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چكيده

ـند شناسـي معاصـر مـي   فاده در جامعـه  اجتماعي از مفاهيم بسيار مورد است    ةشدن و سرماي  جهاني . باش

ـاي مختلـف     اجتماعي زنان به عنوان يكي از عوامل مؤثر در مشاركت آنان در عرصـه              ةبررسي سرماي  ه

ـان مـي    ةاجتماع مورد توجه پژوهـشگران حـوز       ـاني        . باشـد  زن ـين تحـوالت متـأثر از جه شـدن از   همچن

لعه با رويكردي جديد و با استفاده از مفهـوم  اين مطا. آيدشمار ميه هاي ديگر اين پژوهشگران ب دغدغه

ةبـراي بررسـي سـرماي    .  اجتماعي زنان پرداختـه اسـت      ة عوامل تأثيرگذار بر سرماي    ةشدن به مطالع  جهاني

ـتهباني بـ             2260ةشدن يك نمون  يند جهاني آاجتماعي زنان در فر    ـيرازي و اس ـان تهرانـي، ش ه  نفري از زن

نتايج حاصل از اين مطالعـه نـشان   . ه گرديديود گزارشي ارااي خنامهپرسشصورت تصادفي انتخاب و    

ـاهي نـسبت بـه قـوانين و           ة زندگي، سـرماي   ةداد كه به ترتيب متغيرهاي شيو      ـانوار، آگ  فرهنگـي، بعـد خ

هاي جمعي هاي نقش جنسيتي و نهايتاً رسانهشدن، نگرش مالي، شهر در معرض جهانيةمقررات، سرماي

.اند اجتماعي زنان را تبيين كردهةت سرماي از تغييرا٪2/36بر روي هم 

ـاوري ةهاي اجتماعي، شيوشدن، سرمايه، شبكهجهاني:واژه ها كليد ـاتي و    زندگي، فن ـاي اطالع ه

ارتباطي

مقدمه

 مطالعات زنان و ديگر انديشمندان ةشناسان و پژوهشگران حوزهاي جامعه مسائل زنان يكي از دغدغه ةمطالع

ـايي بخـش              . باشد مي علوم اجتماعي و انساني    ناديده گرفتن مسائل و مشكالت زنان موجب اتالف انـرژي و توان

نويسندة مسؤول∗
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هاي مختلف اجتماعي امكان بـه نتيجـه   عدم حضور يا حضور كمرنگ زنان در عرصه. شودعظيمي از جامعه مي  

. گرددميا  ه آن سازد و يا موجب انجام ناقص     نتيجه مي هاي اجتماعي و اقتصادي را يا بي      رسيدن بسياري از طرح   

ةهاي مختلف اجتماع گام بگذارند، سـرماي       توانمند در عرصه   به طور يكي از عواملي كه موحب مي شود تا زنان          

ها، اجتماعي زنان از جمله توانمندسازي آنبحث بر روي عوامل و نتايج ثمر بخش سرمايه       . استها   آن اجتماعي

. مرتبط با زنان در جريان استهاي در بسياري ازحوزهها  آنبهداشت زنان و مانند

ـا              داشتن سرمايه يك فرصت به شمار مي       آيد و سرمايه اجتماعي به عنوان منفعتي تلقي مي گـردد كـه فـرد ي

ـين،     اكـ (باشندگروهي از افراد از آن برخوردار مي       ـار        در دهـه  1).2000ولي و ه ـاي اخيـر بحـث در ب ة سـرماي  ةه

ـاي مختلـف ايـن              اجتماعي در خارج از ايران بسيار فراوان ان        جام شده و متفكران و پژوهشگران فراواني از منظره

ـاش قـرار       پديده را مورد بررسي قرار داده و همچنان اين مفهوم را در حوزه  ـتفاده و كنك ـاي مختلـف مـورد اس ه

ويـژه جامعـه   ه هاي مختلف علوم اجتماعي بدر ايران اين مفهوم در چندسال گذشته به تدريج در حوزه   . دهندمي

.سي مطرح گرديده و جا دارد كه بر روي آن مطالعه فراواني انجام گيردشنا

تدريج ه را بها  آناند كه حيات مادي و معنوياز سوي ديگر زنان ايران تحت تأثير عوامل كالني قرار گرفته      

ـاعي، اقتـصادي،     يكي از اين فرآيندهاي مهم، جهاني شدن است كه عرصه         . دگرگون خواهد ساخت   هاي اجتم

هاي اجتماعي زنان   شكل گيري و گسترش و تعميق شبكه      . را در بر گرفته است    ها   آن سي و فرهنگي پيرامون   سيا

ـا رشـدي روز    ةهاي گذشته و به ويژه در دو ده    ايران در دهه  . باشددر پرتو فرآيند و تحت تأثير آن مي        ـته ب  گذش

).Internet World Stats,2005؛ 1384نوري، مقدس و خواجه(افزون تحت تأثير اين فرآيند بوده است 

اهميـت ايـن مطالعـه از     . باشدهدف اين مطالعه بررسي تأثير فرآيند جهاني شدن بر سرمايه اجتماعي زنان مي            

شود كه اگر ما عوامل مؤثر تأثيرگذاري را كه داراي تأثيرات مثبت هستند به خوبي بـشناسيم و در                   آنجا ناشي مي  

ـان را                 ريزي نماي برنامهها   آن جهت تقويت  ـاعي زن يم و همچنين از سوي ديگر اثر عوامل مخرب بر سـرمايه اجتم

.در اجتماع اميدوار گرديمها  آنتوانيم به بهبود شرايط حضوركاهش دهيم، مي

١ - Cowley & Hean,
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مروري بر پيشينه پژوهش

هاي اخير در خارج از ايران مطالعات فراواني بر روي مفهوم سرمايه اجتماعي و عوامـل مـؤثر بـر آن         در سال 

ـال اخيـر            . باشدبخش محدودي از اين مطالعات مربوط به زنان مي        . نجام شده است  ا در داخـل ايـران در چنـد س

 اجتماعي زنان در ايران بسيار      ةمطالعه بر روي سرماي   . تعداد مطالعات بر روي سرمايه اجتماعي فزوني گرفته است        

ـاعي    به ويژه  سرمايه اجتماعي و      مطالعات بر روي عوامل مؤثر بر      ةدر اينجا ابتدا به عمد    . اندك است   سرمايه اجتم

.كنيمزنان در خارج از ايران پرداخته و سپس به مطالعات داخلي توجه مي

ـاير پديـده      طور كه گفته شد، بيشتر مطالعات حول تأثير سرمايه        در ايران همان   ـاعي     اجتماعي بر س ـاي اجتم ه

ـات    ). 1380؛ ازكيا و غفاري، 1383؛ ازكيا و فيروزآبادي، 1384چلبي و مباركي،    (باشدمي ـان مطالع اما در ايـن مي

ـين رابطـ       ديگري نيز هستند كه به بررسي عوامل مؤثر بر شكل          ـاعي و همچن ـين برخـي از   ةگيـري سـرمايه اجتم  ب

 خود ضـمن آنكـه سـرمايه        ةپور و فيروزآبادي در مطالع    ناطق. اند اجتماعي پرداخته  ةعوامل جهاني شدن و سرماي    

ـاهي و مـشاركت  اجتماعي را به چها    ـاي رسـمي و غيررسـمي تقليـل     ر عامل اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگ ه

ـانواده،                اند، بيان كرده  داده اند كه عواملي همچون تعهد ديني، تحصيالت، مشاركت رسـمي يكـي از اعـضاي خ

 خـود بـه     ةار در مطالعـ   منتظر قائم و تات   ). 1384آبادي،پور و فيروز  ناطق( اجتماعي رابطه دارند   ةباوري با سرماي  دين

).1384منتظر قائم و تاتار، (اند هاي خاموش پرداخته اجتماعي در بين گروهة سرمايو  بين اينترنت ةبررسي رابط

 خـود  ةهيلـر و فرانتـز در مطالعـ   . باشد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن فراوان مي  مطالعات در خصوص سرمايه   

ـات   همچنين  كشف كرده.  توسعه سرمايه اجتماعي بوده استاند كه رايانه منبع نويني در     نشان داده  اند كـه ارتباط

پـستميز و  1).2004هيلر و فرانـز،  (هاي اجتماعي و هويت اجتماعي ميان مهاجران مرتبط است با شبكه  از راه رايانه  

گيـرد،   ي صورت مـي كنش جمعها  آنبر مبنايكه هايي را اند كه اينترنت به آرامي انگيزهبرانشتينگز نتيجه گرفته  

2).2002، شتينگزنا  برپستميز(يابندهاي جمعي تغيير ميسازد و بدين جهت ماهيت كنشدگرگون مي

 اعتمـاد بـه نفـس و    ةاند كه توانـايي شخـصيت كـه آميـز    شئوفل و شاه در مطالعه خود به اين نتيجه رسيده   

