
 فصلنامه علمي                 

 نوع مقاله: پژوهشي                                                                             انقلاب اسلامي                           جامعه شناسي سياسي

                           1911 بهار(، 1)پياپي 1سال اول، شماره 

                                                                                  151-189صفحات            
 

 بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی زنان در بین اقوام استان گلستان 

 و تبیین موانع جامعه شناختی آن
 

 مرجان نوري1
 رضا علی محسنی2

 غلامرضا خوشفر3

 چکیده

 رسي وضعيت مشارکت اجتماعي زنان در بين اقوام استان گلستان و تبيين موانع جامعه شناختي آنبرپژوهش حاضر به       

در دو سرح   Spss-26های تحقيق جهت تجزیه و تحليل از نررم افرزار در این پژوهش با توجه به فرض پرداخته است.

درصرد، فرهنیري  59.18ص اجتمراعي بر اساس نتایج تحقيق، ميرزان شراخ آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.

درصرد اسرت.  57.91درصد و ميزان مشارکت اجتماعي نيز  59.51درصد، شخصيتي  59.15درصد، ساختاری  79.19

 91نتایج نشان داد چهار متغير مستقل اصلي، به ميزان  بنابراین مشخص است که ميزان بعد فرهنیي بيش از سایر ابعاد است.

بينري درصد تغييررات آن را پيش 19اند ني مشارکت اجتماعي رابحه دارند. از سوی دییر توانستهدرصد با متغير وابسته یع

دهد دو متغير موانع فرهنیي به باشد. اما مقادیر تأثير نشان ميکنند. همچنين مدل رگرسيوني نيز برازندگي لازم را دارا مي

عي تأثير گذار است. پس از چهار فرضيه دو مورد تأیيد و بر مشارکت اجتما 9.51و موانع شخصيتي به ميزان  9.59ميزان 

درصد با متغير وابسته یعنري مشرارکت اجتمراعي رابحره  95شود. همچنين دو بعد موانع فرهنیي، به ميزان دو مورد رد مي

ید صررفا  بيني کنند. همچنين بر اساس نتایج  مشخص گرددرصد تغييرات آن را پيش 15اند دارند. از سوی دییر توانسته

یابرد، ميرزان مشرارکت رسرمي متغير تحصيلات با مشارکت ارتباط دارد به طوریکه هرچه ميزان تحصريلات افرزایش مي

 ای ندارند.یابد. متغيرهای سن و درآمد رابحه( افزایش مي9.57( و شاخص کل مشارکت )9.59(، غيررسمي )9.55)

 .ي، موانع جامعه شناختتاناقوام استان گلس ،يمشارکت اجتماع کلیدي: گانواژه
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 مقدمه

امروزه فرآیند توسعه و بالاخص توسعه پایدار مهم ترین دغدغه و نیراني مسئولان اکثر      

کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه قلمداد مي گردد و بيش ازهميشه باور بر این 

یه هرکشورو است که باید مردم را ورای قوميت، نژاد، مذهب و جنسيت، مهم ترین سرما

ذی نفعان وعاملان حقيقي توسعه درنظرگرفت.این امر به نوبه خود مستلزم به کارگيری 

استعدادها وتوانمندی های انساني ازیک سوو مشارکت فعالانه و مستمر افراد جامعه در 

 مراحل مختلف توسعه، از سوی دییر است. 

و گروهي در جهت تعيين  در این ميان مشارکت اجتماعي بر انواع کنش های فردی     

سرنوشت خود، جامعه و تاثيرگذاری  بر فرآیندهای تصميم گيری درباره امور عمومي اطلا 

سو آگاهي کامل مشارکت کنندگان نسبت به ضرورت مشارکت را  ق مي شود که از یک

 مي طلبد و از سوی دییر بستر مناسبي را ایجاب مي کند تا افراد بتوانند به واسحه ی  آن به

پرورش استعدادها و توانمندی های خود پرداخته و در جریان رشد و توسعه جامعه 

 مشارکت داشته باشند.

 با این همه شاخص های جنسيتي نشان مي دهد نابرابری جنسيتي با وجود کم شدن، هم     

چنان در جهان تداوم داشته است که بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد از شکاف 

، منحقه خاورميانه و شمال آفریقا نامحلوب ترین مناطق جهان 5919در سال  جنسيتي جهاني

 ي اساسي در ایران و دییر کشورهاینابرابری جنسيت از نظر نابرابری جنسيتي است.

خاورميانه، در مشارکت اقتصادی و توانمندی سياسي است در این منحقه ميزان مشارکت 

افزایش سح  آموزش و ساختار جنسيتي  نيروی کار زنان با توجه به کاهش باروری،

 جمعيت زنان به شدت پایين تر از حد انتظار است. 

درصد  11/19در ایران زنان به منزله نيمي از جمعيت، فقط 1915محابق سرشماری سال      

شوند. حضور زنان ایراني چنان منبع بکر توسعه تلقي مي از شاغلان محسوب مي شوند و هم

ي، اجرایي و سياسي کشور به مراتب محدودتر از مشارکت اقتصادی آنان در ساختار مدیریت
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تر و درگير شدن تر و جامعهای آگاهانهاست. این در حالي است که زنان به تصميم گيری

های مدیریتي با ترکيب برابردو جنس در رفتارهای کم خحرتر گرایش دارند و تيم

اليت های اقتصادی و سياسي و دییر ترند. با این همه سهيم شدن زنان در فعموفق

های عمومي اگر چه شرط لازم توسعه است، شرط کافي آن نخواهد بود و صرفا  عرصه

 گامي به جلو برای تحقق توسعه و مشارکت کامل زنان در این فرایند است. 

 

 بیان مساله

و روز به امروزه به مشارکت به عنوان مولفه اساسي و تفکيک ناپذیر توسعه نیریسته      

(. بيراهه نيست که ادعا کنيم تحقق 195: 1985روز بر اهميت آن تاکيد مي شود )غفاری، 

توسعه و توسعه پایدار بدون تحقق پيش نيازی به نام مشارکت اجتماعي سراب محلق است  

زم و قحعي و و تاکيد سازمان های مانند یونسکو نيز بر این است که مشارکت فرآیندی لا

 (51: 1911، عه است.)موسویپيش شرط توس

مشارکت مردمي را به عنوان جزء حياتي راهبردهای توسعه دانسته و آن را واجد  1گولت     

سه عملکرد عمده مي داند. از دیدگاه وی، مشارکت اجتماعي اولا: نحوه برخورد 

ن غيرابزاری دولت با مردم و احساس ارزشمندی را تضمين مي کند. دوما : مشارکت به عنوا

وسيله ارزشمندی برای بسيج، سازماندهي و تعالي بخشيدن به فعاليت های توسعه خود مردم 

به عنوان حلال اصلي مشکلات در شرایط اجتماعي به شمار مي رود.  سوما : مشارکت به 

مثابه کانالي است که گروه ها و جوامع محلي مي توانند از طریق آن به عرصه های کلان 

مي و دسترسي پيدا کنند. بدون مشارکت، راهبردهای توسعه، غيرمردبزرگتر تصميم گيری 

 (.9: 1915، بي نتيجه خواهند بود )باقری

اهميت مشارکت اجتماعي در کشورهای در حال توسعه به دليل برخورداری از منابع      

انساني و ضرورت بسيج آن ها در قالب مشارکت موثر و سازمان یافته در فرآیند توسعه 

                                                           
1 Goulet 
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ای مي یابد )غفاری و نيازی، ن و پایدار مبتني بر برنامه ریزی غيرمتمرکز جاییاه ویژهمتواز

1985 :195.) 

