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چکیده

هدف :زنان ،بهعنوان نیمي از نیروی انساني موجود در جوامع بشری ،نقشي بهسزا
در توسعة جوامع انساني ایفا ميكنند .بنابراین ،مشاركت زنان در همه
فعالیتهای اجتماعي ،ازجمله سیاست ضروری است .بهنحویكه ميتوان گفت
اقلیت بودن زنان در امور سیاسي موجب ناتمامي مردمساالری در جامعه
ميشود .این تحقیق بهمنظور بررسي رابطه بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با
نگرش زنان بوشهری به مردمساالری در شهر بوشهر انجام گرفته است.
روش تحقیق :مطالعه حاضر با رویکرد كمي و با استفاده از روش پیمایشي به انجام
رسیده است .نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  011نفر از زنان ساكن بوشهر
را تشکیل ميدهند .دادههای موردنیاز از طریق پرسشنامه ساختاریافته گردآوری
و با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .چارچوب
نظری این تحقیق برگرفته از نظریه لرنر است .در این تحقیق نگرش نسبت به
مردمساالری در سه بخش حقوق و آزادیهای مدني ،حکومت مردمساالر و
پاسخگو و جامعه مردمساالر سنجیده شده است.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان ميدهند كه به ازای هر واحد افزایش در عدالت
اجتماعي به میزان  1/092درصد و به ازای هر واحد افزایش در عدالت جنسیتي
به میزان  1/101درصد بر میزان نگرش نسبت به مردمساالری افزوده خواهد
شد .این دو متغیر توانستهاند  1/29از تغییرات نگرش به مردمساالری را مورد
تبیین قرار دهند .نتایج تحلیل نشان ميدهد كه بین دو متغیر عدالت اجتماعي و
عدالت جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری رابطه معنيداری وجود
دارد .با توجه به متغیر عدالت اجتماعي و عدالت جنسیتي در زمینه پستها و
مناصب ،در حال حاضر در كشور ،زنان پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند اما
جایگاه آنها در پستها و مناصب عالي كمتر دیده ميشود.
واژگان کلیدی
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تمایل گسترده آحاد مردم به مردمساالری بهویژه زنان در امور سیاست یکي از
شاخصههای مهم توسعه سیاسي در هر كشور است .مردمساالری رژیمي است كه
در آن شهروندان در مورد زندگي خود تصمیم ميگیرند .جامعه مردمساالر قوانین
و نهادهایش را از اركان بیرون از خود دریافت نميكند .در چنین جامعهای درهای
قانون و عدالت همیشه باز است ،بدین معنا كه قوانین موجود و تصمیمات ميتواند
و باید مورد پرسش قرار گیرند و تغییر كنند .در مردمساالری مستقیم ،ایده
«نمایندگي» و «شایستگان» كه برای دیگران تصمیم بگیرند ،قابلقبول نیست .در
شرایط كنوني ،مردمساالری نمایندگي بهعنوان الگو پذیرفته شده است؛ اما برخيها
معتقدند كه بحران نمایندگي ،مشکل اصلي مردمساالریهای كنوني است .به دالیل
گسترش جغرافیایي و افزایش جمعیت ،مردمساالری مستقیم نیز مورد پرسش قرار
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گرفته است .ضمن پذیرش مردمساالری نمایندگي ،برخي دیگر آن را بهعنوان نظام
مدیریت كشمکشها تعریف ميكنند .در چنین چشماندازی بحران مردمساالری قبل
از هر چیز عدم مشاركت و تصمیمگیری شهروندان در زندگيشان و بهویژه از عدم
حضور كنشگران اجتماعي در نهادهای نمایندگي سرچشمه ميگیرد .شهروندان هر
از چند گاه در انتخابات شركت ميكنند ،بدون آنكه در مسئولیت ،تصمیمگیری و
اجرای فعال باشند .نهادهای نمایندگي توسط «سیاستمداران حرفهای» اشغال ميشود
كه منجر به شکلگیری «طبقه جدیدی» خواهد شد .چند صباحي است كه در جوامع
مختلف ،جایگاه زنان در نهادهای اجتماعي (سیاسي ،آموزشي ،اقتصادی ،خانوادگي)
مورد مناقشه قرار گرفته است .مطالبه برابری جنسیتي افقهای جدیدی گشود.
جنبش اجتماعي زنان به دگرگونيهایي در نهادهای اجتماعي منجر شد (نیکپي،
 ،0932ص.)902
«مردمساالری» (دموكراسي) اصطالحي است كه به رژیمهای سیاسي سراسر
جهان در آخر قرن بیستم مشروعیت ميبخشد .به عقیده توكویل ،9مردمساالری
همانا برابر كردن شرایط است .میزان مردمساالر بودن یک نظام سیاسي با
شاخصهایي مانند توسعه حق رأی و كاندیداتوری و رعایت حقوق متقابل مردم و
حکام برای اداره حکومت و مشاركت در اهداف سیاسي سنجیده ميشود .اندیشه

حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل بسیار متأثر از تحوالت اندیشه مردمساالری
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و ناسازنماهای (پارادوكسهای) آن است .صاحبنظران «لیبرالدموكراسي» ضمن
مفروض دانستن آزادی انسان بهعنوان حق فطری و طبیعي كه نفي آن به معني نفي
بشریت است ،مظهر این آزادی را حکومت مردمساالر یا حکومت مردم توسط مردم
دانستهاند .متفکران مردمساالری معتقدند از تركیب سه مفهوم آزادی ،برابری و
قراردادی بودن حکومت ،سنتزی به نام مردمساالری برخاسته است .قوت براهین
ناظر بر اندیشه مردمساالری چنان است كه این مفهوم تبدیل به گفتمان مسلط در
ربع آخر قرن بیستم به بعد گردیده است .جوهره دیدگاه صاحبنظران سیاسي درباره
آزادی و اراده انسان این است كه بشر بهصرف بشر بودن دارای یک دسته حقوق
بنیادین است كه به هیچ بهانهای نميتوان آن را نقض كرد ،مظهر این حقوق بنیادین،
آزادی و خودمختاری است .معنای آزادی این است كه مردم بتوانند سرنوشت
خویش را به دست خویش تعیین نمایند ،حکومتي را كه مظهر چنین واقعیتي باشد،
حکومت مردمساالر ميخوانند .بنا بر تعریف آبركرامبي ،شركت در فرایندهای
و یا بر آن اثر ميگذارد ،مشاركت سیاسي نامیده ميشود (آبركرامبي و دیگران،
 ،0901ص .)930بهعبارتدیگر ،فعالیت اجتماعي داوطلبانه افراد یک جامعه ،كه در
آن افراد احساس ميكنند كه مستقیم یا غیرمستقیم در سیاست ،گزارشهای عمومي
و یا انتخاب رهبران مشاركت دارند ،مشاركت سیاسي نام دارد.
با وجود اینکه كشور ما از  21سال تجربه حاكمیت جمهوری برخوردار است،
اما هنوز میزان نفوذ رفتارهای پدرساالرانه ،كه میراث سالها حکومت سلطنتي
گذشته است ،بسیار باالست .هرچند در گذشته زنان در برخي جنبشهای اجتماعي
ایران مانند جنش تنباكو و یا جنبش مشروطه نقش داشتهاند ،اما نقش ایشان بیشتر
تبعي بوده و بیشتر در حمایت از گروههای اجتماعي دیگر مثل علما ،روحانیون و
یا روشنفکران صورت ميگرفت تا تحت عنوان جنبش سیاسي خاص زنان .تقید به
سنتها و آدابورسوم جامعه متأثر از پدرساالری ،شیوه حجاب و محدودیت
فعالیت اجتماعي زنان به خانهداری و مراقبت از شوهر و فرزندان از ویژگيهای
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سیاسي كه به گزینش رهبران سیاسي ميانجامد و سیاست عمومي را تعیین ميكند
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 ،0912ص.)920
یکي از منابع بحران مردمساالریهای كنوني ،حضور بسیار پررنگ مردان در
نهادهای اجتماعي است (نیکپي ،0932 ،ص .)902با این شرایط نميتوان شاهد
مردمساالری با در نظر گرفتن عدالت جنسیتي و عدالت اجتماعي بود .با مشاركت
برابر زنان با مردان در تمامي عرصهها ،رعایت حقوق انساني زنان و كاهش
تبعیضهای جنسیتي در حوزههای مختلف عدالت جنسیتي و عدالت اجتماعي به
وقوع ميپیوندد .در جامعهای كه چنین ویژگيهای اجتماعي و سیاسي را بهدرستي
لحاظ كنند ،نگرش مثبتي به مردمساالری وجود خواهد داشت.
همانگونه كه بشیریه در كتاب خود دالیل جنبشهای سیاسي زنان را به دور
از انگیزه سیاسي آنان بلکه بر اساس نگرشهای مذهبي و تبعیت از علما و روحانیون
ميدانسته بنابراین عدالت اجتماعي مورد بحث در مقاله در زمینة مشاركت سیاسي
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زنان است و منظور بشیریه از شیوه حجاب عدم آگاهي زنان از حقوق مدني و
سیاسي ایشان است .از دیدگاه كاستلز 9اعمال اقتدار نهادی شده مردان بر زنان
موجب ميشود تا پدرساالری ،جامعه ،ازجمله تولید ،مصرف ،سیاست ،قانون و
فرهنگ را تحت پوشش درآورد و در این میان روابط اجتماعي میان افراد و
گروهبندی آنان نیز از نهادها و فرهنگ پدرساالری تأثیر ميپذیرند (كاستلز،0931 ،
ص .)012همانگونه كه كراف ت 2ميگوید« :شركت مستقیم زنان در
تصمیمگیریهای حکومتي به زنان این فرصت را ميدهد تا سهمي عمده در جامعه
داشته باشند» (هلد ،0902 ،ص .)092انفعال سیاسي زنان ،نتیجهای جز تداوم نظام
فرهنگي ،سیاسي و اجتماعي برخاسته از سلطه مردان بر زنان نخواهد داشت
(بشیریه ،0912 ،ص .)920روسو 2دراینباره ميگوید« :تمام افراد بشر آزاد و مساوی
خلق شدهاند و هیچیک از آنها بر دیگری برتری ندارد و حق ندارد بر همنوعان
خود مسلط شود و نیز زور ایجاد هیچ حقي نميكند .بنابراین تنها چیزی كه ميتواند
اساس قدرت مشروع و حکومت بر حق را تشکیل دهد ،قراردادهایي است كه به
رضایت بین افراد بسته شده باشد» (رحیمي ،0921 ،ص.)91

