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   ـ اجتماعي زنان عوامل اجتماعي موثر در مشاركت سياسي
  (مورد مطالعه: زنان شهر گنبد كاووس در استان گلستان)

  
  1*عاليه شكر بيگيدكتر 

  2**بهروز حسين پناهي

  چكيده
اجتماعي زنان شهر ـ  قاله حاضر بر اساس پژوهشي با هدف شناسايي عوامل اجتماعي موثر در مشاركت سياسيم

آوري اطالعات، پرسشنامه بوده است كه روايي آن  گنبد كاووس تهيه شده است. روش تحقيق، پيمايشي و ابزار جمع
درصد براي  72اقتصادي و حداكثر ـ  عيدرصد براي پرسش هاي پايگاه اجتما 59از طريق آلفاي كرونباخ حداقل 

هاي مشاركت اجتماعي محاسبه گرديد. همچنين اعتبار آن از طريق اعتبار محتوا صوري تاييد شده است.  پرسش
سال تمام بوده اند،  17جامعه آماري پژوهش، كليه زنان ساكن شهر گنبد كاووس كه در زمان انجام تحقيق داراي 

اي انتخاب شدند. چهارچوب نظري  گيري خوشه نفر از اين زنان به روش نمونه 400شامل شده است. در مجموع 
تحقيق بر اساس نظريات پوتنام، گوئل و ميلبراث و ليپست شكل گرفته است. متغيرهاي مستقل مدل تحليلي كه در 

تماعي و پايگاه اند، شامل سن، وضعيت تاهل، اعتماد اج ـ سياسي) بوده پي تبيين متغير وابسته (مشاركت اجتماعي
هاي هفت گانه تحقيق تاييد  هاي تحقيق، تمامي فرضيه اقتصادي بوده است. بر اساس تحليل رگرسيوني دادهـ  اجتماعي

كننده  ترين تبيين )، مهمβ= 43/0(شدند. از ميان چهار متغير مستقل، اعتماد اجتماعي با ضريب تاثير رگرسيوني 
اقتصادي و وضعيت تاهل به ترتيب به ـ  ت و متغيرهاي سن، پايگاه اجتماعياجتماعي زنان بوده اسـ  مشاركت سياسي

  عنوان تبيين كننده هاي بعدي متغير وابسته مي باشند.
  

  اقتصادي، اعتماد اجتماعي پوتنام.  ـ  اجتماعي، پايگاه اجتماعي  ـ  مشاركت سياسيواژگان كليدي: 
  
  
  

                                                 
 E-Mail: A_shekarbeugi@yahoo.com                              مركز                                        ـ  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي تهران *

 E-Mail: Bh.Panahi@yahoo.com                          مركز                       ـ  ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي تهرانكارشناس  **
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 مقدمه

 عميقي هاي ريشه شود، مي معني ساالري مردم عنوان زير كه جديد ماعياجت نظام در او نقش و زن جايگاه ي مساله
 رسوم و سنن و آداب و عادات در ساالري مردم. دارد گذشته قرون و اعصار كهن هاي نظام و مذهب سنت، تاريخ، در

 گو و گفت و بحث و ترديد مورد جديد عصر در كه جنسيتي كار تقسيم و ها سازي اسطوره و باورها و قبايل و اقوام
 كه دموكراتيك غير هاي محيط در اما است، شده حل ظاهر به مدرن جوامع در ناقص و ناتمام صورت به شده واقع
 توان مي زحمت به شده، واقع گرايان سنت كينه و بغض مورد حتي و شك و ترديد مورد) مدرن( ساالري مردم

 ي رفته دست از حقوق احقاق بتواند و بيابد شفافي و روشن سياسي و اجتماعي پايگاه است توانسته زن كه پذيرفت
 مسلم قدر« آورد. دست به آزادي و عدالت سزاوار و محق و اختيار صاحب زنده موجود يك عنوان به را خود

 تشكيل را آن زنان كه جامعه ديگر ي نيمه كه بگوييم سخن آزاد، و ساالر مردم ي جامعه يك از ميتوان مي هنگامي
 ).42:1384(توسلي، » باشند داشته مشاركت سياسي ي جامعه در انهآگاه دهند، مي

 و نيست جدا جامعه كل فرهنگي و اجتماعي تحوالت روند مجموعه از شك بدون دموكراسي و زن گفتمان
 طي ايران ي جامعه كه سياسي و اجتماعي و فرهنگي اصالحات از اعم اصالحات اعمال و ها جنبش ي همه برعكس

 را بدان نياز مدني مبارزات با و جويانه مسالمت انقالبي صورت به بوده، آن جوي و جست در تهگذش سال صد يك
 اند شده واقع مضاعف ظلم مورد كه را زنان مطالبات و حقوق خود، بطن در گفتمان، اين. است كرده تكرار و فرياد
 مقام و خانواده چارچوب در جز سياسي، و اجتماعي لحاظ  به زن سنتي، و گذشته نظام است. در گرفته مي بر در نيز

 اكثر در خاص و استثنايي موارد در جز قاعده اين. است نداشته عهده بر ديگري اجتماعي ي وظيفه همسري، و مادري
 است. صادق حدي در آن تا دموكراسي كه صنعتي ي پشرفته جوامع تا سواد و خط بدوي جوامع از اعم جوامع

 درعمل و قانون در دموكراسي پيشرفت تحصيالت، و سواد ي، افزايش سطحگسترش شهرنشين همچون عواملي
 استقالل پذيرش و اجتماعي هاي صحنه در زنان حضور پايداري و عالقه و 1داوطلبانه هاي انجمن گسترش اجتماعي،

 صوصخ به و بيرون اشتغال و كار و كارخانه بين تعادل آمدن وجود  به و آزاد شهروند يك عنوان به زن نسبي
 باقي توانند مي شوهران و بر فرزندان كه تأثيري و تربيتي نقش و آنان سياسي فرهنگ سطح افزايش و زنان باوري خود

  افزايش مشاركت زنان به حساب مي آيند. در بخش اثر و مثبت عوامل جزو گذارند
 ساختن منحصر سنتي، روابط حفظ در اصرار همچون بازدارنده، عوامل جربه جنبش زنان حاكي از آن است كهت

 وجود عدم و نارسايي و كشور سياسي مسايل به نسبت آنان از مهمي بخش تفاوتي بي و خانگي كار به زن مشاركت
 معروف مردانه هاي فعاليت به كه هايي فعاليت در مشاركت محدوديت ايجاد فرهنگي، آموزش مؤسسات و نهادها
صورت و  هر به . دهد مي تقليل خود حداقل به فعلي شرايط در را اثربخشي و حضور سازنده زنان در جامعه اند، شده

كه آنان براي  انتظارداشت بايد فرهنگي، و اجتماعي مختلف هاي عرصه به فزاينده زنان ورود با عليرغم موانع كنوني،
 به واندبت و كنند را نهادينه نزديك ي آينده در خود حقوق از دفاع و سياسي ضمانت حضور مداوم خويش، حفاظت

  .كنند ايفا را خود تاريخي نقش آن وسيع و جامع معناي در دموكراسي رشد استقرار و
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ـ  شناسايي عوامل اجتماعي موثر در مشاركت اجتماعي« هدف اصلي اين تحقيق به تبعيت از عنوان تحقيق، 
به برخي از اهداف ديگر  است. عالوه بر هدف اصلي ياد شده اين تحقيق در پي دستيابي»سياسي زنان در شهر گنبد 

  باشد. اين اهداف كه مي توان آن ها را اهداف فرعي ناميد عبارتند از: نيز مي
 تالش براي سنجش ميزان مشاركت زنان شهر گنبد كاووس. -

ـ  اي (نظير سن، ميزان سواد، پايگاه اجتماعي توصيف ميزان مشاركت زنان بر حسب متغيرهاي زمينه -
 اقتصادي و ...).

