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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه کلیشههای جنسیتی با گرایش به مشارکت اجتماعی در بین
دانشجویان دختر دانشگاه آزاد شهر میاندوآب میباشد .این تحقیق با توجه به اهداف ،ماهیت و نحوه
انجام در زمره تحقیقات پیمایشی است .جامعهآماری تحقیق  0011نفر ،که از بین آنها با استفاده از شیوه
نمونهگیری تصادفی و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران ،حجم نمونه ،برابر با  792به عنوان
پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه میباشد که دادههای آن را با استفاده
از برآوردهای نرمافزار  spssنسخه ،71و بر اساس روشهای آماری مطابق با فرضیات تحقیق ،شامل
همبستگی پیرسون ،آزمون  Tو آزمون  Fو رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافتههای تحقیق حاکی از این است که بین کلیشههای جنسیتی سنتی و مدرن و میزان گرایش به
مشارکت اجتماعی به ترتیب با سطح معناداری ( )1/01و ( )1/190رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
ولی با متغیر سن چنین رابطهای وجود ندارد .بین کلیشههای جنسیتی مدرن و پایگاه اجتماعی با سطح
معناداری ( ،)1/27بین مشارکت اجتماعی و نوع قومیت با سطح معناداری ( )1/77تفاوت معنیداری وجود
دارد .همچنین بین وضعیت تاهل و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی و بین کلیشههای جنسیتی سنتی
و پایگاه اجتماعی تفاوت معنیداری وجود نداشت.
واژگانکلیدی :مشارکت ،مشارکت اجتماعی ،کلیشههای جنسیتی ،نابرابری جنسیتی و دانشجویان دختر.

 .9دانش آموخته کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایرانE- mail: sagafi_zohre@yahoo.com .

 .2استادیار دانشگاه پیام نور تبریز ،گروه علوم اجتماعی ،صندوق پستی  ،3993-59391تهران– ایران.
E- mail: rad291@yahoo.com
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مقدمه

