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   آن بر مشاركت اجتماعيتأثيرساختار قدرت در خانواده و 
   در شهر شيراز

   1دكتر باقر ساروخاني
  2ليال دودمان

  
  :چكيده

آن بر ميزان مشاركت اجتماعي تأثيردرتحقيق حاضر به بررسي ساختار قدرت در خانواده و 
چارچوب .  شده استساله درشيراز و به روش پيمايشي پرداخته25اي از افراد باالي دربين نمونه

نيز بر  اصلي تئوريكي وپايه چوب تركيبي بوده استرنظري مورد استفاده دراين تحقيق، يك چا
مشاركت اجتماعي به عنوان يك كنش اجتماعي . مبناي نظريه كنش اجتماعي پارسونز بوده است

نظري كنش درنظريه پارسونز محل بررسي  كه نظام شخصيت اين باتوجه به .درنظر گرفته شده است
شخصيت افراد . باشدباشد، تمركز نظري بر نظام شخصيت ميثر از نظام اجتماعي و فرهنگي ميأمت

برمبناي نظريه فيشباين و آيزن، .كند اجتماعي شدن درخانواده شكل اصلي خودرا پيدا ميفرآينددر 
هاي مرجع گروه ذهني كه ازطرف يك موضوع و همچنين هنجارهاي ثراز نگرش آنها بهأافراد مت كنش

ساختار قدرت خانواده به عنوان گروه مرجع، به عنوان عاملي  لذادراين پژوهش.باشدشود،ميالقا مي
هاي نگرش افرادرا به موضوع مشاركت وهمچنين حضور آنها در فعاليت درنظرگرفته شده است كه

  هاي شيرازي،انوادهدهد هرم قدرت در خنتايج تحقيق نشان مي. دهد قرار ميتأثيررا تحت  گروهي
باشد، كه در تصميمات با برد پايين، تمايل بيشتر به سوي مشاعيت مي درحالي. است دركل عمودي

در بين  مشاركت اجتماعي ميزان. كمتر است امادر تصميمات بابرد متوسط وگسترده، ميزان مشاعيت
ساختارهاي قدرت  رضيه،بينازآزمون ف برطبق نتايج حاصل. است پايين شيرازدركل هاي ساكنخانواده

از تحليل رگرسيون  حاصل نتايج.وجود ندارد چنداني تفاوت درخانواده ازنظر ميزان مشاركت اجتماعي
 7,2اندودركل در معادله باقي مانده وجنسيت اجتماعيمشاركت دومتغيرنگرش به است گام،حاكيبهگام

از تحليل مسيرعلي، باتوجه به  نتايج حاصل براساس. اندكرده را تبيين درصداز تغييرات متغيروابسته
مشاركت،   به اجتماعي،متغيرنگرش مشاركت برميزان مستقل متغيرهاي وغيرمستقيم مستقيم اتتأثير تمامي

. داشته است اجتماعي برميزان مشاركترا كاهشيتأثيرنيزبيشترين  ومتغيرجنسيت افزايشيتأثيربيشترين 
گيري هرچه تصميم يعني.افزايشي داردتأثيراجتماعي، مشاركت نمتغيرساختار قدرت درخانواده برميزا

  .درخانواده بيشتر مشاركتي و افقي باشد، ميزان مشاركت اجتماعي فرد نيز بيشتر است
ساختار قدرت خانواده، نگرش به مشاركت، ميزان مشاركت اجتماعي، مشاركت با برد             :واژه كليد

  برد گسترده، ساختار عمودي قدرتمحدود، مشاركت با برد متوسط، مشاركت با 
                                                 

   استاد دانشگاه تهران و علوم تحقيقات.1 
    com.yahoo@saroukhani_bagher       

   دانشجوي كارشناسي ارشد.2         
            com.yahoo@doodman_Leila 
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 :مقدمه 

چنانچه همه وظايف صرفاً بر . هاي جامعه جديد است    مشاركت اجتماعي از ضرورت
. ،كاري صورت نخواهد گرفتحركت به انتظار نشينند عهده دولت نهاده شده و شهروندان بي

حاد جامعه صورت بايست با مشاركت آ هرتصميم اجتماعي و متعاقب آن هر اقدام اجتماعي مي
  .گيرد و همان نيز تضمين توفيق آن خواهد بود

   مشاركت اجتماعي از سوي ديگر، پديده آني و ارتجالي نيست، دستوري و اجباري نيز 
. نيازمند فرهنگي عميق و پايدار است ودراين ميان، خانواده نقشي سترك برعهده دارد. نيست

آنان الفباي اصول . گاران مشاركت اجتماعي هستندتوان گفت، مادران اولين آموز به درستي مي
را درتوليد و نگاهداشت مشاركت  آن بنابراين، جادارد، خانواده و نقش .آموزند را مي مشاركت

. اجتماعي باز شناسيم و ساختار اين نهاد مقدس را درجهت مشاركت زائي بازسازي نمائيم
  . رهاي آن نيز درهمين روستتحقيق حاضر نيز با همين هدف آغاز شده است و راهكا

      
  مسألهطرح 

مؤلفه اساسى يك عنوان  نهاد اجتماعى و مشاركت اجتماعى بهيك عنوان  مفاهيم خانواده به
مطالعه چگونگى  .رود شمار مى شناسى به مهم جامعه مدنى ازموضوعات زندگى اجتماعى و جامعه

ل جامعه پذيرى افراد با پديده مشاركت  خانواده به عنوان نخستين عامردارتباطات دروني رابطه 
  .باشدشناسي خانواده مي، امر مهمي در جامعهاجتماعى

شود و برآيند يا انعكاسي از كل خانواده از ديدگاهي يك نشان يا نماد اجتماعي شمرده مي
  )134، 1370ساروخاني، . (جامعه است

ها و  همترين عامل نفوذ ارزشتوان خانواده را اولين نقطه تربيت اجتماعى و م در واقع مى
ساختار خانواده به )1383،134وحيدا و نيازي، (.هنجارهاى جامعه در شخصيت افراد دانست

 ،1384شادجو و شادجو، (. گرددمرور زمان با شرايط اجتماعي و فيزيكي توليد سازگار مي
اني بر ساختار  شايتأثيراز اين جهت، تغييرات اجتماعي حاصل از صنعتي شدن و مدرنيته، )127

هاي اجتماعي و تحول در الگوهاي زندگي دگرگوني. خانواده و جايگاه اعضاي آن داشته است
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ها و جوامع شهري و ورود زنان به اجتماع، موجب تغيير وتحول در نگرش افراد درتوزيع نقش

  )29، 1382مهدوي و صبوري، .(تبع آن توزيع قدرت در خانواده شده است به
اي را  عالي در بين زنان و افزايش نسبت شهرنشيني، تغييرات گستردهگسترش تحصيالت

اند در بيرون از محيط خانه، به زناني كه توانسته. در نظام روابط سنتي ايران به دنبال داشته است
هاي اجتماعي حضور زنان در عرصه. انداستقالل مالي دست يافته طورنسبي بهاشتغال بپردازند، به

زني آنها را در خانواده هاي خانواده از درآمد زنان، قدرت چانه بخشي از هزينه ماليتأمينو 
هاي مشاركتي زنان در امور خانوادگي بدون اعمال قدرت يك جانبه از تجربه.  باالتر برده است

هاي آنها به منظور مشاركت هرچه بيشتر در اجتماع سوي مردان، عرصه را براي افزايش قابليت
هاي متفاوت اعضاي خانواده نسبت ازسوي ديگر، اين امر به پذيرش جايگاه.  استفراهم آورده