 عوامل اجتماعي موثر در مشاركت زنان در شهر گنبد كاووس.شناسايي  -

 سواالت طرح شده در زمينه اهداف از پيش تعيين شده به صورت زير مي باشد:

 اجتماعي آنان تاثير دارد؟ـ  آيا سن زنان در مشاركت سياسي -

 اجتماعي آنان تاثير دارد؟ـ  آيا وضعيت تاهل زنان در  مشاركت سياسي -

 اجتماعي آنان تاثير دارد؟ـ  اجتماعي زنان در مشاركت سياسي آيا ميزان اعتماد -

 اقتصادي زنان در مشاركت سياسي آنان تاثير دارد؟ـ  آيا پايگاه اجتماعي -

 آيا وضعيت تاهل زنان در اعتماد اجتماعي آنان تاثير دارد؟ -

 آيا سن زنان در اعتماد اجتماعي آنان تاثير دارد؟ -

 نان در اعتماد اجتماعي آنان تاثير دارد؟اقتصادي زـ  آيا پايگاه اجتماعي -

انتخابات به عنوان منصه ظهور مشاركت بوده و  شركت در انتخابات در اكثر كشورها يكسان است. بدين صورت «
 35-55ها، شهرنشينان بيشتر از روستاييان،  ديده تر از كمتر آموزش ترها بيش آموزش ديده كه مردان بيشتر از زنان، 

از جوانان و پيران، متاهلين بيشتر از مجردين، افراد داراي منزلت اجتماعي باال بيشتر از افراد داراي منزلت  ها بيشتر ساله
: 1387(كاظمي پور، » اجتماعي پايين، اعضاي سازمانهاي مختلف بيش از غيرعضوها، در انتخابات شركت مي نمايند

  بندي شده است. ته). عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت به شرح زير دس218- 219
هاي دولت با فرد؛ در اين عامل منظور اين است كه عاليق و منافع فرد تا چه حد در معرض  ارتباط سياست -1

  هاي دولت است. شش مورد از مهم ترين موارد عبارتند از: تاثير سياست
  الف)وابستگي به حكومت به عنوان كارمند آن.
  دولت) قرار گرفتن. ب) درمعرض فشار اقتصادي( ناشي از اعمال

  هاي اقتصادي حكومتي بودن. پ) در معرض محدوديت
  هاي دولت. ـ مذهبي متاثر از سياست هاي اخالقي ج) دارابودن ارزش

  د) دسترسي بر حقوق سياسي مرتبط.
  هاي عمومي بحراني. ر) وضعيت

ي و عاليق و منافع خود يعني افراد چه ميزان به اطالعات مربوط به تصميمات سياس دسترسي به اطالعات؛ -2
  دسترسي دارند. ابعاد اين متغير عبارتند از:
  هاي حكومت. الف) بصيرت نسبت به اثرات سياست

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

138  

  ب) آموزش شغلي و تجربي بينش عمومي.
  پ) تماس و ارتباط.

  ج) ميزان اوقات فراغت.
دهنده  ماعي سوقفشار گروهي براي مشاركت؛ يعني فرد براي مشاركت چه ميزان در معرض فشارهاي اجت -3

  است. اين متغير نيز داراي چهار بعد است كه عبارتند از:
  الف) محروميت از مزاياي اجتماعي و بيگانگي.

  ب) قوت و قدرت سازمان سياسي طبقات.
  هاي اجتماعي. پ) ميزان تماس

  ج) هنجارهاي گروهي مخالف با مشاركت.
گروه هاي مختلف نباشند. در اين بخش سه بعد در فشارهاي گوناگون؛ يعني اينكه در مشاركت تحت فشار  -4

  نظر گرفته مي شود:
  الف) منافع متضاد.

  ب) اطالعات و آگاهي متضاد.
  ).125:  1387هاي متضاد (خوش فر،  پ) فشارهاي گروه

د تواند بيشترين ميزان تاثير را بر مشاركت فر هاي مختلف و ميزان آگاهي وي مي ارتباط ميان فرد با دولت و گروه
هاي مختلف  هاي حاكميت و نتايج منفي و مثبت آنها مطلع و در ارتباط با گروه داشته باشد. زماني كه فرد از سياست

گيرد. در  قرار داشته باشد كه هر يك از آنها به وي فشاري اجتماعي وارد سازند فرد در معرض كنش مشاركتي قرار مي
هاي  و تحت تاثير فشارهاي اجتماعي ناشي از گروه هاي خويش اين جا است كه فرد با آگاهي از خواست

  دهد. اجتماعي مي ـ  ها تن به مشاركت در امور سياسي طلب و ديگر گروه مشاركت
برند. اين عوامل شامل  در تبيين مشاركت سياسي از هفت عامل عمده نام مي )1977(1"گوئل"و "ميلبراث"

  باشند: ي شخصيتي، محيط سياسي، مهارت، منابع و تعهد ميها محرك(انگيزه)، موقعيت(پايگاه) اجتماعي، ويژگي
محرك(انگيزه) : منظور اين دو دانشمند از محرك، عواملي از قبيل تعلق خاطر نسبت به يك سازمان، درگيري در 

هايي  باشد. هرچه افراد بيشتر در معرض چنين محرك فعاليتهاي اجتماعي و دسترسي به اطالعات درست و ... مي
 رود. ها باالتر مي ند به همان اندازه ميزان مشاركت آنقرارگير

هايي چون ميزان تحصيالت، موقعيت  موقعيت(پايگاه) اجتماعي: از نظر اين دو انديشمند پايگاه اجتماعي با شاخص
در مند به شركت  شود. و افراد با پايگاه اجتماعي باالتر بيشتر عالقه محل سكونت، تعلق طبقاتي و قوميت سنجيده مي

 مسايل سياسي و اجتماعي هستند.

گرايي و... .  هاي شخصيتي: منظور از ويژگيهاي شخصيتي عبارتند از خصوصياتي چون اجتماعي بودن، برون ويژگي
 كنند. افرادي با خصوصيات مذكور بيشتر خود را درگير مسايل سياسي مي

تواند  براي مثال فرهنگ سياسي معيني ميبرند.  محيط سياسي: عبارت است از محيطي كه افراد در آن به سر مي

                                                 
1 Milbrath  & Gool 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

139  

 افراد را نسبت به مشاركت در مسائل سياسي تشويق كرده و يا او را باز دارد.

