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و مشاركت اجتماعي  ساخت قدرت در خانواده
∗∗ محمد اميرپناهي،∗دكتر باقر ساروخاني

و مشاركت اجتماعي افراد در بزرگسالي در ميان: چكيده در اين مقاله رابطه بين ساخت قدرت در خانواده

ش مورد تحليل قرار گرفته سال ساكن تهران بر اساس روش پيماي25 نفري از افراد باالي 391اي نمونه
به است كه چگونه افراد از طريق فرايند جامعه هدف اصلي اين مطالعه بررسي اين مساله.است پذيري تبديل

مي افراد بزرگسالي مي و يا تغيير شكل شوند كه مشاركت اجتماعي آنها تواند به استمرار، اصالح، تقويت

گيري مشاركت يكرد تكويني است كه بر اساس آن شكلروپژوهشرويكرد نظري. جامعه مدني كمك كند

و تقويت جامعه مدني متأثر از زمينه هاي تكويني افراد است، جامعه مدني توسط افرادي كه در حال اجتماعي

مي،هاي مدني خود هستند دادن به هويت شكل متغير ساخت قدرت در خانواده در قالب ساخت. شود ساخته

و متقارن همه جانبه كه نشانگر طيفي است قدرت يك جانبه پدرمحور،  يك جانبه مادرمحور، متقارن نسبي

و در طرف ديگر آن دمكراسي قرار دارد اندازه شد كه در يك سوي آن استبداد متغير وابسته در قالب. گيري

سه يك طبقه از بندي بمشاركتگانه و مشاركت با رد يعني مشاركت با برد محدود، مشاركت با برد متوسط

 خانواده نقش مهمي در ايجاد دهدميها نشان استنباط آماري از داده.گسترده مورد سنجش قرار گرفت

و مبتني بر تصميم. روحيه مشاركت جويي در افراد دارد گيريهاي هر اندازه ساخت قدرت در خانواده برابرتر

با بزرگسالي به سمت مشاركتمشاركتي باشد فرزندان در  مانندو با شعاع عمل بيشتر برد گسترده هاي

و عضويت در احزاب، تشكل مي... ها بنابراين به جهت اهميت جايگاه خانواده در ايران. كنند گرايش پيدا

و مشاركت جو بسيار ايجاد زمينه و تقويت خانواده دمكراتيك جهت ايجاد شهرونداني دمكرات هاي رشد

و مي. حائز اهميت است ضروري و رسد برنامه به نظر ريزي منسجم در اين زمينه نتايج ماندگارتر

. در جامعه ايران داشته باشد) دمكراسي از باال(تري نسبت به اتخاذ رويكردهاي باال به پايين نهادينه

ساخت قدرت در خانواده، مشاركت اجتماعي، خانواده دمكراتيك، رويكرد تكويني،: كليديهاي واژه

و مشاركت با برد گستردهبمشاركت با برد محدود، مشاركت با   رد متوسط
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و در جهت تعيين سرنوشت خود مسأله مشاركت اجتماعي كه مشتمل بر انواع كنش و جمعي هاي فردي

و تأثيرگذاري بر فرآيندهاي تصميم هاي اخير بسيار مورد گيري دربارة امور عمومي است در سالو جامعه

به گونهبه. توجه قرار گرفته است عنوان عنصر اي كه تقريباً تمامي راهبردهاي مربوط به توسعه از مشاركت

از كليدي ياد مي و»والتون«و»ماركوس«. اركان توسعه انساني پايدار استكنند، به ويژه آنكه يكي  اهميت

ندان به نظر آنها مشاركت، شهرو. اند نقش اساسي مشاركت در زندگي اجتماعي را در سه سطح برشمرده

و بهتري ايجاد مي يك بنابراين در سطح اول نقش مشاركت ساختن فرد. كند مناسب شهروند«به مثابه

به. است»برجسته و دركشان را از مسائلي كه مربوط از طريق مشاركت در زندگي عمومي، شهروندان آگاهي

و اين نكته كه چگونه آنهاست، وسعت مي و درك عاليق خودشان وبخشند، به فهم با عاليق منافعشان

مي عاليق ديگران ارتباط مي شوند، همچنين به طور عميقي به نياز متقابل افراد به يكديگر آگاه يابد، توانا

و توانايي مي و گفتگوان هايشان را براي ژرف شوند و مذاكره ميديشي سطح دوم، به جامعه نظر. دهند افزايش

ميمشاركت جوامع بهت«به عبارت ديگر. دارد و» كند ري ايجاد در اين زمينه، مشاركت هنجارهاي اعتماد

هاي افراد به منظور توسعه هاي يك جامعه براي هماهنگ كردن كنش بخشد، توانايي مشاركت را تكوين مي

مي. كندو بهبود كاالهاي جمعي ارزشمند را تقويت مي به مشاركت قوي شهروندان در زندگي عمومي تواند

و دولت عمل كندمثابه يك نيروي  گري سطح سوم به شيوة حكومت. قدرتمند در برابر تغييرات ناگهاني بازار

مي مشاركت، حكومت«به عبارت ديگر. اشاره دارد به.»كند گري بهتري ايجاد مشاركت عاليق شهروندان را

مي عاليق تصميم مي گيرندگان رسمي پيوند و بر آنها فشار وارد پاسخگو اي خودكند تا نسبت به كاره دهد

مي. گري دمكراتيك مفيد است مشاركت اجتماعي براي حكومت. باشند تواند به طور مستقيم به عالوه مشاركت

و اجراي سياست و فرصت به بهبود هــاي هــوشمــندانــه هاي تــدوين سياست هاي عمــومي كمك كنــد

و والتون(دهــد را افــزايش  ).5-6: 2002ماركوس

و با توج و كاركرد اساسي مشاركت اجتماعي در سه سطح ايجاد شهروند برجسته، جامعه بهتر ه به نقش

مي شيوه حكومت و گري مطلوب از يك طرف. بردپيمردم ساالريتوان به ارتباط تنگاتنگ مشاركت

و جوامع مشاركت مي و از طرف ديگر مشاركت به ايجالرساممردتواند در بستر نظامها يك تحقق يابد اد

كه. كمك خواهد كرد ساالرانه مردمجامعه  و گسترش چرا و فعال  از طريق ايجاد شهرونداني برجسته
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و همچنين شيوه و تعاون ميان افراد  مردم ساالريگري به گسترش هاي مطلوب حكومت هنجارهاي تعامل

و پايدا البته بايد توجه داشت كه مشاركت. كرد خواهد ياري ر كه در يك جامعه نهادينه هاي آگاهانه، مستمر

مي شده هاي دارند در يك فرايند كنشگراني كه چنين مشاركت. الذكر را تأمين كنند توانند هدف فوق اند

و توسط. كنند بازانديشانه به بهتر شدن زندگي اجتماعي كمك مي اين نوع مشاركت بيشتر از آنكه از باال

و شكل حكومت تجويز شود ناشي از گروهبندي و داوطلبانه در ميان اقشار ها گيري اجتماعات خودجوش

مي يك جامعه كه از پايين به گسترش شبكه. اجتماعي استگوناگون زند همواره هاي اجتماعي دامن

مي تر از جامعه موفق گيري فرايند مشاركت چگونگي شكل. شود اي است كه اين عمل از باال براي آن تجويز

و عوامل مؤثر بر فرايند مشاركت، كننده آن در پيشو نقش تسهيل و اجتماعي، علل و ترقي فردي رفت

و  و عدم اثرگذاري آن بر فرايند توسعه . آن را تبديل به يك مسأله نموده است... ناپايداري

و دولتمردان به دور نبوده است، اما شناخت اين مسأله در جامعه ايران نيز اگر چه از منظر صاحبنظران

م و دمكراتيك. تعدد آن توجه شده استكمتر به وجوه تر شدن ساخت سياسي همواره تحقق مشاركت مردم

و يا اصالحات ساختي  آنچه كه بيش از هر چيز از نگاه. شده است) فتح دولت(منوط به تصويب قوانين

و دولتمردان به دور مانده است توجه به زمينه  هاي تكويني افرادي است كه در جامعه مدني صاحبنظران

و ناپايدار در عرصه به همين علت همواره شاهد مشاركت. كنند شركت مي به هاي مقطعي ويژه هاي مختلف

و. ايم عرصه سياسي بوده به ويژه در درون نهادهاي(هاي زيرين جامعه در اليهساالري مردمتوسعه رشد

دم شايد در كوتاه مدت به دمكراتيك) پذيري جامعه و نيز تر شدن ساخت كراتيكتر شدن عرصه عمومي

و از تفكيك تأثيرات كوتاه. سياسي نينجامد اما تأثيرات درازمدت آن در اين امر انكارناپذير است مدت

بريم كه در جامعه ايران همواره نوعي اراده وجود داشته است كه خواهان بلندمدت به اين نكته پي مي

و كوتاه مشاركت ند مستقيمي با منافع سياسي يك گروه يا جناح مدت بوده است؛ اين امر پيو هاي مقطعي

هاي شديد در فرايند دمكراتيك شدن جامعه ايراني كاركرد اين نوع مشاركت ايجاد نوسان. خاص داشته است

و فرودهاي فرايند دمكراتيك شدن جامعه ايراني از نشانه. است و پايدار تجربه فراز هاي اساسي تكوين نيافتن

و تقويت زندگي اجتماعي استنشدن مشاركت به عنوان . يك امر جمعي معطوف به بهبود

و فعاليتهاي گروهي داوطلبانه در ميان اقشار مختلف رسد وجود گسترده شبكه به نظر مي هاي اجتماعي

و به يك معنا دمكراتيككردن پذير انعطافاجتماع در  هر. كردن آن نقشي اساسي داشته باشد ساخت سياسي

هاي مدني الزم يا به عبارتي دارايي كه در جامعه مدني شركت خواهند كرد واجد پتانسيلاندازه كه افراد
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و جامعه نقش ايفا كنند تعهد مدني بااليي باشند، بهتر مي كه. توانند در تعيين سرنوشت خود بايد توجه داشت

جا تعهد مدني يك امر آموختني است؛ افراد ياد مي و آن معهگيرند كه نسبت به سرنوشت خود اي كه در

در«اينگلهارت معتقد است. كنند متعهد شوند زندگي مي شواهد موجود حكايت از آن دارند كه نقش فرهنگ

به. سازتر از آن است كه در دو دهه گذشته بيان شده است دمكراسي بسيار سرنوشت خصوصاً نشانگان ناظر

و مشاركت تعيين در. اند كننده اعتماد، رواداري، رفاه هاي صرفاً با انجام دگرگونيمردم ساالريازمدت در

و بقاي. آيد نهادي يا ترفندهايي در سطح نخبگان به دست نمي و باورهاي به ارزشمردم ساالريتحقق ها

و گرايشبه). 112: 1381اينگلهارت؛(» شهروندان عادي نيز وابسته است  ذهني هاي نظر اينگلهارت باورها