بخاطر مسائل و مشکلات فراواني که در عصر حاضر بوجود آمده است ملتها و دولتها برای      

نان اداره جوامع خویش نيازمند همياری و مشارکت هستند. جهان تنها در پرتو مشارکت فعال ز

و مردان همه گروهها و جوامع تنیناهای آینده را پشت سر خواهد گذاشت . در این ميان 

گسترش مشارکت در جوامع جهان سومي که بدلایل تاریخي و سياسي، فعاليت کمتری در 

( به نظر مي رسد در 19: 1919عرصه های مشارکتي داشتند، اجتناب ناپذیر است. )سعيدی، 

اني نيز از مفهوم مشارکت اجتماعي و نقش بي بدیل آن در تحقق شرایط کنوني جامعه ایر

دموکراسي و توسعه مي توان یاد کرد و بلافاصله تاکيد شود که نيازمند نهادینه شدن این مفهوم 

در کليه بخش های جامعه و آحاد شهروندان به عنوان یک فرهنگ فراگير هستيم تا احساس 

جوهر اصلي نظام شهروندی تلقي شود و این نياز یک امر مسئوليت و تعهد به مشارکت به عنوان 

 (.51: 1911تشریفاتي و تزئيني نيست بلکه ضرورت ملي است )موسوی، 

تحقيقات مختلف و از جمله پژوهش های ملي که توسط محققان شاخص کشور در      

صورت گرفته است، نشان مي هد که از ميان  "سنجش سرمایه اجتماعي در ایران"حوزه 

ترین سح  از مولفه ها مربوط به مشارکت از مولفه های پنجیانه سرمایه اجتماعي، ضعيف

نوع روابط انجمني و یا به تعبير دییر مشارکت سامان یافته و نهادمند است. در حالي که در 

حوزه نظری مشارکت ذهني مردم ایران اظهار تمایل به مشارکت بالاتری داشته ولي در 

و نظام مند به نوعي کناره گيری یا تمایل کم رنگ تر برخورد مي حوزه مشارکت عملي 

 (.99: 1911 کنيم که به واقع پایه آسيب جدی در این زمينه مي تواند باشد )موسوی،

از طرفي مي توان گفت مشارکتي که موجب حل برخي از معضلات در کشورهای صنعتي      

زنان نيز در کنار مردان فرصت  شده است، مشارکت فقط صرف مردان نبوده است، بلکه

مشارکت داشته اند. به هر حال یکي از علل توسعه یافتیي کشورهای توسعه یافته، مشارکت 

همه اقشار جامعه به ویژه زنان در عرصه های اجتماعي، اقتصادی و سياسي است و کشورهای 
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ن یکي از ارکان اساسي در حال توسعه به منظور رسيدن به توسعه پایدار، بایستي از زنان به عنوا

(. بر اساس آمارهای رسمي، نيمي از جمعيت جامعه 199: 1111جامعه استفاده کنند )مامسن، 

( تحقق 1919مرکز آمار ایران ا زنان تشکيل مي دهند )درصد جمعيت جامعه ر 91ایران یعني 

از جمله هدفهای رشدو توسعه همه جانبه در کشور جز با بکار گرفتن همه نيروهای اجتماعي 

( در کشور ایران نيز گرچه زنان، نقش فعال و 589: 1915زنان امکان پذیر نيست)کولایي، 

ای در گام های گوناگون پدیداری، شکل گيری و نهادینه شدن روند انقلاب اسلامي سازنده

داشته اند، اما چنان که شایسته است همچنان از سهمي متناسب و همخوان با کارویژه یشان در 

اند و در مواضع تصميم گيری و مناصب قدرت جمعي، ار قدرت اجتماعي برخوردار نشدهساخت

 (.175: 1987حضوری کمرنگ دارند )خليلي، 

البته با نیاهي به تاریخ معاصر ایران مي توان شاهد حضور زنان در عرصه های سياسي،      

ر دوره هایي رو به اجتماعي، اقتصادی و ... بود. این حضور در مقاطعي بسيار جدی و د

ضعف نهاده و کم رنگ شده است، ولي حضور زنان در مجموعه تحولات اجتماعي ایران 

ی و نقش فعال و پویای ان ها امری انکارناپذیر است؛ اگرچه شاخص های مربوط به توسعه

مشارکت زنان در طي سال های گذشته رشد قابل توجهي داشته است، اما در مقایسه با 

ی زنان همچنان فاصله قابل توجهي دارد که ضرورت زمينه سازی بيشتر دست توانمندی ها

اندرکاران اداره ی امور کشور در خصوص توسعه ی مشارکت زنان و بهره مندی جامعه از 

 (.9: 1987توانمندی های آنان را محرح مي نماید )شکوری و همکاران، 

زایش چشمیير حضور دختران در در ایران با وجود کاهش ميزان بيسوادی زنان و اف     

 51.5از  1987-1919دانشیاهها، نرخ بيکاری زنان جوان به مراتب بيش از مردان و طي سالهای 

های مرکز آمار ایران(. همچنين از شمار زنان مجلس درصد افزایش یافته است )داده 99.9به 

رش توانایي های زنان ( نسبت به ادوار قبلي کاسته شده است .با وجود گست1989-1911هشتم )

ایراني درعرصه آموزش، آنان هنوز درتنینای فرصتهای اقتصادی و سياسي برای مشارکت در 

عرصه عمومي باقيمانده اند .این امر به تبدیل نشدن امکان ها و توانایي های زنان به کارکرد و 
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جر شده و پيامد آن نبود تعادل بين امکان ها و فرصت ها بعنوان دو کفه اساسي توسعه انساني من

برای زنان، سرخوردگي، برای جامعه، نبود بازده سرمایه گذاری آموزشي زنان و جلوگيری از 

رغم بيش از چند دهه ( به559 :1915توسعه در بلند مدت است.)باستاني و اعظم آزاده، 

توان گفت که هنوز هيچ های عميق و گسترده درباره مشارکت اجتماعي، به جرات ميبحث

ظریه کاملي که به صورت روشن همه یا اغلب متغيرهای مربوط به مشارکت به ویژه مشارکت ن

ای است که به تعداد زنان را دربرداشته باشد ارائه نشده است؛ زیرا مشارکت پدیده اجتماعي

این بدان معني نيست که هيچ  باشد. البتهزیادی از متغيرهای دارای وزن نسبي متفاوت، وابسته مي

توان برای تبيين مشارکت ارائه نمود. لازمه ارائه مدل تحقيق از مشارکت ادارکي را نمي مدل

اجتماعي آزمون نظری و تجربي رویکردهای مختلفي است که در زمينه مشارکت اجتماعي 

شود و دوما این رویکردها با جامعه ما شناخته مي وجود دارد که با این کار، اولا  ميزان انحباق

وانست شناخت نسبتا جامعي از موانعي که در مشارکت اجتماعي زنان تاثيرگذار خواهيم ت

 باشند، به دست آوریم.مي

این پژوهش در پي شناسایي ميزان مشارکت اجتماعي زنان وتبيين موانع  به همين سبب     

جامعه شناختي آن درميان اقوام استان گلستان است، بنابراین با توجه به مراتب فوق، 

 هش حاضر با محوریت پاسخ به سوال زیر انجام مي شود:پژو

ميزان مشارکت اجتماعي زنان درميان اقوام مختلف استان گلستان چقدر مي باشد؟ و      

 ؟ ق مشارکت اجتماعي زنان وجود داردچه موانع جامعه شناختي  در تحق

 

 سئوالات تحقيق

 ان گلستان چقدر مي باشد؟ميزان مشارکت اجتماعي زنان دربين اقوام مختلف است -1

 چه نوع مشارکت اجتماعي دربين زنان اقوام مختلف استان گلستان وجود دارد ؟ -5

آیا بين متغيرهای زمينه ای و مشارکت اجتماعي زنان اقوام مختلف استان گلستان رابحه  -9

 وجود دارد؟
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استان گلستان چه موانع جامعه شناختي در تحقق مشارکت اجتماعي زنان اقوام مختلف   -9

 وجود دارد؟

 چه عواملي مانع مشارکت اجتماعي زنان در بين اقوام مختلف استان گلستان مي شود ؟  -5

 فرضیه هاي تحقیق:

 بين زنان اقوام مختلف از نظر ميزان مشارکت اجتماعي تفاوت وجود دارد. .1

 بين زنان اقوام مختلف از نظر نوع مشارکت اجتماعي تفاوت وجود دارد . .5

 موانع جامعه شناختي و ميزان مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد.بين  .9

 بين استفاده از رسانه و مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد . .9.1

 بين ميزان مشارکت اعضای خانواده و مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد . .9.5

 بين اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد . .9.9

 ين اميد به آینده و مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد .ب .9.9

 بين شادماني و مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد . .9.5

 بين بيیانیي اجتماعي و مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد . .9.7

 بين موانع قانوني و مشارکت اجتماعي زنان رابحه وجود دارد . .9.9

 اعي زنان رابحه وجود دارد .بين موانع آموزشي و مشارکت اجتم .9.8

 رابحه بين موانع جامعه شناختي با مشارکت اجتماعي زنان بر حسب گروه سني تفاوت مي یابد. .9

 رابحه بين موانع جامعه شناختي با مشارکت اجتماعي زنان بر حسب تحصيلات تفاوت مي یابد. .5

ه اجتماعي رابحه بين موانع جامعه شناختي با مشارکت اجتماعي زنان بر حسب پاییا .7

 اقتصادی تفاوت مي یابد.