ي طوري كه، مردان واگذاري حدي از قدرت مطلقهبه. به گذشته در ذهن مردان منجر شده است
طور سنتي كه به اند و خود نيز درامور داخلي خانه پذيرفتهكامالًخود را درخانواده به زنان 

  . مشاركت فعال دارندمخصوص زنان بود،
ي تأثير در تربيت افراد جامعه، و نگرش و عملكرد آنها مسؤولعنوان اولين نهاد  خانواده به

عنوان  شكل ارتباطات والدين، به)1376(و گيدنز)1369(روشه از نظر گي.مسلم و فراگير دارد
ذيري گيري شخصيت فرزندان عمل كرده و جهت دهنده جامعه پ مشخص بر روند شكل الگوي
پذيري هراندازه ساختارخانواده جنبه استبدادي كنتري داشته و  درطي فرآيند جامعه .باشد آنها مي
  .مشاركتي درآن بيشتر باشد،تفكر افراد هماهنگي بيشتري با مشاركت پذيري خواهد داشت سويه

فرآيند مشاركت به عنوان يك نظام كاركردي در سطوح كالن، مياني و خرد با كاركردهاي 
وكاهش تعارضات گروهي،از بين بردن فرهنگ  فزايش ثبات اجتماعي، تقويت روحي همبستگيا

هاي دموكراتيك، سهيم شدن  حاشيه نشيني، شكوفايي استعدادها و بروز خالقيت، بسط ارزش
رهنما با تأكيد بر نقش كليدي . يت پذيري همراه استمسؤولدر منابع قدرت و تقويت روحيه 

ان محور، چهاركاركرد شناختي، اجتماعي، سياسي و ابزاري براي مشاركت در توسعه انس
  .مشاركت قايل است

عنوان جزء حياتي استراتژي هاي توسعه دانسته و آن را واجـد         گالت مشاركت مردمي را به    
از ديدگاه وي، مشاركت اجتمـاعي، اوالً نحـوه برخـورد غيـر ابـزاري          .داند سه عملكرد عمده مي   
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، مشاركت بـه عنـوان حـالل اصـلي     ثانيا ً. كند رزشمندي را تضمين ميدولت با مردم واحساس ا    

رود، عالوه برآن مشاركت به مانند كانالي عمـل          مشكالت در شرايط اجتماعي خود، به شمار مي       
 -هاي كالن و بزرگترين تصميم     توانند از طريق آن به عرصه      محلي مي  ها وجوامع  كند كه گروه   مي

 . گيري دسترسي پيدا كنند

 ».بدون مشاركت، تدبيرهاي توسعه ، هم غير مردمي و هم بي نتيجه خواهد بود«لت،  گا

هاي پايين گذاشـت،     از ديدگاه كمبود منابع مالي و انساني نيز كه بتوان آن را در اختيار رده              
اگر مردم بـه امكانـات      . رود مانعي در جهت كارآيي نهادهاي ويژه تضمين مشاركت به شمار مي          

ت الزم براي اجراي طرح هاي مورد عالقه خود دسترسي نداشته باشند، مشاركت             مالي و اختيارا  
 popular participationكائوتري و ديگـران؛  (عالقگي خواهد دادبه سرعت جاي خود را به بي

in development،157-150 ( توسعه اجتماعي با مانعي جدي مواجه خواهد بودفرآيندو . 

 و شناخت كم و كيف و ارتباط ساختار توزيع قدرت در             اساسي اين تحقيق، بررسي    مسأله
استگاه فرد، نگرش وي بـه مـشاركت اجتمـاعي و فعاليـت عملـي وي در نهادهـاي               وخانواده خ 

  .باشدمشاركتي مي
 

  ضرورت و اهميت تحقيق
توان گفت بررسي ساختار قدرت در خانواده از اهميت اساسي باتوجه به داليل زير مي 

  :برخوردار است
كه ازيكسو نخستين حيات اجتماعي برخوردار است چراواده از جايگاه رفيعي درخان

 شويم و ازسوي ديگر، بيشترين خيزيم و در درون آن با دنيا آشنا مي گروهي است كه ازآن برمي
 تاپايان حيات تأثيرسازد و اين  گذراند وارد مي  بركودك كه دوران اوليه حيات را ميرا تأثير

 مگر ،يابد اي به سالمت دست نمي كه از روزنه حيات اجتماعي هرگز جامعه م آنسو. پايايي دارد
  .هايي سالم برخوردار باشد كه از خانواده آن

. از جهت ديگر، ساختار قدرت محور خانواده مانع ارتقاي كيفي نسل جديد خواهد بود
اي در   تازهجامعه جديد با پشت سر گذاردن پدرسري و مادرسري مطلق و تاريخي، با مسائل

تز پدرسري و مادرسري  اين حوزه مواجه است؛ نفي مطلق قدرت در خانواده، به عنوان آنتي
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هاي راديكال مطرح شده است و با توليد  مطمح نظر است، اين انديشه كه در نظر فمينيست

 دهد كه از نظريه زن ـ مرد يكساني همراه است، فراهم آوردن نوع خاصي از خانواده را نويد مي
 در عمل و هم  همهايي راكنند، اين انديشه نيز خود نگراني آن با نام خانواده برابري يافته ياد مي

از اين رو، بررسي و شناخت چگونگي توزيع ) 32 ،1384ساروخاني، (.ه استدر نظر پديد آورد
  .قدرت در خانواده از اهميت اساسي برخوردار است

ليت دارند، با توجه به نوع تربيت خانوادگي، از طرف ديگر، افرادي كه در اجتماع فعا
گذار خانواده تأثيري جايگاه دهندهدهند كه نشانهاي مشاركتي نشان ميحضورمتفاوتي در عرصه

  .باشددر اين مقوله مي
 حايز اهميت اين است كه به تحليل ميزان مشاركت اجتماعي در ارتباط با مسألهبنابراين، 

ها، كيف روابط افراد در درون خانوادهو زيرا كم. واده پرداخته شودخاني ساختار قدرت درمقوله
نوع نگرش افراد و همچنين . گذار استتأثيرهاي اجتماعي بر نگرش انها به حضور در فعاليت

هاي اثرگذار در جهت باالبردن لفهؤگروهي،ازمهمترين م هايي قبلي ازمشاركت در فعاليتتجربه
  .  باشد ميهاي اجتماعيميزان مشاركت

  
  اهداف تحقيق

 هاي خاستگاه افراد مورد مطالعهشناخت ساختار توزيع قدرت در خانواده .1
 شناخت نگرش به مشاركت اجتماعي افراد مورد مطالعه .2
 شناخت ميزان و نوع مشاركت اجتماعي افراد مورد مطالعه .3
 بررسي ارتباط ساختار توزيع قدرت در خانواده، نگرش به فعاليت در نهادهاي .4

 .مشاركتي با ميزان و نوع مشاركت اجتماعي افراد مورد مطالعه

  
  پيشينه تحقيق

  درساخت قدرت در خانوادهمؤثر عواملدر تحقيقي به مطالعه ) 1389(دسترنج و عنايت
از ميان متغيرهاي مورد مطالعه، متغيرهاي دهد هاي پژوهش نشان مي يافته .پرداختندشهر الر در 

 تحصيالت همسر، درآمد زن، طول مدت ازدواج، بعد خانوار و سن ازدواج، تحصيالت زن،

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 

  اول شماره  پيش/سال اول/..شناسي جامعه مجله تخصصي  ــــــــــــــ110    
 

 
در تحليل چندمتغيره نيز متغيرهاي . معنادار آماري دارند يرابطه زن بامتغير وابسته وضعيت اشتغال

ي آماري  درصد از واريانس متغير وابسته را در جامعه9/6مستقلِ موجود در مدل تحقيق، دركل 
  .كنندتبيين مي