و و اين كه يادگيري«شهروندان متفاوت است اين تفاوت بازتاب اختالف در تجربه اجتماعي شدن شخص است

و بي مي اوليه فراگيري بعدي را مشروط كرده : 1373اينگلهارت؛(»سازد اثر ساختن يادگيري اوليه را بسيار مشكل

و مناسبات قدرت در خانواده چگوپرسشاين مقاله درصدد است به اين ). 19 نه رفتار مشاركتي پاسخ دهد كه روابط

مي) فرزندان(افراد  هاي ساخت قدرت در خانواده سازند؟ به عبارت ديگر كدام يك از گونه در بزرگسالي را متاثر

و تعهد باالي مدني شهروندان آتي جامعه ايفا كند؟ مي و فعال در فرهيختگي  تواند نقشي سازنده

 پژوهشپيشينه

 حاضر صورت گرفت مشاهده شد كه در عمده پژوهشهايي كه به منظور مطالعه سابقه در بررسي

بدين معنا كه بعد. حاضر پرداخته شده استپژوهشمطالعات صورت گرفته تنها به يك جنبه از موضوع

به. برجسته استها پژوهشاختار توزيع قدرت در خانواده در اكثر اينس ساختار توزيع قدرت در خانواده يا

و صرفاً به منظور شناخت چگونگي توزيع قدرت در ميان زوجين مورد مطالعه قرار گرفته گونه اي توصيفي

و در  و يا با هدف شناخت عوامل تبيين كننده توزيع قدرت در خانواده مواردي ارتباط ساختار قدرت در است

و نوع نگرش فرزندان نسبت به مساوات طلبي در عرصه اجتماعي انجام شده خانواده با رضايت از زناشويي

در. است و مشاركت اجتماعي در شهر«اي با عنوان مقاله: از جمله تأملي در رابطه بين ساختار خانواده

و محسن نيازي(» كاشان و مشاركت)1383، فريدون وحيدا  كه در آن چگونگي پيوند بين ساختار خانواده

و تحليل شده است و مشاركت اجتماعي پژوهشدو شاخص عمده در اين. اجتماعي بررسي  ساختار خانواده

و در مورد دومي هاي تربيتي مبتني بر اقناع است كه در ارتباط با اولي به شيوه و استبدادگرايي گرايي
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م) مشاركت اجتماعي( مي. براي مشاركت اجتماعي استناد شده استچاپينقياس به دهند نتايج تبييني نشان

و ميزان استبدادگرايي با ميزان مشاركت اجتماعي درسطح اطمينان كه بين متغيرهاي ميزان اقناع 99گرايي

.درصد رابطه معنادار وجود دارد

: موردمطالعه(يان با مشاركت اجتماعي آنان هاي خانوادگي دانشجو ارتباط زمينه«اي با عنوان نامه پايان

 نفر در 250كه در ميان دانشجويان دانشگاه تهران با حجم نمونه)1377،موسي عنبري(»)دانشگاه تهران

 كه از طريق پيمايش صورت گرفته است سعي پژوهش در اينگرپژوهش. انجام شده است1376-77سال

ـ و نوع كرده است ارتباط ميان پايگاه اجتماعي  اقتصادي، بعد خانوار، تعداد اعضا تحصيلكرده خانواده

و تشكل تصميم و تربيت اجتماعي خانواده با مشاركت دانشجويان در نهادها هاي علمي، گيري در خانواده

و سنجش قرار دهد و دانشجويي را مورد بررسي با مقالــه.اجتماعي، اقتصادي ماهيت جنسيتي«عنــوان اي

و ساختار خانو با) 2001،و پنايوسسيدان(»ضد برابرگرايي گروه محور] هايرشاثر آن برنگ[ اده كه در آن

و آمريكا(استفاده از چهار نمونه از نوجوانان سه مليت  اين مسأله مطالعه شده است كه آيا) استراليا، سوئد

ماعي افراد جوان مؤثر ماهيت جنسيتي محيط اجتماعي كردن در خانواده بر سطوح ضد مساوات طلبي اجت

ميپژوهشاست يا خير؟ نتايج تبييني اين  هايي كه در آنها پدر بيشترين قدرت دهد كه كودكان خانواده نشان

ضد تصميم در گيري را داشت باالترين ميزان مساوات طلبي اجتماعي را نشان داده بودند، در حالي كه

ضد هايي كه مادر داراي بيشترين قدرت تصميم خانواده  گيري بود، كودكان ميزان كمتري از احساسات

در«اي با عنوان نامه در نهايت در پايان. طلبي اجتماعي را ابراز كرده بودند مساوات »خانوادهساختار قدرت

و نيز)1376،الجوردي(  هدف اساسي مطالعه فرايند تحول ساختار سنتي نهاد خانواده در ميان افراد نمونه

و كيف ساختار قدرت در خانواده بوده استبررسي عوامل مؤثر . بر كم

 مباني نظري
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و و تأثير خانواده در پرورش شهروندان آينده همواره موضوع بحث انديشمندان علوم اجتماعي نقش

در چون همانند آينه. خانواده نمادي اجتماعي است« سياسي بوده است  و اي عناصر اصلي جامعه را خود دارد

هرگز هيچ. گذشته از اين خانواده از اهم عوامل مؤثر بر جامعه است. هاي اجتماعي است انعكاسي از نابساماني
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). 136: 1370 ساروخاني؛(» هايي سالم برخوردار باشد تواند به سالمت رسد مگر آنكه از خانواده اي نمي جامعه

و ويليام( نگردمي»ل فرايند اجتماعي شدنعنوان مهمترين عامبه«رابينسون نيز به خانواده  ). 4:2004باربوزا

مي. هاي مهمي براي مشاركت در عرصه اجتماعي دارد خانوادگي داللتمضامين« رود با آنكه از والدين انتظار

و محيط اجتماعي  برحسب عادت قواعد را به كودكان آموزش دهند، امروزه تأكيد بيشتر بر روي ماهيت

و ديگران در خانواده شكل استدالل اين است كه اساس نگرش. استكردن متمركز  ها نسبت به خود

جه مي ميگيرد، هر شخصي ديدگاهي نسبت به به ان اتخاد چ گونه كند مياي كه كند ارچوبي براي وي فراهم

به. تا هر اتفاقي را بتواند تفسير نمايد و كلنر خانواده را يك برگر توصيف1»نهاد ساخت واقعيت«عنوان

و مدعــي است كه هــر خــانواده ديدگاه منحصــر به فــرد خــود نسبت. كنند مي برگ از اين فراتر رفته

و كالن(»به جهـــان را داراست ).83:1991نولر

و شيوه هيگن نيز از صاحب به نظران نظريه نوسازي، نوع نظام خانوادگي افراد هاي تربيتي والدين را

و اقتصادي آنها بيان نموده استبيعنوان عامل اصلي و عدم توسعه اجتماعي به نظر. تحولي جوامع سنتي

به نقطه«وي  و اجتماعي شدن كودك نقش زيادي در رفتار آينده او دارد، كه گونه هاي آغازين تربيت اي

و سكون جوامع سنتي. ممكن است مانع نوآوري يا پذيرش نوآوري شود  معلول از ديدگاه هيگن، ايستايي

و استبدادي در افراد است كه توأم با تنبيهات سخت براي كساني كه دستورهاي ايجاد شخصيتي واپس گرا

گذاري در دوران كودكي به جاي هيگن معتقد است كه سرمايه. كنند همراه است اعالم شده را مراعات نمي

و فعاليت و خالقيت باشدهاي بازدارنده باشد، بايد مشو اينكه معطوف به سكون، اطاعت به(»ق كار، فعاليت

و نيازي؛ و به تبع آن تفوق بنابراين نوع روابط ميان نقش)124: 1383نقل از وحيدا هاي مختلف در خانواده

و يا شيوه هر يك از گونه و(هاي تربيتي هاي ساخت قدرت منجر به بروز رفتارهاي ...) استبدادي، دمكراتيك

شدمتفاوت از سوي فرزندان در  و«. عرصه اجتماعي خواهد در بررسي مطالعات خانواده، روابط خانوادگي

چگونگي تربيت فرزندان در جوامع مختلف، بر روي چگونگي تبديل موجودات انساني به موجود اجتماعي 

و تأثير تجربه متمركز بوده مي اند چگونگي ... نمايند هاي دوران كودكي بر روي سرشت آينده انسان را مطرح

).63: 1376اعزازي؛(» ساز ساخت شخصيت انسان است رخورد والدين با كودك، زمينهب

1 - reality - constructing institution 
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و تأثيرپذيري خانواده از اين تحوالت، به گرانپژوهشاكثر اين با توجه به تحوالت ساختي در جوامع

 به كونيك در بحث از كاهش كاركردهاي خانواده. هاي خانوده كاهش يافته استاند كه كاركرد نتيجه رسيده

ميمي» كاهش كاركردي به عملكردهاي مشخص خانوادگي«وضعيتي كه آن را به اعتقاد. كند نامد، اشاره

اگرچه خانواده كاركردهاي بسياري را از دست داده است، امروزه كاركرد مشخص آن در عملكردهاي«وي 

اگيري شكلعملكردي كه باعث. شود خانوادگي ديده مي ـ اجتماعي مي شخصيت فرهنگي . شود فراد جامعه

و در عين حال گروه ديگري نيز از آنجا تنها در اين حيطه جامعه قادر به عهده گرفتن كاركرد خانواده نبوده

ترين يعني اين كاركرد عمده. كه مثل گروه كوچك صميمي خانواده وجود ندارد، قادر به انجام آن نيست

و اين جملة مك آيور مصداق مي از يابد كه همان كاركرد خانواده است طور كه خانواده كاركردي بعد

مي كاركردي را از دست مي ).73-74: به نقل از همان(» رسد دهد، به كاركرد واقعي خود

و تكوين شخصيت توان خانواده را به عنوان نظامي از روابط در نظر گرفت كه جامعه بنابراين مي پذيري

و اساسي آن است هاي هاي ساخت قدرت در خانواده كه مؤيد نوع شيوه گونه. افراد از كاركردهاي مهم

و. تربيتي والدين است در بروز رفتارهاي متفاوت فرزندان در زندگي اجتماعي مؤثر است كاالن در اين نولر

و سركوب«زمينه معتقدند كه  مي كودكاني كه والدينشان در برخورد با آنها اقتدارگرايانه كنند گرايانه عمل

مي احتم)الف و تكوين هويت خود كمتر تالش  بيشتر با استانداردهاي اخالقي بيروني)بكنند؛ االً براي بسط

و)دتري برخوردارند از اعتماد به نفس پائين)جسازگارند تا استانداردهاي دروني شده؛  در استفاده از داوري

هاي استقالل با بسياري از جنبهاين كودكان همچنين. نظر خود به عنوان راهنماي رفتار دچار مشكل هستند

كه. اند زيرا احساسشان نسبت به هويت خود، كمتر توسعه يافته است با مشكل مواجه برعكس كودكاني

