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 دهیچک

ترین دغدغه و نگرانی مسئولان اکثرر کورور ا بره خ رو  امروزه فرآیند توسعه و بالاخص توسعه پایدار مهم     

کوور ای درحال توسعه قلمداد می گردد و بیش از میوه باور بر این است که باید مردم را ورای قومیرت  نرداد  

این امرر بره نوبره  گرفت. مهم ترین سرمایه  رکوورو ذی نفعان وعاملان حقیقی توسعه درنظرمذ ب و جنسیت  

توانمندی  ای انسانی ازیک سوو موارکت فعالانره و مسرتمر افرراد جامعره  خود مستلزم به کارگیری استعداد ا و

 0491از د ره  از این منظر واژه موارکت برا رررم مقولره توسرعه در مراحل مختلف توسعه  از سوی دیگر است.

میلادی به منزله مفهومی مهم در مباحر  توسرعه اقت رادی دنبرال ورده و  0491میلادی مطرم و ازاواخر د ه 

میلادی با وکل گیری واژه توسعه پایدارمفهوم وسریعی بره خرود گرفرت  بره رروری کره  0491بالاخره در د ه 

وارکت زنان در کوور ایرران بره  ره  یز رایی موارکت را وسیله توسعه به ومار آوردند. حال باید دید میزان م

در ایرران زنران بره 0949مطابق سروماری سرال  ؟داردرای بهبود افزایش ان وجود ایا را کار ایی ب ؟بستگی دارد

 نان منبع بکر توسعه تلقری مری  ووند و  مدرصد از واغلان محسوب می 04/09منزله نیمی از جمعیت  فقط 

ر ساختار مدیریتی  اجرایی و سیاسی کوور به مراتب محردودتر از مورارکت اقت رادی ووند. حضور زنان ایرانی د

 آنان است. در تحقیق حاضر با مطالعه موردی استان گلستان به ان پرداخته وده است. 

 هاکلید واژه

 .استان گلستان  مواغل  اجتماعی  موارکت زنان

 

 

                                                                 
 )نویسنده مسئول(هر  ایران  آزادوزادوهر  دانوگاه آزاد اسلامیآحد   وا یات علمی گروه جامعه وناسی *

marjannory@yahoo.com 
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 مقدمه

زنان بعنوان نیمی از جمعیت در عرصه  ای اقت ادی  امروزه  بر  مگان روون است که موارکت      

اجتماعی و سیاسی پیش نیاز توسعه پایدار در تمام کوور ا می باود.در جهان کنونی نیل به ا داف توسعه 

 مه جانبه و پایدار بدون بهره گیری از توانایی  ای زنان امری غیرممکن است. زنان نه تنها موضوع توسعه 

ثری در پیوبرد ا داف توسعه اقت ادی و اجتماعی به ومارمیروند. بنابراین تجهیز این  ستند بلکه ا رم مو

منبع مهم و به کارگیری صحیح و مطلوب آن نیل به ا داف  توسعه را آسان تر می نماید. از ررفی می توان 

گفت موارکتی که موجب حل برخی از موکلات در کوور ای صنعتی وده است  موارکت فقط صرف 

ن نبوده است  بلکه زنان نیز در کنار مردان فرصت موارکت داوته اند. به  ر حال یکی از علل توسعه مردا

یافتگی کوور ای توسعه یافته  موارکت  مه اقوار جامعه به ویده زنان در عرصه  ای اجتماعی  اقت ادی و 

ی از زنان به عنوان یکی از سیاسی است و کوور ای در حال توسعه به منظور رسیدن به توسعه پایدار  بایست

درصد  94ارکان اساسی جامعه استفاده کنند. بر اساس آمار ای رسمی  نیمی از جمعیت جامعه ایران یعنی 

( که تحقق توسعه  مه جانبه در کوور جز با 0949جمعیت را زنان توکیل  می د ند )مرکز آمار ایران سال 

 امکان پذیر نیست.  بکار گرفتن  مه نیرو ای اجتماعی از جمله زنان

 ای سیاسی  اجتماعی  ای در عرصهگر ه زنان نقش فعال و سازنده  با نگا ی به تاریخ معاصر ایران     

اقت ادی و ... داوتنندکه این حضور در مقارعی بسیار جدی و در دوره  ایی رو به ضعف نهاده و کم رنگ وده 

ن در مقایسه با توانمندی  ای زنان  م  نان فاصله قابل ی موارکت زنا ای مربوط به توسعهاست  اما واخص

ی ی امور کوور در خ و  توسعهتر دست اندرکاران ادارهتوجهی است که ضرورت زمینه سازی بیش

