
 

  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،زنان نامۀ پژوهش
  139 -  115 صص ،1393 تابستان و بهار ،اول شمارة ،پنجم سال

   ایرانیان اجتماعی ۀسرمای در ثرمؤ عوامل بررسی
  جنسیتی هاي تفاوت بر تأکید با

  *مدیري فاطمه

  چکیده
 هـاي  تفاوت بیان و ایرانیان اجتماعی سرمایۀ در مؤثر عوامل بررسی مقاله این هدف

 نامـه  پرسـش  ابزار با پیمایشی ملی طرح ،منظور این به .است حوزه این در جنسیتی
 ،اجتمـاعی  سرمایۀ مختلف ابعاد میان در .1 :دهد می نشان تحقیق نتایج و شده اجرا

 بیشـتر  ایرانیان اجتماعی سرمایۀ .2 ،دارد قرار ابعاد سایر از تر پایین فردي بین اعتماد
 هـاي  ارزش و اجتماعی ساختارهاي و  جنسیت متغیرهاي از اي مجموعه ثیرأت  تحت

 بـین  اعتماد .3 ،کند می تأیید را نوریس و پاتنام تحقیقات یافته این و است فرهنگی
 اعتمـاد  و متقابـل  ۀمعاملـ  هنجارهـاي  و مـردان  از تر پایین مختصري زنان در فردي
 خواهـان  بیشـتر  اجتمـاعی  مشـارکت  در زنان . است مردان از بیش ایشان در نهادي
 یـا  همکاران و دوستان با بودن مردان و هستند اقوام و خانواده با خود اوقات گذران
  .ندا خواهان بیشتر را نهادها و ها   انجمن در خود اوقات گذران

 اعتمـاد  ، جنسـیتی  هـاي  تفـاوت  ، فـردي  بـین  اعتماد ، اجتماعی سرمایۀ :ها هواژکلید
  .ایرانیان هاي ارزش ، نهادي

  
  مسئله بیان و مقدمه .1

 ،اجتمـاعی  سرمایۀ و است جامعه هر بنیادین عناصر از اجتماعی تعامالت و پیوندها و  روابط
 توانمنـدي  و جامعـه  طـراوت  و سـالمت  نداشـت  نگـه  و حفـظ  بـراي  ی،مهم دارایی مثابۀ به

 دیگـران  بـا  ارتباط رقراريب براي نوعی به افراد همۀ . است شده پذیرفته جوامع در ها سازمان
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 بـا  طریـق  آن از و دنبخشـ  تسـریع  مختلـف  هـاي  زمینه در را خود مبادالت تا اند تالش در
 هـاي  حمایـت  و منابع به و کنند تسهیل جامعه در را ها کنش توانندب خود پیوندهاي گسترش
  .برسند خود اهداف به طریق این از و یابند دست پیوندها در موجود

 کـه  کند می تعریف اجتماعی یروابط و هنجارها منزلۀ به را اجتماعی سرمایۀ  جهانی بانک
 بـه  مطلـوب  یابی دست و هماهنگ عملکرد به را افراد و دارد ریشه اجتماعی ساختارهاي در

 و  اعتمـاد  و اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  ۀهم مشترك ارزش به تعریف این . سازد می قادر اهداف
 ایجـاد  اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  ۀوسـیل  بـه  که گردد برمی همکاري و اطالعات و متقابل روابط

 و تقابلم هنجارهاي و اجتماعی هاي شبکه و  افراد بین ارتباطات به اجتماعی سرمایۀ .شود می
 بنـابراین  .)1995 ، پاتنـام  از نقل به ؛Schaik, 2002: 2( شود می اطالق ها آن از ناشی اعتمــاد

 شـود  مـی  وبدلرد که ییها حمایت نوع و تعامالت ةنحو و میزان ، اجتماعی روابط چگونگی
 کـاهش  جامعـه  هر هاي دغدغه از یکی همواره که چنان ،است برخوردار بسیاري اهمیت از

 ستـر  نوعی و کند می دشوار را زندگی تداوم که است اعتمادي بی رواج و اجتماعی سرمایۀ
   . آورد می وجود هب اعضا بین را ناامنی احساس و

 ،منابع نابرابر توزیع به جنسیت در اجتماعی سرمایۀ هاي شکاف معتقدند برخی چنین هم
 حـوزة  در تفکیـک  ایشـان  نظـر  بـه  . شود می مربوط مهارت و دانش و زمان و پول جمله از

 زنـان  از را افـراد  با ارتباط برقراري و متنوع پیوندهاي به یابی دست و اقبال فرصت ، عمومی
 ،فرهنـگ  و جامعـه  در موجود جنسیتی هاي کلیشه و قالبی تفکرات دیگر طرف از و گیرد می
 که شده موجب ، شمرد می زنان اصلی لیتئومس و اولیه نقش را داري خانه و مادري نقش که

 از و شـوند  حاضر اجتماعی هاي فعالیت و جامعه مختلف هاي صحنه در فعاالنه نتوانند زنان
 مـردان  و زنان بین جنسیتی هاي نابرابري و ها تفکیک این . اند مانده محروم ها فرصت بسیاري

 بـه  را مـردان  و زنـان  و شـته گذا تـأثیر  نیـز  آنـان  فـردي  اجتماعات و ارتباطی عضویت در
  .دهد می سوق متفاوتی اجتماعی هاي شبکه
 اجتماعی روابط بنیان منزلۀ به اجتماعی سرمایۀ بررسی ،شده مطرح موضوعات به توجه با

 ترکیب و  ساخت لحاظ از جنسیتی هاي تفاوت بررسی چنین هم و جوامع رفاه در آن نقش و
 آن بررسی و است مطرح کنند می دریافت که هایی حمایت انواع و تعامالت ةنحو و میزان و

 اجتمـاعی  سـرمایۀ  وضعیت که پردازیم می موضوع این به مقاله این در و است اهمیت حائز
 بررسی آیا .کند می تبیین را ایرانیان اجتماعی سرمایۀ عواملی چه و است چگونه ایرانیان میان

 بـراي  ،ادامه در دهد؟ می نشان زنان براي را يتر پایین اجتماعی سرمایۀ  جنسیتی هاي تفاوت
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 هـاي  یافتـه  بـه  ،تجربـی  مطالعات و نظري رویکرد بر مروري از پس ،تسؤاال این به پاسخ
   . پرداخت خواهیم تحقیق
  

  تجربی مطالعات و نظري رویکرد. 2
 دورکـیم  هـاي  نظریـه  در کـه  چنـان  ،بـوده  شناسـان  جامعـه  نظردم همواره اجتماعی سرمایۀ

)Durkheim(، مــارکس )Marx(، وبــر )Weber(، ــونیس ــه )Simmel( زیمــل ،)Tonnies( ت  ب
 کلمـن  و )Pierre Bourdieu( بوردیـو  هـاي  نظریـه  در و جوامع در رودررو ارتباطات کاهش

)James Coleman( است شده اشاره جوامع رفاه در اجتماعی ارتباطات اهمیت به .   
 نگـران  و دارد تأکیـد  اجتمـاعی  سـرمایۀ  مثبـت  کارکرد و سودمندي بر )Putnam( اتنامپ

 ۀنتیجـ  را اجتمـاعی  سرمایۀ او . است آن از ناشی پیامدهاي و اجتماعی سرمایۀ میزان کاهش
 فرهنگـی  اي پدیـده  و )اجتمـاعی  هـاي  شـبکه ( ساختاري اي پدیده مثابۀ به و دموکراسی مهم

 سـرمایۀ  تنـزل  ۀمسـئل  بـه  ،نفـره  یک ینگبول کتاب در ،پاتنام . داند می )اجتماعی هنجارهاي(
 و انتخابات در مشارکت کاهش مانند هایی شاخص ،او نظر از . پردازد می امریکا در اجتماعی

 ،بولینـگ  هاي باشگاه و مربیان و اولیا انجمن مانند ،داوطلبانه هاي انجمن در عضویت کاهش
 هـاي  ویژگی از دسته آن اجتماعی سرمایۀ ،او گاهدید از . ستا اجتماعی سرمایۀ کاهش بیانگر

 ایـن  و کنـد  می تسهیل متقابل سود براي را همکاري و هماهنگی که است اجتماعی سازمان
 از منظـور  . اجتمـاعی  اعتمـاد  و متقابـل  معاملـۀ  هنجارهاي و  ها شبکه از ندا عبارت ها ویژگی
 و مـدرن  از اعـم  ، جامعـه  هر در مبادالت و ارتباطات اجتماعی و رسمی هاي شبکه  ها شبکه
 شهروندانی ،افقی هاي شبکه در . ندا عمودي یا افقی که است ،داري سرمایه یا فئودالی و  سنتی

 نـد ا ارتباط در هم با انگر کنش و برخوردارند برابري وضعیت و قدرت از که دارند عضویت
 هـاي  شـبکه  در قـوي  افقـی  هاي کنش . گیرد می قرار انگر کنش اختیار در شفاف اطالعات و