با توجه به ابعاد توسعه در زمینههای مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،برنامهریزی
در جهت دستیابی به وضع مطلوب و تالش در جهت تحقق آن ضروری است .یکی از لوازم برنامهریزی
در دنیای جدید ،توجه به مشارکت فعال و اثر بخش افراد جامعه در تمامی ابعاد مختلف توسعه میباشد.
مسالهی مشارکت اجتماعی در معنای وسیع کلمه در برگیرنده انواع کنشهای فردی و گروهی به منظور
دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه است .که درسالهای اخیر به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته
است بر این مبنا نگرش نوین توسعه با تاکید بر اهمیت نقش مردم در فرآیند توسعه و با رویکرد توسعه
درونزا ،به مردم به عنوان عناصر فعال و خالق در رونده توسعه مینگرد .بر این اساس است که اهداف
استراتژیهای توسعه اعتقاد به لزوم مشارکت فعال قشرهای وسیع جامعه در تصمیمگیریهای سیاسی و
اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است(نیازی.)07 :0001 ،
در کشور ما ایران ،ن قش زنان در عرصه اجتماع و ایفای نقش فعال در جامعه باعث شده است که روند
توسعه سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد .چرا که زنان توانستند قابلیتها و تواناییهای خود را به
خوبی نشان دهند .اما در زمینهی مدیریتی ،حضور زنان در پستهای مدیریتی و دولتی چندان توسعه
چشمگیری نداشته ،و این تنها به دلیل نبودن مهارت کافی نبوده ،بلکه باورهای سنتی و کلیشهای و سایر
عوامل مرتبط با این امر موانع و مشکالتی را در این زمینه به وجود آورده است(نصیری.)00 :0009 ،
از مشارکت تعریف و تفسیرهای متعددی به عمل آمده است .گستردگی مفهوم و وجود تفسیرهای
متعدد یکی از ویژگیهای این مفهوم است .مشارکت 0از نظر لغوی بر وزن مفاعله به معنای شرکت دو
جانبه و متقابل افراد برای انجام امری میباشد(نصیری .)2 :0009 ،اصطالح مشارکت را آلن بیرو 7به
معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن
تعریف کرده است( آلن بیرو.)712 :0011 ،
مارکوس و والتون 0اهمیت ونقش اساسی مشارکت در زندگی اجتماعی را درسه سطح؛ شهروند برجسته،
جامعه بهتر و شیوه حکومتگری مطلوب بر شمردهاند(مارکوس و دیگری .)1 : 7117 ،با توجه به نقش و
کارکرد اساسی مشارکت در سه سطح ،میتوان به رابطه تنگاتنگ مشارکت و مردمساالری پی برد .از یک
طرف مشارکت میتواند در بستر نظامها و جوامع مردمساالر تحققیابد و از طرفدیگر مشارکت به ایجاد یک
جامعهی مردمساالر کمک خواهد کرد .البته باید توجه داشت که مشارکتهای آگاهانه ،مستمر و پایدار که در
یک جامعه نهادینه شدهاند میتوانند هدف فوقالذکر را تامینکنند(نصیری.)1 :0009 ،
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در مورد مشارکت ایرانیان سه دیدگاه اساسی وجود دارد؛ دیدگاه اول :ایرانیان اساساً افرادی فردگرا،
غیرمشارکتی معرفی شدهاند .صاحبنظران این دیدگاه معتقدند ساخت سیاسی و اجتماعی ایران موجب
عدم رشد فرهنگ مشارکتی شده است .در حقیقت ساختار استبدادی و سلطنتی اجازه مشارکت فعال به
تودهها را نداده است .در دیدگاه دوم :ایرانیان افرادی جمعگرا و مشارکتجو معرفی شدهاند که بدون
روحیه و فعالیت مشارکتی اساساً قادر به رشد مراحل تمدنی نبودهاند ،به گونهای که بنیانهای مشارکت
اجتماعی مانند تعاون و فرهنگ تعاونی و نیز سنتهای مشارکتی مانند عروسیها و عزاداریها در آن
سابقه کهن دارد .دیدگاه سوم به تناقض مهم در مورد مشارکت ایرانیان اشاره دارد .ایرانیان در عرصههای
عمومی و اجتماعی نامشارکتجو و در عرصههای خصوصی ،محلی و مذهبی به شدت مشارکتجو
هستند .در مجموع با توجه به سابقهی مشارکت اجتماعی در ایران میتوان گفت مشارکت مردمی در
جامعه ایران بیشتر به صورت تشکلهای غیررسمی در جهت کمک و همدردی و بر محور امور خانوادگی
و خویشاوندی ،محلی و قومی بوده است(نیازی.)002 :0001 ،
در طول تاریخ شرایط بیولوژیکی ،طبیعی و اجتماعی وضعیت را به شکلی رقم زده است که زنان را
محدود ،فرمانبردار و مقید نموده و مهمترین عاملی که زنان را از پیشرفت بازداشته است ،دیدگاهها و
ایستارهایی هستند که در بطن جامعه شکل گرفته است .این ایستارها بهصورت کلیشههاییدر جامعه رسوخ
کرده و مانع بزرگی در تغییر وضعیت زنان میباشد ،در تمامی جوامع بشری افراد بر حسب مالکهای
اجتماعی نظیر نقش و پایگاه ،طبقه ،مذهب ،نژاد و قومیت دستهبندی میشوند .یکیاز مهمترین مالکهای
اجتماعی -فرهنگی برای دستهبندی افراد جنسیت است(ریاحی.)001 :0001 ،
کلیشههای جنسیتی ،0مجموعهای از باورهای فرهنگی و اجتماعی مشترک هستند که قابلیتها و
ویژگیهای خاصی را به افراد یعنی زن و مرد نسبت میدهند ،که در جامعه به وسیله مناسبات اجتماعی
تولید و توزیع گشتهاند و تقریباً در تمامی جوامع وجود داشته و دارند .هرچند متناسب با هر جامعهای
تفاوتهایی در کم و کیف آن مشاهده میشود .اما مخرج مشترک همهی جوامع برتری مردان بر زنان در
این کلیشهها است(کاستلز .)70 :0999 ،7آنچه در طرح کلیشههای جنسیتی اهمیت دارد تاکید بر منفی
نشان دادن خصوصیات زنان و مهم نشان دادن مردان است؛ دیدگاهی که اغلب با ذهنیت ثابت ،ایستا،
فاقد پشتوانه علمی و مقاوم در برابر هرگونه تغییر شکل میگیرد(روشن ضمیر .)10 :0000 ،در فرهنگ ما
این که مرد نباید گریه بکند ،زن احساساتی است و نمیتواند قضاوت درستی بکند یا اینکه زن ترسو،
خرافاتی و مرد سختگیر یا سلطهگر است نمونه معدودی از فهرست طوالنی کلیشههای جنسیتی است
که در نهایت به تبعیض جنسیتی و پیشداوری منجر میشود(ریاحی.)000 :0001 ،
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Castells
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نقشهای جنسیتی کلیشهای و سنتی زنانه از جمله عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر کاهش مشارکت زنان
و موانع جدی در مشارکتهای اجتماعی ،تصمیمگیری و دستیابی به سطوح باالی شناختی و فقر ارتباطی
را منجر میشود .با این تفاسیر ما در این تحقیق برآنیم بدانیم:
اوالً :میزان گرایش دانشجویان دختر مطالعه حاضر به مشارکت اجتماعی چقدر است؟
ثانیاً :میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی (سنتی  /مدرن) چقدر است؟
ثالثاً :چه رابطهای بین میزان گرایش دانشجویان به کلیشههای جنسیتی و میزان گرایش آنها به مشارکت
اجتماعی وجود دارد؟
از آنجا که همواره زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل میدهند ،چنین انتظار میرودکه این نیروی
بالقوه گسترده با مشارکت بالفعل خود در طیف فعالیتهای متنوع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
چرخهای جامعه را همگام با مردان به حرکت درآورد و توفیقاتی روزافزون از این رهگذر به بار آورد .غالباً
در طول تاریخ فرصتها و امکانات حیات اجتماعی برای زنان به نحوی توزیع نشده است که آنان بتواند
به راحتی همدوش مردان در صحنههای اجتماعی حاضر گردیده و بدون هیچگونه محدودیت جنسی به
ایفای نقش خویش بپردازند(ادهمی و دیگری .)079 :0000 ،مسئلهای که در تمام تاریخ به چشم میخورد
این است که زن و مرد نقشهای متفاوتی در جامعه و گروههای اجتماعی ایفا میکنند ،و جایگاه متفاوتی
به لحاظ قدرت و منزلت اشغال مینمایند .ولی نه صرفاً به خاطر تفاوت زیستشناختی ،بلکه تحت تاثیر
ایدئولوژی ،گذشتهی تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی آنچنان قوی و هماهنگ عمل میکنند که به راحتی
میتوانند موقعیت فرودست زنان را تولید و بازتولید نمایند(همان .)001 :در این تحقیق برآنیم تا تصورات
قالبی (کلیشهها) و نقشهای جنسیتی سنتی و تاثیر آن بر روی میزان مشارکت اجتماعی زنان را مطالعه
کنیم ،چرا که حضور زنان در عرصه اجتماع و نقش موثر آن در توسعه ،امری روشن و نادیده گرفتن آنها،
یعنی محرومکردن بخش عظیمی از سرمایه فکری و نیروی انسانی است .در توسعه انسانی و توسعه
پایدار ،توجه به رشد و ارتقای همهجانبه تکتک اعضای جامعه الزم و حتمی است.
یکی از چارچوبهای که برای تبیین رفتار مطرح شده ،مدل آیزن و فیشبین 0است ،که میتوان از
آن برای تبیین رفتار مشارکتی نیز استفاده کرد .در قالب این مدل برای تبیین رفتار ،ابتدا باید به آمادگی
یا گرایش بروز رفتار و یا انجام دادن عمل توجه نمود .زیرا گرایش و آمادگی برای رفتار ،مقدم بر خود
رفتار و عمل میباشد .به نظر آیزن و فیشبین ،رفتار در پی زنجیرهای از عوامل به وجود میآید .حلقه
ماقبل بروز رفتار قصد و نیت برای انجام دادن یک رفتار است .نیت نیز تابع دو متغیر گرایش به رفتار و
هنجار ذهنی میباشد .گرایش به رفتار ،یک متغیر فردی و شخصی است .و متغیر هنجار ذهنی ،بیانگر
نفوذ و فشار اجتماعی است ،که شخص آن را برای انجام دادن کاری احساس و ادراک میکند .هریک از
Aizen and Fishben
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متغیرهای گرایش به رفتار و هنجار ذهنی نیز تحت تاثیر متغیرهای دیگری هستند .متغیر گرایش به
رفتار ،تحت تاثیر دو متغیر انتظار فایده و ارزیابی فایده است .متغیر هنجار ذهنی ،تحت تاثیر دو متغیر
انتظار دیگران ،به خصوص دیگران مهم ،و نیز انگیزه پیروی از انتظارات دیگران است(غفاری و دیگری،
.) 20 :0002
کلندرمن 0در خصوص مشارکت ،مدل ارزش انتظار را مطرح میکند ،این مدل در بر گیرنده دو مولفه
بسیج آگاهی و بسیج کنش میباشد .بسیج آگاهی ،فرایندی است که به واسطه آن یک گروه یا اتحادیه
اعضایش را نسبت به اهداف معطوف به کنش و کوششهای حمایتی که باید برای رسیدن به این هدف
صورت گیرند آگاه میسازند .به نظر او این فرایند برای تحقق کنش کافی نیست زیرا اعضا فقط به
اهداف فکر نمیکنند ،بلکه هزینه و فواید تحقق اهداف را نیز لحاظ میکنند .در نتیجه نیاز به بسیج برای
کنش نیز مطرح میشود که اتحادیهها یا گروه تالش مینماید اعضایش را نسبت به فواید و هزینههای
مشارکت متقاعد نماید .کلندرمن برای مشارکت در کنش جمعی سه انگیزه را مطرح مینماید؛ انگیزههای
هدف ،7انگیزههای اجتماعی ،0انگیزههای پاداش .2او انگیزههای اجتماعی را در قالب واکنش دیگران
مهم 1به عمل مشارکت میبیند و انگیزههای هدف و پاداش را در قالب اعتقاد به مشارکت و توجه به
هزینهها و فواید مشارکت در نظر میگیرد .اراده افراد در مشارکت در کنشجمعی یک مجموعه وزن یافته از
این سه انگیزه است ،وزن یافته به این دلیل که این انگیزهها میتوانند برای افراد متفاوت وزنهای
متفاوتی داشته و مکمل یکدیگر باشند .از طرفی وزنهای این انگیزهها بر حسب نوع کنش تغییر خواهد
نمود(غفاری و دیگری.) 00 :0001 ،
نظریهی اختیار عاقالنه 1را بر اساس تقسیمبندی ریتزر از انگارههای جامعهشناختی باید جزء انگاره
تعریف اجتماعی دانست .ریتزر موضوع مورد مطالعه انگاره تعریف اجتماعی را جهان اجتماعی خرد و آن
بخش از جهان عینی خرد که به فراگردهایذهنی (کنش) میپردازد میداند(ریتزر.)121 :0002 ،
نظریهی اختیار عاقالنه ،اغراض و معتقدات افراد را اصل قرار میدهد و بر مبنای آن ،تحلیل صوری از
تصمیمگیری سنجیده و عاقالنه به دست میدهد .الگوی تبیینی اختیار عاقالنه ،یک اصل محوری دارد و
یک رشته شیوههای تحلیلی ،آن اصل این است که رفتار آدمیان ،هدفدار و سنجیده (سنجشگرایانه)
است .فرض بر این است که آدمیان در چند راهیها ،راهی که با اغراضشان موافق است اختیار میکنند.
برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان میکنند ،بنابراین برای تبیین رفتار فرد باید ابتدا اغراض و
معتقدات او را معین نمود و سپس نشانداد که آن عمل شیوه خردپسندی است .برای رسیدن به آن
1.