این پدو ش در پی  به  مین سبب .نماید ای آنان را مطرم میموارکت زنان و بهره مندی جامعه از توانمندی

تبیین موانع جامعه وناختی آن درمیان اقوام استان گلستان است   اجتماعی زنان ووناسایی میزان موارکت 

 بنابراین با توجه به مراتب فوق  پدو ش حاضر با محوریت پاسخ به سوال زیر انجام می وود:

میزان موارکت اجتماعی زنان در جوامع  قدر می باود؟  ه موانع جامعه وناختی درتحقق موارکت      

 وود؟ ه عواملی مانع موارکت اجتماعی زنان می و نان وجود دارد؟اجتماعی ز

 

 تعریف مشارکت اجتماعی  -1

  ای درصحنه جامعه  به عنوان عضو فعال فرد  آگا انه و برحضوری مبتن. است یندیفرا یاجتماع موارکت     

ی اسیس  یفر نگ یار اقالب رفت در وی وود ول ممح یکه به و یاجتماع  ای نقش اینقش  یفایوای اجتماع

 (.99: 0931 ی)کردی کند.بروزم یواقت اد
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 اتیوح یآن توسعه وبهتر ودن زندگ ندآیوآگا انه است که بر یاراد ورکت داورلبانه   یاجتماع موارکت     

نوع  نیو آگا انه  ا یورکت داورلبانه  اراد صیبه خ ا یموارکت اجتماع فینمودن تعر دیاست. مق یاجتماع

 یلیحمت و دهیویاندین تیبر تبع آن یکه ممکن است بنا یوروزمره زندگ یمعمول  ای تیرا از فعال  ا تیفعال

.درواقع موارکت ی کندباود جدا م یواقت اد یفر نگ یاسیس یاجتماع  ای ن ا و تعُی سنت ودیق واز

  ای کنش قیاست که ازرر یدرحوزه عموم یعاملان خ وص یموارکت داورلبانه آگا انه وجمع  یاجتماع

 دولت و ... یجامعه مدن ینهاد ا  یمحل  ای تیبافعال عیوس اسیمقروهروندان د ممستقیریوغ میمتقابل مستق

 ی)ساروخان.ابدی یتحقق م یا داف عموم بیتعق ای وی  ا رگی میت مندیبرفرا یرگذاریبه منظور نفوذتاث

 (99: 0939  یرپنا یوام

 یاجتماع  ای تیبه فعال که درآن افراد یاجتماع نهیزم کیورکت در یموارکت اجتماع نی ن  م     

 ی باود.م ی پردازند م یرسمریوغ یرسم یاجتماع  ای از وبکه یدرتعداد

تحقق  یعلت اصل او نظر از به موارکت. مگری وود جامعه نم به خود خود جامعه کهی کند م انیب اسپنسر     

 یموارکت یتحقق نهاد ا و تیتثب یعنی یارکت نهاداست ومو یوجود موارکت اجتماع جامعه منسجم  کی

تر  از مه مهم و ارتوجه به افک یرپذی تیمسئول  یاری  م  ون تعاون   ایی ارزش جادیا یلازم برا نهیوزم

 اتینظر و ا دگاهید  ا  وهیتضارب اند و دعقای  ا  ارزش ا   تیذ ن یزری برون یبرای عموم  ای حوزه جادیا

 (90: 0939  یموری)ت.

موارکت اجتماعی به روته ای ازفعالیت  ای گوناگون ومتفاوت دلالت دارد که برخی اوقات به سازمان "     

سیاسی یک جامعه محدود می وود و اغلب بادخالت افراد در محله یا اجتماع بلاف ل آن  ا ارتباط پیدا      

رخوردار از زمان وگرایش داوتن به  موارکت اجتماعی درگرو سطح معینی از خودمختاری افراد  ب می کند.

 . )جباری "موضوع است که مردمان زیادی که بااوکال گوناگون فقرروبرو می باوند از آن برخوردار نیستند

091:0931) 

 

 عوامل کاهش و افزایش مشارکت زنان  -2

 عوامل کاهش مشارکت  -2-1

نتی  مسری و مادری زنان مطرم و برای عنوان نقوی جدید در مقایسه با نقوهای س نقش وغلی زنان به. 0

آن پیامد ای مثبت و منفی برومرده میوود. عوامل متعددی میتوانند بر احراز نقش وغلی زنران یرا عردم آن 

و ادامه یا ترك آن مؤثر واقع ووند؛ از جمله این عوامل میتوان موارد زیر را برومرد: اولویت دادن به نقروهرای 