 ساختار قدرت در خانواده بر مشاركت اجتماعي تأثيردر تحقيقي به بررسي ) 1387(كريمي
نتايج تحقيق نشان داد كه هراندازه . اي از دانشجويان دانشگاه قم پرداخته است در ميان نمونه

. يابدكند، ميزان مشاركت افراد نيز افزايش ميقدرت درخانواده به سمت ساختار مشاركتي ميل
ي زوجي حاكي از معنادار بودن تفاوت ميزان مشاركت اجتماعي در بين هر هاهمچنين مقايسه

هاي مستقل تمامي متغير بين از درتحليل رگرسيوني .هاي ساختارقدرت درخانواده داردازگونه يك
 تأثيروارد شده تحقيق، تنها ساختار قدرت در خانواده و مشاركت در كودكي و نوجواني 

از طرفي ديگر نيز با افزايش ميزان مشاركت در دوران . اعي داشتندمعناداري را بر مشاركت اجتم
  .يابدكودكي و نوجواني، ميزان مشاركت اجتماعي افراد در بزرگسالي افزايش مي

درتحقيقي به بررسي چگونگي پيوند بين ساختار قدرت در خانواده )1383( و نيازيوحيدا
گرايي دهد بين متغيرهاي ميزان اقناع شان مينتايج اين تحقيق ن.اند و مشاركت اجتماعي پرداخته

ميزان همبستگي بين . و ميزان استبدادگرايي با ميزان مشاركت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد
رابطه بين ميزان استبدادگرايي و .  شده است0,58گرايي و مشاركت اجتماعي دو متغير اقناع

  .ميزان مشاركت اجتماعي منفي شده است
رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده در تحقيقي به بررسي ) 1383(وهمكاران پورذوالفقار

نتايج نشان داد بين ساختار . اند پرداختهدار شهر تهران خانه با رضامندي زناشويي زنان كارمند و
. رضامندي زناشويي زنان و همچنين تحصيالت شوهر رابطه وجود دارد قدرت در خانواده با

هايي كه زن و شوهر هر دو مبني برتفاوت ساختار قدرت در خانواده هش نيزفرضيه ديگر پژو
  .باشد، مورد تأييد قرار گرفتدار ميهايي كه در آن زن خانهشاغلند و خانواده
 متأهلدرتحقيقي به بررسي ساختار قدرت درخانواده در بين كاركنان ) 1376(الجوردي

اند كه ساختار قدرت مردساالري تقريبا در هيچ دهنتايج نشان دا. دانشگاه تهران پرداخته است
تغيير در ساختار قدرت در طي زمان در . هاي پاسخگويان وجود نداشته است يك از خانواده

در صورت باال بودن تحصيالت زن، از ميزان ساختار . جهت كاهش ساختار سنتي بوده است
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هم او در قدرت خانواده افزوده منزلت شغلي زن در افزايش س. سنتي خانواده كاسته شده است

  .است و اقتدار طلبي نيز با ساختار قدرت در خانواده همبستگي بااليي داشته است
اي به بررسي اثر ماهيت جنسيتي ساختار خانواده بر در مقاله) 2001(سيدانيوس و پنا

ه الگوي در اين مطالعه اكثر پاسخگويان ب. اندمحور پرداختههاي ضد برابرگرايي گروهنگرش
نتايج تبييني تحقيق حاكي از . گيري ميان والدين خود معتقد بودندمشاركتي يا متقارن تصميم

- كردند، باالترين ميزان ضد مساواتهايي كه با پدر تنها زندگي مياين است كه كودكان خانواده

.  را داشتندهاي با مادر تنها كمترين ميزان ضد مساوات طلبيطلبي را داشتند و كودكان خانواده
  . گيرندكردند در ميانه طيف جا ميكودكاني كه با هر دو والدين زندگي مي

  
  مباني نظري

  درباره اجتماعي شدن توسط خانوادهويليام جيمز گود نظريه 

اي را فرا گيرد و وظيفه هاي اجتماعي و رسوم ويژه از نظر گود، كودك بايد مهارت
آن . كنند، به كودك ياد دهدتر تقاضا ميامع از نسل جوانچه را كه جو خانواده آن است كه آن
كنند به فرزندانشان تعليم دهند، همان چيزي است كه جامعه آنها را براي چه والدين سعي مي

اين رفتار اجتماعي داراي دو بعد يا شرط اساسي . داندرفتار يك فرد بزرگسال در آينده كافي مي
هاي معمولي اجتماعي و فيزيكي، شايسته اموزند كه در مهارتاست؛ اول اين كه كودكان بايد بي

رود احساس مقتضي و مناسبي درباره و با صالحيت شوند، دوم اين كه از كودكان انتظار مي
گود . هاي ديگر از خود نشان دهندها و موضوعخوبي يا بدي، طيف وسيعي از وقايع، كنش

گذار تأثيرند براجتماعي شدن فرزندانشان توانمعتقد است كه والدين از جهات مختلف مي
ترين آنها، اقتدار شناخته شده، استحكام و پايداري، آزادي، ارائه توضيحات و باشند، از مهم

از نظر گود تركيب عشق و دوست داشتن و . داليل و ضمانت اجرايي يا اعمال مجازات است
البته اين امر تنبيه . روه داردهاي گ بيشتري برباور كودك درتعهد برسر ارزشتأثيراقتدار 

هاي والدين باعث كند، كاربرد عريان زور به وسيله والدين يا جانشينجسماني را ايجاب نمي
 تعهد اخالقي به قواعد را كاهش شود، اما احتماالًبرداري ساده كودك از روي ترس ميفرمان

به مجاب كردن يا متقاعد ساختن ترين عنصر اقتدار والدين، توانايي آنها شايد مهم. خواهد داد
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دادن آزادي به كودك، تعهد دروني كودك . كودك به ايستادگي بر تعهدات اخالقي خويش باشد

آوريم و از آن تري به يك قاعده ايمان مي طور مناسب براي مثال، ما به. دهدرا افزايش مي
  . ن قاعده به ما تحميل شودكنيم، اگر ما خود آن را انتخاب كرده باشيم تا اين كه آپيروي مي

پذيري، بر اين باورند كه افراد به عنوان كنشگران اجتماعي رفتار خود را هاي جامعه نظريه
در واقع . كنندكردن، بويژه خانواده شكل داده و هدايت ميمطابق با خواست عوامل اجتماعي

 آزادي فرد در حدودي .كندها و هنجارها چگونگي رفتار فرد را شكل داده و رهبري ميارزش
انتقال . تواند خود را با معيارها و موازين اجتماعي انطباق داده و طبق آنها رفتار كنداست كه مي

عامل مهمي در انگيزش ) عمدتا از طريق خانواده(كردن آنها در فردها و هنجارها و درونيارزش
   )1376،190،روشه .(آيدرفتار اجتماعي فرد بحساب مي

  
   1شيه و كرومكانظريه تز

تزشيه و كرومكا در تحقيقي درباره نگرش كشاورزان نسبت به اداره ترويج، نگرش را به 
كنند و معتقدند كه نگرش در رابطه با موضوع آنها داراي سه دسته از عناصر سه بعد تجزيه مي

  :است
  عناصر ادراكي
 يابانهعناصر ارزش

  )1383رفيع پور، (عناصر عملي و رفتاري
-، نگرش عبارت است از يك نوع آمادگي ذهني و احساسي كه به2ز نظر آلپورتا     

ها و هاي انسان نسبت به كليه پديدهالعملشود و بر روي عكسدهي ميوسيله تجربه سازمان
 اين آرتي تودكسآلپورت،(.بخش و پويا داردي جهتتأثيردارد،3موضوعاتي كه سروكار