هاي  باشد. افراد با ويژگي دهي، مهارت در سخنراني و خطابه مي مهارت: شامل توانايي تحليل قدرت، سازمان
 وردارند.مهارتي فوق از توان مشاركتي باالتري نسبت به بقيه برخ

تواند در  هاي غيرنقدي دارد كه مي منابع: به عقيده اين دو محقق، منابع اشاره به منابع مالي(كمك پولي) و كمك
 گذارد. ها و روابط افراد با دولتمردان و سران احزاب باشد كه بر مشاركت سياسي افراد تاثير مي قالب تماس

سازمان، گروه، حزب و يا فرد خاصي است كه اين پيوند و منظور از تعهد هم تعلق خاطر نسبت به يك «تعهد: 
  ).128-129: 1387فر،  (خوش» دلبستگي نسبت به موارد مذكور بر مشاركت سياسي افراد تاثير قابل مالحظه اي دارد

ـ  اي وجود دارد كه مشاركت سياسي در تمام سطوح بر طبق پايگاه اجتماعي مدارك و شواهد فراوان و گسترده
، تحصيالت، شغل، جنسيت، سن، مذهب، قوميت، ناحيه و محل سكونت، شخصيت و محيط سياسي يا اقتصادي

كند. جدول زير ميزان مشاركت و عوامل مؤثر بر آن را از ديدگاه  گيرد فرق مي اي كه در آن مشاركت صورت مي زمينه
هاي مطرح شده بيانگر  ويژگي«د كه رس دهد. البته ذكر اين نكته ضروري به نظر مي ) نشان مي1977ميلبراث و گوئل(

:  1381(راش،» اند هاي متعددي بنا نهاده شده ها بر پايه بررسي گرايشها است نه الگوهاي رفتاري مطلق. اما اين گرايش
133-131.(  

  )1977: ميزان مشاركت و عوامل مؤثر بر آن را از ديدگاه ميلبراث و گوئل(1جدول 
  كمترميزان مشاركت  ميزان مشاركت باال

 تحصيالت بيشتر به ويژه آموزش عالي
  طبقه متوسط

  مردان
  تر، به ويژه ميانسال مسن

  متاهل
  ساكنان شهري
  تر اقامت طوالني

ها يا سازمانها مشاركت اجتماعي و عضويت گروه
  سفيد پوست
 اكثريت قومي

  تحصيالت كمتر، به ويژه تحصيالت ابتدايي
  طبقه كارگر يا طبقه پايين

  زنان
  مسنجوانتر و 
  مجرد

  ساكنان روستايي
  تر اقامت كوتاه

  هم ستيز  مشاركت اجتماعي كمتر يا عضويت گروه
  غير سفيد پوست
  اقليت قومي

  
هاي مدني اعتماد اجتماعي را به عنوان يكي از ابعاد سرمايه  در كتاب دموكراسي و سنت )1993( 1 "پوتنام"

 "منابع اخالقي"اجتماعي، اعتماد است كه تحت عنوان  ترين شكل سرمايه دهد. شايع اجتماعي مورد بحث قرار مي
شان در حين استفاده به جاي كاهش، افزايش مي يابد و در صورت عدم استفاده  شود. منابعي كه ذخيره شناخته مي
شان فزوني مي يابد . يكي از وجوه خاص  يابد. هر چه دو نفر بيشتر به يكديگر اعتماد كنند، اعتماد متقابل كاهش مي

                                                 
1 Robert Putnam 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

140  

اند، برخالف  ها اين است كه آنها به طور معمول يك كاالي عمومي هاي اجتماعي نظير اعتماد، هنجارها و شبكه رمايهس
سرمايه متعارف كه يك كاالي خصوصي است. يكي از اجزاء اصلي سرمايه اجتماعي اعتماد است، هر چه سطح اعتماد 

  كند. د و خود همكاري نيز اعتماد ايجاد ميدر جامعه باالتر باشد احتمال همكاري هم بيشتر خواهد بو
باشد. اعتماد  بنابراين اعتماد يكي از عناصر ضروري تقويت همكاري است ، يك عنصر غيراختياري و ناآگاهانه نمي

گويد  مستلزم پيش بيني رفتار يك بازيگر مستقل است. افراد براي انجام كاري صرفاً به اين دليل كه فردي(يا نهادي) مي
شان  شناختكنند كه با توجه به  كنند بلكه افراد به اين دليل به ديگري اعتماد مي انجام خواهد داد به او اعتماد نمي آن را

  زنند كه او اين كار را برخواهد گزيد. شان و توانايي او حدس مي هاي ممكن، تبعات از خلق و خو، انتخاب
تر  گيرد اما در جوامع بزرگ اعتماد صميمانه صورت مي بيني بر اساس در جوامع كوچك و به هم پيوسته اين پيش«

  ).293: 1380(پوتنام و ديگران ،» تر يا شكل غيرمستقيمي از اعتماد ضرورت دارد تر يك اعتماد غيرشخصي و پيچيده
هاي مشاركت مدني  اعتماد اجتماعي در جوامع مدرن از دو منبع مرتبط يعني هنجارهاي معامله متقابل و شبكه

هاي معامالت را كاهش داده و  يابند. چرا كه هزينه كنند، توسعه مي شود. هنجارهايي كه اعتماد را تقويت مي يناشي م
باشد: نوع  ترين اين هنجارها، هنجارهاي معامله متقابل است. معامله متقابل دو نوع مي كند. مهم همكاري را تسهيل مي

شوند. مانند موقعي  بادله چيزهاي باارزش به طور همزمان مبادله مياول مبادله متوازن خوانده مي شود كه در اين نوع م
كنند. اما معامله متقابل عمومي به رابطه تبادلي مداومي اشاره دارد  شان را با هم عوض مي كه همكاران روزهاي تعطيل

ه سودي كه اكنون اعطاء كند مبني بر اين ك كه در همه حال يك طرفه و غيرمتوازن است. اما انتظارات متقابلي ايجاد مي
هر فردي كه در «شود.  شده، بايد در آينده پرداخت شود. براي مثال دوستي اغلب به معامله متقابل عمومي تبديل مي

كند معموالً تركيبي از دو انگيزه را دارا مي باشد: دوستي كوتاه مدت و حفظ منافع خود در  نظام معامله متقابل عمل مي
  .(همان منبع)» بلندمدت

گيرد بلكه جبران  توانند مطمئن باشند كه اعتماد مورد سوء استفاده قرار نمي در جوامعي كه در آنها مردم مي
شود، احتمال زيادتري براي انجام مبادالت وجود دارد. مبادالت مكرر در طي يك دوره زماني نيز به نوبه خود  مي

هايي  تواند انگيزه از سويي ديگر روابط اجتماعي مداوم نيز مي توسعه يك هنجار معامله متقابل عمومي را به دنبال دارد.
هاي رسمي و غيررسمي ارتباطات و مبادالت بين  اي از طريق شبكه را براي قابل اعتماد بودن ايجاد كند. هر جامعه

برابر را  شود. بعضي از اين شبكه ها اساساً افقي هستند و شهروندان برخوردار از وضعيت و قدرت افراد شناخته مي
هاي عمودي هستند كه شهروندان نابرابر را به وسيله روابط نابرابر مبتني  كنند. اما بعضي ديگر، شبكه دور هم جمع مي