 و هـا  تعـاونی  و سـرودخوانی  هـاي  کـانون  و  همسـایگی  هـاي  انجمن مانند ،مدنی مشارکت
 شـهروندانی  ،عمـودي  هـاي  شـبکه  در . دهند می روي ،اي توده احزاب و ورزشی هاي باشگاه

 و ندارنـد  ارتبـاطی  باهم انگر کنش و دارند هم به نسبت نابرابر وضعیتی که دارند عضویت
  . نیندازد خطر به را باالتر موقعیت در افراد منافع که آوردند خواهند دست هب را اطالعاتی فقط

 و اند اجتماعی سرمایۀ ضروري اشکال از یکی مدنی مشارکت هاي شبکه ،پاتنام نظر از
 شهروندان که دارد وجود بیشتري احتمال باشند، تر متراکم اي جامعه در ها شبکه این هرچه
 همکـاري  تقویـت  افقـی  هـاي  شـبکه  . کننـد  همکـاري  متقابـل  منـافع  جهت در بتوانند



 هاي جنسیتی ایرانیان با تأکید بر تفاوت سرمایۀ اجتماعی مؤثر دربررسی عوامل    118

  

 آن نهادي موفقیت ، باشد تر افقی سازمانی ساختار هرچه و شوند می سبب را گروهی درون
 همکاري و اعتماد برقراري توان فاقد را مراتبی سلسله یا عمودي شبکۀ وي . است بیشتر

 شفاف ، افقی ۀشبک با مقایسه در ،عمودي شبکۀ در اطالعات جریان زیرا ؛داند می اجتماعی
  . نیست مؤثر و

 کـه  انـد  هنجارهـایی  اجتمـاعی  گـروه  هـر  در ، متقابل معاملۀ هنجارهاي ،پاتنام گاهدید از
 . اسـت  همکاري تسهیل و معامالت ۀهزین کاهش و  اعتماد تقویت ها آن سودمندي ترین مهم
 از که جوامعی و ها گروه و داند می اجتماعی سرمایۀ اجزاي مولدترین از را هنجارها این وي
 پاتنـام  . آینـد  مـی  فائق جمعی عمل مشکالت و طلبی فرصت بر کنند می اطاعت هنجارها این

 مشـارکت  هـاي  شـبکه  و متقابل معاملۀ هنجارهاي یعنی ،منبع دو از ناشی را اجتماعی اعتماد
 یـک  در اعتمـاد  سطح هرچه و کند می تسهیل را همکاري  اعتماد ،وي نظر از . داند می ،مدنی
 خـود  سـهم   بـه  نیـز  همکـاري  و بود خواهد بیشتر هم همکاري احتمال ، باشد باالتر جامعه
ـ  ،شـود  استفاده بیشتر اجتماعی سرمایۀ هرچه ،ترتیب این به . کند می ایجاد را اعتماد  جـاي  هب

 بیشـتر  افراد میان تعامل هرچه ،پاتنام نظر به . یافت خواهد افزایش بیشتر ، کاهش و استهالك
 بـراي  بیشـتري  هاي انگیزه و دنآور می دست به یکدیگر ةدربار بیشتري اطالعات ها آن ، باشد

 معاملـۀ  هنجارهـاي  و اعتماد را اجتماعی سرمایۀ منابع پاتنام ،مجموع در . کنند می پیدا اعتماد
ـ دا مـی  تعامـل  افقـی  هـاي  شبکه و متقابل  و کننـده  خودتقویـت  و  درونـی  ارتباطـات  کـه  دن

  .دارند خودافزاینده
 اجتماعی همبستگی و مدنی تعهد طریق از که سازوکارهایی تردید یب ،پاتنام نظر به

 را مدتراکار حکومت کمتر، جرائم ، تر سریع اقتصادي ۀتوسع ، بهتر هاي آموزش نظیر نتایجی
 و  جنسیت اجتماعی سرمایۀ تبیین در که دهد می نشان او . اند چندگانه و پیچیده دارند پی در

 که دارند تأکید ساختاري هاي تبیین . ندا دخیل فرهنگی عوامل و ساختاري عوامل
 سن و جنس ، اجتماعی اقتصادي وضعیت ، آموزشی مدارك براساس اجتماعی هاي نابرابري

 برخی شود می موجب ها دارایی این که شود می منجر مدنی دیگر هاي دارایی در نابرابري به
 هاي تبیین . گیرند قرار دیگران از بهتر مشارکت موقعیت در ها فرصت از گیري بهره با

 اعتقادات و قبلی هاي انگیزه و منافع بر جمله از ،ها ارزش و ها نگرش بر فرهنگی
 در فعالیت و اجتماعی هاي شبکه و  مدنی تعامل به را مردم که دارد تأکید ،ایدئولوژیک

 و دهد می نشان را جامعه یک اجتماعی سرمایۀ در جنسیت تأثیر وي . کند می تشویق جامعه
 با مرتبط هاي تنش و بگیر حقوق کار نیروي به زنان حرکت تأثیر به زمینه این در خصوص به
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 یک  خانه از زنان حرکت ،او نظر به . کند می اشاره مریکاییا اي حرفه دو هاي خانواده در آن
 اجتماعی ساخت به زنان به و دهد می افزایش را ها فرصت طرفی از و  است دولبه يشمشیر
، زمان هم دیگر طرف از و کند می کمک کار محل طریق از ها شبکه و ارتباطات جدید
 نظرسنجی يها داده بررسی از پس او . دهد می کاهش را زمان، جامعه در مشارکت براي
 در که گیرد می نتیجه اي حرفه هاي سازمان و کلیساها و ها انجمن بررسی و زندگی سبک

 در اجتماعی سرمایۀ کل انقباض بگیر حقوق کار نیروي به زنان حرکت گذشته ۀده دو
 پیوند گروه و )Bridging Group( زن پل گروه میان او . است داشته دنبال به را مریکاا
)Bonding Group( که دارد اشاره اجتماعی هاي شبکه به زن پل گروه . شود می قائل تمایز 

 به و است مثبت زیاد احتمال به آن خروجی و آورد می هم گرد مختلف انواع از را افراد
 توسط  اجتماعی برابري و اجتماعی سرمایۀ ایجاد براي را، سودمند یپیامدهای پاتنام نظر

 هم گرد را مشابه مردم پیوند گروه . دارند ،جامعه روابط تقویت و فردي بین اعتماد تولید
 همگن هاي سازمان البته . ندا جانبی منفی تأثیرات معرض در قبلی گروه از بیش و آورد می

 که این خطر اما ،باشند داشته مثبت کارکرد ،اعضا از گیري بهره با ،ندنتوا می نیز پیوند
 ،اجتماعی هاي نابرابري گسترش و تشدید در ،جامعه براي مداناکار عواقب پیوند هاي گروه
 موجب ، مشابه اعتقادات و ها زمینه گذاري اشتراك به با ،پیوند گروه . است بیشتر کند ایجاد

 حامی زنان اگر . شود می مردان یا زنان میان هاي شبکه در نابرابر توزیع و تولید تقویت
 خیرأت درآمد یا منابع در چنین هم و باشند پرورش و آموزش یا و سوادآموزي در مردان
 از محلی و مدنی هاي انجمن در فعالیت به کمتر که داشت انتظار توان می ،باشند داشته
  . بپردازند داوطلبانه هاي گروه

ـ  تحـت  اجتمـاعی  سرمایۀ دهد می نشان نوریس  عوامـل  و  جنسـیت  از اي مجموعـه  ثیرأت
 مـردان  از کمتـر  زنـان  در جوامـع  همـۀ  در فردي بین اعتماد . دارد قرار فرهنگی و  ساختاري

 از کمتـر  کشـاورزي  جوامـع  در و همه از بیش فراصنعتی کشورهاي در تفاوت این و است
 کننـد؛  عضوند و فعالیت می ها انجمن در مردان از کمتر زنان ،وي نظر به . است جوامع دیگر
 خواهـد  نمی ها آن از کس هیچ یا ،)ندارند عالقه( خواهند نمی ، )ندارند وقت( توانند نمی زیرا
  .) Norris, 2003: 2(  شوند ملحق ها انجمن این به که

 معمـوالً  امریکـایی  مـردان  که دادند نشان )Smith-Lovin( لوین و )Mc Pherson( فرسن
 بـاالي  هاي فرصت یا تجاري هاي فرصت و شغلی هاي موقعیت که ،اقتصادي هاي سازمان به

 و  همکـاران  شـامل  هـا  آن فـردي  هـاي  شبکه و ندا متعلق ،آورند می فراهم برایشان تخصصی



 هاي جنسیتی ایرانیان با تأکید بر تفاوت سرمایۀ اجتماعی مؤثر دربررسی عوامل    120

  

 اسـت  خـانگی  حـوزة  در که ابتدایی يها سازمان به امریکایی زنان و اند دوستان و مشاوران
 از بسـیاري  در و هسـتند  خـانوادگی  وابسـتگان  بیشـتر  ایشـان  فردي هاي شبکه و ندا متعلق

