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  عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنانسنجش 
  وسفونداله یحجت  امید قادرزاده

 اجتمـاعی، ایـن   ي تـرین شـاخص توسـعه   مدنی به عنوان اصـلی  با توجه به اهمیت مشارکت :چكيده
مـدنی و  ي میـزان مشـارکت   پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، بـه مطالعـه  

نفر از زنان  370این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با . ي آن در میان زنان بپردازدها گونه
دهد که میانگین مشارکت مدنی زنـان  ها نشان مییافته. سال شهر الشتر مصاحبه شده است 45تا  18

 میـان  در. شـود متوسـط ارزیـابی مـی    100درصد بود که بر مبناي یک مقیاس صـفر تـا    2/59معادل 
 تـرین پـایین  در) انجمنی( نهادي مشارکت و بوده مذهبی مشارکت غالب نوع مدنی، مشارکت هاي گونه

 ترتیـب  به زنان مدنی مشارکت که دهدمی نشان چندمتغیره رگرسیونی تحلیل. است داشته قرار سطح
 اجتمـاعی،  اثربخشـی  اجتمـاعی،  روابط گستره زنان، دسترس در منابع میزان متغیرهاي با رابطه شدت
 را زنـان  مدنی مشارکت تغییرات درصد 54 مجموع در مذکور متغیرهاي. است مربوط سن و تأهل وضع

 و آتـی  مطالعـات  زمینه در تحقیق نتایج و هایافته هايداللت مطالعه، پایانی بخش در. کنندمی تبیین
  . است گرفته قرار بحث مورد فرهنگی و اجتماعی گذاريسیاست

 منابع نهادي، مشارکت مذهبی، مشارکت ،مدنی مشارکت اجتماعی، روابط گستره زنان، :ديگان کلیواژ
  . دسترس در
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  مقدمه و طرح مسأله. 1
. ]17[آیـد اجتماعی به شمار میي هاي توسعه ترین شاخصاز اصلی 1مدنیمشارکت  

 و دارد تنگـاتنگی  پیوند یک جامعه افراد زندگی يشیوه و چگونگی با اجتماعی، يتوسعه
 در بهینـه  و شـرایط مطلـوب   ایجـاد  طریـق  از عمـومی  زنـدگی  سـطح  بـردن  باال بر ناظر

 اوقـات  گـذران  و چگونگی آموزش اشتغال، مسکن، بهداشت، تغذیه، فقرزدایی، هاي زمینه
 دموکراسـی، عـدالت   مدنی، يجامعه به مربوط مباحث تروسیع بعدي در. باشدمی فراغت

 اجتمـاعی  يتوسـعه  محـوري  موضوعات از اجتماعی يسرمایه و اجتماعی رفاه اجتماعی،
دلیل  بهاجتماعی در ایران ي برمبناي مطالعات تجربی موجود، توسعه. ]1[آیدمی شمار به

، 10[گروهی با آسیب مواجـه اسـت  ضعف مشارکت جمعی عام و شدت یافتن روابط درون
بـه انجـام رسـیده در ایـن حـوزه، عامـل       با این وصف، در اغلب مطالعات تجربـی  . ]5،17

کـه حـول محـور    اي تلقی شده است؛ بـدون آن جنسیت مفروض یا در مقام متغیر زمینه
هـاي محـوري   عنـوان یکـی از شـاخص   مدنی بهي مشارکت جنسیت به ویژه زنان، مسأله

تـوان شـناخت   به همین جهت، نمی. سازي و فرموله شده باشدي اجتماعی، مفهومتوسعه
  . دست دادی از کم و کیف مشارکت اجتماعی و مدنی زنان بهدقیق
ــه  زنــان در میــان گــروه  ــا مــردان از    هــاي مختلــف اجتمــاعی ب ــژه در مقایســه ب وی
کـه از منـابع   ویـژه آن رو هسـتند؛ بـه    اي روبـه هـاي عدیـده  یـابی بـا دشـواري    هویت نظر

ــا  ــراي معن ــ    الزم ب ــویتی خ ــانگان ه ــی در نش ــف و بازاندیش ــی، تعری ــوردار بخش ود برخ
الشــعاع جنســیت یــا خاســتگاه اجتمــاعی و نبــوده و عمــدتاً منــابع هــویتی زنــان تحــت

ــرار گرفتــه و همــواره بــه خاســتگاه طبقــاتی همســران آن هــایی در ارتبــاط بــوده هــا ق
ایــن مســأله موجــب انقبــاض . اســت کــه هژمــونی مردانــه آن را جهــت بخشــیده اســت

ــد     ــور ش ــدود و محص ــامالتی زنــان و مح ــدان تع ــش می ــارچوب نق ــاي ن آن در چ ه
  . متعارف و محول زنانه شده است

                                                        
1 . Civic Participation 
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هـاي توسـعه،   دلیـل اجـراي برنامـه   ي اخیر، بـه واضح و مبرهن است که در چند دهه 
 اي و تخصصی زنـان و بـه تبـع آن انتظـارات    هاي حرفهسطح سواد و تحصیالت و مهارت

دهـد کـه   رائن نشان مـی شواهد و ق. ]14[ي ایران باال رفته استزنان در جامعه اجتماعی
 هـاي حـوزه  زنـان در  مشـارکت  و ادغـام اجتمـاعی   تحصـیالت، متناسب با ارتقاي سـطح  

چنـدانی نداشـته    رشـد ) از جمله اشتغال و مناصب مدیریتی در سطوح مختلف(مختلف 
 . ]9،17،21[ است
میـزان  ،)شهرالشـتر (ي آمـاري مـورد مطالعـه   در جامعـه بر مبناي آمارهـاي موجـود    

، کـه با این. اي روبروستهاي مختلف با مشکالت عدیدهجتماعی زنان در عرصهامشارکت 
هاي فرهنگی از جمله سطح تحصیلی زنان در الشتر به تبع کل شهرهاي اسـتان  شاخص

هـاي  زنـان در عرصـه   دهـد، شـکاف فاحشـی در مشـارکت    روند رو به رشدي را نشان می
 13358(موع شاغالن بخش دولتـی  براي مثال، از مج. رسمی و غیر رسمی مشهود است

 45 تـا  18از مجمـوع زنـان   . ]22[دهنـد را زنان تشکیل می) نفر 891(درصد  9/4، )نفر
نظیـر،  (در نهادهاي مـدنی  ) نفر 489 معادل(درصد  97/4شهر الشتر، ) نفر 9841(سال 

هاي اولیاء و مربیان، نمایش، خوشنویسی، هنرهاي تجسـمی، ادبـی، اهـل قلـم، و     انجمن
  . عضویت دارند) سات قرآنمؤس
تحصـیالت، نـرخ    نیازهاي کـنش مشـارکتی از جملـه سـطح    که پیشبا توجه به این 

باسوادي، جوانی جمعیت زنان در حوزه مورد مطالعه وجود دارد، میزان مشارکت زنان در 
هـاي زنـان شـده    عمل بسیار ناچیز بوده و عمالً موجب هرز رفتگی اسـتعدادها و قابلیـت  

 ارزشـی  هـاي توانـایی  و هـا قابلیت در تأخر و ناموزونی و تعادل عدم نوعی راین،بناب. است
 ایـن  با عالمانه و منطقی يمواجهه عدم صورت در که دارد امکانات محیطی وجود و زنان

اجتمـاعی، ازخودبیگـانگی اجتمـاعی و     انـزواي  طردشـدگی،  احساس محرومیـت،  مسأله،
بر اساس آنچه که گفته . افتدبه مخاطره می ماعیاجتي توسعه و تقویت زنان در فرهنگی

