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   چکيده

بـر اسـاس ديـدگاه شـبكه،        . شـود  مي محسوب   يا  هر جامعه  تعامالت اجتماعي از عناصر بنيادين    

بـه منـابع و     هـا     آن شوند و فرد از طريق     روابط و پيوندها به عنوان سرمايه اجتماعي محسوب مي        

پـژوهش، مطالعـه سـرمايه      هـدف اصـلي ايـن       . يابـد   مـي در شبكه دسترسي     هاي موجود  حمايت

فرض بر آن است كـه زنـان و مـردان بـه دليـل                .باشد  مي اجتماعي شبكه زنان و مردان در تهران      

 فـاوت سـرمايه اجتمـاعي مت    راي  دا،  هـاي جنـسيتي    به دليل نـابرابري    اختار زندگي و  تفاوت در س  

 ي، تعـامل  )بکهترکيـب شـ    اندازه و ( ي در ابعاد ساخت   ،تفاوت در سرمايه اجتماعي شبكه    . باشند مي

بـا روش   در اين پژوهش كه      .باشد  مي مطرح) ها حمايت( يو کارکرد )  تماس، صميميت  يفراوان(

بر سـرمايه   ي  ا  زمينه يثير جنسيت و متغيرها   أ ت ،   و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است        پيمايش

تهـران   بـاالي  سـال بـه   ١٨جامعه آمـاري را افـراد   . ه است مورد آزمون قرار گرفت   شبكه ياجتماع

اي با احتمال متناسـب     گيري خوشه  نمونهبا روش    نفر است که     ٣٢٠حجم نمونه   . دهند  مي تشكيل

هـاي زنـان و مـردان از نظـر           يج پژوهش حاكي از آن است كه شـبكه        نتا .انتخاب گرديد با حجم   

اي ندارنـد، امـا از نظـر خـصوصيات           هاي قابـل مالحظـه     تفاوت)  شبکه اندازه و تركيب  (ساخت  

تر  و مردان انواع مردانه   ) عاطفي(تر حمايت    زنان انواع زنانه  . باشند  مي املي و کارکردي متفاوت   تع

 يافراد شـاغل و متاهـل سـرمايه اجتمـاعي بـاالتر           . کنند  مي را فراهم ) ياتمالي و اطالع  (حمايت  

 ييهـا  ها و محدوديت   سازد، فرصت   مي آنچه که شبکه روابط زنان و مردان را از هم متمايز          . دارند

زيـع برابـر امکانـات و       هاي جنـسيتي و عـدم تو        نابرابري  و ناشي از   مردان دارند است که زنان و     

  .باشد  ميها در جامعه فرصت

  . اجتماعي، سرمايه اجتماعي شبكه، جنسيت، حمايت اجتماعي روابطشبكه : كليديگانواژ
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  طرح مسأله
شـود كنـشگران بـا       موجـب مـي    و گـردد  هسته اصلي جامعه محسوب مي     روابط اجتماعي 

هاي خود را در ساختار جامعه تسهيل نمايند و از ايـن طريـق بـه                 گسترش پيوندهاي خود، كنش   

همه افراد در جامعه به نوعي در تالش براي برقراري ارتباط با ديگـران              . اهداف خود دست يابند   

  .هاي مختلف سرعت دهند باشند تا مبادالت خود را در زمينه مي

دهـد، اجتمـاع      مـي  جاي اي را در خود    سطح كالن كه تعامالت گسترده     رجامعه د  عالوه بر 

 .شود كه شبكه روابـط غيررسـمي فـرد اسـت      مطرح مي » ١اي اجتماع شبكه « تري با عنوان   كوچك

دارايـي فـرد    به عنوان سرمايه اجتمـاعي و  ٢تحليل شبكهنظريه  روابط و پيوندهاي اجتماعي بنابر    

ايـن پيونـدها     در هـاي موجـود    حمايـت  تواند به منابع و    ميشود و فرد از طريق آن        محسوب مي 

هايي كـه    تعامالت ونوع حمايتهنحو بنابراين كم وكيف روابط اجتماعي، ميزان و   .دسترسي يابد 

  .شود، از اهميت زيادي برخوردار است رد و بدل مي

هاي   جنبه افراد جامعه در برقراري ارتباط و كميت و كيفيت آن يكسان نبوده و تفاوتهايي از              

ناشي از عوامل اجتماعي، فرهنگـي و        جنسيتي که    هاي تفاوتنظير   ،وجود دارد آنان  مختلف بين   

پذيري و در طول دوره زندگي همواره منجر بـه جـدا    باشد كه در طي جريان جامعه    مي ساختاري

به طـوري كـه تفكيـك جنـسيتي و بـه دنبـال آن               . شدن جهان اجتماعي مردان و زنان شده است       

هـاي مختلـف جامعـه مثـل          در حـوزه   ،ض جنسيتي كه عمدتاً در ارتباط و عليه زنـان اسـت           تبعي

تفكيك در حـوزه عمـومي، فرصـت و شـانس           . شود  مي مطرح. ..خانواده، مدرسه، نظام شغلي و      

گيرد و از طرف ديگر  دستيابي به پيوندهاي متنوع و برقراري ارتباط با افراد مختلف را از زنان مي        

داري را   فرهنگ كه نقش مادري و خانـه        موجود در جامعه و    جنسيتيهاي   كليشه وتفكرات قالبي   

هاي مختلـف   شمرد، موجب شده كه زنان نتوانند در صحنه وليت عمده زنان مي  ؤنقش اوليه و مس   

. اند ها محروم مانده   هاي اجتماعي به طور فعال حاضر شوند و از بسياري فرصت           جامعه و فعاليت  

فردي  هاي جنسيتي بين زنان و مردان در عضويت ارتباطي و اجتماعات           رابريها و ناب   اين تفكيك 

 تـاثيرات   .دهد  اجتماعي متفاوتي سوق مي    يها گذارد و زنان و مردان را به شبكه        ثير مي أ نيز ت  آنان

                                                 
1. Network community 
2. Network analysis theory 
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، موجب خواهد شد كـه زنـان و         استهاي جنسيتي كه نتيجه يك نظام نابرابر جنسيتي          و تفكيك 

 تفـاوت در    .سرمايه اجتماعي متفاوتي داشته باشـند      اصي سوق پيدا كرده و    هاي خ  مردان به شبكه  

 بين زنان ومردان از لحاظ ساخت، تركيب، ميزان و نحـوه تعـامالت و              اي  اجتماعي شبكه   سرمايه

ايـن اسـاس     بـر  .باشـد  يقابل بررسي م    مطرح و  ،كنند هايي كه از شبكه دريافت مي      انواع حمايت 

از آنجـا   . مردان در تهران اسـت     صوصيات شبكه اجتماعي زنان و    هدف تحقيق حاضر، مطالعه خ    

ايـن   وهاي مختلف جامعه بين زنـان و مـردان وجـود داشـته               كه همواره نوعي تفكيك در حوزه     

 شـبكه زنـان و مـردان        هـاي  ويژگـي  ذارد، بررسـي  گـ  يمتـاثير روابـط اجتمـاعي آنـان        برله  امس

هـاي    آنان، تفـاوت   اجتماعيهاي    شبكه ضمن شناخت  )كاركردي تعاملي و  هاي ساختي،  ويژگي(

   .سازد  ميموجود را نيز مشخص

  

   پژوهشي نظريمبان
  سرمايه اجتماعي شبکه

اصطالح سرمايه اجتماعي به طـور گـسترده در مباحـث علـوم سياسـي،                ،هاي اخير  در سال 

طح در مورد سرمايه اجتماعي با توجه به سـ        . اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است       

 سـطح فـردي و     که انعكاس دهنده اين دو    است   دو ديدگاه مطرح     ،ه فرد يا گروه   ب بازگشت بازده 

  .باشد جمعي مي

د اسـت و اينكـه افـراد        اوسـيله افـر   ه  ديدگاه اول تمركزش بر استفاده از سرمايه اجتماعي ب        

د و بازده   دست آوردن سو  ه  يابند و از آن براي ب       ها دست مي    چگونه به منابع جاي گرفته در شبكه      

 اسـتفاده   ٢ياظهـار هـاي    و محافظـت از بـازده در كـنش        ) يافتن شغل بهتر   (١هاي ابزاري  در كنش 

 نقطه تمركز تحليل در   . باشد ي مطرح م  ٣ شبکه يه اجتماع يه به عنوان سرما   ين نوع سرما  يا. كنند  مي

  :اين ديدگاه عبارتند از

  گذاري افراد در روابط اجتماعي  چگونگي سرمايهـ١

                                                 
1 . instrumental action 
2 . experssive action   
3. Network social capital 
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ن روابط، توسط افـراد جهـت کـسب         ي در اختيار گرفتن منابع جاي گرفته در اي         چگونگ ـ٢

  .سود

، آنعالقـه اصـلي     توجه دارد و    استفاده از سرمايه اجتماعي در سطح گروه        به  ديدگاه ديگر   

ست كه چگونـه     ا عالقه ديگرش اين  . است ١بررسي عناصر و فرايند توليد و حفظ دارايي جمعي        

در توليد و حفظ دارايـي جمعـي نقـش          ) قوانين، اقتدار (هاي ديگر     اييهنجارها و اعتماد مثل دار    

  :ديدگاه عبارتند از اين به طور كلي نقطه تمركز. دارند

 مشخص سرمايه اجتماعي را بـه عنـوان دارايـي جمعـي توسـعه داده و                 ي چگونه گروه  ـ١

  كند؟  ميحفظ

ـ ( بود بخشدتواند شرايط زندگي افراد را به  چگونه چنين دارايي جمعي، مي   ـ٢  : ١٩٩٩ ،نيل

   ).۳۱ـ۳۲

گـذاري افـراد     در سرمايه اجتماعي شبكه، سرمايه اجتماعي كااليي فردي است و به سرمايه           

در اختيار گرفتن منابع موجود در اين روابط براي كسب بازده و سود مورد               در روابط اجتماعي و   

رت يـك كـاال و دارايـي        بـه صـو   سرمايه اجتمـاعي     ،ي گروه سطح اما در . گردد  انتظار اطالق مي  

 ،۱  شـماره   طبـق جـدول    .غيـره اي، كـنش جمعـي و          در انسجام محلـه     مثالً ،يابد  جمعي نمود مي  

توان گفت كه سرمايه اجتماعي از نظر بورديو، كلمـن، پاتنـام و فوكويامـا در سـطح گروهـي                     مي

.. .كت و   هنجارها، مشار  سرمايه اجتماعي شامل روابط، اعتماد،       ،صورت شود كه در آن    مطرح مي 

باشد  ـ فردي مطرح مي    اي اما از نظر تحليل شبكه، سرمايه اجتماعي تنها در سطح رابطه          . باشد مي

اين نوع سرمايه اجتماعي كـه      . گردد ها و منابع در دسترس اطالق مي        و به شبكه روابط و حمايت     

 شـبكه، كـه بـا       اي نام دارد، بر منابع ابزاري و حمايتي متنوع و موجود در            سرمايه اجتماعي شبكه  

آيد متمركز   مي دسته  گذاري افراد در روابط اجتماعي و دستيابي به پيوندهاي اجتماعي ب           سرمايه

 در اين پژوهش نيز سرمايه اجتماعي با استفاده از رويكرد تحليل شبكه و به عنوان سرمايه                 .است

 .اجتماعي شبكه مورد بررسي قرار گرفته است

  

                                                 
1. collective asset 
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   آنيايه اجتماعي و عناصر محور سرميرويکردها .١ شماره جدول

 ) ۲۹: ۱۹۹۹لين، : (مأخذ
  

  يدگاه شبكه اجتماعيد
هـاي    دهندة ساخت جامعه، شبكه    مسأله اصلي در ديدگاه شبكه، روابط است و واحد تشكيل         

اي از    و مجموعـه  » اعـضاي شـبكه   « ساخت اجتمـاعي بـه عنـوان يـك شـبكه، از              .تعاملي هستند 