  دهند. بر سلسله مراتب و وابستگي به هم پيوند مي
رزشي، هاي و ها، باشگاه هاي سرودخواني، تعاوني هاي همسايگي، كانون شبكه هاي مشاركت مدني از جمله انجمن

تر باشند احتمال  اي متراكم ها در جامعه گذارند. هر چه اين شبكه اي و ... كنش افقي شديد را به نمايش مي احزاب توده
چرا "بيشتري وجود دارد كه شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همكاري كنند. پوتنام در جواب به اين سؤال كه 

  چهار علت را مطرح مي كند: "رند؟شبكه هاي مشاركت مدني چنين تاثيري دا
دهد. فرصت طلبي منافعي را  اي افزايش مي هاي بالقوه عهدشكني را در هر معامله هاي مشاركت مدني هزينه شبكه

كه فرد انتظار دارد از ديگر معامالت همزمانش و معامالت آينده نصيبش شود، به خطر مي اندازد.شبكه هاي مشاركت 
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كنند و جريان  هاي مشاركت مدني، ارتباطات را تسهيل مي كنند.شبكه مله متقابل را تقويت ميمدني، هنجارهاي قوي معا
ها به  دهند كه حسن شهرت اطالعات را در مورد قابل قبول بودن افراد بهبود مي بخشند. و بدين طريق اجازه مي

يبان در همكاري هستند كه هاي مشاركت مدني، تجسم موفقيت پشت ديگران انتقال يافته و پااليش شوند. شبكه
  توانند به عنوان يك چهارچوب فرهنگي شفاف براي همكاري آينده عمل نمايند. مي

هاي مدني شمال ايتاليا حاوي يك منبع تاريخي از اشكال مختلف  هاي پوتنام نشان مي دهد كه سنت بررسي
حل مشكالت جديد عمل جمعي در  اند و اكنون براي همكاري است كه در گذشته ارزش خود را به اثبات رسانده

آميز وجود  باشند. برعكس، در مناطقي كه هيچ سابقه و نمونه قبلي از همكاري مدني موفقيت دسترس شهروندان مي
 تر است. ندارد، غلبه بر موانع سوءظن و عهدشكني مشكل

جريان عمودي اطالعات « تواند اعتماد و همكاري اجتماعي را برقرار كند. يك شبكه عمودي يا سلسله مراتبي نمي
تر از جريان افقي اطالعات هستند و بخشي ازآن به اين دليل است كه اطالعات قابل اتكاء و درست  اغلب غيرموثق
 ).289: 1380(پوتنام و ديگران، » شوند كشي و استعمار محسوب مي مانعي براي بهره

  روش
ر آن عالوه بر سؤاالت مربوط به متغيرهاي مستقل، ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق، پرسشنامه بوده كه د

  اي نيز گنجانده شده است. هاي زمينه متغير وابسته، سؤاالت مربوط به متغير
بوده است. بر  1389سال تمام ساكن شهر گنبد كاووس در سال  17جامعه آماري اين تحقيق شامل زنان حداقل 

نفر بوده است  45722جامعه آماري تحقيق برابر با ، حجم 1385اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
  ).1385(مركز آماري ايران، 

گيري در اين  نفر محاسبه شده است. روش نمونه 400حجم نمونه اين تحقيق از طريق فرمول كوكران برابر با 
انتخاب  ي نهايي متضمن اي بوده است. در اين تكنيك كسب نمونه اي چند مرحله گيري خوشه تحقيق روش نمونه

اين است   شود كه هزينه مصاحبه نهايي به حداقل برسد. كار اصلي اي انجام مي ي مختلف است و به گونه چند نمونه
حوزه  5اي انتخاب گردد. در اين تحقيق، در مرحله اول محالت شهر گنبد كاووس، به  كه ابتدا از ميان مناطق نمونه

بلوك به طور تصادفي ساده انتخاب و از  10ند. در هر حوزه غرب و مركز) تقسيم شده ا - شرق -جنوب -(شمال
پالك انتخاب شد كه انتخاب پالك اول برحسب انتخاب تصادفي ساده و ساير پالك ها انتخاب  8  ميان هر بلوك نيز

پرسشنامه جمع آوري شد كه پس از كنارگذاشتن پرسشنامه هاي مخدوش  420سيستماتيك بوده است. در مجموع 
  نامه مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت.پرسش 400

هاي آماري توصيفي  از روش Spssبراي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده، با استفاده از نرم افزار 
رگرسيون چند متغيره)  ،tآزمون  ،Anova (آزمون هاي استنباطي و آماره )  آمارهاي جداول توزيع فراواني نمودارها و (

  استفاده شده است.
هايي است كه در راه سنجش پديده مورد نظر تهيه  ها و معيار يك تحقيق، ميزان دقت شاخص 1منظور از اعتبار«
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 ).286: 1372(ساروخاني، » اند شده

ابزار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. در واقع آلفاي كرونباخ نشانگر  1براي تعيين روايي
نتايج تحليل روايي متغير وابسته و ابعاد متغير  2رود. جدول گويه ها به شمار ميانسجام دروني و همسازي داخلي 

  دهد. مستقل را نشان مي
  : نتايج تحليل روايي متغيرهاي اصلي تحقيق2جدول

  آلفاي كرونباخ مقياس / ابعاد رديف

1    
  اجتماعي–مشاركت سياسي 

  71/0  مشاركت سياسي
  72/0  مشاركت اجتماعي

  69/0  اجتماعي-يمشاركت سياس

  اعتماد اجتماعي  2

  65/0  اعتماد نهادي
  60/0  اعتماد به نظام سياسي

  61/0  اعتماد به كنشگران سياسي
  62/0  اعتماد اجتماعي

  59/0  پايگاه اجتماعي اقتصادي  3
  

  تعريف نظري و عملياتي مفاهيم
  متغير وابسته

عد مشاركت سياسي و مشاركت اجتماعي مورد تاكيد قرار در تحقيق حاضر از ميان ابعاد مختلف مشاركت دو ب
گويه هاي اين دو بعد با يكديگر  2اند و سپس از تركيب اند. بدين سان ابتدا هر يك از اين دو بعد عملياتي شده گرفته

ـ اجتماعي ساخته شده است. در اين بخش نياز است تا هر يك از اين دو بعد مورد بررسي  متغير مشاركت سياسي
باشد. مشاركت اجتماعي  رار گيرند و تعاريف آنها آورده شود. مشاركت اجتماعي مفهومي گسترده با ابعاد وسيع ميق

هاي عمومي از  هاي دستگاه ها و سياست در برگيرنده انواع فعاليتهاي فردي يا اجتماعي تاثيرگذار بر تصميم گيري
هاي عالي قانون گذاري، اجرايي و قضايي)  تر (دستگاهسطوح پايين (شهرداري، نظام آموزشي و ...) تا سطوح باال

است. مشاركت اجتماعي در معناي وسيع دربردارنده انواع كنش هاي فردي و گروهي به منظور دخالت در تعيين 
سرنوشت خود و جامعه و تاثيرنهادن بر فرآيندهاي تصميم گيري مربوط به امور عمومي است. در تحقيق حاضر 