Klenderman
Goal Motives
3.
Social Motives
4.
Reward Motives
5.
Significant Others
6.
Rational Choice Theory
2.
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اغراض در چارچوب آن معتقدات ،این نظریه ،توصیفی انتزاعی از هدف را اساس قرار میدهد و آن را
برحسب مطلوب بودن ،مفید بودن و اولویت داشتن معنی میکند .و نحوه سادهای از استدالل را اصل قرار
میدهد مثل استدالل بر مبنای بردن بیشترین فایده(نصیری.)12 :0009 ،
در قالب نظریههای کارکردی -ساختی ،مشارکت اجتماعی به عنوان واقعیتی اجتماعی در اشکال
جمعی ،انجمنی ،گروهی و نهادی عینیت پیدا میکند .از حیث روششناختی با اختیار نمودن رویکرد
جمعگرایی و واقعگرایی روششناختی ،فعالیت مشارکت را به عنوان واقعیتی جمعی در شکل گروهی،
سازمانی ،نهادی و ساختاری آن مورد تحلیل و تبیین قرا میدهد .در این نظریه جامعه مجموعهای از افراد
نیست ،بلکه منظومهای است که از اتحاد افراد به وجود آمده و واقعیتی خاص با صفات خاصی است.
شکی نیست که اگر شعورهای فردی نبود هیچ امر جمعی به وجود نمیآمد .اما این شرط هرچند الزم
است ،کافی نیست ،زیرا برای اینکه امور اجتماعی به وجود آید این شعورها باید به نحوه معینی به هم
بپیوندند و یا با هم ترکیب شوند ،در واقع حیات اجتماعی نتیجهی این ترکیب است .و بالتبع این ترکیب
است که حیات اجتماعی را تبیین میکند(رضایی.)002 :0009 ،
کارکردگرایان :0نهادهای مشارکتی را بر حسب آثاری که بر نظام اجتماعی میگذارند تبیین میکنند.
سازمانها ،گروها و تشکلها ،نهادهایاند که از مشارکت کنندگان تاثیر میپذیرند و از سویی نیز برهم
دیگر و به نوبه خود بر جامعه اثر میگذارند و از آن متاثر میشوند .تبیین کارکردی شرح دقیق اثرهای
یک نهاد بر محیطی است که در آن قرار گرفته است .یک تبیین کامل از یک نهاد معین باید شامل کل
اثرهای آن بر تمامی بخشهای محیط باشد .از این دیدگاه مشارکت و نهادهای مشارکتی زمانی در
جامعه گسترش مییابند که در بقا و تعادلاجتماعی دارای تاثیر باشد ،علت اینکه مردم در مراسم ازدواج
و فوت داوطلبانه شرکت میکنند .و حتی بهویژه در جوامع سنتی در تامین نیازهای مالی مراسم مذکور
مشارکت مینمایند .این است که مشارکت در این مراسم موجبات حفظ همبستگی اجتماعی را فراهم
میکنند .با این که روستاییان داوطلبانه تشکلهای نظیر بنه و سایر همیاریها را به وجود آوردهاند به
دلیل این است که در تامین نیازهای روستاییان و حفظ آن اثرگذار بودهاند و بدون وجود آنها و اقدامات
جمعی ،نظام اجتماعی با مشکل مواجه میشد .اما با تغییر ساختار اجتماعی و بیکارکرد شدن تشکلهای
سنتی نظیر بنه ،این تشکلها خود به خود از بین رفتند(سعیدی.)70 :0007 ،
اینگلهارت که نوسازی اجتماعی و فرهنگی را در غرب مطالعه نموده است .افزایش مشارکت در مغرب
زمین را به سه عامل :ارتقای سطح تحصیالت و اطالعات سیاسی ،تغییر هنجارهای حاکم بر مشارکت
زنان و تغییر در اولویتهای ارزشی که تاکید کمتر بر نیازهای آتی داشته و بر حق ابراز نظر تاکید بیشتری
میورزند ،مورد تبیین قرار داده است .اینگلهارت عالوه بر عوامل یاد شده رابطه بین مشارکت و اعتماد را
Functional