اعضاي شبكه  . سازد، تشكيل شده است     ها را به هم متصل مي       كه افراد، كنشگران يا گره    » پيوندها«

 .)١٩٨٨ ولمن، (باشند... ها و    هاي حقوقي ويا سازمان    ها، نهادها، موجوديت   توانند افراد، گروه    مي

موجـود بـين    است و ديدگاه شبكه با مطالعـه روابـط اجتمـاعي            » ارتباط«هاي اصلي شبكه     بلوك

پردازد و ضمن اينكه بـه كـل سـاخت توجـه               افراد، به تحليل ساخت اجتماعي مي      اي از  مجموعه

بنـابراين نقطـة    . دهـد   كند، الگوي روابط موجود در داخل ساخت را نيز مورد بررسي قرار مي              مي

ـ  هاي فردي كيد بر كنشگران و ويژگي   أست كه به جاي توجه و ت       ا تمركز ديدگاه شبكه اين    ه شان ب

 .)١: ٢٠٠٤ ،سـي ورتاك( دكنـ   عنوان واحد تحليل، به ساختار روابط بين اين كنشگران توجـه مـي            

محـسوب  » سـرمايه اجتمـاعي   « بـه عنـوان      ،باشـند   پيوندها و روابط كه بحث اصلي ديدگاه شبكه مي        

برخـي   .گـردد   هـاي اجتمـاعي برمـي       سرمايه اجتماعي شبكه بـه ارتباطـات و شـبكه         ريشة  . شوند  مي

  :نده ابندي كرد وصيات شبكه را در سه بعد طبقهمحققان خص

  ٤ تركيب،٣، تراكم٢سايز :١خصوصيات ساختي

  ٣ رابطهدوام ،٢، صميميت١ فراواني تماسشيوه تماس، :٥خصوصيات تعاملي

                                                 
1.Structual characteristics 
2. Size 
3. Density 
4.Composition 
5. Interactional characteristics 

  اي سطح فردي ـ رابطه   اجتماعي ـسطح گروهي  يسطوح سرمايه اجتماع

  بورديو ـ پاتنام ـ كلمن ـ فوكوياما  پردازان نظريه
ولمن، بارت، لين، فلپ،پورتز، (ديدگاه تحليل شبكه 

  كلمن) مارسدن

  انسجام و بازتوليد گروهي  ها تبيين
تماعي و دستيابي و روابط اج گذاري در سرمايه

  هاي اجتماعي استفاده از منابع جاي گرفته در شبكه
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 ،يبـه نقـل از باسـتان       ٣١٤ :١٩٨٧،يـسرايل و رانـد    ا (انواع حمايت : ٤خصوصيات كاركردي 

۲۰۰۱(.  

، تسـاخ (اعي ميان افـراد و همچنـين خـصوصيات شـبكه            ها و روابط اجتم     شبكهدر مورد   

انجام گرفته است كه اين مطالعات به تأثير سـاختار، تركيـب و          تحقيقات بسياري   ) تركيب، محتوا 

در ايـن    .انـد  محتواي روابط اجتماعي، بر رفتار افرادي كه با هم در كنش متقابل هستند پرداختـه              

سـايز، تـراكم، تركيـب،      (كيفيت ايـن روابـط       يت و كم  روابط و پيوندهاي بين افراد و      ،تحقيقات

هـايي كـه در ايـن پيونـدها بـين             و حمايـت  ...) فراواني و شيوه تماس، چنـدگانگي، تجـانس و          

  .مورد توجه قرار گرفته است ،شود كنشگران رد و بدل مي

مطالعـات گـسترده در     . كنند خود دريافت مي   هاي متنوعي را از اعضاي شبكه       حمايت افراد

، دوسـتان، همـسايگان و      )دور و نزديک  (مايت اجتماعي نشان داده است كه خويشاوندان      مورد ح 

ـ  تـوان در صـورت نيـاز بـه         باشند كه مي    همكاران منابع مهمي مي    پيونـدهاي  . مراجعـه كـرد  ان   آن

، به عبارت ديگر   .سازند  را براي اعضاي شبكه فراهم مي      يهاي اجتماعي متنوع    گوناگون، حمايت 

هـاي    حمايـت .  يابنـد  يهـاي مختلـف دسـت مـ         راد به طيف وسيعي از حمايت     اف با تنوع روابط،  

هـاي زنـدگي را    سازد تا توانايي رويارويي با مشكالت روزمره و بحران اجتماعي افراد را قادر مي    

، منبع حمايت و اينكه چه نوع پيوندهايي، چه نوع حمايتي را            )۱۹۹۲( به نظر ولمن  . داشته باشند 

   .ت بسزايي برخوردار استكنند از اهمي فراهم مي

، حمايـت   ٥حمايـت مـصاحبتي   : هاي اجتماعي انواع متفـاوتي دارندكـه عبارتنـد از           حمايت

 ولمـن،  (١٠حمايـت مـشورتي    و٩، حمايـت اطالعـاتي    ٨، حمايت مالي  ٧، حمايت خدماتي  ٦عاطفي

 ،١حمايـت مـشورتي   : كنـد كـه عبارتنـد از       حمايت تاكيد مي   نيز بر سه نوع    ١١ فيشر ).۲۱۰ :۱۹۹۲

                                                                                                                     
1. Frequency 
2. Intimacy 
3. Durability 
4. Functional characteristics 
5. Companionship 
6. Emotional  
7. Services 
8. Financial 
9.Informational 
10. Advice 
11. Fischer 
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  ).۲۰۰۱ ،يبه نقل از باستان ۱۲۸ :۱۹۸۲ ،فيشر (٢حمايت عملييت مصاحبتي و حما

توجه قرار گرفته اسـت      ، عوامل موثر بر انواع حمايتها نيز مورد       يدر مطالعه حمايت اجتماع   

ـ      هاي فراهم شـده،    انواع حمايت  از آن است که      يکه نتايج حاک    خـصوصيات   ثيرأبيـشتر تحـت ت

 يهـا  تـر از ويژگـي     مهـم   شـبکه  يها ويژگي ،به عبارت ديگر   .ي فرد يها ويژگي تا   هستندروابط  

تراكم و ديگر خصوصيات شـبكه در ابعـاد           اندازه شبكه، تركيب،   ،بر اين اساس   . باشند ي م يفرد

  .)۲۴ـ۲۵: ۱۹۹۹ولمن، ( گذارند ثير ميأ ت دريافتي ميزان و نوع حمايتبرتعاملي،   وساختي

  

  جنسيت و سرمايه اجتماعي شبكه
هـاي   اصطالح جنس بـر تفـاوت     .  قائلند ٤ و جنسيت  ٣سان تمايز مهمي ميان جنس    شنا  جامعه

هـاي   زنان داللت دارد، حال آنكه جنـسيت نـاظر بـر ويژگـي             بيولوژيك و فيزيكي ميان مردان و     

 شناختي ميـان زنـان و مـردان        هاي اكتسابي فرهنگي، اجتماعي و روان      تفاوت شخصي و رواني و   

ـ      .)۷۵: ۱۳۷۳ ،گيدنز( كند  ن مي  آن را تعيي     كه جامعه  باشد مي دنيـا آمـدن، پيامـد      ه  پسر يا دختـر ب

مردانگـي و زنـانگي كـه در طـي جريـان            . هـاي زنـدگي خواهـد داشـت         مهمي براي همه جنبـه    

هاي گوناگون بين زنان و مـردان خواهـد          گيرد منجر به تمايزات و تفاوت       پذيري شكل مي    جامعه

 را به دنبال خواهد داشـت كـه         تبعاتيان و مردان     تمايزات جنسيتي بين زن    .)٩: ١٣٧٩ ،گرت( شد

 جنسيتي است كه در اغلـب جوامـع، پيامـدهاي بـسيار     ٥مسأله نابرابري و تبعيضاتها   آنيكي از 

  .وجود آورده استه اي را ب گسترده

هـاي   هـاي آن، از قبيـل نهادهـا و مؤسـسات كـاري، سـازمان                ابعاد مختلف جامعه و حوزه    

ها  هاي ارتباطي و مشاركت اجتماعي و عضويت در برخي گروه          اليتاقتصادي، احزاب و حتي فع    

هاي جنسيتي ميان زنـان و       ها و تفاوت   اند و نابرابري    بندي شده   ها، بر مبناي جنسيت طبقه      و شبكه 

دهند و آنان را هر چه بيشتر به دنياهاي اجتماعي متفاوت و متمـايز از هـم                   مردان را گسترش مي   

                                                                                                                     
2.Counseling 
2.Practical 
3 - sex 
4 - Gender 
5 - discrimination 
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هـاي جنـسيتي در سـرمايه اجتمـاعي و           شبكه ، منشا بسياري از تفاوت     از ديدگاه    .دهند  سوق مي 

هاي فرهنگي و     عضويت ارتباطي زنان و مردان، در ساختار اجتماعي ريشه داشته و ناشي از زمينه             

امروزه با توجـه بـه گـسترش         .اي را به دنبال داشته است       باشد كه تبعيضات گسترده     اجتماعي مي 

انجامـد،     جوامع، كه عالوه بر نفع فردي به نفع جمعـي نيـز مـي              هاي فردي در   ارتباطات و تماس  

 گيـرد از اهميـت      هايي كه در دسترس افـراد قـرار مـي          تنوع منابع وحمايت   ميزان اين ارتباطات و   

 و نابرابري در عضويت ارتبـاطي زنـان و    ١ نوعي تفكيك  ،با اين وجود  . باشد   برخوردار مي  خاصي

اشكال گوناگوني از دستيابي به موقعيت اجتماعي و منابع را          هاي متفاوت    نظام .مردان وجود دارد  

هـاي متفـاوت، ارتباطـات مختلـف و           دهند كه از طريق آن شبكه       در اختيار زنان و مردان قرار مي      

 نـوعي   بـه عنـوان نمونـه      .)۲۰۰۵،  اريكسون و مياتـا   ( گيرد  اشكال مختلفي از مشاركت شكل مي     

 الگـوي ارتباطـات دو     له در أ كه اين مس    است فتهتقسيم و تفكيك جنسيتي در مشاغل صورت گر       

در اغلب جوامع، بين زنان و مردان در دسترسـي بـه منـابع و               . جنس تأثير بسزايي خواهد داشت    

هـا   شود و همواره اين زنان هستند كه نابرابري         هاي استراتژيك و مهم تبعيضاتي ديده مي       موقعيت

مـشاغل   در م قـشربندي جنـسيتي همـواره زنـان        در نظا . گيرد  انجام مي ها    آن و تبعضيات بر عليه   

 به بـسياري از مـشاغل       اناز ورود آن   شوند و   جامعه به كارگرفته مي    خدماتي و با منزلت پايين در     

شود، در مقابل اكثر مناصب و مـشاغل رده بـاالي جامعـه،               سطح باال و استراتژيك جلوگيري مي     

 و مردان هر كدام به منابع متفـاوتي از          ه زنان کگردد    اين موجب مي   باشد و   تحت تسلط مردان مي   

تنـوع  . متفاوت گـردد  ها    آن ها و ارتباطات   همچنين تعداد تماس   اطالعات دستيابي داشته باشند و    

ها بـراي فـرد فـراهم        پيوندها و تعداد پيوندها، منابع متفاوت و متنوعي را از جهت انواع حمايت            

  .)۲۰۰۵ ، منبعهمان( كند مي

ها و هنجارهاي موجود در جامعه، عمالً در         با توجه به ارزش    اي  معهجا هر نظام فرهنگي در  

عمال تبعيضاتي عليه زنان سازمان يافته است و با توجه به موانعي كه بر سر راه زنان براي اجهت 

ها در جامعه محـروم كـرده و         را از بسياري از موقعيت    ها    آن دهد،  ورود به عرصه اجتماع قرار مي     

                                                 
1- segregation 
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اي جامعه سوق داده شوند و از فعاليـت           هاي كمتر مهم و حاشيه      ن به زمينه  شود كه زنا    موجب مي 