 مبانی نظري تحقیق:

 :ها و مدل هاي مشارکتنظریه

دردیدگاه ها ونظریه های مشارکت دو رویکرد عمده را مي توان تشخيص داد: نیرش      

خرد ونیرش کلان؛ درسح  خرد، بر انیيزه ها، گرایش ها ورفتارها تأکيد مي شودودر 
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: 1999وعناصر ساختاری مورد توجه قرار مي گيرد .)ریتزر،سح  کلان، زمينه ها، شرایط 

( از این رو مشارکت دارای دو بخش ذهني و رفتاری است. بخش ذهني، تمایلات و 118

گرایش های فردی و بخش رفتاری، فعاليت های داوطلبانۀ جمعي را مد نظر دارد.)علوی 

 .ودمي شهر دسته، نظریه های متعددی محرح ( در 59: 1991تبار، 

 نظریه هاي سطح کلان مشارکت اجتماعی:

، فمنيست های توان به دورکيم ، مرتون، مارکس از جمله نظریه پردازان سح  کلان مي     

 مارکسيست و... اشاره کرد.

دورکيم: به مسئله مشارکت ازدیدگاهي کلان نیاه مي کند و دراین زمينه بحث      

،همبستیي را ازنوع روابط عاطفي مثبت همبستیي اجتماعي را محرح مي کند دورکيم

برد. به نظر دورکيم،نقش حقيقي تقسيم کار اجتماعي  نام مي« حس همبستیي»دانسته، از

به  ( دورکيم،59 :1971مبستیي ایجاد کند. )دورکيم، این است که ميان دو یا چند نفر ه

معتقداست  نقش همبستیي اجتماعي درگسترش وتقویت ارتباطات اجتماعي اشاره نموده،

هرجاهمبستیي اجتماعي نيرومند باشد،عامل نيرومندی درنزدیک کردن افراد به هم 

شان بایکدییر های ارتباطهای آنان و بيش تر کردن فرصتخواهدبودوباعث تشدید تماس

تر باشند،روابط گوناگون خودرا با خواهد شد.به عبارت دییر، هرچه افرادجامعه همبسته

 (117: 1971کنند.  )آبراهامز، جمعي باگروه بيش ترحفظ ميهیکدییریا درحالت دست

نویسد:ازدیدگاه در توضي  جهات اصلي نظریه انسجام اجتماعي دورکيم ميترنر      

 دورکيم، سؤال انسجام یا همبستیي اجتماعي به چندمسأله مرتبط است:

 شوند؟ رند، ساخته ميچیونه افراد براین احساس که تعلق بریک جمع اجتماعي بزرگ تری دا -1

 شود؟های آنان به طریقي موجب مشارکت آنان در جمع ميچیونه تمایلات و خواسته -5

های افرادو دییر واحدهای اجتماعي با یکدییر هماهنگ و محابقت داده چیونه فعاليت -9

 (981: 1999شوند؟ )ترنر، مي
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این جنبه به مشارکت مي نیرد  مرتن: مشارکت اجتماعي را در سح  کلان مي بيند او از     

که در جوامعي که نهادهای اجتماعي هنوز رشد لازم را پيدا نکرده اند نوعي نابساماني 

جمعي وفردی وجود دارد که تحت عنوان بي هنجاری از آن یاد مي کند  وبي هنجاری را 

خته دورکيم تنظيم های اجتماعي ازهم گسي "آنومي "چنين تعریف مي کند:هرگاه شيرازه 

گردند، نفوذ نظارت کننده جامعه برگرایش های فردی، دییر کارایي خود را از دست 

خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذارخواهند شدکه چنين وضعيتي را بي 

هنجاری مي خوانند. این اصحلاح به وضع بي ضابحه گي نسبي در کل جامعه یا در برخي از 

اجع است. در این موقعيت، آرزوهای فردی دییر با گروه های ترکيب کننده آن ر

هنجارهای مشترک تنظيم نمي شوند و در نتيجه،افراد بدون راهنمای اخلاقي مي مانند 

 (115:1999 وهرکسي تنها هدف های شخصي اش را دنبال مي کند. )کوزر،

جهت افزایش مشارکت مدني مي بایست اعتماد اجتماعي دربين  1به نظر پاتنام     

ازنظروی، اعتماد از عناصر ضروری برای تقویت همکاری بوده و  .افرادجامعه افزایش یابد

حاصل پيش بيني پذیری رفتار دییران است که دریک جامعه  کوچک ازطریق آشنایي 

و پيچيده تریک اعتماد غيرشخصي  ترن حاصل مي شود، اما درجوامع بزرگنزدیک بادییرا

د ضرورت  مي یابد. پاتنام دربحث ازشعاع اعتماد به دو تر،یا شکل غيرمستقيمي از اعتما

نوع اعتماد شخصي واعتماد اجتماعي اشاره دارد. به نظر وی، این نوع اعتماد، شعاع اعتماد 

را از فهرست کساني که شخصا مي شناسيم فراتر مي برد وهمکاری گسترده تر در سح  

وگسترش شبکه های اجتماعي را جامعه راموجب مي گردد. پاتنام افزایش مشارکت مدني 

از ساز و کارهای تبدیل اعتماد شخصي یا خاص به اعتماد اجتماعي یاتعميم یافته معرفي مي 

کند. ازنظر پاتنام اعتماد اجتماعي به همان اندازه که یک نیرش شخصي است، یک دارایي 

رتباط متقابل ازنظروی، اعتمادوا (199:1989ضروری اجتماعي نيز به شمار مي رود.)پانتام،

اعضا درشبکه به عنوان وسيله ای برای رسيدن به توسعه ی سياسي واجتماعي درسيستم های 

                                                           
1 putnam 
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مختلف سياسي است. وی معتقد است،وجوداین عامل است.که مي تواند باجلب اعتماد 

ميان مردم ودولت مردان ونخبیان سياسي موجب توسعه ی سياسي شود.بنابراین، اعتماد 

سرمایه است که اگرحکومتي به ميزان زیادی آن را دارا باشدبه همان اندازه منبع با ارزشي از

 (  199: 1989رشدسياسي وتوسعه اجتماعي بيش تری نيزخواهد داشت.)کتابي و دییران،

مشارکت، آن رابه چهارنوع  ها به ( ميجلي برمبنای پاسخ دولت1187نظریه جيمز ميجلي )

فداران این طرز تفکر معتقد به سرکوب مشارکت شيوه ضد مشارکتي: طر -1کند ميتقسيم 

ها را که  ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت همیاني در تدوین سياست توده

 -5دهند. ممکن است با اهداف کلان اجتماعي و اقتصادی آن ها تعارض پيدا کند، نمي

های  با انیيزه شيوه مشارکت هدایت شده: در این شيوه،دولت ازمشارکت اجتماعات محلي

 -کند. مشارکت اجتماع محلي،دراین شيوه،به منظور کنترل سياسي پنهاني،حمایت مي

شيوه -9رود. کند،به کارمي اجتماعي، با علم به این که مشارکت، اجرای طرح راتسهيل مي

مشارکت فزاینده: دراین شيوه، دولت در برخورد با مشارکت، به شکلي دوگانه عمل مي 

تيب که در موضع گيریهای رسمي از آن حمایت مي کند،اماعملا درمسير کند؛به این تر

شيوه مشارکت واقعي:دراین  -9تحقق پيشنهادهای مشارکتي اقدام مؤثری انجام نمي دهد.