ید وغلی زنان در جامعه و فر نگ ایرانی و بهویده ا میت آن در دیردگاه زنران  سنتی در مقابل نقش جد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  8428 بهار، 02، پياپی 8 شماره، ششم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

14 

 

وجرود نگرش منفی مردان نسبت به نقش وغلی زنان و تأثیر عمده ممانعتهای برخی مردان از وروع به کرار 

ناخرسندی  یرا ادامره اوتغال  مسرانوان  ورایط نابرابری وغلی و درآمد زنان و مردان در بازار کار  ابراز

وو ران نرسبت به کارکردن زنان واغل  احساس تعارض نقش در مورد مادران واغل که در نتیجره وررایط 

اجتمراعی فر نگری مذکور پدید آمده و بعضاً منجر به موکلات سلامت روانی و جسمانی برای زنان واغل 

جود دارد و از جمله ا داف فر نگ در فر نرگ جامعه ایرانی بر نقوهای سنتی تأکید وید ای و»مریگرردد. 

 .جامعره مرا در مرورد زنران  مادر خوب و  مسر خوب بودن است

بسیاری از زنان ایرانی نقش مادری را مهمترین نقش خود در زندگی میدانند.  نین تفکرری برهویرده در - 0

ن تفکر غالب در میان مردم ورایط دووار اقت ادی نظیر موقعیت زنان سرپرست خانوار تودید میگردد.  نوز ای

وجود دارد که: گر ه زن امروزین با فعالیتهای اجتماعیاش میکوود تا ارزوها و قابلیتهای حقیقی خویش را 

اش که  مانرا  مرسری و  انگاری وی در مورد نقوهای اصلی تحقق بخود  لیکن این امر نمیبایستی به سهل

غل در واقع یک زن خانهدار است که مهمترین مرسئولیتهرایش مادری است  بینجامد. در نظر آنها یک مادر وا

 مچنان  مسری و مادری است. اوتغال زنان  نوز در بسیاری از جوامع از جمله ایران در نظر بسیاری با 

دیدی منفی و انتقادی نگریسته میوود. از سوی دیگر به دلیل نیازی که جامعه به کار زنان در مواغلی که زنانه 

میووند از قبیل معلمی و پرستاری دارد  زنان  مچنان بره فعالیرت و ایفرای نقروهرای اجتمراعی  نامیرده

خرود ادامره مید ند. در کل به نظر میرسد زندگی زنان در جامعه ایرانی تا حدود زیرادی از رفترار  رررز تفکرر 

زان و نروع تحر یلات دختررش و یرا و نگررش مردان پیرامونوان تأثیر میپذیرد؛ خواه پدر خانواده که بر می

ازدواج غالبرًا زودرس او ناظر است  خواه وو ر که نظرش در زمینه ادامه تح یل  مسر  دامنره فعالیرت 

کننده مینماید به ویده که در قوانین ایران وو ر قادر  اجتمراعی و احرراز وغل از سوی او یا عدم آن  تعیین

جلوگیری کند. با تأکیدی که در جامعه و نیز خانواده بر تفکیک نقوهای زن است از اوتغال بره کرار  مسرش 

و مرد وجود دارد و نیرز احساس گناه و تق یری که برای برخی از مادران واغل ت ور کوتا ی نسبت به انجرام 

وقت یا  هوظرایف مهرمترر پدیرد میآید میتواند آنها را بهسمت ترك وغل یا کا ش فعالیت و انجام کار ای پار

 ). 39: 0939ازکیا و غفاری  «)وقرت کره کرارایی پایینی دارد سوق د د نیمره

 مشارکت زنان افزایش عوامل  -2-2

پرذیری سیاسری  مرسأله مهرم و قابرل توجره در فراگررد مروارکت سیاسری و اجتمراعی  جامعره  -0-0-0

به موجب آن  افراد ضمن آونا وردن برا نظرام پذیری سیاسی فرایند مستمر یادگیری است که  جامعه .اسرت

این  .سیاسری از رریق کسب ارلاعات و تجربیات به وظایف  حقوق و نقوهای خویش در جامعه پی میبرند

فرایند  زنان را با ویو های پذیرفته وده و تأیید وده زندگی سازمان یافته اجتماعی  سرازگار مریکنرد و 
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ی اجتماعی ضروری و خ وصاً نقوهای اجتماعی را که زنران بایرد در جامعره  مچنین استعداد ا  مطلوبیتها

 .آموزد و در نتیجه آنان را مهیای حضور در میدانهای مختلف اجتماعی میسازد ایفا کنند به آنان می

آموزش  مهمترین رکن موارکت سیاسی و اجتماعی و نهایتًا توسعه یک جامعه مریباورد.  -0-0-0

