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 های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی زنانبررسی تاثیر شبکه

 زنان شهر ارومیه: مورد مطالعه

   ، مصطفی ازکیا ویسیدمحمدصادق مهد ،  مریم سیدزاده طالتپه

 12/11/59: تاريخ پذيرش  1/11/59: تاريخ دريافت

 چکیده 

 
های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی در ی تاثیر شبکههدف این مقاله مطالعه

روش مطالعه در این مقاله روش کمی و پیمایش است و از تکنیک . بین زنان است
جامعه تحت مطالعه زنان در شهر ارومیه . شده است ها استفادهپرسشنامه برای گردآوری داده

 از آزمون. نفر مورد پرسش قرار گرفتند 034ای احتمالی، گیری سهمیهبوده و با نمونه
بر اساس . پیرسون برای سنجش رابطه بین متغیرها و رگرسیون چندگانه استفاده شده است

ر محرومیت اجتماعی موثر های اجتماعی و مجازی و مشارکت بنتایج بدست آمده، شبکه
است بطوریکه با افزایش هر یک از این عوامل محرومیت اجتماعی کاهش یافته و 

میزان . کننددرصد از محرومیت اجتماعی زنان را تبیین می 22عوامل مذکور.بالعکس
های تحقیق از یافته. تر از بقیه عوامل استاثرگذاری مشارکت بر محرومیت اجتماعی قوی

ها جهت کاهش محرومیت اجتماعی و افزایش نقش زنان گذاریوان در سیاستتحاضر می
 .در توسعه و کاهش محرومیت اجتماعی نیمی از جامعه استفاده کرد

 

 های اجتماعی ، مشارکتمحرومیت اجتماعی زنان، شبکه :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 جوامع بیشتر در انسان زندگی در مهم هدفی همواره آل ایده و مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از حرکت

 ریزیبرنامه آن به نیل برای و بوده مطلوب وضعیت به یابیدست پی در همیشه جوامع رو این از است بوده

گرفته صورت مطلوب وضعیت به جامعه نامطلوب وضعیت از رهایی برای نیز توسعه های برنامه .اند کرده
ای که به سوی در جامعه .است توجه به همه ابعاد مندنیاز جامعه یک در موزون توسعه تحقق و است

مندی از مواهب توسعه، از حقوق اصلی مردم آن دارد، بهرهجانبه گام برمیدستیابی به توسعه پایدار و همه
های مختلف جامعه در هدف نهایی فرایند توسعه که رود  اقشار و گروهدر این رابطه انتظار می. جامعه است

باشد، سهیم باشند، اما به استناد به تجربه تاریخ، می... عدالت، رعایت کامل حقوق بشر و  تحقق برابری،
های فرهنگی، اند و این مهم در تمامی جنبهزنان همواره از دستیابی کامل به مواهب توسعه دور مانده

دن آنها، بدون در ها به دلیل طراحی نموبسیاری از برنامه. اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است
های وری از تمام ظرفیتنظر گرفتن نگرش جنسیتی و توجه کافی به نقش زنان به عنوان عوامل و بهره

بدون شک،  .توان نیمی از جمعیت را در این میان نادیده گرفتباشد، از این رو نمیموجود در جامعه می
آن  "منابع انسانی"بخشد، ا تسریع میتنها عاملی که سرعت و آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی ر

این جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین . جامعه است
تردید زنان، به کنند و بیای را ایفا میوابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه

در قرن بیستم (.   : 384 موحدی،) ثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارندعنوان نیمی از جمعیت نیز، تا
-های مردمی از یکسو و فعالیتو در اثر اعتراض 334 تحت تاثیر بحران عمیق اقتصادی دهه "میالدی 

ها در جهت درگیر شدن با مساله ای دولتهای کارگری از سوی دیگر، اقدام فوری و پایههای اتحادیه
های برنامه(. 35: 383 غفاری،  ) کار قرار گرفت و درنتیجه مطالعات فقر از سرگرفته شدفقردر دستور 

-رسانی در شرایط فقر مطلق، مساله بیمه بیکاری، از کارافتادگی و معلول شدن و به طور کلی برنامهکمک

دیل شدن آمریکا اما با اتمام جنگ جهانی دوم و تب. اجتماعی مورد تاکید قرار گرفتهای عمومی دولت رفاه
زا و باالخره طرح های جنگ و توسعه برونبه مرکز ثقل قدرت و ثروت جهانی، شروع بازسازی ویرانه

های رهایی با توجه به جنبش 314 لیکن در اواخر دهه . مفهوم جامعه مرفه، مساله فقر مجددا فراموش شد
ا و عمیق تر شدن شکاف بین زهای توسعه برونهای از یک سو و شکست برنامهبخش ملی، جنبش

 .کشورهای فقیر و غنی، دوباره مفهوم فقر و محرومیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفت

 بیان مساله 
ی صنعتی به فراصنعتی، ویژه پس از گذار از مرحلهاجتماعی، به -ی اقتصادیبا پیشرفت جوامع و توسعه

. گردیداجتماعی نابرابری حاکم بالمنازع روابط روابط اجتماعی نیز دستخوش تغییرات بنیادینی شد و اصل
هایی از مردم را به دنبال داشته اجتماعی، محرومیت گروه _ی اقتصادیبر این باور است که توسعه  لنوا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
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های نابرابری ، تمرکز بر فرآیندهای منجر به نابرابری در کشف و توضیح خاستگاه(. 390 لنوا،  ) است
ر نهایت ارزیابی عوامل موثر بر محرومیت زنان از برقراری رابطه اجتماعی مناسب روابط اجتماعی زنان و د

رغم گذر علی. باشدهای مهم جوامع پیشرفته و در حال توسعه میبا جریان اصلی مردم و دولت از دغدغه
مان، زنان و مردان از بسترهای مشابه اجتماعی، زنان به لحاظ تاریخی و تعریف ویژه از جنسیت در طول ز

اکثر کشورهای اروپایی تجربیاتی نظیر تشکیل  .اندوپنجه نرم کردهبیشتر با مساله محرومیت اجتماعی دست
ها، در رابطه با اقتصادهای دولتی و بازار آزاد، دولت، بحران اقتصادی، رشد نرخ بیکاری، تغییر ماهیت دولت
ند و در نهایت  ناگزیر از چالش عمیق با اگسترش ایدئولوژی نئولیبرالی، فردگرایی را پشت سر گذاشته

های غربی از مسائلی دولت. اندترین مساله اجتماعی دنیای غرب یعنی فقر، محرومیت و تبعیض بودهمهم
کشورهای اروپایی جهت . بردندچون تضعیف پیوندهای اجتماعی و تخریب روابط خانوادگی نیز رنج میهم

را در دستور کار خود قرار دادند، اما افزایش فقر، نرخ  "ضد فقر "ی هامقابله با وضعیت موجود، استراتژی
بیکاری، پایین آمدن استانداردهای زندگی و روابط اجتماعی ضعیف بویژه روابط اجتماعی زنان، اروپاییان را 

کرد، به این ترتیب  "محرومیت اجتماعی "به سوی گفتمان  "فقر "ناگزیر از چرخش مفهومی ازگفتمان 
 "محرومیت اجتماعی "ترین مساله اجتماعی که  اروپا ناگزیر از تحلیل ، خوانش و تعریف آن شد اساسی