 هـاي  انجمـن  ، تخصصـی  هاي گروه ، ورزشی هاي باشگاه ، سیاسی مجالس در مردان ،کشورها
 و زنـان  سـنتی  هـاي  نقـش  بـه  مربـوط  هـاي  انجمـن  در زنان و کارگري هاي اتحادیه ، صلح

  .)ibid( ندا فعال مذهبی و هنري هاي   سازمان
 عـاطفی  روابط ۀشبک ،مردان در مقایسه با ،زنان داده نشان نیز )Misty N. Carroll( کارول

 مشـاهده  مـردان  و زنـان  در دار معنـی  تفـاوت  مورد این در و دارند تري گسترده احساسی و
   .)ibid: 3( شود می

 هاي شبکه دهد می نشان و پرداخته مردان و زنان اجتماعی ۀشبک ۀمقایس به مور چنین هم
 هـم  بـه   حـدودي  تـا  اندازه نظر از و اند متفاوت هم با ترکیب نظر از مردان و زنان اجتماعی

 در ،اسـت  مشـاوران  و دوستان و همکاران شامل بیشتر مردان هاي شبکه ،او نظر به .اند هشبی
 . گیـرد  مـی  دربر را خانوادگی و همسایگی و  فامیلی ارتباطات بیشتر زنان هاي شبکه که حالی

 و اسـت  زنان هاي شبکه از تر رسمی آنان هاي شبکه ،دارند رسمی مشاغل مردان که جا آن از
 ندتر غیررسمی زنان هاي شبکه ،مقابل در . است خویشاوندان کمتر و همکاران شامل بیشتر

 ؛68 :1386 ، باستانی(  دنگیر می دربر مردان هاي شبکه به نسبت را بیشتري خویشاوندان و
   .)1990،مور از نقل به

 نسـبت  ضعیف یموقعیت و شرایط در زنان که است بر این نظر )Timberlake( تیمبرالك
 بـین  در قـوي  یروابطـ  گیرد می شکل زنان ۀوسیل به که ییها شبکه زیرا ؛دارند قرار مردان به

 ۀشـبک  در تـري  ضعیف روابط مردان که حالی در ،کنند می ایجاد پیوسته و کوچک گروه یک
 منابع بین پلی مانند و ندا ارزش با ضعیف روابط این . گذارند می نمایش به افراد از يتر بزرگ
 ارتبـاط  و بیشـتر  اطالعـات  تسـهیم  بـا  محیطی در زنان . ندا اطالعات و دانش مختلف وسیع

 فرصـت  و کـم  محدودیت با کارآفرینان هاي شبکه در مردان که حالی در ،ترند موفق نزدیک
 در تفـاوت  علـت  بـه  احتماالً تفاوت این . ترند موفق اطالعات و قدرت به یابی دست در زیاد

  ).Timberlake, 2005( است زنان و مردان شدن اجتماعی
 بـین  متقابـل  اعتمـاد  و شبکه اجتماعی سرمایۀ« عنوان با ،خود تحقیق در باستانی سوسن

 درخـور  تفـاوت  فـردي  بین متقابل اعتماد لحاظ از مردان و زنان که دهد می نشان ،»شخصی
 مجردان از بیش نتأهالم . یابد می کاهش فردي بین اعتماد ،سن افزایش با . دنندار اي مالحظه

 فـردي  بـین  اعتماد بیکارها و دانشجویان و دارها خانه از بیش نشاغال و ها مطلقه و ها بیوه و
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 رگرسـیون  و ندارنـد  ارتبـاطی  هـم  بـا  فـردي  بین اعتماد و اجتماعی اقتصادي پایگاه . دارند
 سـایر  از بـیش  اجتمـاعی  سـرمایۀ  رد اشـتغال  و تأهـل  تـأثیر  کـه  دهـد  می نشان چندمتغیره

   .)1387 ، باستانی(  متغیرهاست
 هـاي  ویژگی، »جنسیت و شبکه اجتماعی ۀسرمای« عنوان با ،تحقیقی در باستانی چنین هم
 ۀشـبک  کـه  گرفته نتیجه و را بررسی کرده زنان اجتماعی ۀشبک کارکردي و تعاملی و ساختی
 دسترسـی  بیشـتري  و جدیـدتر  پیوندهاي به ازدواج ۀنتیج در که علت این به، نتأهالم روابط

 متقابـل  حمایت و صمیمیت افراد این و است مجردان و تأهلغیرم افراد از تر بزرگ ،یابند می
 گسـترش  را زنـان  خویشـاوندي  ۀشـبک  ازدواج . دارنـد  خـود  ۀشـبک  اعضاي با نیز بیشتري

 شـاغالن . است همسایگان و دور و نزدیک خویشاوندان با آنان پیوندهاي بیشتر اما ،دهد می
 افـراد  بـا  قرارگـرفتن  ارتبـاط  در و متعـدد  اجتمـاعی  هـاي  محـیط  در قرارگرفتن علت به ،نیز

 بـا  و کننـد  مـی  تجربه شاغالنغیر در مقایسه با را تري گسترده اجتماعی پیوندهاي ، گوناگون
 مـردان  را شـاغالن  اکثـر  کـه  ایـن  به توجه با ،بنابراین .گیرند می قرار تماس در بیشتري افراد

 . اسـت  زنـان  از بـیش  مـردان  اجتمـاعی  ۀسـرمای  که گرفت نتیجه توان می ،دهند می تشکیل
 و تر بزرگ هاي شبکه ، برخوردارند باالتري اجتماعی ـ اقتصادي پایگاه از که افرادي چنین هم

 از ، سـن  افـزایش  بـا  ،کـه  اسـت  حالی در این ند ودار ارتباط برقراري براي بیشتري فرصت
 از برخـی  با جنسیت ، آمده دست به نتایج طبق . شود می کاسته شبکه اعضاي با تماس فراوانی

 اجتمـاعی  ۀسـرمای  کل شاخص با و داشته معناداري ۀرابط شبکه اجتماعی ۀسرمای هاي مؤلفه
 نتیجـه  و داده نشـان  را معنـاداري  ۀرابطـ  نیز ،آمده دست به ها مؤلفه این مجموع از که ،شبکه
 ایجـاد  مـردان  و زنـان  بـین  اجتمـاعی  ۀسرمای لحاظ به را تفاوتی نفسه فی جنسیت که هگرفت
 بـراي  جنسیت لحاظ به که هایی محدویت و ها فرصت عبارتی به یا ها موقعیت بلکه کند، نمی
   .)74 :همان( تاس برخوردار اهمیت از گردد می ایجاد فرد

 نشـان  و پرداختـه  جنسیت و اعتماد ۀمطالع به ، با تکیه بر نظریات گیدنز،نیز ارمکی آزاد
  دارند تري پایین متقابل اعتماد مردان از زنان و است پایین کشور سطح در اعتماد که دهد می

   .)1381 ، آزادارمکی(
 هاي تفاوت تبیین به چنین هم و اجتماعی سرمایۀ رد مؤثر عوامل به پاتنام دیدیم که چنان
 از اي مجموعـه  اجتماعی سرمایۀ تبیین در داده نشان و پرداخته اجتماعی سرمایۀ در جنسیتی

 و دارنـد  را تبیـین  تـوان  بیشـترین  فرهنگـی  عوامل و ساختاري عوامل و جنسیت هاي مؤلفه
 در و خـانگی  هـاي  فعالیـت  ۀادام زنان در و است متفاوت مردان و زنان در اجتماعی سرمایۀ
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 تحقیـق  ایـن  نظـري  چهـارچوب  که ،پاتنام ۀنظری بنابر . است مدنی هاي فعالیت ۀادام مردان
   :ندا مفروض زیر هاي  فرضیه است
 توان بیشترین فرهنگی عوامل و ساختاري عوامل و جنسیت هاي مؤلفه از اي مجموعه .1

   ؛ دارند اجتماعی سرمایۀ در را
   ؛دارد تفاوت مردان و زنان در اجتماعی سرمایۀ .2
 هـاي  فعالیـت  ۀادامـ  مـردان  در و خـانگی  هاي فعالیت ۀادام زنان در اجتماعی سرمایۀ. 3
   . است مدنی
  

  تحقیق روش .3
 در کـه  اسـت  ایرانیان فرهنگی اجتماعی هاي ارزش ملی پیمایش طرح از برگرفته تحقیق این

 اجرا به تهران دانشگاه اجتماعی علوم ةدانشکد تحقیقات و مطالعات مرکز توسط 1383 سال
 .انـد  ایـران  در سـال  شـانزده  بـاالي  افراد همۀ یکم پژوهش این آماري ۀجامع . است هدرآمد
 از درنهایـت  و شـد  تعیـین  نفـر  2500 نمونـه  حجم و pps اي چندمرحله گیري نمونه روش