ـته اسـت، در حـالي كـه          ابعاد س  ة مستقيمي بر هم    و  است، تأثير به نسبت قوي     3 رهبري ةايد رمايه اجتماعي داش

١- Hiller & Franz
٢- Postmes & Brunsting
٣ - Opinion leadership.
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 و شـاه،  ئوفلشـ (انـد شـده اند كه محدود به تعهد مدني مي      متغيرهاي اطالعاتي تأثيرات به نسبت ضعيفي داشته      

2000.(1

ـاعي را از دسـت   تر ممكن است كه وسايل اوليه يك     ديكستار بر اين باور است كه افراد مسن        پارچگي اجتم

ـان                       اوتبه نظر ديكستار تف   . بدهند ـاعي و اقتـصادي فقـط بخـشي از پاسـخ بـه ايـن سـؤال را بي هاي در منابع اجتم

تـر  گيـري محـدودتر و مـشخص   هايـشان داراي جهـت  تر شبكهدهد كه افراد مسن وي نشان مي  ةمطالع. كنندمي

ـازمان      ة ولبـك و سـل در مطالعـ        2).78-79: 1995ديكسترا،  (است ـاي   ديگـري كـه بـر روي مـشاركت در س ه

دهد كه مشاركت در دارند كه بررسي بيشتر مطالعات نشان مياند، بيان ميانه و سرمايه اجتماعي انجام دادهداوطلب

3).2002ولبيك و سله، (گيري سرمايه اجتماعي دارندسازمان هاي داوطلبانه نقش بنيادي در شكل

 اجتماعيةهاي نظري سرمايديدگاه

ـا  .  در اوايـل قـرن بيـستم مطـرح شـد         4هانيفان. يدا جي  اجتماعي اولين بار توسط ل     ةمفهوم سرماي  بـه طـور  ام

توانـد  وي بر اين باور بود كه خاستگاه اجتماعي افراد مي   .  مطرح گرديد  5لوريتر در ابتدا در كارهاي گلن     جدي

ـتفاده    . شود، اثر گذاردگذاري ميسرمايهها  آنرفتبر مقدار منابعي كه در نهايت براي پيش     ـاس اس از بر ايـن اس

ـتاندارد مفيـد باشـد            م سرمايه اجتماعي مي   ومفه : 1977لـوري،   (تواند در كسب خصوصيات سرمايه فرهنگـي اس

ـاحب    انـد، مـي    اجتماعي پرداختـه   ة جدي به مفهوم سرماي    به طور ما در ميان افرادي كه      6).176 نظـران  تـوان از ص

پـرداز  اين چهار نظريـه  بسيار مختصر آراءربه طودر اينجا . ، لين ياد كرد   9، پاتنام 8، كلمن 7بزرگي همچون بورديو  

. چارچوب نظري تحقيق خواهيم پرداختةيرا مطرح كرده و سپس به ارا

ـناخت متقابـل حاصـل مـي           ةبه باور بورديو سرمايه اجتماعي منبعي است كه از شبك          . شـود  پايدار ارتباط و ش

ـاور اسـت كـه         . )248-249: 1985بورديو،  (ديدگاه وي به سرمايه اجتماعي ديدگاهي ابزاري است        وي بر اين ب

١- Scheufele & Shah
٢- Dykstra
٣- Wollebaek & Selle
٤ - Hanifan, L.J. 
٥ - Loury,G. 
٦- Loury
٧ - Bourdieu,P. 
٨ - Coleman,J.s. 
٩ - Putnam,R.D. 
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ـا       كند، خـواه ايـن هـدف      ها را تسهيل مي   شبكه اجتماعي منابع فردي است كه دستيابي به هدف         ـا شخـصي و ي ه

 اقتصادي  ةماير اجتماعي قابل تعويض و قابل تغيير در س        ةبه باور وي سرماي   ). 2002ولبيك و سله،    (اجتماعي باشد 

ـند ها گروهي هستند، اما همچنين داراي ويژگي فـردي مـي  وي اين  موقعيت اجتماعي هستند و هر د      با ـين و  (باش ل

). 2004كادوشين، 

وي با تكيه بر    . كنده مي يكلمن از ديدگاهي ديگر همچون بورديو تعريفي كاركردي از سرمايه اجتماعي ارا           

ـيل ه   اجتماعي بـ   ةساختارهاي اجتماعي بر اين باور است كه سرماي        ـاركردش مـشخص مـي      ةوس ةسـرماي . ودشـ  ك

هاي متفاوت اسـت كـه داراي ويژگـي مـشترك           اي از هستي  اجتماعي يك هستي واحد نيست بلكه گوناگوني      

هاي افـرادي  برخي از كنش  ها   آن هاي ساختار اجتماعي هستند و ديگر اينكه      شامل برخي جنبه  ها  ة آن هم: هستند

ها و احساسات اعتماد كه به اجتماع محلي        كههاي گوناگون شب  جنبه. كنندرا كه درون ساختار هستند، تسهيل مي      

سازد تا به منابع اجتماع محلـي متكـي بـوده و از            را قادر مي  دهد و بنابراين اعضاء   حسي از اجتماع محلي بودن مي     

).465-462: 1377كلمن، ( شده است ارايهها برداري كنند، توسط كلمن به عنوان نمونهآن بهره

ـاعي ة قياس سرمايةكردي همانند دو انديشمند پيشين بر اين باور است كه مقدم نيز با تعريفي كار 1پاتنام  اجتم

ـين،   (هاي اجتماعي داراي ارزش هـستند     اين است كه شبكه    ـاعي ايـن          ). 2004كادوش ـبكه اجتم  بـراي وي در ش

ـاد و تعهـد مـدني            ـامل اعتم ـاعي را كـه ش مسئله مهم است كه چگونه شكبه اجتماعي انـواع ديگـر سـرمايه اجتم

ـاد مـي              مي ـله،     (كنـد شوند، از راه بر هم كنشي بين مشاركت كنندگان فـردي، ايج ة سـرماي ). 2002ولبيـك و س

ـايالتي ] دانندكه مردم مي[هاي اجتماعي شبكهةاجتماعي به ارزش گروهي هم  ـبكه   2و تم ـا بـراي    كـه از ايـن ش ه

 اجتماعي ةاصطالح سرماي. كنداشاره مي، ] متقابلةهنجارهاي رابط[خيزد ديگر بر ميانجام دادن چيزها براي يك

ـاد، رابطـ        هاي كامالً ويژه   وسيعي از منفعت   ةبه واريت  ـاره دارد كـه از اعتم ـاري    ةاي اش ـات، و همك  متقابـل، اطالع

 دست كـم گـه   - اجتماعي براي مردمي كه متصل هستند و   ةسرماي. شودهاي اجتماعي جاري مي   مرتبط با شبكه  

).2004كادوشين، (كند  ارزش ايجاد مي براي شاهدان واقعه نيز-گاه

ـابعي اسـت    . رند يا شخصي و يا اجتماعي هستندااز ديدگاه لين، منابعي كه افراد در اختيار د     منابع شخـصي من

ـان قـرار                  ـاعي افـراد در دسترش ـابعي اسـت كـه از راه روابـط اجتم ـاعي من ـابع اجتم كه در مالكيت فرد است و من

١ - Putnam.
٢ - inclinations.
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ـان از سـرماي  گون بسته بـه گـستره و تنـوع روابـط     بنابراين، افراد گونا  . گيردمي ـاوتي برخـوردار    ةش ـاعي متف  اجتم

).2001لين،(شود گيرند چندين برابر ميهاي اجتماعي قرار ميسودمندي منابع شخصي كه در شبكه. گردندمي

 از دو ديـدگاه   توانـد  آن را با ساختار اجتماعي بيشتر مي       ة اجتماعي و رابط   ةبراي اين اساس، به باور لين سرماي      

ـين   چگونه گروه) 1در سطح گروهي، تمركز بر اين است كه . فردي و گروهي مورد بررسي قرار گيرد     ـاي مع ه

ـين   ) 2كننـد، و  دهند و كم و بيش به عنوان دارايي گروهي حفـظ مـي            اجتماعي را توسعه مي    ةسرماي چگونـه چن

ـين         . )22،  همان(دهددارايي گروهي شانس زندگي اعضاي گروه را افزايش مي         در چشم انداز فردي بنابر نظـر ل

ـنش      تمركز بر اين است كه چگونه فرد منابع تعبيه شده در شبكه            ـاي  هاي اجتماعي را براي كسب عايدي در ك ه

ـتفاده قـرار    دست ميه و يا براي حفظ منابع در كنش بياني ب) همچون يافتن مشاغل بهتر   (ابزاري آورند و مـورد اس

.)21همان، (دهندمي

چوب نظري پژوهشچار

توان تحت عنـوان سـرمايه      هاي زندگي اجتماعي هستند را مي      اجتماعي، هنجارها و اعتماد كه ويژگي      ةشبك