  )هيستدي
                                                 
1-Ziche & Kromka   
2- Allport 
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كننده كه مبتني هاي ارزيابيالعملگرش سيستمي است از عكس، ن1   بر طبق تعريف وايت

اين عوامل و . گيردهايي هستند كه اين ارزيابي براساس آنها انجام ميبر باورها و چارچوب
گيري وتكامل شخصيت در خانواده هاي مختلف شكلكننده درطي دورانهاي ارزيابيچارچوب

  )پسيولوژيسوسيال وايت، (.آيدوجود ميو اجتماع به
باشد، يعني ي قبلي آنها ميمتغير تجربهتأثيراشتيل، نگرش افراد تحت براساس نظريه روزن

ي مشاركت و همكاري در انجام امور اگر افراد درطي زندگي خود، در روابط خانوادگي تجربه
جام تر است كه تمايل بيشتري به همكاري داشته و در انخانه را داشته باشند، اين امر محتمل

ي فرد  ديگر، اگر ساختار خانواده ازطرف. تري داشته باشندهاي گروهي، مشاركت فعاالنهفعاليت
و تمام امور به  شكلي بوده كه وي اجازه نداشته درانجام امورخانه موردمشورت قرارگيرد به

 هاي جمعي خواهدشده، در نتيجه فرد مشاركت كمتري در فعاليتوسيله پدر يا مادر كنترل مي
 ساختار خانواده بررفتار فرد، بايد با ماهيت قدرت آشنايي تأثيربراي آگاهي از چگونگي . داشت

  .بيشتري حاصل كرد
  

  رنه كينگ نظريه 
كينگ نيز در پژوهشي در ارتباط با ساختار قدرت در خانواده، به چگونگي روابط بين پدر 

هاي اعمال قدرت در   حيطهداده و براساس گيري، توجه نشانو مادر و فرزندان درتصميم
گانه ازساختار قدرت رسيده  شناسي شش گيري درامور مربوط به خانواده به يك سنخ تصميم
  : اين سنخ شناسي به صورت زير است. است

  .گيرد قدرت مستقالنه پدر؛ كه درآن تا حدي پدر به تنهايي تصميم مي-1
  .گيرديي تصميم مي قدرت مستقالنه مادر؛ كه درآن تا حدي مادر به تنها-2
  .نمايندگيري مي قدرت فرزندان؛ كه درآن تا حدي فرزندان به تنهايي تصميم-4
  .اند قدرت مشاركتي پدر؛ دراين نوع ساختار پدر و فرزندان در اخذ تصميمات سهيم-4
  .گيري اشاره دارد  قدرت مشاركتي مادر؛ به سهيم بودن مادر و فرزندان در تصميم-5

                                                 
1-Witte 
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ركتي؛ كه درآن پدر و مادر با فرزندان يا بدون آنان در اخذ تصميمات   قدرت مشا-6

  )1384،به نقل از اميرپناهي(.شركت دارند
  

  چارچوب نظري
  يابي با توجه به پيچيدگي و گستردگي موضوع تحقيق حاضر، از چندين نظريه براي دست

ستفاده در اين تحقيق نظريات اصلي مورد ا. ي پژوهش، استفاده شده استمسألهبه تبيين دقيق 
مشاركت اجتماعي، مشاركت اجتماعي : بندي كردهاي زير طبقهتوان در نظريهطور كلي ميرا به
ي ساختار كنندهمثابه كنش اجتماعي، نظريات مرتبط با نگرش و همچنين نظرياتي كه تبيينبه

تحقيق، مفهوم محوري متغير وابسته دراين  عنوان مشاركت اجتماعي به.باشندقدرت درخانواده مي
ازبررسي  باشد، پسكه مشاركت اجتماعي فعاليتي عملي مي اين باتوجه به.باشدنظري مي دربررسي

نظريات و مفاهيم مرتبط بامشاركت اجتماعي، به بررسي نظريه كنش اجتماعي پارسونز پرداخته 
ه پارسونز،نظام هاي نظرييكي از زير سيستم. تر گردداست تافضاي مفهومي مشاركت روشن شده

. رساندها،به پيشبردكنش اجتماعي ياري ميباشد كه درتعامل باديگر زيرسيستمشخصيت مي
رو در ادامه از اين. گيردها و نظر افراد نسبت به يك موضوع در شخصيت افراد شكل مينگرش

 اقدام به يك كنش باتوجه به نظريه. به بررسي نظريات مرتبط بانگرش پرداخته شده است
. نگرش به آن موضوع و همچنين، هنجار ذهني: باشدفيشباين و ايزن، وابسته به دو مقوله مي

نها به موضوع آ نگرش تأثير توان گفت ميزان و نوع مشاركت اجتماعي افراد تحتيعني مي
- پذيري وي مي جامعهفرآيندهاي مرجع فرد در گروهتأثيرن نيز تحت آباشد كه مشاركت مي

بندي نظريات مورد بررسي، چارچوب نظري تركيبي از نظريات ارايه ت با جمعدر نهاي. باشد
  .شده است

كه براي تبيين مشاركت  بااليي دليل جامعيت وتوانايي كنش اجتماعي به نظريه پارسونز درباره
پارسونز با مطالعه و تركيب .  عنوان پايه نظري اصلي اين پژوهش انتخاب شد  به،اجتماعي دارد

آراي صاحب نظران قبل از خود سعي در ارائه مدلي عام نموده كه بتواند درقالب آن، افكار و 
كنش اجتماعي را در رابطه با تمام عوامل ممكن، ازجمله محيط طبيعي، نظام ارگانيستي، نظام 

  غايي،ساختارهاي اقتصادي، ساختارهاي سياسي و نهادهاي هاي شخصيتي، نظام اجتماعي، ارزش
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  .رد و كالن تحليل كندفرهنگي در سطح خ

 با بكارگيري نظريه پارسونز، درمورد تبيين مشاركت اجتماعي، بايد اثرنظام فرهنگي غالب 
درساختن شخصيت افراد، ازطريق ) سطح اطالعات را دارد كه درنظريه پارسونز باالترين( را

 غالب و خرده  كه آيا در فرهنگ،فرآيند اجتماعي كردن در خانواده و مدرسه و غيره بررسي كرد
شود آيا يا  هاي اجتماعي به افراد منتقل ميهاي مناسب مشاركت فرهنگ يك خانواده، ارزش

همسوهستند يا خير؟ براساس  گرا؟ آيا افراد باهم گراست يا عام، شخصيت افراد خاصمثالً. خير
انتظار گرايي و همسويي در فرهنگ و شخصيت مردم بيشتر باشد بايد  نظريه پارسونز هرچه عام

ها و قوانين و باورهاي  اي از ارزش لذا اگر ما بتوانيم مجموعه. مشاركت اجتماعي بيشتري داشت
بنابراين براي باال بردن . گرا نيز باشيم توانيم در انتظار داشتن شخصيت عام عام داشته باشيم، مي

افراد گردد، هرچه سطح مشاركت افراد بايد قوانيني بوجود آيد و تعميم پيدا كند تا سبب پيوند 
  .همفكري، همدلي و همگامي افراد در خانواده بيشتر باشد، مشاركت اجتماعي بيشتر خواهد بود

پارسونز متغيرهاي الگويي خود را درباره سطح تكامل جوامع شامل مواردي چـون عالقـه               
 گرايـي در  گيـري فـردي، عـام     گيري جمعي در برابر جهـت     عالقگي، جهت مند بودن در برابر بي    

