
  ٧٤                                                                          زنان   ين بر مشارکت مدنيت مستبدانه والديتأثير شخص

  تأثير شخصيت مستبدانه والدين بر مشاركت مدني زنان
  ٢خديجه سفيري، ١مريم زارعيان

  ٢٠/٢/١٣٨٨: رشي   پذ١٢/١١/١٣٨٧: افتيدر

  چكيده
سـطح پـايين   . ني به عنوان شاخص توسـعه در جوامـع نـوين امـروزي اسـت          مشاركت مد 

مشاركت مدني زنان ايراني به عنوان نيمي از جامعه يكـي از مـسائل مهـم جامعـه ايـران             
تواند ما را به سرمنشأ و عوامـل بازدارنـده ايـن موضـوع رهنمـون         است كه بررسي آن مي    

 آن، مديريت نهادمندي اجتماعي  يتقاريزي در جهت ار   بدون شناخت موانع و برنامه    . كند
-موضـوع ايـن مقالـه بررسـي جامعـه         . وگسترش مشاركت شهروندان ميسر نخواهد بـود      

در بخـش   . شناختي تأثير شخصيت مستبدانه والـدين بـر مـشاركت مـدني زنـان  اسـت                
هاي حاصل از فرايند اجتمـاعي  ها وضعيت استبداد والدين و وروديتوصيف و تحليل داده   

ها، ميزان آمادگي زنان براي عمـل اجتمـاعي تـشريح شـده             ها و نگرش   ارزش شدن زنان، 
. عالوه بر توصيف دو متغير مذكور رابطه بين ايـن دو موضـوع بررسـي شـده اسـت           . است

هــاي غيــر پزشــكي دانــشگاه تهــران در ســال جامعــه آمــاري دانــشجويان دختــر رشــته
     . نامه استابزار تحقيق پرسش. باشد مي١٣٨٥- ٨٦تحصيلي
  .شخصيت مستبدانه، مشاركت مدني: هاكليد واژه

  

   و بيان مسألهمقدمه
و يـا   )NGOs(مشاركت مدني به معناي همكاري مردم بـا نهادهـاي مـدني غيروابـسته بـه دولـت       

روند رو به رشد . هاي توسعه در جوامع نوين است ترين شاخص عضويت در اين گونه نهادها يكي از اصلي       
-كند كه مشاركت مدني مـردم بـه  ع توسعه يافته ما را به اين مسأله هدايت مي         مشاركت مدني در جوام   

  دهند، چگونه است وچرا؟ويژه زنان جامعه كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي
مشاركت اجتماعي افراد در طول تاريخ تابعي از شرايط و عوامل مختلف ذهني و عينـي بـوده اسـت                  

اي بـراي جامعـه   اسـتبداد بـه عنـوان وسـيله      . شـود خانواده گذارده مي  كه پايه بسياري از اين عوامل در        
پذيركردن، كنترل اجتماعي، اعمال قدرت، مجـاب سـازي، مـديريت و تحـت انقيـاد در آوردن ديگـران                     
شناخته شده است كه اگر در خانواده اعمال شود به سبب اينكه در ساختار خانواده، انواع تعـامالت بـين          

 ١٣٧٥چلبـي، ( پـذيرد انجام مـي ) L(وگفتماني) I(، ارتباطي)B(، قدرتي)A(ايبادلهفردي اعم از روابط م   
استبداد به . ها و رفتار آينده فرزندان را تحت تأثير قرار دهد        ، احتمال زيادي  وجود دارد كه نگرش        )١٨:

 در هاي آنان از ديـر بـاز تـا كنـون      عنوان سياستي نامطلوب براي سلطه بر ديگران و محدودكردن آزادي         

                                                
 maryamzareian@yahoo.com                    دانشجوي دکتري جامعه شناسی سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس .1
 safari@yahoo.com                                                                                         داشگاه الزهرااریدانش .٢
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  ٧٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

ها در نظـام كـل و خـرده    ايران وجود داشته است و خود منشأ بسياري از نقصان، كمبودها و ناهماهنگي          
اي براي كسب موفقيت و دست هاي جامعه بوده است، خانواده ايراني نيز با استبداد به عنوان وسيله           نظام

نكـه بـه چـه گـروه طبقـه و      نظر از آاز آنجا كه زنان ايراني صرف   . پيدا كردن به هدف عجين گشته است      
هـاي  اند كه استبداد مردانه جزء شـاخص اي پرورش يافته  اند، همواره درون خانواده   داشته  قوميتي تعلق   
اين نابرابري جنسيتي به عنوان يكي از عناصر پنهان سلطه رسمي آثـار منفـي بـر حيـات         . آن بوده است  

هاي مدني و مـساعد بـودن شـرايط    شد فعاليترغم راجتماعي زنان باقي گذارده است، به طوري كه علي   
ترين سطح خـود بـه   براي مشاركت مدني و توسعه نهادهاي غيروابسته به دولت، مشاركت زنان در پايين    