ت اجتماعي از پاسخگو خواسته شده است تا ميزان كنش و اقدام مشاركتي خود را مشخص براي سنجش مشارك
اند. لذا براي سنجش مشاركت اجتماعي  سازد. اين گويه هاي مشاركتي بر اساس سواالت محقق ساخته و تنظيم شده
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ده است تا ميزان ) بهره گرفته شده است. در اين مقياس از پاسخگو خواسته ش1386از مقياس غفاري و نيازي (
) مراجعه به 1اند از: ( فعاليت مشاركتي خود را در هر يك از موارد، مشخص سازد. موارد مورد سوال عبارت بوده

) نامه نگاري به ادارات و مقامات مربوطه در 2ادارات و مقامات مربوطه براي حل مشكالت محله/شهر يا كشور، (
اشتن مطلب در روزنامه يا مجله در مورد حل مشكالت محله/شهر يا ) نگ3مورد حل مشكالت محله/شهر يا كشور، (

) شركت در تشكيل گروه يا سازمان جديد به منظور حل 5) مشاركت در اجراي طرح هاي عمراني، (4كشور، (
) كمك داوطلبانه در اداره 7هاي خيريه، مذهبي، فرهنگي و ...، ( ها و انجمن ) كمك به گروه6مشكالت اجتماعي، (

) كمك به مامورين حفظ نظم عمومي، 8هاي عمومي، مساجد و ...، ( ها و نهادهاي عمومي مانند كتابخانه ر انجمنبهت
تشكيل تيم هاي ورزشي و انجام مسابقات ورزشي،  ) مشاركت در10عمومي، ( ) كمك به مامورين حفظ بهداشت9(
بخش خواسته شده است تا ميزان مشاركت ) مشاركت برگزاري مراسم و جلسات مذهبي. از پاسخگويان در اين 11(

  )هميشه ابراز دارند.5)زياد و (4)گاهي اوقات، (3)كم، (2)اصالً، (1اساس: ( خود را بر
مشاركت سياسي را مي توان به طور كلي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم يا 

ي ساختن متغير مشاركت سياسي در اين تحقيق از دو بعد غيرمستقيم در سياست گذاري دانست. براي عمليات
ـ انتخاباتي  ـ غيرانتخاباتي بهره گرفته شده است. مشاركت سياسي ـ انتخاباتي و مشاركت سياسي مشاركت سياسي

باشد كه براي سنجش هر كدام از چهار گويه ( شركت  هاي سياسي در گذشته و آينده مي شامل مشاركت در انتخابات
خابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، شوراي اسالمي شهر و روستا، خبرگان) استفاده شده است. در انت

در اين بعد، ابتدا از پاسخگويان خواسته شده است تا ميزان مشاركت خويش در گذشته را بر اساس پاسخ هاي 
  ند.)هميشه ابراز دار5)زياد و (4)گاهي اوقات، (3)كم، (2)اصالً، (1ليكرتي از (

گويه (حمايت از جناح سياسي خاص، فعاليت در ستاد انتخاباتي،  9براي سنجش مولفه هاي غير انتخاباتي نيز 
شركت در مجالس سخنراني كانديداها، شركت در راهپيمايي، عضويت رسمي در يك حزب، تالش در جهت متقاعد 

سياسي، ارتباط با سياستمداران، شركت در كردن ديگران براي راي دادن به يك كانديدا، تالش براي دريافت پست 
هاي سياسي) مورد استفاده قرار گرفته است. سنجش گويه ها بر اساس طيف ليكرت صورت گرفته است و از  بحث

)زياد و 4)گاهي اوقات، (3)كم، (2)اصالً، (1پاسخگويان خواسته شده است تا ميزان مشاركت خود را بر اساس: (
  )هميشه ابراز دارند.5(

  هاي مستقل غيرمت
  1اقتصادي –پايگاه اجتماعي 

اجتماعي و رايج در  ـ يك سازه ذهني و ارزيابي آن با كاربرد معيارهاي ارزشي"پايگاه اجتماعي عبارت است از 
 ،بيرو( "هايي متفاوتند اي و محيط اوليه، تعيين كننده پايگاه حرفه ـ گيرد. سن، جنس، وضع اجتماعي جامعه صورت مي

پايگاه اقتصادي كه مشخصه آن ماهيت درآمد و حجم آن است، در تعريف پايگاه اجتماعي به عالوه  .)381:1366
كافي نيست و معموال عواملي چون خاندان، فرهنگ، نژاد، دين و... موجبات تفويض اعتباري به رسميت شناخته 
                                                 
1 socioeconomic status 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

144  

ـ  غير با نام پايگاه اجتماعي. اين تحقيق تركيب شناخته شده اين دو متشده از طرف جامعه را فراهم مي سازند
ـ اقتصادي در اين تحقيق تنها به پايگاه  گيرد. بايد به اين نكته اشاره كرد كه پايگاه اجتماعي اقتصادي را به كار مي

اي كه زنان تحت پوشش آن قرار دارند)  ـ اقتصادي خود زنان بدون درنظر گرفتن شوهرانشان (يا خانواده اجتماعي
آمد ماهيانه، سطح تحصيالت و وضعيت اشتغال زنان مورد سنجش قرار  تغير با پرسش از ميزان دراشاره دارد. اين م

حسب واحد پولي رايج كشور مورد پرسش قرار گرفته است. ميزان تحصيالت پاسخگو نيز   گرفته است. درآمد بر
 22سواد تا رقم  افراد بي هايي كه درس خوانده) سنجش شده است كه از رقم صفر براي اساس تعداد كالس (سال بر

براي افراد داراي مدرك دكترا متغير بوده است. از سوي ديگر براي سنجش متغير اشتغال از پاسخگو خواسته شده تا 
) براي هريك از 1381بندي اجتماعي (نايبي و عبداللهيان،  شغل خود را ذكر كند سپس با استفاده از جدول تبيين قشر

 در نظر گرفته شده است.مشاغل نمره پرستيژ شغلي 

  اعتماد اجتماعي
فرهنگ معين اعتماد را به عنوان تكيه كردن بر، واگذاشتن كار به كسي و سپردن چيزي به كسي معنا كرده است و 
اعتماد را به معناي وثوق به كسي يا اطمينان كردن به كار برده است. با توجه به مجموع تعاريف مطرح شده، در 

مجموعه اي از انتظارات، تعهدات اكتسابي و به لحاظ اجتماعي تاييد شده، "اجتماعي به عنوان تحقيق حاضر اعتماد 
  تعريف شده است. "شان دارند ها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعي كه افراد نسبت به يكديگر و نسبت به سازمان

. اين ابعاد شامل اعتماد به نظام براي عملياتي ساختن متغير اعتماد اجتماعي از سه بعد بهره گرفته شده است
  باشد. سياسي، اعتماد به كنشگران سياسي و اعتماد نهادي مي

اعتماد نهادي به معناي داشتن حسن ظن به نهادهاي آموزشي، خدماتي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و اعتقاد به 
. براي سنجش اين بعد از اعتماد باشد توانمندي اين نهادها در حل مسائل و نيز رضايت كلي از عملكردهاي آنها مي