 مـساوات   ،گرايـي  گرايي در برابر انفعال     فعال ،گراييگرايي در برابر سنت   گرايي، عقل برابر خاص 
طـرف صـنعتي شـدن پـيش برونـد، بايـد             ههرچه جوامع ب  . داند مراتب مي  طلبي در مقابل سلسله   

 كه تناسب با مشاركت اجتماعي رسـمي فعـال          ،گرايش بيشتري به طرف اول طيف داشته باشند       
بارت ديگر پارسونز خصوصيات جوامع مدرن را وجـود عناصـري چـون هنجارهـاي               به ع . دارد
  ) 83 -87  ؛ اسكيدمور،242 -244، 1380توسلي،(.داندگرايي ميگرايي، آزادي و عقل  فعال،عام

انـد، يعنـي سـطح تحـصيالت        هاي مدرنيسم را پذيرفته   هايي كه ويژگي  رو، درخانواده  ازاين
تـر بـوده و افـراد    هاي اجتماعي حضور دارند، ساختار قدرت افقـي باالتر است و زنان در عرصه    

آزادي بيشتري در تصميمات شخـصي دارنـد و در تـصميمات خـانوادگي نيـز از نظـرات آنهـا                     
گيري نگـرش   هاي خانوادگي، منجر به شكل    گيريي مشاركت در تصميم   تجربه. شوداستفاده مي 

  .  شودتماعي ميهاي اجخاصي در افراد نسبت به حضور در فعاليت
   تجربياتتأثير موضوع،تحت يك نسبت به نگرش كنند،مي را تبيين كه نگرش براساس نظرياتي

  . هاي ديگران مهم و مرجع فرد قرار داردي آن وهمچنين، انتظارات ونگرشقبلي درحيطه
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تار طبق نظر فيشباين و آيزن، رف. آن قرار دارد  نگرش فردبهتأثير اقدام به يك عمل نيزتحت

قصدانجام كار نيز وابستگي مستقيمي به نگرش فرد به موضوع . رفتاري است تابعي از قصدونيت
توان گفت هراندازه ساختارقدرت خانوادگي، بيشتربه سمت مشاركت و همكاري يعني مي. دارد

  و درنتيجه، . تري به مشاركت اجتماعي خواهند داشتنگرش مثبت باشد، اعضاي خانواده  متمايل
  .هاي گروهي نيز بيشتر خواهد بودركت عملي در فعاليتمشا

  
  روش تحقيق 

  :بندي كردمختلفي دسته ها ومعيارهايمالك توان براساسرامي مطالعات وتحقيقات اجتماعي
مطالعات . شده، تحقيقي كمي استآوري و تحليلهاي جمعاين تحقيق براساس نوع داده

اي را از شود كه امكان گردآوري مجموعه اطالعات قابل مقايسههايي اطالق ميررسيكمي به ب
  )23 ،1380طالب،(.واحدهاي مورد مطالعه داشته باشد

اي ميداني آن مطالعه  موردبررسي و ورود بهمسألهاين تحقيق از لحاظ نوع برخورد با 
آزمايشي هستند كه هدفشان كشف روابط و تعامل هاي علمي غيرمطالعات ميداني بررسي. است

. واقعي است  اجتماعي  ساختارهاي آموزشي در و  شناسيروان شناسي،بين متغيرهاي جامعه
روابط بين  گيرد وسپسرا درنظر مي ايسسهؤپژوهشگر مطالعه ميداني ابتدا موقعيت اجتماعي يا م

- هاي موجود در موقعيت را مطالعه ميروهها، ادراكات و رفتارهاي افراد و گها، ارزشنگرش

  ) 55 ،1376كرلينجر، (.كند
  
  

ايمتغيرهاي زمينه  

رت خانوادهساختار قد

مشاركت نگرش به
 اجتماعي

 مشاركت اجتماعي

 مدل نظري تحقيق
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  تكنيك تحقيق

هاي يابي جمعيتتحقيق پيمايشي يازمينه.استفاده شده است دراين تحقيق ازتكنيك پيمايش
ها براي كشف هاي منتخب از آن جامعهي نمونهرا باانتخاب و مطالعه) هاكل يا(كوچك و بزرگ

شناختي مورد بررسي شناختي و جامعه، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روانميزان نسبي شيوع
هاست كه ماتريس مشخصه پيمايش، مجموعه ساختمند يامنظمي از داده )65همان،.(دهدقرار مي

متغيرها يا خصوصيات  معناكه اطالعاتي درباره بدين.شودهاي موردي ناميده ميداده متغير برحسب
ها صورت ماتريس داده آوري شده و بهجمع)ازاين  خيلي بيشومعموالً( موردكم دو يكسان، دست
  )14، 1383دواس، (.شود مينمايش داده

 
  هاآوري دادهابزار جمع

ي مستقيم پژوهشگر به پاسخگويان و آوري اطالعات در اين تحقيق از طريق مراجعهجمع
از مطالعات  مورد استفاده دراين تحقيق پسي پرسشنامه. آنها،انجام گرفته است ارايه پرسشنامه به

 باز و بسته، در دو بخش سؤاالتاسنادي و بررسي تحقيقات پيشين توسط محقق، با استفاده از 
در اين بخش . باشدشناختي مي فردي وجمعيتسؤاالتتهيه شده است كه بخش اول مربوط به 

  .د خانواده پرسيده شده استاز پاسخگويان درباره جنسيت، سن و سطح تحصيالت، ميزان درآم
 ساختار قدرت درخانواده، ميزان مشاركت سؤاالتنامه مربوط به بخش دوم پرسش

  . باشداجتماعي و همچنين نگرش به مشاركت اجتماعي مي
مقياس ليكرت . انددوم پرسشنامه، بااستفاده از مقياس ليكرت سنجيده شده متغيرهاي بخش

 كامالً« و»مخالف«، »نظربي«، »موافق«، » موافقكامالً«ي از مواردخواهد با انتخاب يكاز افراد مي
نام ديگر اين مقياس را طيف ) 164 ،1378جر و شوهامي، نسلي(.ها پاسخ دهندبه پرسش»مخالف

هاي گيرد و نمرهاي تعلق ميها نمرهبر اين اساس به هر كدام از گزينه. نامندمجموع نمرات مي
  .شودنمره كل براي يك متغير ساخته مي با هم جمع شده و سؤاالت

  ي آماريجامعه
 25ي آماري در اين تحقيق شامل كليه ساكنان باالي در ارتباط با اهداف مورد نظر، جامعه

  .  نفر مي باشد1124473شد كه شامل باسال شيراز مي
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  واحد تحليل

واحد تحليل . كندموضوعي كه متغيرهاي تحقيق صفت آن باشد واحد تحليل را معين مي
هاي واحد تحليل ممكن است فرد، خانواده، كشور، استان.  و فرضيات تحقيق استمسألهتابع 

اي واحد تحليل فرد در اكثر تحقيقات پرسشنامه. هاي تاريخي، گزاره و جز آن باشدكشور، دوره
  . باشدپاسخگو مي

 تحليل آماري در ي ساكن شيراز، واحد ساله25در اين پژوهش، هركدام از افراد باالي
  .شوندجامعه مورد بررسي محسوب مي

  
  قلمرو زماني و مكاني تحقيق

ي اين تحقيق درسطح شهر شيراز در اواخر فروردين ماه و هفته اول ارديبهشت، پرسشنامه
  .آوري شده استهاي مورد نياز از اين طريق جمعتوزيع و داده

  
  گيريحجم نمونه و شيوه نمونه

پور، رفيع(گيرند، براساس فرمول كوكراندراين تحقيق موردپرسش قرار ميكه  تعداد افرادي
هاي پاسخ نداده، نواقص وجبران پرسشنامه منظور رفع به. شود نفر مي385برابربا)383 ،1372
- پرسشنامه داراي اطالعات مناسب براي تحليل جمع401 پرسشنامه پخش شد و 420حدود