 بـر  مبتنـی  کـه  بـود  نامـه  پرسـش  شـده  گرفتـه  کار هب ابزار .شد استفاده نمونه 2275 اطالعات
 رگرسـیون  از هـا  داده تحلیـل  در . شـد  طراحـی  اینگلهـارت  جهـانی  هاي ارزش ۀنام پرسش

   . شد گرفته بهره چندمتغیره رگرسیون و لجستیک
  

 متغیرها عملیاتی تعاریف. 4

  اجتماعی سرمایۀ متغیر 1.4
 پاتنـام  ،)Schaik( شـیاك  عملیـاتی  تعریـف  براسـاس  اجتمـاعی  سرمایۀ متغیر تحقیق این در
)Putnam( ، پاکستون )Paxton( ، نک )Knack( کیفر و )Keefer( بـر  . اسـت  شـده  گیري اندازه 

 مشـارکت  ، نهـادي  اعتمـاد  ، فـردي  بین اعتماد بعد چهار شامل اجتماعی سرمایۀ ،اساس این
 سـرمایۀ  نـوین  هـاي  تئوري اصلی محور اعتماد . است متقابل ۀمعامل هنجارهاي و ،اجتماعی
 معنـاي  بـه  شخصـی  بین متقابل اعتماد و است اجتماعی روابط و تعامالت زمینۀ و اجتماعی

 هرچـه  گسـترش  موجـب  کـه  شـود  می تعریف جامعه افراد سایر قبال در ظن حسن داشتن
 فردي بین اعتماد ،تحقیق این در . شود می رابطه تداوم و تقویت و فرد اجتماعی روابط بیشتر

 در بایـد  کـه  کنیـد  می فکر یا معتمدند مردم بیشتر معتقدید آیا که شده سنجیده سؤالِ این با
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 آن پاکسـتون  کـه  است نهادي اعتماد بعد دومین .بود مراقب و محتاط بسیار مردم با برخورد
 ، مطبوعـات  ، دانشگاهی نظام ، نظامی نیروهاي ، کلیسا شامل نهادها این . است داده پیشنهاد را

ـ  ، جامعـه  امنیتـی  نظـام  ، مدنی شرکت ، مجلس ، پلیس ، بازرگانی هاي اتحادیه  ، اروپـا  ۀاتحادی
 افـراد  اعتمـاد  میزان که است قضایی نظام و سالمتی و بهداشت نظام ، المللی بین يها سازمان

 بـا  کـه  اسـت  اجتمـاعی  مشارکت بعد سومین . دهد می نشان را نهادي اعتماد ها نظام این به
 گـذران  ،مسـجد  یـا  کلیسا در مردم با ، همکاران و دوستان و اقوام و خانواده با وقت گذران
 گرفتـه  قـرار  پرسش محل افتخاري هاي سازمان دیگر و شوراها و ها انجمن در مردم با وقت
 در ،کیفر و نک گیري اندازه مدل طبق که است متقابل ۀمعامل هنجارهاي بعد چهارمین . است
 شامل که است دولتی مزایاي و پاداش از مندشدن بهره درخواست سؤال چهار با ،تحقیق این

 مالیـات  پرداخت در فلخت و  عمومی ۀنقلی وسایل ۀکرای نکردن پرداخت . شود نمی شما حال
   .) Schaik, 2002: 8-11(  است شده سنجیده گرفتن  رشوه و  امکان صورت در
  

  فرهنگی هاي ارزش متغیر 2.4
 هاي ارزش متغیر دادن نشان براي داري دین متغیر و جنسیتی برابري متغیر از ،تحقیق این در

 ،اینگلهارت تعریف طبق ،جنسیتی هاي نگرش شاخص از جنسیتی برابري در و فرهنگی
 پایـایی  بـه  یابی دست منظور به ،پژوهش این در جنسیتی هاي نگرش . است شده استفاده
 ــ  سیاسـی  جنسـیتی  هـاي  نگـرش  و خانوادگی جنسیتی هاي نگرش گروه دو به مقبول،

 کنید می فکر آیا« ۀگوی سه خانوادگی جنسیتی هاي نگرش در . است شده تقسیم اجتماعی
 در« ، »دانیـد  نمـی  ضروري را آن یا است فرزند داشتن گروِ در زن یابی کام و خوشبختی

 با ثابت روابط داشتن به مایلت که آن یب شوند می فرزند صاحب زنان برخی کشورها بعضی
 درآمـد  کسـب  در بایـد  هردو شوهر و زن« ، »یدا موافق این با شما آیا ،باشند مردي هیچ

 جنسیتی نگرش متغیر و شده ترکیب هم با 2 تا صفر هاي ارزش با  »؟باشند سهیم خانواده
 ــ  سیاسـی  جنسیتی هاي نگرش در . است شده تشکیل 61/0 آلفاي ضریب با خانوادگی
 مردان باید باشد کم شاغل که شرایطی در نظرند این بر ها بعضی« ۀگوی چهار اجتماعی

 با مقایسه در مردان کل در« ،» باشند داشته شغل تصاحب براي بیشتري حق زنان به نسبت
 تـا  است تر مهم پسرها براي دانشگاهی تحصیالت« ، »هستند بهتري سیاسی رهبران زنان
 با ، »است ارضاکننده زنان براي بودن شاغل ةانداز به درست داربودن خانه« ،» دختران براي
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 بـا  اجتمـاعی  ـ سیاسی جنسیتی نگرش متغیر و شده ترکیب هم با 2 تا صفر هاي ارزش
 داري دیـن  تبیـین  مدل از ، داري دین متغیر تبیین در ،چنین هم . است شده تشکیل 66/0 آلفاي

 اسـتفاده  دیـن  در مشارکت و اعتقادي و  دینی هاي ارزش دابعا بر مبنی اینگلهارت چندبعدي
 با »خدا اهمیت« و 3 تا صفر ارزش با »دین اهمیت« ۀگوی دو با دینی هاي ارزش . است شده

 روح صـاحب  و معـاد  و  خـدا  به اعتقاد ۀگوی پنج ترکیب حاصل اعتقادي بعد  9 تا 0 ارزش
 مراسـم  در شرکت ۀگوی با دینی مشارکت ، 1 و صفر ارزش با بهشت و جهنم و  انسان بودن

 سـنجیده  3 تـا  صفر ارزش با روزانه نمازهاي گزاردن و 6 تا صفر ارزش با دینی هاي   آیین و
   .)36 :1387 ، اینگلهارت( است شده

  
  جنسیت متغیر 3.4
 تبـدیل  )مـردان ( 1 و )زنـان ( 0 تصـنعی  اي فاصله به چندگانه متغیر به ورود براي متغیر این

  . است شده
  

  يا ینهزم یرهايمتغ و اجتماعی ساختار متغیر 4.4
 فرزنـد  هیچ( فرزند داشتن ، )صفر مجردان و بیوه و  مطلقه افراد و 1 تأهلم افراد( تأهل شامل
 در تحصـیالت  سطح باالترین( تحصیالت سطح )1 بیشتر یا فرزند هشت تا یک از و صفر
 بـا  و ذهنـی  ةشـیو  بـه  که( درآمد ، )باالتر و لیسانس عالی تحصیالت تا سواد بی از سطح 10
 بـاالي  ، بـاال  ۀطبقـ  پنج شامل( طبقه ، )باال بسیار درآمد تا پایین بسیار درآمد قسمتی ده ۀگوی

   . است )پایین ۀطبق و ،کارگر ، متوسط پایین ، متوسط
  
  هشپژو هاي   یافته. 5

  یفیتوص يها یافته 1.5
 سـرمایۀ  رد مؤثر عوامل به سپس شود، می اشاره آماري ۀجامع توصیف به ابتدا بخش این در

   .شد خواهد پرداخته جنسیتی هاي تفاوت بیان و اجتماعی
 )درصـد  7/54( مرد نفر 1241 ، آماري ۀنمون نفر 2275 میان از :آماري نمونۀ مشخصات

 مجـرد  نفـر  919 و )درصـد  4/59( تأهلم نفر 1347 .هستند )درصد 3/45( زن نفر 1026 و
 2/35( نفـر  797 و )درصـد  8/64( شـهري  نفـر  1465 ،نمونه این در .هستند )درصد 6/40(
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 6/18(نفـر  380 ، ندسـواد  بـی  )درصـد  7/4( نفـر  97 ،نفر 2275 از . هستند روستایی )درصد
 32( نفـر  656 ، متوسـطه  تحصـیالت  )درصـد  9/21( نفـر  448 ، ابتـدایی  تحصیالت )درصد
 عـالی  تحصـیالت  )درصد 5/15( نفر 318 ،دیپلم فوق )درصد 3/7( نفر 149 ، دیپلم )درصد
 )درصـد  2/31( نفـر  699 ، دارنـد  پایین بسیار درآمد )درصد 3/12( نفر 275 چنین هم . دارند
 62 ، بـاال  درآمد )درصد 4/14( نفر 323 ، متوسط درآمد )درصد 3/39( نفر 881 ، پایین درآمد