بحث از استقرار كامل مردمساالری به معنای امکان شرایط حضور صرفاً
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اكثریت مردان در صحنه سیاسي نیست ،بلکه لزوم درگیر شدن زنان در سلسلهمراتب
مشاركت سیاسي ،از رأی دادن تا دریافت مناصب و مقامات باالی دولتي است
(موحد ،0939 ،ص .)2در جامعه ما خودباوری رابطه تنگاتنگي با عدالت اجتماعي
دارد و وجود نابرابری و تبعیض خودباوری را تهدید ميكند؛ زیرا با وجود تبعیض،
ارزشها رنگ ميبازند ،استعدادها در نطفه خفه ميشوند و مشاركت به حداقل
ميرسد (بخارایي ،0930 ،صص .)010-012مشاركت سیاسي زنان تابعي از نظام
كل مشاركت در جامعه است .مجموعه عوامل اقتصادی و اجتماعي به قوه ماهیت،
كیفیت و نتایج آن اثر ميگذارد (مصفا ،0910 ،ص)9؛ بنابراین شناخت و بررسي
رابطه بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان نسبت به مردمساالری ،امری
ضروری است .از سوی دیگر ،درك ویژگيهای بنیادی زندگي اجتماعي و تجربه
انساني از چشمانداز یک زن ،ما را به این نقطه سوق ميدهد تا جهان را از دیدگاههای
متمایز زنان در جهان اجتماعي نگاه كنیم (ریتزر ،0912 ،ص.)201
آن نهادینه نشده و مشاركت سیاسي افراد بیشتر جنبه قومي و قبیلهای دارد و بهتبعِ
آن مشاركت سیاسي زنان در شهر بوشهر تحت تأثیر همین موضوع و عدم دخالت
دادن زنان در انواع مشاركتها ازجمله مشاركت سیاسي قرار گرفته و تجربه
انتخابات متعدد پس از انقالب اسالمي تاكنون در شهر بوشهر حکایت از عدم انگیزه
و بینش سیاسي زنان و صرفاً بهتبع قوم و قبیله و مردان صورت گرفته است؛ بنابراین
در شهر بوشهر بهمثابه سایر شهرهای كشور ميتوان شاهد نوعي حضور كمرنگ
زنان در عرصههای مختلف اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي بود .البته در این راستا
حضور آنها در حوزههای سیاسي یا همان عرصههای نظام اجتماعي این حضور
كمرنگتر است .ميتوان دالیل و عوامل متعددی را برای این وضعیت نام برد كه
برخي از آنها به عهده خود افراد و طیف زیادی هم بر عهده نظام اجتماعي و بستر
فرهنگي حاكم بر زندگي اجتماعي آنهاست .ازآنجاكه تجربه مردساالری و
كمتوجهي به حقوق زنان و دیدگاه آنها در طول زمان باعث شکلگیری نوعي عدم
مشاركت آنها در فرایندهای سیاسي اجتماعي شده است و بنابراین ميتوان گفت
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شده است كه زنان تمایل زیادی به نحوه استقرار مردمساالری در جامعه نداشته
باشند و بیشتر مردان درگیر این فرایند شدهاند .بر این اساس این پژوهش سعي دارد
بر اساس دیدگاه شهروندان رابطه بین عدالت اجتماعي و جنسیتي را با نگرش زنان
به مردمساالری مورد كندوكاو قرار دهد .هدف اساسي این مقاله بررسي رابطه بین
عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری است .همچنین
سؤال اصلي این مقاله ،آیا میزان نگرش زنان نسبت به مردمساالری در شهر بوشهر
به چه میزان است؟
مروری بر تحقیقات پیشین

باقری ایلخچي و نازلیان ( ،)0933در مطالعهای با عنوان «دموكراسي ،عدالت و صلح
در عقالنیت انتقادی پوپر» به دنبال تشریح رابطه مفاهیم مردمساالری ،صلح و عدالت
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در اندیشه سیاسي بودند .نگرش انتقادی پوپر در حوزه فلسفه علم بازتاب خود را
در حوزه اجتماعي نشان داده است .او با نقد مباني فکری خشونت ،دیکتاتوری و
اقتدارگرایي بستر مناسب برای ترویج عدالت و صلح را مردمساالری مبتني بر جامعه
باز ميداند .از طرفي همانطور كه در متن نشان داده شده است ،نگرش پوپر به
صلح ،عدالت و فراتر از آن مردمساالری به رویکرد نهادها و سازمانهای بینالمللي
كه مروج حقوق بشر هستند خیلي نزدیک است .ازاینرو ،عقالنیت انتقادی پوپر
چارچوب مناسبي برای تبیین رابطه مردمساالری ،عدالت و صلح است.
فاضلي ( ،)0931در مقاله تحت عنوان «دموكراسي و مقوله عدالت اجتماعي»
بهطور ضمني به وجوه مختلف مردمساالری اشاره دارد و به این نکته تأكید دارد كه
مردمساالری با نابرابریهای اجتماعي كامالً سازگار ميافتد .وی چنین بیان ميكند
كه یکي از ویژگيهای كه نظامهای مردمساالر را از نظامهای استبدادی جدا ميكند،
قابلیت فرم پذیری آنهاست .درعینحال نظامهایي كه مردمساالر خوانده ميشود،
با محدودیتها و تضادهای فراواني روبهروست .نظام مردمساالری ایران نیز از
بسیاری جهات كامالً مردمساالر نیست .چراكه بخش اجرایي و دیوانساالری عظیم
آن حتي تابع انتصابات ادواری هم نیست .این دیوانساالری عمدتاً انتصابي است.