ن ر در توسعه یک جامعه  مردم آن جامعره یعنری مرردان و زنران آن  رستند کره بایرد از کلیردیتررین ع

 .فر نرگ  آگرا ی و مهارتهای گوناگون برخوردار باوند

وخ یت زنان از ررف جامعه  دولت و دیگر سازمانهای اجتماعی مورد توجره منطقری و معقرول  -0-0-9

تا صاحب وخ یت  فکر و خلاقیت ووند. اگر زنان بره تناسرب امکانراتی  قررار گیرد و به آنها ا میت داده وود

کره فضای فکری جامعه  نظام آموزوی فر نگ سیاسی  فر نگ خانواده و برنامهریزی عمرومی کره در 

اختیرار آنهرا میگذارد به کوف استعداد ا  ارتقای اعتماد به نفس  عادت به تفکر و اعتلای وخ یت خود 

 ای مناسبتری برای موارکت سیاسی و اجتماعی آنان فرا م خوا د  ربیعری است که زمینه بپردازنرد 

 (.0931)نیاکانی فر  .آمد
 

 آزمون فرضیات  -3

 ازمون فرضیات اصلی آماری -3-1

 در پدو ش حاضر  هار فرضیۀ اصلی مطرم وده است:

 گلستان است.  اقوام یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یموانع ساختار .0

 اقوام گلستان است.  یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یموانع اجتماع .0

 اقوام گلستان است.  یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یموانع فر نگ .9

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یتیموانع وخ  .9

 فوق از رگرسیون استفاده وده است که نتایج آن به ورم زیر است: برای آزمون فرضیات

 مقدار آنالیز واریانس شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین مقدار همبستگی کل

88300 15090 15099 005999 1510 

 یمعنادار tمقدار  استاندارد یرمقدار تأث یراستانداردغ یرمقدار تأث مستقل یرهایمتغ

 15419 15001 15119 15114 یاجتماع موانع

 1510 95394 15003 15040 یفرهنگ موانع

 15109 15911 15109 15199 یساختار موانع

 1510 95313 15009 15094 یتیشخص موانع
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درصد با متغیر وابسته یعنی  94بر اساس جدول فوق موخص است  هار متغیر مستقل اصلی  به میزان      

بینی کنند.  مچنین درصد تغییرات آن را پیش 09اند . از سوی دیگر توانستهموارکت اجتماعی رابطه دارند

د د دو متغیر موانع فر نگی به باود. اما مقادیر تأثیر نوان میمدل رگرسیونی نیز برازندگی لازم را دارا می

فرضیه دو  بر موارکت اجتماعی تأثیر گذار است. پس از  هار 1500و موانع وخ یتی به میزان  1509میزان 

 وود.مورد تأیید و دو مورد رد می

 آزمون فرضیات فرعی آماری -3-2

 ای فرعی  ندی مطرم وده است  که ربق روش بهینه به بررسی آنها پرداخته در پدو ش حاضر فرضیه     

 وده است. 

 است. یتر از مشارکت رسم یشدر زنان اقوام استان گلستان ب یرسم یرمشارکت غ

سی این فرضیه از آزمون آماری مقایسۀ میانگین در دو گروه  مبسته استفاده وده است که نتایج برای برر     

 آن به ورم جدول زیر است:

 
 معناداری tمقدار  مقدار همبستگی انحراف معیار 5میانگین از 

 0509 1539 مشارکت رسمی
1599 00501 1510 

 0500 0511 مشارکت غیررسمی

ول موخص است اول میزان موارکت غیررسمی بیوتر از رسمی بوده و در ثانی این اختلاف با بر اساس این جد     

 گیرد.توجه به مقدار آزمون و سطح خطای آن  معنادار است. پس این فرضیۀ فرعی مورد تأیید قرار می

برای  در زیر تعدادی از فرضیات فرعی که ذیل واخص موانع اجتماعی تعریف وده است آورده وده و     

 گردد.بررسی آنها نیز از آزمون رگرسیون استفاده وده است. در ادامه نتایج بررسی این فرضیات ارائه می

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپی اعتماد اجتماع .0

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع امنیت .0

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع  متفا .9

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ توانمندسازی .9

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ پذیریانعطاف .9

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یت اجتماعموارک ۀکنندینیبیشاز رسانه پ استفاده .1

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع  مبستگی .9

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع پذیریمسئولیت .3
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 د د.جدول زیر نتایج بررسی این فرضیات را نوان می

 مقدار آنالیز واریانس شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین همبستگی کلمقدار 