-الملل، اتحادیه اروپا، یونسکو، سازمان جهانی کار ،آغاز به مفهوملذا مراکزی همچون سازمان بین. بود

دردهای اجتماعی پردازی و تکوین رویکرد محرومیت اجتماعی جهت شناخت بیشتر و درمان سازی، نظریه
 .در تمامی ابعاد بویژه در حوزه زنان ، کردند

در این راستا، . باشدی همه جانبه زنان یکی از دغدغه های اصلی و جهانی در هزاره جدید میتوسعه 

های برابری جنسیتی در جریان اصلی جنسیت به ضرورت بنیادی در فرآیند ادغام اجتماعی و سیاست

نخستین کنفرانس جهانی زنان در مکزیک ، . در حال توسعه، تبدیل شده است کشورهای توسعه یافته و

مسائل جنسیتی از قبیل اشتغال، برابری، انسجام، و مشارکت کامل زنان در توسعه کشورهای جهان اول 

 پرداخت، از آن زمان به بعد، این مفاهیم بطور گسترده جزو موارد اصلی گفتمان توسعه جهانی تلقی شد

 جریان از بخشی به ها،گذاریو سیاست هابرنامه توسعۀ با که اجتماعی مفهوم محرومیت (.22: 2 24 ، ویزد)

 زیرا .شودمی شناخته فقر از ترگسترده مفهومی تبدیل شده بود، یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری در تفکر اصلی

 هم و افراد بر هم و کند،می کسمنع خاص را یجامعه یک هایی جنبههمه در اهمیت مشارکت مفهوم، این

 محرومیت اجتماعی،. است متمرکز اجتماعی و اقتصادی مشارکت برای اجبار ساختن وراستای توانا در نهادها بر

 و مشارکت افتادن جدا شدن، منزوی ترگسترده فرآیندهای بلکه پردازد، نمی فقرا نسبی مالی محرومیت فقط به

: 333 باستانی و همکاران،  ) دهدمی قرار مدنظر نیز را اجتماعی و هنگیفر سیاسی، های فعالیت در محدود

دیدگاه . بخشدآمارتیا سن با طرح مفهوم توانمندسازی، و فقر قابلیتی درک ماهیت و علل فقر را ارتقا می(. 144

راد فقیر غیر داند که امکان خروج از وضعیت فقر را برای افقابلیتی ریشه و علت فقر را در فقدان شرایطی می

های اجتماعی را  بعدها ، در با این وجود این دیدگاه فردگرایانه بود، لذا وی مفهوم قابلیت. ممکن ساخته است
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هایی ها و داراییدرک ظرفیت(. 2444سن،  ) ای نظیر محرومیت اجتماعی مطرح کردچارچوب مباحث رابطه

های اجتماعی، ادغام در روابط شارکت در فعالیتهای غیررسمی، مهای تعاملی و حمایتغیردرآمدی، شبکه

رویکردهای غیرمادی به محرومیت  ترین اهدافی است که درها از مهمروی آنهای پیشاجتماعی و چالش

 .شودویژه در رویکرد محرومیت اجتماعی دنبال میبه

محرومیت عوامل زیادی بر . ای استمحرومیت اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی و رابطه  
را ( تبعیض روابطی ) ، و عوامل معنوی(درآمد، مسکن، کاال، خدمات ) اجتماعی تاثیرگذارند که عوامل مادی

اجتماعی به شرایطی از محرومیت اشاره دارد که فرد و جامعه محرومیت(. 233: 2443،  وارد) شودشامل می
از مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، ایست توسط مردم که محرومیت اجتماعی تجربه. کندرا متاثر می

ی خانوادگی و غیررسمی، قدرت، مشارکت سیاسی و دسترسی به منابع جمعی مثل ابزار آموزشی، شبکه
تنها به عنوان مشارکت زنان در فرآیند توسعه، نه .مصرف کاال ، خدمات، تفریح و استراحت بدور هستند
بلکه به عنوان حداقل مشارکت جهت رفع نیازهای  موضوع حقوق بشری و عدالت اجتماعی مطرح است،

های مناسب به نیازهای پاسخ. جامعه هم مورد نیاز است -ترین بخش به حاشیه رانده شدهمهم -زنان
های پایدار نیازمند مشارکت زنان است، که حلی راهارائه. اساسی زنان بخشی موثر در فرآیند توسعه است

بنابراین مشارکت زنان در . های ارائه شده هم خواهد بودحلتحت تاثیر راه هابه احتمال زیاد مشارکت آن
تنها جامعه زنان، ها و تصمیمات مناسب توسعه، منافعی را دربردارد که نهگذاریتوسعه اجتماعی، سیاست

-دیترغم افزایش حضور زنان در فرآیند توسعه، هنوز محدوعلی. دهدبلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می

درصد زیادی از زنان فقیر، در حاشیه در . دهد، وجود داردها را تحت تاثیر قرار میهایی که مشارکت آن
ی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی، از دسترسی به توسعه و مداخله واسطهنواحی متفاوت جهان، به

  (.3: 2440، 2موکات) در فرآیند آن دچار محدودیت هستند

 رت تحقیقاهمیت و ضرو
افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعۀ اقتصادی در هرکشوری 

فقر از پدیده های نامطلوبی است که از آغاز زندگی بشر در این کرة خاکی با وی قرین و هم نشین . است
ه دوانده و به صورت یک فرهنگ پدیدة فقرهنگامی که از نسلی به نسل دیگر تداوم یابد، ریش. بوده است

فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی  .گیردقرار میتبدیل شده و به عنوان مانعی پایدار در مقابل توسعه 
سیاسی است که از دیر باز از بزرگ ترین مشکالت انسان بوده است و در حال حاضر نیز جامعه بشری، 

ای مختلف علوم روی داده است، با این پدیده شوم دست و علی رغم تحوالت بسیار عظیمی که در زمینه ه
فقر تنها بیانگر وضعیت موجود نیست، بلکه فرآیندی با ابعاد و پیچدگی بسیار را نیز شامل  .کندپنجه نرم می

امروزه پیشرفت عظیمی در توسعه انسانی و اقتصادی به وقوع پیوسته (.  388 حیدری،.کاشی،) گرددمی
علی. ها بوجود آمده استن ناهماهنگی عمیق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ، بین انساناما، همزما. است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Ward 

2 Mokate 
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ای، هنوز هزاران نفر زیر یوغ جنگ، خشونت، تبعیض و گذاریهای فراوان توسعهرغم اتخاذ سیاست
 لذا سازمان توسعه اجتماعی مستقر در بانک جهانی در تالش است تا عوامل نهادی. برندمحرومیت،رنج می

. های توسعه ملحوظ کندگذاریها و سیاست، اجتماعی و سیاسی مربوط به محرومیت اجتماعی را در برنامه
در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای توسعه نیافته به دالیل گوناگون از جمله عدم برخورداری 

ی توسعه، اگر رد شدن در چرخهاقشار مختلف از سواد و آموزش، نبود احزاب ، فقدان جامعه مدنی و دیر وا
چون های همهای مادی را مدنظر دارد نه جنبهآید بیشتر جنبهحرفی از محرومیت اجتماعی به میان می

مشارکت مردم، وجود احزاب، دسترسی به منابع قدرت، منزلت اجتماعی، داشتن زندگی معیشتی مستقل، 
محرومیت اجتماعی در کنار توجه به فقر اهمیت توجه به . شغل مناسب، حقوق شهروندی، برابری جنسیتی