كمالي ( ،)0931در تحقیقي تحت عنوان «رهیافت مشاركت زنان در توسعه:
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پیششرطها و موانع» بر این باور است كه موانع مشاركت زنان در ابعاد اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و حقوقي و نیز در موارد جنسیتي غلبه فرهنگ
دنیاگریزی و آخرتطلبي ،تسلط فرهنگ مردمحوری ،ضعف آموزش و پایین بودن
سطح تحصیالت عمومي ،ضعف خودباوری میان زنان است.
عسگری فامنین ( ،)0912در مقاله تحت عنوان «دموكراسي و امنیت ملي» به
تبیین مفهوم ساده وجدید مردمساالری و بررسي پیشینه آن به ذكر شرایط سهگانه
مردمساالری ميپردازند ،وی در بررسي كه انجام داده است سه شرط را برای
مردمساالری قائل شده است .0 :برابری در مقابل قانون؛  .9حق برابر در رسیدن به
كلیه مناصب و  .9آزادی بیان .نشانه بارز مردمساالری آن است كه قدرت از آن مردم
است و هر وقت نیاز باشد ،حاكمان باید آن را به مردم برگردانند .در نظام
مردمساالری مالك درستي اعمال مسئوالن احکام ،تأمین منافع اكثریت جامعه و خیر
عامه است .وی معتقد است كه دفاع از مردمساالری به عهده مردم است.
روستایي با میزان مشاركت اجتماعي آنها» به رابطه سواد و تحصیالت این قشر را
با میزان مشاركتشان در حیات اجتماعي ميپردازد و اهمیت و تأثیر متغیر را در به
مشاركت واداشتن زنان روستایي آشکار كند.
فیدلیس ( )9111در تحقیقي با عنوان «جنسیت شهروندی و محدودیتهای
مردمساالری در چکسلواكي در سال  0203تا  »0221تاریخ پیچیدهای از عقاید و
تمرینهای تساوی جنسیتي در طول سه رژیم مختلف دنبال كرد :جنگ داخلي
جمهوری چکسلواكي ،حمایتهای نازی و جنگ بعدی مردمساالری مردم .بر
اساس گفته فینبرگ كششهای بین تساوی و رفاه اجتماعات ملي كه عقیده پرنقش
زیرمجموعهای زنان در خانواده داشتهاند ،نقش كلیدی در درك انتقال چکسلواكي
و مردمساالری اروپایي در دوره جنگ داخلي داشته باشد (.)Fidelis, 2007, p.69
كلولو ( )9111در مقالهای تحت عنوان «سازمان زنان و مردمساالری محلي:
عوامل مؤثر بر حضور زنان در آمریکای مركزی» بیان ميكند كه چهار نهاد غیررسمي
فمینیستي كه رهبری بهسزایي را در مردمساالر شدن فعالیتهای محلي داشتهاند ،بر

بررسي رابطة بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری

سبکتکین ریزی ( ،)0919در تحقیقي با عنوان «تبیین رابطه تحصیالت زنان

حضور و مشاركت زنان تأكید زیادی داشتهاند كه این نهادها متعلق به السالوادور،
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هندوراس ،نیکاراگوئه ميباشند كه به شکل انفرادی و گروهي بهطور موفقیتآمیزی
حاصل تحقیقات و پژوهشها در زمینه حضور و مشاركت زنان ميباشند ( Clulow,

.)2007, pp.84-86
گالیکان و ترمبلي ( )9112در پژوهشي با عنوان «سهم قدرت :زنان ،مجلس،
مردمساالری» بیان ميدارد كه علم سیاست ،اقتصاد و مطالعات زنان در آمریکای
شمالي ،اروپا و استرالیا در تالشاند تا حضور مجلسي زنان را به شکل گسترده در
كشورهای متفاوت به شکل مطالعات موردی بیان دارند كه هركدام در قالب خاصي
به این موضوع پرداختهاند .این پژوهش  91كشور را بررسي كرده است

( Galligan

.)& Tremblay, 2005, p.4
لوكاس در مطالعهای تحت عنوان «فرایندهای پایگاهها و سازمانهای
(تشکیالت) زنان بهعنوان رهبران» اشاره دارد كه افرادی كه از نظر اجتماعي فاقد
فصلنامه جامعهشناسي سیاسي ايران ،سال دوم ،شماره اول (پیاپي  ،)5بهار 8931

امتیازات و برتریهایي هستند ،هنگامي كه به پایگاههای باالتر ارتقا ميیابند ،با
مقاومت مواجهه ميشوند و در مقایسه با مردان در كنشهای اجتماعي محرومترند
و در دیگر موارد برابر محسوب ميشوند (.)Lucas, 2003, pp.464-480
مباني نظری تحقیق

در این مقاله از دو دیدگاه اساسي بحث مشاركت سیاسي و مردمساالری تجزیه و
تحلیل ميگردد:
دیدگاه جان الك 0و مردمساالری :الك معتقد است كه افراد در حالت طبیعي
از حق زندگي ،آزادی و مالکیت برخوردارند ،هدف حکومت را نیز حمایت از
زندگي ،آزادی و مالکیت همة اعضای جامعه تا جایي كه ممکن است ميدانست.
الك در رسالة دوم كوشید كه نهتنها هدف حکومت بلکه قدرت آن را نیز محدود
كند .حکومت نميتواند از استیالی خودسرانه مطلق بر زندگي و مال مردم برخوردار
باشند .الك بیشتر به شرح خاستگاه و نفوذ حکومت ميپرداخت تا ترسیم بهترین
شکل حکومت .شکل حکومت موجه باشد ،الك معتقد بود كه اشخاص واحد نباید
اختیار هر دو قوه مقننه و مجریه را به دست داشته باشند .وی در هر شکلي از

حکومت قوه مقننه را برتر ميدانست .از نظر او قانونگذاری قدرتي است كه
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بهصورت امانت توسط مردم واگذار ميشود تا در خدمت منافع و مصالح آنان
استفاده گردد و هر زمان برخالف چنان اعتمادی به كار رود ،مردم آن را پس
ميگیرند .مردم از قدرت برتر برای ایجاد نقلوانتقال یا تغییر در قوه مقننه
برخوردارند (آرون ،0930 ،ص.)929
دوتوكویل و مردمساالری« :زیادهروی در قوت تشکیالت مردمساالری كنوني
در ایالت متحده موجب گستردهترین نابهسامانيها شده است» و نیز كمتوجهي به
مردمساالری موجب كمرنگ شدن عدالت اجتماعي است (عبدالفتاح،0911 ،
ص .)911تعریف قابلقبول برای مردمساالری آن است كه دوتوكویل ميگوید:
«مردمساالری همانا برابر كردن شرایط است .آن جامعهای مردمساالر
است كه تمایزات ناشي از مسلکها و طبقات در آن دیگر وجود ندارد
و تمامي افراد اجتماع از لحاظ اجتماعي برابرند و این برابری البته به
معنای برابری از لحاظ اقتصادی هم نیست كه امری ناممکن است.
نداشته باشد و همة اشتغاالت ،همة مشاغل ،همة افتخارات در دسترس
همگان باشد» (آرون ،0930 ،ص.)929
نظریة لیپست 1و مردمساالری :لیپست بهگونهای مستدل بیان كرد كه ثبات
حکومت مردمساالر ،بهنحوی مثبت با معیارهای مربوط به افزایش ثروت و نوسازی
اقتصادی مرتبط است .تفسیر لیپست از این همبستگي مبتني بر آن بود كه فراواني و
ثروت موجب كاهش ناآرامي طبقات پایینتر ميگردد .وی چنین استدالل ميكند:
«فقط در یک جامعة ثروتمند كه در آن نسبتاً تعداد معدودی از شهروندان در فقر
واقعي زندگي ميكنند ،ميتواند موقعیتي وجود داشته باشد كه در آن تودة جمعیت
در سیاست به شکلي آگاهانه مشاركت كنند و نوعي خودكنترلي در خودشان ایجاد
نمایند كه برای جلوگیری از اطاعت عوامفریبان غیرمسئول ضرورت دارد» .لیپست
معتقد است كه ثروت موجب پیدایش نیروهای مقابل قدرت ،فرصت برای مشاركت
سیاسي و ارتباطات و استخدام (كه همگي پشتیبان مردمساالری است) ،ميشود.
هرقدر میزان ثروت طبقة پایین بیشتر باشد ،طبقة باالتر كمتر فرصت ميیابد كه آنان
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برابری یعني اینكه تفاوتهای موروثي از لحاظ شرایط اجتماعي وجود