  . دارند باال بسیار درآمد )درصد 8/2( نفر
 هاي مؤلفه میان در . است پایین ایرانیان در فردي بین اعتماد بینیم می 1 جدول در که چنان

 کـه  ،مسـجد  بـه  اعتمـاد  و کمتـر  المللی بین مجامع و سیاسی احزاب به اعتماد ،نهادي اعتماد
 گـذران  به تمایل نیز غیررسمی مشارکت در . شود می دیده همه از بیش ،است مذهبی نهادي
 همـه  از کمتـر  شوراها و ها انجمن در اوقات گذران و همه از بیش اقوام و خانواده با اوقات
 میان در ،بنابراین . است ابعاد دیگر از بیش اعتماد ،متقابل معاملۀ هنجارهاي در . شود می دیده
   . دارد تعلق فردي بین اعتماد به میزان ترین پایین ،اجتماعی سرمایۀ گوناگون ابعاد

  ایرانیان اجتماعی سرمایۀ .1 جدول
  درصد  اجتماعی سرمایۀ
  3/12  1فردي بین اعتماد

  2نهادي اعتماد

  2/80    مسجد
  8/57    نظامی نیروي

  2/26    مطبوعات
  4/40    تلویزیون

  9/20    کارگري ۀاتحادی
  7/56    )انتظامی(پلیس

  8/44    حکومت
  4/17    سیاسی احزاب

  9/38    مجلس
  1/27    دولتی ادارات

  9/16    بزرگ هاي شرکت
  1/39    زیست محیط از حفاظت جنبش

  6/33    زنان حقوق از حمایت جنبش
  7/20    اوپک

  4/23    متحد ملل سازمان
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 مشارکت
  3اجتماعی

  5/89  اقوام و خانواده با وقت گذران
  6/71  دوستان با وقت گذران
  1/41  همکاران با وقت گذران

  8/41  مسجد در افراد با وقت گذران
  4/29  افتخاري يها سازمان دیگر و شوراها و  ها انجمن در مردم با وقت گذران

 معاملۀ هنجارهاي
  4متقابل

  4/54  دولتی مزایاي و پاداش از مندشدن بهره درخواست
  71  عمومی ۀنقلی وسایلۀ کرای نکردن پرداخت

  8/77  امکان صورت در مالیات پرداخت در تقلب
  1/87  گرفتن  رشوه

 بـا  کشـور  اسـتان  30 در ایرانیـان  اجتماعی سرمایۀ ملی پیمایش در ،نیز عبداللهی محمد
 بـه  رو پـایینِ  طبقـۀ  ایرانیـان  در اجتمـاعی  سـرمایۀ  که کند می بیان ،نفر هزار 12 ۀنمون حجم

 و تـر  ضعیف ،مدنی نهادهاي با همکاري نظیر ،انجمنی روابط بعد در ویژه به و است متوسط
 در کـه  شهرهایی در اجتماعی سرمایۀ دهد می نشان او . است تر قوي فردي بین پیوندهاي در

 نـد ا توسـعه  بـاالتر  سـطح  در کـه  شهرهایی در برخالف آن و باالتر ندا توسعه تر پایین سطح
  .)1386 ، عبداللهی(  است تر  پایین

 بـین  اعتماد بینیم می که چنان و شده بررسی اجتماعی سرمایۀ جنسیتی ابعاد ،2 جدول در
 در نهـادي  اعتمـاد  . نیسـت  مقبولی دار معنی سطح در اما ،است مردان از کمتر زنان در فردي
 بیشـتر  زنـان  در ،ملل سازمان و اوپک قبیل از المللی بین مجامع به اعتماد جز به ،ها مؤلفه همۀ

 بـه  مـردان  از بـیش  زنـان  اجتماعی مشارکت در . است مقبول نیز دار معنی سطح در و است
 گـذران  به بیشتر مردان و دارند تمایل اقوام و خانواده با و سنتی شکل به خود اوقات گذران

 سـطح  در جنسـیتی  تفـاوت  ایـن  و دارنـد  تمایـل  شـوراها  ،ها انجمن ، دوستان ، همکاران با
 مقبـولی  سـطح  در و مـردان  از بـیش  زنـان  در نیز متقابل ۀمعامل هنجارهاي . است پذیرفتنی

 سرمایۀ در جنسیتی هاي تفاوت دارد می بیان که ،3 و 2 ةشمار ۀفرضی بنابراین . است دار معنی
 ۀادامـ  مردان در و خانگی هاي فعالیت ۀادام زنان در اجتماعی سرمایۀ و دارد وجود اجتماعی

 هـاي  تفـاوت  اگرچـه  دیدیم نیز پیشین تحقیقات در . شود می تأیید ،است مدنی هاي فعالیت
 فـردي  بـین  اعتمـاد  در ،شده متذکر باستانی که چنان ،است محرز مردان و زنان در جنسیتی
 در تفـاوت  موجـب  نفسـه  فی جنسیت و ندارد وجود اجتماعی سرمایۀ در معناداري تفاوت
 اختالفـات  موجـب  کـه  گشـت  دیگري عوامل دنبال به باید بلکه ،شود نمی اجتماعی سرمایۀ

   . شود می حوزه این در جنسیتی
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  ایرانیان اجتماعی سرمایۀ و جنسیت .2 جدول
    1383 سال    

  5/11  زنان Sig       023/0= v =558/0  13  مردان  5فردي بین اعتماد

اعتماد 
  6نهادي

  1/83  زنان  Sig         069/0= v =031/0  8/77  مردان  مسجد

  2/60  زنان  Sig     117/0= v =000/0  7/55  مردان  نیروي نظامی

  1/27  زنان  Sig     085/0= v =003/0  3/25  مردان  مطبوعات

  3/45  زنان  Sig     137/0= v =000/0  4/36  مردان  تلویزیون

  6/19  زنان  Sig     118/0= v =000/0  7/21  مردان  اتحادیۀ کارگري

  4/61  زنان  Sig     157/0= v =000/0  7/52  مردان  )انتظامی(پلیس 

  1/47  زنان  Sig     080/0= v =006/0  8/42  مردان  حکومت

  1/19  زنان  Sig     128/0= v =000/0  9/15  مردان  احزاب سیاسی

  4/40  زنان  Sig     108/0= v =000/0  7/37  مردان  مجلس

  3/30  زنان  Sig     152/0= v =000/0  2/24  مردان  ادارات دولتی

  3/19  زنان  Sig     131/0= v =000/0  15  مردان  هاي بزرگ شرکت

  4/39  زنان  Sig     115/0= v =000/0  7/38  مردان  جنبش حفاظت از محیط زیست

  2/37  زنان  Sig      104/0= v =000/0  4/30  مردان  زنانجنبش حمایت از حقوق 

  3/20  زنان  Sig     126/0= v =000/0  21  مردان    اوپک



 هاي جنسیتی ایرانیان با تأکید بر تفاوت سرمایۀ اجتماعی مؤثر دربررسی عوامل    128

  

  9/24  زنان  Sig     167/0= v =000/0  9/21  مردان    متحد ملل سازمان
  sig                       22/0 = V = 190/0                      نهادي اعتماد

 مشارکت
  7اجتماعی

  6/91  زنان  Sig     079/0= v =007/0  6/87  مردان  اقوام و خانواده با وقت گذران

  7/69  زنان  Sig     078/0= v =009/0  1/73  مردان  دوستان با وقت گذران

  2/29  زنان  Sig    27/0= v =000/0  6/50  مردان  همکاران با وقت گذران

  8/37  زنان  Sig     097/0= v =000/0  2/45  مردان  مسجد در افراد با وقت گذران
 در مردم با وقت گذران
 دیگر و شوراها ، ها انجمن

  افتخاري يها سازمان

  7/34  مردان
000/0= Sig     176/0= v  8/22  زنان  

 Sig                179/0=V =000/0                   اجتماعی مشارکت

 هنجارهاي
 معاملۀ
  8 متقابل

 از مندشدن بهره درخواست
  دولتی مزایاي و پاداش

  2/55  زنان  Sig     088/0= v =070/0  7/53  مردان
 وسایل کرایۀ نکردن پرداخت

  عمومی نقلیۀ
  5/71  زنان  Sig     069/0= v =074/0  5/70  مردان

 در مالیات پرداخت در تقلب
  امکان صورت

  1/79  زنان  Sig     079/0= v =172/0  8/76  مردان

  8/88  زنان  Sig     080/0= v =156/0  7/85  مردان  گرفتن  رشوه
  Sig             168/0=V             179/0=V =018/0         متقابل معاملۀ هنجارهاي

  
  تحلیلی هاي یافته 2.5

 هـاي    ارزش و سـاختاري  و جنسیت متغیرهاي از اي مجموعه ،پاتنام نظري رویکرد براساس
  . دندار بیشتري توان اجتماعی سرمایۀ تبیین در فرهنگی
 مستقل متغیرهاي و است دووجهی اسمی متغیر این که جا آن از ،فردي بین اعتماد در