اجتماعی از لذا بررسی ابعاد محرومیت .هرچند توجه به این امر همیشه توامان نبوده است. فراوانی دارد
ی شبکه اجتماعی و مشارکت بر ای برخوردار است که در این پژوهش به بررسی تاثیر و رابطهاهمیت ویژه

 .م پرداختمحرومیت اجتماعی زنان خواهی

 اهداف تحقیق
 هدف کلی

موثر بر محرومیت اجتماعی زنان در ( بیان شده در تحقیق) مهمترین هدف این پژوهش اینست که عوامل
 .شهر ارومیه را شناسایی کند

 اهداف جزیی
 های اجتماعی و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیهتعیین رابطه بین استفاده از شبکه

 های مجازی و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیهده از شبکهتعیین رابطه بین استفا
 تعیین رابطه بین مشارکت و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیه

 سواالت تحقیق
سوال اصلی تحقیق با توجه به هدف اصلی تحقیق اینست که آیا رابطه معناداری بین عوامل بیان شده در 

 وجود دارد؟ تحقیق و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیه

 سواالت جزیی تحقیق
های اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان موثر است و در صورت آیا استفاده از یا عضویت در شبکه
 وجود تاثیر، نحوه اثرگذاری چگونه است؟

های مجازی بر محرومیت اجتماعی زنان موثر است و در صورت وجود تاثیر، نحوه آیا استفاده از شبکه
 نه است؟اثرگذاری چگو

 آیا مشارکت بر محرومیت اجتماعی زنان موثر است و در صورت وجود تاثیر، نحوه اثرگذاری چگونه است؟
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 ی تحقیقپیشینه
فقر و سرمایه اجتماعی در  "، در پژوهشی با عنوان (389 ) ژاله شادی طلب و فرشته حجتی کرمانی  

از . اجتماعی در روستای ورامین پرداخته است ی فقر و ابعاد سرمایهبه بررسی و مطالعه "جامعه روستایی

-می اجتماعی، امور در ها مشارکتفرصت از مردم غیرارادی محرومیت یعنی اجتماعی، طرد دید آنها بروز

 مفهوم عمیق بررسی. شود تلقی فقر کاهش توسعه در هایبرنامه توفیق عدم اصلی دالیل از یکی تواند

-برنامه دیدگاه تصحیح به تواندمی است، آن هایمؤلفه ترینلیمشارکت از اص که اجتماعی یسرمایه

و  شده انجام اجتماعی یسرمایه هایمؤلفه و فقر یرابطه یدرباره مطالعه این .کند کمک توسعه ریزان

 و های گروهیبحث) کیفی تحقیق هایروش از تلفیقی با ورامین منطقۀ روستای دو از آن اطالعات

 پژوهش هایهیافته براساس. است شده گردآوری(  نامهپرسش ابزار و پیمایش) میک و (عمیق یمصاحبه

 (مشارکت و انسجام اعتماد،) ی اجتماعیسرمایه یگانهسه هایو مؤلفه فقر میان معکوس یرابطه گرچه

 "یریگمشارکت در تصمیم "ی معنادار متغیر رابطه مؤید متغیره چند رگرسیون نتایج اما. است شده تأیید

. از مقیاس انسجام اجتماعی با پدیده فقر است "نزاع در میان روستاییان"از مقیاس مشارکت اجتماعی و 

و  نرفته فراتر اطالعات در شدن سهیم حد از روستاییان مشارکت ینتایج حاکی از آن است که درجه

 نوع های ازتیجه، مشارکتن در. اند بوده محروم باالتر سطوح در گیریتصمیم در روستاییان از مشارکت

 ریشه رسدمی نظر به چنین است ، هم نیاورده وجودبه روستا فقر وضعیت در چندانی ابزاری، تغییر

 برای را کافی یزمینه آن، از ناشی مادی و های انسانی خسارت و جامعه فرهنگ در خشونت دوانیدن

 .کندفراهم می فقر تداوم و بروز

های سنتی محرومیت بر نتایج بازار کار آیا ریشه "ای با عنوان ، مطالعه(2445)  میتری بوردیا داس  

وی در بخش نخست پژوهش در پی بررسی مشارکت نیروی . انجام داده است   "در هندوستان تاثیر دارد

نتایج . کار زنان و پیامدهای جنسیت بوده و در بخش دوم به طبقه، قومیت و بازار کار هندی پرداخته است

ها برای زنان، عامل نرخ پایین مشارکت اول گویای این واقعیت است که ساختارهای محدود فرصت بخش

سواد و دستمزد پایین از عوامل موثر . باشددرصد در جامعه آماری مورد مطالعه می 04نیروی کار، حدود 

 .باشددیگر در کاهش مشارکت و ورود به بازار کار می

اشاره به این دارد که فقر روبه  "زنانه شدن فقر "ای با عنوان در مطالعه( 2445) 2ولنتاین ام مقدم   

تغییر در الگوها و ساختارهای . رشد زنان ریشه در گرایش آماری، الگوهای فرهنگی، اقتصاد نئولیبرال دارد

 استخدام و عوامل اقتصادی اجتماعی که بر روابط جنسیتی تاثیرگذار است منجر به زنانه شدن فقر در 

اقتصاد نئولیبرال باعث افزایش فقر، . ایاالت متحده، آمریکای التین و کشورهای در حال توسعه شده است

. دستمزدها، افزایش تعداد مادران با فرزندان کوچک و زنان سرپرست خانوار شده است نابرابرینابرابری، 

 .هددها را در معرض فقر شدید قرار میعدم موفقیت زنان در توانمندسازی آن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 .Maitreyi Bordia Das 

2 Moghaddam, Valentine, M 
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های تقسیم نقش "عنوان درمانی برای فقر زنان"، در پژوهشی با (4 24) عمر اسماعیل عبدالرحمان  

از دیدگاه وی کاهش زمان فقر زنان نه تنها برای . کشدجنسیتی بر پایه پدرساالری پایدار را به چالش می

درمان فقر زنان، از . تواند باشدیزنان و جامعه آنها مفید است بلکه  باعث  تحقق اهداف هزاره توسعه نیز م

از نظر وی . باشدگیری فعال میها برای استحقاق حق خود و تصمیمنظر وی توانمندسازی آن

های دختران و زنان و صرف زمان بیشتر برای انجام کارهای خانگی به علت تقسیم کار جنسیتی،  مسئولیت

هایی که باعث کاهش زمان کارهای خانگی در برنامهگذاری سرمایه. داردها را از مشارکت فعال بازمیآن

شود، باعث بهبود شرایط زنان در شهر و روستا می( تکنولوژی جدید جهت کاهش پخت غذا ) آنها مانند

 .خواهد بود

 مبانی نظری
چون دورکهایم، مارکس و وبر طراحی پردازان و اقتصاددانان سیاسی، همنظریه محرومیت توسط نظریه  

این دانشمندان در پی توضیح همبستگی و یکپارچگی اجتماعی، از خودبیگانگی و محرومیت . شده است
اجتماعی بودند که از انتقال جوامع روستایی در اروپا و امریکا به جوامع شهری و صنعتی مدرن بوجود آمده 