بنابراين در جامعه در حال گذار امروزي، تحليـل جامعـه شـناختي مـشاركت مـدني زنـان و           . بردسر مي 
-هاي جديد مهندسان اجتماعي را در جهت برنامـه     ها و ايده  تواند با توليد داده   بررسي علل پنهان آن مي    

  .ريزي براي ارتقاي آن ياري كند
  

  ريظچارچوب ن
همـه محققـان در   . خانواده يكي از نهادهاي مهم اجتماعي است كه قدمت زيادي در تاريخ بشر دارد           

توانـد از    خـانواده مـي  معتقدند تأثيرها   آناين مورد به نقش اساسي خانواده اذعان دارند و حتي بعضي از 
شناسان در مـورد نقـش خـانواده وجـود دارد     بحثي كه در ميان جامعه. همة كارگزاران ديگر بيشتر باشد 

-عوامـل جامعـه  . گيرد پذيري به عهده ميپيرامون نحوه و ميزان تأثيري است كه خانواده در روند جامعه        
هـا و  هـا، ارزش  افـراد مؤثرنـد و نگـرش   هـا و شـناخت  هـا، ارزش پذيري به ميزان قابل توجهي در نگرش     

به تعبير مايكل راش ايـن سـه بـه    . كنندرا تصحيح و تكميل ميها   آن دهد و شناخت افراد را تشكيل مي    
كنند كه در ميزان مشاركت سياسي اجتمـاعي افـراد تاثيرگـذار اصـلي       عنوان سرندهاي ادراكي عمل مي    

  ) .٦٥ :١٣٧٧ ،راش(. هستند
توانـد احـساس    هـاي خـانواده مـي    گيـري قدند نخستين تجربه مشاركت در تصميم    معتند و وربا    آلمو

هاي الزم را براي تعامل اجتماعي در آينده را در       مهارت. كودك را در مورد صالحيت خويش تقويت كند       
ن يچنـ   هـم .وي به وجود آورد و در سنين بلوغ فرد را به مشاركت فعال در نظام اجتماعي تـشويق كنـد               

سـاالن در مـورد صـالحيت      ربا معتقدند بين مشاركت در تصميمات خانواده و احساس بـزرگ          آلموند و و   
اند، به طور متوسـط بيـشتر   گيري خانواده شركت داشنههايي كه در تصميمسياسي رابطه وجود دارد، آن 

كنند و در ايـن صـورت تمايـل بيـشتري بـراي          احساس اثرگذاري به عنوان موجودي آزاد و خردمند مي        
در خـانواده مـستبد، خودكامـه    . )Almond, 1963 :14 (دهنـد  بـه جامعـه از خـود نـشان مـي     خدمت

كننده نهايي يك نفر است و به افراد ديگر اجازه اظهار عقيده و انتخاب       تعيينگيرنده و   وخودرأي، تصميم 
اظهـار  شود، در چنين شرايطي اگر فرد مطابق با هنجارهاي جامعه سعي نمايـد  گيري داده نمي  و تصميم 

دانـد و بـه خـاطر    اعتبار ميگيري وانتخاب داشته باشد، خانواده تصميمات وي را بي  نظري كند و تصميم   
خواهنـد در  والـدين مـي  . شـود كه بدون اجازه والدين كاري كرده است، مورد تنبيه و توبيخ واقع مـي           آن

 بـه نظـر  . هاي رايج را نقض کندكوچكترين مسأله براي او تصميم بگيرند، تا مبادا او اشتباه كند و هنجار       
گونـه كـه   ن صورت هميشه بايد تحت نظارت و انقيـاد باشـد و همـان   يبچه هميشه بچه است، در ا     ها    آن
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  ٧٦                                                                          زنان   ين بر مشارکت مدنيت مستبدانه والديتأثير شخص

بيند كه برايش تعريف شده اسـت؛ يعنـي كـسي كـه در هـر       چنان مي گويد اين فرد خود را آن     كولي مي 
تيجه نگاه او در درجه نخست نـسبت بـه      در ن . كندلحظه اگر نظارت بزرگتري نباشد، بي شك اشتباه مي        

خود و در درجه بعدي نسبت به انسان اين است كه او موجودي است كه آزادي او با درست انجـام دادن             
مشاركت مدني به عنوان كنشي اجتماعي در انديشه پارسونز نيازمنـد انگيـزه هـدف و        . امور منافات دارد  

-ن گفت انگيزه و هدف كه متغيرهاي دروني كـنش توامي). Hamilton ,1983 :56(شرايط تحقق است
هـايي مواجـه   از آنجايي كه اعضاي خانواده مستبد به موقعيت. كندپيدا مي گر هستند در خانواده تكوين