رو بـوده و بنـابراین    هاي روبـ مدنی زنان در شهر الشتر بـا مشـکالت عدیـده   شد مشارکت 
 مـدنی زنـان سـاکن در شـهر    ي اصلی پژوهش حاضر این است که میزان مشارکت مسأله
مـدنی در بـین    ، چقدر است؟ نوع غالـب مشـارکت  )به عنوان بخشی از زنان ایرانی(الشتر 
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ها و سـطوح مشـارکت مـدنی زنـان، کـم      زنان کدام است؟ عوامل مرتبط با میزان و گونه
که بر مبنـاي  مدنی زنان کدام است؟ و کالم آخر آنمشارکت ) هايگونه(و کیف ) میزان(

  توان ارائه داد؟مدنی زنان چه راهکارهایی را می هاي حاضر، براي ارتقاي مشارکتیافته

  منابع تجربی مرور. 2
ي مشارکت مدنی زنان تحقیقات معدودي انجام شده است که در ذیـل بـه   در زمینه 
 ي پیمایشـی در مقالـه ) 1387(پنـاه  صـمدیان و یـزدان  : شـود ها اشـاره مـی  اي از آنپاره

، »)مطالعه مـوردي شـهر کرمـان   (بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان «
بـا مشـارکت رسـمی    ) وضعیت تأهـل و تحصـیالت  (اي رهاي زمینهاند که متغیداده نشان

هاي خانوادگی بـا مشـارکت غیررسـمی    از سوي دیگر، ویژگی.دار داشته استرابطه معنی
گرایی، نگـرش  در میان عوامل فرهنگی، امید به آینده، عام. دار داردي مثبت و معنیرابطه

هـا هـم بـا مشـارکت     تفاده از رسانهمیزان اس. جنسیتی نیز با مشارکت رسمی رابطه دارد
  . ]16[دار داردرسمی و غیررسمی رابطه معنی

ي روابــط و هــا، شــبکهارزش«ي پیمایشــی در مقالــه) 1384(راد و حســینی قــانعی 
هـاي فرامـادي در   انـد کـه هرچـه ارزش   ، نشـان داده »دولتیهاي غیرمشارکت در سازمان

هـاي  ها در سازمانتر و مشارکت آنآنان بیشي اجتماعی در جوانان بیشتر باشد، سرمایه
هـاي مـذکور، جوانـان داراي تحصـیالت و پایگـاه      بر مبناي یافته. تر استغیردولتی بیش

. هـاي غیردولتـی داشـته انـد    اقتصادي باالتر، مشـارکت بیشـتري در سـازمان    -اجتماعی
  . ]19[همچنین مشارکت دختران جوان کمتر از پسران جوان بوده است

، کـه بـر روي زنـان    »زنان و نهادهاي مدنی«ي پیمایشی در مقاله) 1383(لهی عبدال
ساکن در تهران، همدان و سیستان و بلوچستان به انجام رسیده، نشان داده اسـت زنـانی   

احترام ، امنیت، آزادي، برابـري و عـدالت کمتـري دارنـد، بیشـتر بـه         ،  که احساس دانایی
 غیـر  اینان به طور کلی توسل بـه نهادهـاي رسـمی و   آورند؛ زیرا مشارکت مدنی روي می

محسـنی و  . ]17[داننـد فایده می ها و منابع ارزشمند خود بیرسمی را براي تحقق آرمان
هـاي  ، مشـارکت در انجمـن  »مشارکت اجتمـاعی در ایـران  «در کتاب ) 1382(جاراللهی 



   105عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان                                   سنجش

   
 

عوامـل فرهنگـی   انـد کـه   علمی و فرهنگی را در ایران بسیار ضعیف دانسته و نشـان داده 
همچنـین   .هـا نقـش داشـته اسـت    بیش از عوامل اقتصادي در مشـارکت افـراد در گـروه   

  . ]20[تر از زنان بوده استمشارکت مردان به مراتب بیش
، نشـان داده  »مشـارکت اجتمـاعی زنـان   «ي پیمایشـی  در مقاله) 1382(طلب شادي

به مشارکت مدنی و باالترین  ترین میانگین مربوطاست که در میان انواع مشارکت، پایین
جـز مشـارکت مـذهبی    بـه . اي بـوده اسـت  میانگین، مربوط به مشارکت مـذهبی خیریـه  

ي دهندهاي، میانگین انواع مشارکت در سطح کمتر از متوسط قرار داشته که نشان خیریه
  . ]15[باشدگرایش بسیار اندك زنان جامعه مورد بررسی به مشارکت اجتماعی می

بررسـی عوامـل مـوثر بـر میـزان مشـارکت       «ي دکتـري  در رساله) 1382( پناهیزدان
گانـه  22سال و بـاالتر سـاکن منـاطق     18، که با روش پیمایشی بر روي زنان »اجتماعی

شهر تهران به انجام رسیده اسـت، نشـان داده اسـت کـه عوامـل خـانوادگی، شخصـیتی،        
  . ]24[دارد باز می کتمشار اجتماعی  و فرهنگی دست به دست هم داده و فرد رااز

منـابع اجتمـاعی،   : هـاي داوطلبانـه  عضویت در انجمـن «ي در مقاله) 2003( 2رنه بکر
هـاي ثانویـه بـه بررسـی سـهم عوامـل       ، بـا تحلیـل داده  »هاي سیاسیشخصیت و ارزش

اجتمــاعی ماننــد تحصــیالت، درآمــد، وابســتگی مــذهبی و ســرمایه اجتمــاعی و عوامــل 
هـاي داوطلبانـه پرداختـه    شخصیت در تبیین فعالیت در انجمـن شناختی مانند نوع  روان
تـري از  هاي مذکور، عوامل اجتماعی به مراتب نقـش تعیـین کننـده   بر مبناي یافته. است

  . ]25[عوامل روان شناختی در تبیین مشارکت مدنی زنان داشته است
کت سـرمایه اجتمـاعی و عوامـل مـرتبط بـا مشـار      «ي در مقاله) 2002( 3باب پرایس

هـاي داوطلبانـه در   نفـر از رهبـران انجمـن    32هـاي عمیـق بـا    ، با انجام مصاحبه»مدنی
هـا در چنـین   رغم تأکیـدات بـر نقـش فرهنـگ و ارزش     تگزاس، نشان داده است که علی

هـاي  هایی، عوامل اقتصادي در متأثر ساختن درگیري و فعالیـت افـراد در انجمـن   فعالیت
  . ]31[ستداوطلبانه اهمیت بیشتري داشته ا

                                                        
2 . Rene Bakker 
3 . Bob Price 
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اقتصـادي   -، عوامل مختلـف اجتمـاعی  »مشارکت سیاسی«میلبرث و گوئل، در کتابِ 
اقتصادي، تحصیالت، شغل، سن، وضـع تأهـل، قومیـت، ناحیـه و      -نظیر پایگاه اجتماعی

 هـا را در میـزان مشـارکت اجتمـاعی و سیاسـی مـؤثر      محل سکونت و عضـویت در گـروه  
  .]23[ دانند می

  ريهاي نظمرور دیدگاه. 3
از نظـر  . پـردازان اجتمـاعی بـوده اسـت    ي نظریهکیفیت روابط انسانی همواره دغدغه 

ي ي پیونـد دهنـده  هاي داوطلبانه به منزلـه یـک مـاده   ، کنش متقابل در انجمن4توکویل
کنـد، ایـن پیونـدها در مقابـل     اجتماعی است که به پیوند دادن افراد به هـم کمـک مـی   

مراتبـی را  تـر و سلسـله  ري قرار دارد کـه روابـط سـنتی   پیوندهاي رسمیِ موقعیتی و اجبا
دیدگاه توکویل درباره روابط اجتماعی به عنـوان منبـع معنـا و نظـم،     . ]6[کنندحفظ می

دورکـیم، پیونـدها و مناسـبات اجتمـاعی را بـه      . ]17[بعدها در کار دورکیم منعکس شد
بـه  . گـردد و همبسـته مـی   نمود که بر بنیان آن، جامعه ساختههایی تلقی میمثابه رشته

هـاي اجتمـاعی و   بنـدي  تقسـیم کـار اجتمـاعی و گـروه     در جوامع مـدرن،  زعم دورکیم،
ايِ منبعث از آن، عاملی در استوار نمودن پیونـدهاي اجتمـاعی و برقـراري    نهادهاي حرفه