و سبك دمكــــراتيك دارند، قادرند در خص گيــري تصميــمــوص مسايل خــود والدينشــان شيــوه

و طــرح تـ كـــرده و در خـــور و(» ـوجـــه ارائــه نمـــايندهـــــاي منــاسب ).1991:17 كالن نولر

و قابل بررسي قدرت در جامعه يكي از حوزه شناسي خانواده، كنش متقابل ميان اعضا خانواده هاي مهم

و مناسبات درون. است و صرفاً يك سويه از روابط اگرچه نوعي گرايش به آرماني كردن خانواده وجود دارد

ميخانواده مورد توجه  مي،گيرد اما بايد توجه داشت خانواده همواره بهشت افراد نيست قرار تواند واجد خانواده

و سركوب نيز باشد جي. مناسبات مبتني بر سلطه » خانواده«گود در كتاب خود با عنوان.ويليام

مي حتي خوشبخترين خانواده«:نويسد مي ق ها نيز زيرا. رار گيرندتوانند به عنوان نظامي از قدرت مورد مالحظه

در) يا جلوگيري از انجام(در غالب اوقات، هر يك از اعضاء سعي در وادار نمودن ديگران به انجام  كاري،
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و مفاهيم متفاوتش. هاي ديگران دارد مقابل خواسته ) نفوذ، اقتدار، سلطه، زور(قدرت در تمامي معاني

زيرا افراد واجد قدرت اكنون. عه قرار گرفته استموضوعي بوده است كه در ساليان اخير به وفور مورد مطال

در سياست، همچنانكه در خانواده، كساني كه از قدرتي بالمنازع. شوند بيش از گذشته به مبارزه طلبيده مي

و حفظ اين قدرت نيستند از اين رو تحليلگران اجتماعي به نسبت قبل. برخوردارند اكنون ديگر قادر به تداوم

مي» تضاد« به مفهوم توجه بيشتري را و پژوهشگران جامعه. دارند مبذول شناسي خانواده نيز سعي در شناخت

د چه كســي بــر چــه چيزي همچنانكــه بر چــه كســي، در خــانوادهنكن درك عواملي دارند كه تعيين 

).35-36؛ 1375به نقل از ناز قادري(» كند حــكومت مـي

سازي ابعاد قدرت در خانواده از سوي درباره مفهوم. هم شفاف نيستمفهوم قدرت در خانواده چندان

با وجود اين اختالفات نظري، بسياري از محققين در تحقيقات سواي. پردازان اجماع كامل وجود ندارد نظريه

وقتي سؤال. برند را به عنوان مصداق مفهوم قدرت در خانواده به كار مي1گيري اختالفات لغوي وجه تصميم

مييم  ها در خانواده است گيري كند، اين امر به طور اخص متوجه تصميم شود چه كسي اعمال قدرت

و تصميم«فزونتر اينكه ). 1969:547;اولسون( و شوهر مي شاخص قدرت ميان زن تواند مشخص گيري

و همكاران(» كنندة ميزان پدرساالري در خانواده نيز محسوب گردد )173:2003بات

و شيوه. گردد ها براي عمل برمي گيري قدرت به نحوة تصميموجه ديگر از در هاي تصميم نحوه گيري

و فعال كردن تعهد افراد ديد خانواده را مي اين ). 151: 1370لوكس؛(توان در وجوه ترغيب، تحريك، اجبار

ر ديگران تغيير اند كه در رفتا توان ضمانت اجراي يك عمل يا تصميم محسوب كرد، ابزارهايي وجوه را كه مي

مي گيري در واقع تصميم. كنند ايجاد مي الذكر را به خود گيرد؛ به اين تواند هر يك از وجوه فوق ها در خانواده

و مجاب و زور به مرحله اجرا در آيد معنا كه بر اساس ترغيب و يا بر مبناي اجبار بر اين اساس است. سازي

را گيري توان تصميم كه مي و دمكراتيك تقسيمها در خانواده گيريهاي تصميم. بندي نمود به اقتدارگرايانه

و تصميم و حضور فعال اعضا در فرايند اخذ تصميم اشاره دارد هاي اقتدارگرايانه گيري دمكراتيك به مشاركت

و محوريت يك فرد به عنوان رئيس يا ارشد در اخذ تصميمات با كمترين توضيح دليل اخذ آنها  به حاكميت

و اقتدارگرايانه(اين روابط قدرت«. كندميداللت  در تعامالت بين افراد خانواده را روابط دو سويه) دمكراتيك

و يك ســويه يا نامتقـارن نيز ناميده آد) 433:1978تاورمينا(» اند يا متقارن و همكارانشودر اين زمينه رنــو

 
1- Decision making 
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م و و مادر با جهت بررسي روابط قدرت در خانواده به عناصري مانند نوع و كنار آمدن پدر يزان هماهنگي

و دمكراتيك بودن روابط بين يكديگر براي حل مسائل اشاره كرده و از اين طريق به وجوه اقتدارگرايانه اند

ـ والدين رسيده و همكاران(اند فرزند و گيري تصميمشناسان با توجه به نحوه جامعه)1950: 313-314.آدورنو ها

هاي وادار كردن افراد به انجام امور را به شرح زير قدرت در خانواده، در مجموع شيوهوجوه مختلف اعمال

:اند بندي كرده طبقه

و اجبار-1  استفاده از منابع زور

 كاربرد منابع پاداشراهبرد-2

 كاربرد منابع اطالعاتيراهبرد-3

مي. كاربرد منابع هنجاريراهبرد-4 زو بر اين اساس و توان گفت در وجه و اجبار نوعي تهديد ر

و توضيح دليل توهين، در وجه پاداش نوعي چانه و تحريك، در وجه اطالعات نوعي اقامه دليل زني

و در وجه هنجاري نوعي داعيه اقتدار وجود دارد  ).432:1994نسيويگ(انجام يك عمل

و ميزان برخورداري هر يك از زو و فرزندان از قدرت اين مسأله كه توزيع قدرت در درون خانواده جين

و الگوهاي تصميم و(گيري چگونه است به چه صورت است، ساخت قدرت ...) حاكميت پدر، حاكميت مادر

و پنا ساخت تصميم.كند در خانواده را مشخص مي بندي گيري در خانواده را در سه مقوله دسته سيدانيوس

قد خانواده.1:اند كرده هايي كه در آنها خانواده.2 گيري را داراست؛ رت تصميمهايي كه در آنها پدر بيشترين

گيري به طور يكسان هايي كه در آنها قدرت تصميم خانواده.3 گيري را داراست؛ مادر بيشترين قدرت تصميم

و مادر تقسيم شده است (بين پدر و پنا. يا). 5:2002سيدانيوس ساروخاني در ارتباط با سلطه مرد

و جامعه«ت كه پدرساالري معتقد اس مي اين مفهوم به خانواده . كند اي اشاره دارد كه در آن يك مرد حكومت

مي بدين نه سان پدرساالري نه تنها حاكميت مرد در خانه، بلكه حكومت مردان در جامعه را نيز و تنها رساند

ا و اقتدار مردان بر و تربيتي است بلكه بر انتقال ميراث ... موال نيز نظر دارد داراي ابعاد سياسي، نظامي

و به طور) بنابراين( كلي پدرساالري با ابعاد گوناگونش، تنها رياست پدر در خانه نيست، بلكه برتري مردان بر زنان

و چه بزرگتر ديگر ،ساروخاني؛(»تفويض اقتدار در خانه از هر جهت به رئيس مرد است، چه پدر ).139: 1370ب

د ميبنابراين اگر مطالب فوق را سرر يك پيوستار خالصه كنيم، برابري را در توان در يك پيوستار

و آن سوي پيوستار نابرابري به صورت سنتي ارتباط با الگوي مشاركتي تصميم گيري توسط والدين قرار داد

و الگوي مستقالنه نيز در ميانه اين طيف قرار  و يا سلطه زن نمايان خواهد شد در قالب سلطه شوهر
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كه.گيرد مي و همكاران معتقدند و شوهر از سهم يكساني از قدرت خانواده« بات هايي كه در آنها زن

و خانواده هاي برابر يا متعادل از حيث توزيع قدرت برخوردارند خانواده و بنابراين كمتر پدرساالرند كه اند هايي

و شوهر از قدرت يكسان نيست، يا همان خانوا و نامتعادل از حيثدهدر آنها ميزان برخورداري زن هاي نابرابر

و همكاران(»توزيع قدرت، سطوح بااليي از پدرساالري را تجربه خواهند كرد بوئرمن در ). 171:2003بات

زن. بررسي الگوهاي ساخت قدرت در خانواده به سه سطح توجه كرده است در يك سطح ساخت قدرت بين

و گرفتن تصميمات داردكند كه اشاره به روابط بينو شوهر را مطرح مي و شوهر در حد تعيين در اين. زن

و يا به شكلي برابرانه برقرار باشد سطح روابط مي به.تواند به صورت سلطه زن يا شوهر در سطح دوم

هاي تربيت فرزندان را مطرح كردهو در نهايت در سطح سوم ساختگوهاي نقش والدين توجه نموده استال

و در طرف ديگر طيف كه اين ساخت از يك طيف  تشكيل شده است كه در يك سر آن سلطه كامل والدين

ساخت.1:اين طيف از پنج نوع ساخت متفاوت تشكيل شده است. نظارت حداقلي آنان بر فرزندان قرار دارد

و آنان حق اظهارنظر ندارند مستبدانه؛ كه در آن پدر يا مادر صرفاً بر فرزندان ديكته مي ساخت.2،كنند

ميا مي قتدارگرايانه؛ كه در آن پدر يا مادر به حرف فرزندان گوش .3،گيرند دهند اما تصميمات را خودشان

با ساخت دمكراتيك؛ در اين نوع فرصت كافي براي اخذ تصميم به فرزند داده مي شود، ولي تأييد تصميم

تص.4،والدين است و فرزندان در اخذ و ساخت مبتني بر برابري؛ سهم والدين ميمات به صورت مشاركتي

گيري ساخت مخيرانه؛ در اين نوع ساخت فرزندان نفوذ بيشتري نسبت به والدين در تصميم.5ويكسان است

مي. دارند مي به عبارتي تصميمي كه فرزند و توجه والدين قرار .گيرد گيرد مورد تمايل

به به طور و يا الگوهاي كلي ما از خالل بررسي ابعاد نظري قدرت در خانواده،  چگونگي توزيع قدرت

به»قدرت«. گيري در خانواده پرداختيم تصميم طور غيرمستقيم در خانواده يك مفهوم چند بعدي است كه

. گيري شود كننده ميزان قدرت يك شخص است اندازه گيري كه تعيين تواند از طريق الگوهاي تصميم مي

رو به معناي الگوهاي نظام يافته»ساخت« و ابط بين افراد يا موقعيت از هاي اجتماعي تعريف شده است

را. گيري در خانواده است الگوهاي ساخت يافتة تصميم»ساخت قدرت در خانواده«منظور از  ما اين الگوها