گيـري بـدون اجـازه والـدين منجـر بـه       را به اين نتيجه رهنمون ساخته است كه تصميم      ها     آن بودند كه 
گيـري از  افـراد بـراي پـيش   صـورت    اينشود، در تنبيه و توبيخ مي  اعتنايي و يا  مهري، بي سرزنش قهر بي  

-ارضا  نمـي ها   آنگيرند كه اگر نياز تحقق خويشتن و استقالل در       چنين نتايجي رفتاري را در پيش مي      
 دار   او خدشـه   يتري چون عزت نفس، امنيت، تعلق و يا حتي نيازهاي فيزيولوژيك          گردد، نيازهاي اساسي  

طبـق  صـورت    ايـن در. اي نداشته باشدهد، آرزويي نداشته باشد، نقشه و طرح و برنامهنگردد، چيزي نخوا 
تـر والـدين،   تئوري تبادل  هومنز، پاداش خود را دريافت كرده است و اين پاداش، يعنـي رفتـار مطلـوب          

 پس او بـا روش آزمـايش و خطـا يـاد          )٣٢٦ : ١٣٧٦ريتزر،  (كند  انگيزه او را براي تكرار عمل تقويت مي       
گاه خودسر تصميم نگيـرد، نتيجـه ايـن كـنش           هيچ   گيرد كه از اين پس مطيع و فرمانبردار باشد و         مي

هاي اجتماعي خارجي است كه به نـوعي مـشاركت          خرد در خانواده نبود هدف وانگيزه كافي براي كنش        
  .گيردمدني را در برمي

هـا  گران، يعني باورها، ارزش   كنشمطابق ديدگاه نمادي در تحليل كنش افراد بايد به جهان نمادين            
تـوان  از آنجايي كه مشاركت مدني افراد نوعي كنش اجتماعي اسـت، مـي        . توجه شود ها     آن هايوگرايش

وي براي فهم معناي كنش فهم معناي ذهنـي   . معناي ذهني موردنظر وبر را براي اين كنش بررسي كرد         
ترين شكل داند و اقتدار پدرانه را قديميتي ميهاي سنتي را محصول كنش سن     داند، او پديده  را ملزم مي  

كند كه از لحاظ اجتماعي بين دو طرف اقتـدار، يعنـي صـاحب اقتـدار و تـابع اقتـدار       قدرتي  معرفي مي  
ايـن سلـسله    . كند در اين صورت پدر بر همه اعضاي خانواده سلطه پـذيرفتني دارد            مشروعيت ايجاد مي  

اركت افـراد در تـصميمات خـانواده و شـركت در امـور خـارج از       مراتب قدرت درون خانواده مانع از مـش  
  ).Jackson ,Scott  ,2000  : 43(خانواده شده است 

ذهنـي  هـاي   ساختمانها هاي اجتماعي مختلف براي آنبورديو، پرورش افراد در محيط   مطابق با نظر  
جتمـاعي متفـاوت از هـم    هـاي ا هـا و محـيط  كند كه در نتيجه افرادي كه در خـانواده  ايجاد مي  متفاوتي

كنند و بنـابراين افـرادي كـه    كنند و آن را درك مياي متفاوت به جهان نگاه ميگونهاند، به پرورش يافته 
اند ساختمان ذهني سلسله مراتبي و عمودي دارند و افرادي كـه در           هاي مستبد پرورش يافته   در خانواده 

 ان ذهني افقـي  و در ايـن صـورت نگـاه و برخـورد     اند داراي ساختمهاي دموكراتيك تربيت شده  خانواده
ز به جهان بيروني با هم كامالً متفاوت است و از آنجا كه زمينه قدرت كه جايگاه ايـن دوگـروه از   ينها    آن

زر، تـ ري(هاي اجتماعي متفـاوت از هـم خواهنـد بـود     داراي سرمايه ها     آن افراد است با هم متفاوت است،     
   دختران خانواده مستبد عدم مـشاركت زنـان در تـصميمات خـانواده،              در ساختمان ذهني  . )١٣٧٩،٧٩٦
داري و نداشتن حق و حقوقي در خانواده دروني شده است و در ايـن صـورت ايـن افـراد در مواجـه         خانه

از  ن يچنـ   هـم كننـد شان عمل مـي  هاي ساختمان ذهني  شدن با جهان اجتماعي شان مطابق پيش فرض       
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  ٧٧                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

هـاي اجتمـاعي را بـراي اعـضاي     مندي از امكانات بيرون از خانه و تمـاس رهآنجايي كه والدين مستبد به    
هاي كلي در مقايسه با افراد ديگر در محدوديت قرار    كنند، اعضايشان را در مورد سرمايه     خود محدود مي  

 ورديـو معتقـد  پيـر ب . ان بسي بيشتر از مـردان اسـت       دهند كه البته اين محدوديت براي دختران و زن        مي
-هاي فرهنگي و اجتماعي در آن پايگاهي قـرار مـي       حسب ميزان سرمايه كلي و سرمايه     كس بر است هر   