 كارآمـدتري در    ةديگر بـه گونـ    سازد كه با يك   اين نوع سرمايه مشاركت كنندگان را قادر مي       . اجتماعي نام برد  

تـوان   مي اي كه اينجا از ديدگاه پاتنام     ه ايد ).665: 1995پاتنام،  (هاي مشترك عمل كنند   هاي رسيدن به هدف   راه

يابد كنش گروهي تسهيل ميها  آنسازد كه در اجتماعي شرايطي را مشخص ميةاين است كه سرماي   اخذ كرد، 

).ك و سلهي؛ ولب465-462: 1377كلمن، (

 بـر روي پيونـدهاي    تأكيد خود را - و روي هم رفته سرمايه اجتماعي      -هاي اجتماعي مطالعات بر روي شبكه   

، 1لينزا كـ ؛577: 1374ريتـز،  (تواننـد عمـل كننـد    اين پيوندها در سطوح خرد و كـالن مـي    . گذارنداجتماعي مي 

ـار    گران در مبادله با يـك به نظر امرسون، ساختار شبكه مبتني بر منابعي است كه كنش         ). 412: 1997 ديگـر بـه ك

ها ق، نگرشي با رونالد بارت، اين پژوهش بر اين باور است كه عالبر اين مبنا، همسو. 2)317: 1998ترنر، (برندمي

).417: 1997لينز، اكگيرد شان شكل مي موقعيت شبكهةوسيله گران درون شبكه، بو رفتارهاي كنش

ـبكه بـه درون آن وارد و پـس از           نخست اينكه، . در اينجا چند نكته داراي اهميت است        اطالعات بيرون از ش

ـبكه و       . آيدط اعضاء، به عنوان اطالعات شبكه در مي       پردازش آن توس   ـبكه تحـت تـأثير ش دوم اينكه، اعضاي ش

١- Collins
٢- Turner
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ـبكه        هايي كه در شبكه دارند، نگرش     موقعيت ـا آن موقعيتـشان در ش هايشان شكل گرفته و رفتارهايشان متناسب ب

ـاي خـود صـحبت خ     سوم اينكه، هويت افراد تحت تأثير شبكه  . است . واهـد شـد  هاي اجتماعي اسـت كـه در ج

ـبكه    . شودهاي اجتماعي مرتبط مي    اجتماعي شبكه  ةاي با سرماي  تمامي اين مباحث به گونه     ـا    افراد در درون ش ـا ب ه

ـبكه      ،  )109: 2001لين،  ( اجتماعي شبكه همچون اطالعات و امكانات گوناگون       ةاستفاده از سرماي   كـه دارايـي ش

ـاي  بنابراين بحث پيرامون شبكه. كنندد استفاده مي هاي خو ، در راستاي بيشينه كردن فرصت     )22همان،  (هستند   ه

.خوردهاي اجتماعي درون شبكه گره مياجتماعي با بحث در مورد سرمايه

ـاعي كـه منجـر بـه شـكل     اما مكانيزم درهم كنش بين افراد در شبكه    پارچـه شـدن   گيـري  و يـك  هاي اجتم

ـاي بـر هـم كنـشي و     توان با استفاده از زنجيـره يشود را مها و در نهايت پيوند بين سطح خرد و كالن مي      شبكه ه

ـاعي     ةها به گون انسان به باور وي،  . مناسكي كالينز توضيح داد     ذهني در پي دستيابي به بيـشترين حـد منزلـت اجتم

هاي ديگري كـه  شان در اين زمينه بستگي به منابعي دارد كه خود در اختيار دارند و نيز منابع آدم                ييهستند و توانا  

ـامل          ) 1: چهار نوع منابع در اختيار افراد است كه عبارتنـد از          . سروكار دارند ها  آنبا ـادي تكنيكـي كـه ش ـابع م من

قدرت بدني و جذابيت جسمي كه در روابـط         ) 2شود،  هايي همچون سواد و مانند آن مي      دارايي، ابزار و مهارت   

ـا   تعداد ) 3، )160: 11991واالس و ولف،(كندشخصي نقش مهمي بازي مي     ـا  آنو انواع مردمي كـه ب ـاس  ه تم

ـابعي كـه مـردم در ذخيـره        ) 4 و   به امكان براي كاالهاي مادي و پايگاه گفتگو دارند،        ها   آن دارند و بنابراين، با    من

: 1991؛ واالس و ولـف،      444 :1986ترنـر،   ( براي درخواست همبستگي عاطفي دارا هـستند       2هاي فرهنگي شيوه

16(

ـايان    كنش. كندنوان منابع فرهنگي يا سرمايه فرهنگي ياد مي     كالينز از اين منابع به ع      ـادي ش ـابع م گراني كه من

ـا   ها  آنتوانند در برابر فشارهاي مادي مقاومت كنند و حتيتوجهي دارند مي   ـا آنه ـازند، ام ي كـه  يرا دگرگون س

ـيط   ها افكار و اعمالشان بيشتر از ا      منابع اندكي در دسترس دارند، به احتمال زياد انديشه         فراد دسته باال در تـأثير مح

هايشان مـشابه   برابر باشند و انگيزهياما هنگامي كه در سطوح فردي داراي سرمايه فرهنگ       . شودماديشان تعيين مي  

1986ترنر، (شان را افزايش دهند توانند سرمايه فرهنگي  باشد، براي مثال در محاوره ميان دوستان، همه شركاء مي         

كوشند تا افراد ي كه منابع را تحت نظارت خود دارند به احتمال زياد مي       يقعيت نابرابر آنها  ، ولي در مو   445-44:

١- Wallace & Wolf
٢ - Cultural Device.
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ـا   . كندكالينز دو سطح خرد و كالن را از هم تفكيك مي    . فاقد منابع را استثمار كنند     به نظر وي در سطح كـالن م

. )1995لينز،  اكـ (شـوند داده مـي   نسبي در فضا و مكان تشخيص        ةهاي ارتباطي علّي هستيم كه به گون      داراي الگو 

كند كه عبارتند از پراكنـدگي افـراد   كالينز براي آنكه از سطح خرد گامي فراتر نهد از سه متغير كالن استفاده مي  

ـا رخ مـي                    ـاعي و برخورده ـاني كـه فرآينـد اجتم  و تعـداد افـراد درگيـر در         دهـد در فضاي فيزيكـي، مـدت زم

ـتالف  ينـد شـكل   بـه نظـر وي فرآ     ). 1981لينز،  اك(هاتماس ـنش متقابـل      1گيـري و ائ  اعـضاء بايـد در موقعيـت ك

.هايي گفتگوست اصلي چنين موقعيتگيرد و فعاليتشكل

ـيو ةبرخي از مطالعات انجام شده نشان دهند        زنـدگي بـه عنـوان يكـي از عناصـر فرهنگـي       ة آن هستند كه ش

ـنش     هاي ا تواند در ايجاد شبكه   مي) 120: الف: 1378گيدنز،  (جهاني شدن    گـران نقـش    جتماعي و روابط بين ك

ـاالت               بر همين مبنا در مطالعه    . داشته باشد  اي كه المونت و همكارانش بر روي مرزهاي فرهنگي و اخالقـي در اي

ـاي   متفاوت، نقش مهمي در مجموعـه      2هاي زندگي اند، دريافتند كه مشاركت مردم در شيوه      متحده انجام داده   ه

ـاي فرهنگـي تـأثير مـي                فرهنگي دارد و اين امر بر مرزه       المونـت و   (گـذارد اي فرهنگي دارد و اين امـر بـر مرزه

ـا الزم بـه ذكـر    ة اجتماعي در سطور باال به گون  ة پيرامون شبك  .)31996ديگران،  مفصل صحبت شده، اما در اينج

 از يـك  .گيرد اجتماعي، اشكال گوناگوني را در بر ميةاست كه اعتماد اجتماعي به عنوان يكي از اجزاي سرماي        

ـازمان      4توان از اعتماد قـوي  سو مي  ـات در س ـاد كـرد كـه اغلـب اوق ـاالي بـستگي      ي ـات ب ـا درج ـاي ب  وجـود  5ه

ـانواده، قبيلـه،       ها مـي  از اين نوع از سازمان    ). 61997؛ نيوتون، 2002ك و سله،    ي؛ ولب 1988لمن،  ك(دارد تـوان از خ

ـازمان ادي سبب ميغالب شدن چنين اعتم. نام بردها  آن هاي دوستان و مانند   جرگه ـا  شود كه افراد درون اين س ه

ـا بـي             ةديگر درج نسبت به يك   ـاال   بااليي از اعتماد را داشته باشند و اين امكان نيز وجود دارد كـه ب ـادي ب يي اعتم

ـات              چنين يك . نسبت به افراد خارج از آن همراه باشد        ـا گسـست از اجتماع پارچگي درون سازماني بـه همـراه ب