:ايم بندي كرده به چهار نوع زير تقسيم
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و در اين ساخت پدر محــور تصميم: ساخت قدرت يك جانبه پدرمحور.1 در اكثر موارد گيريهاست

به به عبارت ديگر در اين ساخت پدر داراي بيشترين قدرت تصميم. زند حرف نهايي را مي و اكثراً گيري است

مي تنهايي تصميم .كند گيري

نوعي از ساخت قدرت در خانواده است كه در آن مادر از قدرت : ساخت قدرت يك جانبه مادرمحور.2

.گيري بيشتري برخوردار است تصميم

و مادر در اين ساخت تقريباً قدرت تصميم: ساخت قدرت متقارن نسبي.3 گيري به طور يكسان بين پدر

هر. تقسيم شده است در اين. هاست گيري دوي والدين در تصميم ويژگي اساسي اين ساخت قدرت مشاركت

با ساخت ممكن است فرزندان بتوانند نظراتشان را بيان كنند ولي در نهايت تصميم . والدين استگيري

و از انعطاف و مشاركت بوده ناپذيري دو نوع اول ساخت ساخت قدرت متقارن نسبي واجد درجاتي از برابري

و نسبي ها سهيم گيري اين ساخت، متقارن است چرا كه هر دوي والدين در تصميم. قدرت به دور است اند

ميها گيري تصميماست چرا كه در آن  و فرزندان را در بر نميگ با محوريت والدين صورت .گيرد يرد

منظور از آن نوعي از ساخت قدرت در خانواده است كه قدرت تقريباً : جانبه ساخت قدرت متقارن همه.4

و محوريت يكي از والدين يا هر دوي آنها در آن ديده نمي . شود در ميان همه اعضاء خانواده توزيع شده است

و مشاركت در ها ويژگي اساسي اين نوع ساخت قدرت در خانواده گيري تصميمدر واقع همفكري، مشورت

و دخالت دادن نظرات گيري به عبارت ديگر تصميم. است ها در اين نوع ساخت برآيند همفكري، نظرخواهي

.همگان در امورات مربوط به خانواده است

�.����� � �!��"� 

و و گستردگي مفهوم مشاركت سرجل.هاي خاص اين مفهوم است يژگيتفسيرهاي متعدد ازآن، يكي از

مي) 1970( كه خاطرنشان دل مشاركت در تصميم«سازد اما. انگيز است گيري در بسياري از كشورها مفهومي

مي تقريباً بيشتر افرادي كه اين اصطالح را به به كار مي برند از(»كنند طور متفاوتي درباره آن فكر به نقل

و نيازي،  از نياديب).127: 1383وحيدا و هدف ترين انديشه زيرساز مشاركت پذيرش اصل برابري مردم است

و كيفيت زندگي در تمامي  و تشريك مساعي افــراد در جهت بهبود كميت آن، همفكري، همكاري

و سياسي است زمينه مشاركت فراگردي است كه از راه آن مــردم به دگرگوني. هاي اجتماعي، اقتصادي

دگ دست مي و مييابند مشاركت در چنين مفهومــي بر رشد شخصيت انسانــي. آورند رگوني را در خود پديد
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و به مي«تأكيد نموده مي آيد كه فرصت عنوان راهبردي به شمار از هــاي نيكويي آفريند تا مــردم براي

و گشودن مرزهـاي بسته به راه ميان برداشتن دشواري يك).128: همان(».هاي تازه دست پيدا كنند ها در

و به طور شركت فعاالنه انسان«معناي وسيع مشاركت عبارتست از  ها در حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي

شناختي مشاركت را تعريف بيرو نيز از منظري جامعه آلن).521: 1370، الفساروخاني(»كلي تمامي ابعاد حيات

و تعهد شناسي بايد بين مشاركت به نظر وي از منظر جامعه. كرده است به) عمل مشاركت( به عنوان عمل و

شد) امر شركت كردن(عنوان حالت يا وضع در. تمييز قايل مشاركت در معناي اول داشتن شركتي فعاالنه

و داشتن گروه را مي و در معناي دوم از تعلق گروهي خاص و به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر دارد رساند

).275: 1366بيرو؛(دهد سهمي در حيات آن خبر مي

در مشاركت را نوعي كنش هدفمند نيز دانسته و محيط اجتماعي او اند كه در فرايند تعاملي بين كنشگر

و تعريف شده نمود پيدا مي و از پيش تعيين از منظري ديگر مشاركت نوعي. كند جهت نيل به اهداف معين

كه«كنش ارتباطي است كه مبتني بر فهم متقابل است   هابرماس كنش معطوف به فهم متقابل يا آنچنان

و معتقد است كه هر شكل از كنش اجتماعي ديگر كه معطوف كنش ارتباطي را نوعي كنش اجتماعي دانسته

و صــب به سلطه يا اعمال نفوذ محض باشد يك شكل اشتقاقي از كنش اجتماعي است انــه يــگلــورت

ك حيـــنش ارتباطــبر روي خــي به ميود ـــات و غفاري؛(»دهد ادامه مفهوم كنش).13: 1380ازكيا

شوند، بازگوي نوعي ارتباطي هابرماس كه در آن هنجارهاي وفاقي از زبان مشترك ميان ذهني ناشي مي

هابرماس معتقد است كه دمكراسي را قبل. گيري هدايت كند عقالنيت است كه بايد شهروندان را در تصميم

مياز هر چيز بايد فرايندي و خاص در نظر گرفت كه به هنگام اوج نوع معيني از كنش اجتماعي پديدار شود

مي آن را مي و عقالني اتخاذ . كنند توان شيوه خاصي تعريف كرد كه شهروندان از طريق آن تصميمات جمعي

.خوانديم»1حوزه عمومي«راكند هابرماس فضايي را كه اين نوع كنش در آن پرورش پيدا مي

مي ود اين تعاريف كلي، مشاركت دربردارنده گونهبا وج توان آنها را برحسب هاي مختلفي است كه

و قلمروي كه مشاركت در آن عملي مي و موضوع، فضا و يا ابزار بندي طبقه... شود، مشاركت به عنوان هدف

و تقسيم. كرد كه البته.ستا... بندي مشاركت برحسب موضوع شامل مشاركت اجتماعي، سياسي، اقتصادي

و مكمل يكديگر واقع شدن امكان تفكيك دقيق آنها به دليل درهم تنيدگي، هم و معموالً پوشي پذير نيست

 
1 -public sphere 
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و يا به صــورت عــام از مشاركت بحث مي ـ اجتماعي و يا به صورت تركيبـي، مشاركت سياسي شود

ب. گيرد اقتصادي، مورد استفاده قرار مي و تبيين هر و در واقع توصيف خش مستلزم استفاده از عناصر، اجزاء

و طبعاً در تعريف هر عرصه تداخل مفهومي وجود خواهد داشت هاي بخش زيرمجموعه در. هاي ديگر است

و اين تحقيق مراد ما از مشاركت، مشاركت اجتماعي است؛ مشاركت اجتماعي شركتي داوطلبانه، ارادي

و بهتر شدن و حيات اجتماعـــي استآگاهانه است كه بر آيند آن توسعه مقيد نمودن تعريف. زندگي

و آگاهانه، اين نوع فعاليت ها را از ساير مشاركت اجتماعي به خصايص شـــركت داوطلبانه، ارادي

و تحميلي از قيود، سنت فعاليت و روزمره زندگي كه ممكن است بناي آن بر تبعيت نينديشيده ها هاي معمولي

سيو تعيين ميهاي اجتماعي، و اقتصادي باشد، جدا در واقع مشاركت اجتماعي، مشاركت.كند اسي، فرهنگي

و جمعي عامالن خصوصي در حوزه عمومي است كه از طريق كنش و آگاهانه، داوطلبانه هاي متقابل مستقيم

و  نفوذ به منظور ... غيرمستقيم شهروندان در مقياس وسيع با فعاليتهاي محلي، نهادهاي جامعه مدني، دولت

مي گيريو تأثيرگذاري بر فرايند تصميم و يا تعقيب اهداف عمومي تحقق اين نوع مشاركت عامل. يابد ها

و كنش هاي توسعه اصلي در اتخاذ سياست و خواست اي . هاي مردم است هاي پاسخگويانه نسبت به نيازها

و سهيم شدن در انجمن د ها، گروه ها، كانون چنين مشاركتي در شركت و هاي جات محلي، سازمان ستهها

و مي... غيردولتي بر.يابد نمود عيني ما ضمن سنجش ميزان مشاركت اجتماعي، به يك سنخ شناسي از آن

و قلمرو عمل مشاركت رسيده از مبناي شعاع :ايم كه عبارتند

. الوصول است مشاركت با برد محدود مشاركتي است كه براي كنشگر سهل:مشاركت با برد محدود.1

و مانندمشــاركت در امور محله ترين ملموس... شركت در شوراي آپارتمان يا شوراي محله، هيأت امناي مسجد

و شمول فعاليت .رود هاي آن از يك محله خاص فراتر نمي مصاديق مشاركت با برد محدود است كه دامنه

و در نهادهايي مشاركت با برد متوسط مشاركتي است كه از ام:مشاركت با برد متوسط.2 ور محلي فراتر رفته

مي كه ميزان سازمان و همچنين اهدافي فرامحلي دارند، تحــقق . يابد يافتگي آنها از نهادهاي محلي بيشتر است

و كانون مشاركت در اتحاديه صنفي، انجمن و ها .اند مصاديق اين نوع مشاركت... هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري

يعني مشاركتي. ناميد1 اگر بتوان مشاركت با بــرد محدود را مشاركت عمـومي:ردهمشاركت با برد گست.3

و ويژه است. توانند در آن وارد شوند كه همگان مي . در اين صورت مشاركت با برد گسترده مشاركت خاص

1 -Public participation 
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و تشكل فعاليت و عضويت در احزاب و هاي سياسي، سازمان هاي انتخاباتي، شركت صاديق اينم... هاي غيردولتي

.اند نوع مشاركت

و(مفاهيم و به هم پيوسته با يكديگر دارند) ساالري مردممشاركت، شهروندي . ارتباطي تنگاتنگ

كه وسيلهمشاركت ميمردم ساالرياي است فزونتر اينكه معياري براي ارزيابي. شود به كمك آن ساخته

ني. است ساالري مردم طور كه در شهروندي مجموع همان.ز هستهمچنين مشاركت حق بنيادي شهروندي

و مسئوليت مي حقوق و آنچــه كه اين دو را به هم پيوند » اخالق مشاركت«دهـــد وجود نوعي هاست

و هم به دمكراتيكميتحققاي دمكراتيك اخالق مشاركت هم در زمينه. است تر كردن يك جامعه يابد

ما. كند كمك مي رد به جاي تمركز بر عواملــاين رويك.تاستكويني رويكرد در اين تحقيقرويكرد

و جامعه مدني به اين مسئله مي مي ساختي در تبيين مشاركت شوند پردازد كه چگونه افراد به بالغاني تبديل