 اسمی لجستیک رگرسیون از ،است ترتیبی اسمی سطح در هم و یکم سطح در هم
 به توان می را لجستیک رگرسیون خروجی کل ،مجموع در . است شده استفاده دووجهی

 هاي آزمون .3 ،برازش نکوئی هاي آماره .2 ،مدل کل ارزیابی .1 :کرد تقسیم بخش چهار
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 اولین . شده بینی پیش احتماالت اعتبار ارزیابی .4 ،بین پیش متغیر هر تأثیر به مربوط آماري
 را مدل کل ارزیابی که است )Omnibus Test( اومنیبوس آزمون نتایج خروجی از بخش
 لگاریتم ةآمار دو نتایج . است مقبول ،باشد دار معنی سطح در که صورتی در و دهد می نشان

 ضریب شامل ،)Pseudo R-Square( پزودو تعیین ضریب و )Log-Likelihood( نمایی درست
 1 و صفر بین دووپز تعیین ضرایب . است ،کرك نیجل تعیین ضریب و نل و کاکس تعیین
 تبیین در مستقل متغیر نقش که دهد می نشان ،شوند تر نزدیک 1 به هرچه و دارند نوسان

 در ،لمشو و هومسر آزمون به توجه با مدل برازش . است بیشتر وابسته متغیر واریانس
 بوده مناسب تحقیق مدل که دهد می نشان ،باشد 01/0 از کمتر خطاي سطح در که صورتی

 رگرسیونی تأثیر ضریب همان B ةآمار ،جدول این در . است برخوردار الزم برازش از و
 است خطی رگرسیون در t ةآمار معادل و آماره ترین مهم Wald ةآمار . است نشده استاندارد

 نشان مفید مدل در را متغیر وجود تواند می 05/0 از تر کوچک يدار معنی سطح طریق از که
 ها بخت در ها بینی پیش تغییر از است عبارت و هاست بخت نسبت ةآمار B( Exp( . دهد

 ةاستانداردشد رگرسیونی ضرایب معادل و مستقل متغیر در افزایش واحد یک ازاي  به
)Beta( مستقل متغیر مقادیر افزایش با ،باشد 1 از تر کوچک ها بخت نسبت اگر و است 

 مقادیر افزایش با ،باشد 1 از تر بزرگ که صورتی در و یابد می کاهش پدیده وقوع احتمال
 منفی تأثیر رگرسیون تحلیل در ،بنابراین . یابد می افزایش پدیده وقوع احتمال مستقل متغیر
 از B( Exp( مقدار بودنتر کوچک طریق از و B ةآمار منفی عالمت طریق دو از مستقل متغیر
 در که چنان ،توضیحات این به توجه با .)1388 ،پور حبیب(  شود می داده نشان 1 عدد

 ، نیست مناسبی مدل است جنسیت با اجتماعی سرمایۀ تبیین که 1 مدل م،ینیب یم 3 جدول
 سرمایۀ بنابراین ،نیست مقبولی يدار معنی سطح در و است پایین تعیین ضرایب مقدار

 جنسیت ترکیب که ،2 مدل . نیست پذیر تبیین فردي بین اعتماد بعد در جنسیت با اجتماعی
 مدل این ،است 1 مدل از بهتر تعیین ضرایب اگرچه دهد می نشان ،است ساختاري عوامل با

 فقط ساختاري و جنسیت متغیرهاي میان از چنین هم و نبوده برخوردار خوبی برازش از نیز
 پذیرفته )002/0( يدار معنی سطح در و کند تبیین را اجتماعی سرمایۀ تواند می مدآدر
 اجتماعی سرمایۀ ۀوابست متغیر ،شود اضافه واحد 1 مدآدر مستقل متغیر بر اگر و شود می

 دو به نسبت تعیین ضرایب که جا آن از دهد می نشان 3 مدل . یافت خواهد افزایش 183/1
  جنسیت عوامل از اي مجموعه که ،اجتماعی سرمایۀ تبیینی مدل پس ،است باالتر دیگر مدل

 را فردي بین اعتماد بعد در اجتماعی سرمایۀ تواند می بهتر ،است فرهنگی و ساختاري و
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 و )05/0 هامستر( شود می پذیرفته دار معنی حد در مدل برازش طرفی از و کند تبیین
 سطح در جنسیتی هاي نگرش و 008/0 يدار معنی سطح با درآمد نیز گذارندتأثیر که عواملی

 اعتماد متغیر درآمد به واحد 1 افزایش با دهد می نشان جدول این . است 001/0 يدار معنی
 بعد در جنسیتی نگرش واحد 1 افزایش با و یافت خواهد افزایش 187/1 فردي بین

   . شد خواهد اضافه فردي بین اعتماد به 238/1 اجتماعی ـ  سیاسی
 که گرفته نتیجه اجتماعی سرمایۀ و فقر ارتباط بررسی در نیز زاهدي محمدجواد

 از تر پایین یمیانگین ،اجتماعی سرمایۀ به مربوط هاي مؤلفه همۀ در ،فقیر هاي خانواده
 بررسی در خلیلی احسان چنین هم .)1387 ، دیگران و زاهدي(  دارند مرفه هاي خانواده

 ، جنس ، سن متغیرهاي که دارد اشاره یافته این به اجتماعی سرمایۀ رد داري دین تأثیر
 سرمایۀ رد افراد مسکن مالکیت نوع و ،تحصیلی هاي گروه ، تولد محل ، تأهل وضعیت
 يها مشارکت و معاشرتی شخصیتی تیپ در داري دین متغیر . است تأثیرگذار اجتماعی
 و ندمؤثر اجتماعی سرمایۀ رد متغیر دو این دیگر سویی از و است مؤثر داوطلبانه
 رد ،داوطلبانه يها مشارکت و معاشرتی شخصیتی تیپ طریق از ،داري دین درنهایت

   .)1387 ، خلیلی( است مؤثر اجتماعی سرمایۀ
  يفرد نیب اعتماد در مؤثر عوامل. 3 جدول
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 در نهادي اعتماد وابسته متغیر که این به توجه با نهادي اعتماد رد مؤثر عوامل تبیین در
 رابطۀ تحلیل در ،1 مدل در . است شده برده بهره چندمتغیره رگرسیون از است اي فاصله سطح

 مقدار R همبستگی ضریب ،بینیم می 4 جدول در که طور همان ،نهادي اعتماد و جنسیت
 و است پایین سطح در و 043/0 همبستگی این که دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی

 کل از درصد 1 که دهد می نشان ،است 001/0 که ،)(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب
 استاندارد ي Beta میزان . است وابسته جنسیت مستقل متغیر به نهادي اعتماد میزان تغییرات

 در افزایش واحد یک ازاي به دهد می نشان ،است 050/0 يدار معنی سطح در که ،043/0
 .است پذیرفتنی مقدار این و یابد می افزایش واحد 043/0 نهادي اعتماد متغیر جنسیت متغیر

 در که طور همان ،نهادي اعتماد با ساختاري عوامل و جنسیت رابطۀ تحلیل در ،2 مدل در
 ،دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی مقدار که ، R همبستگی ضریب ،بینیم می 4 جدول
 که ،)(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب و است 171/0 همبستگی این و یافته افزایش

 متغیر به وابسته نهادي اعتماد میزان تغییرات کل از درصد 9/2 دهد می نشان ،است 029/0
 عوامل و  جنسیت رابطۀ تحلیل در ،3 مدل در . است ساختاري عوامل و جنسیت مستقل

 ضریب ،بینیم می 4 جدول در که طور همان ،نهادي اعتماد با فرهنگی هاي ارزش و ساختاري
 همبستگی این و یافته افزایش ،دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی مقدار که ، R همبستگی

 و است 057/0 و یافته افزایش نیز )(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب و است 27/0
 ترکیبی مستقل متغیر به وابسته نهادي اعتماد میزان تغییرات کل از درصد 7/5 که دهد می نشان
 اعتماد بعد در اجتماعی سرمایۀ از بیشتري مقادیر فوق ترکیبی تبیینی مدل ،بنابراین . است فوق

 043/0 يدار معنی سطح در که جنسیت 086/0 استاندارد ي  Beta میزان . کند می تبیین را نهادي
 نهادي اعتماد متغیر ،جنسیت متغیر در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می نشان است
 استاندارد ي  Beta میزان چنین هم . ستا پذیرفتنی مقدار این و یابد می افزایش واحد 086/0
 نشان ،است 038/0 يدار معنی سطح در که ،اجتماعی ـ سیاسی برابرطلبانۀ هاي نگرش 095/0
 ،اجتماعی ـ سیاسی برابرطلبانۀ هاي   نگرش متغیر در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می

 ي  Beta میزان . است پذیرفتنی مقدار این و یابد می افزایش واحد 095/0 نهادي اعتماد متغیر
 ازاي به که، دهد می نشان ،است 000/0 يدار معنی سطح در که ،دین اهمیت 172/0 استاندارد