افراد داراي پايگاه مشابه . باشنداند، در آن پايگاه مي    گيرد كه افرادي كه از لحاظ سرمايه كلي با او مشابه          
 Bourdieu ( و الگوي كنشي نـسبتاً همـسو وهماهنـگ برخوردارنـد     ١و تعامالت مشترك از عادت واره

توان گفت كه بـين زنـان ايرانـي و مـردان ايرانـي از لحـاظ       با توجه به ديدگاه بورديو مي). 25 : 1996,
هاي متفاوت هستند كه در ها و عادت وارهبنابراين داراي پايگاه. داري وجود دارد  سرمايه كلي تفاوت معنا   

 مـشاركت مـدني زنـان    يرت براي ارتقاكند و در اين صوهاي مدني آنان نمود پيدا مي   كم وكيف فعاليت  
توان  رو مياز اين  .رفع تبعيض و نابرابري بين مردان وزنان وخود زنان از لحاظ سرمايه كلي ضروري است        

دهـد، و    شكل مـي اگفت كه خانواده متناسب با نحوه ارتباط و طرز برخورد اعضا با يكديگر ساير نهادها ر  
  .شود ثر مي هاي ديگر نيز متأخود از نهادكه ند چبخشد، هر  رنگ مي

 زنان متغير وابسته مورد توجه ايـن مقالـه اسـت كـه منظـور از آن هـر نـوع                  ٢متغير مشاركت مدني  
ها قبول مـسئوليت  همكاري پذيرش عضويت، كمك فكري، حمايت معنوي، كمك مالي، حضور در برنامه 

هاي مذهبي، انجمن( اعم از فرهنگي اجرايي و هرگونه فعاليتي است كه زنان در ارتباط با نهادهاي مدني         
احـزاب وگروههـاي   (سياسـي  ...) هـاي خيريـه و  شوراهاي اجتماعي، انجمـن (، اجتماعي ...هنري، علمي و  

دو متغيـر همكـاري و   . دارنـد ...) هاي دفاع از محـيط زيـست  انجمن(و زيست محيطي   ) سياسي مستقل   
  .شده استهاي  مشاركت مدني در نظر گرفته عضويت به عنوان  شاخص

هـاي  بندي تعـاريف و شـاخص  باشد كه با جمع به عنوان متغير مستقل تحقيق مي٣شخصيت مستبد 
خـود كـامگي وخـود    : باشدهاي زير ميمطرح شده نظريه پردازان مفهوم شخصيت مستبد داراي شاخص  

  .تار قالبي گرايي، اطاعت مستبدانه، رفجويي، پرخاشگري مستبدانه، ضد درونرأي بودن همراه با  سلطه
  

  هاي اصليفرضيه
  شود؛ شخصيت مستبدانه والدين سبب عدم مشاركت فرزندان در تصميمات خانواده مي-١
 عدم مشاركت در تصميمات خانواده بر پنداشت دانشجويان دختر از اعيان فرهنگي اجتماعي  اثر          -٢
اجتمـاعي   –اعيـان فرهنگـي   تـري از  زناني كه در تصميمات خانواده مشاركت دارند، پنداشت عـام      . دارد
  دارند؛
دخترانـي كـه در   . از محيط هنجاري تـأثير دارد ها   آن انقياد كامل دختران در خانواده بر احساس  -٣

  .كنندخانواده تحت اقياد كامل فرزندان قرار دارند، احساس دانايي آزادي احترام عدالت كمتري مي

                                                
1  . Habitus 
2 . Civil Participation 
3 . Despotic Personality 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


  ٧٨                                                                          زنان   ين بر مشارکت مدنيت مستبدانه والديتأثير شخص

بـه مـشاركت مـدني    ها   آنبراي عمل بر تمايلها   آنهاي زنان از مشاركت و ميزان آمادگي    نگرش-٤
  .مؤثر است

   روش شناسي
هـاي دانـشگاه تهـران در سـال     جامعه آماري، دانشجويان دختـر مـشغول بـه تحـصيل در دانـشكده        

اي حجم نمونه تعيـين و انتخـاب       اي چند مرحله  گيري طبقه  است كه با روش نمونه     ١٣٨٥-٨٦تحصيلي  
سپس بـا توجـه بـه تعـداد     . م نمونه بررسي شده به دست آورده شدبا اين روش كه ابتدا حج    . شده است 

در مرحلـه بعـد بـا    . دانشجويان دختر هر دانشكده، تعداد نمونه مربوط به هر دانشكده مـشخص گرديـد            
توجه به تعداد دانشجويان دختر هر رشته و هر سال تعداد نمونه مربوط بـه هـر گـروه مـشخص شـد و                      

هـا بـه صـورت    نامه بـود كـه سـؤال   ابزار پژوهش، پرسش  . نتخاب شدند ها ا سپس به روش تصادفي نمونه    
         ن روش عـالوه بـر بـاال بـردن ميـزان پاسـخگويي، امكـان        يـ در ا. اي مطـرح شـد    هاي چند گويـه   مقياس