ـان       خدشه) مشاركت(به كنش گروهي در راستاي رسيدن به اهداف مشترك          تواند  بيروني مي   وارد كرده و به بي

ـار   يكةتواند در سطح جامعه نيز پديدهمين امر مي  . ديگر امر تسهيل كنش گروهي را مانع شود        پارچگي را دچ

ـاعي    نام بر  7توان از اعتماد رقيق يا متوسط      از سوي ديگر مي    ).2002ك و سله،    يولب(مشكل كند  د كه اعتماد اجتم

١- Coalition.
٢- Lif style clusters. 
٣- Lamont,et al
٤- Thick. 
٥ - Clousure.
٦ - Newton
٧- Thin. 
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ـند شناسند، و يا همـديگر را در اصـل نمـي   ديگر را به خوبي نميتعميم يافته بين افرادي است كه يك    ايـن  . شناس

هاي شخصي افراد در آن موقعيـت     تر از ويژگي  چنين اعتمادي مبتني بر اين فرض است كه ساختار موقعيت مهم          

).همان(است

ـاني شـدن  ( آن ةو نوع تشديد شد   به نظر گيدنز در فرآيند مدرنيته        ـا پديـد   ) جه ـا ب ـا كنـدگي روبـرو    ةم  از ج

به بيان ديگر با تخصيص يا ترميم روابط اجتماعي از جا . شوداين مفهوم با مفهوم باز جاگيري تكميل مي   . ايمشده

اي رسيدن بر). 95-94: 1377گيدنز، (مكاني محلي تطبيق يابدـ  كه با شرايط زماني ه ايكنده شده است، به گون 

در . شودهاي تخصصي مطرح ميهاي نمادين و نظامبه اين وضعيت به نظر گيدنز، توانايي اعتماد در رابطه با نشانه

ـان (د باشـ هايي كه به نوعي مسئول هستند، نمياين نوع از اعتماد نيازي به روبرو شدن با افراد يا گروه     در ). 99:هم

هاي تخصصي دخيـل در     تواند از نظام  جهاني شده باشد، هيچ كس نمي     هاي مدرنيته   شرايطي كه بسياري از جنبه    

ـات رو در  بنابراين در چنين وضعيتي افراد بايد همان     .  كامل دوري كند   ةنهادهاي مدرن به گون    گونه كه در ارتباط

 نظام انتزاعي ي اعتماددانند كه منبع واقعكنند، در اينجا نيز اعتماد كنند گر چه همگان مي        رو به ديگران اعتماد مي    

هاي آن پر مخاطره بودنش  نوين است كه يكي از ويژگي      ةاين وضعيت مربوط به جامع    ). 101-100:همان(است

ـاي انتزاعـي ويـژه، در    رويكردهاي اعتماد يا عدم اعتماد به نظام"دارد، البته، همچنان كه گيدنز اذعان مي    . است ه

ـين دانـش    قابل دسترس معرض تأثير شديد از تجارب ما در نقاط          ـاي بـه روزي قـرار دارنـد كـه از راه       و همچن ه

ـان  ("گيرنـد خصصان فني قرار ميهاي عادي و نيز متهاي ارتباطي و منابع ديگر در دسترس آدم     رسانه .)108:هم
:باشندهاي تحقيق به شرح زير ميبر اساس چارچوب نظري و مطالعات پيشين مدل نظري و فرضيه

مدل نظري تحقيق

عيتيمتغيرهاي جم

سرمايه فرهنگي

هاي اطالعاتي و فناوري
ارتباطي نوين

سرماية اجتماعي
آگاهي نسبت به قوانين و 

مقررات

نگرش نقش جنسيتي

آگاهي نسبت به جهاني شدن
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هاي تحقيقفرضيه

.بيشتر استها  آن اجتماعيةهنگي زنان بيشتر باشد، سرماي فرةهر چه سرماي)1

ـاعي ةهر چه استفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي توسط زنان بيـشتر باشـد سـرماي          )2 ـا   آن اجتم بيـشتر  ه

.است

.بيشتر استها  آن اجتماعيةتر باشد، سرماي زندگي زنان مدرنةهر چه شيو)3

.بيشتر استها  آن اجتماعيةمقررات بيشتر باشد، سرمايهر چه آگاهي زنان نسبت به قوانين و )4

.بيشتر استها  آن اجتماعيةگراتر باشد، سرماي جنسيتي زنان تساوي- نقشهر چه نگرش)5

.بيشتر استها  آن اجتماعيةهر چه آگاهي زنان نسبت به جهاني شدن بيشتر باشد، سرماي)6

ـان    ةو سرماي ) هاي ازدواج  پدري، سال  ةوادسن، تعداد فرزندان، بعد خان    (بين متغيرهاي جمعيتي    )7  اجتماعي زن

.رابطه معنادار وجود دارد

روش پژوهش

ـتفاده شـده       نامهپرسشاز . اين پژوهش بيشتر مبتني بر روش پيمايشي بوده است          بـه عنـوان ابـزار پـژوهش اس

ـار عينـي،    نامهپرسشهاي پرسش. است ـاگون رفت ـاد گون ـاي افـراد و ويژگـي   نگـرش ، حاوي ابع ـاي فـردي   ه ه

ـيراز و           45 تا   16 آماري اين پژوهش زنان بين سنين        ةجامع. يان است گوپاسخ  سال ساكن در شـهرهاي تهـران، ش

كم كالس سوم راهنمايي را گذرانده      گزينش به اين دليل بود كه دختران نوجواني كه دست         . استهبان بوده است  

ـا         45باشند، در نمونه وارد شوند و از سوي ديگر زنان با پيشينه   ـني قـرار داديـم ت ـايي شـرط س  سال را نيـز حـد نه

ـا   آنتوانـد بـر روي هويـت      را كه مي  ) 37 و 16: 1382انجمن پزشكي بريتانيا،    (تأثيرهاي يائسگي    اثـر بگـذارد،   ه

ـا    آن هاي جهاني شدن بوده و هويت      كمتر تحت تأثير عامل    ،كمينه كنيم، فزون بر اين سنين باالتر       ـيش     ه كـم و ب

ـني مـورد نظـر بـه     بر اين اساس جمعيت زنان شهرهاي تهران، شيراز و استهبان در گروه          . تثبيت شده است   هاي س

. بوده است9698، 387/140، 000/622/1ترتيب 

ةشيو.  مصوب شهرهاي مورد مطالعه بود     ةچارچوب نمونه محدود  . گيري تحقيق خانواده است     واحد نمونه 

گيـري   حجم نمونه پژوهش از روش نمونهةپژوهش براي محاسبدر اين . اي بود گيري تصادفي چند مرحله   نمونه

٪ 95، ضريب اطمينان ±4 گزينشي براي شيراز با ضريب پايايية نمون).446-447: 1978لين، (لين استفاده شد
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اي آنكه به  نفر بود و بر600برابر با  ) فرض باالترين حد واريانس در جمعيت     ( درصد 50-50و واريانس جمعيت    

نامهپرسش710هاي شهر شيراز به نامهپرسش تكميل شده در شيراز برسيم، تعداد        نامهپرسشكسب اين تعداد از     

ـان  ±3در تهران با ضريب پايايي. دست آمده  بنامهپرسش706رسانده شدند كه از اين ميان    95، ضريب اطمين

در تهـران نيـز بـه جهـت     .  نفر بـود   1065درصد تعداد نمونه گزينشي برابر با       50-50درصد و واريانس جمعيت     

ـابراين تعـداد           نامهپرسشآنكه اين امكان وجود داشت كه در هنگام توزيع برخي از             ـا برگـشت داده نـشوند، بن ه

ـان  گوخپاسـ  از سوي    نامهپرسش1147 بود كه از اين ميان       نامهپرسش1200هاي توزيع شده برابر با      نامهپرسش ي

ـان     ±5با ضريب پايايي  در استهبان، . برگردانده شدند  ـانس جمعيـت      ٪95، ضريب اطمين  درصـد،   50-50 واري

 در سطح شهر توزيع شد كه از ايـن  نامهپرسش400 تعداد ،نامهپرسشبراي رسيدن به اين تعداد      .  بود 370برابر با   

ـان سـه شـهر    . يان برگشت داده شدگوخپاس توسط   نامهپرسش375ميان تعداد    علت تفاوت ضريب پايايي در مي

.ناهمگوني متفاوت در درون هر شهر بود

تعريف مفاهيم

متغير وابسته
. دهـد  وجود دارد، نـشان مـي      1ها پيوند اجتماعي را كه در اجتماع      ة اجتماعي درج  ةسرماي:  اجتماعي ةسرماي

كننـد و   ها، هنجارها و اعتماد اجتماعي را بر قرار مـي         كند كه شبكه  ياين مفهوم به فرآيندهاي بين مردمي اشاره م       