شيوه دولت،به طورکامل ازمشارکت اجتماعي حمایت مي کندو ازطریق ایجادسازوکارهاو 

تمامي زمينه ها، تلاش مي کند. )ازکيا و ساختارهایي برای ورود موثر اجتماعات محلي در

 (55: 1989غفاری، 

ازدییرنظریات درحوزه مشارکت زنان نظریات نابرابری جنسي است. شاخص های نظریات      

نابرابری جنسي چهار مضمون است. نخست آن که، زنان و مردان نه تنها موقعيت های متفاوتي 

ری نيز قرار گرفته اند. زنان درمقایسه بامرداني که درجامعه دارند، بلکه در موقعيت های نابراب

درهمان جاییاه زنان جای دارند، ازمنابع مادی، منزلت اجتماعي، قدرت وفرصت های تحقق 

نقش کم تری برخوردارند.این جاییاه اجتماعي مي تواند برطبقه، نژاد، شغل، قوميت ، دین، 

ی مبتني باشد. دوّم آن که این نابرابری آموزش و ملّيت و یا بر هر عامل مهم اجتماعي دییر
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ازسازمان جامعه سرچشمه مي گيرد و هيچ گونه تفاوت مهم زیست شناختي یاشخصيتي ميان 

زنان ومردان ناشي نمي شود. سومّين مضمون نظریه نابرابری این است که هر چند افراد انساني 

ندازه ایي متفاوت باشد، امّا هيچ ممکن است از نظر استعدادها و ویژگي های شان با یکدییر تا ا

گونه الیوی تفاوت طبيعي مهّمي وجود ندارد  که دو جنس را ازهم متمایز سازد. در واقع همه 

انسان ها با یک نياز عميق به آزادی برای تحقق نقش و نوعي انعحاف پذیری مشخص مي شوند 

زندگي شان تحبيق دهند.  که باعث مي شود خودشان را با الزام ها و فرصت ها و موقعيت های

نابرابری جنسي برای این وجود دارد که زنان در مقایسه با مردان از قدرت کم تری برای 

برآوردن نياز به تحقق نقس برخوردارند، در حالي که هر دو در این نياز سهيم اند. چهارم این 

مي توانند در  که همه نظریه های نابرابری فرض رابراین مي گيرند که هم مردان وهم زنان

خودنشان دهند.به  برابرساختارهاو موقعيت های اجتماعي برابرانه تر،واکنشي آسان و طبيعي از

عبارت دییر،آن ها براین عقيده اندکه دگرگون ساختن موقعيت زنان امکان پذیر است.ازاین 

را  جهت، این نظریه پردازان با نظریه پردازان تفاوت جنسي که تصویری اززندگي اجتماعي

شخصيت عجين مي  در عميقا   نشان مي دهند که درآن، تفاوت های جنسي به هردليل با دوام و

 (999:1999 تنها جزئيات تغيير پذیرند وعميقا  تضاد دارند.)ریترز، باشد و

 هاي سطح خرد مشارکت اجتماعی:نظریه

گرفت در  توان از نظریات خرد در جامعه شناسي بهرهها ميدر این بخش ازنظریه     

متغيرهای  این نظر، از برعوامل دروني ورواني تأکيدفراوان مي شود. دیدگاه خردمشارکت،

دروني، همان تفاوت های منشي درسائقه ها وظرفيت هایي است که سبب مي شود افراد از 

ترغيب  یا محرک اجتماعي و برابر های گوناگون درحيث آمادگي برای عکس العمل

 متفاوت باشند. اندیشمنداني که در بررسي عوامل مرتبط با ماعي،مسایل اجت مشارکت در

ای و انیيزشي را عوامل دروني را ذکر  کرده اند، ساخت سائقه های مشارکتي افراد،فعاليت

 (95:1989 اقتصادی وسياسي آن دانسته اند.)معين فر، –تعيين کننده رفتار اجتماعي 
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ارکت اجتماعي مي توان از مفهوم کنش اقتدار از اندیشه وبردرزمينه مش ماکس وبر:     

ترین مفهوم در اندیشه ماکس وبر روند عقلاني شدن جهان است. به نظر او استفاده کرد. عام

رود. مفهوم عقلانيت دردیدگاه وبربه معني پيش ميجهان همواره درفرایند عقلاني شدن به

 یااجتماعي است وی زندگي خارجي گسترش عقلانيت نهادی یا ابزاری درحوزه

 انضباط پذیر یافتیي،هایي چون گسترش پيچيدگي نظام اجتماعي،گسترش سازمانپدیده

طریق گسترش علایق  تسلط انسان برمحيط از کنترل زندگي، بيني وقابليت پيش شدن و

 غيرعقلاني در و ميان رفتن قدرت نيروهای اسرارآميز از ابزاری انسان نسبت به طبيعت،

گيرد. وبر در حوزه جامعه از چهار  نوع کنش ورفتار اجتماعي مي بر عي را درزندگي اجتما

کنش عقلاني مبتني بر  کنش عقلاني هدفمند، از: اندآوردکه عبارتصحبت به ميان مي

 ارزش،کنش سنتي وکنش عاطفي.

بينيم براساس محاسبه کنش عقلاني هدفمند که نمونه آن را ما درزندگي اقتصادی مي    

پذیر دو انعحاف وسيله هر این نوع کنش هدف و در گيرد.وسيله و هدف صورت مي ميان

کنش عقلاني مبتني  در ها تجدیدنظر کرد.توان باتوجه به شرایط متحول در آنمي هستند و

شود، ممکن است در وسایل ی دین و اخلاق نمودار ميبرارزش که عمدتا  درحوزه

ها هستند چنين تجدیدنظری بتني بر اصول و ارزشتجدیدنظر شود، ليکن در اهداف که م

 هدف در رفته کنش مکانيکي است و محاسبه وسيله وهمپذیرنيست.کنش سنتي رویامکان

اطاعت ناخودآگاه از رسوم و سنن  این کنش براساس تقليد محض و نيست. آن متصور

بدون  است واحساسي نيزکنش غيرعقلاني  سرانجام کنش عاطفي و شود.انجام مي مستقر

ی انضباط احساسي انسان حيحه زندگي عاطفي و گيرد.وسيله صورت مي محاسبه هدف و

 بيني است.پيش غير قابل  و ناپذیر

 رفتارها و رفتارهای اجتماعي، ها ودگرگوني درکنش و برمبنای تغييرر از دیدگاه وبر    

باعث دگرگوني جوامع  یل وهای عقلاني تبدکنش به رفتارها و های سنتي و عاطفي راکنش
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لذا هرگونه رفتاری در جامعه رامي توان براساس این که افراد چه کنشي را  گردد.مي

 انتخاب مي کنند تبيين نمود.  

وبر با تقسيم بندی انواع اقتدار، سه نوع سلحه یا اقتدارمشروع را تشخيص مي دهد:      

یا « سه نوع توجيه دروني»م سلحه رابراساس عقلاني وکاریزمایي. او این اقسا _سنتي، قانوني 

مبتني مي داند. البته وبرازهمان ابتدای بحث، خاطر نشان مي کند «مشروع سازی های سلحه »

نمي توان  است و«تيپ های ایده آل »یا«انواع خالص»یا«سنخ ها »که این تقسيم بندی معرف 

 (115:  1159 )گرث وميلز، هيچ کدام ازاین انواع سلحه را به طورناب درواقعيت یافت.

گرفت، بلکه آن راهم ميد ذهن انسان رابه عنوان یک چيز یا یک پدیده درنظر نمى     

پنداشت. در واقع، وجود زبان که خود یک نوع محصول چون یک فراگرد اجتماعى مى

توان به عنوان تحليل نهایى به وجودآورنده ذهن است.ذهن را مى اجتماعى است، در

دار، تعریف کرد. براى ميد، ى داخلى انسان باخودش از طریق نمادهاى معنىوگوگفت

نکته اساسى در این فراگرد تعّمدى، توانایى پذیرش نقش دییران در فراگردکنش متقابل 

توانيم معناى آن چه راکه یک شخص است.ما با قرار دادن خود به جاى دییران، مى

وگویى که ما با خود در مورد معناى این ادا فتدهد بهتر دریابيم. گگوید وانجام مىمى

 (599 :1919 دهد.)ریتزر،کنيم، به نظر ميد،جوهر ذهن راتشکيل مىمى

بلومر از دییر اندیشمنداني است که درتعاملات ورفتارهای اجتماعي کنش را مهم و آن      

وهاى تأثيرگذار را مد نظر قرار مي دهد.به عقيده او،کنشیران ازطریق فراگرد ذهنى به نير

بخشند. انتقاد اصلى بلومراین بودکه رفتارها و برآن ها و نيز رفتار خودشان معنا مى

گر یافته آماده اى نيست که در درون کنشهاى انسان نتيجه یک گرایش سازمانکنش

شود. به هاى خارجى برانیيخته مىیا محرک توسط عواملى مانند هنجارها و وجود دارد و

هاى ماشينى نيست که از قبل در فرد نهادینه شده باشد و هاى فرد کنش، کنشبيان دییر

طریق  گر ازفراگردى است که  کنش ها، ناشى ازملکه ذهن او گردیده باشد، بلکه کنش

 (595:1919 کند.)ریتزر،آن عملش را ساخته و پرداخته مى
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 پیشینه تحقیق

ان مشارکت اجتماعي رسمي وغير رسمي ( در تحقيقي با عنو1917همکاران) اسدپور و     

مشارکت اجتماعي  چنين بيان مي کند وعوامل موثر بر آن )محالعه موردی شهرستان آمل(

ميانیين مشارکت  نتایج آماری پژوهش نشان مي دهند پدیده های اجتماعي مهم است. از

ایين بوده نشان دهنده ميزان مشارکت متوسط روبه پ (19از11/9ميانیين) اجتماعي رسمي با

ارزیابي شده است  است و ميانیين مشارکت اجتماعي غيررسمي درسح  متوسط روبه بالا

 شهر از تر روستا بيش در محل سکونت متفاوت و نظر مشارکت اجتماعي از (19از99/5)

متغيرهای ساخت قدرت اقناع  چنين بين ميزان مشارکت اجتماعي رسمي با هم است؛  بوده

اجتماعي وگرایش  –رسانه های داخلي، پاییاه اقتصادی  فاده ازخانواده، است در گرا

 در بين متغيرهای ساخت قدرت استبدادگرا مثبت و و خانواده به مشارکت،رابحۀ معنادار

داشته  معکوس وجود و رابحۀ معني دار رسانه های وخارجي، ميزان استفاده از خانواده و

محل،گرایش  غيرهای مدت اقامت دربين ميزان مشارکت اجتماعي غيررسمي بامت است.