1.
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مورد توجه قرار میدهد .به نظر او اعتماد به یکدیگر ازعوامل موثر در مشارکت میباشد .زیرا به واسطه
اعتماد ،رفتارها قابل پیشبینی میگردد ،و درنتیجه حوزه کنش و تصمیمگیری تقویت میگردد(غفاری و
دیگری.)20 :0002 ،
لیپست 0از دیگر نظریهپردازان مشارکت و توسعه است که در مدل خود میکوشد بر اساس متغیرهای
اجتماعی ،پدیده مشارکت یا عدم مشارکت گروههای مختلف را در پویشهای اجتماعی تبیینکند .مدل
لیپست بر آن است که پدیده مشارکت اقشار و گروههای مختلف اجتماعی را بر اساس چندین عامل کلی
اجتماعی در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی نظیر انتخابات ،انجمنها ،سندیکاهای کارگری ،شوراهای
محلی و نظایر آن تبیینکند .وی با تبیین الگوی شرکت در انتخابات میان کشورهای مختلف (آلمان،
سوئد ،آمریکا ،فنالند و  )...این الگو را در کشورهای مذکور کم و بیش یکسان میبیند .بدینمعنا که معتقد
است میزان مشارکت در فرآیندهای اجتماعی در میان مردان ،گروههای تحصیلکرده ،متاهلین ،شهرنشینان،
افراد میانسال و نیز افراد دارای منزلت و همچنین اعضای سازمانها ،احزاب ،سندیکاها و شوراها بیشتر
است(توسلی.)21 :0007 ،
لیپیست عالوه بر تاکید بر همبستگی بین شهرنشینی ،گسترش سواد و رسانههای گروهی و پیدایش
نهادهای مشارکتی دموکراتیک ،به تشریح طبقات اجتماعی در این امر میپردازد .براین اساس توسعه
اقتصادی باعث افزایش درآمد میشود .که این خود امنیت بیشتر اقتصادی و گسترش تحصیالت باالتر را
در پی دارد و میتواند اساس و شالوده دموکراسی را پیریزی کند .نکته دیگر دریافت لیپست این است
که افزایش ثروت بر طبقه متوسط موثر واقع میشود .با گسترش طبقه متوسط در کشورهای ثروتمند،
نوعی طبقهبندی اجتماعی الماسگونه به وجود میآید .از آنجا که اعضای طبقه متوسط به سازمانهای
سیاسی داوطلبانه (احزاب سیاسی و سایر انجمنها) خواهند پیوست بنابراین ،میتوانند بر قدرت دولت
نظارتکنند و به صورت منبع تشکیل افکار عمومی جدید برای رسانههای جمعی درآیند و نیز قادر
خواهند بود شهروندان را در تحصیل مهارتهای سیاسی آموزش دهند و سرانجام سبب ترغیب مشارکت
سیاسی شوند(غفاری و دیگری.)12 :0001 ،
هانتینگتون 7معتقد است که توسعه و مشارکت ،نیازمند شکلگیری شخصیت و انسان نوگرا میباشد .از
نظر وی انسان سنتی ،همیشه توقع ساکن بودن ،عدم تغییر در طبیعت و جامعه را دارد ،ولی انسان نوین
با نگرشها و طرز تلقیهای مختلفی رو به رو است .او امکان هر تغییر و دگرگونی را قبول دارد و خود
را با آنها وفق میدهد(نصیری .)12 :0009 ،هانتینگتون همچنین رابطهی متغیرهای سن ،سطح تحصیالت،
درآمد و میزان مشارکت در انواع انجمنهای داوطلبانه و مشارکت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده
است .از دیدگاه هانتینگتون ،فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی دو مجرای تحرکاجتماعی است .بدین
Lipset
Huntington
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صورت که کسب منزلتهای اجتماعی باالتر ،به نوبهی خود در فرد احساس توانمندی و نگرشهای
معطوف به توانایی تاثیرگذاردن بر تصمیمگیریهای دستگاههای اجتماعی و عمومی را ایجاد میکند ،و
این عوامل ذهنی در مجموع میتواند مشوق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی یا امور سیاسی باشد .در
این حالت منزلت اجتماعی باالتر و احساس توانایی و موثر بودن از نظر اجتماعی و سیاسی ،به عنوان
متغیرهای میانی ،مشوق مشارکتهای اجتماعی و سیاسی به حساب میآید .از نظر آنان ،از میان متغیرهای
منزلتی ،سطح تحصیالت فرد بیشترین تاثیر را بر مشارکت اجتماعی و به عنوان متغیرهای میانی ،مشوق
مشارکتهای اجتماعی فرد دارد .طریق دوم تاثیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بر امر مشارکت ،فعالیتهای
سازمانی است .یعنی عضویت و مشارکت فعال در انواع گروهها و سازمانهای اجتماعی (اتحادیههای
شغلی و صنفی ،گروههای مدافع عالیق خاص و )...است ،که احتمال مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و
سیاسی را افزایش میدهد .این عامل در جوامعی که فرصتهای تحرک فردی در آنها محدودتر است
اهمیت بیشتری دارد ،زیرا فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی بهتر ،به عنوان آخرین راه حل
به فعالیت در سازمانهای اجتماعی و اقتصادی احزاب سیاسی میپردازد .در مجموع از دیدگاه هانتینگتون،
در اثرگذاری این دو عامل (منزلت اجتماعی و اقتصادی و دخالت در فعالیتهای اجتماعی و سازمانها)
عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است(همان.)11 :
بازارکار ،آیینه انعکاس دهنده کلیشههای معمول ورای زنان و تواناییهایی فرض شدهاست .براساس
این دیدگاه ویژگیهایی که عموماً به زنان نسبت داده میشود و منجر به تفکیک شغلی مبنی بر جنسیت
میشود به سه دسته تقسیم میشود .0 :ویژگیهای مثبت  .7ویژگیهای منفی  .0دیگر ویژگیها .پنج
کلیشه مثبت مطرح شده عبارتند از :وظیفه مراقبت و پرستاری ،مهارت و تجربه در خانهداری ،امور مربوط
به صنایع دستی ،داشتن صداقت و ظاهر فیزیکی جذاب .از اساس این ویژگیها چنین به نظر میرسد که
زنان مناسب برای کارهای پرستاری ،پزشکی ،مددکاری اجتماعی ،معلمی ،مستخدمی ،خانهداری ،آشپزی،
صندوقدار ،کتابدار و مسئولپذیری ،تشخیص داده میشوند.
پنج کلیشه منفی عبارتند از :در فرهنگ ما اینکه مرد نباید گریه کند ،زن احساساتی است و نمیتواند
قضاوت درستی بکند یا اینکه زنان ترسو ،خرافاتی و مرد سختگیر و سلطهگر است نمونه معدودی از
فهرست طوالنی ازکلیشههای جنسیتی استکه در نهایت به تبعیض جنسیتی و پیشداوری منجر میشود
و در آخر کلیشههای دیگر عبارتند از:
گرایش به فرمانبرداری ،حرفشنوی ،عدم تمایل به شکایت دربارهی کار و شرایط کاری ،تمایل کم
به پیوست به اتحادیههای کارگری ،تحمل بیشتر در انجام کارهای یکنواخت و تکراری ،رغبت بیشتر به
دستمزد پایین و نیاز کمتر به درآمد و عالقه به انجام کار خانه میباشد .کلیشههای ذکر شده در ویژگیهای
جج
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عمومی که مشاغل زنان را تیپبندی میکند تاثیر بسزایی دارد .مانند :درآمد پایین ،انعطافپذیری ،موقعیت
کار پایین ،اقتدار پایین در تصمیمگیری(ریاحی.)007 :0001 ،
والتر لیپمن نخستین کسی است که اصطالح کلیشههای جنسیتی را به معنای تصور ثابت و محدود
در ذهن به کار برده است .براین مبنا کلیشههای جنسیتی شامل :باورها ،اندیشهها و قالبهای ساخته و
پرداخته ذهنی است که به ادراکات شخصی از محیط پیرامون خود رنگ و حیات خاصی میبخشند ،و به
صورت میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود(والترلیپمن؛ به نقلاز ریاحی.)09-017 :0000 ،
کلیشههای جنسیتی ،تصور ذهنی یکنواخت و قالببندی شدهای از رفتارهای خاص مربوط به زنان و
مردان را بدون آنکه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته باشند ارائه میدهند .این کلیشهها از طریق سیستم
غالب در فرهنگ با استعارهها ،کنایهها ،داستانهای اساطیری و نظایر آنها به افراد جامعه القا میشود .و
معموالً زنان و مردان برای اجتناب از طرد شدن از جامعه در چارچوب هنجارهای اجتماعی مبتنی بر
کلیشههای جنسیتی خود رفتار میکنند ،و شیوه بیان احساسات ،حاالت روانی و حتی عالیق خود را در
این چارچوب قرار میدهند .یکی از دالیل این رفتارها ممکن است این ذهنیت باشد که الگوی یک مدیر
موفق به طور سنتی مردانه است .بنابراین افراد کمتر تمایل دارند ،که از زنان و در منزلت مدیر اطاعت
کنند .یکی از موانع دست نیافتن زنان به مناسبت مدیریتی و رده شغلی ،تفکراتی است که زنان در فراگرد
جامعهپذیری خود کسب میکنند و بر اساس آنها ،قابلیتهای خود را برای ایفای نقشهای اجرایی در
سطح باالتر مناسب نمیدانند(اعزازی .)010-001 :0001،آندره میشل نمونههایی از تصورات قالبی یا
کلیشههای جنسیتی مشترک در سطح دنیا در میان زنان و مردان را ارائه میدهد .از نظر میشل کلیشههای
جنسیتی را در چهار دسته کلی میتوان جا داد ،که عبارتنداز:
 .0نقشهای مختلف در درون خانواده :مادر نقش خدمترسان خانواده و البته همسر را بر عهده دارد و
پدر نقش نانآور و تکیهگاه را دارد.
 .7خصوصیات شخصی ،پسران و مردان آفریننده ،فعال ،تصمیمگیر و اهل عمل هستند و دختران و
زنان وابسته و نظارهگر (منفعل).
 .0نقشهای اجتماعی و سیاسی :زنها اگر هم در سطوح اجتماعی فعال باشند ،در سطوح کوچک و
محلی فعال هستند .اما مردان از مسئولیت برخوردار هستند یا رهبر سیاسی هستند.
 .2نقشهای حرفهای :شاغل به دو بخش زنان و مردان تقسیم شدهاند .زنان منشی یا پرستار هستند و
مردان کارفرما و پزشک(میشل.)21 :0021 ،
هر طرح پژوهشی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت میگیرد .و تمام مراحل پیشبینی شده،
محقق را در رسیدن به اهداف یاری میرساند .مسلماً این پژوهش نیز خارج از این قاعده نیست و جهت
رسیدن به اهداف به ترتیب کلی و جزئی ذیل انجام میشود.
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 تعیین رابطه میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی سنتی با میزان گرایش آنها بهمشارکت اجتماعی.
 تعیین رابطه میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی مدرن با میزان گرایش آنها بهمشارکت اجتماعی.
 تعیین رابطه سن و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان. تعیین تفاوت میزان گرایش دانشجویان دختر بهه مشهارکت اجتمهاعی برحسهب نهوع کلیشههههایجنسیتی آنها.
 تعیین تفاوت میزان گرایش دانشجویاندختر بهه کلیشههههای جنسهیتی سهنتی بهرحسهب پایگهاهاجتماعی آنها.
 تعیین تفاوت میزان گرایش دانشهجویان دختهر بهه کلیشههههایجنسهیتی مهدرن برحسهب پایگهاهاجتماعی آنها.
 تعیین تفاوت میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر برحسب نوع قومیت آنها. تعیین تفاوت میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر برحسب وضعیت تاهل آنها.با توجه به اهداف کلی و جزئی فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:
 بین میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی سنتی با میزان گرایش آنها به مشارکتاجتماعی رابطه وجود دارد.
 بین میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی مدرن با میزان گرایش آنها به مشارکتاجتماعی رابطه وجود دارد.
 بین سن و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر رابطه وجود دارد. میزان گرایش دانشجویان دختر به مشارکت اجتماعی برحسب نوع کلیشههای جنسیتی آنها متفاوتاست.
 میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی سنتی برحسب سطح پایگاه اجتماعی آنهامتفاوت است.
 میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی مدرن برحسب سطح پایگاه اجتماعی آنهامتفاوت است.
 میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر برحسب نوع قومیت آنها متفاوت است. میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر برحسب وضعیت تاهل آنها متفاوت است.متغیرهای پیشبین :سن ،کلیشههایجنسیتی ،پایگاه اجتماعی ،نوع قومیت ،وضعیت تاهل
متغیر مالک :مشارکت اجتماعی
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ابزار و روش تحقیق