.كند كه مشاركت مدني آنها به تداوم، اصالح يا تغيير شكل جامعه مدني كمك مي

و آموزش شهروندي دمكراتيكاجتماعي شدن« در مقاله»هنك دكر«پرفسور و بر نقش» جوانان  آموزش

و شهروندي تأكيد مي وي معتقد است كه اين فرض قابل طرح است. كند يادگيري در تبيين مقوله مشاركت

مي كه شهروندي دمكراتيك در حوزه و تقويت شود كه به نحوي دمكراتيك هايي تواند توسعه پيدا كرده

و به حوزهبه نظر. ساماندهي شده باشند خارج از آموزش هاي مدرسه، وي مشاركت بايد از خانه آغاز شده

و  و فعاليت اجتماعي و مصالح سياسي عموميت پيدا كند.... مدرسه، كار . گسترش يابد تا مسائل اجتماعي

و .است... مشاركت در زندگي دمكراتيك به معناي آمادگي فعاليت در يك باشگاه، انجمن، حزب، اتحاديه

به بنابراين دمكراسي، وابسته به طيف وسيعي از شهروندان سازمان يافته است كه در انجمن هاي كثيري

 سياست مشاركت بايد در تمام سطوح زندگي سياسي،"دكــر"به اعتقــاد. پردازند مشاركت فعاالنــه مي

و تقويت شود، چرا كه براي افراد مشاركت طريقه و نهادي تشويق ا اجتماعي ست كه بدان وسيله اي

و طرز كار توانند مسئوليت مي امري كه مستلزم. را بفهمندمردم ساالريهاي خود را افزايش داده

و شيوه جامعه و يادگيري اصول  بر پايه تجربه عملي مشاركت در نهادهاي رانهمردم ساالهاي پذيري

).25-26-27؛ 1372،دكر(پذير كردن افراد است جامعه
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و مدني است زيرا تالش براي) 1986(1گائوتري نيز معتقد است مشاركت فرايند خودآموزي اجتماعي

و رواني در همه سطوح است همين تغيير، امكان برقراري مناسبات. مشاركت مستلزم تغيير حالت ذهني

و اجتماعي جديدي را موجب مي هيو.شود انساني و م اعتقاد دارد كه مشاركت را بايد هم به عنوان هدف

و يكي از نيازهاي اساسي بشر مورد توجه قرار داد به نظر گائوتري در قالب فرايند اجتماعي. به عنوان ابزار

و دروني كردن بايد  و نهادي نمودو ايدهها ارزشكردن . هاي مربوط به مشاركت را به طور عميق دروني

 بــراي تحقق مشاركـت هم بايد.هاي حيات اجتماعي بسط پيدا كند حوزه مشاركت بايد به تمامي عرصه

و هم بايد و نهادهاي اجتماعي متناسب وجـــود داشتــه باشـــد  مشاركتاراده سياسي دولت، اسناد قانوني

از. كنندگان شرايط الزم را داشته باشند عادت فقدان اطالعات،:به نظر وي علل عدم مشاركت عبارتند

و نيزاص كارامتناع از رأي دادن، بدبيني فرد در خصو و فرهنگي  آمادگي عدم يي مشاركت، موانع زباني

و پذيرش اظهارنظر مردممسئوالن دولتي جهت گفت گائوتري معتقد است كه مشاركت بايد از درون. گو

و از بيرون مي و. تواند مورد حمايت قرار گيرد جامعه برخيزد براي دروني ساختن مشاركت بايد از بنيادها

).11:1986،گائوتري(هاي مشاركت غيررسمي كه در جوامع وجود دارند بهره گرفت محمل

م و مي حملاين بنيادها وــكند در نظريات آلم هاي مشاركت غيررسمي كه گائوتري بر آنها تأكيد وند

گ2»فرهنگ مدنــي«در كتــاب) 1989(وربـا  آنها دراين كتاب. رح شده استــمطوطــاي مبس ونهــ به

مـ. اند هاي هميارانـــه افــراد پرداخته گيري بــررسي جهت به ـا مربوط است آنچه بيش از هر چيز به بحث

و وربا مطرح شده است3»هميــاري مدني«مفهــوم  مي. است كه از سوي آلموند كه آنها استدالل كنند

و اين شيوه همان يكي از شيوه به» همياري مدني«هاي مشاركت ياري خواستن از ديگران است يا ميل

سي. همكاري با ديگران است و به نظر آنها افراد جهت كنش مؤثر در عرصه اسي، اجتماعي اگر راهكار جمعي

و سازمان توانند به عضويت دو نوع گروه درآيند؛ يكي گروه گروهي را اختيار كنند، مي  مانندهاي رسمي ها

و دومــي گروه و سازمان يافته گروه. هاي غيررسمي احزاب سياسي هاي غيررسمي ساخت هميشگي

و ساير شهروندان عضوگيري در اين گروه. هاي رسمي را ندارند گروه ها از ميان همسايگان، دوستان، خانواده

و هدف آنها تأثيرگذاري بر عرصه عمومي است صورت مي و وربا افــراد. گيرد بر اساس مطالعات آلموند

و سازمان هــاي غيررسمــي را بر گــروه جهت تأثيرگذاري گروه مي ها دهند هاي رسمي بيشتر ترجيح
 

1- Gaotri 
2- The civic culture 
3- Civic cooperation 
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هاي غيررسمي كه حاصل به هم پيوستن گيري گروه به اين ترتيب شكل).120-121: 1381رضايي؛(

كه. هاست، گام اساسي در همياري مدني است گيري شهروندان جهت اثرگذاري بر تصميم اما از آنجا

به گيري همياري شكل و در برخي از جوامع همياري مدني هاي مدني در همه جوامع به يك ميزان نيست

و در برخي  ميسادگي و وربا تفاوت در اين امــر را به فـــرهنگ ديگر به سختي صورت گيرد، آلــموند

و وربا مشاهده شده است كه ملت. دهند سياسي هر جامعه نسبت مي هاي به عبارت ديگر در مطالعه آلموند

.دهند مختلف ميزان متفاوتي از همياري مدني را نشان مي

ا و انگليس و آلمان بيشتر است در اياالت متحده امريكا انتخاب اين. ين تمايل نسبت به ايتاليا، مكزيك

هاي اجتماعي در نظام اي از ساخت به اين معني كه مجموعه. جزيي از فرهنگ سياسي آن ملت استراهبرد

يك. سياسي دخالت دارند و تأثيرگذار با نقشنقش يك فرد به عنوان او شهروند دمكراتيك هاي اجتماعي

از ....مربوط است و خانواده، دوستان،آنها همه در اين روند جهت تأثير بر فرايندهاي سياسي، ... همسايگان

مي).121: همان(كنند اجتماعي استفاده مي گيري هميارانه گيرند كه الگوي تغييرات جهت در واقع آنها نتيجه

م به سوي كنش و وربا. طالعه استهاي سياسي، اجتماعي تابعي از فرهنگ موجود در جوامع مورد آلموند

. تواند تبيين كننده تغييرات متغيرهاي همياري مدني باشد كنند كه سطح توسعه اقتصادي نمي تأكيد مي

مي داده سازند كه در پنج كشور مورد مطالعه ميزان كنش متقابل اختياري افراد با يكديگر متفاوت ها روشن

و دوستانه داللتو دارا بودن ويژگيارزيابي شهروندان اين كشورها از يكديگر. است هايي كه بر روابط باز

مي). 122:همان( دارند متفاوت است كه آنها استدالل  باثبات عموماً نيازمند شهرونداني مردم ساالريكنند

و و هم داراي فرهنگ مشاركت، زيرا اولي پايه احساس اطاعت است كه هم داراي فرهنگ تابعيت باشند

و رقابت در زندگي سياسي را تشكيل وفاداري است در  حالي كه دومي مبناي اعتقاد مردم به مشاركت

).101: 1380،ريهيبش(دهد مي

و غيرسياسي جوامع مختلف داراي ويژگي اين قلمرو، قلمرو. اند هاي متفاوتي بدين ترتيب در سطح اجتماعي

به امر اجتماعي است كه در بردارنده نگرش و محيط اجتماعي آنهاستهاي اجتماعي افراد قلمرو«. شهروندان

فرض وجود اين قلمرو بر اين استوار است. اجتماعي بر تعامالت غيرسياسي مردم در سطح اجتماعي اشاره دارد

مي كه مردم در حوزه مي هايي از زندگي خود فارغ از مالحظات سياسي تصميم و دست به عمل به ... زنند گيرند

تأثير) نظام سياسي(مالت غيرسياسي در قلمرو امر اجتماعي بر رابطه مردم با دولت رسد كه نوع تعا نظر مي
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مي).109: 1381،رضايي(گذارد مي همياري(گيري هميارانه توان گفت كه قبل از اينكه جهت به طور كلي

اين امر.داي شكل بگيرد، بايد در حوزه جامعه تمايل به مشاركت اجتماعي وجود داشته باش در جامعه) مدني

و روحيه مشاركت يك نيازمند وجود فرهنگ و نظام فكري فرآيندجويي است كه در اثر  طوالني در شخصيت

از. شود افراد تثبيت مي و در چنين وضعيتي است كه كنش متقابل اختياري به دوري يكديگر ترجيح داده شده

و با ارزش شم و مسايل، مهم و همكاري جمعي جهت حل مشكالت ميگروه و وربا. شود رده آنچه كه آلموند

مي» فرهنگ مدني«تحت عنوان  مي«كنند از آن ياد و دمكراسي نسبتي معنادار .»دشو با ثبات

به«نويسد بشيريه در اين زمينه مي هاي ويژه در رابطه با زمينه بحث فرهنگ مدني در قرن بيستم

اي. مطرح شده استمردم ساالريفرهنگي ظهور  ن بوده است كه چه نوعي از فرهنگ سياسي پرسش اصلي

و پرسش فرعي اين است كه چه زمينه. استمردم ساالريمستعد گسترش و اقتصادي هاي اجتماعي

از اين حيث برخي انديشمندان).98: 1380،ريهيبش(اند تاريخي موجب تكوين خود فرهنگ دمكراتيك شده

و دمكر به رابطه ميان جامعه از آنجا كه خانواده به ويژه پدر مظهر الگوي. اند اسي پرداختهپذيري در خانواده

مي شخصيتي براي كودك است نمادي از اقتدار سياسي نيز بر ريه در خصوصيبش. گيرد آن مبنــا شكل

و استبدادي(رابطه بين ساخت قدرت  مي) يك جانبه و جامعه بزرگتر اين وضعيت اين«نويسد در خانواده

سر توقع را ايجاد مي كند كه گره همه مشكالت بايد به وسيله نماد پدري حكومت باز شود كه خود مانعي بر

اما وقتي مشكالت حل نشود در آن صورت ممكن است واكنش عصبي. راه پيدايش فرهنگ مشاركت است