ـين و ديگـران،   مك(كننـد  را براي منفعت متقابل تسهيل مـي 3 و تعاون 2هماهنگي ـاريفي از گيـدنز،   ). 2003ل در تع

ـاعي از مؤلفـه             شده است، منابع، شبكه    ارايهپاتنام، كلمن و سايرين      ـاد اجتم ـا و اعتم ـاعي، هنجاره ـاي  هاي اجتم ه

ـابع،               . آينداصلي سرمايه اجتماعي به تعداد مي      ـاعي يعنـي من در اين پژوهش سه مؤلفه از چهار مؤلفه سرمايه اجتم

:شبكه و اعتماد اجتماعي مورد سنجش قرار گرفتند

ها ، پرسش4 منبعةتعدادي سؤال توليد كنند) 1: به كار گرفته شدة اجتماعي افراد سه روي ةبراي سنجش سرماي  

منابع كسب اطالعات مورد نياز زندگي، منابع كسب اطالعات براي جستجوي كار و منابع كسب شـغل          در مورد   

١ - Communities.
٢ - Coordination.
٣ - Co-operation.
٤- resource generators. 
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ـتي از موقعيـت       1ي موقعيت هاي توليد كنند  پرسش) 2براي افراد شاغل   ـا را     كـه فهرس ـا از    .  دادنـد  ارايـه ه در اينج

ها  آن ، آشنايان و همسايگان   يان خواسته شد كه تعداد افرادي كه در ميان خويشاوندان نزديك، دوستان           گوپاسخ

.داراي مشاغل نظامي، اداري در سطوح گوناگون، فني و تخصصي هستند ذكر كنند

هاي تخصصي تقـسيم    از آنجا كه گيدنز اعتماد اجتماعي را به دو گروه اعتماد به افراد خاص واعتماد به نظام                

ـايي ايـن گـروه           ، در اين پژوهش براي سنجش اعتماد به ا        )95: 1377گيدنز،  (كرده است  ـاص كـه پاي ـا   فراد خ ه

ـاير گـروه          ارزيابي شد،  ـازند   مالحظه شد كه با حذف خانواده پايايي س ـاي س ـاص بـه       ةه ـاد بـه افـراد خ 7/0 اعتم

، مجلـس  )راديـو و  تلويزيـون ايـران   (صدا و سيما    : هاي تخصصي اعتماد به   براي سنجش اعتماد به نظام    . رسدمي

ـانه  امي و امنيتـي،   گذاري، نيروهاي نظامي، انتظ   قانون ـاي داخلـي      رس ـا و  ماننـد روزنامـه   (ه كليـسا،  (، مـسجد    ...)ه

هاي هاي دانشگاهي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان         ، دستگاه قضايي، تشكل   ...)كنيسه

.پرسيده شد...) نهاد رياست جمهوري و(دولتي

ـاص و           ها مشخص شد كه اعتماد اجتماعي     نامهپرسشآوري  پس از جمع   ـاد بـه افـراد خ  در هر دو بعـد اعتم

ـاي          هاي تخصصي تا حد زيادي ضعيف است و همچنين آزمون         اعتماد به نظام   هاي بعـدي نـشان داد كـه متغيره

تواننـد سـرمايه   بهتـر مـي  هاي تخصـصي دست آمده از اعتماد اجتماعي به نظام     ه  مورد بررسي بدون ادغام نتايج ب     

ـاعي را در       را به ذهن متبادر مي     وردهاي باال فوق اين ايده    اگر چه م  . اجتماعي را تبيين كنند    ـاد اجتم كرد كـه اعتم

ةهاي بعدي و به ويژه مدل رگرسيوني از سرماي تحليلةهر بعد از سرمايه اجتماعي حذف نماييم، اما در انجام ادام     

ـاد بـ      . اجتماعي استفاده شد كه شامل اعتماد اجتماعي به افراد خاص بود           ـا اعتم ـام  در اينج ـاي تخصـصي از     ه نظ ه

.كرد اجتماعي تضعيف ميهاي كارآمد بر سرمايه كامل توان پيشبيني عاملةمحاسبات خارج شد زيرا به گون

ـار و در  ، پدر، مادر و شوهر وي و منابع و شبكه         گوپاسخبنابر اين در اين پژوهش، منزلت شغلي         هاي در اختي

ـاد ا             ـاص مـي            دسترس فرد و همچنين تعـدادي سـؤال كـه اعتم ـنجيدند   فـراد را نـسبت بـه افـراد خ ـاد بـه    (س اعتم

. براي سنجش سرمايه اجتماعي استفاده شده اسـت ) وطنانها و هم خويشاوندان، دوستان، همسايگان و هم محلي     

.  سنجيده شده استةاين متغير در سطح فاصل

١ -Position generators.
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متغيرهاي مستقل

ـتفاده از    ه قرار گرفته  هايي كه براي فرآيند جهاني شدن مورد استفاد       شاخص:جهاني شدن  ـارت از اس اند عب

ـاي نقـش   زندگي، آگاهي نسبت به قـوانين و مقـررات، نگـرش      ة شيو هاي اطالعاتي و ارتباطي نوين،    فناوري -ه

.باشندجنسيت، آگاهي نسبت به جهاني شدن مي

ـادر بـه         ها و توانمندي   مهارت ة فرهنگي مجموع  ةسرماي: فرهنگي ةسرماي  عمـل بـه   هايي است كه افـراد را ق

. گيردها و دانش كسب شده در افراد شكل مي فرهنگي در مهارتبر اين اساس سرمايه. سازدهاي نوين مي  شيوه

ـان، والـدين  گوپاسـخ براي سنجش ايـن متغيـر ميـزان تحـصيالت        ـا   آني ـتن همـسر، ميـزان     ه و در صـورت داش

ةدر مطالعـ . گيري و به صورت يك متغير تركيبي مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت           نشان اندازه تحصيالت همسرا 

.اي سنجيده شده استحاضر اين متغير در سطح فاصله

اي كم و بيش جامع از عملكردهاست كه فرد   زندگي مجموعه  ةبه باور گيدنز شيو   : زندگي ةسبك يا شيو  

سازند، بلكه روايت خاصي را هم كه وي ازهاي جاري او را برآورده مي    گيرد چون، نه فقط ني    را به كار مي   ها  آن

ـاور وي     ). 120: 1378گيـدنز،   (سازد  براي هويت شخصي خود بر گزيده است در برابر ديگران متجسم مي            بـه ب

يكي از پيامدهاي وضعيت تجدد براي فرد در زندگي روزمره اين است كه شيوه زندگي براي فرد در شرايط ما                    

هاي فاضلي با بررسي نظريه). 119: همانجا(شود  يابد و براي فرد عامل امر اجتناب ناپذير مي        نت اهميت مي  بعد س 

ـبك     اند، شاخصگوناگون كساني كه بر روي سبك زندگي كار كرده       هاي متنوعي كه بـراي انـدازه گيـري س

) 3هاي فراغـت،    فعاليت) 2،  مصرف فرهنگي ) 1: بندي كرده است  كار رفته است را به شرح زير طبقه       ه  زندگي ب 

ـانوادگي، الگـوي                 شاخص ـار خ هاي پراكنده كه شامل مديريت بدن، الگوهاي خريد، نام گذاري كودكان، رفت

براي مثال رفتن به سينما و تئاتر، گوش دادن به موسيقي خواندن كتاب ، روزنامـه و مجلـه،              . شودمصرف غذا مي  

ـاي فرهنگـي بـه شـمار           در انواع فعاليت  هاي تصويري و شركت     ديدن تلويزيون و رسانه    هاي هنري از كاركرده

.آيندمي

ـا هـر فعاليـت         اگر چه گاهي مصرف فرهنگي خود مي       تواند بخشي از فعاليت اوقات فراغت به شمار آيد، ام

ـام نمـي        . فراغتي مصرف فرهنگي نيـست     ـات فراغـت انج برخـي از  . شـود مـصرف فرهنگـي نيـز هميـشه در اوق

به شمار آمده و مورد استفاده شده اسـت،         ها   آن  شاخص سبك زندگي از    ةراغت كه به منزل   هاي اوقات ف  فعاليت

ـادات    . هاعبارتند از ورزش و بازي، رفت و آمد با دوستان، بازديد از نمايشگاه            مديريت بدن نيز اشاره بـه انـواع ع
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بهداشت و سالمت بدن دارد     هاي مديريت   ها و همچنين شيوه   لباس پوشيدن، آرايش موي سر و استفاده از پيرايه        

ـات فراغـت    گويه كه فعاليت15 زندگي  ة در اين تحقيق براي سنجش شيو      ).128-127: 1382فاضلي،  ( هاي اوق

ـازي،   (و مديريت بدن  ...) ها، سينما رفتن، با دوستان،      گشت و گذار در خيابان    ( حركات آيروبيك، تاتو، بـدن س

اند و از ها درگير بودهكردند كه بيشتر در اين فعاليتكساني دريافت را   باالتر ةنمر. انتخاب شد ...) آْرايش، سونا،   