 و یابد می افزایش واحد 172/0 نهادي اعتماد متغیر ،دین اهمیت متغیر در افزایش واحد یک
 نمازهاي گزاردن 172/0 استاندارد ي  Beta میزان . است پذیرفتنی دار معنی سطح در مقدار این

 در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می نشان ،است 001/0 يدار معنی سطح در که ،روزانه
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 مقدار این و یابد می افزایش واحد 172/0 نهادي اعتماد متغیر ،روزانه نمازهاي گزاردنِ متغیر
  . است پذیرفتنی يدار معنی سطح در

  نهادي اعتماد رد مؤثر عوامل .4 جدول

  
 مشارکت وابستۀ متغیر که این به توجه با ،اجتماعی مشارکت رد مؤثر عوامل تبیین در

 تحلیل در ،1 مدل در . ایم برده بهره چندمتغیره رگرسیون از ،است اي فاصله سطح در اجتماعی
 همبستگی ضریب ،بینیم می 5 جدول در که طور همان ،اجتماعی مشارکت و جنسیت رابطۀ

R  تعیین ضریب و 099/0 همبستگی این که دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی مقدار 
 میزان تغییرات کل از درصد 9/0 دهد می نشان ،است 009/0 که ،)(푅2 Adjust( ةشد تعدیل

 ،099/0 استاندارد ي  Beta میزان . است جنسیت مستقل متغیر به وابسته غیررسمی مشارکت
 متغیر در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می نشان ،است 000/0 يدار معنی سطح در که

 .  است پذیرفتنی مقدار این و یابد می افزایش واحد 099/0 غیررسمی مشارکت متغیر ،جنسیت
 که طور همان ،غیررسمی مشارکت با ساختاري عوامل و جنسیت رابطۀ تحلیل در ،2 مدل در
 ،دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی مقدار که ،R همبستگی ضریب ،بینیم می 5 جدول در

 که ،)(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب و است 206/0 همبستگی این و یافته افزایش
 متغیر به غیررسمی مشارکت میزان تغییرات کل از درصد 7/3 دهد می نشان ،است 037/0

 درآمد و تحصیالت و شغل چنین هم . است وابسته ساختاري عوامل و جنسیت مستقل
 عوامل و  جنسیت رابطۀ تحلیل در ،3 مدل در .اند مدل این در شده پذیرفته متغیرهاي
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 ،بینیم می 5 جدول در که طور همان ،اجتماعی مشارکت با فرهنگی هاي ارزش و ساختاري
 این و یافته افزایش ،دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی مقدار که ،R همبستگی ضریب

 و یافته افزایش نیز )(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب و است 339/0 همبستگی
 به غیررسمی مشارکت میزان تغییرات کل از درصد 1/10 دهد می نشان که است 101/0
 از بیشتري مقادیر فوق ترکیبی تبیینی مدل ،بنابراین . است وابسته فوق ترکیبی مستقل متغیر

 در جنسیت 07/0 ي Beta میزان . کند می تبیین را اجتماعی مشاکت بعد در اجتماعی سرمایۀ
 متغیر در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می نشان و است 045/0 يدار معنی سطح

 مقدار این و یابد می کاهش واحد 045/0 غیررسمی مشارکت متغیر ،)مذکر( جنسیت
 ،است 006/0 يدار معنی سطح در که ،شغل 097/0 يBeta میزان چنین هم . است پذیرفتنی

 097/0 غیررسمی مشارکت متغیر شغل متغیر در افزایش واحد یک ازاي به دهد می نشان
 065/0 استاندارد يBeta میزان . است پذیرفتنی مقدار این و یابد می کاهش واحد

 افزایش واحد یک ازاي به ،دهد می نشان ،است 047/0 يدار معنی سطح در که ،تحصیالت
 در مقدار این و یابد می افزایش واحد 065/0 غیررسمی مشارکت متغیر ،تحصیالت متغیر در

 يدار معنی سطح در که ،درآمد 17/0 استاندارد يBeta میزان .  است پذیرفتنی دار معنی سطح
 مشارکت متغیر ،درآمد متغیر در افزایش واحد یک ازاي به ،دهد می نشان ،است 000/0

  .  است پذیرفتنی يدار معنی سطح در مقدار این و یابد می افزایش واحد 17/0 غیررسمی
  اجتماعی مشارکت رد مؤثر عوامل .5 جدول
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 متغیر که این به توجه با متقابل، معاملۀ هنجارهاي مشارکت رد مؤثر عوامل تبیین در
 بهره چندمتغیره رگرسیون از ،است اي فاصله سطح در متقابل معاملۀ هنجارهاي وابسته

 در که طور همان متقابل، معاملۀ هنجار و جنسیت ۀرابط تحلیل در ،1 مدل در . ایم برده
 این که دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی مقدار R همبستگی ضریب ،بینیم می 6 جدول

 دهد می نشان ،است 002/0 که ،)(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب و 49/0 همبستگی
 جنسیت مستقل متغیر به وابسته متقابل معاملۀ هنجارهاي میزان تغییرات کل از درصد 2/0

 ،دهد می نشان ،است 022/0 يدار معنی سطح در که ،049/0 استاندارد ي  Beta میزان .است
 واحد 049/0 متقابل معاملۀ هنجارهاي متغیر ،جنسیت متغیر در افزایش واحد یک ازاي به

 عوامل و جنسیت ۀرابط تحلیل در ،2 مدل در .  است پذیرفتنی مقدار این و یابد می افزایش
 ضریب ،بینیم می 6 جدول در که طور همان متقابل، معاملۀ هنجارهاي با ساختاري
 این و یافته افزایش ،دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی مقدار که ،R همبستگی
 نشان ،است 1/0 که ،)(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب و است 124/0 همبستگی

 و جنسیت مستقل متغیر به متقابل معاملۀ هنجارهاي میزان تغییرات کل از درصد 10 دهد می
 . است مدل این در شده پذیرفته متغیرِ فرزند داشتن چنین هم . است وابسته ساختاري عوامل

 هنجارهاي با فرهنگی هاي ارزش و ساختاري عوامل و  جنسیت ۀرابط تحلیل در ،3 مدل در
 مقدار که ،R همبستگی ضریب ،بینیم می 6 جدول در که طور همان متقابل، معاملۀ

 و است 353/0 همبستگی این و یافته افزایش ،دهد می نشان را متغیرها بین همبستگی
 دهد می نشان که است 111/0 و یافته افزایش نیز )(푅2 Adjust( ةشد تعدیل تعیین ضریب

 فوق ترکیبی مستقل متغیر به متقابل معاملۀ هنجارهاي میزان تغییرات کل از درصد 1/11
 بعد در اجتماعی سرمایۀ از بیشتري مقادیر فوق ترکیبی تبیینی مدل ،بنابراین .است وابسته

 سطح در که ،تأهل 068/0 يBeta میزان . کند می تبیین را متقابل معاملۀ هنجارهاي
 متغیر ،تأهل متغیر در افزایش واحد یک ازاي به ،دهد می نشان ،است 036/0 يدار معنی

 چنین هم .است پذیرفتنی مقدار این و یابد می افزایش واحد 068/0 متقابل معاملۀ هنجارهاي
 021/0 يدار معنی سطح در که ،اجتماعی ـ سیاسی جنسیتی نگرش 099/0 ي  Beta میزان
 ،اجتماعی ـ سیاسی نگرش متغیر در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می نشان ،است
 . است پذیرفتنی مقدار این و یابد می افزایش واحد 099/0 متقابل معاملۀ هنجارهاي متغیر
 نشان ،است 066/0 يدار معنی سطح در که ،دین اهمیت 061/0 استاندارد يBeta میزان

 متقابل معاملۀ هنجارهاي متغیر ،دین اهمیت متغیر در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می
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 ي Beta میزان .است پذیرفتنی دار معنی سطح در مقدار این و یابد می افزایش واحد 061/0
 به ،دهد می نشان ،است 000/0 يدار معنی سطح در که ،دینی اعتقادات 172/0 استاندارد

 172/0 متقابل معاملۀ هنجارهاي متغیر ،دینی اعتقادات متغیر در افزایش واحد یک ازاي
 ي  Beta میزان . است پذیرفتنی يدار معنی سطح در مقدار این و یابد می افزایش واحد

 نشان ،است 002/0 يدار معنی سطح در که ،روزانه نمازهاي گزاردن 108/0 استاندارد
 هنجارهاي متغیر ،روزانه نمازهاي گزاردن متغیر در افزایش واحد یک ازاي به که، دهد می

   . است پذیرفتنی يدار معنی سطح در مقدار این و یابد می افزایش واحد 108/0 متقابل معاملۀ
  متقابل ۀمعامل يهنجارها در مؤثر عوامل. 6 جدول

 
  

  گیري نتیجه. 6
 بررسی جنسیتی هاي تفاوت بر تأکید با را ایرانیان اجتماعی سرمایۀ رد مؤثر عوامل مقاله این در