را از حقوق سیاسيشان محروم كند .مسئله بازتوزیع و نیز از دست دادن منصب
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سیاسي كماهمیتتر ميشود و بنابراین ،شیوههای غیرمردمساالر ،مانند انتصاب
خویشاوندان به مناصب مهم غیرضروری ميشوند (كالوایمیت ،0931 ،ص.)233
دیدگاه پارتو 3و موسکا :2نظریة نخبگان موسکا و پارتو به تبیین سیاسي به سه
موضوع اساسي ميپردازد :اجتنابناپذیر بودن نخبگان؛ تأثیر نخبگان بر رژیمهای
سیاسي و وابستگي متقابل نخبگان و تودههای مردم در عرصة سیاست .نخبگان
مهمترین مصدر تصمیمگیری در سازمانها و نهضتهای سیاسي ،حکومتي،
اقتصادی ،نظامي ،حرفهای ،ارتباطاتي و فرهنگياند .نظریة نخبگان به نام سه تن
ایتالیایي ،موسکا ،پارتو و میخلز 01معروف است .موسکا بر برتری اقلیتهای كوچک
بر اكثریتهای بزرگ در امور سیاسي تأكید ميكرد .پارتو بر مهارت و خبرگي برخي
از افراد در استفاده از زور یا اقناع برای كسب قدرت برتر در عرصة سیاست تکیه
ميكرد و میخلز به گرایش قوی احزاب سیاسي تودهای در ایجاد گروههساالریهای
فصلنامه جامعهشناسي سیاسي ايران ،سال دوم ،شماره اول (پیاپي  ،)5بهار 8931

ثابت و تغییرناپذیر توجه داشت .موسکار و پارتو معتقدند كه نخبگان فقط در
صورتي كفایت و لیاقت خود را بهتدریج از دست ميدهند كه اعضای قدرتمند و
جدیدی جای آنها را پر كنند؛ بنابراین ،مقدار گردشي كه بین ردة تودهها و ردة
نخبگان صورت ميگیرد .در نظریة دموكراتیک نخبگان ،مردمساالری رقابت
مسالمتآمیز و آرام نخبگان بر سر كسب حمایت مردم در انتخابات آزاد و
منصفانهای كه بیشتر شهروندان ميتوانند در آنها شركت كنند ،به شمار ميآید.
نخبگان برای برنده شدن در این رقابت ،پیشنهاد و وعدة اجرای برنامههایي را
ميدهند كه پاسخگوی منافع متضاد رأیدهندگان باشد .وجه مشترك همه گونهای
نظریة دموكراتیک نخبگان بسته به مردمساالری پایدار وابسته به نهادینه كردن شیوة
خاص از رفتار نخبگان است كه هیچ تصوری از سیاستپیشگي بهعنوان جنگ و
درگیری را به خود راه ندهد (لیپست.)0901 :0939 ،
دیدگاه نظری وبر و مردمساالری :یکي از نافذترین نظریات دربارة مردمساالری
امروزی توسط وبر ارائه گردیده است .وبر چنین بیان ميكند كه مردمساالری مشاركتي
بهعنوان وسیلة حکومت منظم در جوامع بزرگ غیرممکن است .این امر تنها به این
دلیل مسلم نیست كه میلیونها نفر نميتوانند بهطور مرتب برای گرفتن تصمیمات

سیاسي اجتماع كنند بلکه ازآنروست كه ادارة یک جامعة پیچیده مستلزم تخصص
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است .وبر معتقد است كه مردمساالری مشاركتي فقط در سازمانهای كوچک كه
وظایفي كه باید انجام شود ،نسبتاً ساده و روشن است و ميتواند كاركرد داشته باشد.
در جایي كه باید تصمیمات پیچیدهتر گرفته شود و یا سیاستها با دقت طرح شوند،
دانش تخصصي و مهارت ضروری است .متخصصان باید وظایفشان را بهطور مستمر
انجام دهند؛ مشاغلي را كه نیازمند تخصص است ،نميتوان در معرض انتخاب افرادی
قرار داد كه ممکن است تنها آگاهي مبهمي از مهارتها و اطالعات ضروری داشته
باشند؛ درحاليكه مقامات باالتر ،كه مسئول سیاستگذاریهای كلياند ،انتخابي
هستند ،باید خردهقشر بزرگي از مقامات تماموقت دیوانساالر كه نقش بزرگي در
ادارة یک كشور بازی ميكنند ،وجود داشته باشد (بشیریه ،0912 ،ص.)919
نظریة شومپیتر و مردمساالری :شومپیتر مردمساالری را بیشتر بهعنوان روشي
برای ایجاد حکومت كارآمد و مسئول ميداند تا وسیلة فراهم ساختن قدرت قابل
مالحظه برای اكثریت .مردمساالری چیزی بیش از امکان جایگزیني یک رهبر با
شومپیتر ،مردمساالری حکومت سیاستمدار است ،نه حکومت مردم .برای دستیابي
به حمایت رأیدهندگان ،سیاستمداران باید دستكم اندكي نسبت به خواستهها و
منافع انتخابكنندگان پاسخگو باشند .شومپیتر در كتاب «سرمایهداری ،سوسیالیسم
و مردمساالری» كه در سال 0229م .منتشر شد ،مطرح كرد كه مردمساالری اساساً
برای انتخاب رهبران سیاسي به كار گرفته ميشود و نه بهعنوان یک هدف.
دیدگاه هابرما س 00و مردمساالری :هابرماس خوشبینترین نظریهپرداز در
خصوص پیچیدگي مردمساالری است .وجود نهادهای مدني و گستردة همگاني را
بهعنوان آن بخش از حیات اجتماعي ميداند كه ضمن حفظ استقالل خود نسبت به
بخشهای رسمي و غیررسمي زمینه را برای گفتگوی آزاد و خردمندانه و به دور از
سلطه و كنش ارتباطي رهایيبخش فراهم ميسازد؛ عالوهبراین ،او بر ویژگيهای
شخصیتي افراد و توان آنان برای خودیابي و قطع وابستگي از بخشهای رسمي و
غیررسمي نیز تأكید ميكند؛ زیرا شركتهای اقتصادی فراملیتي ،دولتها و
رسانههای جمعي وابسته به آنها از تهدیدكنندگان نهادهای مدني و گستره
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حزب سیاسي معین با رهبر و حزب سیاسي دیگر را نميتواند ارائه كند .به گفته

همگانياند .آنها با منطق حاكم بر حوزههای اقتصادی و سیاسي یعني عقالنیت
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ابزاری در جهت كنترل نهادهای مدني و بسط هر چه بیشتر سلطه خود عمل ميكنند
(.)Habermas, 1989
دیدگاه نظری هانتینگتون 09و مردمساالری :هانتینگتون فرایندهای مردمساالر
شدن را به شرح ذیل بیان ميكند :فرایندهای موج سوم فرایندهای سیاسي پیچیده
بودند كه گروههای مختلف در رسیدن به قدرت و مردمساالری ،ضد آن با اهداف
گوناگون مبارزه ميكردند .در فرایندهای مردمساالر شدن ميتوان به سه «فرایند
تبدیل»« ،فروپاشي» و «جابهجایي» نام برد« .فرایند تبدیل» :آنهایي كه در رژیم
اقتدارگرا در قدرت هستند ،رهبری را بر عهده ميگیرند و در خاتمه دادن به رژیم
و تبدیل آن نظام مردمساالری ،نقشي قاطع دارند .در تبدیل الزم است كه حکومت
قویتر از مخالفان باشد؛ درنتیجه چنین تبدیلي ،رژیمهای نظامي تحقق یافت كه
حکومتها بر كاملترین وسایل زور و فشار در رویارویي با مخالفان و نظامهای
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اقتدارگرا كه از لحاظ اقتصادی موفق بودند؛ اصالحطلبان و كسب قدرت ظهور كرد.
از نمونههای كامل موارد تبدیل باید از اسپانیا ،برزیل و در میان كشورهای كمونیست
از مجارستان یاد كرد (هانتینگتون ،0919 ،ص.)092
عدالت جنسیتي

نظام برنامهریزی در ایران ،از گفتمانهای سیاسي و اجتماعي حاكم تأثیر ميپذیرد و
جایگاهي كه این گفتمانها برای سوژهها و مقولهها قائلاند ،در برنامههای توسعه
بازنمایي ميشود؛ ازجمله سوژههای بسیار مهم ،مسئلة «زنان» است .بسته به اینکه
سوژة زنان در چه حوزة گفتماني قرار دارد ،معاني و هویتهای مختلفي به خود
ميگیرد .همین معاني متفاوت است كه در نظام برنامهریزی تبلور ميیابد و
بهنوبةخود به برقراری عدالت جنسیتي یا تداوم نابرابری جنسیتي منجر ميشود
(عليپور و همکاران ،0920 ،ص.)22
جامعة جهاني با توجه به رویکرد برابری جنسیتي ،شاخصهایي را بهمنظور
سنجش وضعیت زنان در عرصههای مختلف ،ارائه و در بین كشورهای جهان مورد
سنجش هرساله قرار ميدهد ،اما به نظر ميرسد تعریف ،شاخصسازی و سنجش