  . ]12[ها می باشدهمبستگی اجتماعی با حفظ تفاوت
  هاي انجمن، مشارکت و بـه هـم  باً بر ارزشغال 5مدنیهاي مربوط به مشارکت دیدگاه 

مـدنی در  طرح مفهوم مشارکت . ]7[پیوستگی و نیز بر پتانسیل عمل جمعی تمرکز دارند
ـ نزد اندیشمندان متأخر متناسب با قدرت نفوذ و کارکردهاي آن رشد فزاینـده  خـود   هاي ب

شـارکتی نـام   ي ماز جامعـه جدیـد بـه عنـوان جامعـه      6گرفته است؛ چنان که دانیل لرنر
  . ]29[برد می

                                                        
4 . Tocqueville 
5. Civic Participation 
6 . Lerner 
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 اتصالی اجتماعی سرمایه هايمؤلفه از یکی عنوان به مدنی مشارکت تئوري يتوسعه 
 روابـط  پاتنـام، . اسـت  7پاتنـام  رابـرت  پژوهشـی  مطالعـات  وامدار چیز ازهر بیش فراگیر و

 معرفـی  اجتمـاعی  سـرمایه  جـزء  ترینبنیادي را یکدیگر با آنان تعامالت و افراد اجتماعی
 سـازد  مـی  مطـرح  همیـاري  و اعتمـاد  هنجارهاي خاستگاه عنوان به را هاشبکه و کندمی

]2،3[ .  
توان به دو صـورت زیـر مـورد    را می) داوطلبانه(نظر پاتنام، اشکال مشارکت مدنی  از 

هـا،  ي عضـویت در سـازمان  کـه در برگیرنـده  ) انجمنـی (نخست، نهادي : مطالعه قرار داد
ریـزي شـده در یـک زمـان و مکـان      هاي برنامـه با فعالیت) هاباشگاه(ها ها و کلوپانجمن

درگیـري  : ي دو نوع استمشخص است و ثانیاً، مشارکت غیررسمی، که خود در برگیرنده
بـا فواصـل نـامنظم، مثـل همکـاري بـا        هـاي گروهـی  شامل مشارکت در فعالیت: اتفاقی
شـود و مشـارکت   یل مـی هایی که در جهت کمک به محرومین و افراد خاص تشـک  خیریه
هایی است کـه بـه صـورت مؤسسـه و     مند و فعالیت در گروهشامل مشارکت قاعده: پایدار

  . اندسازمان نیستند ولی نسبتاً دائمی و همیشگی
 تأکیـد  مـورد  را آن يچندگانـه  ابعاد و اجتماعی سرمایه متفاوت اشکال وجود پاتنام،

 سـرمایه . دهـد مـی  قـرار  ، 9اتصـالی  مقابـل  در را 8محـدود  اجتمـاعی  سـرمایه  و داده قرار
 سـن،  قومیـت،  جهات از افراد مشابه که است اجتماعی سرمایه از نوعی محدود، اجتماعی
 سـرمایه  از شـکل  ایـن . دهـد مـی  پیونـد  به یکدیگر آن نظایر و اجتماعی طبقه جنسیت،
 هـاي هویت گیريشکل به منجر تواندمی که شودمی دیده همگون هايگروه در اجتماعی
 اجتمـاعی  اي شبکه بر اتصالی، اجتماعی سرمایه مقابل، در. گردد 11نظرتنگ و 10انحصاري

 کنـد می مرتبط یکدیگر به را جامعه گوناگون هايبخش از مشابه غیر افراد که دارد اشاره
  طرفـی  از سـرمایه  نـوع  ایـن  گـردد،  موجـب  را تعصـب  از فارغ و باز هايهویت تواندمی و

 در موجـود  منـابع  بـه  یـابی  دست دیگر طرف از و انگیزدمی بر را یافته یمتعم هايهمیاري
                                                        

7 .Putnam 
8 . Bonding Social Capital 
9 . Bridging Social Capital 
10. Exclusive 
11 . Narrow Selves 
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 سرمایه مثبت بیرونی آثار بنابراین. کندمی ممکن را اطالعات انتشار و تروسیع هايشبکه
  . ]33[است محتمل نوع این در بیشتر اجتماعی

 هـاي مـدنی و ارتباطــات   ي اصـلی پاتنـام، تحلیـل زوال و کــاهش مشـارکت    دغدغـه  
از نظـر پاتنـام، ثبـات سـاکنان در تبیـین پیونـدهاي       . اجتماعی در جوامع معاصـر اسـت  

بـه زعـم وي، اقامـت طـوالنی و     . شوداجتماعی افراد با یکدیگر عامل کلیدي محسوب می
کند، تعداد دوسـتان را   ها را از یکدیگر بیشتر می مالکیت منزل مسکونی، شناخت همسایه

هـاي محلـی را تقویـت     شـارکت در رخـدادها و فعالیـت   دهد و م در همسایگی افزایش می
. شـود ي روابط اجتماعی می، موجب اختالل در شبکه12در مقابل تحرك ساکنان. کند می

بـه دلیـل   . هـاي اجتمـاعی دارنـد   ثبات فرصت کمتري براي تمـاس افراد در اجتماعات بی
نخواهـد داشـت،   هـا دوام زیـادي   یآگاهی از شرایط متغیر و آگاهی از این امر کـه دوسـت  

پاتنام هـم  . دهندهاي محلی از خود نشان نمیاي براي ایجاد دوستیها تمایل و انگیزه آن
هاي زمانی و فشـارهاي اقتصـادي   تأثیر محدودیت: چنین به عوامل زیر اشاره نموده است

هایی که والدین هر دو شـاغلند، میـزان حضـور زنـان در نیـروي کـار،        به ویژه بر خانواده
هـاي الکترونیکـی و از همـه بیشـتر     نشینی و پراکنـدگی شـهر، تـأثیر سـرگرمی    حاشیه 

تلویزیون در خصوصی کردن اوقات فراغت، تغییرات نسلی، کاهش میزان ازدواج، افـزایش  
بـه زعـم پاتنـام، متـأهلین و والـدین در      . نرخ طالق، کاهش نرخ دستمزد واقعـی و غیـره  

اجتمـاعی بیشـتر از دیگـران مشـارکت     هاي طبقـه متوسـط، معمـوالً بـه لحـاظ       خانواده
پاتنام، اعتماد را مقوم مشارکت مدنی دانسته و معتقد اسـت کـه آنچـه باعـث     . ]33[دارند

هـاي اجتمـاعی و   شود اعتمـادي اسـت کـه در قالـب همکـاري     میزان باالي مشارکت می
  . ]28[شودتعاونی ایجاد می

  چارچوب نظري پژوهش. 4
ي عوامل مـؤثر  نظري ارائه شده مدل زیر براي مطالعهدر این مقاله از تلفیق مباحث   

بـر اسـاس مـدل کلـی تحقیـق، متغیرهـاي       . در مشارکت مدنی زنان تدوین شـده اسـت  

                                                        
29. Residential Mobolity 
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شامل وضع تأهل، سطح تحصـیالت  (و موقعیت اجتماعی زنان ) نظیر سن(اي زنان  زمینه
و کیـف  مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرهاي دیگـر، در کـم   ) و ثبات محل سکونت

اي و موقعیـت  ي بعـدي متغیرهـاي زمینـه   در مرحلـه . گـذارد مشارکت مدنی زنان اثر می
میـزان  ) 1: این متغیرها عبارتند از. گذارنداجتماعی زنان بر چهار دسته از متغیرها اثر می

هـاي جمعـی،   باشد، مانند امکانات مادي، مهـارت منابع مختلفی که در دسترس زنان می
گسـتره روابـط اجتمـاعی زنـان کـه شـامل       ) 2زان حمایـت اطرافیـان؛  اوقات فراغت و می