88350 15004 15009 45999 1510 

 یمعنادار tمقدار  استاندارد یرمقدار تأث یراستانداردغ یرمقدار تأث مستقل یرهایمتغ

 15109 05999 1509 15094 یاجتماع اعتماد

 15300 15099 15109 1510 یاجتماع امنیت

 15194 15914 15101 15100 یاجتماع متفاه

 15399 15041 15100 15114 توانمندسازی

 15191 05019 150 15140 پذیریانعطاف

 1510 95913 15004 15039 از رسانه استفاده

 15130 05993 15144 15139 یاجتماع همبستگی

 15199 05109 15009 15139 یاجتماع پذیرییتمسئول

درصد با متغیر وابسته یعنی  91وق موخص است ابعاد موانع اجتماعی  به میزان بر اساس جدول ف     

بینی کنند.  مچنین درصد تغییرات آن را پیش 00اند موارکت اجتماعی رابطه دارند. از سوی دیگر توانسته

ماد اجتماعی به د د متغیر ای اعتباود. اما مقادیر تأثیر نوان میمدل رگرسیونی نیز برازندگی لازم را دارا می

پذیری اجتماعی به و مسئولیت 1500. استفاده از رسانه به میزان 1501پذیری به میزان   انعطاف1509میزان 

 بر موارکت اجتماعی مؤثر بوده و بقیۀ متغیر ای این واخص مؤثر نیستند. 1500میزان 

ای بررسی آنها نیز از آزمون رگرسیون در زیر ابعاد واخص موانع فر نگی در قالب فرضیاتی آورده وده و بر     

 گردد.استفاده وده است. در ادامه نتایج بررسی این فرضیات ارائه می

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یش نجار ا پ ییرتغ .0

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیبیشپی ذ ن ی اارزشتغییر  .0

 د د.دول زیر نتایج بررسی این فرضیات را نوان میج
 مقدار آنالیز واریانس شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین مقدار همبستگی کل

88355 15001 15000 915991 1510 

 یمعنادار tمقدار  استاندارد یرمقدار تأث یراستانداردغ یرمقدار تأث مستقل یرهایمتغ

 15939 159 15199 15199 یاجتماع هنجار

 1510 95094 159 15909 یفرهنگ مندیارزش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  8428 بهار، 02، پياپی 8 شماره، ششم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

11 

 

درصد با متغیر وابسته یعنی  99بر اساس جدول فوق موخص است دو بعد موانع فر نگی  به میزان      

بینی کنند.  مچنین درصد تغییرات آن را پیش 00اند موارکت اجتماعی رابطه دارند. از سوی دیگر توانسته

کنندۀ بینید د تغییر  نجاری پیشباود. اما مقادیر تأثیر نوان میندگی لازم را دارا میمدل رگرسیونی نیز براز

بر موارکت اجتماعی تأثیر معنادار  1591 ای فر نگی به میزان موارکت اجتماعی نیست ولی تغییر ارزش

 دارد.

وده است  آورده وده در زیر تعدادی از فرضیات فرعی که ذیل واخص موانع ساختاری )سیاسی( تعریف      

 گردد.و برای بررسی آنها نیز از آزمون رگرسیون استفاده وده است. در ادامه نتایج بررسی این فرضیات ارائه می

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یگانگیب .0

 است  اقوام گلستان یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ ییمعنا بی .0

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یقدرت بی .9

 د د.جدول زیر نتایج بررسی این فرضیات را نوان می
 مقدار آنالیز واریانس شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین مقدار همبستگی کل

88400 15091 15090 995999 1510 

 یمعنادار tمقدار  استاندارد یرمقدار تأث یراستانداردغ یرمقدار تأث مستقل یرهایمتغ

 1510 9514 1590 15019 بیگانگی

 1510 15990 15901 15993 قدرتیبی

 15990 15919 15103 15100 معناییبی

درصد با متغیر وابسته یعنی  91بر اساس جدول فوق موخص است ابعاد موانع سیاسی  به میزان      

بینی کنند.  مچنین درصد تغییرات آن را پیش 09اند طه دارند. از سوی دیگر توانستهموارکت اجتماعی راب

د د متغیر ای بیگانگی به میزان باود. اما مقادیر تأثیر نوان میمدل رگرسیونی نیز برازندگی لازم را دارا می

یی نتوانسته است آن را معنابر متغیر موارکت اجتماعی مؤثر بوده ولی بی 1599قدرتی به میزان و بی 1590

 بینی نماید.پیش

در زیر تعدادی از فرضیات فرعی که ذیل واخص موانع وخ یتی تعریف وده است آورده وده و برای      