در این مطالعه از تکنیک فیشبرداری برای جمعآوری اطالعات اسنادی استفاده شده است .با استفاده
از اطالعات اسنادی ابعاد مفهومی و نظری موضوع مورد بررسی قرار گرفت ،و با به کارگیری روش
پیمایش ،چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهای مالک (وابسته) و پیشبین (مستقل) تحقیق در جامعه
مورد مطالعه و بررسی شد .به عبارت دیگر ،این تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهشی یک تحقیق
پیمایشی است که از نظر زمانی به صورت مقطعی انجام پذیرفته است.
در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد .طیف مورد استفاده در پرسشنامه
طیف لیکرت میباشد جهت تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه ،پیشآزمون در بین  01نفر از افراد نمونه
اجرا ،و پایایی پرسشهای تحقیق پیشآزمون با استفاده از آلفای کرونباخ تعیینگردید .و پس از تجزیه و
تحلیل پرسشها ،پرسشنامهی اصلی تنظیم گردید.
ضریب پایایی محاسبه شده از طریق سیستم نرمافزاری  spssطبق جدول شماره ( )0به شرح زیر
میباشد.
ج

جدول شماره ( :)1میزان پایایی متغیرهای تحقیق
متغیرها
مشارکت اجتماعی

میزان آلفای کرونباخ
0/22

کلیشههای سنتی

0/84

کلیشههای مدرن

0/33

جامعهی آماری در این تحقیق کلیهی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد میاندوآب در سال تحصیلی
 0090است ،که بر اساس آمار معاونت آموزشی این دانشگاه ،تعداد  7211نفر در  02رشته تحصیلی
میباشند که از این تعداد  0011نفر دختر و بقیه پسر میباشند .که بر اساس فرمول کوکران  792دانشجو
به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند .روش نمونهگیری این تحقیق ،نمونهگیری تصادفی متناسب
با حجم میباشد.
در این پژوهش از آمار توصیفی (درصد فراوانی ،مقایسه میانگینها ،میانهها و  )...و آمار استنباطی (مانند
آزمون همبستگی پیرسون ،آنالیز واریانس ،آزمون  ،tتحلیل رگرسیون و  )...در سنجش وجود شدت و
ضعف رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است.
بر اساس آمار جمعآوری شده ،میانگین سنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی شهر میاندوآب
 70/70سال که کمترین سن  02سال و بیشترین آن  21سال میباشد .وضعیت تاهل دانشجویان 10/1
درصد مجرد و  00/2درصد متاهل میباشند .بر اساس نوع قومیت  00/7درصد ترک و  01/0درصد کرد
بودهاند .همچنین بر اساس نوع پایگاه اجتماعی دانشجویان  09/1درصد در سطح پایین 21/2 ،درصد در
سطح متوسط و  2درصد نیز در سطح باال بوده است.
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در جدول شماره ( )7یافتههای توصیفی مربوط به متغیر مالک (مشارکت اجتماعی) و متغیرهای
پیشبین کلیشههای جنسیتی سنتی و مدرن ارائه گردیده است.
جدول شماره ( :)2شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای مالک و پیشبین
متغیر

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

واریانس

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مشارکت اجتماعی

39

13

30/04

931/4

9/9801

904

-0/303

کلیشههای جنسیتی سنتی

93

84

-

992/338

9/0311

-

9/342

کلیشههای جنسیتی مدرن

30

29

-

1/082

3/094

0/322

9/338

فرضیه اول :بین میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی سنتی با میزان گرایش آنها
به مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم :بین میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی مدرن با میزان گرایش آنها
به مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم :بین سن و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول شماره ( )0مالحظه میکنیهد بها توجهه بهه فاصهلهای بهودن سهطح سهنجش
متغیرهای مستقل و وابسته در هر سه فرضیه نخست ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون اسهتفاده شهده
است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که در فرضیه نخست سطح معنیداری به مقدار ( )1/101و جهت
همبستگی آنها مثبت میباشد پس ،نتیجه میگیریم که هر چه میزان کلیشههای جنسیتی سنتی در بین
دانشجویان دختر جامعهی مورد مطالعه بیشتر باشد ،میزان گهرایش آنهان بهه مشهارکت اجتمهاعی بیشهتر
میشود .در فرضیه دوم سطح معنیداری به مقدار ( )1/190و جهت همبستگی مثبهت مهیباشهد بنهابراین
فرضیه مورد نظر تایید و هر چقدر میزان گرایش بهه کلیشههی مهدرن بیشهتر باشهد ،میهزان گهرایش بهه
مشارکت اجتماعی در نزد دانشجویان دختر مورد مطالعه بیشتر میشود .اما در فرضهیه سهوم بها توجهه بهه
سطح معنیداری ( )1/110فرضیه مورد نظر رد ،و رابطهای بین سن دانشجویان دختهر و میهزان گهرایش
آنان به مشارکت اجتماعی وجود ندارد.