مفهوم عدالت جنسیتي مورد تأكید دول اسالمي به دلیل سوءبرداشت و سوءتفاهمي
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كه از مفهوم جنس و جنسیت و بهتبعِ آن ،یکي پنداشتن برابری جنسي با برابری
جنسیتي در این كشورها وجود دارد ،همچنان دشواریهای نظری و عملي بسیاری
را پیش رو دارد كه موانعي را برای سیاستگذاری و برنامهریزی برای ارتقای جایگاه
زنان فراهم ميسازد (امینآقایي و مشتاقیان ،0920 ،ص)9؛ بنابراین ميتوان استنباط
كرد كه عدالت جنسیتي ازجمله موضوعهای مهم و اساسي در جهان كنوني است
كه با مشاركت برابر زنان با مردان در تمامي عرصهها ،رعایت حقوق انساني زنان و
كاهش تبعیضهای جنسیتي در حوزههای مختلف به وقوع ميپیوندد .با انجام دادن
كارهای زیرساختي ميتوان عدالت جنسیتي را در جامعه برقرار كرد تا بدینوسیله
تمامي افراد اعم از زن و مرد در امور فرهنگي ،سیاسي و اقتصادی یک جامعه
مشاركت داشته باشند .برای اینکه در جامعه تعادل برقرار شود ،باید قوانین
دستوپاگیر بازبیني گردد و با توجه به زمان و مکان قوانین جدید وضع شود .برای
اینکه زنان و دختران جامعه همراستای مردان از تمامي حقوق فرهنگي،
موضوع عدالت جنسیتي بهصورت جداگانه نگاه نکنند و قانونگذار مکلف است در
این حوزه نسبت به حال و آینده آنان با جدیت الزم پیگیر امور باشد.
بهطوركلي ميتوان استنباط كرد كه مبنای مردمساالری برابری سیاسي است؛
بنابراین عدالت اجتماعي ضمانت اجرای برابری سیاسي است كه در برابری شرایط
و عدالت توزیعي متجلي ميگردد؛ بنابراین جامعهای را مردمساالر ميخوانند كه
تمایزات ناشي از مسلکها و طبقات در آن وجود نداشته باشد و تمامي افراد از
لحاظ اجتماعي برابر باشند .برابری یا مساوات اجتماعي به این معناست كه
تفاوتهای موروثي از لحاظ شرایط اجتماعي وجود نداشته باشد و همة اشتغاالت،
مناصب و افتخارات در دسترس همگان باشد .همچنین از دیدگاههای نظری چنین
برداشت ميشود كه تقویت مردمساالری به رعایت عدالت جنسیتي در جامعه است.
زنان بهعنوان نیمي از جمعیت ميتوانند موتور محركه مردمساالری در جوامع باشند؛
بنابراین توجه به برابری جنسیتي و رعایت حق و حقوق دو جنس از مؤلفههای
تقویتكنندة مردمساالری در جوامع است .در این راستا ،برای تجلي و بروز و ظهور

بررسي رابطة بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری

مشاركتهای سیاسي ،اقتصادی بهطور یکسان و الزم برخوردار شوند ،زن و مرد به

مردمساالری در شهرهای نسبتاً سنتي مانند بوشهر باید دو اصل عدالت اجتماعي و
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توجه به نظر و عقاید جنسیت زنان در كنار مردان ميتواند به پویایي سیاسي در این
جامعه كمک كند و عامل تحرك و توسعة اجتماعي و سیاسي گردد.
چارچوب نظری تحقیق

مبنای چارچوب نظری این تحقیق ،رویکرد نوسازی و بهطور خاص «نظریة لرنر»
است .نظریه لرنر بهتر ميتواند تبیینكنندة مدل تحقیق باشد و تمركز آن بر عوامل
فرهنگي توسعه و درنتیجه ،راهگشای كار در تمركز بر روی مردمساالری است .در
تبیین دلیل انتخاب نظریه لرنر بهعنوان چارچوب نظری تحقیق مواردی وجود دارد؛
ازجمله ،اول تمركز آن بر عوامل فرهنگي توسعه؛ دوم .تمركز بر متغیرهایي چون
محل سکونت ،تحصیالت ،وسایل ارتباطجمعي در نظریه لرنر و سوم .لرنر بر روی
عوامل فردی در مشاركت و مردمساالری متمركز شده است .بهطور كلي در این
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تحقیق از سه دسته «عوامل فردی»« ،عوامل فرهنگي» و «عوامل اجتماعي» در
مشاركت سیاسي زنان در چارچوب نظری برگرفته از نظریه لرنر بحث شده است.
لذا بر اساس مدل لرنر شاخصهای تحقیق تعریف و چگونگي اندازهگیری
آنها تعیین ميشود .وی با تمركز بر متغیرهایي چون محل سکونت ،تحصیالت،
وسایل ارتباطجمعي و عوامل فرهنگي در توسعه توانسته است فرایند اشاعة نوسازی
را به لحاظ فرهنگي و ویژگيهای زمینهای بررسي كند .وی همچنین با تأكید بر
روی عوامل فردی در مشاركت و مردمساالری متمركز شده است .او در مطالعات
چندساله خود در شش كشور خاورمیانه (تركیه ،مصر ،اردن ،ایران ،سوریه و عراق)
شاخصها و مراحل اصلى نوسازى در این كشورها را  .0شهرنشینى.9 ،
سوادآموزى .9 ،استفاده از وسایل ارتباطجمعي و  .2مشاركتهاى سیاسى و
اقتصادى برميشمارد .جان كالم لرنر این بود كه مردم جهان سوم تحت تأثیر پیامهاى
وسایل ارتباطجمعي كه وظیفه انتقال آرمانها و سبک زندگى مطلوب (از نوع غربى
آن) را بر عهده دارد ،موجد یک جهش فکرى خواهند شد و این جهش منجر به
واكنش عینى و تحرك اجتماعى و در نهایت ،رسیدن به الگوى زندگى مطلوب
خواهد شد .او معتقد بود راهى را كه غربىها در  911سال طى كردهاند ،با كمک

وسایل ارتباطى براى عقبماندهها بهمراتب كوتاهتر و كوتاهتر خواهد گشت .نظریه
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لرنر به الگوى حاكم ارتباطات و توسعه تبدیل شد (جعفری ،0930 ،ص.)02
«لرنر» نوسازی و توسعة همهجانبه را یک فرایند چندبعدی تلقي ميكند و معتقد
است كه نوسازی ،فرایندی با كیفیت ممتاز و مختص به خود است .همین كیفیت،
نوسازی را برای مردمي كه تحت قواعد آن زندگي ميكنند ،بهعنوان یک كل منسجم
مطرح ميكند .بر مبنای فهم لرنر ،جنبههای اصلي نوسازی ،شهری شدن ،صنعتي شدن،
مردمساالر شدن نظام سیاسي و آموزشي ،دسترسي به ابزارهای پیشرفته ارتباطجمعي
و سکوالریسم است .البته آموزش و رسانههای گروهي كه تحت چارچوب خاص و
مطابق با بسترهای اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و مذهبي كشورمان باشند؛ زیرا با
آموزش ميتوان آگاهي را افزود تا فرد بتواند به خودباوری برسد كه ميتواند
سرنوشت خود را رقم زند و این دریافت و كسب آگاهي از طریق آموزش با توجه
به گسترش فنّاوری برای افراد از طریق رسانههای گروهي امری ممکن و آسان است.
كه البته این امر بستگي به پیشرفت و ترقي مناسب دارد كه در جوامع شهرنشیني
عوامل «اجتماعي»« ،فرهنگي» و «فردی» یا عوامل زمینهای بهصورت متغیرهای
تبیینكنندة نگرش به مردمساالری در قالب مدل تجربي تحقیق ارائه ميشود.
نگرش زنان نسبت به مردمساالری

عدالت جنسيتي

بعد حقوق و آزادیهای مدني
بعد حكومت مردمساالر و پاسخگو
عدالت اجتماعي

بعد جامعه مردمساالر
مدل تجربي تحقیق

سؤال اصلي پژوهش به شرح زیر است:
بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری چه
رابطهای وجود دارد؟

بررسي رابطة بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری

ميتوان از آن مطمئن شد .با توجه به نظریه لرنر در این مطالعه نقش سه دسته از

فرضیههای تحقیق
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 .0بین عدالت اجتماعي و نگرش زنان نسبت به مردمساالری رابطة معنيداری
وجود دارد.
 .9بین عدالت جنسیتي و نگرش زنان نسبت به مردمساالری رابطة معنيداری
وجود دارد.
روششناسي تحقیق