- دسته سؤال است كـه بـه       ٣نامه شامل   پرسش. كردهاي پيشرفته آماري را فراهم مي     كارگيري آزمون به
شامل سؤاالتي بود كـه هـدف آن سـنجش ميـزان شخـصيت               ن  يچن   هم كميل شد و  وسيله دانشجويان ت  

مستبدانه والدين، سؤاالتي درباره مشاركت مدني زنان و سؤاالتي درباره فرآيند اجتمـاعي شـدن زنـان را     
  .دادتشكيل مي

  

  ها توصيف وتحليل داده
  ها توصيف داده

 تقسيم شد، سپس اين سه گروه با كـم، متوسـط    دسته٣ميزان اعمال استبداد والدين بر فرزندان به  
 .باشـد توزيع نحوه رفتار والدين با فرزندان در اين نمونه بـه ايـن صـورت مـي    . و زياد از هم متمايز شدند  

 دسته كم متوسط زياد تقسيم شدند كه توزيع فراواني آن بـه صـورت        ٣مشاركت مدني نيز به      ن  يچن  هم
  .باشدزير مي

  
  ي استبداد والدين و مشاركت مدني فرزندان فراوانتوزيع: ١ولجد

  

مشاركت   درصد  فراواني  نياستبداد والد
  مدني

  درصد  فراواني

  ٩/٤٣  ١٨٠  كم  ٣/٢٤  ٩٩  كم

  ١/٤٢  ١٦٥  متوسط  ٧/٥٨  ٢٤٠  متوسط

  ١٥  ٦٥  زياد  ١٧  ٧٠  زياد

  ١٠٠  ٤١٠  جمع  ١٠٠  ٤١٠  جمع
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  ٧٩                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

ط هنجـاري و احـساسات و   دهنده وضعيت جمعيت نمونه از لحاظ نوع احساس از محي     نشان ٣جدول
از لحـاظ احتـرام و امنيـت اجتمـاعي     % ٥٧دهنده آن است كه حدود      نشان ن  يچن   هم باشد و ها مي نگرش
ون شـغل مناسـب،   همچن به امكانات و خدمات مورد نياز   دا کرد يدر دست پ  از لحاظ برابري    % ٦٤حدود  

از % ٥٠به آزادي عقيـده و عمـل و     نسبت  % ٦٤ احساس متوسط رو به پاييني دارند و         درامد كافي و غيره   
لحاظ وجود عدالت در عملكرد ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي سياسي و اقتصادي احساس نـسبتاً منفـي    

%  ٤٠از حقوق شهروندي و حقوق متقابل دولت و مردم آگاهي كمي دارنـد و حـدود            % ٥٠دارند و حدود    
زنـان آمـادگي    % ١٠قـط در حـدود   نسبت به مشاركت سياسي و دموكراسي نگرش مثبتي  نداشـته و ف          

  .اندبااليي براي مشاركت فعال داشته
  

 هاها و نگرشنظر دانشجويان بررسي شده از لحاظ احساس از محيط، ارزش: ٢جدول
  زياد  متوسط  كم  متغيرها

  %٣/٨  %٥/٣٤  %٢/٥٧  احساس احترام و امنيت
  %٦/٤  %٢/٣١  %٢/٦٤  احساس برابري
  %٢/٥  %١/٣٢  ٦٣/%٧  احساس آزادي
  %١/١٠  %٩/٣٩  %٥٠  احساس عدالت

  ٨/١١  ٤/٤٢  ٨/٤٥  ميزان آگاهي از حقوق شهروندي
ميزان آگاهي از حقوق و وظايف 

  دولت
٧/٥  ٨/٤٠  ١/٥٥  

  ٩/٧  ٥٢  ١/٤٠  نگرش مثبت به مشاركت سياسي
  ٨/١١  ٤/٤٢  ٨/٤٥  نگرش مثبت به دموكراسي

  
  گويان از لحاظ پنداشت از محيطنظرپاسخ: ٣جدول

  مخالف  افقمو  متغيرها
انسان موجودي خردمند 

  .است و بايد آزاد باشد
٣/٥٦  ٧/٤٣  

داري زن بايد به امور خانه
  .بپردازد

٥/٧١  ٤/٢٨  

  ١/٧٥  ٩/٢٤  لزوم وجود دولت مقتدر
  

داند كـه بايـد بـه     درصد از دانشجويان دختر هنوز زن را كسي مي ٢٨دهد حدود    نشان مي  ٣جدول  
 درصـد ازآنهـا دولـت اقتـدارگرا     ٢٥. بيرون از خانه را به مردان واگذار کنـد      داري بپردازد و كار     امور خانه 

  .تواند درباره ملت تصميم بگيرد و مردم هم بايد از آن پيروي كنندپسندد كه ميحداكثري مي
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  ٨٠                                                                          زنان   ين بر مشارکت مدنيت مستبدانه والديتأثير شخص