یاسی در گفتمان سیاسی محرومیت از هردو جناح سنتی چپ و راست طیف س (.2441،   ویلسون) بود
گرایان ، فساد را عامل گرایان، محرومیت را پیامد فقر و شرایط مادی  و راستچپ. نشات گرفته است

، در مورد اینکه روابط اجتماعی در قلب فهم محرومیت  3پالت(. 2441، 2ویلیامز) پندارندمحرومیت می
ت و یا عدم مشارکت در بازار کند ، در حالیکه در اروپا مشارکاجتماعی در انگلستان قرار دارد صحبت می

در مجموع لویتاس، محرومیت اجتماعی را در ارتباط با (. 194: 2443به نقل از پالت ،  ) کار مطرح است
در (.  2: 2445لویتاس،  ) پنداردطبقه پایینی که تنوع قومیتیشان منجر به جدا شدنشان از جامعه شده، می

ها که این تفاوت(.  19: 2443پالت،  ) دارد 0اره به همسایگیبریتانیا تمرکز مفهوم محرومیت اجتماعی اش
های زیادی چنین بحثهم. گویای مناقشه و نبود توافق یکسان در حوزه محرومیت و ادغام اجتماعی است

بین تعاریف فقر مطلق و نسبی هم وجود دارد چرا که مشخص کردن و مقایسه فقر در کشورهای 
در فهم فقر عمومی، ":  در این راستا سن اذعان دارد که. کاریست بس دشواریافته و در حال توسعه  توسعه

گرسنگی مکرر و یا طغیان قحطی و خشکسالی، توجه به الگوهای مالکیت و حقوق ارزی و نیروهای پنهان 
های تولید و ساختار طبقات اقتصادی و روابط ها ضروریست، که نیازمند رسیدگی دقیق مدلدر پشت آن
ی این مناقشات، توافقی بر سر مفهوم فقر انجام نگرفت با وجود همه(. 1:  38 سن،  ) هاستدرونی آن

الملل، سازمان بین ) صورت گیرد 5 24هایی جهت کاهش فقر تا سال ولی قرار بر این شد که برنامه
ی آورد که ، انجمن فقر و جوامع گوناگون به مفهوم محرومیت اجتماعی رو 5همگام با نظریه پاول(. 335 
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1 Wilson 

2 Williams 

3 Platt 

4 Neighborhood 

5 Powell 
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نه تنها به محرومیت مادی اشاره دارد بلکه به ناتوانی فقیران در عمل کردن به حقوق اجتماعی، فرهنگی و 
فقر بطور  ": ، اذعان دارد که   رینگن(. 23-22: 335 پاول،  ) شان به عنوان شهروند اشاره داردسیاسی

(.  35: 388 رینگن،  ) گرددعریف میمستقیم توسط مفهوم مصرف یا غیر مستقیم توسط مفهوم درآمد ت
. معنای مستقیم سطح پایین مصرف یا منابع و معنای غیرمستقیم حداقل مصرف و منابع را دربر دارد

عوامل زیادی بر محرومیت اجتماعی تاثیرگذارند . محرومیت اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است
 شودرا شامل می( تبعیض روابطی ) وامل معنوی، و ع(درآمد، مسکن، کاال، خدمات ) که عوامل مادی

های نهادی مورد تحلیل محرومیت اجتماعی، توجه به تغییرات ساختاری و سیاست(. 233: 2443، 2وارد)
-در تئوری ادغام اجتماعی، این مفهوم آنتی تز محرومیت اجتماعی محسوب می. کندنیاز جامعه را جلب می

الش کشیدن فرآیند محرومیت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه مورد ، که جهت به چ(2442، 3چیروا) شود
ادغام اجتماعی به معنای افزایش عزت نفس، زندگی فرهنگی و اجتماعی و مشارکت . گیرداستفاده قرار می
معنای ادغام اجتماعی بر اساس تعریف بانک . گیری در خانواده و در سطح جامعه استدر فرآیند تصمیم
های سازمانی، افزایش انگیزه جهت افزایش دسترسی حذف کردن محرومیت ": زیر است جهانی به قرار

لذا (. 5، .2442،  0بنت) های توسعهافراد مختلف و گروههای متنوع به خدمات عمومی، سرمایه و فرصت
ن ای که در آفرآیند انسجام کامل یا نسبی با جامعه: تعریف کاربردی ادغام اجتماعی به قرار زیر است

که شامل فضای مجاز برای احقاق حقوق، ایجاد درآمد و . کنیم و به میزان کمتر با جامعه بزرگترزندگی می
ادغام اجتماعی فرآیندی است سودمند که از محرومیت و به . های زندگیمشارکت کامل در بقیه حوزه

 .کندها با جامعه کمک میحاشیه رانده شدن زنان که به انسجام آن
مفهوم فقر و محرومیت اجتماعی ، . مرتبط بسیاری با مفهوم محرومیت اجتماعی وجود داردادبیات   

لذا فقر و محرومیت اجتماعی، هردو . های متفاوتی قابل بررسی هستندجزو مسائلی هستند که با شاخص
و  .باشدهان معتقد است که محرومیت اجتماعی، عامل فقر میدو. مفاهیمی چندبعدی و چندوجهی هستند

، به نقل 338 دو هان،   ) پندارندپردازان در این حوزه فقر را صورتی از محرومیت اجتماعی میبقیه نظریه
جکسون ادعا دارد که پارادایم محرومیت اجتماعی، فقر را یکی از عناصر اصلی در (. 333 از جکسون، 

های پیچیده مادی، حرومیتباشد که مهای آسیب پذیر میکشیده شدن و ایجاد گروهفرآیند به حاشیه
سن، رویکرد محرومیت اجتماعی (. 21 : 333 جکسون،  ) کنندفرهنگی ، سیاسی و اجتماعی را تجربه می

کند تا عوامل موثر در فرآیند محرومیت اجتماعی را ها مطرح میای از آزادی و قابلیترا با چارچوب گسترده
مطالعات منسجمی در حوزه محرومیت اجتماعی وجود همانطور که اشاره شد (. 2444سن،  ) توضیح دهد

در واقع مفهوم فقر و محرومیت اجتماعی بطور . ندارد، هرچند که ادبیات موجود در حوزه فقر بسیار است
(. 2448، 5مرکزمدیریت منابع توسعه اجتماعی) ای با یکدیگر مرتبط بوده و همپوشانی فراوانی دارندگسترده

بهرحال، .تفوق یافته است( یافتهجوامع توسعه ) حرومیت اجتماعی در جوامع غربیطور تاریخی، مفهوم مبه
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ادبیات اخیر در حوزه محرومیت در کشورهای در حال توسعه است به بازتعریف مفهوم محرومیت اجتماعی 
 : بنابراین، زوهیر و همکاران اذعان دارند که.برساخت غرب زده است 

گردد، همچنین شرایطی از فقر وجود دارد که در نبود فقر نیز مطرح میهایی از محرومیت وجود مثال "  
نوردند و زمانی زمانی هم مفهوم محرومیت مرزها را درمی. دارد که شاید ریشه در محرومیت نداشته باشد

 پارادایم محرومیت(. 2: 2448زوهیر،  ) ".آید که به ندرت با محرومیت در ارتباط استمواردی از فقر پیش می
های ویژه که از مشکالت اجتماعی، فقر را به عنوان یک عنصر در فرآیند به حاشیه کشیده شدن گروه