روش مورد استفاده در این مقاله «پیمایش» 09است .با توجه به اینكه این روش
قالیت تعمیمپذیری بیشتر دارد و بر اساس نمونه معرف ،قضاوت ميكند؛ مورد
استفاده قرار گرفت .جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه 02انجام گرفته است؛
چراكه پرسشنامه معرفهای درجة آخر هركدام از مفاهیم را ميسنجد .جامعة آماری
مورد مطالعه در این تحقیق زنان شهر بوشهر است كه بر اساس سرشماری سال
فصلنامه جامعهشناسي سیاسي ايران ،سال دوم ،شماره اول (پیاپي  ،)5بهار 8931

 0922كشور 922109 ،نفرند .با توجه به حجم وسیع جامعة آماری و بهمنظور
تسهیل و تسریع پژوهش و صرفهجویي در وقت و هزینه ،ناگزیر تعدادی از جامعة
آماری بهعنوان نمونه معرف به شیوه تصادفي سامانمند  011نفر برای مطالعه انتخاب
شدند .این حجم نمونه با استفاده از جدول لین 02به دست آمد.
در پژوهش حاضر نگرش به مردمساالری در سه مؤلفة «نگرش به حقوق و
آزادیهای مدني»« ،نگرش نسبت به حکومت مردمساالر و پاسخگو» و «نگرش
نسبت به جامعة مردمساالر» سنجیده ميشود .هر یک از این مؤلفهها به ترتیب با
استفاده از  90 ،01و  02گویه سنجیده شده است .در پژوهش حاضر از اعتبار
صوری استفاده شده و برای سنجش پایایي ابزار سنجش (پرسشنامه) ،ضریب آلفای
كرونباخ محاسبه گردیده است .گویهها از مطالعات انجامشده در كشورهای دیگر و
همچنین ،مطالعاتي كه در داخل كشور انجام شده ،اقتباس شده است و پس از
تغییرات و سازگار كردن آنها با وضعیت ایران ،گویههای مناسب انتخاب شدند و
نتایج آن در جدول شماره  0آمده است.

جدول شماره  .8آزمون پايايي طیف نگرش نسبت به مردمساالری ،عدالت اجتماعي و جنسي
طیفها
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مردمساالری
نگرش نسبت به جامعه
مردمساالر
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متغیر وابسته در این پژوهش نگرش زنان نسبت به مردمساالری است .نگرش
نوعي جهتگیری مثبت یا منفي در برابر یک شيء ،یک شخص ،جمع ویژهای از
بهطور مستقیم قابل مشاهده نیست اما در تعیین رفتارها ،ایدهها و نیز در بازسازی و
ادراك فرد نسبت به موضوعهای اجتماعي نقش دارد (احمدی ،0939 ،ص.)10
شاخصهای ارزیابي مردمساالری عبارت است از:
 .0تابعیت ،قانون و حقوق :ملت سیاسي و تابعیت كشوری همة كساني كه در
یک قلمرو زندگي ميكنند و تا چه حد توافق عمومي در مورد اصول قانوني وجود
دارد .9 ،اصل قانوني و دسترسي به عدالت :اصول قانوني در كشور ،عملي است،
شهروندان تا چه حد بهطور مساوی و ایمن به عدالت ،قوانین در صورت
سوءمدیریت ،دسترسي دارند؟  .9حقوق مدني و سیاسي :حقوق مدني و سیاسي برای
همگان مساوی است .بدین معني كه تا چه حد از خشونت فیزیکي و ترس از آن در
اماناند ،از آزادیهای عمل و حق بیان برخوردارند .2 .حقوق اقتصادی و اجتماعي:
ضروریات اساسي زندگي (غذای كافي ،مسکن ،آب سالم )...امنیت كاری و اجتماعي
بدون تبعیض و حق تحصیل را شامل ميشود .2 .انتخابات آزاد و عادالنه :اینکه مردم
تا چه اندازه بر اساس انتخابهای آزادانه و داوطلبانه رأی ميدهد .0 .كارایي دولت

بررسي رابطة بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری

اشخاص ،یک گروه و یا صورتي از الگوی اجتماعي رفتار باشد .هرچند نگرشي

و جوابگویي :دولت جوابگوی مردم و نمایندگانشان است ،دولت منتخب تا چه حد
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اثرگذار است .1 .كنترل اجتماعي بر پلیس و نیروی انتظامي :پلیس و خدمات تفحص
برای فعالیتهایشان تا چه حد جوابگوی مردم است و اینکه مجموعة خدمات ارتش،
پلیس و تحقیقات بازتاب كل جامعه است .3 .به حداقل رساندن فساد :اولیای عمومي
از فساد عاریاند؟ آن كسي كه انتخاب ميشوند تا چه حد از تجارب خصوصي سود
ميبرند و خانوادههای صاحبمنصبان چقدر منفعت ميبرند .2 .رسانهها در جامعة
مردمساالر :رسانهها به شیوهای عمل ميكنند كه ارزشهای مردمساالری را حفظ كنند.
فرایند رسانهها تا چه حد از دولت ،مستقلاند و تا چه حد فارغ از پیروی دولتهای
خارجي یا شركتهای چندملیتي هستند .01 .تمركززدایي :قسمتهای زیرگروه
مركزی دولت تا چه حد از مركز مستقلاند و تا چه حد دارای اختیارات و منابع
اجرای مسئولیتشان هستند (.)Beetman et. al., 2001
عدالت جنسیتي :عدالت جنسیتي یعني دادگری و انصاف برقرار كردن در مورد
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تمام ابعاد نقشهای اجتماعيای كه در طول زمان به زنان و مردان داده ميشود .این
متغیر با استفاده از هفت گویه در قالب طیف پنجدرجهای لیکرت سنجیده شده است.
عدالت اجتماعي :عدالت اجتماعي یکي از داللتهای مفهوم عدالت است كه
منظور از آن تخصیص «منصفانة» منابع در یک جامعه است .به این معنا قانون باید
به سطح قابلقبولي از عدالت واقعي و رسمي دست یابد و باید توزیع منصفانه
منابع و برابر فرصتها را تضمین كند .در این مطالعه عدالت اجتماعي با استفاده
از شش گویه در حوزههایي مانند شایستگي و لیاقت ،مساوات و برابری و انصاف
سنجیده شده است.
يافتهها

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری برای علوم اجتماعي ( )SPSSتجزیهوتحلیل شده
است .تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیلة شاخصهای آمار توصیفي و استنباطي صورت
گرفته است .از تعداد نمونة آماری اختصاصیافته  923نفر خانهدار و  920نفر
شاغلاند .سن زنان پاسخگو نیز از  91سال به باالست كه از  29/1درصد به  02درصد
رسیده است .در رابطه با وضعیت تأهل  909نفر مجرد 931 ،نفر متأهل و  01نفر

مطلقه و یا همسرانشان فوت شده است .در این پژوهش سعي شده بود تا بسیاری از
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متغیرهای دخیل بر نگرش زنان نسبت به مردمساالری وارد گردد؛ ازجمله قومیت،
محل تولد پاسخگویان و میزان تحصیالت؛ كه قومیت پاسخگویان را به دو گروه
فارس و غیرفارس طبقهبندی شده است .تعداد پاسخگویان با قومیت فارس 292 ،نفر
و پاسخگویان با قومیت غیرفارس  12نفر كه به ترتیب  13/3درصد و  09/9درصد
از كل پاسخگویان را شامل ميشود .جدول شماره  9نشاندهندة توزیع فراواني درصد
نمره كل پاسخگویان از سنجش حکومت مردمساالر و پاسخگوست .پایینترین حد
این طیف  09/9درصد و باالترین حد این طیف  01/9درصد از كل پاسخگویان را
شامل ميشود .طبقة متوسط نیز  11/2درصد از كل پاسخگویان را تشکیل ميدهد.
جدول شماره  .2توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان از سنجش حکومت مردمساالر و پاسخگو

منفي

12

09/9

بینابین

292

11/2

مثبت

012

01/9

كل

012

011

جدول شماره  9بیانگر توزیع فراواني درصد نمره كل پاسخگویان از رسانهها
در جامعة مردمساالر است .پایینترین حد این طیف  2/2درصد و باالترین حد آن
 3/2درصد است .طبقة متوسط نیز شامل  30/0درصد از كل پاسخگویان است.
جدول شماره  .9توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان از رسانهها در جامعة مردمساالر