بررسی رابطه کلیشههای جنسیتی مشارکت اجتماعی در بنی داشنجویان دخرت دانشگاه آزاد اسالمی شهر میاندوآب

32

جدول شماره ( :)3ضریب همبستگی پیرسون بین کلیشههای جنسیتی (سنتی و مدرن) ،سن و مشارکت اجتماعی
متغیر پیشبین

کلیشههای جنسیتی سنتی

سن

کلیشههای جنسیتی مدرن

متغیر مالک مشارکت اجتماعی
میزان همبستگی

0/941

0/13

0/34

Sig

0/090

0/018

0/338

فرضیه چهارم :میزان گرایش دانشجویان دختر به مشارکت اجتماعی بر حسب نوع کلیشههای جنسیتی
آنها متفاوت است .با توجه به اینکه سطح سنجش متغیر مستقل (نوع کلیشههای جنسیتی) اسمی و متغیر
وابسته (مشارکت اجتماعی ) فاصلهای است از آزمون  t-testاستفاده شده است .همانطور که در جدول
شماره ( )2مالحظه میشود ،در بررسی بین مشارکت اجتماعی و نوع کلیشههای جنسیتی نتایج آزمون Tبا
فرض برابری نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه به لحاظ آماری معنیدار نیست ( )Sig=1/217بنابراین
بین سنتی یا مدرن بودن کلیشههای جنسیتی با میزان گرایش دانشجویان دختر به مشارکت اجتماعی در
مطالعه حاضر تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول شماره ( :) 4آزمون تی تست دو گروه مستقل متغیر مشارکت اجتماعی و نوع کلیشههای جنسیتی

تفاوت میانگینها
-2/133

-2/94

213

0/232

تفاوت میانگینها
-2/133

281/03

38/42

99/24

-2/94

میانگین

انحراف معیار

میانگین
39/40

مشارکت
اجتماعی

Sig

T

Df

Sig

938

931

انحراف معیار

متغیر مالک

T

Df

با فرض

99/23

نوع کلیشههای
جنسیتی

با فرض

برابری

واریانس

نابرابری

واریانس

سنتی

مدرن

فرضیه پنجم :میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی سنتی برحسب سطح پایگاه
اجتماعی آنها متفاوت است .با توجه به اینکه میزان کلیشههای جنسیتی سنتی به صورت کمی فاصلهای
و پایگاه اجتماعی دانشجویان به صورت رتبهای چندحالته سنجیده شده است .از اینرو از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه استفاده شده است .نتایج جدول شماره ( )1نشانگر این است که سطح معنیداری تفاوت
میانگینها ( F=0/027 )1/011و  df=7میباشد .با توجه به اینکه سطح معنیداری بیشتر از 1/11
میباشد .بدینمعنی است که تفاوتی بین سطوح سهگانه پایگاه اجتماعی از نظر میزان گرایش به کلیشه
سنتی مشاهده نمیشود .بنابراین با احتمال  1/191معنیداری این فرضیه رد میشود.
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جدول شماره ( :) 5تحلیل واریانس یکطرفه متغیر پایگاه اجتماعی و کلیشهی سنتی
طبقه

میانگین

تعداد

طبقه پایین

38

33/23

طبقه متوسط

222

33/33

طبقه باال

92

33/3

کل

212

34/0032

بین گروهها

درون گروهها

پایگاه اجتماعی

درجه آزادی

مقدارF

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

سطح معنیداری

درجه آزادی

مجموع مجذورات

کلیشهی سنتی

میانگین مجذورات

2

9/822

498/30

201/030

0/933

214

32833/122

999/380

فرضیه ششم :میزانگرایشدانشجویاندختر بهکلیشههای جنسیتی مدرن برحسب سطح پایگاه اجتماعی
آنها متفاوت است .همانطور که در جدول شماره ( )1مالحظه میشود .با توجه به اینکه میزان کلیشه
جنسیتی مدرن به صورت کمی فاصلهای و پایگاه اجتماعی دانشجویان به صورت ترتیبیچندحالته سنجیده
شده است ،از این رو از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است .در بررسی تفاوت بین پایگاه
اجتماعی دانشجویان دختر و کلیشهی مدرن ،میتوان چنین بیان نمود که بین این دو متغیر تفاوت
معنیداری در سطح ( )1/127وجود دارد چرا که سطح معنیداری مورد نظر از  1/11کوچکتر میباشد و
این نشان میدهد که بین سطوح پایگاه اجتماعی از نظر میزان گرایش به کلیشه مدرن تفاوت معنیداری
وجود دارد .بیشترین گرایش به کلیشههای مدرن به ترتیب در طبقات باال ،پایین و متوسط گزارش شد.
جدول شماره ( :) 6تحلیل واریانس یکطرفه متغیر پایگاه اجتماعی و کلیشهی مدرن
طبقه
طبقهپایین
طبقهمتوسط
طبقهباال
کل
پایگاه اجتماعی

تعداد

میانگین

38
222
92
212

32/42
33/33
38
33/21

بین گروهها

درون گروهها

بررسی رابطه کلیشههای جنسیتی مشارکت اجتماعی در بنی داشنجویان دخرت دانشگاه آزاد اسالمی شهر میاندوآب

درجه آزادی

مقدارF

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

سطح معنی داری

درجه آزادی

مجموع مجذورات

2

میانگین مجذورات

3/208

32/441

28/224

0/042

31

2332/430

214

8/134

کلیشهی مدرن

فرضیه هفتم :میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر برحسب نوع قومیت آنها متفاوت
است.
در بررسی این فرضیه با توجه به فاصلهای بودن سطح مقیاس متغیر میزان گرایش به مشارکت
اجتماعی و اسمی بودن متغیر نوع قومیت از آزمون تیتست دو گروه مستقل برای بررسی تفاوت بین این
دو متغیر استفاده شده است .جدول شماره ( )2نشان دهندهی نتیجه این آزمون است که مقدار  Tدر آن
برابر با ( )0/700و سطح معنیداری آن برابر با ( )1/177میباشد .بنابراین با توجه به کوچکتر بودن از
سطح  1/11درصداین فرضیه تایید شده است پس باتوجه به میانگین ،میزانگرایش به مشارکت اجتماعی
ترکها ( )11/00و کردها ( )11/00میباشد بنابراین نتیجه میگیریم بین ترک و کرد بودن دانشجویان
دختر مطالعه حاضر از نظر میزان گرایش به مشارکت اجتماعی آنها تفاوت وجود دارد .به عبارتی میزان
گرایش به مشارکت اجتماعی در بین دختران ترک مورد مطالعه بیشتر از دختران دانشجوی کرد میباشد.
جدول شماره ( :)7آزمون تی تست دو گروه مستقل متغیر قومیت و مشارکت اجتماعی

قومیت

فرض برابری واریانس

ترک

فرض نابرابر بودن واریانس

کرد
43

234

متغیرمالک

3/233

3/000

213

0/022

3/233

3/233

30/121

0/022

30/88

99/89

33/99

مشارکت اجتماعی

تفاوت میانگینها

T

Df

Sig

تفاوت میانگینها

T

Df

Sig

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار
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فرضیه هشتم :میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر بر حسب وضعیت تاهل آنها
متفاوت است.
در بررسی این فرضیه با توجه به فاصلهای بودن سطح مقیاس متغیر میزان گرایش به مشارکت
اجتماعی و اسمی بودن متغیر وضعیت تاهل از آزمون تیتست دو گروه مستقل برای بررسی تفاوت این
دو متغیر استفاده شده است .جدول شماره ( )0نشاندهندهی نتیجه این آزمون است که مقدار  Tدر آن
برابر با ( )-1/211و سطح معنیداری آن برابر با ( )1/011میباشد .بنابراین با توجه به بزرگتر بودن از
سطح ( )1/11درصد ،این فرضیه رد شده است پس نتیجه میگیریم بین مجرد و متاهل بودن دانشجویان
دختر در جامعهی مورد مطالعه از نظر میزان گرایش به مشارکت اجتماعی تفاوتی وجود ندارد .چرا که
میانگین مشارکت اجتماعی در بین مجردین و متاهلین تقریباً برابر است.
جدول شماره ( :) 8آزمون تی تست دو گروه مستقل متغیر وضعیت تاهل و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی

وضعیت تاهل

فرض نابرابر بودن واریانس

فرض برابری واریانس

مجرد

متاهل

983

994

متغیر مالک

تفاوت میانگین ها

T

Df

Sig

تفاوت میانگینها

T

df

Sig

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار
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-0/3333

-0/430

213

0/330

-0/3333

-0/443

223/88

-

31/80

99/41

30/43

92/34

نتایج رگرسیون چند متغیره جدول شماره ( )9که به روش حذف تدریجی انجام شده است ،با توجه به
بتای متغیرها و سطح معنیداری آنها نشانگر این است که متغیرهایی که بیشترین سهم را در پیشبینی و
تبیین واریانس متغیر وابسته را دارند متغیرهای کلیشههای جنسیتی سنتی و نوع قومیت میباشند.
همانطور که مالحظه میشود در شکلهای  0و  7سطح معنیداری مقدار ثابت متغیرهای وارد شده
معنیدار نمیباشد ولی با حذف متغیر کلیشهی مدرن از شکل یکم و متغیر پایگاه اجتماعی از شکل دوم
مقدار ثابت شکل سوم با داشتن متغیرهای کلیشهی سنتی و نوع قومیت معنیدار ( )1/111میباشد.
بنابراین این دو متغیر از بین متغیرهای تحقیق ،بیشترین سهم را در تبیین و پیشبینی میزان گرایش به
مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر را در مطالعه حاضر دارند.
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دختر را در مطالعه حاضر دارند.
جدول شماره ( :)9ضرایب متغیرهای مستقل باقیمانده در شکل رگرسیونی به روش حذف تدریجی
شکل

sig

T

0/933

9/433

0/003
0/322
0/933
0/020
0/903
0/004
0/943
0/023
0/000
0/002
0/038

3/003
0/883
9/300
-2/330
9/323
2/142
9/431
-2/282
91/094
2/313
-2/083

ضرایب استاندارد
Beta

9

2

0/923
0/039
0/081
-0/933
0/922
0/083
0/922
0/933
-0/920

ضرایب غیراستاندارد
خطای معیار

B

22/033

39/393

)مقدار ثابت(

0/023
9/389
0/392
9/131
-29/383
0/020
0/392
0/913
-3/413
0/031
9/143

0/292
9/400
0/423
-4/382
33/912
0/202
0/432
-4/414
33/492
0/983
-4/031

پایگاه اجتماعی
کلیشة سنتی
کلیشة مدرن
قومیت
)مقدار ثابت(
پایگاه
کلیشه سنتی
قومیت
(ثابت)
کلیشه سنتی
قومیت

بحث و نتیجهگیری

نتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح ذیل است.
فرضیه  :0بین میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی سنتی با میزان گرایش آنها به
مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس آزمون فرضیه شماره یک ،بین میزان گرایش به
کلیشهی سنتی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .بنابراینهرچقدر میزان گرایش
به کلیشهی سنتی در بین دختران بیشتر باشد میزان گرایش آنها به مشارکت اجتماعی بیشتر میشود.
فرضیه  :7بین میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشهی جنسیتی مدرن با میزان گرایش آنها به
مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس آزمون فرضیه شماره دو ،بین میزان گرایش به
کلیشهی مدرن و میزان مشارکت اجتماعی همبستگی مثبت و رابطهای مستقیم وجود دارد.
همانگونه که به اعتقاد هانتینگتون از میان متغیرهای منزلتی ،سطح تحصیالت فرد بیشترین تاثیر را
بر مشارکت اجتماعی و به عنوان متغیرهای میانی ،مشوق مشارکتهای اجتماعی فرد دارد .همچنین تاثیر
توسعه اقتصادی و اجتماعی بر امر مشارکت ،فعالیتهای سازمانی ،یعنی عضویت و مشارکت فعال در
انواع گروهها و سازمانهای اجتماعی (اتحادیههای شغلی و صنفی ،گروههای مدافع عالیق خاص و )...
است که احتمال مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را افزایش میدهد .این عامل در جوامعی که
فرصتهای تحرک فردی در آنها محدودتر است اهمیت بیشتری دارد ،زیرا فرد برای رسیدن به وضع
اجتماعی و اقتصادی بهتر ،به عنوان آخرین راه حل به فعالیت در سازمانهای اجتماعی و اقتصادی احزاب
سیاسی میپردازد .همچنین لیپست نیز معتقد است که میزان مشارکت در فرآیندهای اجتماعی در بین
تحصیلکردهها بیشتر است .به عبارتی باتوجه به سنتی بودن جامعه مورد مطالعه به طور خاص و کشورمان
ج
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به طور عام میتوان اینگونه تبیین کرد که هر چقدر کلیشههای جنسیتیدر جامعه بیشتر باشد و فرصتهای
تحرک فردی در جامعه محدودتر ،در نتیجه تبعیض و مردساالری در جامعه افزایش خواهد یافت .بنابراین
زنان به خصوص دختران تحصیل کرده جامعه برای رهایی از وضعیت موجود گرایش به مشارکت
اجتماعی پیدا میکنند ،تا بدین صورت از کلیشههای جنسیتی موجود در جامعه کاسته شده و از عواقب آن
جلوگیری شود.
فرضیه  : 0بین سن و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
نتایج به دست آمده نشان میدهد ،بین سن دانشجویان با میزان مشارکت اجتماعی آنها ارتباط معنیداری
وجود ندارد .نتیجه این فرضیه با تحقیق دکتر عبدالعلی لهساییزاده و یوسف باور با عنوان"نگرش دانشجویان
دختر به مشارکت سیاسی زنان" به دلیل اینکه در آن پژوهش نیز رابطه بین سن و نگرش به مشارکت
سیاسی معنادار نشده است همخوانی دارد.
فرضیه  :2میزان گرایشدانشجویان دختر به مشارکت اجتماعی بر حسب نوع کلیشههای جنسیتی آنها
متفاوت است .سطح معنیداری آزمون نشاندهنده معنیدار نبودن تفاوت میانگینها میباشد .بنابراین
فرضیه فوق رد ،و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر بر حسب نوع کلیشههای جنسیتی
آنها متفاوت نمیباشد .بر اساس نظریات فمنیستها ،مشارکت صرفاً تالشی برای تغییر افراد و افعال و
اهداف حکومت نیست .بلکه شامل تاثیرگذاری بر هم کنش سیاسی در جامعه ،در انجمن و در خانه است.
اگر سلطه آشکار مردانه در حوزه خصوصی و نیمهخصوصی به چالش گرفته نشود ،سلطه پنهان پدرساالری
در ساخت دولت و اجتماع ،امنیت کامل خواهد داشت .به همین دلیل برای پرهیز از باز تولید پدرساالری،
مشارکت باید چنان تعریف شود که به جای اوصاف سنتی همچون منفعت محوری و مردساالری ،اوصاف
جدید همچون انتقادی ،ارزشمحوری و فراجنسیتی در آن وجود داشته باشد.
فرضیه  :1میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی سنتی برحسب پایگاه اجتماعی آنها
متفاوت است .نتایج نشان دهنده نبودن تفاوت میانگینها میباشد .بنابراین فرضیه فوق رد ،و به عبارت
دیگر میزان گرایش دانشجویان به کلیشه جنسیتی سنتی برحسب سطح پایگاه اجتماعی متفاوت نمیباشد.
فرضیه  :1میزان گرایش دانشجویان دختر به کلیشههای جنسیتی مدرن برحسب پایگاه اجتماعی آنها
متفاوت است .نتایج نشان دهنده معنیدار بودن تفاوت میانگینها میباشد .بنابراین میزان گرایش به
کلیشهی مدرن بر اساس پایگاه اجتماعی -اقتصادی متفاوت است .به عبارتی میزان گرایش به کلیشه مدرن
در نزد دانشجویان دختری که در پایگاه اجتماعی باال قرار دارند بیشتر و بعد از آن در سطح پایین و متوسط
بیشتر میباشد.
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فرضیه  :2میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر بر حسب نوع قومیت آنها متفاوت
است .نتایج نشان دهنده معنیدار بودن تفاوت میانگینها میباشد .به عبارت دیگر میانگین میزان گرایش
به مشارکت اجتماعی دانشجویان ترک نسبت به دانشجویان دختر کرد بیشتر است.
فرضیه  :0میزان گرایش به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر برحسب وضعیت تاهل آنها متفاوت
است.
طبق نتایج به دست آمده میانگین مشارکت اجتماعی مجردها بیشتر از متاهلین است .نتایج آزمون T
نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه به لحاظ آماری معنیدار نیست ،بنابراین مجرد یا متاهل بودن به
عنوان متغیر مستقل بر میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان تاثیر نمیگذارد .با تفاسیر فوق فرضیه رد
میشود .به سخن دیگر بین میزان گرایش به مشارکت اجتماعی متاهلین و مجردین تفاوتی وجود ندارد.
نتیجه این فرضیه با تحقیق عبدالعلی لهساییزاده و یوسف باور با عنوان"نگرش دانشجویان دختر به
نگرش سیاسی زنان" به دلیل اینکه در آن پژوهش نیز رابطه بین وضعیت تاهل و نگرش به مشارکت
سیاسی معنادار نشدهاست همخوانی دارد.
در پژوهش حاضر ،با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش حذف تدریجی ،به تبیین متغیر وابسته از
طریق برآورد سهم هر متغیر مستقل پرداختیم .نتایج رگرسیون بررسی رابطه میزان گرایش به کلیشههای
جنسیتی و میزان گرایش به مشارکت اجتماعی در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد میاندوآب نشان
میدهد ،که از میان متغیرهای وارد شده در معادله در مجموع دو متغیر (کلیشههای سنتی ،نوع قومیت) در
مدل نهایی باقیماند که بیشترین تغییرات متغیر وابسته (میزان گرایش به مشارکت اجتماعی) را تبیین
میکنند.
پیشنهادهای پژوهشی