  .آوري شد
)96/1     t=    ،5/0 P=  ،  5/0 q=   ، 05/0 d= (   

385
)1

05.0
5.0*5.0*96.1(

1124473
11

05.0
5.0*5.0*96.1

)1(11 2

2

2

2

2

2

2

2

=
−+

=
−+

=
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pqt

N

d
pqt

n  

گيري ي پژوهشي، نمونهيابي به نمونهروش مورد استفاده در اين تحقيق جهت دست 
  .باشدتصادفي ساده مي

  ها فنون تحليل داده 
  . استفاده شده استSPSS 13.0موجود درنرم افزار  هايهاوآمارهها ازقابليتداده تحليل براي
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   درصد مانند ميانه،ميانگين، نما،جدول فراواني و هاي توصيفي تجزيه و تحليل از آمارهبراي

به منظور بررسي ارتباط بين متغيرها از جداول توافقي . ها استفاده شده استبراي توصيف داده
  .مورد بررسي،باوضوح بهتري نمايش داده شوند تغييري متغيرهايالگوي هم است تا استفاده شده
 تك متغيره و مستقل وآزمون تحليل واريانس تعاملي tهاي خش استنباطي از آزموندر ب

اي ازضريب همبستگي پيرسون و براي تحليل ارتباط متغيرهاي فاصله. استفاده شده است
براي تحليل چند متغيره از رگرسيون چند متغيره . همچنين آزمون رگرسيون استفاده شده است

  .شودين براي سنجش مدل تحقيق از تحليل مسير استفاده ميبه روش گام به گام و همچن
 

  هاي تحقيقيافته    
  تك متغيرهT آزمون 1جدول شماره 

  
  
  

اي حاكي از اين است كه   تك نمونهtهاي جدول شماره يك، نتايج آزمون  بر اساس داده
واحد كمتراز 3/10هاي شيرازي به اندازه  مقدارميانگين ميزان مشاركت اجتماعي در بين خانواده

 شده بين مقدار ميانگين و مقدار آزمون، بر تفاوت مشاهده. مربوطه شده است)29(مقدار آزمون 
بيانگر اين    = 0,000Sigداري    و سطح معني-16,29اي با مقدار نمونه تكTاساس آزمون 

داري بين مقدار ميانگين و مقدار آزمون از نظر ميزان   درصد اطمينان، تفاوت معني99است كه با 
داري فرضيه فوق و همچنين معني. ردهاي شيرازي وجود دامشاركت اجتماعي در خانواده

مشاركت اجتماعي در بين پاسخگويان  كه ميزان معناست عالمت منفي مقدارتفاوت ميانگين، بدين
  . باشدبسيار پايين مي

ميانگين Tمقدار داري معني مقدارآزمون   متغير

1 مشاركت اجتماعي 29 7/18  -3/16 000/0
000/0  01/39-  

7/1 6 
مشاركت اجتماعي در برد 

 گسترده
2 

938/0  08/0  
005/0 0 

تفاوت گرايش ذهني و عملي 
 به مشاركت اجتماعي

3 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 

  اول شماره  پيش/سال اول/..شناسي جامعه مجله تخصصي  ــــــــــــــ120    
 

 
اي مربوط به متغير مشاركت اجتماعي در برد گسترده در   تك نمونهtبراساس نتايج آزمون

شده ) 6( واحد كمتر از مقدار آزمون4,25 به اندازه )1,7(هاي شيرازي، مقدارميانگين بين خانواده
اي با نمونهتك Tتفاوت مشاهده شده بين مقدار ميانگين و مقدار آزمون، براساس آزمون . است

 درصد اطمينان، 99بيانگر اين است كه با    = 0,000Sigداري   و سطح معني-39,01مقدار 
دارآزمون از نظر ميزان مشاركت اجتماعي در برد مقدار ميانگين و مق داري بين تفاوت معني

منفي مقدار  داري فرضيه فوق وهمچنين عالمتمعني. گسترده در ساكنان شهر شيراز وجود دارد
تفاوت ميانگين، بدين معناست كه ميزان مشاركت اجتماعي در برد دور و گسترده در بين 

  . باشدپاسخگويان بسيار اندك مي
گرايش ذهني وعملي به  اي مربوط به متغير تفاوت  تك نمونهtبراساس نتايج آزمون 

شده ) 0( واحد بيشتر از مقدار آزمون0,005 به اندازه )0,005(مشاركت اجتماعي، مقدار ميانگين
اي نمونه تكTتفاوت مشاهده شده بين مقدار ميانگين و مقدار آزمون، بر اساس آزمون . است

 درصد اطمينان، 95بيانگر اين است كه با    = 0,938Sigداري و سطح معني 0,08با مقدار 
داري بين مقدار ميانگين و مقدار آزمون از نظر فاصله مشاركت اجتماعي عملي و  تفاوت معني

داري فرضيه فوق، بدين معناست كه عدم معني. ذهني در بين ساكنان شهر شيراز وجود ندارد
تفاوت چنداني با  ميزان مشاركت اجتماعي ميزان مشاركت از بعد ذهني در بين پاسخگويان، 

  .عملي ندارد
 آزمون تفاوت ميزان مشاركت اجتماعي برحسب هرم قدرت در - 2جدول شماره 

  خانواده آنها
-سطح معني

 داري

DF F   انحراف
  استاندارد

 فراواني ميانگين
 

  متغير

  پدر محوري  47  18,2  13,77
 مادر محوري  96  17,4  12,08

  متقارن نسبي  164  18,8  12,34

0,478  3  0,83 

  متقارن كامل  82  20,4  13,78
، نتايج بررسي تفاوت ميزان مشاركت اجتماعي ساكنان شيراز را برحسب 2جدول شماره 

باشد كه ميانگين نمرات نشان دهنده اين مطلب مي. دهدهرم قدرت درخانواده آنها نشان مي
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مادر بوده ي آنها بر عهدهاي خانوادگي در خانوادههميزان مشاركت اجتماعي كساني كه تصميم

دهد اين روند، حالتي هاي جدول نشان ميطوركه دادههمان. باشد است، كمتر از بقيه افراد مي
كند، يعني باافزايش نقش اعضاي خانواده در تصميمات خانوادگي، ميزان  صعودي طي ميتقريباً

هاي كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين جه به اينبا تو. شودمشاركت اجتماعي نيز بيشتر مي
  و سطح 0,83با مقدار  Fهاي مختلف در مورد ميزان مشاركت اجتماعي، براساس آزمون گروه

  .شودباشد، لذا فرضيه فوق رد ميدار نمي، معني) = 0,478Sig( درصد95اطمينان 
از نظر مشاركت  آزمون تحليل واريانس تعاملي بين متغيرها - 3جدول شماره  

  اجتماعي
  

 برحسب مشاركت اجتماعي راداري تفاوت ميانگين   نتايج بررسي معني 3 جدول شماره
كه تفاوت مشاهده شده بين  با توجه به اين. دهد پاسخگويان نشان ميساختار قدرت و جنسيت

 براساس آزمون مشاركت اجتماعي پاسخگويان، از نظر يخانوادهدرسطوح قدرت هاي ميانگين
F   0,202( درصد95 و سطح اطمينان 1,55با مقدارSig =(باشد، لذا فرضيه فوق دار نمي، معني

داري   تفاوت معني درخانواده،مختلفقدرت يعني در بين پاسخگويان با سطوح . شودرد مي
  .شودمشاهده نمي
مشاركت ، از نظر مردان و زنانهاي كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين اين  به  باتوجه