هرچند تحلیل جنسیتی با (. 333 جکسون،  ) پنداردبرند، میاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی رنج می
در این رویکرد، (. 339 ، . ، رضوی.339 ، کابیر، .333 جکسون،  ) های فقر، عجین استگفتمان و سیاست

فرآیند تبعیض و . شود که مفهوم محرومیت با میزان فقر و ساخت سیاسی، یکسان دانسته شودپیشنهاد می
های اجتماعی های قومیتی، برای ادغام مردم در شبکههویت. شوداستثمار منجربه محرومیت و طرد جوامع می

با عوامل پیچیده مستقل داخلی مثل نابرابری قومیتی، فقر در بین مردم بومی . شودهایی ایجاد میمحدودیت
تبعیض، نبود آموزش، دسترسی کم به زمین، وابستگی پایین به بازار،کمبود قدرت کار نهادینه شده و نبود 

-های دور و روستایی، رابطه بین محرومیت و ایده فقر به عنوان محرومیت قابلیتی نشان میاستخدام در حوزه

پردازان محرومیت اجتماعی بر طبیعت چند بعدی آن و اینکه تاکید نظریه(.   : 2443، 2بیشافی و کیل) دهد
اصلی آن تنها برنبود دسترسی کافی به منابع نیست، بلکه مشارکت اجتماعی ناکافی، نبود سرمایه فرهنگی و 

اجتماعی در  به عبارت دیگر، ایده محرومیت. آموزشی، دسترسی کم به خدمات و فقدان قدرت اشاره دارد
لذا محرومیت اجتماعی مسائل مرتبط و . قدرتی در جوامع مدرن را بررسی کندتالش است که پیچیدگی بی

ای از بیکاری، مهارت کم، درآمد پایین، مسکن نامناسب و محیط پر از جرم، سالمتی ناکافی و از درهم پیچیده
با این چارچوب، مفهوم محرومیت (. 338 ماعی، واحد محرومیت اجت ) گیردهم پاشیدگی خانوادگی را دربر می

، 3والکر) شده در مدت محدود اشاره دارداجتماعی به فقر چندبعدی مداوم و سیستماتیک محرومیت تجربه
در این بعد، مفهوم محرومیت اجتماعی که فرآیند پایین آمدن قدرت و بیگانگی را مد نظر دارد، اهمیت (. 339 
ا تمرکز  همه جانبه محرومیت اجتماعی بر مشکالت ، مسیری را که نتایج پویای آن لذ. کندای پیدا میویژه

بررسی . کنددهد را مشخص میزندگی فردی ، خانوادگی و کل محل را در طوالنی مدت تحت تاثیر قرار می
حث بر طبق مبا. های توانمند سازی فردی و اجتماعی مهمترین نتیجه چنین بررسی و تحلیلی استاستراتژی

های متفاوت ریشه گرفته است و ذات رقابتی فقر و محرومیت اجتماعی مذکور محرومیت اجتماعی در گفتمان
مثل فردی، فرهنگی، اجتماعی، هویتی و  ) و استداللی( مثل اقتصاد، آموزش، سالمتی) با دو رویکرد مادی

 .در ارتباط است( ابعاد سیاسی
های های دیگری از قبیل محدودیتمنجر به محرومیتتواند محروم شدن از روابط اجتماعی می  

های اشتغال، کسب اعتبار که خود این موارد مثل محروم شدن از فرصت. های زندگی شودبیشتر در فرصت
خانمانی را به دنبال فقر و ناتوانی اقتصادی را به دنبال داشته، فقر اقتصادی مسائلی همچون فقر تغذیه و بی
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تواند یک بخش اساسی از محرومیت قابلیتی و یک دلیل اساسی ومیت اجتماعی میبنابراین محر. دارد
محرومیت اجتماعی به شرایطی از محرومیت (. 5: 2444سن،) های قابلیتی مختلف گرددبرای شکست

ایست توسط مردم که از مشارکت محرومیت اجتماعی تجربه. کنداشاره دارد که فرد و جامعه را متاثر می
انسجام اجتماعی، قدرت، مشارکت سیاسی و دسترسی به من ابع جمعی مثل ابزار آموزشی، شبکه اجتماعی، 

های محرومیت از شبکه. خانوادگی و غیررسمی، مصرف کاال ، خدمات، تفریح و استراحت بدور هستند
راد آید که افهایی زمانی بوجود میچنین محرومیت. دهدهای ارتباطی،فقر موجود را گسترش میمهارت

هایی برای مشارکت و دریافت هایی باشند که فرصتها و شبکهفقیر در پی دسترسی به نهادها و سازمان
. شودها از جامعه میدهد، و این عدم دسترسی راحت منجر به جدایی آنها قرار میاطالعات در اختیار آن

ت و دانش و فن الزم جهت استفاده بنابراین، چنین محرومیتی با کمبود قابلیت اطالعاتی یعنی کمبود مهار
 (. INSINC،  339 ) شودموثر از اطالعات ، مطرح می

 ها وشبکه جامعه، ساخت دهندةتشکیل واحد و است شبکه،روابط دیدگاه در اصلی مسأله  

« شبکه اعضای»شبکه،از  یک عنوان به اجتماعی ساخت.هستند تعاملی «شبکه اعضای» ای از مجموعه
. است شده سازد،تشکیلمی متصل هم به را هاگروه یا افراد،کنشگران که« پیوندها»ز ای او مجموعه

 388 ولمن،) ها باشندسازمان و یا حقوقی هایها، نهادها، موجودیتافراد،گروه تواننداعضای شبکه می
 و است« ارتباط»های اصلی شبکه بلوک(. 19:  381 ؛به نقل از سوسن باستانی و صالحی هیکویی،

-افراد، به تحلیل ساخت اجتماعی می از ایمجموعه  بین موجود اجتماعی روابط مطالعه با شبکه دیدگاه

 بررسی مورد نیز را ساخت داخل در موجود روابط کند،الگویتوجه می ساخت کل به اینکه پردازد و ضمن

 و کنشگران بر یدتأک و توجه جای به که است این شبکه دیدگاه نقطۀ تمرکز بنابراین .دهدمی قرار
 کند می توجه کنشگران این بین روابط ساختار به تحلیل، به عنوان واحد شانفردی هایویژگی

پردازان شبکه معتقدند که باید بر الگوهای عینی پیوندهایی تأکید کرد که نظریه(.  : 2440، کورتسی)
 ریه پردازان شبکه را چنین شرحنظ 2دراین زمینه،ولمن. سازداعضای یک جامعه را به یکدیگر مرتبط می

ریتزر، ) ها را مورد بررسی قرار دهندها وجمعخواهند قواعد رفتاری آدمتحلیلگران شبکه می»دهد می
فردی و ) پردازان شبکه، الگوهای عینی پیوندهایی است که اعضایعالقه اصلی نظریه(. 591: 382 
گران شبکه با این تحلیل»دهد ها را چنین شرح میولمن تأکید آن. دهدجامعه را به هم پیوند می (جمعی

همان .شناسی بررسی ساختار اجتماعی استکنند که کار اصلی جامعهمفهوم ساده ولی کار آمدآغاز می
شوند، کنشگران ای پیدا میپیچیده "های اجتماعی غالباای منظمی که در زیر سطح نظامالگوهای شبکه