يابنـد،   هاي روابـط متفـاوتي راه        وقتي مردان و زنان به شبكه      .در جامعه كاسته شود   ها    آن ارتباطي

شـان از هـم       هاي اجتمـاعي    كنند، در نتيجه سرمايه     هاي متفاوتي را نيز دريافت مي      منابع و حمايت  

 اجتماعي را نسبت     كه تماس و ارتباط با مردان شكل متفاوتي از سرمايه          طوريه   ب .گرددمتفاوت  

اين به آن معني نيـست كـه پيونـد و ارتبـاط بـا مـردان، سـرمايه                   . كند  مي فراهمبه تماس با زنان     

كند، بلكه به آن معناست كه پيوند با مردان، سرمايه اجتماعي        اجتماعي بهتر يا بدتري را فراهم مي      

كند   دارند فراهم مي  ها    آن هايي كه مردان تمايل به داشتن      را از جهت انواع منابع و حمايت      مفيدي  

هـايي كـه زنـان       هـا و دارائـي     و پيوند با زنان، سرمايه اجتماعي مفيدي را از جهت انواع حمايت           

  ).٢٨ ـ٢٩:٢٠٠٤ ،اريكسون( نمايد تمايل به دارا بودن آن دارند فراهم مي

 در اغلـب مـوارد     .مطرح اسـت   نان و مردان بحث تمايز جنسيتي نيز      زهاي   در مطالعه شبکه  

كه زنان بيشتر با زنـان و        طوريه  ب. رود  هاي مردان و زنان به سوي تمايز جنسيتي پيش مي           شبكه

هـاي اجتمـاعي       مردان در نشست   ،)تشابه طلبي جنسيتي  (گيرند    مردان با مردان در تماس قرار مي      

دهنـد تـا بـا        هاي اجتماعي زنان و در كل افراد ترجيح مي          نشستشوند و زنان در       مردان وارد مي  

هـا در طـول دوره       امـا در برخـي موقعيـت      . افرادي از جنس خودشان كنش متقابل داشته باشـند        

) ارتباط مردان بـا مـردان و زنـان بـا زنـان            (هاي فرد     زندگي به نوعي اين تجانس جنسيتي شبكه      

اي است كه از طريق آن زنـان و           كار عرصه . افتد   مي يابد و نوعي تداخل جنسيتي اتفاق       كاهش مي 

خصوص كـار تمـام وقـت،       ه  كار، ب . شان را گسترش دهند    توانند پيوندهاي دو جنسيتي     مردان مي 

زندگي خانوادگي . برد اي را باال مي دهد و تنوع شبكه فرصت تماس با هر دو جنس را افزايش مي

 بـراي  فرصـتي آورد و  وجود ميه جنس مخالف خود بنيز امكان ارتباط مرد و زن را با افرادي از       

اما بـاز هـم بـه دليـل     . باشد   مي انطلبانه آن  نظر از تمايالت تشابه    كنش متقابل مردان و زنان صرف     

بـراي مـردان بيـشتر فـراهم      هـا  نفوذ عوامل اجتماعي و الزامات ساختاري در جامعه، تنوع تماس    

  ).٢٠٠٥ ،اريكسون و مياتا (شود تا براي زنان مي

داري   ويژه تحصيالت، ازدواج، بچـه    ه  هاي متفاوت ب   مراحل متفاوت زندگي افراد و موقعيت     

هـاي شـبكه مـردان و زنـان را           دي، تفاوت زم خانگي و روز   توزيع نامتناسب كار    و آنانو تربيت   
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 يها فرصت ديدگاه شبكه معتقد است كه وقايع حياتي، ذخاير اطالعاتي و            .دهد  بيشتر افزايش مي  

داري ممكـن اسـت نـوعي تنگنـاي           بچـه  كند، مـثالً     متفاوتي براي مردان و زنان ايجاد مي       يساخت

از . هاي ساختاري و روابط متفاوتي سوق دهـد        اي را ايجاد كند ومردان و زنان را به جريان           شبكه

هـا، بـه مـادران فرصـت          نظر ديدگاه شبكه با ايجاد مراكز نگهداري، مراقبت و حمايـت از بچـه             م

 كه  موجب خواهد شد  شود و     حفظ تماس با بيرون از قلمرو صميمي خانواده داده مي         برقراري و   

  .تغييراتي ايجاد شودها   آنالگوي ارتباطات و فعاليت و عضويت ارتباطي در

كننده  آيند، نتيجه يك نظام خود حفظ       هاي جنسيتي كه به نظر ذاتي مي       تفاوتبر اين اساس،    

توانـد تـأثيرات      دار شـدن، مـي      بچـه  زندگي يعني ازدواج و   مجموعه وقايع در طي دوره      . باشد  مي

 هـاي گـسترده خويـشاوندي قبـل از          شـبكه  فعال شدن  .زيادي در الگوي روابط زنان داشته باشد      

مانع از ايـن خواهـد       دهد و   مي سوق دنياي متفاوتي از مردان       را به  خانوادگي، زنان غيرپيوندهاي  

با آرايش و تركيـب برابـر پيونـدهاي         ي  تر و مفيدتر    هاي گسترده   شبكههمانند مردان    زنان   شد كه 

  ).٢٤٥ :١٩٩٣ ،مك فرسون اسميت و(خويشاوندي داشته باشند غير خويشاوندي و

هـاي    شـود كـه شـبكه       له از طريق اين واقعيت تأييد مـي       أ، اين مس  )١٩٨٨(در تحقيق ولمن    

 وقـايع زنـدگي مثـل       برخي اجتماعي مردان و زنان از ريشه و اساس با هم متفاوت نيستند و اگر             

هاي جنسيتي شبكه از بـين       داري و وضعيت استخدامي را كنترل كنيم؛ تفاوت         وضعيت تأهل، بچه  

شرايط و رويـدادهاي متفـاوت، بـر تغييـرات در روابـط تـأثير               . يابد  مي رود يا حداقل كاهش     مي

هـا   آن گذارد و اين چرخه زندگي زنان و مردان و شرايط خاص زندگي زنان است كه روابـط                  مي

  .)٤: ٢٠٠٤ ،سيورتاك( دهد را تحت تأثير قرار مي

پـذيري، از     عالوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگـي كـه در طـي جريـان جامعـه                ،به طور كلي  

در تحكـيم و برجـسته كـردن هـر چـه بيـشتر              .. خانواده تا مدرسـه، همـساالن، نظـام شـغلي و            

اند و زنـان و   ن عليه زنان تأثير داشتههاي جنسيتي بين زنان و مردان و تبعيضات ناشي از آ     تفاوت

د مثـل ازدواج،    افـر ااند؛ وقـايع مهـم زنـدگي          مردان را به قلمروهاي اجتماعي متفاوت سوق داده       

و متفـاوت شـدن    موجب ايجـاد سـرمايه اجتمـاعي جنـسيتي    .. .و اشتغال  ،داري داري، خانه بچه

هـاي زنـان و       شـده و شـبكه    شـان    هاي شبكه زنان و مردان و نوع و منبع حمايت دريافتي           ويژگي
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  .سازد  ميمردان را از هم متفاوت

  

   پژوهشيپيشينه تجرب
تعـداد    و بـوده اسـت   غـرب    شـبكه، در   پيرامـون    گرفتـه  انجام   تحقيقات  و اغلب مطالعات 

 خـاص بـه     بـه طـور   از جمله تحقيقـاتي كـه       .  بسيار اندك است   ماورشدر ك شده  تحقيقات انجام   

سـتفاده از اطالعـات     بـا ا   اسـت كـه      " مـور  "حقيق ت دان پرداخته، مقايسه شبكه اجتماعي زنان ومر    

هـاي     شبكه دست آمده، ه  اساس نتايج ب   بر .صورت گرفته است  ) Gss( پيمايش اجتماعي عمومي  

باشند ولي از نظر اندازه تا حـدودي شـبيه بـه هـم      زنان و مردان از نظر تركيب با هم متفاوت مي     

شامل همكاران، دوستان و مشاوران       هاي مردان بيشتر      هكند كه شبك    اظهار مي ) ١٩٩٠(مور  . هستند

. گيرد هاي زنان بيشتر ارتباطات فاميلي، همسايگي و خانوادگي را در بر مي    است در حاليكه شبكه   

هـاي زنـان     تـر از شـبكه       رسمي انهاي آن   مردان به علت اينكه درگير مشاغل رسمي هستند، شبكه        

هـاي زنـان غيـر        ، شـبكه  بـل خويشاوندان اسـت، در مقا    باشد و بيشتر شامل همكاران و كمتر          مي

هـاي   تئـوري  .گيـرد   هاي مردان در بر مي      تر بوده و خويشاوندان بيشتري را نسبت به شبكه          رسمي

رقيب نيز براي تبيين اين تفاوت در تركيب شبكه، مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت كـه معتقدنـد                    

دهنـد،     را تشكيل مي   انباشند و شبكه آن    ر ارتباط مي  دها    آن مردان و زنان با توجه به افرادي كه با        

تـري بـا      زنان بيشتر تمايل دارند تا پيوندهاي نزديك و صميمي        . اميال و گرايشات متفاوتي دارند    

خويشاوندان و پيوندهاي غيرخانوادگي كمتري داشته باشند و مردان گرايش دارند تـا پيونـدهاي               

  .)١:١٩٩٠ ،مور (بيشتري در بيرون خانواده برقرار كنند

اجتمـاعي، حمايـت    هـاي    شـبكه :  اجتماع طبقـه متوسـط تهـران      " عنوانبا   ي تجرب يتحقيق

 توسـط   ،طبقـه متوسـط تهـران       زنان و مردان   ي پيرامون شبکه اجتماع   "اجتماعي و روابط زوجين   

 ي خصوصيات شبکه روابط اجتماع    ي انجام شده است که به بررس      ٢٠٠١ در سال    يسوسن باستان 

  نفـر  ۳۱۸با حجم نمونه    اين تحقيق   .  شبکه پرداخته است   يترکيب و محتوا    ساخت، ييا به عبارت  

 محقق همچنـين رابطـه بـين سـاخت شـبکه و             . است گرفتهو بصورت مصاحبه با زوجين انجام       

 زنـان و مـردان در       ، نتـايج ايـن مطالعـه       بر اساس  . قرار داده است   يروابط زوجين را مورد بررس    
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 شيوه  يهايشان يعن   شبکه يتعاملوت نيستند، بلکه در خصوصيت      شان متفا  ساخت و ترکيب شبکه   

زنـان و مـردان نـسبت       هـاي    شـبکه . وجود دارد ان   بين آن  يهاي ، تفاوت يتماس و سطح چندگانگ   

زمينـه    شبكه زنـان و مـردان در  ،دست آمدهه  ب نتايج   طبق. گيرد ي از خويشاوندان را در برم     يباالي

ـ  جنسيت متفاوت بـوده     بر حسب  ي حمايت يها  نقش . متفاوت هستند   نيز هاي كاركردي  ويژگي ه ب

) مالي و اطالعاتي  (هاي مردانه    و مردان حمايت  ) عاطفي(هاي زنانه    حمايت  بيشتر زنانكه   طوري

 مختلفـي را از شـبكه       يهـا  همچنين زنان و مـردان حمايـت      ). ٢٠٠١باستاني،( سازند را فراهم مي  

ست كه زنان و مردان از چـه كـساني ايـن             ا  اين آنچه اهميت دارد   و دارند  شان دريافت مي   روابط

 .هايي براي افراد شبكه هستند دارند و خودشان منبع چه نوع حمايت ها را دريافت مي حمايت

بررسي سرمايه اجتماعي و " با عنوان ، شبكهي پيرامون سرمايه اجتماعي ديگريمطالعه تجرب

انجام ء تهران دانشگاه الزهرا  در۱۳۸۳سال   مهر دريتوسط ساع" فرهنگي و استقرار و مهاجرت 

 هاي موجود در حمايت به بررسي سرمايه اجتماعي شبكه افراد يعني روابط و  کهشده است

 به انثير اين دو در مهاجرت آنأهاي فرهنگي افراد و ت همچنين سرمايه شبكه روابط اجتماعي و