و فرصت. نسبت به قدرت صورت گيرد طلب در برابر پدر خودكامه ممكن است همچنانكه فرزند بردبار

و باالخر و اطاعت و يكباره به پدر پرخاش كند ولي بالفاصله به الگوي رفتار جاافتاده ه كاسه صبرش سرآيد

و مناسبات).23: همان(» بازگردديطلب فرصت و روابط بنابراين از اين رويكرد مشاركت ريشه در ساخت

و مبتني بر يك فراين گروهي در سطوح مختلف به ويژه اليه د است، فرايندي كه طي هاي زيرين جامعه دارد

و همبستگي ميان مردم برقرار مي هاي زيرين ساخت در اليهساالرانه مردموجود الگوهاي. شود آن اطمينان

و گسترش اين الگوها در عرصه اجتماعي مي به. انجامد اجتماعـــي به ويــژه نهاد خانواده به بازتوليد

مي گونه و توان گفت در انعطاف اي كه . كردن ساخت سياسي نيز مؤثر است ساالرمردمپذير

با اين آگاهي كه عوامل. ما به دنبال تبيين مشاركت بر اساس رويكرد تكويني هستيممقالهدر اين

و نيز ساير عوامل جامعه در ساختي در سطح كالن و تغييرات پذيري با مقوله مشاركت اجتماعي ارتباط داشته

يك در سطحي كه ما براي مطالعه در نظر گرفته.ندده اين حوزه را تحت تأثير قرار مي ايم، عمدتاً افراد در
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در چارچوب خاص يعني خانواده مورد مطالعه قرار مي و تأثيرات اين حوزه بر رفتار مشاركتي آنان گيرند

 ايم كه مشاركت اجتماعي در نتيجه بر آن دسته از نظريات تمركز كرده. گيرد بزرگسالي مورد سنجش قرار مي

و تأثير فرايند اجتماعي شدن در شكل از. اند گيري رفتار مشاركتي تبيين كرده را از لحاظ نقش گيدنز در بحث

دم« مي» كراتيكخانواده ميكند كه گفت استدالل شوند، گو ميان افرادي كه برابرانه به يكديگر نزديك

وي با قياس روابط ميان اعضاي. دارد كه براي وابستگي متقابل آنها اهميتي اساسي دارداي كيفيتي مذاكره

وميخانواده كه از آن به عنوان رابطه ناب ياد  كه رسميساالري مردمكند يك« معتقد است ميان آنچه كه

و رابطه خوب ناميده مي هاي چشمگيري به چشم سياسي، شباهتمردم ساالري رسمي سازوكارهايشود

دو. خورد مي كيهر ميه ديويد هلد اصل خودم آنها به تحول همان چيزي در. اند نامد، وابسته ختاري

و مادي ارچوب يك جامعه گستردهچ و يا در گسترة روابط اجتماعي، فرد بايد از خودمختاري روانشناختي تر

 ). 191: 1382،گيدنز(» مورد نياز براي ورود به صحنه ارتباط كارآمد با ديگران، برخوردار باشد

مي» كره شدهاقتدار مذا«گيدنز وجود و فرزندان را امري در حال گسترش توسعه« داند، در روابط والدين

و همگاني دارد اين نوع دمكراسي مبتني بر عواطف، داللت . هاي مهمي براي پيشبرد دمكراسي رسمي

مي افرادي كه فهم درستي از ساختمان عاطفي و با شان دارند توانند بر يك پايه شخصي ارتباط كارآمدي

هاي مهارت. تر شهروندي احتماالً آمادگي بيشتري دارند ان داشته باشند، براي پذيرش وظايف گستردهديگر

مي ارتباطي كه در درون عرصه »ترند هاي گسترده يابند، به خوبي قابل تعميم در محيط هاي زندگي شخصي رشد

مي) خانواده(هاي نزديكي ميان روابط شخصي بنابراين گيدنز قياس). 192: همان( از. نمايدو زندگي عمومي

مي«نظر او و دمكراسي را نابود ). 165: 1381،به نقل از فالكس(» كند خشونت درون خانواده، رفتار متقابل

و مشاركت در عرصه عمومي از نظر گيدنز تا حدود زيادي به وجود  در واقع پذيرش وظايف شهروندي

و رشد مهارت ار دمكراسي عاطفي در خانواده در. تباطي در اين عرصه وابسته استهاي و استبداد آمريت

گيدنز معتقد است كه در زمينه. عرصه خانواده در نهايت به دمكراسي در عرصه عمومي زيان خواهد رساند

و ارتباط با كودكان همه چيز رضايت تر رسيدن به يك وضعيت مطلوب براي دمكراتيك. بخش نيست خانواده

و مرد استشدن خانواده، تأكيد بر مي«. برابري بين زن توان سخن دربارة خانواده امروزي تنها از يك چيز

و آن  مي. استمردم ساالريگفت دهد كه چگونه زندگي خانوادگي ممكن دمكراتيزه شدن خانواده نشان

و همبستگي اجتماعي را با هم تركيب كند ).105: 1378،گيدنز(» است انتخاب فردي
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و همكارانش مقاله ما در اين اين نوع رويكرد را » تكويني«رويكرد) 1997( به پيروي از يونيس

كه. ايم ناميده به«نقطه عزيمت اين رويكرد در خصوص مشاركت توجه به اين مسأله است چگونه افراد

مي بالغاني تبديل مي .»كند شوند كه مشاركت مدني آنها به تداوم، اصالح يا تغيير شكل جامعه مدني كمك

و يو و رفتارهاي مدني و همكاران با بررسي مطالعاتي كه بين مشاركت افراد در سنين پايين زندگي نيس

و سياسي در دوران بزرگسالي رابطه معنادار برقرار مي اند كنند، به اين نتيجه رسيده مشاركت در امور اجتماعي

ميبهتر از رويكردهايي كه عوامل ساختي را مسبب محو» رويكرد تكويني«كه  دانند، تدريجي جامعه مدني

كه. در تحليل اين مسأله كاراست ما كار خود را با مرور مطالعاتي كه وجود رابطه ميان«آنان معتقدند

و مشاركت همان افراد در بزرگسالي را ثابت مي كنند، آغاز مشاركت اجتماعي طي دوران نوجواني يا جواني

ميسپس نشان خواهيم داد كه چگونه. كنيم مي تواند اين رابطه تكويني را توضيح دهد؛ مفهوم هويت مدني

و جمعي عامليت اجتماعي، مسئوليت هويتي كه شكل و آگاهي سياسي گيري احساس فردي پذيري اجتماعي

و همكاران(»كندـ اخالقي را ايجاب مي )620:1997،يونيس

«رويكرد تكويني«در واقع چگ» ونه بعضي افراد يك گروه يا تالشي است براي توضيح اين نكته كه

كه يكي از مزيت... كنند نسل، بيش از ديگران در جامعه مدني مشاركت مي هاي رويكرد تكويني اين است

مي مستقيماً به اين مسأله مي در پردازد كه چگونه جامعه مدني و افراد تواند در هر دوراني شكل گيرد

اين رويكرد تالش.، از چه نظر با يكديگر فرق دارندهاي مختلف مشاركت خود در جامعه مدني در دوران

را كند كه توضيح دهد، در وهله اول چگونه جامعه مدني توسط افرادي كه دارند هويت مي هاي مدني خود

مي شكل مي مي«طبق رويكرد تكويني،.»شود دهند، ساخته هاي شود كه زمينه تعهد مدني از افرادي صادر

كم تكويني و اصالح مستمر جامعه مدني توانا يا متعهد شان، آنان را ابيش نسبت به مشاركت در نوسازي

مي» خانواده دمكراتيك«بنابراين آنچه كه گيدنز تحت عنوان ). 620-621:همان(»كند مي كند، يكي مطرح

و مسئوليت اجتماعي در تداوم(دهي به هويت مدني هاي تكويني در شكل از زمينه حس همكاري، مشاركت

مي)ه جامعهرفا و همكارانش بر آن تأكيد  مناسبي بسيارسنين پايين زندگي زمان«. كنند است كه يونيس

.»دهي هويت با جزء مدني است براي شكل

و نوجواني نقش بسزايي در بازتوليد آن در و همكاران معتقدند كه مشاركت در دوران كودكي يونيس

كه. دوران بزرگسالي دارد و تشريك مساعي از خانواده دمكراتيك  عمده آن است در هاي ويژگيمشاركت

و مشاهده. بازتوليد اين امر حائز اهميت است به عبارت ديگر فرد با تجربه مشاركت در درون خانواده
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و تعاون در آن به تعميم مشاركت در عرصه اجتماعي دست خواهد زد مشاركت در درون خانواده. همكاري

مي« گيري آن، با هويت خود ركت در امور را در زمان مناسب، يعني مراحل شكلكند تا مشا به فرد كمك

مي. تلفيق كند كند كه اين به نوبه خود دوام مشاركت، گنجاندن خصيصه مدني را در ساخت هويت تسهيل

مي مي و واسطه مشاركت مدني در بزرگسالي مي تجربه... شود آورد آيند، هايي كه به سبب مشاركت به دست

ا ميبه ها با يكديگر وابستگي متقابل دارند، انضباط گروهي در خدمت هدف دهند كه كنش فراد نشان

و ديدگاه گيرد، اختالف ميان شركت مشترك قرار مي مي كنندگان قابل مذاكره است با هاي متعدد را توان

).621-624:همان(» يكديگر هماهنگ كرد

و مشاركت به افراد مي و عه متشكل از بازيگران انساني با هدفآموزد كه جام همكاري هاي سياسي

و از قبل شكل گرفته اخالقي و نه چيزي غيرملموس بر تا زماني كه هويت. اند هاي در حال تكوين افراد

مي رويه ها تجربه دارند، نسبت به ديگران كه به هر علت فاقد شوند، آناني كه در اين رويه هاي مشاركتي استوار

مي تجربه مشاركتي بدين ترتيب نقش تجربه مشاركت. كنند اند، مسير متفاوتي را در تكوين هويت خود دنبال

و نوجواني، مشاهده مسئوليت و شركت در تصميم دردوران كودكي و تعاون ميان والدين گيريهاي پذيري

و مس و تعهد مدني كودكان اساسي است رويكرد تكويني، مشاركت پذيري ئوليتخانوادگي در تكوين هويت مدني

آن را جدا از اين فرايندها نمي شهـــروندي در دل همـــان مفهـــوم خـــود«داند به نحــوي كه بر اســاس

.»شود ســاخته مي

 پژوهشروش

و جامعهپژوهشاين  سال ساكن شهر25 آماري آنرا افراد باالي بر اساس روش پيمايش صورت گرفته

ن.تهران تشكيل داده است گيري گيري از روش نمونه با بهره. برآورد گرديد نفر391مونه برابر با حجم

و با توجه اي چند مرحله خوشه اي براساس تقسيم بندي مناطق بيست گانه تهران شش منطقه انتخاب گرديد