در نهيات اين متغير در     .  بوده است  75/0ها برابر با    ضريب آلفاي اين گويه   . كردندتر استفاده مي  هاي مدرن سبك

.اي سنجيده شده استسطح فاصله

ـايي      هايي مـي   آن فناور  ةل هم ها شام اين فناوري : 1هاي اطالعاتي و ارتباطي نوين    فناوري شـود كـه توان

ـام    گران انساني، بين انسان   پرداختن به اطالعات را دارند و اشكال گوناگون ارتباطات را ميان كنش            ـا و نظ ـاي  ه ه

ـا ميـزان     ). 1385نـوري،   مقـدس و خواجـه    (كننـد   هاي الكترونيكي را تسهيل مي    الكترونيكي و ميان نظام    در اينج

از رايانه، اينترنت و مشتقات آن همچون چـت، پـست الكترونيكـي، موبايـل و مـشتقات آن                  ) به ساعات (استفاده  

براي سنجش ايـن متغيـر تركيبـي، از تعـدادي           . ، و در نهايت ماهواره مورد سنجش قرار گرفتند        2همچون پيامك 

ـا متغيـر بـ   . سنجد، استفاده شدرا ميها  آن هاي استفاده از  هايي كه ميزان ساعت   پرسش دسـت آمـده در   هدر اينج

.اي بودسطح فاصله

هاي اطالعاتي هايي هستند كه پيش از پيدايش فناري      هاي جمعي رسانه  منظور از رسانه  :3هاي جمعي رسانه

ـا  . توان در اين گروه راديو و تلويزيون داخلي را نام بردبراي مثال مي . اندوجود آمده ه  و ارتباطي نوين ب    همچنين ب

ـايل يـك  تفاده از ويدئو نيز بيشتر با اين وسايل هم     توجه به آزمون پايايي اس     ـا  خواني داشت و بنابر اين با اين وس ج

اين متغير نيـز  . در اينجا نيز تعداد ساعات استفاده محاسبه شده است. هاي جمعي را ساختجمع شد و متغير رسانه  

.اي سنجيده شده استدر سطح فاصله

 تالقي و محل گردهمايي قدرت      ة گفتمان نقط  ةوكو محدود  به نظر ف   :آگاهي نسبت به قوانين و مقررات     

ـانون       خاص تاريخي، مجموعه   ةهر دور . و دانش است   ـين             اي از قواعـد و ق ـلبي را دارد كـه مع ـابي و س ـاي ايج ه

ةمجموعـ . تـوان بحـث كـرد     چه چيزهايي نمـي    ةتوان بحث كرد و در بار      چه موضوعاتي مي   ةكند كه در بار   مي

دسـت  ه بندي دانايي بـ آورند و از تركيب نظام سخن در هر دوره، صورتا به وجود مي ها ر  سخن ها، نظام سخن

١ - ICT.
٢ - SMS.
٣ - Mass media.



145 اجتماعي زنانةشدن و سرمايجهانيشمارة دوم

ـان   ). 12-11: 1381 مترجم بر برنز،     ةاحمدي، مقدم (آيد  مي ـاي مهمـي كـه امـروزه در فرآينـد           برخي از گفتم ه

ـا        اند، گفتمان هاي مسلط تبديل شده   جهاني شدن به گفتمان    ـاي حقـوق بـشر و اشـكال مهـم آن حقـوق زن ن و ه

 حقـوق بـشر،   ةگيري گفتمان آگاهي زنان از مسئل براي اندازه ق پژوهش، يدر اينجا و بنابر عال    . باشندكودكان مي 

گيري اين براي اندازه . المللي در نظر گرفته شد    حقوق زنان و حقوق كودكان در منزل، در جامعه و در سطح بين            

ـاد شـ         ةمتغير تعدادي پرسش در بار     ـا    روي هـم ايـن پرسـش      .  شـده اسـت    ارايـه ده   آگاهي زنان از حقـوق ي ـا ب ه

ةهاي تشكيل دهندبر اين اساس ضريب آلفاي گويه. اندوجود آوردهه اي را بديگر جمع و يك متغير فاصلهيك

. بود80/0 گويه برابر 7طيف آگاهي نسبت به حقوق و قوانين براي سه شهر با 

ر راستاي رفع نابرابري جنسيتي، بر اثر گسترش      تساوي گرايي بين زن و مرد تالش د       :نگرش نقش جنسيتي  

امروزه بسياري از انديشمندان بر . المللي بوده استهاي محلي، ملي و بينهاي نوين توسط سازمانها و انديشهايده

ـاعي و           هاي توليد مثل كودكان، ساير نقش     اين باورند كه صرف نظر از نقش       ـاظ اجتم ها در جوامع به ويژه به لح

، 1ماسـون و اسـميت    (انداند، تعريف شده  ن كه حاكميت بالمنازع خود را در طول تاريخ حفظ كرده          توسط مردا 

داري بـر  هايي همچـون سوسياليـسم و سـرمايه       آن است كه ايدئولوژي    ة نشان دهند  مطالعات انجام شده،  ). 2003

دئولوژي نقـش   ايـ . )21999هيـون، (گذارنـد هاي نقش جنسيتي و حقوق زنان در سـطح خـرد تـأثير مـي              نگرش

ها در مورد زن و مرد است كه اعضاي جامعه درست، طبيعي و ها يا نظريهاي از ارزش   يكپارچه ةجنسيتي مجموع 

ـاي  هاي جنسيتي، تعـدادي گويـه كـه نقـش         جهت سنجش نگرش نقش   ). 32000رابسون،(پندارندمناسب مي  ه

 طيف نگـرش نقـش      ةهاي تشكيل دهند  بر اين اساس ضريب آلفاي گويه     .  شد ارايهكردند  مختلف را مطرح مي   

ـاد بيـشتري بـه       بـه دسـت    باالتر كـساني     ةنمر.  بود 75/0 گويه برابر    19جنسيتي براي سه شهر با        آوردنـد كـه اعتق

. سنجش شده استةاين متغير نيز در سطح فاصل. اندگرايي نقش جنسيتي داشتهتساوي

.  گويه تهيه شد   16 جهاني شدن تعداد     براي سنجش آگاهي زنان نسبت به     :آگاهي نسبت به جهاني شدن    

بايـد قـوانين داخلـي را بـر     "، "رفت ايران بدون هماهنگي با سازمان هاي جهاني ممكن نيست         پيش"براي مثال   

 حل مشكالت زنان ايراني در گرو ارتباط  با سازمان هاي جهاني زنان مي      "،  "المللي تنظيم كرد  اساس قوانين بين  

. بود70/0 طيف آگاهي نسبت به جهاني شدن برابر ةهاي تشكيل دهند آلفاي گويه بر اين اساس ضريب"باشد

١- Mason & Smith
٢- Heaven
٣- Robson
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. )1988كلمـن،  (شـود  مالي از روي ثروت ياد درآمد خانواده سنجيده مي        ةبه باور كلمن سرماي   :  مالي ةسرماي

كـه توسـط   ي ة خدمات است، كه عين رقم ماهيانـ ارايه مالي مقدار پول دريافتي در ازاي     ةدر اين پژوهش سرماي   

. گيري شده استاي اندازهاين متغير در سطح فاصله. شودآيد، محاسبه مي ميبه دستاعضاي خانواده 

هاي تحقيقيافته

ـا  . يان را بررسي كرده است    گوپاسخ اجتماعي   ة ميانگين بين محل سكونت و سرماي      ة مقايس 1ةجدول شمار  ب

. دار بـوده اسـت  ها معني آن تفاوت ميانگين٪95يش از و سطح اطمينان ب) F = 169/3( جدول   Fتوجه به مقدار    

بيش از زنان دو شهر ديگر بـوده  ) 83/32= ميانگين (ها سرمايه اجتماعي زنان استهباني همچنين با توجه به ميانگين 

ـا     ها معنادار است و يا ميانگين  ميانگين ةاما از آنجا كه مشخص نبود تفاوت بين هم        . است ـاي برخـي از شـهرها ب ه

ـتفاده شـد  1دار فيـشر  ديگر تفاوت معناداري دارند،از آزمون كمترين تفاوت معني    يك چنانكـه مـشاهده   هـم .  اس

 اجتماعي زنان شهر شيراز با دو شهر ديگر تفاوت معناداري وجود دارد اما بين دو شهر تهـران    ةشود بين سرماي  مي

ـاعي از مولفـه     ةا كـه متغيـر سـرماي      از آنجـ  ). 2ةجدول شمار (و استهبان تفاوت معناداري وجود ندارد        ـاي   اجتم ه

ـاخته شـده اسـت، لـذا مـي         تـوان ايـن   مختلفي همچون اعتماد به اشخاص، منابع اطالعاتي مختلف و ماننـد آن س