)احزاب سياسي، 5)ارتش، (4)سپاه پاسداران، (3)بسيج، (2)شوراي نگهبان، (1اجتماعي، نهادهاي سياسي مانند (
)نيروي انتظامي، 10)مجمع تشخيص مصلحت نظام، (9)مجلس شوراي اسالمي، (8)دادگستري، (7)دولت، (6(
) 14)مطبوعات داخلي، نهادهاي آموزشي شامل (13سيما و ( )صدا و12)شوراي اسالمي شهر و روستا، (11(

ها و مراكز درماني،  )بيمارستان16)مدارس، نهادهاي خدماتي شامل (15ها و مراكز آموزش عالي، ( دانشگاه
اند. اعتماد به  )اداره ثبت و اسناد، مورد سنجش قرار گرفته20)آب و فاضالب،(19)اداره برق، (18)مخابرات، (17(

)ستادهاي امر به معروف و نهي از 23هاي مذهبي و ( )هيئت22)روحانيت، (21گويه شامل ( 3ي مذهبي نيز با نهادها
)بازار بورس، 26الحسنه و( هاي قرض ) صندوق25ها، ( )بانك24گويه (3منكر، و اعتماد به نهادهاي اقتصادي با 

  عملياتي شده اند.
كساني كه نقش هاي سياسي را بر عهده دارند. براي سنجش اعتماد به كنشگران سياسي عبارتست از اعتماد به 

)اعتماد به 2)اعتماد به رئيس جمهور، (1اين بعد از اعتماد اجتماعي، از شش گويه استفاده شده است كه شامل (
)شهردار، و 5)مديران ارشد استان مانند استاندار، (4)اعضاي شوراي اسالمي شهر و روستا، (3نمايندگان مجلس، (

  باشد. يز مسئولين سياسي شهر مانند فرماندار مي)ن6(
باشد. براي عملياتي ساختن اين بعد از  اعتماد به نظام سياسي نيز عبارت از نگرش مثبت نسبت به كليت نظام مي
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 )1باشد كه عبارتند از: ( گويه مي 8) بهره گرفته شده است. اين مقياس شامل 1386("پناهي و شايگان"مقياس 
دفاع از  )3دفاع از مواضع نظام در امور داخلي، ( )2ه خاطر زندگي در جمهوري اسالمي ايران، (احساس غرور ب

نقش داشتن  )5دادن راي به جمهوري اسالمي در صورت برگزاري رفراندوم، ( )4كشور در صورت بروز جنگ، (
به نفع مردم بودن عملكرد  )7حفظ دين و دنياي مردم توسط قانون اساسي، ( )6گيري هاي نظام، ( مردم در تصميم

  باشد. )دفاع از عملكرد نظام در امور خارجي مي8نظام و (
 هايتمامي گويه هاي مربوط به اعتماد اجتماعي بر اساس طيف ليكرت تنظيم گرديده است كه براي هر گويه پاسخ

 .)خيلي كم، در نظر گرفته شده است5)كم و (4)متوسط، (3)زياد، (2)خيلي زياد، (1(

  تاهل وضعيت
وضعيت تاهل به وضعيت فرد از نظر ازدواج بستگي دارد. اين متغير در سطح اسمي مورد سنجش قرار گرفته 
است. براي سنجش اين متغير از پاسخگو خواسته شده است تا وضعيت كنوني ازدواج خويش را بيان دارد. پاسخ ها 

)ازدواج دوم يا بيشتر. به عالوه 5)ازدواج اول، (4، ()مطلقه3)بيوه، (2)هرگز ازدواج نكرده، (1عبارت بوده اند از: (
باشد آن را  گزينه ساير موارد نيز آورده شده است تا در صورتي كه فرد داراي هرگونه وضعيت خاص ديگري مي

  شرح دهد.
  سن

 هايي است كه از زمان تولد فرد گذشته است. از آنجا كه قرار گرفتن افراد در سنين منظور از سن تعداد سال
مختلف بر ميزان مشاركت آنان تأثير به سزايي دارد و همچنين اين متغير از متغيرهايي است كه در تحقيق حاضر به 
سبب موضوع و عنوان تحقيق، سنجش آن الزامي است، در اين تحقيق، از پاسخگويان خواسته شده است تا سن خود 

  را گزارش كنند.

  ها يافته
درصد) در حد  8/17نفر( 71اسخگويان مشاركت اجتماعي در حد متوسط، درصد) از پ 69نفر( 276در مجموع، 

اند. لذا مي توان دريافت كه اكثريت پاسخگويان داراي ميزان مشاركت  درصد) در حد كم داشته 2/13نفر(  53زياد و 
  اند. ـ سياسي در حد متوسط بوده اجتماعي

  سياسي -توزيع پاسخگويان بر حسب مشاركت اجتماعي : 3جدول 
  درصد تعداد سياسي–مشاركت اجتماعي
  2/13 53 كم

  0/69 276 متوسط
  8/17 71 زياد
 100 400 جمع

اي  باشد. رگرسيون براي بدست آوردن معادله مهمترين روش آماري در تحليل هاي علّي روش رگرسيون مي
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قيق براي تعيين اثر متغيرهاي مستقل از در اين تح .شود بيني متغير وابسته پرداخته مي است كه با استفاده از آن به پيش
(همزمان) استفاده شده است كه در آن تمامي متغيرهاي مستقل تحقيق (شامل  1روش رگرسيون چند متغيره جبري

  شوند. ـ اقتصادي) به طور همزمان وارد معادله مي سن، وضعيت تاهل، اعتماد اجتماعي و پايگاه اجتماعي
  اجتماعي زنان -مشاركت سياسي  كننده ضرايب تأثير مدل تبيين :4جدول 

sig  t Beta B متغير 

  اعتماد اجتماعي 695/5 432/0 88/11 0000/0
  پايگاه اجتماعي اقتصادي 589/0 261/0 276/7 000/0
  سن 948/2 236/0 946/5 000/0
  وضعيت تاهل 165/4 200/0 433/15 000/0

60/0 = Adjusted R 

Square   
 )(ضريب تعيين تعديل شده

  = ضريب R(  61/0= ضريب همبستگي(78/0
  )R2تعيين(

  
محاسبه شده كه بيانگر اين مطلب 78/0) معادل Rدهد كه ضريب همبستگي چندگانه ( نشان مي 4هاي جدول داده

با  78/0ـ اقتصادي به طور همزمان  است كه چهار متغير سن، وضعيت تاهل، اعتماد اجتماعي و پايگاه اجتماعي
محاسبه شده است، 61/0) معادل  R2ضريب تعيين ( .اجتماعي زنان ارتباط و همبستگي دارند ـ مشاركت سياسي

شود و  درصد از تغييرات مشاركت زنان از طريق متغيرهاي چهارگانه مذكور توضيح داده مي 61يعني حدود 
مشاهده شده مبني بر  Fباشد كه خارج از اين بررسي هستند. نسبت  درصد باقي مانده متعلق به عوامل ديگري مي39

محاسبه شده است كه در سطوح بسيار باالي آماري معني دار است  463/103داري ضريب تعيين معادل  آزمون معني
)000/0=sig  .(  

بيني متغير وابسته يعني مشاركت زنان  براي تشخيص اينكه سهم كداميك از متغيرهاي مستقل در تبيين و پيش
بايد به جدول رگرسيوني مراجعه شود. در جدول معادله رگرسيوني اهميت نسبي  بيشتر است و سهم كداميك كمتر،