سـطح و میـزان اعتمـاد    ) 3باشـد؛ هاي روابط اجتماعی غیررسمی و رسمی زنان می شبکه
  اجتمــاعی زنــان کــه شــامل اعتمــاد شخصــی، اعتمــاد تعمــیم یافتــه و اعتمــاد رســمی 

حضـور و مشـارکت    میزان اثربخشی اجتماعی که شامل باور به اثر بخشی) 4باشد؛ و می 
هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ این متغیر صرفاً ماهیتی ذهنی نداشـته  در عرصه

. باشـد ي مشارکت اجتماعی و مدنی در مقام عمل نیـز مـی  و به نوعی در ارتباط با تجربه
بعضـی  . گذارنداین چهار دسته از متغیرها نیز در میزان و نوع مشارکت مدنی زنان اثر می

متغیرهـا نظیـر میـزان منـابع در دسـترس، در گسـتره روابـط اجتمـاعی، میـزان           از این
متغیـر گسـتره روابـط اجتمـاعی نیـز در      . اثربخشی اجتماعی و سطح اعتماد تأثیر دارنـد 

کـه اشـاره شـد،     چنان. سطح اعتماد اجتماعی و میزان اثر بخشی اجتماعی نیز تأثیر دارد
ن حوزه طراحـی شـده اسـت، ممکـن اسـت      این مدل بر اساس نظریات مطرح شده در ای

  . هاي تجربی حاصل از تحقیق آن را تأیید یا رد نمایدداده
  مدل تحلیلی عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان. 1نمودار 

  
  

       

  

 اعیاجتم اثربخشی )سن( ايزمینه متغیرهاي

 مدنی مشارکت اجتماعی روابط گستره دسترس در منابع

 اجتماعی عتمادا

  اجتماعی موقعیت
 و سکونت تأهل،ثبات وضع(

 )تحصیالت
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  هاي تحقیقفرضیه. 5
رسد بین میزان منابع در دسترس زنان بـا مشـارکت مـدنی رابطـه وجـود      به نظر می -1

د؛ هر چه میزان منابع در دسترس زنان بیشتر باشد، میزان مشـارکت مـدنی آنـان    دار
  بیشتر است

رسد بین میزان اثربخشی اجتماعی زنان با مشـارکت مـدنی رابطـه وجـود     به نظر می -2
تـر باشـد، میـزان مشـارکت مـدنی      دارد؛ هر چه میزان اثربخشی اجتماعی زنان وسیع

  . آنان بیشتر است
سد بین گستره روابط اجتماعی زنان با مشارکت مدنی رابطه وجـود دارد؛  ربه نظر می -3

تر باشد، میزان مشارکت مدنی آنان بیشـتر  هر چه گستره روابط اجتماعی زنان وسیع
  . است

رسد بین میزان اعتماد اجتماعی زنان با مشارکت مـدنی رابطـه معنـاداري    به نظر می -4
عی زنان بیشتر باشد، میـزان مشـارکت مـدنی    وجود دارد؛ هر چه میزان اعتماد اجتما

  . آنان بیشتر است
وضـع تأهـل، ثبـات سـکونت، و سـطح      (رسد بین موقعیت اجتماعی زنـان  به نظر می -5

  . با مشارکت مدنی رابطه وجود دارد) تحصیالت
رسد بین سن با مشارکت مدنی رابطه وجود دارد؛ هرچه سن زنـان بیشـتر   به نظر می -6

  . ارکت مدنی آنان بیشتر استباشد، میزان مش

  شناسی پژوهشروش. 6
  متغیرها سازيعملیاتی و نظري تعاریف. 1- 6 

 مسـائل  بـه  منـدي عالقـه   عمـومی،  موضـوعات  در فعـال  مشارکت :مدنی مشارکت 
 پژوهش در. ]32[باشدمی عمومی هايفعالیت و مباحث در گیرشدندر آمادگی و عمومی
 مشـارکت  ابعـاد  در زنان مدنی مشارکت  ،]27،17، 33 [با تاسی از منابع موجودحاضر، 

تخصصـی، اولیـاء و مربیـان،     و علمـی  هايانجمن در عضویت یا عادي همکاري( انجمنی
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ادبی، هنري و موسیقی، اسـالمی، باشـگاه ورزشـی یـا تفریحـی، شـوراي صـنفی، حـزب         
ب مردمـان آسـی   بـه   کمـک ( ايخیریـه  مشارکت ،]30[)احمروتشکل سیاسی، و هالل

 ،)نیازمندان،  جشن نیکوکاري، طـرح تکـریم ایتـام   صدقه به ، سالمندان و معلوالندیده، 
 مشـارکت همیارانـه   و) مذهبی و دینی هاي فعالیت در فرد حضور( مشارکت مذهبی

قرض دادنِ وسایل خانه و پول به همسایگان و دوستان، مراقبت از خانـه همسـایگان در   (
در اختیار گذاشتن خانه براي برپایی مراسم عزاداري و زمان مسافرت، ضمانت مالی آنان، 

عملیاتی در سطح ترتیبی و سازي مفهوم )یا عروسی، مراقبت از کودك و سالمند همسایه
  . است شده

هاي اجتمـاعی افـراد   در تبیین پیوند) اقامت طوالنی (ثبات ساکنان  :سکونت ثبات
مدت اي و بر حسب ر، در سطح فاصلهاین متغی. آیدبا یکدیگر عامل کلیدي به حساب می

  . مورد سنجش قرار گرفته استسال گذشته  5زمان اقامت در یک محل ثابت در 
 دیگـر  بـا  افراد اجتماعی مناسبات و روابط ثغور و حدود بر :اجتماعی روابط گستره

 اجتمـاعی  روابـط  قالـب  در اجتماعی، روابط گستره. ]34[رددا داللت اجتماعات و هاگروه
 و) همسـایگان  و ،دوسـتان  ،خویشـان  بـا  عـاطفی  و فکري روابط( غیررسمی هايبکهش با

 نماینـدگان  دادسراها، و دادگاه پلیس، مسلح، نیروهاي دولتی، نهادهاي با ارتباط( رسمی
  . ]11،13[است شده عملیاتی ترتیبی سطح و در سازي مفهوم) مجلس

اهـداف از پـیش    معطـوف بـه   اثربخشـی  احساس: اثرگذاري یا اثربخشی احساس
رود وکارهاي تعریـف شـده و قابـل دسـترس اسـت کـه انتظـار مـی        تعیین شده و با ساز

. اي داشته باشـند کنشگران داراي این نوع احساس در تحقق اهداف نقش مثبت و سازنده
این متغیر از طریق احساس توانمندي وتاثیرگذاري بر محیط اطراف و عناصـر مـرتبط بـا    

  . ] 4[د سنجش قرار گرفته استآن در سطح ترتیبی مور
اعتمـاد بـه وابسـتگان و    (شخصـی اعتمـاد  این متغیر در سه سطح  :اجتماعی اعتماد

اعتمــاد تعمــیم  ،)هــامحلــیهــم و فامیــل، دوســتان و آشــنایان، همســایگان، همکــاران
اعتمـاد بـه نیـروي     (نهـادي  داعتمـا  و)داشتن حسن ظن نسـبت بـه افـراد جامعـه    (یافته
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 )...و هـا، دادگـاه و محـاکم قضـایی،    نمایی و رانندگی، کارمندان بانکانتظامی، پلیس راه
  .]13[ عملیاتی شده استدر سطح ترتیبی مفهوم سازي و 

 در راحتـی  احسـاس (جمعـی  هـاي مهـارت  در ابعـاد  متغیر، این :دسترس در منابع 
 حمایـت  ،)مـردان  و زنـان  از متشـکل  رسـمی  و غیررسـمی  هـاي  جمـع  در گفـتن  سخن

 که ساعاتی تعداد(فراغت اوقات ،)هاي مشارکتی و مدنی زناندادن به فعالیتبها(اطرافیان
 منـابع  میـزان  و )بپردازنـد  شـان دلخـواه  هـاي فعالیـت  به تا داشته آزاد وقت روز در زنان