و در نهايت بلوك به اطلس تهران بزرگ در كتاب اول بلوك هاي كوچكتر از بين آنها هاي اصلي انتخاب

و دادهگزينش و سهم روابط بين متغيرهاي گرديد و اطالعات مورد نياز براي شناسايي چگونگي توزيع ها

. آوري گرديد، از افراد به مثابه واحدهاي تحليل جمع تحقيق
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و روابط بين متغيرها  چگونگي توزيع
.�#
$%�� &'(�) 
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 مطرح گرديد پرسش12 مطرح شد براي آن پيشيندر صفحات با توجه به تعريف اسمي اين متغير كه

و طبقه بندي آنها چهار مقوله ساخت قدرت متقارن همه جانبه، ساخت قدرت متقارن نسبي، كه با تركيب

توزيع فراواني اين متغير. ساخت قدرت يك جانبه مادر محور، ساخت قدرت يك جانبه پدرمحور به دست آمد

.در جدول زير آمده است
+�� *,�-�� � �����
. &'(�)/�0 
1 ��
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 ساخت قدرت در خانواده فراواني مطلق درصد

1/25  جانبه ساخت قدرت متقارن همه 98

9/26  ساخت قدرت متقارن نسبي 105

1/25  جانبه مادرمحور ساخت قدرت يك 98

8/22  ساخت قدرت يك جانبه پدرمحور 89

 جمع 391 100

مي داده از درصد پاسخگويان اظهار كرده25دهند كه حدود هاي جدول باال نشان اند كه خانواده آنها

يك1/25 درصد ساخت قدرت متقارن نسبي،9/26جانبه، ساخت قدرت متقارن همه  درصد ساخت قدرت

و حدود يك23جانبه مادرمحور .اند جانبه پدرمحور برخوردار بوده درصد از ساخت قدرت

�*.����� � �!��"� 

بندي سه گانه آنچنانكه قبال ذكر شد بر اساس طبقهپژوهشمشاركت اجتماعي به عنوان متغير وابسته

و وزن پس از همسان. مشاركت مورد سنجش قرار گرفته است هاي ها از تركيب مولفه دهي به مؤلفه سازي

ب(بندي سه گانه مشاركت مربوط به هر سطح، طبقه و برد گستردهمشاركت با ) رد محدود، برد متوسط

.جدول توزيع فراواني هر يك از اين سطوح در ذيل آمده است. مشخص شده است
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 مشاركت با برد گسترده فراواني مطلق درصد

6/69  عدم مشاركت 272
4/30  مشاركت 119

 جمع 391 100

و درصد افراد موردمطالعه مشاركت با برد گسترده داشته4/30بر اساس جدول فوق تنها  درصد6/69اند

.اند بقيه در اين سطح فاقد مشاركت بوده
+�� 7*8���� �
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 مشاركت با برد متوسط فراواني مطلق درصد

9/74  عدم مشاركت 293
1/25  مشاركت 98

 جمع 391 100

مي داده كه هاي جدول باال نشان و مجامعي9/74دهند  درصد افراد مورد مطالعه هيچ فعاليتي در نهادها

و تنها اند نداشته كه معرف مشاركت با برد متوسط و مجامع به فعاليت1/25اند  درصد آنها در اين گونه نهادها

.اند پرداخته
+�� 9*���:� �
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 مشاركت با برد محدود فراواني مطلق درصد

3/56  عدم مشاركت 220
7/43  مشاركت 171

 جمع 391 100

يك44هاي جدول باال حدود براساس داده و مجامعي كه در سطح  درصد افراد مورد مطالعه در نهادها

و اند مشاركت نمودهدهمحله خاص فعال بو از. اند گونه فعاليتي در اين نهادها نداشته درصد افراد هيچ56اند

پي مقايسه اين سه نوع مشاركت مي و محدود برد كه بيشترين ميزان حضور افراد در نهادهاي محله توان اي
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و در رده اند تري از آن برخوردار بوده بعدي مشاركت با برد گسترده وجود دارد كه افراد بيش اتفاق افتاده است

و فعاليت افراد در آن قرار مي .گيردو مشاركت با برد متوسط در رده سوم از حيث ميزان حضور

�*�#
$%�� ;$1 81��� 

به فرض كلي ما اين بود كه هرچه خانواده استبدادي تر باشد احتماال مشاركت فرزندان در بزرگسالي

و با شعاع سمت مشاركت ميهاي محدود و بر عكس هر چه خانواده از ساختيو برد كم سوق پيدا كند

و دمكراتيك بر خوردار باشد احتماال مشاركت فرزندان در بزرگسالي به سمت مشاركت هاي با برد گسترده

و هر يك از سطوح. كند متوسط ميل پيدا مي اين فرض كلي را در قالب روابط ميان ساخت قدرت در خانواده

از. ركت مورد سنجش قرار داديم كه نتايج ذيل حاصل شده استسه گانه مشا براي آزمون اين روابط

.رگرسيون لجستيك استفاده شده است
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 نسبت
 شانس

 سطح
 معناداري

 درجه
 آزادي

B اشتباه استاندارد والد  مستقلمتغير طبقات

02/0 3 671/9  ساخت قدرت يك جانبه پدرمحور

710/1 07/0 1 211/3 299/0 536/0  جانبه ساخت قدرت متقارن همه

036/2 01/0 1 804/5 295/0 711/0  ساخت قدرت متقارن نسبي

990/0 97/0 1 001/0 305/0 01/-  ساخت قدرت يك جانبه مادرمحور

561/0 009/0 1 831/6 221/0 577/-  مقدار ثابت

و ساير طبقات متغير در جدول فوق ساخت قدرت يك جانبه پدرمحور به عنوان گروه مرجع لحاظ شده

، براي ساخت متقارن711/0 براي ساخت قدرت متقارن نسبيBميزان. شوند مستقل با آن مقايسه مي

و سطح معناداري آن فقط1آزمون والد. است-/01و براي ساخت يك جانبه مادرمحور536/0جانبه همه

و تا حدودي براي ساخت متقارن همه بنابراين افزايش. جانبه قابل قبول است براي ساخت متقارن نسبي

 
1- wald 
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اين بدان. است536/0جانبهو براي ساخت متقارن همه711/0لگاريتم شانس براي ساخت متقارن نسبي

و  جانبه در مقايسه با ساخت پدرمحور متقارن همهمعناست كه داشتن خانواده با ساخت قدرت متقارن نسبي

با. دهد شانس داشتن مشاركت با برد محدود را افزايش مي ساخت قدرت يك جانبه مادرمحور نيز در مقايسه

يعني اين دو نوع. كند تغيير معناداري در مشاركت با برد محدود ايجاد نمي) گروه مرجع(ساخت پدر محور 

د نسبت شانس نيز داللت بر اين. اشتن يا نداشتن مشاركت با برد محدود دارندساخت تأثيرات يكساني بر

دارد كه با تبديل شدن از ساخت قدرت يك جانبه پدرمحور به متقارن نسبي شانس داشتن مشاركت با برد 

مي03/2محدود با ضريب  . است71/1جانبهو اين نسبت شانس براي ساخت متقارن همه. يابد افزايش

ميبنابراي و داشتن مشاركت با برد محدودن توان گفت كه اين فرضيه كه ميان ساخت يك جانبه پدرمحور

چرا كه اين وجود ساخت متقارن نسبي نسبت به ساخت. گيرد رابطه معنادار وجود دارد مورد تأييد قرار نمي

م(اي يك جانبه پدرمحور است كه شانس حضور افراد در نهادهاي محله را افزايش) حدودمشاركت با برد

.دهد مي
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نسبت
 شانس

سطح
 معناداري

درجه
 آزادي

اشتباه والد
 استاندارد

B  مستقلمتغيرطبقات

02/0 3 603/9  ساخت قدرت يك جانبه پدرمحور

459/2 008/0 1 943/6 341/0 9/0  جانبه ساخت قدرت متقارن همه

123/1 749/0 1 103/0 361/0 116/0  ساخت قدرت متقارن نسبي

299/1 468/0 1 528/0 360/0 261/0  ساخت قدرت يك جانبه مادرمحور

236/0 000/0 1 65/28 270/0 44/1-  مقدار ثابت

و قابل پذيرش كه. استبر اساس جدول فوق فقط ضريب ساخت متقارن همه جانبه معنادار از آنجا

و به سطح معناداي ساخت متقارن نسبي يك جانبه مادرمحور كه بر اساس آزمون والد به دست آمده است

. جانبه معنادار است اما اثرات ساخت متقارن همه. است، اثرات آنها معنادار نيست46/0و74/0ترتيب برابر با 

جانبه شانس داشتنر به ساخت متقارن همهبدين ترتيب كه تبديل شدن از ساخت يك جانبه پدرمحو



 !��"#$ %&��'( � ��$)	�* �� +�,- %*�. 00

مي459/2مشاركت با برد متوسط را با ضريب يعني قرار گرفتن در ساخت قدرت متقارن. دهد افزايش

را) كامالً مشاركتي(جانبه همه نسبت به ساخت يك جانبه پدرمحور احتمال داشتن مشاركت با برد متوسط

مي مورپژوهشبنابراين فرضيه. برد باال مي كه. گيردد تأييد قــرار  بيشتر كسانــي كه مشاركت به اين معنا

در. اند برخوردار بوده) كامالً مشاركتي(جانبه اي با ساخت متقارن همه اند از خانواده با برد متوسط داشته از آنجا

و مشاركت با برد گسترده نيز در نظر گرفته شده بود  نتايج حاصل اين فرضيه رابطه ساخت قدرت در خانواده

.از آزمون اين نوع مشاركت نيز در قالب رگرسيون لجستيك در زيرآورده شده است

*7.�<1��������� �� ���� �����1�
1 �1 �!��"� ��
��2 

+�� B*>$��?@ 3�$�
2� +�� 

�C��
D��E 

F<�
,����GH� 

� ��
,��(I 

�@�� ��C�E�
��������� 

B ���C�
$%��J���� 

!!!/! # $#/%& �'��� () *��+ ,-��
��.���/ 

$0/&1 !!!/! & %/23 231/! 443/3 ���5�� *��+ ,-��
��6 �'��� 

%2/2 !!!/! & $4/&3 23%/! 1#1/& '7� ���5�� *��+ ,-�� 

$4/& &#$/! & &0/3 2%!/! %0&/! �'��� () *��+ ,-��
��.����� 

!$/! !!!/! & !3/#$ #4&/! #&1/38 ,9�: ���5� 

) كامالً مشاركتي(جانبهس جدول فــوق كســاني كــه خانواده با ساخت قدرت متقارن همه بر اسا

و برابر كساني است كه خانواده پدرمحور داشته98/15شان اند شانس مشاركت با برد گسترده داشته اند

64/4 همچنين تبديل شدن از ساخت پدرمحور به متقارن نسبي شانس داشتن مشاركت با برد گسترده را

يعني شانس داشتن مشاركت با برد. اين افزايش نسبت شانس داراي ترتيبي منطقي است. كند برابر مي