 گردد.بررسی آنها نیز از آزمون رگرسیون استفاده وده است. در ادامه نتایج بررسی این فرضیات ارائه می

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یاجتماع موارکت ۀکنندینیبیشپ احساس تعلق .0

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع یآگا  .0

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع عدالت .9
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 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ آزادی .9

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ انگیزه .9

 اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپاثربخوی  .1

 د د.جدول زیر نتایج بررسی این فرضیات را نوان می

 مقدار آنالیز واریانس شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین مقدار همبستگی کل

88410 15091 15011 095499 1510 

 یمعنادار tمقدار  استاندارد یرمقدار تأث یراستانداردغ یرمقدار تأث مستقل یرهایمتغ

 15119 95114 15099 15019 تعلق احساس

 15199 05131 150 15004 یاجتماع آگاهی

 15119 05490 15010 15010 یاجتماع عدالت

 15093 05990 15199 15199 آزادی

 1510 95130 15090 15010 نگیزها

 15199 15999 15103 1510 اثربخشی

درصد با متغیر وابسته یعنی موارکت  90بر اساس جدول فوق موخص است ابعاد موانع وخ یتی  به میزان      

ونی بینی کنند.  مچنین مدل رگرسیدرصد تغییرات آن را پیش 09اند اجتماعی رابطه دارند. از سوی دیگر توانسته

  آگا ی 1509د د متغیر ای احساس تعلق به میزان باود. اما مقادیر تأثیر نوان مینیز برازندگی لازم را دارا می

بر متغیر موارکت اجتماعی مؤثر  1509و انگیزه به میزان  1501  عدالت اجتماعی به میزان 1501اجتماعی به میزان 

 بین نیستند.ادی و اثربخوی تأثیرگذار و پیشکنندۀ آن است. از سوی دیگر آزبینیبوده و پیش

 شناختیآزمون فرضیات جمعیت -3-3

وناختی  ندی مطرم وده است  که ربق روش بهینه به بررسی  ای جمعیتدر پدو ش حاضر فرضیه     

 آنها پرداخته وده است. 

 اقوام گلستان رابطه دارد. یانزنان در م یاجتماع ۀبا ربق یموارکت اجتماع .0

 اقوام گلستان رابطه دارد. یانزنان در م یلاتبا تح  یاجتماع کتموار .0

 اقوام گلستان رابطه دارد. یانبا درآمد زنان در م یاجتماع موارکت .9

 اقوام گلستان تفاوت دارد. یانمختلف زنان در م  اییتدر قوم یاجتماع موارکت .9

 ت دارد.اقوام گلستان تفاو یانمختلف زنان در م ی ادر وغل یاجتماع موارکت .9
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 اقوام گلستان تفاوت دارد. یانتأ ل زنان در م یتدر وضع یاجتماع موارکت .1

سنجی بوده از نوع رابطه د د. به روریکه سه فرضیۀ ای زیر نتایج بررسی این فرضیات را نوان میجدول     

ی مختلف مورد  او با پیرسون بررسی وده است ولی سه فرضیه بعد با آزمون مقایسۀ میانگین در بین گروه

 آزمون قرار گرفته است.

 ماهیانه  درآمد سن تحصیلات 

 
 معناداری مقدار  مبستگی معناداری مقدار  مبستگی معناداری مقدار  مبستگی

 1511 1514 1500 1511 1510 1500 یرسم مشارکت

 1519 1510 1594 1510 1510 1509 یررسمیغ مشارکت

 1599 1519 1594 1519 1510 1501 یاجتماع مشارکت

بر اساس این جدول موخص است  صرفاً متغیر تح یلات با موارکت ارتباط دارد به روریکه  ر ه میزان      

( 1501( و واخص کل موارکت )1509(  غیررسمی )1500یابد  میزان موارکت رسمی )تح یلات افزایش می

 ای ندارند.یابد. متغیر ای سن و درآمد رابطهافزایش می

  
 مشارکت اجتماعی مشارکت غیررسمی رکت رسمیمشا

 قومیت

 0503 0533 1599 یترک ی آذر

 0500 0543 1593 یبلو 

 0501 0540 1511 یترکمن

 0599 0590 0591 یستانیس

 0590 0511 1539 یفارس

 0599 0530 0509 یرسا

 F=3.929-Sig=0.01 F=1.673-Sig=0.139 F=2.289-Sig=0.045 معناداری

 لتأه

 0590 0501 0509 مجرد

 0501 0549 1599 متأ ل

بدون 

  مسر
1514 0549 0501 

 F=7.476-Sig=0.01 F=1.833-Sig=0.161 F=5.369-Sig=0.005 معناداری

 یشغل وضعیت

 0590 0511 0519 واغل

 0519 0599 1593 دارخانه

 0591 0591 0501 کار یایجو

 0591 0504 0591 یکارب
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 0590 0511 1539 کل