مفهوم سازي و در سطوح  )دارد را آن کردن هزینه اختیار خود فرد که پولی میزان(مادي
  . ]4[استاي عملیاتی شده ترتیبی و فاصله

  هاداده گردآوري ابزار پایایی و اعتبار .6-2
 نقطه از گرفتن بهره با سؤاالت صوري اعتبار ابتدا نامه،پرسش اعتبار بردن باال براي

 سؤاالت تدوین در براین، عالوه. گرفت قرار بررسی مورد نظران صاحب مشاورت و نظرات
 و داخلی فراگیر هايپرسشنامه رد که مشابهی ازسؤاالت اصلی هايمقیاس هايگویه یا

 براي که جاآن از بعد، مرحله در. شد استفاده بود گرفته قرار استفاده مورد خارجی
 استفاده هاشاخص 13اعتباریابی روش از بود، سازيشاخص به نیاز ها،داده تحلیل و تجزیه

. فتگر قرار استفاده مورد شاخص ساختن براي مناسب هايمعرف طریق این از و شد
. گردید استفاده ،14گویه تحلیل روش از مذکور هايشاخص درونی اعتبار سنجش براي
 1جدول.شد استفاده آلفا یا پایایی ضریب از پرسشنامه هايمقیاس پایایی تحلیل براي
  . دهدمی نشان را پایایی تحلیل نتایج

  
  
  
  
  

                                                        
13. validation 
14. item analysis 
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 تحقیق اصلی متغیرهاي پایایی تحلیل نتایج. 1 جدول

 پایایی آزمون ها گویه دتعدا  نام شاخص
 90/0 56 مشارکت مدنی
  73/0  6  ايمشارکت خیریه

  74/0  6  مشارکت مذهبی
  76/0  6  مشارکت همیارانه
 79/0 19 اعتماد اجتماعی

 72/0 8 گستره روابط اجتماعی
  81/0  9  احساس اثربخشی
  75/0  7  منابع در دسترس

  تحقیق روش. 6-3
کمی و با استفاده از روش پیمایشی به انجام  شناسیاین پژوهش در چارچوب روش 

 از استفاده با و گردآوري چندگانه هايتکنیک با نیاز مورد هايداده. رسیده است
 انواع توصیف از پس که طوري به است؛ گرفته قرار تحلیل مورد کمی هايتکنیک

 تحلیل جمله از متغیره چند تحلیل هايتکنیک از استفاده با زنان، مدنی مشارکت
 متغیر تغییرات بینی پیش و تبیین در مستقل متغیرهاي از هریک سهم رگرسیون،

  . است شده مشخص و تعیین وابسته

  جامعه آماري و روش نمونه گیري. 6-4
ي اول متـأثر از اجتماعـات و   که، الگوي روابط اجتماعی زنان در وهلـه با اذعان به این 
 18زنان واقع در سـنین  . انتسابی و محولی دارد هاي نخستین بوده و عمدتاً ماهیتیگروه

هاي متداخل، امکان بازاندیشـی  پذیري ثانویه و عضویتسال به باال به دلیل تجربه جامعه
یابنـد؛ امـري کـه در سـنین بـاال،      هاي تعامالتی و پذیرش هویت ثانویه میو بسط شبکه

هـاي روابـط   تغییـر الگـو   سالگی و بیشتر کم رنگ و بـا مقاومـت در مقابـل    45ویژه در  به
بدین جهـت، جامعـه   . ]8[اجتماعی تثبیت شده و انتسابی و هویت هاي اولیه همراه است

طبـق  . ي شـهر الشـتر در نظـر گرفتـه شـد     سـاله  45تـا   18آماري پژوهش حاضر زنان 
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تـا   18ي نفر در رده 9841نفري شهر الشتر،  30257، از جمعیت 1390سرشماري سال
در . آمـد  به دسـت  نفر 370نمونه حجم کوکران، فرمول اساس بر. اندسال قرار داشته 45

این پـژوهش بـا مـدنظر قـراردادن محـدودیت زمـانی و مسـأله دسترسـی بـه چـارچوب           
منـاطق  » سـطح برخـورداري  «گیري یا فهرست زنان و همچنین بـا لحـاظ نمـودن     نمونه

رد توجـه قـرار   مـو » اياي چند مرحلـه احتمالی خوشه«شهري الشتر، روش نمونه گیري 
 . گرفته است

  پژوهش هايیافته. 7
  یانگو پاسخ اجتماعی موقعیت و جمعیتی هايویژگی .7-1

 گروه در درصد 9/35که دارد قرار سال 45-18 بین پژوهش این نمونه جمعیت 
 -38( سنی گروه در بقیه و) 27 – 18( سنی گروه در درصد 2/39و) 37 - 28( سنی

 7/5 و متأهل درصد 9/58 مجرد، درصد 4/35 اجتماعی، عیتموق لحاظ به. اندبوده) 45
 درصد 21 /6 و ابتدایی، سواد بی درصد4/2 تحصیالت، سطح نظر از. بودند مطلقه درصد

 و لیسانس، تا دیپلم فوق درصد 3/44 دیپلم، تا متوسطه درصد2/29 سیکل، و راهنمایی
 درصد2/46سکونت، ثبات ظرن از. بودند باالتر و لیسانس فوق تحصیالت داراي درصد4/2
 محل گذشته سال 5 طی در که معنا، بدین بودند؛ برخوردار سکونت ثبات از زنان از

) بیشتر و بار 3( درصد3/20و) بار 2 تا 1( درصد5/33 بودند، نداده تغییر را خود سکونت
  . بودند داده تغییر را خود سکونت محل

  زنانتوصیف آماري شاخص و ابعاد مشارکت مدنی . 7-2
 نشان را زنان مدنی مشارکت ابعاد و شاخص معیار انحراف و میانگین 2جدول

 است درصد 23/59 معادل مدنی مشارکت میانگین آمده دستبه نتایج برمبناي. دهد می
 مشارکت ابعاد میان در .شودمی ارزیابی متوسط 100 تا صفر مقیاس یک مبناي بر که

 اي،خیریه مشارکت آن از پس و داشته اياولیه و محوري جایگاه مذهبی مشارکت مدنی،
 . اندگرفته قرار انجمنی و همیارانه
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  مدنی مشارکت دهنده تشکیل 15شاخص هايآماره. 2 جدول

  مدنی مشارکت ابعاد
  هاآماره

  معیار انحراف  میانگین
  24/4  6/31  انجمنی مشارکت
  49/5  8/63  ايخیریه مشارکت

  61/4  6/70 مذهبی مشارکت
  01/7  43/65 همیارانه رکتمشا

  93/15  23/59  مدنی مشارکت ترکیبی شاخص

  توصیف آماري متغیرهاي مستقل. 7-3
  اثربخشی میزان و اجتماعی اجتماعی، اعتماد روابط گستره. 1- 3- 7

نمونه،  جمعیت از درصد 9/88 میان در غیررسمی روابط 3 جدول اطالعات بنابر 
 و محدود روابط نمونه، جمعیت از درصد 2/58. بود پایین درصد1/11در و باال به متوسط
 و مالقات گفتگو، آنان درصد 8/41فقط و داشته دولتی نهادهاي و ادارات با پایینی
 روابط به مربوط هايگویه ترکیب از. داشتند اجرایی و اداراي مسئوالن با مکاتبه

 گستره .است شده حاصل اجتماعی روابط گستره ترکیبی شاخص رسمی، و غیررسمی
 روابط بررسی، مورد زنان درصد 1/25. باشدمی متوسط زنان میان در اجتماعی روابط

 33 و متوسط حد در اجتماعی روابط درصد هم داراي 9/41. داشتند محدودي اجتماعی
   .داشتند باال اجتماعی روابط آنان درصد

 در شخصی اعتماد :بر این قرار است ،) اجتماعی اعتماد( اجتماعی روابط کیفیت
 پایین درصد6/17 در تنها و باشدمی باال به متوسط نمونه جمعیت از درصد 4/82 میان
 درصد 2/83میان در نهادي اعتماد زنان، میان در رسمی روابط نازل سطح وجود با. است