آيد. عالمت  هر متغير مستقل در توضيح تغييرات وابسته با مشاهده مقدار ضرايب يا وزن هاي رگرسيوني به دست مي
تاثير منفي و معكوس هاي رگرسيون اعم از ضرايب خام يا غير استاندارد و ضرايب استاندارد نشان دهنده  منفي وزن

  باشند. متغيرهاي مستقل بر مشاركت زنان است. بر اساس جدول فوق هيچ يك از متغيرها داراي تاثير منفي نمي
)، =432/0Beta( دهد كه متغير اعتماد اجتماعي با ضريب تاثير رگرسيوني ضرايب تاثير استاندارد نشان مي

ـ اقتصادي با ضريب استاندارد  در رتبه دوم، متغير پايگاه اجتماعي باشد. كننده مشاركت زنان مي بيني ترين پيش قوي
بيني  ) قرار دارد كه نسبت به دو متغير ديگر يعني منابع سن و وضعيت تاهل قدرت پيش=261/0Beta(رگرسيوني 

تغير ) نسبت به م=236/0Betaبيشتري دارد. در رتبه سوم متغير سن قرار دارد كه با ضريب استاندارد رگرسيوني(
باشد. در مرتبه آخر نيز وضعيت تاهل با ضريب تاثير  ديگر يعني وضعيت تاهل داراي قدرت تبيين بيشتري مي

                                                 
1 enter 
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  متغير مستقل موجود در مدل داراست. چهاربيني را در بين  ) قرار دارد كه كمترين قدرت پيش=2/0Betaرگرسيوني (
اند و  مستقيم متغيرهايي كه علت در نظر گرفته شدهتحليل مسير روشي است براي مطالعه تأثيرات مستقيم و غير«

). بايد توجه داشت كه از تحليل مسير در كشف 406: 1376كرلينجر ، »(اند متغيرهايي كه معلول فرض گرديده
رود كه بر مبناي دانش مالحظات نظري تدوين  هايي بكار مي بلكه اين روش در مورد مدل ،شود ها استفاده نمي علت

رود و مستلزم تنظيم مدلي به صورت  هاي علّي به كار مي به عبارت ديگر تحليل مسير براي آزمون مدلشده باشند. 
شود،  كند ببينيم در پي چه چيزي هستيم. در تحليل مسير از رگرسيون استفاده مي نمودار علّي است و به ما كمك مي

فاده از وزن بتا (كه در تحليل مسير ضريب مسير توان ميزان مناسب بودن مدل را ارزيابي كرد و با است از اينرو مي
سازد به ساز و كار اثر  شود) مقدار اثر هر متغير را تعيين كرد. عالوه بر اين، تحليل مسير ما را قادر مي خوانده مي

كند اثر هر متغير تا چه حد مستقيم است و تا چه حد غيرمستقيم. بدين  متغيرها بر يكديگر پي ببريم و مشخص مي
(دواس، » آورد اي اطالعات زيادي درباره فرآيندهاي علّي فراهم مي تحليل مسير به طريق قابل فهم و ساده«تيب، تر

  ـ اجتماعي به نمايش گذاشته شده است. تحليل مسير مشاركت سياسي 1). در شكل 222: 1385
   زنان :  مدل تحليل مسير مشاركت سياسي اجتماعي 1شكل 

  
  

  بحث
رضيات پژوهش، مشاركت سياسي و اجتماعي به عنوان متغير وابسته در ارتباط با متغيرهاي سن، به منظور آزمون ف

اعتماد اجتماعي، وضعيت تاهل و پايگاه اجتماعي اقتصادي قرار گرفت. جهت تبيين ارتباط متغيرها با يكديگر و سهم 
هاي آماري رگرسيون  و همچنين روش ها هر متغير در تعيين متغير وابسته، از آزمونهاي متناسب با سطح سنجش آن

هاي آماري فوق، نتايج زير  ها در قالب روش چند متغيره و تحليل مسير استفاده شده است. از تجزيه و تحليل يافته
  بدست آمده است.
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ـ  اقتصادي زنان و مشاركت سياسي - رابطه مستقيم و معنادار را بين سطح پايگاه اجتماعي فرضيه اول: )1
ـ  كند. بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه، رابطه مستقيم و معناداري ميان پايگاه اجتماعي بيان مياجتماعي آنان 

ـ اجتماعي مشاهده شده است. اين بدين معناست كه با افزايش سطح پايگاه  اقتصادي زنان و مشاركت سياسي
يابد. به عبارت ديگر هر قدر،  زايش ميـ اقتصادي زنان، ميزان مشاركت آنان در امور اجتماعي و سياسي اف اجتماعي

هاي گوناگون اجتماعي و  زني از پايگاه اجتماعي باالتري برخوردار باشد، از فرصت بيشتري براي حضور در عرصه
سان ميزان حضور وي در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي افزون خواهد گشت.  سياسي برخوردار است و بدين
خواني دارد كه بر اساس  ) هم1977فصل سوم، اين نتيجه با نظريات ميلبراث و گوئل( بر اساس مطالب مطرح شده در

هايي چون ميزان تحصيالت، موقعيت محل سكونت، تعلق طبقاتي و قوميت  نظريات آنها پايگاه اجتماعي با شاخص
 ي و اجتماعي هستند.مند به شركت در مسايل سياس شود و زنان با پايگاه اجتماعي باالتر بيشتر عالقه سنجيده مي

ـ اجتماعي آنان مطرح شده  در مورد رابطه مستقيم و معنادار بين سن زنان و مشاركت سياسي فرضيه دوم: )2
اجتماعي ـ  است. بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه، رابطه مستقيم و معناداري ميان سن و مشاركت سياسي

زنان، ميزان مشاركت آنان در امور اجتماعي و سياسي افزايش  است. اين بدين معناست كه با افزايش سن مشاهده شده
) است. آنان معتقدند كه مدارك و شواهد فراوان و 1977هاي ميلبراث و گوئل( يابد. اين نتيجه مطابق يافته مي

گيرد فرق  اي وجود دارد كه مشاركت سياسي در تمام سطوح بر طبق سني كه در آن مشاركت صورت مي گسترده
البته ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه متغير سن مطرح شده از سوي اين دو متفكر بيانگر اين است  كند. مي

كنند براي پابرجايي نظام حاكم ميزان  يابد و سعي مي كه با افزايش سن، ميزان گرايش محافظه كارانه افراد افزايش مي
  نوعي گرايش است نه الگوي رفتاري مطلق. مشاركت خود را افزايش دهند. بنابراين، متغير سن بيانگر

اجتماعي زنان را بيان ـ  رابطه مستقيم و معنادار ميان وضعيت تاهل و ميزان مشاركت سياسيضيه سوم: فر )3
سازد. بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه، رابطه مستقيم و معناداري ميان وضعيت تاهل و مشاركت  مي

. اين بدين معناست كه با تغيير از وضعيت تجرد به تاهل، ميزان مشاركت آنان در است  اجتماعي مشاهده شدهـ  سياسي
يابد. بر اساس مطالب مطرح شده در فصل سوم، اين نتيجه با نظريات ميلبراث و  امور اجتماعي و سياسي افزايش مي