رسانه های  ميزان استفاده از در خانواده و خانواده به مشارکت،ساخت قدرت اقناع گرا

رابحه  ساخت قدرت استبدادگرا در وخانواده، با متغير مثبت و و داخلي، رابحۀ معنادار

 مشخص مي کند داشته است.تحليل رگرسيون چندمتغيره نيز منفي وجود و معنادار

غيررسمي سهم  تبيين ميزان مشارکت اجتماعي رسمي و در متغيرهای مستقل پژوهش،

 درصداست.1/59و51تبيين به دست آمده به ترتيب برابر با  و مقدار عمده ای داشته اند

( در تحقيقي با عنوان مشارکت اجتماعي زنان در ایران تحليلي 1919موسوی و کمالي)     

چنين بيان مي کند که سح  مشارکت اجتماعي زنان بسيار پایين جهاني  جنسيتي در سح  ملي و

خيریه ای متمرکز است هم چنين در طول  و با روندی کاهشي وعمدتا در فعاليت های مذهبي و

این شکاف جنسيتي بارز و رو به افزایش بوده وسح  مشارکت اجتماعي زنان پایين تر ازمردان 

ایران در دسته بندی سه گانه فرا صنعتي ،صنعتي وپيشا قرار داشته است. مقایسه اطلاعات کشور 

صنعتي نشان داد که اولا تقریبا در تمامي سازمان های مدني وفعاليت های اجتماعي شکاف های 
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بررسي پس از کشور هند  جنسيتي به ضرر زنان بوده و به علاوه در ميان تمامي کشور های مورد

 ان است.بالاترین شکاف جنسيتي مربوط به کشور ایر

فعاليت های  ( در تحقيقي با عنوان موانع مشارکت زنان در1919عامری و همکاران )     

فرهنیي نتایج نشان داد مردسالاری به عنوان مانع مشارکت زنان در فعاليت های فرهنیي 

 .بالاتر ازسح  متوسط است

( تاثير نابرابری بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان یافته های 1915صداقتي فردوهمکاران)     

حاصل از آزمون فرضيه ها بيانیر آن بود که سح  احساس نابرابری جنسيتي دانشجویان 

مورد محالعه از وضعيت بالایي برخوردار است و دربين ابعاد مختلف نابرابری جنسيتي بيش 

 سياسي، نابرابری حقوقي،"رابری، مربوط به متغير نابرابری حقوقي،ترین ميزان احساس ناب

است. ضمنا  محالعه صورت گرفته نشان داد که سح  مشارکت  "اقتصادی اجتماعي و

 وضعيت پایيني برخوردار است. بر اساس سایر یافته ها، غيررسمي دانشجویان از رسمي و

بری جنسيتي و متغيرمشارکت اجتماعي اقتصادی متغير نابرا اجتماعي و حقوقي، بين ابعاد

ها وجود رابحه یافته رابحه معناداری مشاهده نشد. در مورد بعدسياسي نابرابری جنسيتي،

 معنادار و معکوس را با مشارکت اجتماعي نشان داد.

( در تحقيقي با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت 1911قریشي، وهمکاران)     

سال شهر تبریز یافته های تحقيق را چنين بيان مي کند که سه متغير  59اجتماعي زنان بالای 

( و اعتماد به نفس به ترتيب 555/9( تبعيض جنسيتي با بتا)91/9انسجام اجتماعي با بتا)

اهميت درتبيين واریانس متغير وابسته نقش دارند و در مجموع این سه متغير توانسته اند 

 شکل دهند. درصد از واریانس متغير وابسته را57

( در تحقيقي با عنوان بررسي تاثير دینداری بر مشارکت 1989مهدوی و رحماني خليلي)     

های ارکت اجتماعي بين گروهدهد که مشها نشان مياجتماعي شهروندان تهراني یافته

های سني تفاوت ، وضعيت تاهل و سن تفاوت معنادار دارد و دینداری نيز بين گروهجنسيت
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اجتماعي و تيپ  –ارد. دینداری در مدل ارائه شده در کنار پاییاه اقتصادی معنادار د

 شخصيتي معاشرتي بر مشارکت اجتماعي موثر است.

( در تحقيقي با عنوان شناسایي و رتبه بندی موانع 1987نجاتي آجي پيشه وجمالي )    

فته ها را چنين بيان ارتقای شغلي زنان و بررسي ارتباط آن با ابعاد عدالت سازماني نتایج یا

مي کند که رابحه مستقيم و منفي ميان عدالت مراوده ای و موانع ارتقای شغلي وهم چنين 

ميان عدالت توزیعي وموانع ارتقای شغلي وجود دارد و نبود حمایت سازماني، محدودیت 

 های شغلي و باور های غلط اجتماعي اصلي ترین موانع تعيين شده است . 

 

 یقروش شناسی تحق

ای( است که در آن پژوهش حاضر از نوع توصيفي و پس رویدادی )علي/ مقایسه     

ای که توسط محقق قابل دستکاری نيستند مورد بررسي و افتادهپيشایندهای احتمالي اتفاق

گيرد. بعلاوه این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و روش مورد مقایسه قرار مي

ي است. از نظر روش گردآوری اطلاعات نيز، روش مورد استفاده در استفاده در آن، ميدان

 ای و ميداني )پيمایش( است.این پژوهش ترکيبي از دو روش کتابخانه

 جامعه آماري و نمونه پژوهش

ای از افراد یا واحدهایي که حداقل دارای یک جامعه در هر تحقيق عبارتند از مجموعه     

مورد محالعه در این پژوهش شامل کليه زنان  ب جامعهصفت مشترک باشند. بدین ترتي

های مختلف هستند، که بين سال ساکن در مراکز شهری استان گلستان با قوميت 15بالاتر از 

آنان تعدادی که شرایط ورود به محالعه را داشته باشند به عنوان نمونه انتخاب شد. شرایط 

 ورود به محالعه نيز به صورت زیر  است:
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 یل و رضایت فرد برای شرکت در پژوهشتما 

  یکسان بودن شرایط دموگرافيک و معيارهای موثر در موانع مشارکت اجتماعي

 کننده در محالعه.زنان برای افراد شرکت

 .داشتن شرایط مناسب پاسخیویي از نظر مکاني و زماني 

تر جامعۀ بزرگ ها که از یک گروه یاای از نشانهنمونۀ آماری عبارت است از مجموعه     

شوند. تعيين حجم نمونه به طور کلي از نقحه نظر فني برآورد حجم نمونه انتخاب مي

بستیي به حجم جامعۀ آماری و سح  اطمينان برای تعيين حجم نمونه دارد. در این تحقيق 

شده در  داده گيری شرحنيز نمونه هر زن دارای شرایط تحقيق است که به روش نمونه

تخاب و مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس جدول زیر وضعيت جمعيت زنان ادامه، ان

سال ساکن شهرهای  15گيری نيز جمعيت زنان بالاتر از استان ارائه شده است؛ هدف نمونه

 استان است.