ها نه بر کنشگران با اختیار، پس تأکید آن. این ساختارها در نظر گرفت و رفتارشان را باید تحت الزام
هرکدام از مکاتب موجود در در حوزه مشارکت،  (.599: همان) «بلکه بر الزام ساختاری است

 : اند اندازهای خود تعابیر متفاوتی از مشارکت ارائه داده شناسی با توجه به چشم جامعه
معتقد است که مشارکت اجتماعی مردم جزئی از ساخت اجتماعی هر  ؛ این مکتب3گرایی مکتب ساخت

اند که میزان  شده در جامعه نظران این مکتب، روابط پایدار نهادینه از نظر صاحب. دهد جامعه را تشکیل می
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کند و  مشارکت اجتماعی توده مردم، ساخت جامعه را حفظ می. دهند مشارکت افراد را تحت تأثیر قرار می
ها در جامعه باید تغییرات  برای باال بردن مشارکت افراد یا گروه. شود ها می ا و ادامه حیات آنموجب بق

 .های گوناگون جامعه ایجاد شود اساسی در ساخت
دارد که مشارکت  ها و کارکردهایی معطوف می ؛ این مکتب توجه خود را به نقش مکتب کارکردگرایی

از نظر طرفداران این مکتب عملکرد یا فونکسیونی . شود ها می آمدن آنها در جامعه موجب پدید  افراد یا گروه
زیرا در نتیجه این کارکردها، . آورد، حائز اهمیت است وجود می که مشارکت گروه یا طبقه خاصی در جامعه به

 . تواند به حیات خود ادامه دهد و انسجام اجتماعی و وفاق جمعی را پدید آورد نظام اجتماعی می
؛ این مکتب مشارکت اجتماعی را در قالب روابط طبقاتی، مبادله نابرابر و کشمکش و 2ضادمکتب ت

پردازان مکتب تضاد، روح جمعی و انسجام اجتماعی را  نظریه. دهد ها مورد توجه قرار می ستیز میان گروه
طبقه  و بیای آرمانی  این مکتب، معنای عام و واقعی مشارکت را در جامعه. دهند مورد غفلت قرار می

 . کند وجو می جست
های پویایی مشارکت را برحسب ایجاد تغییرات در ساخت  ؛ این دیدگاه جنبه3های فرهنگی دیدگاه

شوند،  ها که مانع یا مشوق مشارکت اجتماعی می ای از ارزش خصوص مجموعه هنجارهای جامعه، به
نیاز  های فرهنگی پیش شود ولی ارزش میها اهمیت متغیرهای ساختی انکار ن در این دیدگاه. کند بررسی می

  . شوند اساسی برای وصول به مشارکت اجتماعی محسوب می
ه افزایش مشارکت در جامعه را ناشی از تغییر در نگرش، افکار و  ؛ این دیدگا0شناختی های روان دیدگاه

ت و خصوصیات شخصیتی در این دیدگاه، تأکید برالگوهای تغییر در سیستم اعتقادا. دانند شخصیت افراد می
انسان مدرن، شهروندی  .است، مردم باید از نظر روانی، انگیزه کسب موفقیت بیشتر را داشته باشند

انعطاف است و نسبت به انجام وظایف و کارها احساس  کننده، آگاه، مستقل، خودمختار و قابل مشارکت
 .کند مسئولیت کامل می

 ی تحقیقمدل نظر

 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Functionalism 

2 Conflict 

3 Cultural Perspectives 

4 Psychological Perspectives 
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 های تحقیقفرضیه
 ای به گونه. های اجتماعی و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیه رابطه وجود دارداستفاده از شبکه بین

 .یابدهای اجتماعی ، محرومیت اجتماعی آنها کاهش میکه با افزایش استفاده از شبکه

 ای هگونبه. های مجازی و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیه رابطه وجود داردبین استفاده از شبکه
 .یابدها کاهش میهای مجازی ، محرومیت اجتماعی آنکه با افزایش استفاده از شبکه

 ای که با افزایش گونهبه. بین مشارکت و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیه رابطه وجود دارد
 .یابدها کاهش میمشارکت ، محرومیت اجتماعی آن

 روش تحقیق
سطح .توجه به موضوع تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی و تبیینی استبا . این پژوهش از نوع پیمایشی است

باشد ، تحقیق از نظر میزان ژرفایی از نوع  می از نظر زمانی، پژوهش حاضر، مقطعی. تحلیل خرد است
 .پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیار کاربرد از نوع کاربردی است. پهنانگر است

 گیریجمعیت نمونه و روش نمونه
بود که برابر است  334 ماری پژوهش حاضر ، شامل کل خانوارهای شهری ارومیه در سال جامعه آ

انتخاب . نفر به عنوان نمونه آماری توسط فرمول کوکران بدست آمد 034که از این میزان  95159 با
ن بدین معنا که از بی . ،  صورت گرفته است(احتمالی) تصادفی–ای نمونه با تلفیق نمونه گیری سهمیه

، تعداد خانوارها مشخص و از هر منطقه به میزان سهم آن منطقه از جمعیت سرشماری شهر مناطق
سال  8 باالی  تنها یک زن  شده خانوارتعیین گردیده و در هر واحد مسکونی که بطور تصادفی انتخاب

 .مورد پرسش قرار گرفته است

 وایی و پایاییر
ها تا چه حد به درستی آنچه که قرار است ابزار جمع آوری داده اعتبار بر این امر داللت دارد که شیوه یا

یک روش پرکاربرد برای سنجش اعتبار محتوا میزان موافقت ( 9 : 383 میرزایی، ) سنجدبسنجد، می
(. 92 : همان) باشدیک گویه خاص می« مناسب یا اساسی بودن»میان ارزیابان یا داوران در خصوص 

های مربوط به متغیرهای تحقیق به علت توافق نظر داوران مبنی فت که گویهتوان گمطابق این روش می
در این پژوهش برای تعیین قابلیت اعتماد از روش آلفای . باشدبر مناسب بودن، دارای اعتبار محتوا می

نفر  34بدین ترتیب که با انجام یک تحقیق مقدماتی با حجم نمونه ای معادل . کرونباخ استفاده شده است
به دست آمد، که  94/4از شهروندان ارومیه که به صورت تصادفی انتخاب شدند، میزان آلفای کرونباخ کلی 

 (.381 ادریسی، ) در علوم انسانی مورد قبول است
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 هاتعداد گویه آلفای کرونباخ شاخص تحقیق

 0  94. محرومیت اجتماعی

 5 94. شبکه های  اجتماعی

 2 345. مجازی هایشبکه

 5  95. شارکتم

 تعاریف متغیرها
 های اجتماعی و مجازیشبکه
 : گویدمی و داندمی هم و غریبه انگاشتن یکدیگر از ها انسان بیگانگی باعث را ای شبکه جهان کاستلز

 پیش از بیش اجتماعی ارتباط هستند،الگوهای دوگانگی ساختاری دچار معنا و کارکرد که شرایطی در

 گونههیچ دیگر وقتی رود،از میان می مفهومی دادوستد معنای به قتی ارتباطو و شوندمی تنش دچار

بیگانه  یکدیگر از افراد و اجتماعی هایوجودنداشته باشد،گروه خصمانه ارتباط به صورت حتی ارتباطی
 روند،ازآنجاکه این در. نگرندمی تهدید یک منزلۀ به نهایتاً و غریبه چشم به را یکدیگر و شوندمی