                                                        
انـد، صـفر بـه معنـاي      تنظیم شـده  100ها بر مبناي مقیاس صفر تا به منظور سهولت فهم، شاخص. 15

 . به معناي باالترین میزان مشارکت مدنی است 100کمترین و 
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 بر عالوه. باشدمی پایین درصد8/16 در تنها و باشدمی باال به متوسط نمونه، جمعیت از
 به متوسط رو یافتهتعمیم اجتماعی اعتماد نمونه، جمعیت از درصد 8/37 میان در این،
 میان در اجتماعی اعتماد ترکیبی شاخص. باشدمی پایین درصد 2/62در و باشدمی باال
. باشدمی پایین درصد 1/5در تنها و باال رو به متوسط نمونه، جمعیت از درصد9/94

 در و متوسط درصد9/40در پایین، نانز از درصد 6/37در اثربخشی احساس چنین، هم
  . باشدمی باال درصد5/21

 مستقل متغیرهاي شاخص درصد و فراوانی توزیع. 3 جدول

  درصد  فراوانی  ها گزینه  متغیرها  درصد  فراوانی  ها گزینه  متغیرها

  غیررسمی روابط

  پایین
  متوسط

  باال
  جمع

41  
175  
154  
370  

1/11  
3/47  
6/41  

100  

  شخصی اعتماد

 پایین
 وسطمت

  باال
  جمع

65 
172 
133  
370  

6/17 
5/46 
9/35  

100  
  5/61  میانگین  مرکزي شاخص  4/66  میانگین  مرکزي شاخص

  رسمی روابط

  پایین
  متوسط

  باال
  جمع

215  
96  
59  
370  

2/58  
9/25  
9/15  

100  

  نهادي

 پایین
 متوسط

  باال
  جمع

62 
229 
79  

370  

8/16 
9/61 
3/21  

100  
  2/61  میانگین  يمرکز شاخص  3/29  میانگین  مرکزي شاخص

 ترکیبی شاخص
 روابط گستره

  اجتماعی

  پایین
  متوسط

  باال
  جمع

93  
155 
122 
370  

1/25  
9/41  

33  
100  

  یافتهتعمیم

 پایین
 متوسط

  زیاد
  جمع

230 
113 
27  

370  

2/62 
5/30 
3/7  

100  
  9/56  میانگین  مرکزي شاخص  7/46  میانگین  مرکزي شاخص

 اعتماد شاخص
  اجتماعی

 پایین
 متوسط

  زیاد
  عجم

19  
171  
180  
370  

1/5  
3/46  
6/48  

100  

 احساس
  اثربخشی

 پایین
 متوسط

  باال
  جمع

138 
150 
79  
367  

6/37  
9/40  
5/21  

100  
  3/51  میانگین  مرکزي شاخص  2/60  میانگین  مرکزي شاخص
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  زنان دسترس در منابع ابعاد و شاخص آماري توصیف. 2- 3- 7
ـ  مدنی، هايفعالیت براي الزم هايمهارت از یکی   در کـردن  صـحبت  در فـرد  اییتوان
. اسـت  مختلط یا زنان خاص رسمی هايجمع در و بزرگ و کوچک خانوادگی، هايجمع
 متوسط مهارت از درصد8/44 پایین، مهارت از زنان درصد 1/34که دهدمی نشان هاداده

 . برخوردارند جمع در کردن صحبت در باالیی مهارت از زنان درصد1/21فقط و
ــات بعــد در  ــان از درصــد2/2حــدود فراغــت، اوق  نداشــتند، فراغــت وقــت هــیچ زن

 سـاعت فراغـت   3 تـا  2داراي  درصـد 29 حـدود  فراغـت،  ساعت 1درصد داراي 12حدود
 تـا  داشـتند  آزاد وقت و بیشتر ساعت 5درصد حدود  4/35و ساعت فراغت4درصد 4/21و

 مـورد  مـدنی  و اجتمـاعی  هـاي فعالیـت  اگر بنابراین،. بپردازند شاندلخواه هايفعالیت به
  . دارند کار این براي توجهی قابل وقت گیرد قرار زنان اقبال و عالقه

 در زنان، اجتماعی هايفعالیت از) والدین و همسر( اطرافیان حمایت میزان
 بوده زیاد حد در درصد9/47 در و متوسط حد در درصد1/44در و پایین درصد1/31

 یا نداشتند اختیار در پولی یا یانگو پاسخ درصد49 به نزدیک مالی، وضعیت نظر از. است
ضروري  هايخرج از پس که این یا و آورندمی کم هم ضروري هايخرج براي حتی

 براي مناسبی وضعیت در زنان این گروه از بنابراین،. ماندنمی برایشان پولی خانواده،
 از پس که اند اظهار داشته درصد33 به نزدیک. ندارند قرار مدنی هايفعالیت در مشارکت

 در خواستندمی پول چقدر درصد4/18و ماندمی برایشان پول قدري ضروري هايخرج
 براي مناسبی وضعیت در مالی لحاظ از زنان از نیمی رفتههمروي. داشتند اختیار
 درصد3/27 زنان، دسترس در منابع ترکیبی شاخص مبناي بر. هستند مدنی هايفعالیت

 منابع داراي درصدآنان4/21 و متوسط منابع داراي درصد 3/51 کم، منابع داراي زنان
 نوع این در مشارکت براي را وضعیت ترینمناسب و بوده مدنی هايفعالیت براي زیاد

 . داشتند هافعالیت
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  اجتماعی روابط گستره و دسترس در منابع میزان ابعاد و شاخص درصد و فراوانی توزیع. 4 جدول
  درصد  فراوانی  ها گزینه  متغیر  درصد  وانیفرا  ها گزینه  متغیر

 حمایت
  اطرافیان

  ۱/۳۱  ۱۱۳  كم
مهارت 

هاي  
  جمعي

  ۱/۳۴  ۱۲۶  كم
  ۸/۴۴  ۱۶۶  متوسط  ۱/۴۴  ۱۶۰  متوسط

  ۱/۲۱  ۷۸  زياد  ۸/۲۴  ۹۰  زياد
  ۱۰۰  ۳۷۰  جمع  ۱۰۰  ۳۶۳  جمع

وقت 
آزاد در 

  روز

  2/2  8  اصالً

وضع 
  مالي

  5/9  35  پولي در اختيار ندارد

براي خرج هاي ضروري   9/11  44  عتسا یک
  5/10  39  آوردکم مي

هاي ضروري پس از خرج  1/11  41  دوساعت
  9/28  107  ماندچيزي نمي

هاي ضروري پس از خرج  18  67  ساعت سه
  7/32  121  ماندقدري پول مي

هر چه قدر پول بخواهد در   4/21  79  چهارساعت
  4/18  68  دارد اختيار

 ساعت پنج
  100  370  جمع  4/35  131  بیشتر و

  100  370  جمع

  منابع
 در

  دسترس

 کم
 متوسط

  زیاد
  جمع

101 
190 
79  
370  

3/27 
3/51 
4/21  

100  

        

  متغیره دو تحلیل. 7-4

 با زنان مدنی ، مشارکت5متغیره در جدول شماره  دو هايتحلیل نتایج اساس بر
 اعتماد اجتماعی، طرواب گستره تحصیالت، سطح سکونت، ثبات تأهل، وضع سن،

 . دارد معناداري يرابطه دسترس در منابع و اثربخشی، احساس اجتماعی،
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  مدنی مشارکت با مستقل متغیرهاي همبستگی ضرایب. 5 جدول

 سطح  کندال ضریب  متغیرها
 سطح  اسکور کاي  معناداري

  معناداري
  000/0  75/19  000/0  145/0  سن

  000/0  46/11  003/0  101/0  وضع تأهل
  048/0  65/8  048/0  069/0  سکونت ثبات
  000/0  45/24  000/0  18/0  تحصیالت سطح
  000/0  04/195  000/0  584/0  دسترس در منابع
  000/0  5/141  000/0  506/0  اجتماعی روابط گستره