يشتر از جوانان به حفظ گوئل هم خواني دارد كه بر اساس نظريات آنها زنان متاهل با گرايشهاي محافظه كارانه ب
ها سبب شده است تا ميزان  وضعيت تمايل دارند. نكته حائز اهميت در اينجاست كه مشاركت بيشتر در انتخابات

مشاركت زنان مسن بيشتر از زنان جوان به نظر بيايد لذا نبايد از نظر دور داشت كه در بخش مشاركت اجتماعي 
 هده نشده است.تفاوت چنداني ميان زنان مسن و جوان مشا

اجتماعي زنان را بيان ـ  رابطه مستقيم و معنادار  اعتماد اجتماعي و ميزان مشاركت سياسي فرضيه چهارم: )4
سازد. بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه، رابطه مستقيم و معناداري ميان اعتماد اجتماعي و مشاركت  مي

ه هر چه اعتماد اجتماعي زنان افزايش يابد به همان ميزان است. اين بدين معناست ك اجتماعي مشاهده شدهـ  سياسي
اي كه  توان گفت در جامعه ) مي1993يابد. بر پايه نظريه پوتنام( مشاركت آنان در امور سياسي و اجتماعي افزايش مي

راي انجام شود، احتمال زيادتري ب گيرد بلكه جبران مي افراد مطمئن باشند اعتماد آنها مورد سوء استفاده قرار نمي
مبادالت وجود دارد. مبادالت مكرر در طي يك دوره زماني نيز به نوبه خود توسعه يك هنجار معامله متقابل عمومي 
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هايي را براي قابل اعتماد بودن ايجاد كند.  را به دنبال دارد. از سويي ديگر روابط اجتماعي مداوم نيز مي تواند انگيزه
شود. بعضي از اين  مي و غيررسمي ارتباطات و مبادالت بين افراد شناخته ميهاي رس اي از طريق شبكه هر جامعه

كنند. اما بعضي ديگر،  ها اساساً افقي هستند و شهروندان برخوردار از وضعيت و قدرت برابر را دور هم جمع مي شبكه
مراتب و وابستگي به هم  هاي عمودي هستند كه شهروندان نابرابر را به وسيله روابط نابرابر مبتني بر سلسله شبكه

ها مخلوطي از عمودي و افقي هستند. به نظر پوتنام، شبكه هاي  دهند. البته در جهان واقعي تقريباً همه شبكه پيوند مي
اي  هاي ورزشي، احزاب توده ها، باشگاه هاي سرودخواني، تعاوني هاي همسايگي، كانون مشاركت مدني از جمله انجمن

تر باشند احتمال بيشتري وجود  اي متراكم ها در جامعه گذارند. هر چه اين شبكه ا به نمايش ميو ... كنش افقي شديد ر
 دارد كه شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همكاري كنند.

ي ارتباط مستقيم و معنادار بين سن و اعتماد اجتماعي مطرح شده است. نتايج حاصل از  درباره فرضيه پنجم: )5
حاكي از آن است كه ميان سن و اعتماد اجتماعي ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد. براين اساس،  ها آزمون فرضيه

افرادي كه سن باالتري دارند، ميزان اعتماد اجتماعي شان نيز در سطح باالتري قرار دارد. بر اين اساس با افزايش سن 
يابد. به اعتقاد پوتنام، اعتماد كه يكي از عناصر ضروري  افراد ميزان اعتماد آنها به شبكه روابط و نهادها افزايش مي

بيني رفتار يك بازيگر مستقل  باشد. اعتماد مستلزم پيش تقويت همكاري است يك عنصر غيراختياري و ناآگاهانه نمي
اعتماد  است. افراد براي انجام كاري صرفاً به اين دليل كه فردي (يا نهادي) مي گويد آن را انجام خواهد داد به او

هاي ممكن،  شان از خلق و خو، انتخاب كنند كه با توجه به شناخت كنند بلكه افراد به اين دليل به ديگري اعتماد مي نمي
زنند كه او اين كار را برخواهد گزيد. در جوامع كوچك و به هم پيوسته اين  شان و توانايي او حدس مي تبعات
تر يا  تر يك اعتماد غيرشخصي تر و پيچيده گيرد اما در جوامع بزرگ بيني بر اساس اعتماد صميمانه صورت مي پيش

  شكل غيرمستقيمي از اعتماد ضرورت دارد.
ي ارتباط مستقيم و معنادار بين وضعيت تاهل زنان و اعتماد اجتماعي آنان مطرح شده  درباره فرضيه ششم: )6

ت تاهل زنان و اعتماد اجتماعي آنان ارتباط ها حاكي از آن است كه ميان وضعي است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه
مستقيم و معناداري وجود دارد. براين اساس، افرادي كه متاهل هستند بيش از افراد مجرد از اعتماد اجتماعي برخوردار 

هاي  هستند. به نظر پوتنام اعتماد اجتماعي در جوامع مدرن از دو منبع مرتبط يعني هنجارهاي معامله متقابل و شبكه
هاي معامالت را  يابند. چرا كه هزينه كنند، توسعه مي شود. هنجارهايي كه اعتماد را تقويت مي شاركت مدني ناشي ميم

ترين اين هنجارها، هنجارهاي معامله متقابل است. معامله متقابل دو نوع  كند. مهم كاهش داده و همكاري را تسهيل مي
شوند.  د كه در اين نوع مبادله چيزهاي باارزش به طور همزمان مبادله ميشو باشد: نوع اول مبادله متوازن خوانده مي مي

كنند. اما معامله متقابل عمومي به رابطه تبادلي مداومي  شان را با هم عوض مي مانند موقعي كه همكاران روزهاي تعطيل
ند مبني بر اين كه سودي كه ك اشاره دارد كه در همه حال يك طرفه و غيرمتوازن است اما انتظارات متقابلي ايجاد مي

شود. هر  اكنون اعطاء شده، بايد در آينده پرداخت شود. براي مثال دوستي اغلب به معامله متقابل عمومي تبديل مي
باشد: دوستي كوتاه مدت و حفظ  كند معموالً تركيبي از دو انگيزه را دارا مي فردي كه در نظام معامله متقابل عمل مي

گردد و لذا فرد  گردند، اين شبكه بيش از زمان تجرد تقويت مي دت. در شرايطي كه افراد متاهل ميمنافع خود در بلندم
  اعتماد اجتماعي بيشتري به دست خواهد آورد.
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ي ارتباط مستقيم و معنادار بين پايگاه اجتماعي اقتصادي زنان و اعتماد اجتماعي آنان  درباره فرضيه هفتم: )7
اقتصادي و اعتماد ـ  ها حاكي از آن است كه ميان پايگاه اجتماعي آزمون فرضيه مطرح شده است. نتايج حاصل از

اقتصادي باالتري دارند، ـ  اجتماعي ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد. براين اساس، زناني كه از پايگاه اجتماعي
اقتصادي ميزان ـ  پايگاه اجتماعي شميزان اعتماد اجتماعي شان نيز در سطح باالتري قرار دارد. بر اين اساس با افزاي

 يابد. اعتماد آنها به شبكه روابط و نهادها افزايش مي
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