برای متغیر جامعهپذیری سیاسی برابر  4/51در سطح خطای کمتر از  4/445معنیدار است و
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با افزایش یک واحد تغییر انحراف استاندارد در متغیر جامعهپذیری سیاسی ،میزان مشارکت سیاسی

مستقل در الگوی رگرسیون را نشان میدهد .معموال هرگاه قدرمطلق این آماره برای متغیری از
عدد  5/33در سطح  4/41درصد و  1/99در سطح  4/45درصد بزرگتر باشد ،نتیجه میشود که
متغیر مورد نظر ،تأثیر آماری معناداری در تبیین متغییر وابسته دارد .در اینجا نیز آماره  tبرای متغیر
جامعهپذیری سیاسی  1/897است ،که از معناداری این فرضیه حکایت میکند .نتایج تحلیل مسیر
نیز نشان میدهد که میزان اثر متغیر جامعهپذیری سیاسی  ،4/51اثر غیرمستقیم ندارد؛ پس اثر کل
این متغیر  4/51است .همچنین ضریب تأثیر استاندارد شده ،بتای متغیر سن در پیشبینی متغیر
مشارکت سیاسی به اندازه  4/57است؛ به بیان دیگر ضریب استاندارد شده برای متغیر سن برابر
 4/57در سطح خطای کمتر از  4/445معنیدار است و با افزایش یک واحد تغییر انحراف استاندارد
در متغیر سن ،میزان مشارکت سیاسی به مقدار 4/57 ،انحراف استاندارد تغییر ،افزایش مییابد .در
اینجا نیز آماره  tبرای متغیر سن  ،9/975است که از معناداری این فرضیه حکایت میکند .نتایج
تحلیل مسیر نیز نشان میدهد که میزان اثر متغیر سن  ،4/57اثر غیرمستقیم ندارد؛ پس اثر کل این
متغیر  4/57است .ضریب تأثیر استاندارد شده ،بتای متغیر طبقه اجتماعی در پیشبینی متغیر
مشارکت سیاسی به اندازه  4/51است؛ به بیان دیگر ضریب استاندارد شده برای متغیر طبقه

بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با....

به مقدار 4/51 ،انحراف استاندارد تغییر ،افزایش مییابد .آماره  tنیز اهمیت نسبی حضور هر متغیر

اجتماعی برابر  4/51در سطح خطای کمتر از  4/445معنیدار است و با افزایش یک واحد تغییر
انحراف استاندارد در متغیر طبقه اجتماعی ،میزان مشارکت سیاسی به مقدار 4/51 ،انحراف
استاندارد تغییر ،افزایش مییابد .در اینجا نیز آماره  tبرای متغیر طبقه اجتماعی  1/771است که از
معناداری این فرضیه حکایت دارد .نتایج تحلیل مسیر نیز نشان میدهد که میزان اثر متغیر طبقه
اجتماعی  ،4/51اثر غیرمستقیم  ،4/41و اثر کل این متغیر  4/58است .ضریب تأثیر استاندارد شده،
بتای متغیر قومیت در پیشبینی متغیر مشارکت سیاسی به اندازه  4/54است؛ به بیان دیگر ضریب
استاندارد شده برای متغیر قومیت برابر  4/54در سطح خطای کمتر از  4/441معنیدار است و با
افزایش یک واحد تغییر انحراف استاندارد در متغیر قومیت ،میزان مشارکت سیاسی به مقدار4/54 ،
انحراف استاندارد تغییر ،افزایش مییابد .در اینجا نیز آماره  tبرای متغیر قومیت  ،1/449است که از
معناداری این فرضیه حکایت میکند .نتایج تحلیل مسیر نیز نشان میدهد که میزان اثر متغیر قومیت
 ،4/54اثر غیرمستقیم  ،4/49و اثر کل این متغیر  4/59است .ضریب تأثیر استاندارد شده ،بتای متغیر
قومیت در پیشبینی متغیر جامعهپذیری سیاسی به اندازه  4/53است؛ به بیان دیگر رگرسیونی
استاندارد شده برای متغیر قومیت برابر  4/53در سطح خطای کمتر از  4/445معنیدار است و با
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 4/53انحراف استاندارد تغییر ،افزایش مییابد .در اینجا نیز آماره  tبرای متغیر قومیت  ،9/809است
که از معناداری این فرضیه حکایت دارد .همچنین ضریب تأثیر استاندارد شده ،بتای متغیر طبقه
اجتماعی در پیشبینی متغیر جامعهپذیری سیاسی به اندازه  4/50است؛ به بیان دیگر ضریب
استاندارد شده برای متغیر طبقه اجتماعی برابر  4/50در سطح خطای کمتر از  4/445معنیدار است
و با افزایش یک واحد تغییر انحراف استاندارد در متغیر طبقه اجتماعی ،میزان جامعهپذیری سیاسی
به مقدار 4/50 ،انحراف استاندارد تغییر ،افزایش مییابد .در اینجا نیز آماره  tبرای متغیر قومیت
 ،1/841است که از معناداری این فرضیه حکایت میکند .با عنایت به الگو و نتایج پژوهش پیشنهاد
میشود تحقیقاتی در شهرهای دیگر انجام ،و نتایج با یکدیگر مقایسه شود .همچنین این نوع
پژوهشها باید مقطعی تکرار شود تا مشخص گردد در این مدت میزان مشارکت سیاسی و
جامعهپذیری سیاسی در میان جامعه آماری چه تفاوتی کرده است .پیشنهاد میشود با توجه به
ویژگیهای سیاسی ،تاریخی و اجتماعی استان خوزستان و شهر اهواز ،پژوهشهای عمیقتری دربارۀ
مشارکت سیاسی زنان در قالب قومیتها ،طبقات اجتماعی ،مذاهب ،گروههای اجتماعی و....
صورت گیرد تا امکان برنامهریزی جامعه بهمنظور استفاده بهینه از نقش زنان در منطقه فراهم شود.
بدون تردید هر محققی هنگام پژوهش با محدودیتهایی روبهرو است و مسلما پژوهشگران
حوزه علوم انسانی و اجتماعی بیش از دیگر پژوهشگران دیگر با این مسئله روبهرو هستند .این
پژوهش هم از این امر مستثنی نیست و محدودیتهایی در روند آن وجود داشته است که مهمترین
آنها عبارت است از:
ـ بهدلیل نمونهگیری از تمام مناطق شهر اهواز وقت زیادی برای جمعآوری پرسشنامهها صرف
شده است.
ـ در دسترس نبودن آمار دقیق اقوام و طبقات اجتماعی در شهر اهواز نیز از دیگر محدودیتهای
این پژوهش است.
ـ از دیگر محدودیتهای این پژوهش با توجه به اینکه این پژوهش در شهر اهواز و بین زنان شهر
اهواز انجام شده است ،تنها در شهر اهواز قابلیت تعمیم دارد و نمیتوان آن را به کل کشور تعمیم
داد.
ـ همچنین پژوهشهایی که جداگانه به بررسی رابطه جامعهپذیری سیاسی با مشارکت سیاسی
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پرداخته باشد بسیار اندک بود و به همین دلیل کار را برای این پژوهش دشوار کرده بود.
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