 ریشه اجتماعی ساختارهاي در که است اجتماعی روابط و هنجارها و اجتماعی سرمایۀ . کردیم
 چهارچوب . سازد می قادر اهداف به مطلوب یابی دست و هماهنگ عملکرد به را افراد و دارد

 اجتماعی سرمایۀ مثبت کارکرد و سودمندي بر او .بود پاتنام نظریات مبناي بر تحقیق نظري
 . است آن از ناشی پیامدهاي و اجتماعی سرمایۀ میزان کاهش نگران و دارد تأکید افراد براي

 هاي شبکه( ساختاري اي پدیده منزلۀ به و دموکراسی مهم ۀنتیج را اجتماعی سرمایۀ او
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 که است نظر این بر و داند می )اجتماعی هنجارهاي( فرهنگی اي پدیده و )اجتماعی
 ، بهتر هاي آموزش نظیر نتایجی اجتماعی همبستگی و مدنی تعهد طریق از که سازوکارهایی

 و پیچیده دارند پی در را مدتراکار حکومت کمتر، جرائم ، تر سریع اقتصادي ۀتوسع
 عوامل و  جنسیت اجتماعی سرمایۀ تبیین در که دهد می نشان پاتنام چنین هم .اند چندگانه

 را جامعه یک اجتماعی سرمایۀ در جنسیت تأثیر وي .اند دخیل فرهنگی عوامل و ساختاري
 و بگیر حقوق کار نیروي به زنان حرکت تأثیر به زمینه این در خصوص به و دهد می نشان
 که است آن بر و کند می اشاره مریکاییا اي دوحرفه هاي خانواده در آن با مرتبط هاي تنش

  . شود می ایشان در اجتماعی سرمایۀ انقباض موجب اجتماعی عرصۀ در زنان تر فعال حضور
 و آزادارمکـی  پیشـین  تحقیقـات  در کـه  چنان ،فردي بین اعتماد کلْ در ،دیدیم که چنان
 اعتمـاد  ،نهادي اعتماد هاي مؤلفه میان در . است پایین ایرانیان در ،بود شده دیده نیز عبداللهی

 بیش ،است مذهبی نهادي که ،مسجد به اعتماد و کمتر المللی بین مجامع و سیاسی احزاب به
 اقـوام  و خـانواده  بـا  اوقات گذران به تمایل نیز اجتماعی مشارکت در . شود می دیده همه از

 در . شـود  مـی  دیـده  همـه  از کمتـر  شـوراها  و هـا  انجمـن  در اوقـات  گذران و همه از بیش
 ابعـاد  بررسـی  در چنین هم . است ابعاد دیگر از بیش اعتماد درصد متقابل معاملۀ هنجارهاي

 نتـایج  که است مردان از کمتر زنان در فردي بین اعتماد که دیدیم اجتماعی سرمایۀ جنسیتی
 ،بـود  کـرده  اشاره نیز باستانی که چنان و بود مختصر تفاوت این اما ،کند می تأیید را نوریس
 در نهادي اعتماد . نیست پذیرش درخور دارِ معنی سطح در و نیست گیر چشم چندان تفاوت

 بیشـتر  زنـان  در ،ملل سازمان و اوپک قبیل از المللی بین مجامع به اعتماد جز به ،ها مؤلفه همۀ
 بـه  مردان از بیش زنان ،اجتماعی مشارکت در . است پذیرفتنی نیز دار معنی سطح در و است

 گـذران  به بیشتر مردان و دارند تمایل اقوام و خانواده با و سنتی شکل به خود اوقات گذران
 سـطح  در جنسـیتی  تفـاوت  ایـن  و دارنـد  تمایل شوراها و ،ها انجمن ، دوستان ، همکاران با

 و باستانی ، مور ، کارول ، لوین و فرسن تحقیقات در را وضعیتی چنین مشابه . است پذیرفتنی
 پـذیرفتنی  سـطح  در و مـردان  از بیش زنان در نیز متقابل معاملۀ هنجارهاي . دیدیم پور ناطق
 نشـان  ،چنـدمتغیره  رگرسـیون  و لجسـتیک  رگرسیون از استفاده با ،چنین هم . است دار معنی
 و ساختاري عوامل و  جنسیت از اي مجموعه اجتماعی سرمایۀ ابعاد همۀ در کل در که دادیم
 تحقیقـات  کـه  چنان ، کند می تبیین را اجتماعی سرمایۀ از بیشتري مقادیر فرهنگی هاي ارزش

 متغیرهـاي  بیشـتر  ،گـذار تأثیر عوامـل  میـان  در . داد می نشان را موضوع این پاتنام و نوریس
 چنان . ندبود تأثیرگذار اجتماعی سرمایۀ بر داري دین ،جنسیتی هاي نگرش ، جنسیت ، درآمد



 137   مدیري فاطمه

  

 ییباال آشنا ایدرآمد خانوار متوسط  با يافراد که داد یم نشان تحقیقات برخی دیدیم که
 وپاراگـال   ،1997برم و ران،  ،2002افه و فوش، (دارند  یانجمن يها تیبا فعال يشتریب

 زین قیتحق نیا در موضوع نیا که) 67: 1384پور،  ناطق از نقل به ؛2002و هوك،  کانیگل
   . شد داده نشان

 از تر پایین اندکی زنان در فردي بین اعتماد که دادیم نشان جنسیتی بررسی در چنین هم
 در زنان . است مردان از بیش ایشان در نهادي اعتماد و متقابل معاملۀ هنجارهاي و مردان

 مردان و اند خواهان را اقوام و خانواده با خود اوقات گذران بیشتر اجتماعی هاي مشارکت
 بیشتر .اند خواهان را نهادها و ها انجمن در اوقات گذران یا همکاران و دوستان با بودن بیشتر

 این و ندارند اجتماعی سرمایۀ به برابر دسترسی زنان که داد می نشان پیشین تجربی ادبیات
 و  پاتنام و  نوریس تحقیقات در وضعیت این . است قدرت به یابی دست برابر در مهمی مانع

 چنان ،احتماالً که کرد استنباط توان می چندمتغیره رگرسیون نتایج از اما ،بود شده ذکر خلیلی
 ایجاد اجتماعی سرمایۀ در را تفاوتی نفسه فی جنسیت ،بود گرفته نتیجه نیز باستانی که

 موجب که کند می فراهم مردان و زنان براي را هایی فرصت یا ها موقعیت بلکه ،کند نمی
   . شود  می ایشان اجتماعی سرمایۀ در تفاوت
 ساختارهاي به باشد جنسیت تأثیر تحت که این از بیش اجتماعی سرمایۀ گفت توان می

 بیش اجتماعی سرمایۀ در جنسیتی هاي تفاوت و گردد میبر جامعه هر فرهنگی و اجتماعی
 سرمایۀ بعد هر در جنسیتی هاي تفاوت علل بررسی و است کیفی باشد یمک که آن از

 باالتري اجتماعی سرمایۀ از ابعادي در زنان . دارد نیاز بیشتري تحقیق به اجتماعی
 کمتري نقش ایشان اجتماعی وضعیت بهبود در ابعاد این که رسد می نظر به اما ،برخوردارند

 است ایشان نابرابر هاي فرصت از ناشی مردان و زنان اجتماعی سرمایۀ در تفاوت آیا . دارند
 ترکیب شوند؟ برخوردار باالتري اجتماعی سرمایۀ از توانند نمی یا خواهند نمی خود زنان یا

 جنسیتی هاي تفاوت علل است؟ چگونه مردان و زنان تعامالت ةنحو و میزان و روابط
 افزایش جنسیتی هاي تفاوت زنان اجتماعی بیشتر يها مشارکت وجود با چرا چیست؟

 دیگران و  خواهند نمی خود و  ندارند وقت خود ارتباطی ۀشبک گسترش در زنان آیا یابد؟ می
  ندارند؟ ها شبکه این حمایتی منابع از آگاهی یا خواهند نمی ایشان از

 کـرده  پیـدا  گسترش جهان سطح در اجتماعی سرمایۀ مفهوم کنونی عصر در که جا آن از
 ،و اجتمـاعی  سـرمایۀ  تغییـرات  رونـد  بررسی ، است مؤثر جوامع رفاه و سالمت در و است

 . شود می پیشنهاد جنسیتی هاي  تفاوت عمیق بررسی و نسلی بررسی
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  نوشت پی
 

 .درصد کسانی که معتقدند بیشتر مردم قابل اعتمادند. 1
  .طور متوسط اعتماد دارند یا به درصد کسانی که کامالً. 2
  .دو بار تمایل دارند تقریباًکسانی که هر هفته یا حداقل ماهی . 3
  .دانند کسانی که آن را هرگز مجاز نمی. 4
 .معتمدنددرصد کسانی که معتقدند بیشتر مردم . 5
 .طور متوسط اعتماد دارند یا به درصد کسانی که کامالً. 6
 .اند دوبار را ذکر کرده در حدوددرصد کسانی که هر هفته یا ماهی . 7
  .دانند  درصد کسانی که هرگز جایز نمی. 8
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