نوع نگرش

فراواني

درصد

منفي

23

2/2

بینابین

221

30/0

مثبت

22

3/2

كل

012

011
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نوع نگرش

فراواني

درصد

جدول شماره  2بیانگر توزیع فراواني درصد نمره كل پاسخگویان مشاركت
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سیاسي است .باالترین حد این طیف  01/9درصد و پایینترین حد آن  00/3درصد
از كل پاسخگویان است .در این طیف حد متوسط آن  11/3درصد از كل
پاسخگویان را تشکیل ميدهد.
جدول شماره  .4توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان مشارکت سیاسي

نوع نگرش

فراواني

درصد

منفي

19

00/3

بینابین

212

11/3

مثبت

09

01/9

كل

012

011

جدول شماره  2بیانگر توزیع فراواني درصد نمره كل پاسخگویان از
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پاسخگویي حکومت است .در این طیف باالترین حد و پایینترین حد آن 00/3
درصد و  2/2درصد از كل پاسخگویان را شامل ميشوند؛ درحاليكه حد متوسط
آن  39/3درصد از كل پاسخگویان است.
جدول شماره  .5بیانگر توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان از پاسخگويي حکومت

نوع نگرش

فراواني

درصد

منفي

99

2/2

بینابین

212

39/3

مثبت

19

00/3

كل

012

011

جدول شماره  0نمایانگر توزیع فراواني درصد نمره كل پاسخگویان از جامعة
مردمساالر است .در این جدول یافتهها حاكي از آن است كه پایینترین حد آن
 09/0درصد و باالترین حد آن  00درصد از كل پاسخگویان است .حد متوسط این
طیف نیز  10/2درصد از كل پاسخگویان است.

جدول شماره  .1توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان از جامعة مردمساالر

نوع نگرش

فراواني

درصد

منفي

11

09/0

بینابین

202

10/2

مثبت

01

00

كل

012

011
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جدول شماره  1نشاندهندة توزیع فراواني درصد نمره كل پاسخگویان از
مردمساالری است .با توجه به این جدول كه نگرش نسبت به مردمساالری را نشان
ميدهد پایینترین حد آن  09/3درصد و باالترین حد آن  02/0درصد از كل
پاسخگویان را تشکیل ميدهد .در این طیف حد متوسط آن  11/0درصد از كل
پاسخگویان است.
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جدول شماره  .1توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان از مردمساالری
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نوع نگرش

فراواني

درصد

منفي

32

09/3

بینابین

291

11/0

مثبت

22

02/0

كل

012

011

جدول شماره  3نمایانگر توزیع فراواني درصد نمره كل پاسخگویان از عدالت
اجتماعي است كه باالترین حد این طیف  00/9درصد و پایینترین حد آن 2/2
درصد است و بیشترین درصد پاسخگویي در حد متوسط این طیف با  39/2درصد
مشاهده ميشود.
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جدول شماره  .1توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان از عدالت اجتماعي

نوع نگرش

فراواني

درصد

منفي

91

2/2

بینابین

200

39/2

مثبت

03

00/9

كل

012

011

جدول شماره  2نمایانگر توزیع فراواني درصد نمره كل پاسخگویان از عدالت
جنسیتي است كه باالترین حد این طیف  9/0درصد و پایینترین حد این طیف
سنجش  02/2درصد است؛ درحاليكه حد متوسط این طیف  30درصد از كل
پاسخگویان است.

جدول شماره  .3توزيع فراواني درصد نمره کل پاسخگويان از عدالت جنسیتي

نوع نگرش

فراواني

درصد

منفي

22

02/2

بینابین

229

30

مثبت

99

9/0

كل

012

011
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آزمون فرضیات

جدول شماره  01بیانگر رابطه بین عدالت اجتماعي و نگرش زنان نسبت به
مردمساالری است .این رابطه با استفاده از بعدهای حقوقي و آزادیهای مدني،
حکومت مردمساالر و پاسخگو و جامعة مردمساالر است .همبستگي بین دو متغیر
عدالت اجتماعي با بعد حقوق و آزادیهای مدني  01/1درصد است .همچنین رابطة
بین عدالت اجتماعي و بعد حکومت مردمساالر و پاسخگو با تحلیل رگرسیون
بین دو متغیر عدالت اجتماعي و بعد جامعة مردمساالر  00/0درصد است .ضریب
 Betaوجود رابطة مستقیم بین دو متغیر را  1/000درصد نشان ميدهد و ضریب

B

بیان ميدارد كه بهازای هر واحد افزایش در عدالت اجتماعي  1/029درصد بر میزان
نگرش بر بعد جامعة مردمساالر افزوده خواهد شد .همبستگي بین دو متغیر عدالت
اجتماعي و نگرش نسبت به مردمساالری  2/2درصد است .ضریب تعیین (1/2 )R2
درصد نگرش نسبت به مردمساالری را با عدالت اجتماعي تعیین ميكند .ضریب

B

حاكي از آن است كه بهازای هر واحد افزایش در عدالت اجتماعي به میزان 1/092
درصد بر میزان نگرش نسبت به مردمساالری افزوده خواهد شد.

بررسي رابطة بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری

مطالعه شده است؛ بهطوریكه همبستگي بین دو متغیر  09/9درصد است .همبستگي

جدول شماره  .80آزمون رابطة عدالت اجتماعي و نگرش نسبت به مردمساالری
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عدالت
اجتماعي
ابعاد

R

Adj.R2

R2

B

Beta

F

T

سطح
معناداری

مردمساالری

حقوق و

/011

/190

/191

/991

2/202 02/291 /011

/111

/099

/102

/102

/002

/099

9/102 2/929

/119

جامعة مردمساالر

/000

/109

/109

/029

/000

9/339 3/919

/112

مردمساالری

/122

/112

/111

/092

/122

9/991 2/290

/191

آزادیهای مدني
حکومت
مردمساالر

جدول شماره  00بیانگر رابطه بین عدالت جنسیتي و نگرش زنان نسبت به
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مردمساالری است .همبستگي بین دو متغیر عدالت جنسیتي و بعد حقوق و
آزادیهای مدني  2/9درصد است .ضریب  Bنیز بیان ميكند كه بهازای هر واحد
افزایش در عدالت جنسیتي ،شاهد افزایش بعد حقوق و آزادیهای مدني خواهیم
بود .با توجه به مقدار =9/932

T

و سطح معنيداری  P=1/199رابطة معنيداری

وجود دارد .همبستگي بین دو متغیر عدالت جنسیتي با بعد حکومت مردمساالر و
پاسخگو  3/9درصد است .ضریب  Bنیز بیان ميدارد كه بهازای هر واحد افزایش
در متغیر مستقل ،شاهد افزایش در نگرش نسبت به متغیر وابسته هستیم .مقدار

T

بهدستآمده  T=9/100و سطح معنيداری  P=1/121است كه رابطة معنيداری را
نشان ميدهد 1/1 .درصد همبستگي بین دو متغیر عدالت جنسیتي و بعد جامعة
مردمساالر است.

جدول شماره  .88آزمون رابطة عدالت جنسیتي و نگرش نسبت به مردمساالری
عدالت
جنسیتي
ابعاد
مردمساالری
حقوق و
آزادیهای
مدني
حکومت
مردمساالر

R

R2

Adj.R2

B

Beta

F

T

سطح
معناداری

/129

/112

/111

/002

/129

2/991

9/932

/199

/139

/111

/112

/011

/139

2/921

9/100

/121

جامعة
مردمساالر

/111

/111

-/119

/113

/111

/190

/009

/310

مردمساالری

/101

/112

/119

/131

/101

9/322

0/021

/123
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تحلیل چندمتغیره

جدول شماره  09با استفاده از معادله رگرسیون چندمتغیره و به روش گامبهگام به
تبیین متغیر وابسته (نگرش نسبت به مردمساالری پاسخگویان) است .دو متغیر
عدالت اجتماعي و عدالت جنسیتي بهعنوان متغیرهای مستقل به ترتیب میزان اهمیتي
مالحظه ميشود ،این دو متغیر توانسته است درنهایت  1/29درصد از واریانس متغیر
وابسته را تبیین كند.
جدول شماره  .82عناصر اصلي تحلیل چندمتغیره برای پیشبیني متغیر وابسته
مرحله
اول
دوم