  براي عملگويان از لحاظ آمادگي نظر پاسخ: ٤جدول
  ندارد  دارد  متغيرها

آمادگي براي خدمت به پيشرفت 
  كشور

١/٦٧  ٩/٣٢  

تمايل به مشاركت مدني، همكاري با 
  نهادهاي مدني

٧/٢٥  ٣/٧٤  

  ٣/٨٤  ١/١٥  عضويت در نهادها
  

 ٢٠هـاي داوطلبانـه غيـر رسـمي شـركت دارنـد،        درصد از جمعيت دانشجويان در فعاليت   ٣٠حدود  
 هـاي داراي مشاركت مدني هستند و با نهادهـاي غيـر وابـسته بـه دولـت ماننـد انجمـن                  ها     آن درصد از 

در نهادهـاي  ها   آن درصد از١٥كنند و فقط هاي غيروابسته به  دولت همكاري مي   فرهنگي احزاب وگروه  
  .مدني عضويت دارند

با انجام تحليل واريانس بين متغيرهاي عدم شركت در تصميمات خانواده با احساسي كـه از محـيط           
 عدم شركت در تصميمات خانواده    هنجاري دارند و پنداشت از اعيان فرهنگي اجتماعي، اثرگذاري متغير         

پنداشـت منفـي از اعيـان فرهنگـي      ن يچنـ   هـم بر احساس منفي فرزنـدان دختـر از محـيط هنجـاري و      
  . اجتماعي معنادار بود و نيز اثرگذاري متغير انقياد كامل فرزند با دو متغير  مذكور تأييد گرديد

از نـوع شخـصيت والـدين بـر نـوع          هاي حاصل   دهد، خروجي هاي ما نشان مي   طور كه  بررسي   همان
هـا و  از اعيـان فرهنگـي و اجتمـاعي و در نتيجـه ارزش        ها     آن ، پنداشت از محيط هنجاري  ها     آن احساس
نظام شخـصيتي بـه عنـوان مجموعـه تمـايالت شـكل يافتـه و          . ها و نظام شخصيتي اثرگذار است     نگرش

تـرين خروجـي   آيـد، اصـلي   پديـد مـي  منتظمي كه از تعامل ارگانيسم با نظام اجتماعي به ويژه فرهنـگ   
حاصل از شخصيت والدين است كه خود اين نظام شخصيتي داراي كاركرد و خروجي خاصي اسـت كـه                

  . كندبه صورت آمادگي براي عمل در زندگي روزمره فرد نمود پيدا مي
  

  تحليل دو متغيري مشاركت مدني زنان با متغير هاي مستقل
توان گفـت كـه مـشاركت مـدني زنـان بـا عـدم مـشاركت در          ميبر اساس نتايج تحليل دو متغيري    

از اعيـان  هـا    آنتصميمات خانواده، انقياد كامل فرزند، احساسي كه از محيط هنجـاري دارنـد، پنداشـت        
ها و خروجي حاصل از نظام شخصيتي آنان يعني آمادگي براي عمـل  ها و نگرش فرهنگي اجتماعي ارزش  

انـد و در تـصميمات   يافتـه   هـاي مـستبد پـرورش    ي كه در خـانواده    انپس دانشجويان دختر  . رابطه دارد 
تـري از  اند، احساس منفـي اند و تحت انقياد بيشتر والدين اجتماعي شده     داشته يخانواده مشاركت كمتر  

كنند و آنان آمادگي كمتري بـراي  تري پيدا ميهاي خاصها و نگرشمحيط اجتماعي خود دارند و ارزش   
  .دهندخود نشان ميمشاركت مدني از 
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  ٨١                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

  سنجش رابطه مشاركت مدني زنان با منتخبي از متغيرهاي مستقل: ٥جدول

  
 بـه  R² شود با وارد كردن  همه متغيرهاي مـستقل مقـدار   گونه كه در مدل نظري مشاهده مي  همان
توان گفت مجموعه متغيرهاي مـورد توجـه در چـارچوب مفهـومي         پس مي . دا کرد يارتقا پ % ٢٩بيش از   

  .كنندو قابل پيش بيني مي درصد تغييرات مشاركت مدني زنان را تبيين ٣٠مورد توجه حدود 

  سطح معني داري  گاما  ضريب تاو كندال  متغيرها
 -٣متوسط  -٢كم  -١(احساس احترام وامنيت  

  )زياد
٠٤٧/٠  -١٣٢٣/٠  -٠٥٤١/٠  

  ٠٠٠/٠  -١٣٥/٠  -١٦٢٢/٠  ) زياد-٣متوسط، -٢كم، -١(احساس برابري
  ٠٠٠/٠  -٣١١٢/٠  -١٦٧/٠  ) زياد-٣متوسط، -٢كم، -١(آزادياحساس 