ـا  ة آنها در استهبان و يا برخي ديگر در تهران موجب شده است تا نمـر    احتمال را داد كه وجود برخي از مولفه        ه

.  ديگر نزديك شودكاعي به ي اجتمةرا در متغير سرماي

يان بر گوپاسخ اجتماعي بدون ادغام با اعتماد اجتماعي ة آزمون تفاوت ميانگين سرماي-)1 (ةجدول شمار

حسب محل سكونت

انحراف ميانگينتعداد موردهامتغير
استاندارد

خطاي انحراف 
استاندارد

مقدار 
F

سطح 
داريمعني

84336/3269/1037/0تهران

56017/3101/1042/0شيراز

27883/3227/1062/0استهبان

169/3042/0

١ - LSD.
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طرفه  آزمون دنباله تحليل واريانس يك-)2(جدول شماره 
)دار فيشركمترين تفاوت معني(

سطح معني انحراف معيارتفاوت ميانگينشهر

داري

شيراز                تهران

اناستهب

*1886/1-

*6649/1-

567/0

763/0

036/0

029/0

تهران                شيراز

استهبان

*1886/1

4763/0-

567/0

719/0

036/0

508/0

. معني دار است05/0 تفاوت ميانگين در سطح *

ـا   آنيت تأهـل يان بر حـسب وضـع   گوپاسخهاي   تفاوت ميانگين  ةدهندنشان) 3(ةجدول شمار  . باشـد مـي ه

ـند  اجتماعي بيشتري نسبت به افراد متأهل مـي ةشود، افراد مجرد داراي سرمايچنانكه مشاهده مي  هم ـانگين  . باش مي

ـيش از          . است) 6/19(بيش از افراد متأهل     ) 13/25(افراد مجرد    ـاوت در سـطح ب ـان    ٪99اين تف  = 000/0( اطمين

Sig (باشددار ميمعني .

يان بر حسب وضعيت تأهلگوپاسخ آزمون تفاوت ميانگين سرمايه اجتماعي -)3(ةجدول شمار

تعداد متغير
موردها

انحراف ميانگين
استاندارد

خطاي انحراف 
استاندارد

سطح Tمقدار 
داريمعني

75613/2507/1037/0مجرد

8746/1963/828/0متأهل
29/12000/0

ـاغل              ة كه افراد شاغل از سرماي      آن است  ةدهند حاضر نشان  ةمطالع  اجتماعي بيـشتري نـسبت بـه افـراد غيـر ش

دار است  اطمينان معني٪99دهد كه اين تفاوت در سطح بيش از  نشان مي )4(ةجدول شمار . باشندبرخوردار مي 

)000/0 = Sig.(
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اليان بر حسب وضعيت اشتغگوپاسخ آزمون تفاوت ميانگين سرمايه اجتماعي -)4(ةجدول شمار

تعداد متغير
موردها

انحراف ميانگين
استاندارد

خطاي انحراف 
استاندارد

مقدار 
T

سطح 
داريمعني

40239/2829/945/0شاغل

131694/1989/825/0غير شاغل
75/16000/0

با شناختي را    نتايج آزمون همبستگي بين برخي از متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيت           )5(ةجدول شمار 

ـاي سـن       چنانكه مـشاهده مـي  هم. دهد اجتماعي نشان مي  متغير سرمايه  ـاي جمعتـي، متغيره ـان متغيره شـود، از مي

ـته  معنـي ة اجتماعي رابطةهاي ازدواج، بعد خانوار پدري با متغير سرماي ، تعداد فرزندان، سال   گوپاسخ . انـد دار داش

ـيش از        دار   معني ةرابطها   آن  اجتماعي ةبين سن زنان و سرماي     ـان وجـود دارد  ٪99و معكوسي در سـطح ب .  اطمين

ـاعي ةبه بيان ديگر زنان متأهل با افـزايش سـن، سـرماي   . باشددار نميالبته با كنترل متغير تأهل اين رابطه معني     اجتم

ـان  در مسائل خانواده و به ويژه فرزندانها  آنه بيشترايد دليل اين امر درگير شدن هر چ    ش. شودكاسته مي ها  آن ش

ـان رابطـ     ةهمچنين با كنترل وضعيت تأهل مشخص شد كه بين تعـداد فرزنـدان و سـرماي               . باشدمي ـاعي زن ة اجتم

ـان    . باشـد  پيشين مي  ةاين امر خود مؤيد رابط    .  اطمينان وجود دارد   ٪99دار معكوسي در سطح بيش از       معني بـه بي

هاي ازدواج  سال. شودكاسته مي ها   آن  اجتماعي ةديگر هر چه زنان داراي تعداد فرزندان بيشتري باشند، از سرماي          

ـال .  اجتماعي زنان داراي رابطه بوده استةاز ديگر متغيرهاي جمعيتي است كه با سرماي     ـاي ازدواج  هر چه از س ه

در نهايت بعد خانواده پدري آخرين متغيـر جمعيتـي         . شودكاسته مي ها   آن  اجتماعي ةزنان بگذرد از ميزان سرماي    

ـيش از          معني  اجتماعي كل زنان اعم از مجرد و متأهل داراي رابطه          ةرماياست كه با س    ٪99دار مثبتـي در سـطح ب

انـد   اجتماعي بيشتري برخوردار بـوده     ةاند، از سرماي  هاي پر جمعيت رشد كرده    افرادي كه در خانواده   . بوده است 

). )4(ةجدول شمار(

ـاوري      شدن، آمتغيرهاي نقش جنسيتي، آگاهي نسبت به جهاني   ـتفاده از فن ـاهي نـسبت بـه قـوانين، اس ـاي  گ ه

طـور كـه    همان. باشندشدن مي هاي زندگي متغيرهايي مرتبط با جهاني     اطالعاتي و ارتباطي نوين و همچنين شيوه      

ـاعي داراي رابطـ     ة اطمينان با متغيـر سـرماي      ٪99شود، متغيرهاي فوق همگي در سطح بيش از         مشاهده مي  ة اجتم

شدن باشند، از سرمايهيند جهانيآبيان ديگر هر چه زنان بيشتر تحت تأثير فر ). 4ةجدول شمار (باشند  دار مي معني



149 اجتماعي زنانةشدن و سرمايجهانيشمارة دوم

ينـد هـستند، بيـشتر بـه        آرسد كه زناني كه تحت تأثير ايـن فر        چنين به نظر مي   . اجتماعي بيشتري برخوردار هستند   

. هستندها  آنانندها و مهاي اجتماعي به شكل انجمندنبال منابع اطالعاتي و ارتباطي و شبكه

ـيش از       معنـي  ة فرهنگي نيز داراي رابطـ     ة مالي و سرماي   ةهمچنين متغيرهاي سرماي   ٪99دار مثبتـي در سـطح ب

ـا متغيـر      ةدر اينجا الزم به ذكر است كـه سـرماي     . انداطمينان با متغير وابسته بوده      فرهنگـي بيـشترين همبـستگي را ب

ـيش    معنيةهاي جمعي نيز داراي رابطير رسانهدر نهايت، متغ.  اجتماعي داشته است  ةسرماي دار و مثبتي در سـطح ب

). همان جدول( اجتماعي بوده است ة اطمينان با متغير سرماي٪99از 

 همبستگي بين برخي از متغيرهاي مستقل با متغير وابستهة رابط-)5(ةجدول شمار
) اجتماعيسرمايه (

سرمايه اجتماعيسرمايه اجتماعي

217/0**سرمايه مالي-120/0**گوخپاسسن 

297/0**سرمايه فرهنگي-166/0**تعداد فرزندان

209/0**رسانه هاي جمعي-254/0**هاي ازدواجسال

319/0** زندگيةشيو258/0**بعد خانوار پدري

282/0**آگاهي نسبت به قوانين244/0**نقش جنسيتي

آگاهي نسبت به 

شدنجهاني

هاي اطالعاتي و ستفاده از فناوريا171/0**

ارتباطي نوين

**286/0

ـان   ة سرماي مرحله به مرحله براي متغير وابسته     ة نتايج تحليل چند متغيره را به شيو       6ةجدول شمار  ـاعي زن  اجتم

 فرهنگـي،   ة آن هستند كه از ميان متغيرهاي مستقل، هشت متغير سرماي          ةدهندهاي جدول نشان  داده. دهدنشان مي 

ـيو           آ ـاي  زنـدگي، نگـرش    ةگاهي نسبت به قوانين و مقررات، سرمايه مالي، سبك يا ش ـاً        ه  نقـش جنـسيتي و نهايت

. اندهاي جمعي به ترتيب وارد معادله شدهرسانه

ـيش از            .  فرهنگي است  ةاولين متغير وارد معادله، سرماي     .  اسـت  28/0همبستگي بين اين متغير و متغير وابـسته ب