قرار ليل شبكه مورد بررسي سرمايه اجتماعي از ديدگاه تحدر اين تحقيق .  پرداخته استتبريز

  . )۱۳۸۳ ساعي مهر،( مهاجرت افراد بررسي گرديده است است و نقش شبكه روابط درگرفته 

 بـا رويکـرد شـبکه روابـط و      ،ي انجام شده در زمينه سرمايه اجتمـاع       يديگر مطالعات تجرب  

 يهـا  فـاوت ت عدم توجه به مساله جنـسيت و       و اند  شبکه به اين مساله نپرداخته     يسرمايه اجتماع 

از  ،يخصوصيات شبکه روابط اجتمـاع     در ثيرگذارأت مردان به عنوان يک متغير مهم و       بين زنان و  

 . مورد غفلت قرار گرفته استياغلب مطالعات پيرامون سرمايه اجتماع     بوده که در   يجمله موارد 

  و يتعـامل  ،ي سـاخت  يهـا  تفـاوت  مردان بـه   و  شبکه زنان  يجنسيت  تحليل يمطالعه حاضر با نوع   

   .ه است شبکه آنان پرداختيکارکرد

  

  بندي مباني نظري پژوهش جمع
باشد که ميزان رابطه      مي در اين پژوهش منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه اجتماعي شبکه         

 هايي که از طريق اين پيوندها و روابط در دسترس فرد قـرار             فرد با افراد مختلف و انواع حمايت      
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. گـردد  ي مطرح مـ ي در سطح فرد  طبق اين تعريف، سرمايه اجتماعي     .باشد  مي گيرد، مورد نظر   مي

   .گرفته است عنوان عاملي تبيين كننده مورد توجه قراره در اين تحقيق جنسيت ب

  

   روابطيدياگرام عل

  

  

 

 
  

  

  

  

 
 

  

  رضيات تحقيقف
 . رابطه وجود داردي اجتماعشبکه يها ويژگي بين جنسيت و -۱

 :هاي ساختي شبكه ويژگي 

 .جنسيت و اندازه شبکه رابطه وجود داردبين  •

 .بين جنسيت و ترکيب شبکه رابطه وجود دارد •

  :هاي تعاملي شبکه ويژگي

  .بين جنسيت و فراواني تماس رابطه وجود دارد •

 .بين جنسيت و صميميت پيوند رابطه وجود دارد •

  :هاي کارکردي شبکه ويژگي

 .بين جنسيت و حمايت متقابل اجتماعي رابطه وجود دارد •

  .دارد ه وجود و سرمايه اجتماعي شبکه رابط)اي متغيرهاي زمينه( هاي فردي بين ويژگي ـ۲

 ترکيب شبکه  اندازه شبکه  حمايت  متقابل

 هاي تعاملي ويژگي

 فراواني تماس صميميت 

 سرمايه اجتماعي شبكه

  هاي فرديويژگي جنسيت

 هاي ساختي ويژگي هاي کارکردي ويژگي
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 .بين سن و سرمايه اجتماعي شبکه رابطه وجود دارد •

 .بين وضعيت تأهل و سرمايه اجتماعي شبکه رابطه وجود دارد •

 .بين وضع فعاليت و سرمايه اجتماعي شبکه رابطه وجود دارد •

  . اجتماعي و سرمايه اجتماعي شبکه رابطه وجود داردـ بين پايگاه اقتصادي •

  

   پژوهشيشناس روش
 يجامعه آمـار  .  انجام گرفت  تحقيق حاضر با روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه          

 يگيـر   نمونـه  روش ،در ايـن پـژوهش     .بـوده اسـت    سـاکن تهـران       سال ۱۸ يتحقيق، افراد باال  

 يک ،بر اساس آن مورد استفاده قرارگرفت و  ) pps(شه   با احتمال متناسب با حجم خو      يا خوشه

جنوب شهر   تهران که ازمناطق شمال، مرکز و      ۱۶  و ۶،۳) خوشه( از سه منطقه     ي نفر ۳۲۰نمونه  

  .بودند، از بين مناطق بيست و دوگانه انتخاب شدند

  

  تعريف مفاهيم و نحوه سنجش متغيرها
 موجـود در    حمـايتي  منـابع ابـزاري و    سرمايه اجتماعي شبکه بر      : سرمايه اجتماعي شبکه  

گيـرد و از ايـن        مـي  که از طريق دستيابي به پيوندهاي اجتماعي در دسترس فـرد قـرار            ها   شبکه

  .گردد  ميگوناگون دسترسي يابد، اطالقهاي  طيف وسيعي از حمايت تواند به  ميطريق فرد

هـاي    و ويژگـي   تعامليهاي   ساختي، ويژگي هاي   سرمايه اجتماعي شبکه در سه بعد ويژگي      

 انـدازه   ،در بعد ساختي سـرمايه اجتمـاعي شـبکه        . کارکردي شبکه مورد بررسي قرار گرفته است      

 ،منظـور از انـدازه شـبکه      . باشد  مي هاي اين بعد   شود كه شاخص   شبکه و ترکيب شبکه مطرح مي     

اط در تعامـل و ارتبـ  هـا    آنطور غيررسمي در شبکه روابط خود بـا ه تعداد افرادي است که فرد ب  

باشـد کـه      مـي  مختلف هر يک از اعضا در شبکه فردي       هاي    نسبت ،از ترکيب شبکه   منظور. است

اين متغير از تعداد خويشاوندان دور و نزديک، دوسـتان، همـسايگان و همکـاران سـاخته شـده                   

  .است

بـا هـم و     هـا     آن در بعد تعاملي سرمايه اجتماعي شبکه، فراواني تماس افراد، شـيوه تمـاس            

منظـور از فراوانـي     . باشند  مي اين بعد مطرح  هاي   ها و مولفه   رابطه به عنوان شاخص   صميميت در   
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ـ دفعات ارتباطي است که افراد با هر يک از اعضاي شبکه خود دار            تماس،   د و اينکـه هـر چنـد        ن

ال بـاز مـورد پرسـش واقـع         ؤ س ااين متغير نيز ب   . دنباش  مي در تماس و ارتباط   ها    آن وقت يکبار با  

سـنجش  بـا سـطح   هايي  شان در مقوله عات ارتباط افراد با هر يک از اعضاي شبکه  دف ،شده و بعد  

منظور از شـيوه تمـاس، روش برقـراري         . بندي گرديد  ندرت طبقه ه  ترتيبي از روزانه تا ساالنه و ب      

تماس رودررو و حضوري، تلفني، نامـه و اينترنـت       هاي   هباشد که شيو    مي ارتباط با اعضاي شبکه   

از هـا    د و ميزان برقراري ارتباط با اعضاي شبکه از طريق هر يک از اين شيوه              مورد سوال واقع ش   

طور مرتب تا هيچوقت مورد بررسـي قـرار         ه   قسمتي در سطح سنجش ترتيبي از ب       ٤طريق طيف   

منظور از صميميت رابطه، احساس نزديکي و خودماني شدن با اعضاي شبکه اسـت        . گرفته است 

 قسمتي از خيلي کم تا خيلي زيـاد  ٥ترتيبي با استفاده از طيف که اين متغير نيز در سطح سنجش   

  .مورد سنجش قرار گرفته است

دريـافتي از اعـضاي شـبکه و ارائـه     هاي   در بعد کارکردي سرمايه اجتماعي شبکه، حمايت  

 يات نوع حمايت مالي، عاطفي، مشورتي، مـصاحبتي، عملـي و اطالعـ   ٦در قالب  ها    آن حمايت به 

 قـسمتي   ٣سطح سنجش ترتيبي و در قالب طيف         گرفتند که هر نوع حمايت در     مورد سوال قرار    

  . از هميشه تا هيچوقت سنجيده شده است

  و ي، تعـامل  يهر يک از ابعـاد سـاخت      هاي    مولفه ،براي ساخت متغير سرمايه اجتماعي شبکه     

اس سـه  در يـک مقيـ  هـا   لفهؤابتدا تمام مها   آنبراي ترکيب کردن ، با هم ترکيب شده و يکارکرد

قسمتي از کم تا زياد در سطح سنجش ترتيبي مجدداً کدگذاري شدند تا سطح سـنجش يکـساني          

گانـه سـرمايه    در قالب يک سـطح سـنجش، ابعـاد سـه    ها   آننند و سپس با استاندارد کردن كپيدا  

جمـع    شبکه نيز از   يمتغير سرمايه اجتماع  . اي ساخته شد   اجتماعي شبکه در سطح سنجش فاصله     

انـد، سـاخته شـده و در سـطح سـنجش         شـده  ي سطح سـنجش يکـسان     يابعاد که دارا  کردن اين   

صـورت  ه  بها    آن ، نمرات يالبته براي توصيف سرمايه اجتماع    .  قرار گرفت  ي مورد بررس  يا فاصله

 براي محاسبه آمارهاي    و  شد بندي تقسيم) با فواصل مساوي  (قسمتي از زياد تا کم       سه   يک طيف 

  . اي استفاده شده است فاصلههاي  ، از همان شاخصمختلف و روابط بين متغيرها

اي بلكـه بـه عنـوان متغيـر           جنسيت نه به عنوان يـك متغيـر زمينـه          ،در اين تحقيق   :جنسيت

مبناي جنسيت و مقايسه زنان و مـردان         ها بر  تحليل و باشد مي مورد توجه    كننده و تأثيرگذار   تبيين
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  . صورت گرفته است

ـ اقتـصادي  ي سـن، وضـعيت تأهـل، وضـع فعاليـت و پايگـاه      متغيرهـا  :اي متغيرهاي زمينه   

  .اي در نظر گرفته شده است اجتماعي به عنوان متغيرهاي زمينه

 ،مثـل هزينـه خـانواده     و اجتماعي   هاي اقتصادي    اجتماعي، ويژگي  از پايگاه اقتصادي   منظور

متغيـر  . باشـد   مـي   که تعيين کننده پايگـاه فـرد در جامعـه          استسطح تحصيالت و منزلت شغلي      

و اي ساخته شد     سطح سنجش فاصله   پايگاه، از ترکيب سه شاخص شغل، تحصيالت و هزينه در         

   .گرفتند باال قرار  و افراد در سه طبقه پايگاه پايين، متوسط،اساسن يابر 

  

  هاي کلي افراد مورد مطالعه ويژگي
 .هستند دمر) درصد٧/٤٤(  نفر١٤٣زن و ) درصد٣/٥٥(  نفر١٧٧پاسخگو،   نفر٣٢٠از  ـ

 . سال است٣٦ سال و مردان ٣٤ زنان سال، ٣٥ پاسخگويان يميانگين سن ـ

 درصد اين سهم ٣/٦٤ و مردان ١/٧٠متاهل بوده که زنان   )درصد٥/٦٧(اغلب پاسخگويان    ـ

 .هستندرا دارا 

 در  ٥/٧٥بـه ترتيـب     (  پاسخگويان شاغل بوده که مردان در مقايسه بـا زنـان            درصد ٩/٤٥ـ  

  .اند  را در ميان شاغلين به خود اختصاص دادهيسهم بيشتر) ددرص٠/٢٢مقابل 

  

  پژوهشهاي  يافته
 روابط دو متغيري ـ۱

مورد بررسي   tهاي سرمايه اجتماعي شبكه با استفاده از آزمون          رابطه بين جنسيت و ويژگي    

نرمـال بـودن    Kolmogorov-Smirnov Z کيـ اسـاس آزمـون ناپارامتر    که ابتدا برقرار گرفت

 T-Test  ماننـد کيـ پارامترهـاي   د و سـپس از آزمـون  يـ  مشخص گرد   مورد نظر  يرهايمتغع  يتوز

  .دياستفاده گرد

  

  اختي شبكههاي س جنسيت و ويژگي
 ابطه جنسيت و اندازه شبکهر

 زنـان و مـردان       در بين  اين ميزان  کهبوده   نفر۰۲/۲۴ميانگين اندازه شبکه افراد مورد مطالعه       
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 باشد يم ۱۶/۲۶ و شبکه مردان     ۲۹/۲۲انگين اندازه شبکه زنان     مي ۲ طبق جدول . باشد يممتفاوت  