 باتوجه به تحقیقات مختلفیکهدر رابطه با مشارکت اجتماعی انجام شده است اما به دالیل مختلفی(چون پراکندگی تحقیقات ،جزئی بودن تحقیقات ،نیت محقق یا سازمان مربوطه از انجام پژوهش و )...
نتایج منسجم و فراگیر از این تحقیقات حاصل نیامده است .از این رو توصیه میشود تا با استفاده از
تحقیقات انجام شده به جمعبندی منسجم و قابل اتکا از نتایج تحقیقات مزبور دست یافته و از این طریق
راهکارهای در رابطه با افزایش مشارکت اجتماعی افراد ارائه داده شود.
 نظر به اینکه انجام هر تحقیقی به پشتوانه نظری کارآمد و قابل اتکا نیازمند است ،و متاسفانه درخصوص ادبیات نظری مشارکت اجتماعی کاستیهای فراوانی وجود دارد ،توصیه میشود که تحقیقی مرتبط
با تئوریها و نظریههای مشارکت اجتماعی انجام شود ،تا گامی مهم در جهت رفع این نقص برداشته شود.
 پیشنهاد میشود ،جهت ارزیابی تحول در ارزشها و افکارجمعی میان قشرهای مختلف ،از روشهایعینیتر و تفصیلیتر مثل مصاحبه یا مشاهده و  ....بهره گرفته شود.
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 پیشنهاد میشود ابزارهای مثل پرسشنامه که معموالً در تحقیقات خارجی ساخته شده و به عنوانپرسشنامههای استاندار مورد استفاده قرار میگیرد .درتطابق با افکار و ارزشها و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی
هر منطقه ،بومیسازی شود تا بتواند قابلیت تعمیم بیشتری بیابد.
با عنایت به یافتههای این پژوهش پیشنهادات زیر جهت افزایش میزان مشارکت اجتماعی در جامعه
ارائه میگردد.
 اگر در سطح جامعه به خصوص در دانشگاهها ،نهادهای غیر رسمی از جمله NGOها و  ...در بینجوانان افزایش داده شود ،پیوندهای اجتماعی نیز در بین آنان افزایش خواهد یافت و نیز مشارکت افراد در
این نهادها ،زمینهساز مشارکت گسترده افراد در برنامههای مختلف اجتماعی ،سیاسی و  ...خواهد بود.
 با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی (مردم و مشارکت اجتماعی هم جزئی از آن است) در جوامع ،کهیکی از مهمترین سرمایهها در جهت توسعه مشارکت اجتماعی به شمار میرود .الزم است قشر دانشگاهی،
به عنوان سازندگان اصلی جامعه از اهمیت و فواید آن آگاه باشند.
 در سطح دانشگاه ها حداقل در رشته علوم انسانی ،در کنار بعضی دروس مرتبط ،سرمایه اجتماعی بهعنوان یک فصل قرار داده شود و نیز در رشته علوم اجتماعی ،سرمایه اجتماعی به عنوان  7واحد اختیاری
ارائه گردد.
 در آخر پیشنهادمیشود که نهادها و سازمانهایی همچون دانشگاه ،مدرسه ،بهزیستی و  ...در راستایرشد آگاهیهای اجتماعی ،مهارتهای زندگی و تحول در کیفیت زندگی و رسیدن به توسعه پایدار انسانی
به سیاست گذاری ،طرحریزی و اجرای برنامههای آموزشی الزم اقدام نمایند.
همواره محقق در فرآیند تحقیق با محدودیتهای مواجه میگردد که میتواند علل انسانی یا محیطی
داشته باشند .محدودیتهای که در فرآیند تحقیق جامعهشناختی و در مواجهه با واقعیتهای اجتماعی و
فرهنگی به شکل نمایانتری ظهور پیدا میکنند این تحقیق به تناسب موضوع حساسیت برانگیز و مهم
خود در مواجهه با فرآیند تحقیق با محدودیتهای رو به رو شده که بدین عبارت میباشند:
 موضوع تحقیق چون مربوط به دانشجویان دختر بوده است .در محیطها و اجتماعات کوچک وسنتی ،تحقیق و نمونهگیری از دختران و زنان که به دلیل تابو بودن اینگونه موضوعات با تعارض و
فشارهای اجتماعی -فرهنگی خاص همراه است ،از سرعت و دقت تحقیق میکاهد.
 کمبود منابع به زبان فارسی ،با موضوع و محور مشارکت اجتماعی موجب میشود که بیشترمطالعات مرتبط با مشارکت اجتماعی در بخش نظری شبیه به هم باشند.
 پرسشها بسته و چند گزینهای در پرسشنامه ،برای تجزیه و تحلیل آسان دادهها مفید است ،ولیممکن است گزینهای مدنظر پاسخگو باشد که در گزینههای پرسشنامه موجود نباشد ،همین مساله بر نتایج
تحقیق اثرگذار است.

بررسی رابطه کلیشههای جنسیتی مشارکت اجتماعی در بنی داشنجویان دخرت دانشگاه آزاد اسالمی شهر میاندوآب
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 از آنجایی که جامعه آماری مورد مطالعه ،دانشجویان بودند ،پرسشنامه تحقیق باید به تایید حراستدانشگاه میرسید .همین امر سبب میشد جهت اخذ موافقت مسئوالن حراستی ،پرسشها طوری طراحی
شود که رنگ و بوی سیاسی و  ...نداشته باشد .بهطور حتم این مسئله بر نتایج تحقیق تاثیرگذار است.
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