ـاهي نـسبت بـه    . شود متغير وابسته توسط اين متغير تبيين مي   تغييرات ٪13بيش از    دومين متغير وارد در معادله آگ
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ة تغييرات متغيـر سـرماي     ٪8/19اين متغير به همراه متغير پيشين       . قوانين و مقررات مربوط به زنان و كودكان است        

. كندبيني مياجتماعي زنان را پيش

٪23بيني مـدل بـه      با ورود اين متغير به معادله، توان پيش       . ه شده است   مالي وارد معادل   ة سوم سرماي  ةدر مرحل 

ـارمين متغيـر       .  بر توان مدل افزوده شده است      ٪4/3با ورود اين متغير در معادله       . رسيده است  سبك زنـدگي چه

ـين  ٪9/2. كند تغييرات متغير وابسته را تبيين مي      ٪26با ورود اين متغير، مدل تحقيق       . وارد در مدل است     توان تبي

با ورود ايـن  . در پنجمين مرحله متغير نگرش نقش جنسيتي وارد معادله شده است   . مدل مربوط به اين متغير است     

.  تغييرات متغير وابسته مربوط به اين متغير بـوده اسـت         ٪2/1.  رسيده است  ٪27متغير به معادله توان تبيين مدل به        

٪28تـوان مـدل در ايـن مرحلـه نزديـك بـه       . د معادله شده اسـت هاي جمعي وار در آخرين مرحله متغير رسانه    

ـيش از                به طور . رسيده است   تغييـرات متغيـر   ٪28 كلي در مجموع اين مدل توانسته است با شش متغير مـستقل ب

. وابسته را تبيين كند

 متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون براي تبيين واريانس -)6(ةجدول شمار

ي زنان اجتماعةسرماي

مراحل ورود 

متغيرها
مقدار R2Rمتغير

F
Sig FBetaTSig. 

T

365/0133/081/198000/0282/036/11000/0 فرهنگيةسرماياول

دوم
آگاهي نسبت به 

قوانين
445/0198/010/159000/0162/042/6000/0

479/0230/016/128000/0177/042/7000/0 ماليةسرمايسوم

509/0259/078/112000/0148/064/5000/0 زندگيةشيوهارمچ

271/0271/053/95000/0113/053/4000/0نقش جنسيتينگرشپنجم

278/0278/041/82000/0088/059/3000/0هاي جمعيرسانهششم
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گيريبحث و نتيجه

ـان شـهرهاي    اجتماعي زنان را در تحت فةپژوهش حاضر عوامل مؤثر بر سرماي     رآيند جهاني شدن در بين زن

اي تركيبي مبتني بر آراء گيدنز در خـصوص  بر اساس نظريه  . تهران، شيراز و استهبان مورد مطالعه قرار داده است        

ـيه  ةهاي اجتماعي و سرماي كالينز، پاتنام و كلمن در مورد شبكه      جهاني شدن و همچنين آراء      اجتماعي هفت فرض

.  بـود  نامهپرسشآوري اطالعات   ابزار جمع . ژوهش با استفاده از روش پيمايشي انجام شد       اين پ . استخراج گرديد 

ـيش از  ة آن بود كه سرماي    ة آمده از تجزيه و تحليل دو متغيره نشان دهند         به دست نتايج    اجتماعي زنان استهباناتي ب

ـاوت    1يـشر دار فزنان شهرهاي تهران و شيراز است اما انجام آزمون روش كمترين تفاوت معني              نـشان داد كـه تف

ـين ايـن زن                ةميانگين سرماي  ـاوت ب ـيراز      اجتماعي زنان استهباني و تهراني معنا دار نبوده بلكه تف ـان شـهر ش ـا و زن ه

ـان تهرانـي را     ةدليل افزايش ميانگين سرماي   . باشدمي ـا زن  اجتماعي زنان استهباني نسبت به شيرازي و عدم تفاوت ب

ـيم،    ةاگر اين متغير را از سرماي. باشد اعتماد به افراد خاص مي     توان در افزوده شدن متغير    مي ـاعي حـذف كن  اجتم

زيرا منابع كسب اطالعات در زنان      .  اجتماعي زنان تهراني و شيرازي به ترتيب بيش از زنان استهباني است            ةسرماي

. تهراني و سپس شيرازي بيش از زنان استهباني بوده است

 معكـوس   ةرابطـ .  اجتماعي هستند  ةرد بيش از افراد متأهل در ايران داراي سرماي        مطالعه نشان داد كه افراد مج     

تواند اين امـر باشـد     از داليل اين وضعيت مي    . هاي ازدواج مؤيد اين رابطه هستند     متغيرهاي تعداد فرزندان و سال    

ـبك              ـاعي ةكه زنان متأهل درگير مسائل همسرداري و تربيت كودكان شـده و در نتيجـه ش ـا حـدود   ا هـ  آن اجتم ت

ـاعي داراي رابطـ     ة و سـرماي   گـو پاسـخ  حاضر متغير سن     ةدر مطالع . كندزيادي از اين بابت كاهش پيدا مي       ة اجتم

ـاعي افـراد   ةدهد كه با افـزايش سـن از ميـزان سـرماي           ديكستار نيز نشان مي    ةمطالع. معنادار و معكوس بودند     اجتم

به عنوان يكي از عوامل تـشكيل       ها   آن  كسب اطالعات  همچنين منابع . )78-79: 1995ديكسترا،  (شودكاسته مي 

ـتغال   ةاز ديگر متغيرهاي مرتبط با سرماي. كندكاهش پيدا مي  ها   آن  اجتماعي ة سرماي ةدهند  اجتماعي وضـعيت اش

.  اجتماعي هستندة آن است كه زنان شاغل بيش از زنان غير شاغل داراي سرمايةنتايج نشان دهند. زنان بوده است

ـبك       تواين مي  ـاعي هـستند  ةاند بر اين دليل باشد كه زنان شاغل بيش از زنان غير شاغل داراي اطالعات و ش .  اجتم

ـاغل بودنـد        داده ايـن درصـد در   . هاي حاكي از آن بودند كه درصد افراد مجرد شاغل بيش از افراد مجرد غير ش

.ميان افراد متأهل عكس بوده است

١ - LSD.
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 زندگي، آگاهي   ة شيو  جنسيتي، آگاهي نسبت به جهاني شدن،      نقش(متغيرهاي مرتبط با فرآيند جهاني شدن     

ـان داراي رابطـ       ةبا سـرماي  ) هاي اطالعاتي و ارتباطي   نسبت به قوانين و مقررات و استفاده از فناوري         ـاعي زن ة اجتم

منتظـر   ( اجتماعي در ايران بـود     ة اينترنت و سرماي   ة رابط ةدهندتحقيق منتظر قائم و تاتار نيز نشان      . داري هستند معني

 اجتماعي را ضعيف    ة بين متغيرهاي اطالعاتي و سرماي     ة�ِ شائوفل و شاه نيز اگر چه رابط       مطالعه). 1384قائم و تاتار،    

 حاضـر نيـز اگـر چـه در     ةدر مطالع. )2000 و شاه، شئوفل( وجود رابطه بين اين دو بود ةدانست، اما نشان دهند   مي

ـا   ة اجتماعي رابطةتي و ارتباطي نوين و سرماي     هاي اطالعا سطح آزمون دو متغيره بين فناوري       معنادار مثبت بـود ام

ـاي سـرماي     .  رگرسيوني شـود   ةاين متغير نتوانست در سطح تحليل چند متغيره وارد معادل          ـين متغيره ـالي،   ةهمچن  م

. دانـ دار بـوده  معنـي ٪99دار مثبت در سـطح حـداقل     معني ة اجتماعي زنان داراي رابط    ة فرهنگي با سرماي   ةسرماي

ـين تحـصيالت و   ة به رابطـ ةدر مطالع.  فرهنگي ميزان تحصيالت افراد بوده استةهاي متغير سرماييكي از مؤلفه   ب

). 1384پور و فيروزآبادي، ناطق( اجتماعي اشاره شده است ةسرماي

ـا ةترين متغيري كه سرمايتوان نتيجه گرفت كه مهم   بر اساس نتايج حاصل از آزمون چند متغيره مي         عي  اجتم

 فرهنگي، بعد خانوار، آگاهي نسبت به قوانين        ةمتغيرهاي سرماي .  زندگي بوده است   ةزنان را تبيين كرده است شيو     

ـاي  هاي نقش جنسيتي و رسانه    مالي، شهر محل سكونت، نگرش     ةو مقررات، سرماي   هاي جمعي به ترتيب متغيره

. انددوم تا هشتم وارد در معادله را ساخته

ـا متغيـر سـرماي          ة كلي رابط  به طور  ـاعي رابطـ  ةكلي مدل رگرسيوني با حضور هشت متغير فوق ب  نـسبتاً  ة اجتم

).2R= 2/36( بوده است٪36بيني تغييرات متغير فوق بيش از و قدرت تبيين مدل در پيش) R= 602/0(قوي
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