  ٠٠٢/٠  -٢٣١٤/٠  -٢٣١/٠  ) زياد-٣متوسط، -٢كم، -١(احساس عدالت
انـسان موجـودي خردمنـد اسـت و بايـد آزاد      

  ) بسيار مخالف-٤ بسيار موافق، -١.(باشد
٠٠٢/٠  -٢٣٢٢/٠  -١١٣/٠  

 بـسيار   -١.(داري بپردازد زن بايد به امور خانه    
  ) بسيار موافق-٤ مخالف،

٠٠٠/٠  ٦٠٧٤/٠  ٣٣٠٣/٠  

-٢كـم،   -١(ميزان آگاهي از حقوق شهروندي    
  ) زياد-٣متوسط، 

٠٠٠/٠  -٣٧١٠/٠  -١٣٧٣/٠  

كم، -١(ميزان آگاهي از حقوق و وظايف دولت      
  ) زياد-٣متوسط، -٢

٠٠٠/٠  -٤٥١٢/٠  -٢٠٩/٠  

 -٢ مثبـت،    -١(نگرش بـه مـشاركت سياسـي      
  )منفي-٣متوسط ،

٠٠٠/٠  ٤٧٩١/٠  ٢٥٧٨/٠  

 متوسـط،   -٢ مثبت،   -١(نگرش به دموكراسي  
  )منفي-٣

٠٠٢/٠  ٥١٠٢/٠  ٢٥٢٧/٠  

-١(آمادگي براي خدمت بـه پيـشرفت كـشور    
  ) بسيار زياد-٤بسيار كم، 

٠٠٠/٠  ٢٥٦٨/٠  ١٣٤/٠  

تمايل به مشاركت مدني ،همكاري با نهادهاي    
  ) بله-٢ خير، -١(مدني

٠٠٠/٠  ٨٦٧٥/٠  ٤٣٢٥/٠  

  ٠٠٢/٠  ٦٣٥٢/٠  ٣٢١٥/٠  ) بله-٢ خير، -١(عضويت در نهادها
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  ٨٢                                                                          زنان   ين بر مشارکت مدنيت مستبدانه والديتأثير شخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  هاگيري از تحليل دادهنتيجه
پيامدهاي منفي نابرابري جنسيتي و استبداد در خانواده و موقعيت و نقش نابرابر زنان در خانواده در           

نـابع ارزشـمند ناآگـاهي از حقـوق و وظـايف          مقايسه با مردان باعث ايجاد احساس عدم برخورداري از م         
ويژه در ابعاد سياسي و فرهنگي و در نتيجه ضعف   شهروندي و پايين بودن ميزان رشد نظام شخصيتي به        

  )1(شخصیت مستبد والدین

عدم شرکت در تصمیمات 
  خانواده

  کامل فرزند انقیاد

احساس منفی از محیط 
 به اعیان پنداشت منفی نسبت  هنجاري

  فرهنگی اجتماعی

  هاي منفیها ونگرشارزش

 آمادگی پایین براي عمل و
  تمایل  کم به مشارکت مدنی 

٤٣٢/٠  ٢٤٣/٠  

١٣٤/٠  
٣٤٩/٠  

١٤٩/٠  

٢٧١/٠  ٣٢٢/٠  

١١٣/٠  

٣٧٥/٠  
٣٩٢/٠  

٣٩٢/٠  
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  ٨٣                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

 درصد از دانشجويان دختر هنوز زن را    ٢٨دهد حدود   ها نشان مي  يافته. مشاركت جمعي زنان شده است    
 درصـد  ٢٥. ردازد و كار بيرون از خانه را به مردان واگذار كنـد داري بپداند كه بايد به امور خانه   كسي مي 

تواند درباره ملت تصميم بگيرد و مردم هم بايـد از  پسندد كه ميدولت اقتدارگراي حداكثري مي ها     آن از
دهـد كـه شـاخص آن نـابرابري        بازتوليد وضـعيتي سـوق مـي       اين امر زنان را در جهت     . وي كنند آن پير 

-را از پـرداختن بـه كـنش   ها   آنيك چهارم جمعيت نمونه با آن موافق هستند وجنسيتي است و حدود  
هاي عقالني رهايي بخش در جهت تحقق مفهوم شهروندي، يعني انسان داراي حقوق و وظـايف برابـر و             

  .داردگو باز ميساالر پاسخ ملت، يعني دولت مردم–ايده دولت 
اظ پايگـاه اجتمـاعي، يعنـي تحـصيالت در مقايـسه بـا        امروزه دانشجويان دختر ايراني با اينكه از لح       

اند ولي در مقايسه با مردان و حتي شوهران خـود دچـار تـأخر و          مادران خود وضعيت بهتري  پيدا كرده      
 درصـد در مـشاغل اداري و       ٨٠كـرده بـيش از      در بين زنان تحـصيل    . پس افتادگي بسيار زيادي هستند    