  تفاوت ميانگين،t طبق آزمون .باشد  ميشبکه زنان  به معناي آن است كه شبکه مردان بزرگتر از     و

کـه شـدت ايـن    ، باشـد   مـي  معنادار ۰۰۱/۰ در سطح    برحسب جنسيت  زنان و مردان     اندازه شبکه 

بـدين   . و بيانگر رابطه نسبتاً متوسط بـين دو متغيـر اسـت            ۱۷/۰برابر   Etaرابطه بر اساس آزمون     

  .ترتيب فرضيه مورد نظر مبني بر رابطه دو متغير تأييد گرديد

  

  حسب جنسيت هاي سرمايه اجتماعي شبکه بر ويژگي T-Test  نتايج.۲ شماره جدول

  

  ترکيب شبکه رابطه جنسيت و
مطـرح  اي   هاي مختلف هر يک از اعـضا در شـبکه و تنـوع شـبکه               در ترکيب شبکه، نسبت   

 ميـانگين   که  دهد ينشان م  t آزمون   بر اساس و جنسيت   ) تنوع(ابطه بين ترکيب شبکه     ر. باشد يم

 شبکه مردان نسبت به ،به عبارت ديگر. باشد  مي۴۲/۷ و ميانگين مردان    ۲۹/۷تنوع شبکه اي زنان     

 تفـاوت ميـانگين نـاچيز     t طبق آزمون    اما اي بيشتري دارد   شبکه شبکه زنان با اندک تفاوتي، تنوع     

دو متغير تأييد    فرض مورد نظر مبني بر رابطه بين       ونبوده  معنادار   ردان در ترکيب شبکه،   زنان و م  

  .نمي شود

  
 ميانگين جنسيت  متغير

انحراف 
 معيار

t df sig  Eta 

 اندازه شبکه
  زن 
 مرد

۲۹/۲۲  
۱۶/۲۶ 

۰۳/۹  
۵۰/۹ 

۷۲۷/۳ ۳۱۸ ۰۰۰/۰ ۱۷/۰    
 ويژگي
  يساخت

 ترکيب شبکه
  زن 
  مرد

۲۹/۷  
۴۲/۷ 

۶۷۸/۰  
۷۰۷/۰ 

۶۳۵/۱ ۳۱۸ ۱۰۳/۰ -  

 فراواني تماس
  زن 
  مرد

۷۹/۲۸  
۶۱/۳۰ 

۱۳۴/۵  
۵۸۰/۵ 

۰۴/۳ ۳۱۸ ۰۰۳/۰ ۱۶/۰    
  يويژگ
صميميت   يتعامل

 پيوند
  زن 
  مرد

۰۱/۲۸  
۶۶/۲۸ 

۳۰۳/۶  
۶۴۲/۷ 

۸۲۹/۰ ۳۱۸ ۴۰۸/۰ -  

 حمايت متقابل
  زن 
  مرد

۸۵/۶۲  
۲۲/۶۳ 

۶۴۱/۱۸  
۸۰۹/۱۴ 

يژگي و  - ۸۴۷/۰ ۳۱۸ ۱۹۴
  کارکردي

سرمايه 
اجتماعي 

  زن 
  مرد

۴۶/۲۱  
۲۹/۲۲ 

۸۱۰/۳  
۴۰۵/۴ 

۷۸/۱ ۳۱۸ ۰۷۶/۰ -  
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مختلفـي از خويـشاوندان دور و نزديـک، دوسـتان، همـسايگان و              هـاي    هر شـبکه نـسبت    

  و همـسايگان   نزديـک   دور و  زنان بيشتر شامل خويشاوندان   هاي    شبکه .باشد  مي را دارا  همکاران

 خويـشاوندان در    ، در مجمـوع   .گيـرد   مـي  مردان، همکاران بيشتري را در بر     هاي   بکهباشد و ش   مي

 درصد قابل توجهي از شبكه آنان را تـشكيل  زنان از اهميت خاصي برخوردارند و شبكه مردان و  

  .دهند مي
  

   توزيع ترکيب شبکه برحسب جنسيتـ۳  شمارهجدول
  جنس 

  اعضا 
  زن 
%  

  مرد
%   

  کل
%  

  ۵۲/۲۷  ۷۸/۲۵  ۱۶/۲۹  خويشاوندان نزديک
  ۲۵/۳۱  ۷۶/۲۷  ۵۶/۳۴  خويشاوندان دور

  ۴۵/۱۹  ۵۸/۱۹  ۳۳/۱۹  دوستان
  ۳۷/۱۰  ۶۲/۹  ۰۹/۱۱  همسايگان
  ۳۸/۱۱  ۲۳/۱۷  ۸۲/۵  همکاران

  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  کل

  

  هاي تعاملي شبكه جنسيت و ويژگي
   تماسيفراوان رابطه جنسيت و

افـراد  فراوانـي تمـاس   ردد که   گ  مي بررسي فراواني تماس افراد با اعضاي شبکه مشخص        از

 شـرايط غيرانتخـابي   نتيجـه    انـشان بيـشتر اسـت كـه        وهمکار گان همساي ،با خويشاوندان نزديک  

طبـق   .ميزان فراواني تماس با اعضاي شبکه در بين زنان و مردان متفـاوت بـوده اسـت                . باشد مي

در سـطح    ميـانگين    تفاوتاين   ومردان بيشتر از زنان بوده است        ميانگين فراواني تماس   t آزمون

.  باشـد يمـ  تفاوتي معنادار است و ناشي از تفاوت واقعي زنان و مردان در جمعيـت کـل              ۰۰۳/۰

اي متوسـط بـين دو متغيـر          و به معنـاي رابطـه      ۱۶/۰برابر   Etaشدت اين رابطه بر اساس آزمون       

شتر بـا   زنـان بيـ    .دشـو   مـي  متغيـر تأييـد    رابطـه بـين دو     مبني بر  فرضيه مورد نظر  بنابراين   .است

 يتلفنـ  يـا  و ي بـا همکارانـشان در تمـاس حـضور         بـه ويـژه   خويشاوندان و مردان با دوستان و       

  .باشند مي

 يک از اعـضا   يـ   تمـاس افـراد بـا هـر        يوه برقـرار  ي ش ني، همچن  تماس يدر سنجش فراوان  
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 بوده است تنها يانس کمي وارينکه دارايل اير به دلين متغي که ا قرار گرفت  الؤسشان مورد    شبکه

دهد كه بين زنـان و مـردان از     مي شيوه تماس نشان   يبررس . از آن اکتفا شده است     يجي ذکر نتا  به

 بـرخالف تمـاس     ،ارتباط با اعضاي شبکه بوسيله تماس تلفنـي       . هايي وجود دارد   اين نظر تفاوت  

ـ . گيـرد   مـي  هايي است که عمدتاً بر مبناي انتخاب و داوطلبانه صورت          رودررو، يکي از روش    ه ب

ـ .  در ميزان تماس تلفني با خويشاوندان نزديک نوعي تقـسيم جنـسيتي وجـود دارد               طور کلي  ه ب

.  نسبت به مردان بيشتر است    ،تماس تلفني دارند   که درصد زناني که با خواهر و مادر خود         طوري

 و به بوده ميزان ارتباط تلفني زنان با پدر و برادر نيز بيشتر از مردان      دست آمده ه  طبق نتايج ب  البته  

خويـشاوندان  له تـشابه جنـسيتي، ارتبـاط تلفنـي زنـان بـا              أ از مـس   نظر صرفست که    ا ناي آن مع

 بيشتر از    نيز خويشاوندان و فاميل   ديگر ارتباط تلفني زنان با      .باشد  مي مردانشان بيشتر از     نزديك

 برقـراري ارتبـاط بـا اعـضاي شـبکه            بـه  تلفـن طريق   زنان بيشتر از   در مجموع    مردان بوده است  

  .دهند  ميورزيده و پيوندهاي خود را حفظ و گسترشمبادرت 

دليـل عـدم     كمتـر مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه و افـراد بـه             نتتماس، اينتر هاي   ه بين شيو  در

دهند و تنها    دسترسي و يا آشنا نبودن به اينترنت، تماس تلفني را براي برقراري ارتباط ترجيح مي              

همچنين . کنند  مي شان استفاده  تباط با اعضاي شبکه   درصد کمي از افراد از ايميل براي برقراري ار        

 از نامه براي ارتبـاط       كمتر حدي پست الکترونيکي و اينترنت، افراد      امروزه با استفاده از تلفن و تا      

  .کنند  ميبا ديگران استفاده

   

  ميزان صميميت رابطه جنسيت و
منبـع مهـم و عمـده تـامين        )مادران( يزان صميميت افراد با مادر بيشتر از پدر بوده و زنان          م

  بـا  طلبـي جنـسيتي     بر مبناي نوعي تـشابه      باز هم  فراد ا ، با اين حال   .باشند ي و صميميت م   يدوست

بـا وجـود احـساس       دست آمده، ه  بر اساس نتايج ب   . باشند يماعضاي نزديک شبکه خود صميمي      

  بيـشتر از مـردان      ميزان صميميت زنان بـا مـادر       شان، انصميميت بسيار زياد زنان و مردان با مادر       

دهد که افراد با همجنس خـود احـساس نزديکـي و صـميميت بيـشتري                باشد و اين نشان مي     مي

دهد که تفاوت زنان و مردان در صميميت با اعضاي شبکه معنادار نبـوده    مي نشان tآزمون   .دارند

  .و فرض مورد نظر مبني بر رابطه بين اين دو متغير تأييد نگرديد
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  اركردي شبكهجنسيت و ويژگي ك
  يحمايت اجتماع رابطه جنسيت و

کنـد و انـواع مختلـف         مـي  هايي که فرد از اعضاي شبکه خود دريافت        نوع و ميزان حمايت   

در شش نـوع مـالي، عـاطفي، مـشورتي،           دهند،  مي هايي که متقابالً به اعضاي شبکه ارائه       حمايت

د بررسـي قـرار گرفتـه       مصاحبتي و اطالع رساني به تفکيک اعضاي شبکه و برحسب جنس مور           

  .است

متقابـل  هـاي    ست که مردان نسبت به زنان حمايـت        ا حاکي از آن  ها    ميانگين ،۲ طبق جدول 

معنادار  tتفاوت ميانگين بر اساس آزمون  ،با اين حال. کنند  ميبيشتري با اعضاي شبکه رد و بدل   

هاي مختلف به دليل     تتركيب حماي . دگرد يييد نم أ و فرضيه مورد نظر ت     باشد مي نبوده و تصادفي  

هايي  هاي زنان و مردان در ميزان حمايت       با هم، تفسير و درک روشني از تفاوت       ها    آن پوشاني هم

به همين دليـل رابطـه جنـسيت بـا انـواع            . دهد کنند، نشان نمي   يدهند و يا دريافت م      مي که ارائه 

مردان در زمينه    نان و مختلف حمايت به تفكيك مورد بررسي قرار گرفت كه بيانگر تفاوت بين ز            

   .عملي بود حمايت عاطفي و

هـاي اجتمـاعي بيـشتري را از          زنان نسبت به مردان، حمايت     ،دست آمده ه   نتايج ب  بر اساس 

هـا   ويژه در مورد حمايت عاطفي و عملي، اين تفـاوت        ه  کنند که ب    مي اعضاي شبکه خود دريافت   

ـ        کننده حمايت بر   همچنين منبع تأمين  . دار بوده است  معنا ه اي زنان، بيشتر خويـشاوندان نزديـک ب

، بـراي مـردان بيـشتر    مقابـل در  .ندا ويژه خواهر، همسر و فرزند و کمتر دوستان و همکاران بوده         

  . شدند تا ساير اعضاي شبکه  ميدوستان و همکاران منبع تأمين حمايت محسوب

 تـأمين کننـده     دهند و منبـع     مي مردان نسبت به زنان حمايت بيشتري به اعضاي شبکه ارائه         