 F=14.259-Sig=0.01 F=6.699-Sig=0.01 F=12.061-Sig=0.01 معناداری

 ای مختلف  وضعیت تأ ل مختلف و بر اساس این جدول موخص است میزان موارکت در بین قومیت     

 وود.وضعیت وغلی متنوع  با  م اختلاف معنادار دارد و لذا سه فرضیۀ دیگر نیز تأیید می

 ررسی فرضیات تحقیق آورده وده است:در ادامه خلاصۀ ب
 نتیجه عنوان فرضیه ردیف

 رد اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یموانع ساختار 1

 رد اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یموانع اجتماع 2

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یاجتماعکننده موارکت  ینیب یشپ یموانع فر نگ 3

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یتیموانع وخ  4

 تأیید است. یتر از موارکت رسم یشدر زنان اقوام استان گلستان ب یرسم یرموارکت غ 5

 تأیید اقوام گلستان است. یاننان در مز یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپی اعتماد اجتماع 0

 رد اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع امنیت 7

 رد اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع تفا م 0

 رد اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ توانمندسازی 0

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ پذیریانعطاف 18

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشاز رسانه پ استفاده 11
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 تأیید اقوام گلستان است. یانر مزنان د یکننده موارکت اجتماع ینیبیشپی ذ ن ی اارزشتغییر  15

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یگانگیب 10

 رد اقوام گلستان است یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ ییمعنا بی 17

 تأیید است.اقوام گلستان  یانزنان در م یکننده موارکت اجتماع ینیب یشپ یقدرت بی 10

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ احساس تعلق 10

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع یآگا  28

 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ یاجتماع عدالت 21

 رد اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ آزادی 22
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 تأیید اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپ انگیزه 23

 رد اقوام گلستان است. یانزنان در م یموارکت اجتماع ۀکنندینیبیشپاثربخوی  24

 رد اقوام گلستان رابطه دارد. یانزنان در م یاجتماع ۀربق با یموارکت اجتماع 25

 تأیید اقوام گلستان رابطه دارد. یانزنان در م یلاتبا تح  یاجتماع موارکت 20

 رد اقوام گلستان رابطه دارد. یانبا درآمد زنان در م یاجتماع موارکت 27

 تأیید لستان تفاوت دارد.اقوام گ یانمختلف زنان در م  اییتدر قوم یاجتماع موارکت 20

 تأیید اقوام گلستان تفاوت دارد. یانمختلف زنان در م ی ادر وغل یاجتماع موارکت 20

 تأیید اقوام گلستان تفاوت دارد. یانتأ ل زنان در م یتدر وضع یاجتماع موارکت 38
 

 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش -3-4

 گردد. ای تحقیق ساخته وده است توصیف میگویه در این بخش متغیر ای اصلی پدو ش که از ترکیب
 یارانحراف مع 188از  یانگینم 5از  یانگینم ابعاد شاخص

 اجتماعی

 1530 99533 0504 یاجتماع اعتماد

 0503 99530 0599 یاجتماع امنیت

 0510 10533 9509 یاجتماع تفا م

 0519 13500 9590 توانمندسازی

 1533 19590 9509 پذیریانعطاف

 1543 99599 0504 از رسانه استفاده

 1549 99504 0591 یاجتماع  مبستگی

 0509 19539 9594 یاجتماع پذیرییتمسئول

 1519 99543 0541 یاجتماع شاخص

 فرهنگی
 1544 94514 0549 یاجتماع  نجار

 0519 10531 9509 یفر نگ مندیارزش

 1549 11549 9519 یفرهنگ شاخص

 ساختاری

 1541 93513 0549 بیگانگی

 1594 99539 0594 قدرتیبی

 0519 93544 0549 معناییبی

 1511 99540 0599 یساختار شاخص

 یتیشخص
 0509 10599 9509 تعلق احساس

 1513 90540 0519 یاجتماع آگا ی
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 0503 99599 0509 یاجتماع عدالت

 0599 99590 0593 آزادی

 0509 91593 0539 انگیزه

 0509 94530 0594 اثربخوی

 1519 99590 0513 یتیشخص شاخص

 مشارکت اجتماعی
 1599 09501 1531 یرسم موارکت

 0500 90593 0500 یررسمیغ موارکت

 1530 01594 0590 یاجتماع مشارکت

 99540درصد  ساختاری  11549درصد  فر نگی  99543ی اجتماعبر اساس این جدول میزان واخص      

درصد است. بنابراین موخص است  01594ی نیز اجتماع درصد و میزان موارکت 99590  وخ یتی درصد