دار ، معني) = 0,008Sig( درصد99 و سطح اطمينان 7,22با مقدار  Fبر اساس آزمون  اجتماعي
 با كامالًميزان مشاركت اجتماعي مردان و زنان، يعني . شودييد ميأباشد، لذا فرضيه فوق تمي

ميانگين  fمقدار  معني داري
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مربع 
مجذورات

 منبع واريانس

 ساختار قدرت 735,1 3 245,1  1,55 0,202

  جنسيت 1142,1 1 1142,1  7,22  0,008
0,428  0,927  

146,7 3 440,1 
تعامل ساختار قدرت 

  و جنسيت
 خطا 59820,2 378 158,3  

 كل 199216  386   
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 حاكي جنسيت و ساختار قدرت درخانواده،بررسي اثر تعاملي متغيرهاي . يكديگر متفاوت است

 با F براساس آزمون ميزان مشاركت اجتماعي افراد، اثر تعاملي اين دو متغير در از اين است كه
باشد، لذا فرضيه فوق ميندار ، معني) = 0,428Sig( درصد95 و سطح اطمينان 0,228927مقدار 

  .شود ميرد
  

  درخانواده و جنسيت ساختارقدرت مشاركت اجتماعي برحسب  ميانگين-4جدول شماره
  
  
  
  
  
  
  

 برحسب مشاركت اجتماعي درخانواده، نتايج بررسي تفاوت ميانگين -4شماره جدول 
هاي جدول  براساس داده.دهد را نشان ميياني پاسخگوساختار قدرت در خانواده و جنسيت

باشد كه هرم قدرت درخانواده آنها مرداني ميمربوط به  ،مشاركت اجتماعيباالترين ميانگين 
اي زناني است كه از خانواده نيز مربوط به مشاركت اجتماعيكمترين ميانگين . باشدعمودي مي
روند   هاي جدول مشخص است، ه از دادهچنان ك هم.باشندي مادر محور ميجانبهبه شكل يك

  .باشدثر از جنسيت پاسخگويان ميأها متتغييرات مشاركت اجتماعي در تمامي زمينه
  

  تحليل مسير
مستقيم وغيرمستقيم متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته در  ات عليتأثير نمودار تحليل 

  .تحقيق حاضر، مطابق نمودار زير گشته است

 ر قدرتساختا مرد زن كل

 پدرمحور 18,5 18,7 18,6

 مادر محور 19,7 16,1 17,4

 متقارن نسبي 22,9 16,7 18,9

 متقارن همه جانبه 25,8 19,1 20,5

  كل 21,8 17,3 18,8
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   جدول اثرات متغيرهاي مستقل بر مشاركت اجتماعي- 5جدول شماره 
  اثر كل  اثر غير مستقيم  اثر مستقيم  نام متغير

  0,112  0,13* 0,17  0,09  ساختار  قدرت
نگرش به مشاركت 

  اجتماعي
0,17  

 --- -------
-  

0,17  

  سن
 -------

-  
0,17*0,08-  0,015-  

  -0,164  -0,09*0,17  -0,15  جنسيت
  0,115  0,09*0,17  0,1  تحصيالت
  0,03  0,17*0,17  -------  تاهل

  
 پس از محاسبه اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي -5هاي جدول شماره براساس داده

اجتماعي، برميزان مشاركت  مستقل برتغييرات ميزان مشاركت اجتماعي، متغيرنگرش به مشاركت
تري هراندازه نگرش موافق.  داشته استتأثيرسطه اجتماعي تنها به صورت مستقيم و بالوا

 تأثير. نسبت به مشاركت وجود داشته باشد، ميزان مشاركت اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود

نگرش به مشاركت 
 اجتماعي

تحصيال
 ت

ساختار  جنسيت
 قدرت

٠٫١٧ 

٠٫١٠ 
٠٫٠٨-  

٠٫٠٩-  

٠٫١٧ 

٠٫١٥-  

 سن

٠٫٠٩ 

مشاركت 
 اجتماعي

 تاهل

٠٫١٣ 

٠٫٠٩ 

  نمودار تحليل مسير1تصوير شماره 
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جنسيت حالت كاهشي داشته است، يعني مردان نسبت به زنان مشاركت اجتماعي بيشتري 

يعني .  افزايشي داردتأثيراعي، متغير ساختار قدرت در خانواده بر ميزان مشاركت اجتم. داشتند
گيري درخانواده بيشتر مشاركتي و افقي باشد، ميزان مشاركت اجتماعي فرد نيز هرچه تصميم
هل پاسخگويان تنها به صورت غيرمستقيم بر مشاركت اجتماعي أمتغيرهاي سن وت. بيشتر است

. ها كاهش يافته استبا افزايش سن پاسخگويان، ميزان مشاركت اجتماعي آن.  داشته استتأثير
صورت  متغير تحصيالت، هم به. باشد باالتراز افراد مجرد ميمتأهلمشاركت اجتماعي افراد 

.  افزايشي داشته استتأثيرصورت غيرمستقيم، برميزان مشاركت اجتماعي  مستقيم و هم به
اعي، متغير ات مستقيم وغيرمستقيم متغيرهاي مستقل برميزان مشاركت اجتمتأثير تمامي باتوجه به

متغيرجنسيت نيز بيشترين . را داشته است  افزايشيتأثيرنگرش به مشاركت اجتماعي، بيشترين 
  . كاهشي را بر ميزان مشاركت اجتماعي داشته استتأثير

          
  بحث و نتيجه گيري     

 مسأله.  مشاركت پرداخته شودمسألهدراين تحقيق تالش براين بوده تا از منظري خاص به 
اركت اجتماعي و پيامدهاي آن براي سالمت و تداوم جامعه بسيار مهم است، زيرا انسان مش

. هاي خود به صورت انفرادي را ندارديابي به خواستهموجودي اجتماعي است و توانايي دست
پذيرد، اما برخي عوامل نقش تعيين  ميتأثيرمشاركت اجتماعي اعضاي جامعه از عوامل متعددي 

اين كه هركدام از افراد انساني در دامان خانواده رشد  با توجه به.  اين رابطه دارندتري دركننده
يابند، لذا الجرم يافته و برمبناي تربيت خانوادگي آمادگي ورود به عرصه زندگي اجتماعي را مي

در واقع . ي اجتماعي شدن در خانواده خواهد بود شيوهتأثير ميزان مشاركت اجتماعي افراد تحت
ورزند، همان كساني اني كه درعرصه اجتماع به فعاليت در نهادهاي مشاركتي مبادرت ميكس

پذيري در نهادهاي ابتدايي  جامعهفرآيندهستند كه بايد الفباي مشاركت اجتماعي را درطي 
  انسانرو اهميت داردكه نخستين نهاد اجتماعي است كه خانواده ازآن. ازجمله خانواده فراگيرند

  .دكن  و از درونش حيات اجتماعي را تجربه و آغاز ميدشو رو ميبا آن روب
 ساختار قدرت در خانواده بر ميزان مشاركت تأثير بررسي اين پژوهش درهمين راستا وبراي

  .شودمي هئزيرارا شرح به ازآن حاصل كه نتايج است گرفته انجام شيوه پيمايشي شيراز،به ساكنين اجتماعي
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اند كه نظام  اين پژوهش، اكثريت پاسخگويان ابراز داشتهاز براساس اطالعات حاصل

باشد، يعني تصميمات اصلي در قدرت درخانواده آنها، داراي ساختار قدرت متقارن نسبي مي
هاي زندگي خانوادگي گيريشود و از فرزندان براي تصميمخانواده توسط پدر و مادر گرفته مي