  000/0  72/119  000/0  494/0  اجتماعی اعتماد
  000/0  22/123  000/0  481/0  اثربخشی احساس

  مدنی مشارکت با مرتبط عوامل يمتغیره چند ونیرگرسی تحلیل. 7-5
 مستقلی متغیرهاي از یکی ، مستقل متغیرهاي میان از 6 جدول هايداده اساس بر 

 تبیین را تغییرات از مقدار بیشترین و داشته مستقل اثر زنان مدنی مشارکت روي که
 از متغیر این تايب ضریب که این به توجه با. است زنان دسترس در منابع میزان کند،می

 متغیر. است داشته وابسته متغیر روي بر را اثر بیشترین است، بیشتر بتا ضرایب همه
 بتاي ضریب. باشدمی اجتماعی روابط گستره است شده معادله وارد که بعدي مستقل

 ضریب رگرسیون، معادله به متغیر این شدن اضافه با. است بوده) 321/0( متغیر این
 حدود هم با متغیر دو این یعنی. است یافته افزایش) 452/0( به) 374/0( از تعیین

 وضع اثربخشی، احساس متغیرهاي. کنندمی تبیین را وابسته متغیر تغییرات از درصد45
 از ترتیب، بدین. اندگرفته قرار اثرگذاري و اهمیت بعدي مراتب در سن و تأهل

 بقیه و تأیید فرضیه 5متغیره،  چند رگرسیونی تحلیل در شده مطرح اصلی هاي فرضیه
 را زنان مدنی مشارکت تغییرات درصد 54 حدود هم با مستقل متغیر وپنج شدند رد

 . کنندمی تبیین
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  زنان مدنی مشارکت شاخص متغیره چند رگرسیونی تحلیل ضرایب. 6جدول

 مقدار  مستقل متغیر نام
  F ضریب

 ضریب مقدار
Beta  

 سطح
  معناداري

 R Square مقدار
  معیتج

  374/0  00/0  612/0  289/212  دسترس در منابع میزان
  452/0 00/0  321/0  655/143  اجتماعی روابط گستره

  483/0 00/0  317/0  756/111  اثربخشی احساس
  495/0 03/0  117/0  079/88  تأهل وضع

  542/0 00/0  281/0  401/85  سن

  گیري نتیجه و بندي جمع. 8
 مطرح فرضیه6 مدنی، مشارکت با مرتبط تجربی و آثارنظري مبناي بر نوشتار این در

 ي مرحله در باال شدت و معناداري سطح در تحقیق فرضیات. گرفت قرار آزمون مورد و
 مشارکت با ضعیفی رابطه متغیرها از برخی چند هر گرفتند، قرار تأیید مورد بررسی اول

 يرابطه بررسی یعنی تبیین، دوم مرحله در فرضیات از تعدادي. دادند نشان زنان مدنی
چندمتغیره، بررسی  رگرسیونی تحلیل يوسیله به مدنی مشارکت با مستقل متغیرهاي

 مدنی مشارکت با قبولی قابل و معنادار و مستقل يرابطه که دادند نشان نتایج ،نشدند
 اندازه چه تا که آیدمی پیش نظري مباحث هاتحلیل این مبناي بر طبعاً. ندارند زنان

 است؟ برخوردار تبیین قدرت از زنان مدنی مشارکت تبیین در نظري، و مفهومی دستگاه
 فرد آن تحلیل واحد و خُرد تحقیق، این در تحلیل سطح که گرفت نظر در باید البته
  . اندبوده سطح این در نیز شده مطرح فرضیات و هانظریه و بوده
 این قالب در. بود جتماعیا موقعیت و جایگاه به مربوط تحقیق، هايفرضیه از یکی 

 مشارکت میزان بر تأهل وضعیت و تحصیالت، سطح سکونت، ثبات چون عواملی متغیر،
 تبیین در ساکنان ثبات متغیر پاتنام، مفهومی دستگاه در. گرفت قرار بررسی مورد مدنی

با  پژوهش این در. شودمی محسوب کلیدي عامل یکدیگر با افراد اجتماعی پیوندهاي
 وسیله به زنان مدنی مشارکت میزان بر سکونت تغیرهاي دیگر، اثر متغیر ثباتکنترل م

 معناداري يرابطه مستقل طور به سکونت ثبات که شد معلوم و شد خنثی متغیرها سایر
 این چند هر که گرفت نتیجه توانمی نظري لحاظ از. ندارد زنان مدنی مشارکت با
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 تبیین براي ولی باشد،می برخوردار ربیتج اعتبار از جوامع از برخی براي فرضیه
  . نیست برخوردار چندانی بیرونی اعتبار از ایرانی، شاید و الشتري زنان مدنی مشارکت

 بر تأهل وضعیت و تحصیالت، سطح چون عواملی معتقدند شناسانجامعه از بسیاري 
 مرحله در نیمد مشارکت با متغیر دو رابطه تأیید با. گذاردمی اثر مدنی مشارکت میزان

 رگرسیونی تحلیل در مدنی مشارکت با تأهل وضعیت رابطه شدن تأیید و تبیین اول
 غیرمستقیم طور به هم و مستقیم طور به هم متغیرها این که شد مشخص متغیره چند

 مؤید زنان، مدنی مشارکت با تأهل وضع رابطه تأیید. گذاردمی اثر مدنی مشارکت در
 رابطه سواد سطح ]23، 20[شده انجام مطالعات اکثر در. است ]33[پاتنام ينظریه

 به .نوشتار این رابطه تأیید نشد این در اما. دارد مدنی مشارکت میزان با قویی و مستیقم
 میزان باشد، بیشتر زنان سواد سطح چه هر که گفت تواننمی راحتی به کهطوري

 زنان مشارکت که گفت باید موضوع این توضیح در. است بیشتر آنان مدنی مشارکت
 این. نیست مهم چندان سواد فلذا دارد؛ مذهبی و خیرخواهانه يجنبه عمدتاً ایرانی
 حاضر تحقیق در دیگر، سوي از. است ]4[پناهی تجربی يمطالعه نتایج با همسو نتیجه

 و خیرخواهانه مذهبی، انجمنی، هايگونه در بعدي چند متغیر عنوان به مدنی مشارکت
-گونه بر تحصیالت سطح اثر حاضر، هايداده مبناي بر. است شده سازي مفهوم ههمیاران

 شاخص ساخت و هاآن ادغام با نتیجه در باشد،می متفاوت مدنی مشارکت مختلف هاي
 مطالعات مستلزم موضوعات، این شدن روشن. نمایندمی خنثی را یکدیگر ترکیبی،

  . است تريخاص
 در منابع رابطه مدنی، مشارکت انواع تبیین در شده مطرح هايفرضیه دیگر از

 قابل منابع میزان جایگاه مؤید حاصله نتایج. بود مدنی مشارکت میزان و زنان دسترس
 مطالعات و ]33، 4[جمعی مشارکت هاينظریه در افراد وسیله به کنترل و بسیج

 نی،مد مشارکت تبیین در شده مطرح هايفرضیه از دیگر یکی. است ]4،31[تجربی
 مطالعات مؤید فرضیه این تأیید. بود اجتماعی اعتماد و اجتماعی روابط گستره به مربوط
 گستره و پهنه با مدنی مشارکت نسبت خصوص در ]19[حسینی و راد قانعی تجربی
  . است اجتماعی روابط کیفی بعد عنوان به اجتماعی اعتماد و اجتماعی روابط
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 و کننده تسهیل عوامل به توانمی اکنون شده، آزمون فرضیات از استفاده با 
 عوامل رفع براي را پیشنهادهایی آن اساس بر و پرداخت زنان مدنی مشارکت بازدارنده
  . نمود مطرح زنان مدنی مشارکت ارتقاي یا کننده تسهیل عوامل تقویت و بازدارنده