 گسترش اجتماعی و پراکندگی شود،تجزیهمی دشوارتر هرچه هاآن در مشارکت و ترخاص های یتهو

 (. 34 -23:  383 کاستلز،) یابد می

 دوستان، و همساالن هایگروه عضو(فیزیکی اجتماعی هایشبکه در عضویت استفاده با را متغیر این
 قرار سنجش مورد  ) کاربران، بین اتمباحث و ها بحث در شرکت و( مجازی یا ) های حمایتیگروه
شبکه اجتماعی از نقطه نظر منابعی که کنشگران ممکن است از طریق پیوندهای اجتماعی به آن . دهیم می

این متغیر با میزان زمان صرف شده برای استفاده از فضاهای مجازی، . شوددسترسی پیدا کنند، تعریف می
ای مجازی، صرفا استفاده از فضای مجای یا داشتن مشارکت و نوع فضای مورد استفاده، نوع کاربرد فض

میزان زمان صرف شده برای تماس با اینترنت در هفته در سطح سنجش فاصله ای مورد سنجش قرار 
 .گرفته است

 مشارکت
عضویت، : گیرد مثل ها را دربر می توان گفت که مشارکت اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیت طور کلی می به 

های دولتی و غیردولتی اعم از  ها و تشکل های فردی و جمعی افراد جامعه در انجمن و فعالیت همکاری
ای و ملی،  های محلی، منطقه ای، شغلی، انجمن های مذهبی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، حرفه انجمن

به یک حادثه  ستادهایی که برای مدتی کوتاه در مواقع خاص برای واکنش) ای مدت ستادهای بازتابی و کوتاه
، احساس مسئولیت در قبال همنوعان از طریق احترام به حقوق مشروع و قانونی آنان، شرکت (شود می تشکیل

 . مذهبی و غیره-و همکاری در برگزاری مراسم و جلسات مختلف خیریه اعم از مجالس، اعیاد ملی
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د و در نهایت مبتنی بر مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلی و ملی دار
مشارکت فرهنگی؛ در  .شود یک فرایند است، فرایندی که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می

 (.2 : 382 سعیدی، ) کنندها دخالت می این نوع مشارکت، مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه
شناسان اجتماعی است، و داللت بر نوعی درگیری ذهنی و  مشارکت روانی؛ این نوع مشارکت مورد تاکید روان

عنوان وسیله؛ مشارکت  مشارکت به(. 1 : 381 غفاری، ) .ساز ابتکارات جمعی است عاطفی دارد که زمینه
ای آن  کند نگریسته و بر ارزش وسیله عنوان ابزار و واقعیت مهمی که در راه توسعه اجتماعی نقش ایفا می به

شده گیری از دو وسیله جهت تحقق این نوع از مشارکت عمل می در این دیدگاه با بهره. کنند تأکید می
های عمرانی دولت  ها آماده کردن مردم برای تشریک مساعی در برنامه ای، که هدف آن های توسعه طرح:است

توانند با ها ارائه ساختاری بوده که از طریق آن مردم ب های رسمی، که هدف آن تأسیس سازمان. بوده است
عنوان هدف؛ با  مشارکت به ...(.های کشاورزی و  ها، اتحادیه تعاونی: مثل) های توسعه رابطه داشته باشند طرح

های  عنوان یکی از اهداف و ارزش تأکید بر نقش مشارکت در تحقق انسان و جامعه انسانی، مشارکت را به
های  لذا در این دیدگاه فعالیت. ا ذاتی قائل هستنداساسی انسانی و توسعه یاد نموده و برای آن ارزش غایی ی

 .گردیدمیهای اجتماعی وظیفه شهروندان فعال محسوب  اجتماعی و مشارکت در سازمان

 محرومیت اجتماعی
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در دوره جدید محرومیت اجتماعی مفهومی است چندبعدی که جنبه  

اجتماعی را دارند، ممکن است تسهیالت محلی و  محرومیت ه باالیی ازمناطقی که درج. گیرددر برمی

سطح  .اجتماعی محدودی داشته باشند، تسهیالتی مثل پارک، زمین ورزش، مراکز فرهنگی و تئاتر

شدن مردم نیست  جدااجتماعی فقط حاصل  محرومیت اما .مشارکت مدنی در این مناطق غالباً نازل است

های گوناگون جریان امور جامعه گیری داوطلبانه افراد از ابعاد و جنبهکنارهبلکه ممکن است نتیجۀ 

توانند به میل خود تصمیم به ترک تحصیل، نادیده گرفتن یک فرصت شغلی و نپرداختن به افراد می.باشد

محرومیت اجتماعی محرومیتی چند بعدی و طوالنی مدت  (. 011: 381 گیدنز،  ) فعالیت اقتصادی، بگیرند

 گرددشود، اطالق میفرهنگی و شغلی جامعه می -است که شامل جدایی از جریان اصلی محیط اجتماعی

محرومیت اجتماعی، تاکید بر حیثیت، قدرت و منزلت اجتماعی مشارکت دارد به عبارت (. 25: 330 ،  روم)

طه آن محروم از حق ای که افراد جامعه به واسقدرتی است به گونهدیگر محرومیت اجتماعی به معنای بی

محرومیت اجتماعی در پژوهش حاضر از ابعاد احساس شهروندی . شوندشهروندی و مشارکت اجتماعی می

ها به ترتیب شامل های مدنی، سیاسی، اجتماعی، منزلت و اعتبار سنجیده شده است که گویهبا مولفه

، برخورداری از حقوق .بستگیهمبرخورداری از حقوق برابر و  /مفاهیم برخورداری از آزادی اجتماعی

اجتماعی، آموزش،امنیت،تامین اشتغال و خدمات مشارکت سیاسی، برخورداری از رفاه و تامین ،سیاسی

، تمایل به  .داشتن آبرو و احترام در جامعه/خدمات اساسی، احساس رضایت از جایگاه اجتماعی  بهداشتی ،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Room 
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-احساس تنهایی و انزوای اجتماعی می/و اجتماعیاحساس هویت جمعی / مشارکت در فعاایتهای جمعی

. ها و باورهای مشترک، مشورت های اعتقاد به ارزشهمچنین از بعد همبستگی اجتماعی با مولفه. باشد

، .های داشتن اهداف و آرمان های مشترک،ارزشهای اخالقی مشترکتفاهم جمعی و نوع دوستی با گویه

، کمک به افراد ،شرکت در امور خیریه و عام المنفعه، .نظرات افرادشرکت در تصمیم گیری ها ،احترام به 

 .به ترتیب سنجیده شده است

 های تحقیقیافته
 های عمومی پاسخگویانویژگی

%  56مجرد، % 3163و متأهل پاسخگویان % 5165،مده آطبق نتایج به دست  ،با توجه به حجم نمونه  
 پاسخگویان زیردیپلم،% 3563میزان تحصیالت . باشندهمسر فوت شده می%  26و   جداشده از همسر

باشد که بیشترین میزان  می دکتری% 69 فوق لیسانس و % 868لیسانس، % 3360فوق دیپلم، %  063 
%  465 پاسخگویان خیلی پائین، % 0063میزان درجه شغلی . باشدمربوط به سطح تحصیالت لیسانس می