هاي حاصل ازاين پژوهش اين است كه نسبت در پاسخمل أنكته قابل ت. شودمشورتي گرفته نمي
هايي كه پدر ساالر ي نهايي است از نسبت خانوادهگيرندهافرادي كه درخانواده آنها، مادر تصميم

  . هستند، باالتر شده است
گيري درخانواده به استبدادي ودموكراتيك حاكي از اين است كه هر تقسيم سيستم تصميم

باشند، اما هاي دموكراتيك و استبدادي تقريبا نزديك به هم ميد درخانوادهچند توزيع درصد افرا
اند كمتر از افرادي شده است اي استبدادي ذكر كردهي خود را خانوادهنسبت افرادي كه خانواده

  .اي دموكراتيك برخوردارنداند از خانوادهكه اظهار داشته
نشان ) بعد عملي( مشاركت اجتماعيتوزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب ميزان

 هيچ فعاليتي در اندكه عمالًي اين است كه نزديك به نيمي از پاسخگويان ابراز داشتهدهنده
ها اند به ميزان بااليي در انجمنكه ابراز داشته نسبت افرادي. هاي مشاركتي ندارندنهادها وانجمن

  . فعاليت دارند، كمترين تعداد را داشته است
هاي مربوط به فعاليت مشاركتي در برد محدود و متوسط پاسخگويان، گوياي اين داده

هاي محلي و واقعيت است كه نزديك به نيمي از پاسخگويان هيچ مشاركتي در مجامع و انجمن
هاي اما براساس داده. اند، نداشتندچنين نهادها و مجامعي كه معرف مشاركت با برد متوسطهم

برد گسترده، نسبت كساني كه در اين نهادها فعاليت داشتند، نزديك به مربوط به مشاركت با 
پنجم كل پاسخگويان شده است، يعني بيش ازهشتاد درصد پاسخگويان، دراين سطح فاقد يك

  .اندمشاركت بوده
 شاياني برساختارخانواده و تأثيرتغييرات اجتماعي حاصل از صنعتي شدن و مدرنيته، 

و تحول در الگوهاي زندگي جوامع  هاي اجتماعيدگرگوني.  استجايگاه اعضاي آن داشته
ها و به تبع شهري و ورود زنان به اجتماع، موجب تغيير و تحول در نگرش افراد در توزيع نقش

  . آن توزيع قدرت در خانواده شده است
   تأثير  افراد  كه در بخش مباني نظري ذكر شد، يكي ازعواملي كه برميزان مشاركتهمچنان
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اطالعات مربوط به نگرش پاسخگويان به . باشددارد، نوع نگرش آنها به اين موضوع مي

مشاركت اجتماعي، حاكي از اين است كه نسبت معدودي از پاسخگويان نگرشي منفي به 
 درصد از آنها از بعد ذهني، مخالفتي با مشاركت اجتماعي 60اند و نزديك به مشاركت داشته

هاي گروهي شوند، با مشاركت در فعاليت نسبت قابل توجهي را شامل ميبقيه نيز كه. نداشتند
  .  موفق بودندكامالً

اي را بين زنان و افزايش نسبت شهرنشيني، تغييرات گسترده گسترش تحصيالت عالي در
اند در بيرون از محيط خانه، به كه توانسته زناني. در نظام روابط سنتي ايران به دنبال داشته است

اند وتجارب مشاركتي طورنسبي به استقالل مالي و فكري باالتري دست يافتهال بپردازند، بهاشتغ
.  داشته استتأثيرهاي اجتماعي آنها بر نوع نگرش اعضاي جامعه بر حضور زنان در عرصه

اند كه نگرش مثبتي نسبت به  درصد ازكل، اظهار داشته57اكثريت پاسخگويان، با بيش از 
  .   اندي دارند و با آن موافقمشاركت اجتماع

هاي در بين خانواده اجتماعي برطبق نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق، ميزان مشاركت
  . ساكن شيراز در كل پايين است

براين اساس، مشاركت اجتماعي در برد گسترده در بين ساكنان شهر شيراز، بسيار اندك 
ي با برد دور و فعاليت گسترده، حضور مشاركتي ها و نهادهايعني پاسخگويان در انجمن. است

نتايج حاصل ازاين فرضيه با نتيجه حاصل از فرضيه قبلي، درهماهنگي . بسيار پاييني داشتند
  . باشدكامل مي

كه نگرش پاسخگويان به مشاركت اجتماعي مثبت بوده است، ولي تفاوت بين  با وجود اين
  .دار نشده استاعي معنيبعد ذهني مشاركت بابعد عملي مشاركت اجتم

يعني . ي رابطه بين هرم قدرت درخانواده و مشاركت اجتماعي معنادار نشده است فرضيه
  .بين ساختارهاي قدرت در خانواده از نظر ميزان مشاركت اجتماعي تفاوت چنداني وجود ندارد
 و بر طبق نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس تعاملي، بين ساخت قدرت در خانواده

آزمون تحليل واريانس . داري مشاهده نشدميزان مشاركت اجتماعي مردان و زنان تفاوت معني
داري مشاهده   تفاوت معني در خانواده،مختلفقدرت دربين پاسخگويان با سطوح دهد نشان مي

دار معني، مشاركت اجتماعي مردان و زنانهاي تفاوت مشاهده شده بين ميانگين اما .شودنمي
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 حاكي از اين جنسيت و ساختار قدرت در خانواده،بررسي اثر تعاملي متغيرهاي . ستشده ا

باشد، لذا ميندار معنيميزان مشاركت اجتماعي افراد است كه اثر تعاملي اين دو متغير در 
  .  شود ميردفرضيه فوق 

و تر اثرات همپوشاني و سلسله مراتب علي بين متغيرهاي مستقل به منظور بررسي دقيق
  واسط بر ميزان مشاركت اجتماعي از نمودار تحليل مسير استفاده شده است

مستقل بر  اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي از محاسبه اساس، نتايج حاصل براين
تغييرات ميزان مشاركت اجتماعي، حاكي است متغير نگرش به مشاركت اجتماعي، برميزان 

تري موافق هراندازه نگرش.  داشته استتأثيروبالواسطه صورت مستقيم  اجتماعي تنها به مشاركت
 تأثير. نسبت به مشاركت وجود داشته باشد، ميزان مشاركت اجتماعي نيز بيشترخواهد بود

جنسيت حالت كاهشي داشته است، يعني مردان نسبت به زنان مشاركت اجتماعي بيشتري 
يعني .  افزايشي داردتأثيراجتماعي، متغير ساختار قدرت در خانواده برميزان مشاركت . داشتند

گيري درخانواده بيشتر مشاركتي و افقي باشد، ميزان مشاركت اجتماعي فرد نيز هرچه تصميم
صورت غيرمستقيم بر مشاركت اجتماعي  هل پاسخگويان تنها بهأمتغيرهاي سن و ت. بيشتر است

. عي آنها كاهش يافته استبا افزايش سن پاسخگويان، ميزان مشاركت اجتما.  داشته استتأثير
  . باشد باالتر از افراد مجرد ميمتأهلمشاركت اجتماعي افراد 

صورت غيرمستقيم، بر ميزان مشاركت  متغير تحصيالت، هم به صورت مستقيم و هم به
ات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي تأثيرباتوجه به تمامي .  افزايشي داشته استتأثيراجتماعي 

 افزايشي تأثيراركت اجتماعي، متغير نگرش به مشاركت اجتماعي، بيشترين مستقل برميزان مش
  . كاهشي را برميزان مشاركت اجتماعي داشته استتأثيرمتغيرجنسيت نيز بيشترين . راداشته است
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