پايين بودن ميزان اشتغال و نوع مشاغل زنان در مقايسه با       . نندكدفتري رده پايين كم درامد فعاليت مي      
مردان بيانگر اين واقعيت است كه براي اشتغال و ارتقاي آن تنها تحـصيالت كـافي نيـست؛ زيـرا بخـش        

اند وارد بازار كار شوند و درصدكمي كه وارد قابل توجهي از زنان داراي تحصيالت برابر با مردان نتوانسته        
دسـت  هـا    آناند در مقايسه با مردان از دست پيدا كردن به مزايايي كه مـردان هـم سـطح   شدهبازار كار  

  .انداند، محروم ماندهيافته
تـوان  هاي چند متغيري انجام شده در ايـن پـژوهش مـي   هاي به دست آمده از تحليلبر اساس يافته 

انـد  هايي پرورش يافتهانوادهگفت مشاركت مدني در بين زناني كه از لحاظ وضعيت اجتماعي شدن در خ    
هـاي احـساسي ادراكـي ارزشـي و هنجـاري           اند و باعث ارتقاي شـاخص     كه شخصيت دموكراتيك داشته   

گويد  هركس بر حسب ميزان سرمايه كلـي  همانگونه كه بورديو مي . اند، رواج بيشتري دارد   فرزندان شده 
در آن پايگـاهي و در جـوار كـساني قـرار         هاي فكري و اعتماد اجتماعي      و سرمايه اجتماعي مانند مهارت    

و خانواده به عنوان يكي ). Bourdieu,1996 : 85(گيرد كه از لحاظ سرمايه كلي با او مشابه هستند مي
داري در سرمايه كلي دختـران بـه وجـود    تواند تفاوت معنا  واره افراد مي  دهي مهم عادت  از نهادهاي شكل  

به اين صورت احساسي كه زنان در ارتبـاط  . كندنمود پيدا مي  ا  ه   آن آورد كه در كم وكيف فعاليت مدني      
مندي خود از عملكرد ساختارهاي فرهنگـي اجتمـاعي سياسـي و اقتـصادي رسـمي وغيـر                با ميزان بهره  

زناني كـه احـساس دانـايي احتـرام و     . كنند در فعاليتهاي آنان موثر استرسمي غالب در جامعه پيدا مي    
آورنـد؛ زيـرا اينـان بـه     لت كمتري دارند، كمتر بـه مـشاركت مـدني روي مـي    امنيت آزادي برابري و عدا    

ها و منابع ارزشمند خود بـي فايـده   طوركلي توسل به نهادهاي رسمي و غير رسمي را براي تحقق آرمان    
  .دانندمي

دولـت و  ) مـرد و زن (ها و اعيان فرهنگي و اجتمـاعي نظيـر انـسان          نوع پنداشتي كه زنان از واقعيت     
ها و رسد كه نوع برخورد زنان با واقعيتچنين به نظر مي   . كنند در تعامالت آنان مؤثر است     يدا مي ملت پ 

ها باشد تابع پنداشتي است كه آنـان از آن   اعيان فرهنگي و اجتماعي بيشتر از آنكه تابع خود آن واقعيت          
 و بـين زن و مـرد از لحـاظ    داننـد بنابراين زناني كه انسان را موجودي خردمند و آزاد مـي  . واقعيت دارند 

 داننـد و بـه دموكراسـي      ساالر مي حقوق و وظايف شهروندي تبعيضي قائل نيستند، دولت را نهادي مردم          
بين هستند و براي مردم  حقوق شهروندي نظير حق دسترسي به اخبار و اطالعـات صـحيح، حـق      خوش
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  ٨٤                                                                          زنان   ين بر مشارکت مدنيت مستبدانه والديتأثير شخص

انات زندگي  قائل هستند، بيـشتر  تشكيل اجتماعات، حق نظارت بر دولت، حق برخورداري از حداقل امك   
هاي آنـان  ها و نگرش هاي دانشجويان دختر كه حاصل احساسات و پنداشت  ارزش. مشاركت مدني دارند  

نظام شخصيتي به عنـوان حاصـل فراينـد اجتمـاعي     . است، خود در كم وكيف مشاركت مدني مؤثر است   
هاي افراد تاثيرگـذار  تنظيم و هدايت كنشنهاد اجتماعي، يعني خانواده خود در  ترين     مهم شدن افراد در  

توان گفت هـر    خود نظام شخصيتي داراي ابعاد فرهنگي اجتماعي اقتصادي و سياسي است كه مي            . است
چه توسعه هر كدام از اين ابعاد بيشتر صورت گرفته باشد، همكاري شـخص بـا نهادهـاي مـدني بيـشتر           

هـاي  حاصـل نظـام شخـصيتي اسـت كـه شـاخص        آمادگي براي عمل اجتماعي و انجـام آن         . خواهد بود 
  .باشدمشاركت مدني مي
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