مقادیر

متغیر
واردشده
عدالت
اجتماعي
عدالت
جنسیتي
Beta

R

R2

T

Beta

B

معناداری

1./22

1./90

9/220

./090

./023

./109

1./23

1./29

9/112

./019

./910

./120

نشان ميدهد كه رابطة متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون

چندمتغیره در مراحل اول ،یعني متغیر عدالت اجتماعي و عدالت جنسیتي با متغیر
وابسته دارای رابطه معناداری است .مقادیر

T

و سطوح معنيداری برای هر متغیر

نشان ميدهد كه هر یک از متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون چندمتغیره با
متغیر وابسته رابطة معنيداری وجود داشته است؛ بنابراین ،شکل عمومي معادله

بررسي رابطة بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری

كه در تبیین متغیر وابسته داشته است ،وارد این معادله شده است و آنچنانكه

رگرسیون دومتغیره بهدستآمده با توجه به دادههای جدول و برای پیشبیني نگرش

842

نسبت به مردمساالری بهصورت زیر ارائه ميگردد:
)Y=a+b1(x1)+b2(x2

جمعبندی

توسعة سیاسي با افزایش آگاهي و اهمیت تخصص در همة زمینههاست و بعد از
آن هم شایستگيها جایگزین ميشود .در مورد زنان نیز چنین است؛ در مرحلة اول،
صرف حضورشان برای تغییر نگرشها و طرح امکان حضور زنان در عرصة سیاست
مناسب است اگرچه زنان در مراحل بعدی باید در تالش باشند تا جایگاه خود را
ارتقا بخشند .چنانچه بر همگان مبرهن است ،خانواده بدون زن قابل تصور نیست،
پس جامعهای هم كه نقش و سهم زنان در آن نادیده گرفته شود ،خالف عقالنیت
است .با توجه به نتایج بهدستآمده از بررسي نقش عدالت اجتماعي و جنسیتي با
فصلنامه جامعهشناسي سیاسي ايران ،سال دوم ،شماره اول (پیاپي  ،)5بهار 8931

نگرش زنان نسبت به مردمساالری بیانگر آن است كه زنان نیز اهداف و
خواستههایشان و رشد و ترقي خود را در جامعة مردمساالر دنبال ميكنند؛ بنابراین
با توجه به این پژوهش ،ميتوان گفت كه همه در جهت استقرار و تقویت نمادهای
جامعة مدني كه در آن مردمساالری وجود دارد ،تالش كنند .حقوق اساسي و
آزادیهای مدني شهروندان به رسمیت شناخته شود؛ ازجمله ،ميتوان به حاكمیت
قانون و دسترسي به عدالت ،حقوق و آزادیهای سیاسي (آزادی بیان ،آزادی
تشکیالت ،امنیت فیزیکي شهروندان) ،حقوق اجتماعي (تأمین بهداشت و سالمت
مناسب كلیه شهروندان ،كار و تأمین اجتماعي و آموزش و تحصیل در كلیة سطوح
برای همگان) اشاره داشت.
نتایج نشان ميدهد كه بین دو متغیر عدالت اجتماعي و عدالت جنسیتي با
نگرش زنان به مردمساالری رابطة معناداری وجود دارد .این رابطه در ابعاد سهگانة
نگرش به مردمساالری (حقوق و آزادیهای مدني ،حکومت مردمساالر و جامعة
مردمساالر) معنادار است .البته بین عدالت جنسیتي با بعد جامعة مردمساالر در بحث
مردمساالری ارتباط وجود ندارد .از طرفي ،این ارتباط بین عدالت اجتماعي با بعد
حقوق و آزادیهای مدني دارای قویترین رابطه است .فاضلي ( )0931به این نکته

تأكید دارد كه مردمساالری با نابرابریهای اجتماعي كامالً سازگار ميافتد .نتایج این
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تحقیق نیز نشانگر این است كه زنان نگرش مناسبي نسبت به وجود مردمساالری
دارند .لوكاس ( )9119معتقد است كه زنان در مقایسه با مردان در كنشهای
اجتماعي محرومترند و در دیگر مورد برابر محسوب ميشوند .فلتنر وگولدی
( )0210بر این باور است زنان كمتر بر اساس مالحظات طبقاتي رأی ميدهند و
كمتر با كاندیداها و نمایندگان منتخب در ارتباط هستند .آنها كمتر بحث سیاسي
ميكرده و یک روابط شخصي بسته با مردان دارند.
ميتوان استنباط كرد كه دو متغیر عدالت اجتماعي و عدالت جنسیتي در
صورتي كه در جامعه رعایت شود و در مرحلة عمل پیاده گردد ،نگرشهای افراد
بهخصوص قشر زنان به مردمساالری تغییر خواهد كرد .ازآنجاكه پیشفرضهای
عدالت در جامعه رعایت نشده و این مورد دربارة زنان جامعة هدف نسبتاً پایین
است ،نميتوان انتظار داشت كه دیدگاه این افراد به مردمساالری مناسب است .از
طرفي ،برای برقراری مردمساالری باید اصل برابری و مساوات ،شایستهساالری و
مثبت و قابلقبول داشت؛ بنابراین ،تا زماني كه پیشفرضهای الزم را برای
پیادهسازی مردمساالری در شهری مانند بوشهر كه سنتها و كلیشههای فرهنگي
سنگیني ميكند و بسیاری از برنامههای اجتماعي و سیاسي را تحت تأثیر قرار
ميدهد ،برقرار نباشد ،نميتوان راه میانبر را بدون توجه به پیشفرضهای آن در
خدمت گرفت.
این نتایج بر اساس دیدگاه نظری هابرماس نیز قابل بحث و بررسي است.
مطابق دیدگاه هابرماس زنان اگر بخواهند در جهت رهایي خویش عمل كنند ،باید
از وابستگي خود به بخشهای رسمي و غیررسمي بهویژه دولت و قومیت بکاهند
و بر میزان فعالیتهای مدني خود در نهادهای مدني با رعایت منطق حوزههای
اجتماعي و فرهنگي یعني تعامل مفاهمهای و گفتگوی آزاد و خردمندانه و به دور
از هر نوع سلطه بیفزایند (عبدالهي ،0939 ،ص .)20آنچه از دیدگاه هابرماس
برميآید ،این است كه در جامعه باید شرایط ارائه عقاید و دیدگاههای گوناگون و
بهخصوص قشر زنان فراهم باشد و این افراد بتوانند آزادانه به تبادل افکار و

بررسي رابطة بین عدالت اجتماعي و جنسیتي با نگرش زنان بوشهری به مردمساالری

توجه به توانایي های اجتماعي سیاسي افراد مدنظر قرار بگیرد كه انتظار نتیجهای

دیدگاههای خود پرداخته و همچنین ،در بدنة اجرایي نظام اجتماعي آن را پیاده كنند.

844

آنچنانكه زنان در جامعة ما درخشیدهاند و رسانهها این حضور و مشاركت را به
نمایش همگان قرار دهند تا به آگاهي و خودباوری زنان كمک كنند و همچنین،
نگرشهای تبعیضي و جنسیتي را كه نسبت به زنان در جامعه حاكم است ،تغییر
داد .بر اساس دیدگاه امام خمیني(ره) برقراری عدالت اجتماعي مستلزم وجود
ابزارهای فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی است .از نظر سروش نیز عدالت
در مردمساالری مهمترین ركن است و در یک حکومت مردمساالر قوه قضاییه باید
عدالت را رعایت كند .با توجه به متغیر عدالت اجتماعي در زمینة مشاغل و مناصب،
باید شایستگي را در نظر گرفت .در حال حاضر در كشور زنان پیشرفتهای
چشمگیری داشتهاند اما جایگاه آنها در مشاغل و مناصب عالي كمتر دیده ميشود
كه این خود بیانگر عدالت اجتماعي نیست .در كشور و جامعة ما مردمساالری وجود
دارد اما در مورد زنان با صراحت و قاطعیت نميتوان این مسئله را عنوان كرد ،با
فصلنامه جامعهشناسي سیاسي ايران ،سال دوم ،شماره اول (پیاپي  ،)5بهار 8931

تالشي نهچندان زیاد ميتوان به مردمساالری كه قشر زنان را نیز در برگیرد ،رسید؛
زیرا بسترها و زمینههای دستیابي به آن فراهم است و از همه مهمتر آنکه زنان نیز
خود بهطور وصفناپذیری در پي آن ميباشند ،بنابراین در تحقق یافتن آنها به
اهدافشان یاریشان كنید.
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