 تعداد مورد

 1،878،811 جمعیت استان گلستان

 198،959 جمعیت مردان استان

 199،915 جمعیت زنان استان

 789،979 سال 15عیت زنان بالاتر از جم

 998،955 سال شهري 15جمعیت زنان بالاتر از 

 (1915های مرکز آمار )منبع؛ داده

  

 گیري و روش اجراي آن شیوۀ نمونه

گيری در حقيقت انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشياء از یک جامعه تعریف نمونه     

ت. مزیت انتخاب یک نمونه از یک جامعه، جلوگيری شده به عنوان نماینده آن جامعه اس
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از اتلاف وقت محقق و صرفه جویي در منابع مالي است. در حالت کلي دو روش 

شود گيری غيرتصادفي و تصادفي وجود داشته و در پيمایش از روش دوم استفاده مينمونه

که عبارتند از گيری در این بخش از اعضاء جامعه وجود دارد که چهار روش برای نمونه

ای، گيری طبقهسيستماتيک، نمونه گيری منظم یاگيری تصادفي ساده، نمونهنمونه

گيری تصادفي استفاده کردیم که ای. در این پژوهش از روش نمونهگيری خوشهنمونه

هریک از اعضای جامعه مورد محالعه شانس مساوی جهت انتخاب شدن را دارند. محابق 

های هایي همانند، ویژگيافراد انتخاب شده بایستي دارای ویژگي قانون شانس و احتمال

 (. 1989ای که از آن انتخاب شده باشند )عميدی، جامعه

ای چند ای و خوشهگيری طبقهگيری در پژوهش ترکيبي از روش نمونهروش نمونه     

گيری ونهای در واقع تعميمي از مفهوم نمگيری گروهي دو مرحلهای است. نمونهمرحله

ای طبيعي یا مناسب از اعضا است، مانند ای است. یک خوشه عمدتا  مجموعهخوشه

های توليد شده. هر خوشۀ مورد بررسي یا هایي از لامپهایي از خانوارها یا کارتونبلوک

ها را مورد بررسي قرار داد و یا دارای تعداد اعضایي است بيش از آنچه که بتوان همۀ آن

ها اطلاعاتي گيری تعداد کمي از آني است که آن قدر مشابه هستند که اندازهدارای اعضای

ای از دو عامل دهد. ميزان اطلاعات در نمونۀ خوشهدربارۀ تمام خوشه در اختيار ما قرار مي

 پذیرد. ها تأثير ميها و اندازۀ نسبي خوشهتعداد خوشه

نظر خاب افراد در تمامي شهرهای استان محم ای برای انتگيری طبقهبنابراین ابتدا نمونه     

های شهری انجام گرفته ای بر اساس بلوکگيری خوشهاست و سپس در هرشهر، نمونه

گيری کرونا تغييرات اندکي در این است. اگرچه حين اجرای طرح به دليل شرایط همه

چالش رفع شده ها و انتخاب زنان صورت گرفته است ولي با افزایش تعداد نمونه این بلوک
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هایي که به روش تصادفي ساده باید انتخاب شوند با استفاده از فرمول است. تعداد نمونه

 آید:کوکران بدست مي

 
نفر بدست آمده است ولي پس از  999همانحور که مشخص است، حجم نمونۀ اوليه      

یافته است. با این نفر افزایش  519تدقيق آن به شهرها و احصای نمونۀ بيشتر حجم نهایي به 

 ها بوده است.کار محقق در صدد ارتقای اعتبار داده

 

 تعریف عملیاتی متغیرهاي اصلی تحقیق

 وضعيت تعریف عملياتي هر متغير بر اساس جدول زیر مشخص گردیده است.

 هاگویه تعداد سوال هامؤلفه شاخص اصلی

، تحصيلات، شغل، سن، قوميت، وضعيت تأهل ايمتغیرهاي زمینه

 وضعيت سکونت و درآمد ماهيانۀ خانواده

سوالات بخش اول  15

 پرسشنامه

سوالات بخش دوم  8 رسمي و غيررسمي مشارکت اجتماعی

 پرسشنامه

امنيت، اعتماد، تفاهم، توانمندی،  موانع اجتماعی

 پذیری، رسانهانعحاف

بخش سوم  17

و  19تا  1های گویه

 9و  5های پرسش

بخش سوم  9 هاهنجارها، ارزشباورها،  موانع فرهنگی

 51تا  15های گویه

بخش سوم  9 قدرتيمعنایي و بيبيیانیي، بي موانع ساختاري

 55تا  55های گویه

آگاهي، تبعيض و تعلق، عدماحساس منفي )عدم موانع شخصیتی

 اثربخشيانیيزگي و عدمآزادی(، بيعدم

بخش سوم  19

 95تا  57های گویه
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 ل آماريروش تجزیه و تحلی

هایي ها تجزیه و تحليلهای مربوط، لازم است که بر روی دادهپس از گردآوری داده     

های پژوهش را ثابت یا رد نمود. در این انجام پذیرد تا بر اساس اطلاعات بتوان فرضيه

در دو  Spss-26های تحقيق جهت تجزیه و تحليل از نرم افزار پژوهش با توجه به فرض

شود. آمارهای توصيفي نظير رسم جدول صيفي و استنباطي استفاده ميسح  آمار تو

فراواني، نمودارهای توصيفي، محاسبه مقادیر ميانیين، انحراف استاندارد و... برای توصيف 

های مقایسۀ ميانیين، آزمون ها ازها و ضرایب مسيرها و برای مشخص شدن مسيرداده

 شود.ميهای آن استفاده فرضبا رعایت پيشرگرسيون، همبستیي و معادلات ساختاری 

 

 هاي پژوهشتوصیف یافته

 شناختی پاسخگویانتوصیف جمعیت
 

درصد  درصد فراوانی ساده 

 معتبر

 درصد تجمعی

 9.1 9.1 9.1 17 سوادبی

 19.9 9.5 9.5 99 سیکل

 55.5 15.5 15.5 98 دیپلم

 95.1 9.9 9.9 98 کاردانی

 99.9 99.9 99.9 599 کارشناسی

 19.1 59.8 59.8 155 ارشدکارشناسی

 199 5.1 5.1 15 دکتري

  199 199 519 کـــل

درصد آنها دارای مدرک  99بر اساس جدول فوق مشخص است، بيشتر پاسخیویان یعني 

 تحصيلي کارشناسي هستند.



 111/  و همکاران  ؛ مرجان نوري... گلستانبررسی وضعیت مشارکت اجتماعی زنان در بین اقوام استان  

 

 توصیف وضعیت سنی پاسخگویان

درصد  درصد فراوانی ساده 

 معتبر

 درصد تجمعی

 9.1 9.1 9.1 51 سال 21زیر 

 99.1 99 99 159 سال 31تا  21بین 

 79.8 99.9 99.9 199 سال 11تا  31بین 

 11.7 59.8 59.8 155 سال 51تا  11بین 

 18.9 7.8 7.8 95 سال 11تا  51بین 

 199 1.7 1.7 8 سال 11بیشتر از 

  199 199 519 کـــل

 

درصد آنها در بين  99یعني بر اساس جدول فوق مشخص است، بيشتر پاسخیویان      

 سال است. 99.71سال هستند و البته ميانیين سني آنها نيز حدود  99تا  99مقحع سني 

 توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش

های تحقيق ساخته شده است در این بخش متغيرهای اصلي پژوهش که از ترکيب گویه     

 گردد.توصيف مي
 

 انحراف معیار 111میانگین از  5میانگین از  ابعاد شاخص

 9.85 95.88 5.51 اعتماد اجتماعي اجتماعی

 1.18 59.81 5.99 امنيت اجتماعي

 1.91 75.88 9.19 تفاهم اجتماعي

 1.95 78.51 9.91 توانمندسازی

 9.88 79.55 9.59 پذیریانعحاف

 9.18 99.99 5.11 استفاده از رسانه

 9.19 55.11 5.97 همبستیي اجتماعي

 1.19 79.85 9.91 پذیری اجتماعيوليتمسئ

 9.79 59.18 5.19 شاخص اجتماعی
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 9.11 51.91 5.15 هنجار اجتماعي فرهنگی

 1.99 75.87 9.19 مندی فرهنیيارزش

 9.19 79.19 9.95 شاخص فرهنگی

 9.17 58.78 5.19 بيیانیي ساختاري

 9.91 99.85 5.91 قدرتيبي

 1.99 58.11 5.15 معنایيبي

 9.79 59.15 5.95 شاخص ساختاري

 1.19 75.99 9.19 احساس تعلق شخصیتی

 9.78 55.15 5.75 آگاهي اجتماعي

 1.58 99.99 5.59 عدالت اجتماعي

 1.95 55.51 5.98 آزادی

 1.19 57.98 5.89 انیيزه

 1.15 91.85 5.91 اثربخشي

 9.79 59.51 5.78 شاخص شخصیتی

مشارکت 

 اجتماعی

 9.95 19.59 9.87 سميمشارکت ر

 1.15 95.98 5.15 مشارکت غيررسمي

 9.85 57.91 1.95 مشارکت اجتماعی

درصد،  79.19درصد، فرهنیي  59.18بر اساس این جدول ميزان شاخص اجتماعي      

 57.91درصد و ميزان مشارکت اجتماعي نيز  59.51درصد، شخصيتي  59.15ساختاری 

 که ميزان بعد فرهنیي بيش از سایر ابعاد است. درصد است. بنابراین مشخص است

 آزمون فرضیات اصلی آماري

 در پژوهش حاضر چهار فرضيۀ اصلي محرح شده است:

 موانع ساختاری پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.  .1

 ن است. موانع اجتماعي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستا .5
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 موانع فرهنیي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.  .9

 موانع شخصيتي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. .9

 برای آزمون فرضيات فوق از رگرسيون استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است:
 مقدار آنالیز واریانس شدهضریب تعیین تعدیل تعیینضریب  مقدار همبستگی کل

18311 9.151 9.199 55.559 9.91 

مقدار تأثير  متغیرهاي مستقل

 غيراستاندارد

 معناداری tمقدار  مقدار تأثير استاندارد

 9.199 9.117 9.999 9.991 موانع اجتماعی

 9.91 9.891 9.558 9.111 موانع فرهنگی

 9.719 9.597 9.955 9.999 موانع ساختاري

 9.91 9.898 9.515 9.591 موانع شخصیتی

درصد با متغير  91بر اساس جدول فوق مشخص است چهار متغير مستقل اصلي، به ميزان     

درصد تغييرات  19اند وابسته یعني مشارکت اجتماعي رابحه دارند. از سوی دییر توانسته

باشد. اما مقادیر نيز برازندگي لازم را دارا ميبيني کنند. همچنين مدل رگرسيوني آن را پيش

بر  9.51و موانع شخصيتي به ميزان  9.59دهد دو متغير موانع فرهنیي به ميزان تأثير نشان مي

مشارکت اجتماعي تأثير گذار است. پس از چهار فرضيه دو مورد تأیيد و دو مورد رد 

 شود.مي

 

 آزمون فرضیات فرعی آماري

های فرعي چندی محرح شده است، که طبق روش بهينه به ضر فرضيهدر پژوهش حا     

 بررسي آنها پرداخته شده است. 

 مشارکت غير رسمي در زنان اقوام استان گلستان بيش تر از مشارکت رسمي است.     

برای بررسي این فرضيه از آزمون آماری مقایسۀ ميانیين در دو گروه همبسته استفاده      

 ایج آن به شرح جدول زیر است:شده است که نت
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میانگین از  

5 

انحراف 

 معیار

مقدار 

 همبستگی

مقدار 
t 

معنادار

 ي

 9.91 55.59 9.59 1.55 9.89 مشارکت رسمی

مشارکت 

 غیررسمی

5.99 1.11 

بر اساس این جدول مشخص است اول ميزان مشارکت غيررسمي بيشتر از رسمي بوده و در 

مقدار آزمون و سح  خحای آن، معنادار است. پس این فرضيۀ  ثاني این اختلاف با توجه به

 گيرد.فرعي مورد تأیيد قرار مي

در زیر تعدادی از فرضيات فرعي که ذیل شاخص موانع اجتماعي تعریف شده است آورده 

شده و برای بررسي آنها نيز از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در ادامه نتایج بررسي 

 گردد.مي این فرضيات ارائه

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياعتماد اجتماعي پيش .1

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيامنيت اجتماعي پيش .5

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيتفاهم اجتماعي پيش .9

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيتوانمندسازی پيش .9

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيپذیری پيشانعحاف .5

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياستفاده از رسانه پيش .7

 در ميان اقوام گلستان است.کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان بينيهمبستیي اجتماعي پيش .9

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيپذیری اجتماعي پيشمسئوليت .8
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 دهد.جدول زیر نتایج بررسي این فرضيات را نشان مي

ضریب تعیین  ضریب تعیین مقدار همبستگی کل

 شدهتعدیل

مقدار آنالیز 

 واریانس

18351 9.151 9.115 1.999 9.91 

مقدار تأثير  متغیرهاي مستقل

 غيراستاندارد

 معناداری tمقدار  مقدار تأثير استاندارد

 9.915 5.995 9.19 9.191 اعتماد اجتماعی

 9.815 9.599 9.919 9.91 امنیت اجتماعی

 9.791 9.971 9.957 9.951 تفاهم اجتماعی

 9.895 9.117 9.911 9.991 توانمندسازي

 9.997 5.199 9.1 9.915 پذیريانعطاف

 9.91 9.998 9.511 9.189 استفاده از رسانه

 9.981 1.998 9.911 9.989 همبستگی اجتماعی

پذیري مسئولیت

 اجتماعی

9.989 9.119 5.959 9.999 

 

درصد با متغير  97بر اساس جدول فوق مشخص است ابعاد موانع اجتماعي، به ميزان      

درصد تغييرات  11اند بحه دارند. از سوی دییر توانستهوابسته یعني مشارکت اجتماعي را

باشد. اما مقادیر بيني کنند. همچنين مدل رگرسيوني نيز برازندگي لازم را دارا ميآن را پيش

. 9.19پذیری به ميزان ، انعحاف9.19دهد متغيرهای اعتماد اجتماعي به ميزان تأثير نشان مي

بر مشارکت  9.15پذیری اجتماعي به ميزان مسئوليتو  9.55استفاده از رسانه به ميزان 

 اجتماعي مؤثر بوده و بقيۀ متغيرهای این شاخص مؤثر نيستند.

در زیر ابعاد شاخص موانع فرهنیي در قالب فرضياتي آورده شده و برای بررسي آنها      

ه نيز از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در ادامه نتایج بررسي این فرضيات ارائ

 گردد.مي
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 تغيير هنجارها پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. .1

 بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.های ذهني پيشتغيير ارزش .5

 دهد.جدول زیر نتایج بررسي این فرضيات را نشان مي

مقدار همبستگی 

 کل

ضریب تعیین  ضریب تعیین

 شدهعدیلت

مقدار آنالیز 

 واریانس

18355 9.157 9.155 97.997 9.91 

مقدار تأثير  متغیرهاي مستقل

 غيراستاندارد

 معناداری tمقدار  مقدار تأثير استاندارد

 9.989 9.9 9.959 9.995 هنجار اجتماعی

مندي ارزش

 فرهنگی

9.919 9.9 5.191 9.91 

درصد با متغير  95موانع فرهنیي، به ميزان بر اساس جدول فوق مشخص است دو بعد      

درصد تغييرات  15اند وابسته یعني مشارکت اجتماعي رابحه دارند. از سوی دییر توانسته

باشد. اما مقادیر بيني کنند. همچنين مدل رگرسيوني نيز برازندگي لازم را دارا ميآن را پيش

رکت اجتماعي نيست ولي تغيير کنندۀ مشابينيدهد تغيير هنجاری پيشتأثير نشان مي

 بر مشارکت اجتماعي تأثير معنادار دارد. 9.99های فرهنیي به ميزان ارزش

در زیر تعدادی از فرضيات فرعي که ذیل شاخص موانع ساختاری )سياسي( تعریف      

شده است، آورده شده و برای بررسي آنها نيز از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در 

 گردد.یج بررسي این فرضيات ارائه ميادامه نتا

 بيیانیي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. .1

 بي معنایي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است  .5

 بي قدرتي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. .9
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 دهد.نتایج بررسي این فرضيات را نشان ميجدول زیر 

مقدار همبستگی 

 کل

ضریب تعیین  ضریب تعیین

 شدهتعدیل

مقدار آنالیز 

 واریانس

18111 9.597 9.595 55.999 9.91 

مقدار تأثير  متغیرهاي مستقل

 غيراستاندارد

 معناداری tمقدار  مقدار تأثير استاندارد

 9.91 9.71 9.91 9.575 بیگانگی

 9.91 7.951 9.957 9.998 رتیقدبی

 9.591 9.579 9.958 9.955 معناییبی
 

درصد با متغير  59بر اساس جدول فوق مشخص است ابعاد موانع سياسي، به ميزان      

درصد تغييرات  59اند وابسته یعني مشارکت اجتماعي رابحه دارند. از سوی دییر توانسته

باشد. اما مقادیر يوني نيز برازندگي لازم را دارا ميبيني کنند. همچنين مدل رگرسآن را پيش