 دنیم مشارکت شاخص دهنده تشکیل اجزاي یا اصلی هايمؤلفه به نگاهی در ابتدا
 رفتن باال طریق از زنان مدنی مشارکت افزایش که جاآن از .انداخته شده است زنان

 زنان بین در شانانواع و هاآن بر مروري باشد،می آن سازنده اجزاي از یک هر میزان
 از یکی. نماید می ترآماده بازدارنده و کننده تسهیل عوامل بررسی براي را زمینه الشتري

 و هاانجمن هايبرنامه در مشارکت و حضور و عضویت مدنی، مشارکت هايمؤلفه و ابعاد
 عضویت مدنی هايگروه و هاانجمن در زنان از سوم دو حدود. بود مدنی هايگروه

 شدت نیز هاانجمن هايبرنامه در زنان مشارکت و حضور این، بر عالوه. اندنداشته
 و هانقش تداوم در مدنی هايانجمن در زنان عضویت این، بر عالوه. است نداشته چندانی

 نتایج با سوهم حاضر يیافته. است بوده زنان به محوله پرورشی و تربیتی انتظارات
  . است ]17[و عبداللهی ]15[طلبشادي تجربی يمطالعه

ضعیف  بررسی، مورد زنان سکونت محل مناطق در مدنی نهادهاي که،این به توجه با 
 این بنابراین،. باشدمی ضعیف زنان میان در نیز مدنی د، تعلقاتو یا غیر فعال هستن

 مشارکت و اجتماعی درگیري راه سر بر جدي بازدارنده ساختاري عامل یک وضعیت
 قوانین تصویب جهت در حرکت و موجود قوانین اصالح. رودمی شمار به زنان مدنی

  . کندمی فراهم زنان مدنی مشارکت براي را زمینه روزآمد،
 مشارکت زنان، بین در مدنی مشارکت غالب نوع مدنی، مشارکت انواع میان در 

 از دسته این. دارد جاي خیرخواهانه و همیارانه مشارکت آن از پس و مذهبی
 مسأله همین و دارد عاطفی و موسمی و مقطعی محلی، ماهیتی اجتماعی، هاي فعالیت
 زنان یافتهتعمیم هايفعالیت و وابطر تقویت و زنان جمعی تعلقات بسط راه سر بر مانعی

 منتهی ترکم نیز مشترك جمعی عمل به مزبور هايفعالیت کهآن ضمن. رودمی شماربه
 سطح در داوطلبانه هايانجمن تشکیل. ندارد پی در چندانی افزاییهم و شد خواهد

 ذهبیم ملی، مناسک متناوب برگزاري و ايمحله شوراهاي سازيفعال و تشکیل محالت،
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خویشاوندي، دوستی و همسایگی و در سطح  ياولیه هايگروه وراي در اجتماعی و
ها نشان داد زنانی که بررسی .تواند در این زمینه مؤثر باشداي و جامعه میاجتماع محله

یکی . داراي منابع الزم بودند، بیشتر از آنان که فاقد منابع بودند، مشارکت مدنی داشتند
ي قوي و معناداري با مشارکت مدنی زنان داشت، حمایت خانواده ه رابطهاز این منابع ک

نتایج نشان داد که میزان حمایت از زنان در حد قابل . و اطرافیان نزدیک فرد از زنان بود
رسد به نظر می. توجهی نیست و جهت ارتقاي مشارکت زنان بایستی آن را افزایش داد

هاي اجتماعی زنان متأثر از نگاهی است که به که حمایت اعضاي خانواده از فعالیت
در میدان مورد مطالعه به عنوان یک اجتماع در . هاي اجتماعی زنان وجود داردفعالیت

عمدتاً یک کار و عمل مردانه ... هاي اجتماعی، سیاسی وحال گذار، مشارکت در فعالیت
اري زنان در نظر گرفته دداري و بچهکه در تقابل با وظایف خانهگردد یا اینتلقی می

در چنین شرایطی ممکن است اعضاي خانواده حمایت نکنند، یا حتی با . شودمی
ناگفته پیدا . هاي اجتماعی زنان مخالفت نیز داشته و آنان را از این کارها باز دارندفعالیت

ها از فعالیت مدنی زنان، مستلزم تصحیح نگرش است که افزایش میزان حمایت خانواده
هاي سیاسی و مدنی، ارتقاي سطح اعتماد اجتماعی و مهیا معه نسبت به فعالیتجا

  . هاي ادغام اجتماعی زنان در سطوح مختلف نظام اجتماعی استسازي زمینه
شاید به نظر . هاي مرتبط با منابع در دسترس زنان، منابع مالی بوداز دیگر مؤلفه 

 تسهیل در هاآن مؤثرترین از و زان منابعهاي میترین مؤلفه برسد که داشتن پول از مهم
 میان در که داد نشان حاضر بررسی. نیست چنین ولی باشد، زنان مدنی مشارکت

 عامل ترینضعیف مالی منابع وضعیت يمؤلفه دسترس، در منابع يگانهسه هاي مؤلفه
 یزانم شاخص دیگر يمؤلفه. رودمی شمار به مدنی مشارکت بازدارنده یا کننده تسهیل

 اکثریت که است آن تأمل قابل نقطه. بود زنان جمعی هايمهارت در دسترس، منابع
 مختلط هايجمع در نظر اظهار و گفتن سخن براي الزم مهارت فاقد بررسی، مورد زنان

 زنان، جمعی هايفعالیت براي مساعد شرایط کردن فراهم با خصوص این در. بودند
 تا کرد تقویت را توانایی این توانمی مختلف، هاينانجم و اجتماعات در عضویت مانند
 تماشاي به معطوف عمدتاً زنان اغتفر همچنین. شود آنان مدنی مشارکت تسهیل سبب
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-فراغتی هايبرنامه در هاروزنامه و مجالت و کتاب يمطالعه و است تلویزیونی هايبرنامه
 منفعالنه صورت به عمدتاً نانز فراغتی گذران الگوي بنابراین. ندارد چندانی جاي شان
 هايفعالیت در زنان درگیرساختن براي الزم شرایط نمودن مهیا بنابراین،. است

-می بنابراین. رسدمی نظر به ضروري فعاالنه فراغتی گذران الگوي عنوان به مشارکتی،
 ینا براي را الزم آنان منابع باید زنان مدنی مشارکت توسعه براي که کرد پیشنهاد توان
. بود تحصیالت سطح زنان، مدنی مشارکت بر اثرگذار متغیرهاي از یکی.داد افزایش کار

 تا دیپلمفوق تحصیالت با زنان درصد 5/41 در هنوز که داد نشان حاضر يمطالعه
 پایین مدنی مشارکت دکتري، تا لیسانسفوق تحصیالت با زنان درصد 3/33 و لیسانس

 متعارف سواد در که باشد واقعیت این از ناشی اندتومی حدودي تا مسأله این. است
 با توانمی شرایطی، چنین در. شودنمی داده افراد به الزم مدنی و سیاسی آموزش فعلی،

 شهروندان مدنی حقوق و دانش با مرتبط مطالب آموزشی، نظام محتواي در نظر تجدید
 را نرمال نسبتاً توزیع کی اثربخشی شاخص توزیع که چند هر .]4[کرد غنی یا و افزود را

 اجتماعی، اثربخشی بردن باال جهت در ولی رسد،می نظر به قبول قابل و دهدمی نشان
 به زنان و عام طور به اجتماع افراد توانمندسازي راستاي در و داد انجام اقداماتی توانمی
 سطوح رد را مدنی مشارکت بودن مؤثر واقع به که داد افراد به هایی آموزش خاص، طور

 نیز را) موجود تجارب( مدنی مشارکت موفق الگوهاي کهآن ضمن. کنند باور مختلف
 ظاهراً، نه واقعاً، که داد انجام اقداماتی توانمی طور، همین. نمود معرفی بایستی

 زنان، ویژه به افراد مشارکت افزایش با کار این. افزایش یابد اجتماعی مشارکت اثربخشی
 . است پذیر امکان کشور در مختلف هايگیريتصمیم کالن و نیمیا خُرد، سطوح در
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