بيشتر از افراد داراي خانواده متقارن) كامالً مشاركتي(جانبه گسترده در ميان افراد داراي خانواده متقارن همه

مينسبي است، گرچه اين دو نسبت به ساخت يك جانبه پدرمحور شانس بنابراين. دهند مشاركت را افزايش

ميپژوهشفرضيه  البته بايد توجه داشت كه در اين فرضيه رابطه دمكراسي در خانواده. گيرد مورد تأييد قرار

و گسترده مدنظر بوده است كه در هر دو نوع دمكراسي در خانواده به مشاركت در  و مشاركت با برد متوسط
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ا اين قضيه براي مشاركت با برد گسترده از حيث آماري از معناداري بيشتريام. اين دو سطح انجاميده است

به عبارتي مقايسه نتايج مدل رگرسيون لجستيك در اين دو نوع مشاركت براي متغيرهاي. برخوردار است

و ساخت متقارن همه مي ساخت پدرمحور به عنوان يك سر طيف دهد جانبه به عنوان سر ديگر طيف نشان

م به جانبه داشته شاركت با برد متوسط شانس مشاركت افــرادي كــه ساخت متقــارن همهكه در اند نسبت

در) جدول قبلي( برابر است45/2شان پدرمحور بوده است كساني كه خانواده مشاركت در حالي كه اين رقم

مي98/15با برد گسترده  اند شانس مشاركتهيعني كساني كه خانواده كامالً مشاركتي داشت. شود برابر

.اند برابر آنهايي است كه ساخت خانواده پدرمحور داشته98/15گسترده آنها 

 گيري نتيجه

و متفاوت به مسأله مشاركت اجتماعي به معناي عام تالش مقالهدر اين  ما بر اين بود تا از منظري ويژه

وجمهاي فعاليتو نيز مشاركت به معناي كيفيتي خاص از درگيرشدن در زندگي بهتر. گروهي بنگريمعي

و درگيرشدن افراد يك مجموعه در فعاليت هايي كه بر آنها اثر اجتماعي به معناي اعم كلمه از طريق حضور

مي مي و ايجاد بهتر زندگي اجتماعي يك امر فرايندي است.شود گذارند ساخته  فرايندي كه به وسيله. خلق

و نيز شيوه مي مطلوب حكومتآن شهروند خوب، جامعه خوب در واقع شهروند مفهومي. شود گري ايجاد

. شهروند خوب ثمرة مشاركت در زندگي اجتماعي است. است كه با مشاركت پيوندي تنگاتنگ دارد

مي« به عالوه مشاركت ). 430: 1383،كسل(» تري بينجامد تواند به پيدايش شهروندان تنويريافته مشاركت

را مي و تواند هنجارهاي تعامل و صاحبان قدرت يا دولتمردان را در مقابل شهروندان پاسخگو  بهبود بخشد

و شناخت راه. پذير نمايد مسئوليت و هايي كه به افزايش حضور افراد در فعاليت بنابراين مطالعه هاي جمعي

به باال رويكردي از پايين پژوهشرويكرد ما در اين. كند از اهميت خاصي برخوردار است داوطلبانه كمك مي

و ساختي را نفي نمي  مطالعه ما از طريق محور قراردادن مشاركت. كنيم بود هر چند كه تأثيرات عوامل كالن

و مهم تلقي شدن از سوي گيري هاي دروني خانواده از طريق دخالت داده شدن در تصميم هاي خانوادگي

و در كل ساخت قدرت در خانواده درصدد پاسخگويي به اين  و هاي رويه«مسأله بود كه افراد چگونه والدين

مي» تشكيل دهنده هويت مدني مي. كنند را كسب شوند كه مشاركت يا به عبارتي چگونه تبديل به بالغاني

و تقويت جامعه اجتماعي مي شان در ساختن، بهبود و مفيد واقع . شود مدني مؤثر
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مسپژوهشبا توجه به اهداف و آزمون رابطه متغير سه بندي تقل تحقيق با طبقه به بررسي گانه هاي

نتايج حاصله نشان مي دهند هر اندازه كه روابط قدرت در خانواده از حالت انحصاري. الذكر پرداختيم فوق

و به سمت توزيع برابر فرصت گيري براي همه اعضا ميل كند، اين برابرگرايي به عنوان هاي تصميم خارج

ف مييك عامل اثرگذار، رفتار مشاركتي به عبارت ديگر مفهوم مشاركت،. بخشد رد در بزرگسالي را تكوين

و گيري جمعي، تبادل تصميم و ... نظر، احترام به نظر طرف مقابل ـ تأمل در رفتار در يك فرايند بازانديشانه

ـ به جزئي از رفتار فرد در طول زندگي اجتماعي وي بدل  و بصيرت و عمل مبتني بر آگاهي نفس خود

و نوجواني از همان آغاز فرد را وارد عرصه. شود مي مي داشتن تجربه مشاركت در ايام كودكي به اي كند كه

و موفق است وي احساس استحكام فرهنگي مي بر. دهد؛ استحكامي كه نتيجه يك كنش مشترك اين دال

تا اندازه زيادي تابع توان گفت رفتار مشاركتي در بزرگساليمي. تأثير تجارب پيشين در رفتارهاي پسين است

ـ جواني زمان به ويژه مناسبي براي شكل«. مشاركت در ايام نوجواني است با دوران نوجواني دهي هويت

جزء مدني آن است مشاركت در اين ايام عامل تعيين كننده ميزان تعهد مدني در بزرگسالي در چند سال بعد 

و همكاران(» خواهد بود )632:1997يونيس

و گرايش آن به سمت گيري با خارج شدن تصميمبر اين اساس ها در خانواده از وضعيت انحصاري

برابري همه اعضاء يعني كاهش اقتدار مطلق يك جانبه، مشاركت اجتماعي افراد در بزرگسالي افزايش 

از. يابد مي تكدر حقيقت و پرهيز از روي در زندگي اجتماعي به جزئي از هويت اين طريق عمل جمعي

مياجتما هر. شود عي فرد بدل و يا مادر به عنوان مركزي كه در يك معناي ديگر تمركز قدرت در دستان پدر

و به وي ختم گردد شرايطي را فراهم مي در زندگي اجتماعي نيز) فرزند(آورد كه فرد چيز بايد از او آغاز

و قدرت سوق پيدا كند به. همواره به دنبال يك مركز يا منبع توانايي و اين معناي سلب فرديت از وي

بي سلب فرديت نيز شخص را در مشاركت. احساس ناتواني در مواجهه با امور است كه شكل يا توده هاي وار

مي ويژ البته بايد گفت يكي از عوامل. كند گي اساسي آن مفعول بودن در عمل مشاركت است مستحيل

از. اثرگذار بر اين روند خانواده است پژآنچه كه  است ارتباط معنادار ميان ساخت قدرت وهش بدست آمدهاين

و مشاركت اجتماعي است مي خانواده به عنوان يك عامل شكل. در خانواده تواند تأثيرات دهنده رفتار افراد

و رفتار آنها به جاي بگذارد مي. درازمدتي را در ذهن اي ويژه رسد وجود دمكراسي در خانواده به گونه به نظر

مي همان. تماعي نيز تسري پيدا كندبه عرصه اج از«كند طور كه گيدنز استدالل افرادي كه درك خوبي

و قادرند به گونه اي مؤثر با ديگران بر مبنايي شخصي روابط برقرار كنند ساخت عاطفي خود نشان دادند
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هاي زندگي هاي ارتباطي درون عرصه مهارت. احتماالً براي وظايف گسترده شهروندي آمادگي خوبي دارند

در واقع ). 192: 1382گيدنز،(» تري عموميت داده شوند هاي گسترده توانند به خوبي در زمينه شخصي مي

.ناشي از وجود خانواده دمكراتيك است» هاي ارتباطي در حوزه خصوصي مهارت«گيري اين شكل

ج«به اعتقاد گيدنز و سوهاي دمكراتيك شدن كل امعه ارتباط نزديكي دمكراتيك شدن خانواده با سمت

و حساسيت بيشتر در قبال حقوق كودكان به گونه. دارد و زنان ناپذير اي اجتناب برابري بيشتري ميان مردان

و مهمتر از آن رهايي از خشونت منجر  به مذاكره مجدد در مورد روابط شخصي مبتني بر اصول مشورت

خ). 164: 1381فالكس؛(» شود مي اي نيست كه جداي از روند كلي انواده مسألهبنابراين دمكراتيك شدن

و. اجتماعي در نظر گرفته شود و خانواده دمكراتيك نوعي ارتباط متقابل وجود دارد ميان جامعه دمكراتيك

به بيان ديگر. رسد كه دمكراتيك شدن خانواده ارتباط تنگاتنگي با سياست اجتماعي داشته باشد به نظر مي

و كيف اين روابط نيز وابسته واده يك امر كامالً جامعهمسأله روابط قدرت در خان و تغيير در كم شناختي است

و عوامل را مدنظر قرار دهد چرا كه از اين طريق. شناختي است به علل جامعه سياست اجتماعي بايد اين علل

. به ايجاد خانواده دمكراتيك كمك خواهد كرد

خص« و وصي را از طريق فراهم كردن شبكهسياست اجتماعي بايد هدف تحكيم شهروندي اي از حقوق

هاي شهروندي براي روابط شخصي، ما با به كارگيري ايده. ها ميان اعضاي خانواده دنبال نمايد مسئوليت

به. كنيم مسائلي را در مورد نقش خشونت در كل زندگي اجتماعي مطرح مي با جهت دادن سياست اجتماعي

ميسمت تشويق مصالحه بين افراد، مي يك چارچوب سياسي ايجاد از كنيم كه تواند در جهت حذف خشونت

توسعه شهروندي خصوصي براي دمكراتيك«بدين ترتيب ). 165: همان(» همه روابط انسان عمل نمايد

توسعه شهروندي خصوصي نيازمند توجه دولت به حوزه خصوصي. ضرورت دارد» نمودن بيشتر جامعه

از. است) خانواده( و جهتكاستن گيري سياست اجتماعي به سمت باري كه بر دوش خانواده ايراني است

و تقويت خانواده دمكراتيك در ايران را فراهم تواند شرايط الزم شكل تحكيم شهروندي خصوصي مي گيري

يا( به اثرات سودمند خانواده دمكراتيك در ايجاد افراد مشاركتي پژوهشبنابراين اگرچه نتايج اين. سازد

مي) هروندان برجستهش  جداي از سياست اجتماعيرا)دمكراتيك شدن خانواده( اما اين فرايند.گذارد صحه

به تنهايي)دمكراتيك شدن خانواده( در صورت عدم همسويي روند كلي جامعه با خانواده،. گيرد در نظر نمي
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 همه جانبه در روابط خصوصي تقويت خانواده دمكراتيك نيازمند بازانديشي. از پيش نخواهد بردراكاري

و اين مسأله ارتباط تنگاتنگي با سياست اجتماعي دارد . است
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