بر متغير  9.99قدرتي به ميزان و بي 9.91دهد متغيرهای بيیانیي به ميزان تأثير نشان مي

 بيني نماید.معنایي نتوانسته است آن را پيشمشارکت اجتماعي مؤثر بوده ولي بي

انع شخصيتي تعریف شده است در زیر تعدادی از فرضيات فرعي که ذیل شاخص مو     

آورده شده و برای بررسي آنها نيز از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در ادامه نتایج 

 گردد.بررسي این فرضيات ارائه مي

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياحساس تعلق پيش .1

 ان در ميان اقوام گلستان است.کنندۀ مشارکت اجتماعي زنبينيآگاهي اجتماعي پيش .5

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيعدالت اجتماعي پيش .9

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيآزادی پيش .9

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيانیيزه پيش .5

 کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياثربخشي پيش .7
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 دهد.جدول زیر نتایج بررسي این فرضيات را نشان مي

مقدار همبستگی 

 کل

ضریب تعیین  ضریب تعیین

 شدهتعدیل

مقدار آنالیز 

 واریانس

18111 9.197 9.177 19.199 9.91 

مقدار تأثير  متغیرهاي مستقل

 غيراستاندارد

 معناداری tمقدار  تانداردمقدار تأثير اس

 9.999 9.991 9.199 9.199 احساس تعلق

 9.999 5.987 9.1 9.111 آگاهی اجتماعی

 9.999 5.191 9.171 9.195 عدالت اجتماعی

 9.198 1.951 9.999 9.995 آزادي

 9.91 9.785 9.595 9.175 انگیزه

 9.795 9.999 9.958 9.95 اثربخشی
 

درصد با متغير  95شخص است ابعاد موانع شخصيتي، به ميزان بر اساس جدول فوق م     

درصد تغييرات  19اند وابسته یعني مشارکت اجتماعي رابحه دارند. از سوی دییر توانسته

باشد. اما مقادیر بيني کنند. همچنين مدل رگرسيوني نيز برازندگي لازم را دارا ميآن را پيش

، 9.19، آگاهي اجتماعي به ميزان 9.15لق به ميزان دهد متغيرهای احساس تعتأثير نشان مي

بر متغير مشارکت اجتماعي مؤثر  9.59و انیيزه به ميزان  9.17عدالت اجتماعي به ميزان 

بين کنندۀ آن است. از سوی دییر آزادی و اثربخشي تأثيرگذار و پيشبينيبوده و پيش

 نيستند.

 شناختیآزمون فرضیات جمعیت

شناختي چندی محرح شده است، که طبق روش های جمعيتر فرضيهدر پژوهش حاض     

 بهينه به بررسي آنها پرداخته شده است. 

 مشارکت اجتماعي با طبقۀ اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان رابحه دارد. .1

 مشارکت اجتماعي با تحصيلات زنان در ميان اقوام گلستان رابحه دارد. .5
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 ر ميان اقوام گلستان رابحه دارد.مشارکت اجتماعي با درآمد زنان د .9

 های مختلف زنان در ميان اقوام گلستان تفاوت دارد.مشارکت اجتماعي در قوميت .9

 های مختلف زنان در ميان اقوام گلستان تفاوت دارد.مشارکت اجتماعي در شغل .5

 مشارکت اجتماعي در وضعيت تأهل زنان در ميان اقوام گلستان تفاوت دارد. .7

از نوع  دهد. به طوریکه سه فرضيۀیر نتایج بررسي این فرضيات را نشان ميهای زجدول     

سنجي بوده و با پيرسون بررسي شده است ولي سه فرضيه بعد با آزمون مقایسۀ رابحه

 های مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.ميانیين در بين گروه

 درآمد ماهیانه  سن تحصیلات 

مقدار  

 همبستیي

ار مقد معناداری

 همبستیي

مقدار  معناداری

 همبستیي

 معناداری

 9.97 9.91 9.55 9.97 9.91 9.55 مشارکت رسمی

مشارکت 

 غیررسمی

9.59 9.91 9.95 9.51 9.95 9.79 

مشارکت 

 اجتماعی

9.57 9.91 9.99 9.91 9.99 9.99 

طوریکه بر اساس این جدول مشخص است، صرفا  متغير تحصيلات با مشارکت ارتباط دارد به      

( و 9.59(، غيررسمي )9.55یابد، ميزان مشارکت رسمي )هرچه ميزان تحصيلات افزایش مي

 ای ندارند.یابد. متغيرهای سن و درآمد رابحه( افزایش مي9.57شاخص کل مشارکت )
مشارکت  مشارکت رسمی  

 غیررسمی

 مشارکت اجتماعی

آذری،  قومیت

 ترکي

9.95 1.88 1.18 

 1.51 1.18 9.98 بلوچي

 1.59 1.15 9.77 ترکمني

 1.99 5.55 1.99 سيستاني
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 1.95 5.99 9.89 فارسي

 1.95 1.81 1.19 سایر

-F=3.929 معناداري
Sig=0.01 

F=1.673-
Sig=0.139 

F=2.289-
Sig=0.045 

 1.55 5.17 1.59 مجرد تأهل

 1.57 1.15 9.95 متأهل

بدون 

 همسر

9.71 1.19 1.17 

-F=7.476 معناداري
Sig=0.01 

F=1.833-
Sig=0.161 

F=5.369-
Sig=0.005 

وضعیت 

 شغلی

 1.91 5.97 1.99 شاغل

 1.99 1.99 9.98 دارخانه

 1.57 5.99 1.19 جویای کار

 1.57 5.11 1.97 بيکار

 1.95 5.99 9.89 کل

-F=14.259 معناداري
Sig=0.01 

F=6.699-
Sig=0.01 

F=12.061-
Sig=0.01 

های مختلف، وضعيت ول مشخص است ميزان مشارکت در بين قوميتبر اساس این جد     

تأهل مختلف و وضعيت شغلي متنوع، با هم اختلاف معنادار دارد و لذا سه فرضيۀ دییر نيز 

 شود.تأیيد مي

 در ادامه خلاصۀ بررسي فرضيات تحقيق آورده شده است:

 نتیجه عنوان فرضیه ردیف

 رد ارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.موانع ساختاری پيش بيني کننده مش 1

 رد موانع اجتماعي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. 2

 تأیيد موانع فرهنیي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. 3

 تأیيد زنان در ميان اقوام گلستان است. موانع شخصيتي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي 1

 تأیيد مشارکت غير رسمي در زنان اقوام استان گلستان بيش تر از مشارکت رسمي است. 5

 تأیيد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياعتماد اجتماعي پيش 1
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 رد ميان اقوام گلستان است. کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان دربينيامنيت اجتماعي پيش 1

 رد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيتفاهم اجتماعي پيش 1

 رد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيتوانمندسازی پيش 1

 تأیيد تان است.کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلسبينيپذیری پيشانعحاف 11

 تأیيد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياستفاده از رسانه پيش 11

 رد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيهمبستیي اجتماعي پيش 12

 تأیيد اقوام گلستان است.کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان بينيپذیری اجتماعي پيشمسئوليت 13

 رد تغيير هنجارها پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. 11

 تأیيد بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.های ذهني پيشتغيير ارزش 15

 تأیيد م گلستان است.بيیانیي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوا 11

 رد بي معنایي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است 11

 تأیيد بي قدرتي پيش بيني کننده مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است. 11

 يدتأی کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياحساس تعلق پيش 11

 تأیيد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيآگاهي اجتماعي پيش 21

 تأیيد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيعدالت اجتماعي پيش 21

 رد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيآزادی پيش 22

 تأیيد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينيه پيشانیيز 23

 رد کنندۀ مشارکت اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان است.بينياثربخشي پيش 21

 رد مشارکت اجتماعي با طبقۀ اجتماعي زنان در ميان اقوام گلستان رابحه دارد. 25

 تأیيد در ميان اقوام گلستان رابحه دارد.مشارکت اجتماعي با تحصيلات زنان  21

 رد مشارکت اجتماعي با درآمد زنان در ميان اقوام گلستان رابحه دارد. 21

 تأیيد های مختلف زنان در ميان اقوام گلستان تفاوت دارد.مشارکت اجتماعي در قوميت 21

 تأیيد ت دارد.های مختلف زنان در ميان اقوام گلستان تفاومشارکت اجتماعي در شغل 21

 تأیيد مشارکت اجتماعي در وضعيت تأهل زنان در ميان اقوام گلستان تفاوت دارد. 31
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