ويژه در مورد حمايـت مـالي، عملـي و          ه  باشند، که ب    مي ها براي اعضا   تري از حمايت   انواع متنوع 

که مردان بيشتر، منبع تأمين حمايـت مـالي،          طوريه  ب. شود  مي له بيشتر آشکار  أاطالعاتي اين مس  

ها  که اين يافته دباشن  ميکننده حمايت عاطفي اعضاي شبکه ي و اطالعاتي و زنان بيشتر تأمينعمل

   .)۲۰۰۱ ،يباستان ؛۱۹۹۲ ولمن،(  در تاييد تحقيقات گذشته بوده استنيز

که مردان سـرمايه اجتمـاعي       مشخص شده است     يي سرمايه اجتماع   شاخص کل  يدر بررس 
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هاي مشاهده شـده     تفاوتکه  دهد    مي نشان tنتايج آزمون    اما. دنشبکه بيشتري نسبت به زنان دار     

تـوان گفـت      معنادار نبوده و نمي    ۰۷۶/۰ه اجتماعي بين زنان و مردان در سطح         در ميانگين سرماي  

که زنان و مردان از نظر ميزان سرمايه اجتماعي با هـم تفـاوت دارنـد و چنـين تفـاوتي تنهـا در                        

  . جمعيت مورد بررسي قابل مشاهده است

  

  هاي فردي و سرمايه اجتماعي شبکه ويژگي
  شبکهسن و سرمايه اجتماعي  رابطه بين •

  

  ه سن و سرمايه اجتماعي شبکبين  همبستگي.۴ شماره دولج
  مستقل

  وابسته
  سن

  شبکه اجتماعي سرمايه
r  
n  

۱۰/۰  
۳۲۰  

  

بر اساس همبستگي پيرسون، رابطه معناداري بين سن و سرمايه اجتمـاعي شـبکه مـشاهده                

 ورد نظر مبنـي بـر      فرض م  ،بنابراين. اي معنادار وجود ندارد    نشده است و بين اين دو متغير رابطه       

  .رابطه بين سن و سرمايه اجتماعي تأييد نگرديد

 
  ضع تاهل و سرمايه اجتماعي شبکهو رابطه بين •

  

   نتايج تحليل واريانس سرمايه اجتماعي شبکه برحسب وضعيت تأهل.۵ شماره جدول

 متغير
وضعيت 
 تاهل

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 منبع تغيير
مجموع 
 df F sig Eta مجذورات

 هسرماي
اجتماعي 
 شبکه

  مجرد
  متأهل

  ومطلقه بيوه
 جمع 

۵۷/۱۹  
۹۴/۲۲  
۱۰/۱۰  
۸۳/۲۱ 

۵۱/۳  
۹۱/۳  
۴۷/۳  
۱/۴ 

  بين گروهي
  گروهي  درون

 جمع 

۰۱۰/۸۲۱  
۲۱/۴۵۴۵  
۲۲/۵۳۶۶ 

۲  
۳۱۷  
۳۱۹ 

۶۳/۲۸ ۰۰۰/۰ ۴۲/۰  

  

دهد که ميانگين سرمايه اجتماعي در بين افراد متأهل بيـشتر             مي نتايج تحليل واريانس نشان   

تحليل . باشد و متأهلين سرمايه اجتماعي باالتري نسبت به افراد غيرمتأهل دارند            مي د مجرد افرا از
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 ۰۰۱/۰در سـطح     سـاير افـراد   بـين متـاهلين و      هاي مشاهده شـده      تفاوت دهد  مي واريانس نشان 

 و بيانگر رابطه قوي بين دو       ۴۲/۰برابر   Etaباشد که شدت اين رابطه بر اساس آزمون           مي معنادار

   .ييد گرديدأفرض مورد نظر نيز ت . استمتغير

  

  ين وضعيت فعاليت و سرمايه اجتماعي شبکهبرابطه  •

  

   نتايج تحليل واريانس سرمايه اجتماعي شبکه برحسب وضع فعاليت.۶ شماره جدول

 ميانگين وضعيت فعاليت متغير
انحراف 
 معيار

 منبع تغيير
مجموع 
 df F sig Eta مجذورات

سرمايه 
اجتماعي 
 شبکه

  غلشا
  بيكار
  دار خانه
  ودانشجو محصل

  کار  بدون درآمد داراي
 جمع

۶۵/۲۳  
۸۵/۱۷  
۲۳/۱۹  
۲۳/۲۱  
۴۴/۲۰  
۸۳/۲۱ 

۸۶/۳  
۹۶/۲  
۶۷/۳  
۴۵/۳  
۰۸/۳  
۱۰/۴ 

  گروهي بين
  گروهي  درون

 جمع 

۰۳/۱۱۴۷  
۱۸/۴۲۱۹  
۲۲/۵۳۶۹ 

۴  
۳۱۵  
۳۱۹ 

۴۰/۲۱ ۰۰۰/۰ ۳۹/۰  

  

ماعي در بين شـاغلين بيـشتر از        دهد که ميانگين سرمايه اجت      مي نتايج تحليل واريانس نشان   

بعد از  . هاي ديگر دارند   افراد غير شاغل است و شاغلين سرمايه اجتماعي باالتري نسبت به گروه           

افـراد بيکـار و     .  افراد محصل و دانشجو داراي بيشترين ميزان سرمايه اجتمـاعي هـستند            ،شاغلين

دهـد كـه     له نشان مـي   أاين مس . ندتري نسبت به ساير افراد دار      جوياي کار سرمايه اجتماعي پايين    

 ، نتايج تحليل واريانس    ۶طبق جدول . شغل عامل موثري در افزايش سرمايه اجتماعي افراد است        

 ۰۰۱/۰در سـطح     هـا   گـروه  بـين شـاغلين و سـاير      هاي مشاهده شده     دهد که تفاوت    مي  نشان نيز

. اليت معنادار است  معنادار است و به عبارت ديگر ميانگين سرمايه اجتماعي برحسب وضعيت فع           

 ، و بيانگر رابطه نسبتاً قوي بين دو متغيـر اسـت           ۳۹/۰برابر   Etaشدت رابطه نيز بر اساس آزمون       

  .گردد  ميبنابراين فرض مورد نظر مبني بر رابطه اين دو متغير تأييد

اي است که افراد فرصت برقراري ارتباط بـا افـراد مختلـف را پيـدا کـرده و از                     کار، عرصه 

جريان کـسب   . يابند  مي يابي به پيوندهاي اجتماعي گوناگون به منابع متنوعي دسترسي        طريق دست 

يابد و افراد به دليل گـستردگي و متنـوع بـودن      مي اطالعات از طريق پيوندهاي اجتماعي سرعت     
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بنابراين افراد شاغل نسبت به افراد غير شاغل . كنند  ميهاي گوناگوني را دريافت  حمايت،پيوندها

ـ      فرصت )۱۹۸۲( تري برخوردارند و به نظر فيشر       بزرگتر و متنوع   از شبکه   انهاي بيشتري براي آن

  .يابد  ميافزايششان  اي وجود دارد و سرمايه اجتماعي شبکه

  

   اجتماعي و سرمايه اجتماعي شبکه ـ پايگاه اقتصادي  بينرابطه •
  

  تماعي شبکه اجتماعي و سرمايه اج  پايگاه اقتصادي ـ بيني همبستگ.۷  شمارهجدول

  مستقل 
  وابسته

   اجتماعيـپايگاه اقتصادي 

  سرمايه اجتماعي شبکه
r  

 
n  

۲۵/۰**  
۳۲۰  

 
** correlation is significant at the 0/01  level (2 – tailed) 

  

 اجتمـاعي و سـرمايه اجتمـاعي        ــ  همبستگي پيرسون، بين پايگاه اقتصادي     آزمون   بر اساس 

اي   و بيـانگر رابطـه  ۲۵/۰ وجود دارد که شدت رابطه برابر    ۰۰۱/۰شبکه رابطه معناداري در سطح      

به عبارت ديگر هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي افزايش  .باشد  ميمتوسط و مستقيم بين دو متغير

ي هـستند، از سـرمايه      گردد و افردي که داراي پايگـاه بـاالتر          مي يابد، سرمايه اجتماعي نيز بيشتر    

رابطه بين ايـن دو متغيـر تأييـد          فرض مورد نظر مبني بر    . رخوردارنداي بيشتري ب   اجتماعي شبکه 

   .گرديد

   روابط چند متغيريـ۲

بيني و تبيين  ه پيشب Step wise با روش ي در اين بخش با استفاده از رگرسيون چند متغير

ـ ،در ايـن مرحلـه   .پرداختـه شـده اسـت   متغير وابسته بر اساس مجموع متغيرهـاي مـستقل           ثير أ ت

 مستقل بر هـر يـک از ابعـاد سـرمايه            ي به عنوان متغيرها   ي فرد يها  جنسيت و ويژگي   يامتغيره

 شـبکه در بعـد   يهـا  مچنين با توجـه بـه اينکـه ويژگـي         ه گيرد و  ي قرار م  ي مورد بررس  ياجتماع

در ميـزان و نـوع       پيوند صميميت  تماس و  يفراوان ترکيب،  اندازه شبکه،  ييعن ،يتعامل  و يساخت

 قـرار   ي مورد بررسـ   نيزحمايت   تاثيراين متغيرها بر   گذارد، ي شبکه تاثير م   يمتقابل اعضا  حمايت
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 ي فرديثير متغيرهاأ جداگانه وارد معادله رگرسيون شدند تا ت       يها  كه به صورت مدل    گرفته است 

  . قرار گيردي به صورت جداگانه مورد بررسيا و شبکه

 جنسيت ي که از بين متغيرهادهد  مينتايج رگرسيون اندازه شبکه نشان    ،۸در جدول شماره    

سـن در معادلـه      تنها دو متغير جنسيت و     ، که در يک مدل وارد معادله شدند       ي فرد يها و ويژگي 

 خـارج  اجتماعي از معادلـه      -باقي ماندند و متغيرهاي ديگر مثل وضعيت تأهل و پايگاه اقتصادي          

باشـد کـه      مـي  د درص ۱۴ متغير سن    در درصد و  ۲۰ جنسيت   در )Beta (رگرسيونضرايب   .شدند

 درصـد از واريـانس متغيـر        ۰۶/۰اين مدل    .دهد  مي تبيين متغير وابسته نشان    را در  متغير سهم هر 

بيـانگر   Fمعناداري   .)R2=۰۶/۰( باشد  مي د که سهم اندکي از واريانس     کن  مي  تبيين  را اندازه شبکه 

ه معنـاداري بـا     وارد شده در مدل رگرسـيوني داراي رابطـ        هاي   آن است که حداقل يکي از متغير      

باشند و متغيرهاي مستقل، ترکيب خطي مـستقيم و معنـاداري بـا متغيـر وابـسته                  مي متغير وابسته 

  .دارند

سـن بـه     متغيرجنـسيت و   اين مدل نيـز    دهد که در   ي تماس نشان م   يفراوان غيررگرسيون مت 

ي در  سـن افـراد سـهم بيـشتر       ،بر اين اسـاس    . وارد معادله شدند   -۲۰/۰وβ( ۱۸/۰(ترتيب باسهم 

از ۰۷/۰ايـن مـدل      . باشـد  يصورت منفي و معکوس م    ه  ثير ب أولي اين ت   تبيين متغير وابسته دارد،   

  ).R2=۰۷/۰( کنديواريانس متغير وابسته را تبيين م

اي و جنسيت، تنهـا      ان داد که از بين متغيرهاي زمينه      نتايج نش  در رگرسيون متغير صميميت،   

بق معادله رگرسيون، متأهلها نسبت بـه افـراد مجـرد           ط .استوضعيت تأهل در معادله باقي مانده       

در وضـعيت   β ضـريب رگرسـيوني    ، بر اين اساس   .شان دارند  صميميت بيشتري با اعضاي شبکه    