 که میزان بعد فر نگی بیش از سایر ابعاد است.
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 نتیجه گیری

در ایران با وجود کا ش میزان بیسوادی زنان و افزایش  ومگیر حضور دختران در دانوگاه  ا  نرخ بیکاری زنان جوان      

درصد افزایش یافته است. ) داده  ای مرکز آمار  9059به  0459از  0931-0949یش از مردان و ری سالهای به مراتب ب

(. با وجود پیورفت توانایی  ای زنان ایرانی درعرصه آموزش  آنان  نوز درتنگنای فرصت  ای اقت ادی و 49ایران سال 

.این امر به تبدیل نودن امکان  ا و توانایی  ای زنان به  سیاسی برای موارکت در عرصه  ای مختلف جامعه باقی مانده اند

کارکرد و نبود تعادل بین امکان  ا و فرصت  ا بعنوان دو کفه اساسی توسعه انسانی منجر وده و پیامد آن برای زنان  

 سرخوردگی و برای جامعه  نبود بازده سرمایه گذاری آموزوی زنان و جلوگیری از توسعه در بلند مدت است.

توان گفت که  نوز  ای عمیق و گسترده درباره موارکت اجتماعی  به جرات میرغم بیش از  ند د ه بح به     

زنان   یچ نظریه کاملی که به صورت روون  مه یا بیوتر متغیر ای مربوط به موارکت به ویده موارکت اجتماعی

 باود. البتهت که به تعداد زیادی از متغیر ا  وابسته میای اسرا دربرداوته باود ارائه نوده است؛ زیرا موارکت پدیده

توان برای تبیین موارکت ارائه نمود. لازمه ارائه مدل تحقیق از این بدان معنی نیست که  یچ مدل ادارکی را نمی

موارکت اجتماعی آزمون نظری و تجربی رویکرد ای مختلفی است که در زمینه موارکت اجتماعی وجود دارد که 

وود و  م خوا یم توانست وناخت نسبتا این رویکرد ا با جامعه ایران موخص می این کار   م میزان انطباق با

تنها با مرور نرخ  توانینمباوند  به دست آوریم. جامعی از موانعی که در موارکت اجتماعی زنان تاثیرگذار می

 دی. در کنار نرخ موارکت زنان  باافتیکوور دست  از سهم آنها در اقت اد یکامل و روون ریموارکت زنان  به ت و

که  یاموارکت آنها در مقابل مردان به  ه صورت بوده است. نرخ موارکت مردان در بازه ینسب تیکه وضع دید

گفت سرعت رود نرخ  توانیداوته است  اما م یصعود یروند یکل صورتبه -49تا  99از سال  یعنی -مرور ود

 0999 یعنیبازه  نیا ییدر سال ابتدا کهیروراز سرعت رود نرخ موارکت زنان بوده است؛ بهموارکت مردان کمتر 

 دهیدرصد رس 19/ 3به  49نرخ در سال  نیا یصعود یروند یدرصد بوده است و ر 11/ 3نرخ موارکت مردان 

صورت مطلق دن نرخ آنها بهسرعت رود موارکت مردان  بالا بو لیاز دلا یکینکته توجه داوت  نیبه ا دیاست. البته با

دو گروه ارائه داد. واخص  نیا سهیبهتر از مقا یحینسبت موارکت مردان به زنان  توض سهیبا مقا توانیاست. حال م

زنان  د دیموضوع نوان م نیداوته است؛ ا یکا و یروند زهبا نیا یر« مردان به زنان ینسبت موارکت اقت اد»

برابر  1از  شیحضور مردان در اقت اد ب 0999در سال  کهیکنند. درحال کتهیت اد داند حضور خود را در اقتوانسته

. تاس دهیرس 49به  هار برابر در سال  یکا و یواخص با روند نیدو د ه ا یبرابر( حضور زنان بوده است  ر 1/ 9)

سن ازدواج  کا ش نرخ  شیاافز وود یم ادیموارکت زنان در اقت اد از آن  شیکه درمورد افزا یعوامل نیتراز مهم

به  ازیو درضمن ن یسطح استاندارد زندگ ی ا  ارتقاهو دانوگا ییابتدا لاتینرخ ورود زنان به تح  شیافزا  یبارور

 است. یماعو اجت یخانوار و تحولات فر نگ یدرآمد ا شیافزا
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