 از کـل واريـانس      ۱۸/۰ .باشـد   مي  بيانگر سهم اين متغير در تبيين متغير وابسته        و ۴۲/۰تأهل برابر 

  ). R2=۱۸/۰( گردد  ميتأهل تبيين صميميت توسط متغير

 در مـدل    سپس ، وجنسيت يا مدل اول متغيرهاي زمينه    در ابتدا   ،حمايت رگرسيون متغير  در

سهم هـر يـک      و  متغيرهاي شبکه و نهايتاً در مدل سوم هر دو دسته متغير وارد معادله شدند              دوم

، سـن بـا     ۳۲/۰ معـادل    β ، وضـعيت تأهـل بـا      در مدل اول   .تغير وابسته بررسي گرديد   متبيين   در

به ترتيب بيشترين سـهم   ۱۵/۰ معادل βپايگاه اقتصادي و اجتماعي با      و -۱۷/۰عادل   م βضريب  
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نـسبت بـه     باشند که وضـعيت تاهـل سـهم بيـشتري را            مي دارا را در تبيين متغير وابسته حمايت     

از ) حمايـت اجتمـاعي   ( درصد از واريانس کـل متغيـر وابـسته           ۱۱ .باشد يدارا م متغيرهاي ديگر   

حمايـت   متغيرهـاي شـبکه بـر    تأثير ،در مدل دوم ).R2=۱۱/۰( گردد  ميعيينطريق اين متغيرها ت 

، فراواني تماس   ۴۶/۰ معادل   βگرفت و نتايج نشان داد که صميميت با ضريب           مورد بررسي قرار  

 حمايـت متقابـل دارا    بـه ترتيـب بيـشترين سـهم را در تبيـين        ۰۸۹/۰، و اندازه شبکه بـا       ۱۹/۰با  

 در مـدل سـوم رگرسـيون،        ).R2=۵۵/۰ ( باشـد  ي درصـد مـ    ۵۵ل  ضريب تعيـين معـاد    . باشند مي

 در ايـن    ،نتـايج  طبـق    و انـد  اي به صورت همزمان وارد شده      اي ومتغيرهاي شبکه   متغيرهاي زمينه 

وارد  انـد  بـوده اي که در مدل دوم بيـشترين ضـرايب رگرسـيون را دارا                متغيرهاي شبکه   نيز مدل

رايب ضـ  .انـد  داشـته تبيـين متغيـر وابـسته     يشتري دراي سهم ب متغيرهاي زمينه  ازمعادله شدند و

، ۱۰/۰، اندازه شبکه بـا      ۲۱/۰، فراواني تماس با     ۴۴/۰دهد که صميميت با       مي نشان βرگرسيوني  

 را β به ترتيب بيشترين ضرايب رگرسـيون    ۰۷/۰ وپايگاه اقتصادي اجتماعي با      -۱۰/۰جنسيت با   

  درصد ۵۷ برابرها   آن  ضريب تعيين   كه باشند  مي بستهوا باشند و عوامل تأثيرگذار در متغير       مي دارا

  .باشد مي

طبـق جـدول    ،ي فـرد ي شبکه بر متغير جنـسيت و ويژگيهـا        يسرمايه اجتماع در معادلة تأثير    

دست آمده نشان داد که دو متغير وضع فعاليت و وضع تاهل به ترتيب بـا سـهم                  ه   نتايج ب  ۹شماره  

 افـراد  ،به عبارت ديگر.  باشدي را دارا م ي سهم کمتر  ۱۲/۰ بيشترين سهم وجنسيت با      ۳۶/۰ و ۴۶/۰

 از ۳۱/۰ايـن مـدل     .  برخوردار هستند  ي باالتر يهمچنين مردان از سرمايه اجتماع     هل و أشاغل و مت  

مـردان نـشان     نتايج رگرسيون به تفکيـک زنـان و       . کند ي را تبيين م   يواريانس متغير سرمايه اجتماع   

ايـن مـدل   . هل وارد معادله شـدند أوضع ت  وضع فعاليت و   يگروه، متغيرها  دو  هر يدهد که برا   يم

بـه  . کنـد  يتبيين مـ   از واريانس متغير وابسته را۲۳/۰در مورد زنان      از واريانس و   ۳۹/۰ مردان   يبرا

 زنان ومردان خواهد شد     يشاغل بودن موجب افزايش سرمايه اجتماع       متاهل بودن و   ،عبارت ديگر 

  .  مردان بيشتر مصداق داشته استين گفت که اين مساله براتوا يکه با توجه به ضرايب تعيين م
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  βهاي سرمايه اجتماعي و ضرايب  رگرسيون مولفه. ۸جدول شماره 

  ابعاد متغير وابسته  βحمايت متقابل 
  متغير مستقل

اندازه 
  βشبكه 

فراواني 
  βتماس 

صميميت 
β  مدل سوم  مدل دوم  مدل اول  

  -۱۰/۰*  -  ۰۲/۰  ۰۷/۰  ۱۸/۰**  ۲۰/۰**  جنسيت
  -۰۲/۰  -  -۱۷/۰**  -۰۱/۰  -۲۰/۰**  ۱۴/۰**  سن

  -۰۶/۰  -  ۳۲/۰**  ۴۲/۰**  ۰۰۵/۰  ۰۶/۰  وضع تأهل
  ۰۷/۰*  -  ۱۵/۰**  ۰۸/۰  ۰۷۶/۰  ۱۰/۰  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي

  ۱۰/۰*  ۰۸۹/۰*  -  -  -  -  اندازه شبكه
  -۰۴/۰  -۰۲۳/۰  -  -  -  -  خويشاوندي

  ۲۱/۰**  ۱۹/۰**  -  -  -  -  فراواني تماس
  ۴۴/۰**  ۴۶/۰**  -  -  -  -  ميميتص

 Rضريب همبستگي چندگانه 
  R2ضريب تعيين 

 Fكميت 
  سطح معناداري

۲۴/۰  
۰۶۲/۰  
۴۸۹/۱۰  
۰۰۰/۰  

۲۶/۰  
۰۷۲/۰  
۲۲۶/۱۲  
۰۰۰/۰  

۴۲/۰  
۱۸۰/۰  
۸۰/۶۹  
۰۰۰/۰  

۳۳/۰  
۱۱۴/۰  
۶۱۰/۱۳  
۰۰۰/۰  

۷۴۷/۰  
۵۵۸/۰  
۲۲۸/۹۹  
۰۰۰/۰  

۷۵۷۸/۰  
۵۷۵/۰  
۸۵۰/۶۹  
۰۰۰/۰  

  
* P<0/01    ** P< 0/05    N=320 

  
  

  βرگرسيون سرمايه اجتماعي شبكه و ضرايب . ۹جدول شماره 
  متغير وابسته  سرمايه اجتماعي شبكه

  βكل   βمردان   βزنان   متغير مستقل

  ۱۲/۰*  -  -  جنسيت
  ۰۹/۰  -۰۶/۰  -۱۴/۰**  سن

  ۳۶/۰**  ۴۲/۰**  ۳۰/۰**  وضع تأهل
  ۴۶/۰**  ۳۶/۰**  ۳۸/۰  وضع فعاليت

  ۰۱/۰  ۰۳/۰  ۰۲/۰  عيپايگاه اقتصادي ـ اجتما
N  

  Rضريب همبستگي چندگانه 
  R2ضريب تعيين 

  Fكميت 
  سطح معناداري

۱۷۷  
۴۸/۰  
۲۳/۰  
۷۴/۲۶  
۰۰۰/۰  

۱۴۳  
۶۲/۰  
۳۹/۰  
۶۱/۴۴  
۰۰۰/۰  

۳۲۰  
۵۶/۰  
۳۱/۰  
۷۶/۴۸  
۰۰۰/۰  
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  ) شبکهيسرمايه اجتماعهاي   مستقل بر مولفهيغيرمستقيم متغيرها ثيرات مستقيم وأت(تحليل مسير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي سـرمايه اجتمـاعي مـورد        جنسيت بر مؤلفه   اي و  تأثير متغيرهاي زمينه   ، تحليل مسير  در

 ،صـميميت  بـر    ۴۳/۰بررسي قرار گرفت كه طبق دياگرام مسير، وضعيت تأهل با ضـريب مـسير               

دهـد كـه      تأثير مستقيم دارد و نـشان مـي         متقابل  بر حمايت  ۳۲/۰ و    بر درصد خويشاوندان   ۱۸/۰

 بيـشتري   صـميميت  و   شتهها خويشاوندان بيشتري در شبكه خود دا       به غير متأهل  ها نسبت    متأهل

و   شـبکه رد   ي نيز با اعـضا    ي متقابل بيشتر  يها همچنين حمايت  .نيز با اعضاي شبكه خود دارند     

   .کنند يبدل م

 بـر   ۱۳/۰ ، بر درصد خويشاوندان     -۲۲/۰ اجتماعي با ضريب مسير      ـ متغير پايگاه اقتصادي  

دهد افرادي كه پايگاه اقتصادي      نشان مي گذار بوده که     تأثير  متقابل بر حمايت  ۱۵/۰ و اندازه شبكه 

 اجتماعي باالتري دارند، اندازه شبكه بزرگتري داشته و با خويشاوندان كمتري در شـبكه خـود                 ـ

  . کننديو بدل م  شبکه ردي نيز با اعضاي متقابل بيشتريها حمايت همچنين .باشند در ارتباط مي

گـذار  تأثير متقابـل    حمايت بر -۱۷/۰ و    بر فراواني تماس   -۲۲/۰سن با ضريب مسير     متغير  

 با اعضاي شبكه كاسـته       متقابل يوحمايتها دهد با افزايش سن از فراواني تماس        كه نشان مي   بوده

باشد با   در نهايت اينكه متغير جنسيت كه به عنوان متغير تعيين كننده و مستقل اصلي مي              . شود مي

 و   بر درصـد خويـشاوندان     -۳۲/۰ بر فراواني تماس، و      ۱۸/۰ بر اندازه شبكه،     ۱۸/۰ ضريب مسير 

۱۵/۰ 

صميميت

 حمايت متقابل

 تأهل
۴۳/۰ 

۱۸/۰ 

 پايگاه ۳۲/۰

۲۲/۰- 

۱۸/۰- 

۳۲/۰- 

۰۹/۰ 

 فراواني تماس

سن

۱۸/۰ 
 ۲۲/۰- 

 سيتجن

 اندازه شبكه

 خويشان

 ۱۸/۰ 

۳۲/۰- 

۱۰/۰- 

۱۳/۰ 
۵۲/۰ 
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هـاي   دهد كـه مـردان نـسبت بـه زنـان شـبكه              تأثيرگذار بوده است و نشان مي       برحمايت -۱۰/۰

همچنـين  . با اعـضاي شـبكه خـود دارنـد      نيزبزرگتري داشته و تماس حضوري و مكرر بيشتري  

  .باشد ن كمتر از زنان ميدرصد خويشاوندان در شبكه مردا

  

  گيري نتيجه خالصه و
سـرمايه    و ميزان تعامالت و    ههاي زنان و مردان در نحو      اين پژوهش درصدد بررسي تفاوت    

ميـان   هاي مختلف درزمينـه تفاوتهـاي جنـسيتي        باشد، لذا با بررسي ديدگاه     اي مي  اجتماعي شبكه 

  و ي، تعـامل  ي سـاخت  يهـا  ويژگي اخته و پرد »سرمايه اجتماعي جنسيتي  «زنان و مردان، به بررسي      

بـر شـبكه     قيقحت کيدأتبا توجه به     .داده است  زنان و مردان را مورد بررسي قرار           شبكه يکارکرد

اعضاي شبكه  تعامالت فرد با ساير توان گفت كه شبكه روابط و     روابط و پيوندهاي اجتماعي، مي    

گيرد،  پيوندها در دسترس فرد قرار مي      اينطريق دستيابي به     هايي كه از    حمايت منابع ابزاري و   و

بـا هـم و ميـزان       هـا     آن كم و كيف روابـط     اي است كه تنها در صورت تعامل كنشگران و         سرمايه

  .گردد قوت و صميميت رابطه محقق مي

  شـده  له پرداخته أاين پژوهش با توجه به الگوي نظري شبكه روابط، به تبيين نظري مس             در

فراواني تماس، شيوه تماس،    (هاي تعاملي    ، ويژگي )ه و تركيب شبكه   انداز(هاي ساختي    و ويژگي 

 يمورد بررس ،  )ها و منابع ابزاري متقابل     حمايت(هاي كاركردي شبكه     و ويژگي ) صميميت رابطه 

اي بر سرمايه اجتمـاعي و ابعـاد آن بررسـي            متغيرهاي زمينه  تأثير متغير جنسيت و    قرار گرفتند و  

تعـداد افـرادي كـه فـرد        . ي شبكه، اندازه شبكه بـسيار مهـم اسـت         هاي ساخت  از بين ويژگي   .شد

هاي ديگر مثـل     باشد، ويژگي  در ارتباط است، بيانگر سرمايه اجتماعي او مي       ها    آن شناسد و با   مي

هايي كه افـراد بـا       تركيب شبكه، فراواني تماس، شيوه تماس، صميميت يا قوت رابطه و حمايت           

باشند كـه در افـزايش و كـاهش آن           كيفيتي سرمايه اجتماعي مي   هاي   كنند، جنبه  هم رد و بدل مي    

   .تأثير دارند

قـرار   و هاي اجتماعي بيشتر   فعاليتو به تبع آن       ارتباط با محيط بيرون    مردان اغلب به دليل   

هاي اجتماعي و شغلي بهتر نسبت به زنان، همواره با طيف وسيعتري از افراد               گرفتن در موقعيت  

يرند و فرصت برقراري ارتباط و گسترش پيوندهاي اجتماعي، براي مردان به گ  ميدر ارتباط قرار  
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در ارتباط باشند   ها    آن توانند با   مي له هم به لحاظ تعداد افرادي که      أمراتب بيشتر است که اين مس     

در . گـردد   مي امتياز مهمي براي مردان محسوب    ) اندازه و ترکيب شبکه   (و هم به لحاظ نوع افراد       

اند، شانس و فرصت برقراري ارتباط با افراد  که اغلب در حوزه خصوصي قرار گرفته    مقابل، زنان   

 يشتريبهاي  زنان نسبت به مردان حمايتاما  .اند  را نداشتهمتنوعو دستيابي به پيوندهاي مختلف  

 منبع تأمين كننـده حمايـت بـراي         و دارند  دريافت مي  اعضاي شبكه خود   را از  )عملي عاطفي و (

 خواهر، همسر و فرزنـد و كمتـر دوسـتان و همكـاران              به ويژه  خويشاوندان نزديك    زنان، بيشتر 

شـان منبـع تـأمين حمايـت محـسوب            براي مردان، بيشتر دوستان و همكاران      بلمقا باشند در   مي

دهنـد    هايي كه افراد به اعضاي شبكه ارائـه مـي          در مورد حمايت   .شوند تا ساير اعضاي شبكه      مي

 منبـع تـأمين     بيـشتر اند به طوري كـه نـسبت بـه زنـان              به زنان داشته  مردان سهم بيشتري نسبت     

 زنان بيشتر تـأمين كننـده حمايـت         .باشند  مي شان شبكه يعضاحمايت مالي، عملي و اطالعاتي ا     

). ۲۰۰۱،يباسـتان  (باشد  مي يد تحقيقات گذشته  أيها در ت    كه اين يافته   عاطفي اعضاي شبكه هستند   

هاي متقابلي است كه افراد با اعـضاي شـبكه خـود         وده حمايت آنچه در اين پژوهش مد نظر ما ب       

زنان و مردان نيز به دليل دستيابي به پيوندهاي متفاوت، در نوع و ميزان حمايـت                 .كنند  مبادله مي 

مـشکالت   باشند و از افراد مختلفي بـراي حـل          مي کنندة آن با هم متفاوت     دريافتي و منبع فراهم   

   .گيرند  ميخود کمک

و به همين  باشند  ميمتأهل موقعيت متفاوتي را دارا راد متأهل نسبت به افراد غيراف نيهمچن

تحقيقات نشان داده است که . توانند متفاوت باشند  مي فعاليت ارتباطيهنظر ميزان و نحو دليل از

بيشتري  و  به پيوندهاي جديدترجه ازدواجي در نتشبکه روابط افراد متأهل به دليل اينکه افراد

نسبت به مجردين خويشاوندان بيشتري را در   ومتأهل افراد غير يابند، بزرگتر از  ميسيدستر

. با اعضاي شبكه خود دارندز ي نيصميميت و حمايت متقابل بيشترباشند و  يشبكه خود دارا م

اين  در البته .متأهل برخوردار هستند ري نسبت به افراد غيرتبيش بنابراين از سرمايه اجتماعي

 گسترشويشاوندي زنان را خازدواج شبكه . مردان وجود دارد زنان و بين هايي فاوتت خصوص

دار  بچه .باشد  مي با خويشاوندان نزديک و دور و همسايگان آنانبيشتر پيوندهاياما دهد  مي

 سالگي، ۵-۶هاي اول ازدواج و نگهداري و تربيت بچه تا سن  ويژه در همان ساله شدن ب

   .گيرد  مياجتماعي را از زنانهاي  ي بيرون از خانه و حضور در فعاليتفرصت ارتباط با دنيا
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ارتباط قرار گرفتن بـا      هاي اجتماعي مختلف و در     به دليل قرار گرفتن در محيط     ز  ينشاغلين  

کنند و با افراد      مي تري را نسبت به غير شاغلين تجربه       افراد گوناگون، پيوندهاي اجتماعي گسترده    

شـود کـه از      مـي  شغل موقعيت مهمي در زندگي فرد محـسوب       . گيرند  مي ربيشتري در تماس قرا   

مختلف گـسترش دهـد و امکـان دسـتيابي بـه            هاي   تواند ارتباطات خود را در زمينه       مي طريق آن 

هـا و    كنـد فرصـت    طـور كـه فيـشر مطـرح مـي          همان .فراهم گردد  تر پيوندهاي اجتماعي گسترده  

هاي كمتـر   كند و زنان نسبت به مردان از فرصت فا ميها نقش مهمي در اندازه شبكه اي      محدوديت

بنـابراين بـا    . هـستند  هاي بيشتري براي برقراري ارتباط با افراد مختلـف برخـوردار           و محدوديت 

 يتوان نتيجه گرفت که سرمايه اجتمـاع       يدهند، م  يتوجه به اينکه اکثر شاغلين را مردان تشکيل م        

  .مردان بيشتر از زنان است

و  هاي بزرگتر    شبكه ،ي برخوردارند باالتر اجتماعي   ـ  اقتصادي پايگاهكه از    يافرادن  يهمچن

بـا افـزايش سـن، از       ست کـه     ا ين در حال  يا. باشند يدارا م فرصت بيشتري براي برقراري ارتباط      

  .شود اعضاي شبكه كاسته ميبا فراواني تماس 

 شبکه رابطه ياعسرمايه اجتمهاي   ازمولفهيدست آمده، جنسيت با برخه طبق نتايج ب 

دست آمده ه بها  مجموع اين مولفه  شبکه که ازيسرمايه اجتماع كل با شاخصو  داشته يمعنادار

 هلأ با توجه به اين نكته كه وضع فعاليت و وضع ت. نشان داده است رايرابطه معنادار نيز

 يجه گرفت کهتوان نت ي م،بودند يسرمايه اجتماع رب تريثرؤعوامل م )هل بودنأمت و شاغل بودن(

 بلكه ،كند بين زنان و مردان ايجاد نمي يبه لحاظ سرمايه اجتماعنفسه تفاوتي را  جنسيت في

گردد   ميهايي كه به لحاظ جنسيت براي فرد ايجاد ها و محدويت ها يا به عبارتي فرصت موقعيت

واده گرفته جنسيتي از خان   تفكيك و نابرابريآن اي كه در  جامعهدر. از اهميت برخوردار است

تبعيض جنسيتي عمدتاً عليه زنان  وجود داشته باشد و ...تا مدرسه و نظام شغلي و فرهنگ و 

گردد و زنان از  ها و امكانات نيز به طور نابرابر توزيع مي باشد كه فرصت اعمال گردد، بديهي مي

 كار براي هايي كه نظام شغلي و بازار موقعيت. گردند ها در جامعه محروم مي بسياري فرصت

هاي اجتماعي محروم كرده و يا به حاشيه رانده  كند زنان را از بسياري فعاليت مردان فراهم مي

اجتماعي و تا حدي سياسي ي ها فعاليت زنان در تر  اگرچه امروزه ما شاهد حضور فعال.است

 آن هايي از تبعيض جنسيتي ميان زنان و مردان در نوع مشاغل و اهميت هستيم اما هنوز رگه
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 شوند  مياز سوي ديگر مادري وتربيت فرزندان مهمترين وظايف زن محسوب. گردد  ميمشاهده

. راند  به حوزه خصوصي ميآنان را كه اين امر فعاليت اجتماعي زنان را محدود كرده و

 ،ممانعت همسر از ورود زن به عرصه اجتماع و  گستردهيهاي اجتماع محروميت از فعاليت

را تحت ها   آنهاي زنان و مردان يا به عبارتي سرمايه اجتماعي شبكه شبكه د كهنعواملي هست

 مردان توزيع كند و هاي برابري را بين زنان و اي امكانات و فرصت اگر جامعه. دنده تأثير قرار مي

هاي فردي  هاي مختلف بدون توجه به جنسيت فرد و بر مبناي توانايي و شايستگي حوزه در

  .مايه اجتماعي يكساني بين زنان و مردان خواهيم بودعمل كند ما شاهد سر

 نظـر  از  و  ها بوده  هاي كاركردي شبكه بيشتر از ساير ويژگي       ويژگي مردان در  و زنانتفاوت  

 البته در اين پژوهش از .مشاهده شده استها   آنهاي ساختي و تعاملي تفاوت كمتري بين ويژگي

هايي بين زنان و مردان ديده شده است كه  يز تفاوتنظر ويژگي ساختي شبكه يعني اندازه شبكه ن 

بر خالف تحقيقات قبلي كه دريافته بودند شبكه مردان و زنان از نظر اندازه متفاوت نيستند بلكه                 

هايي را ميان زنان و مـردان هـم در انـدازه و     از نظر تركيب با هم فرق دارند، اين پژوهش تفاوت  

   .هم در تركيب شبكه مشاهده كرده است

هاي شبكه با هم  توان گفت كه زنان و مردان اگر چه از نظر برخي ويژگي  ميبه طور كلي

اي ديگري مثل وضع فعاليت و وضع تاهل نقش  رسد كه عوامل زمينه د، به نظر مينتفاوت دار

 تفاوت ،به عبارت ديگر. تري در ميزان سرمايه اجتماعي زنان و مردان داشته باشد كننده تعيين

به لحاظ بيشتر نيست بلكه ها   آنبه دليل جنسيتتنها هاي شبكه  ردان در ويژگيزنان و م

مرد بودن و زن بودن در جامعه . كند ايجاد ميان هايي است كه جنسيت براي آن موقعيت

كند و با توجه به جنسيتي بودن بازار كار و اشتغال و   ميهاي متفاوتي براي افراد فراهم موقعيت

 هايي كه شغل براي شود، مردان از فرصت  زنان و مردان اعمال ميبينضاتي كه ها و تبعي نابرابري

ها در زندگي بر زنان و مردان  هايي كه اين موقعيت تفاوت .گردند مند مي كند بهره فراهم ميها  آن

جهان  شود و آورد همواره به جدا شدن قلمرو زنان و مردان در اجتماع منجر مي وجود ميه ب

سازد و اين تفكيك جنسيتي در جامعه موجب تفكيك  را از هم متمايز مي اناجتماعي آن

  . سازد  را از هم متفاوت ميانگردد و بيش از پيش آن هاي اجتماع زنان و مردان نيز مي شبكه
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