باشند که بیشترین میزان مربوط به درجه شغلی  می خیلی باال% 6 باال و % 2061متوسط ، % 863 پائین، 
مذهب سنی، % 263 و شیعه   مذهب پاسخگویان% 8163،مده آطبق نتایج به دست . باشد خیلی پائین می

که بیشترین میزان، مربوط به مذهب شیعه باشند  می دارای مذهب بهائی% 465مذهب مسیحی و % 463
باشند که بیشترین میزان  فارس  می% 63 کرد،، % 63  پاسخگویان ترک،% 8965میزان قومیت . باشد می

خودشان سرپرست خانوار  پاسخگویان% 860،مده آطبق نتایج به دست .  باشد می مربوط به قومیت ترک
که بیشترین میزان، مربوط به همسر باشند سایرین می% 3162و   پدرشوهر% 465همسر،% 5063و هستند  

 .باشد می رست خانواربه عنوان سرپ

 های استنباطییافته
 ای گونهبه. اجتماعی زنان شهر ارومیه رابطه وجود دارداجتماعی و محرومیتهایبین استفاده از شبکه

 .یابدها کاهش میهای اجتماعی، محرومیت اجتماعی آنکه با افزایش استفاده از شبکه

های اجتماعی با شبکه =46444Sigسطح معناداری درصد با 35محرومیت اجتماعی در فاصله اطمینان   
شدت  =4633rهمبستگی معناداری دارد و با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 

شود و عالمت این ضریب که منفی است، گویای جهت معکوس رابطه این رابطه متوسط ارزیابی می
های اجتماعی افزایش یابد، محرومیت ده از شبکهبه عبارت دیگر هرچه استفا. باشد بین دو متغیر می

 .یابد و بالعکس اجتماعی کاهش می
 ای گونهبه. های مجازی و محرومیت اجتماعی زنان شهر ارومیه رابطه وجود داردبین استفاده از شبکه

 .یابدها کاهش میهای اجتماعی، محرومیت اجتماعی آنکه با افزایش استفاده از شبکه

های مجازی با شبکه =46444Sigدرصد با سطح معناداری 35جتماعی در فاصله اطمینان محرومیت ا  
شدت  =4624rهمبستگی معناداری دارد و با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 
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شود و عالمت این ضریب که منفی است، گویای جهت معکوس رابطه این رابطه متوسط ارزیابی می
های مجازی افزایش یابد، محرومیت به عبارت دیگر هرچه استفاده از شبکه. باشد یبین دو متغیر م

 .یابد و بالعکس اجتماعی کاهش می
 ای که با افزایش گونهبه. اجتماعی زنان شهر ارومیه رابطه وجود داردبین مشارکت و محرومیت

 .یابدها کاهش میمشارکت، محرومیت اجتماعی آن

با مشارکت  =46444Sigدرصد با سطح معناداری 35فاصله اطمینان محرومیت اجتماعی در   
شدت این  =4639rهمبستگی معناداری دارد و با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 

شود و عالمت این ضریب که منفی است، گویای جهت معکوس رابطه بین دو متغیر رابطه قوی ارزیابی می
 .یابد و بالعکس ر هرچه مشارکت افزایش یابد، محرومیت اجتماعی کاهش میبه عبارت دیگ. باشد می

های های اجتماعی، شبکهجدول بررسی آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شبکه

 مجازی، مشارکت و محرومیت اجتماعی

 مشارکت های مجازیشبکه های اجتماعیشبکه  

 محرومیت اجتماعی
R 46338- 46249- 46393- 

Sig 46444 46444 46444 

 رگرسیون چند متغیره

با توجه به معناداری آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق که پیش شرط آزمون 
های اجتماعی، باشد، حال در اینجا جهت تعیین میزان تأثیر متغیرهای مستقل مشارکت، شبکه رگرسیون می

به . استفاده شده است Stepwiseخطی با روش های مجازی بر محرومیت اجتماعی  از رگرسیون شبکه
کمک این روش سه مدل برای تبیین متغیر وابسته پیشنهاد شده است؛ در زیر هریک از مدل ها به ترتیب 

: مدل اول :گذارند آورده شده استمتغیرهای وارد شده که بیشترین تاثیر را بر محرومیت اجتماعی می
 .مشارکت، شبکه اجتماعی، شبکه مجازی: اعی، مدل سوم مشارکت، شبکه اجتم: مشارکت ،مدل دوم

R) با توجه به نتایج جدول باال، مقدار ضریب تبیین
2
به دست آمده برای تبیین محرومیت اجتماعی در  (

3R 46مدل اول 
2
R 462، در مدل دوم =

2
R 4622در مدل سوم  =

2
بنابراین در مدل سوم با سه متغیر . =

به عبارت دیگر مدل سوم جهت تبیین محرومیت اجتماعی . زایش یافته استضریب تبیین متغیر وابسته اف
در پی پاسخ به این سوال که بین این سه متغیر مستقل بیشترین تأثیر مربوط به کدام متغیر . تر استقوی

 .شوداست، از معادله رگرسیونی استاندارد شده استفاده می
 :باشد می یرفرمول ضریب رگرسیونی استاندارد شده به صورت ز

Zy = B1.X1 + B2.X2 +B3.X3  
Y = (مشارکت) -4632 )   -4623( های اجتماعیشبکه) -2 46( های مجازیشبکه) 

های اجتماعی و با توجه به معادله فوق، بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به متغیرهای مشارکت، شبکه
 .باشد های مجازی میشبکه
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 تحلیل مسیر
های مجازی بر های اجتماعی و شبکهتأثیر متغیرهای مستقل مشارکت، شبکهجهت تعیین میزان و نحوه 

 .متغیر وابسته محرومیت اجتماعی از تحلیل مسیر استفاده شد و نهایتا مدل ذیل بدست آمد

 

 گیریبحث و نتیجه
ج نتای. های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی زنان پرداختمطالعه حاضر به بررسی تاثیر شبکه 

با توجه به ابعاد متفاوت و . باشدتر بدان اشاره شد میهمسو با دیگر مطالعات داخلی و خارجی، که پیش
های مجازی و مشارکت بر های اجتماعی، شبکهای عوامل موثر بر محرومیت اجتماعی، عامل شبکهرابطه

، با ربط دادن مساله های اخیر، رویکردهای جنسیتیدر دهه. محرومیت اجتماعی زنان موثر بوده است
های جهانی منسجم راجع به به هرحال، سیاست. اندبه فقر، الگوها و ابعاد جدید را آشکار نموده "جنسیت"

اگر در توسعه پایدار . ، اتخاذ کرده است335 های عملی پکن در زنان توسط سازمان ملل، از طریق برنامه
ه مسائلی از قبیل توانمندسازی و برابری زنان تاکید کشورها، نقش زنان از اهمیت برخوردار است باید ب

های زندگی، مانند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی لذا کاهش موانع مشارکت کامل زنان در تمامی حوزه. شود
های متناسب جهت مشارکت کامل و برابر زنان نماید، امکان ایجاد بسترها و فرصتو سیاسی ضروری می

های زندگی گی، کاهش موانعی که از مشارکت کامل زنان در تمامی حوزهگیری در زندو قدرت تصمیم
 .نمایدآمدند، ضروری میاجتماعی ممانعت به عمل می

مندی از مواهب دارد، بهرهای که به سوی دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه گام برمیدر جامعه 
های مختلف جامعه رود اقشار و گروهانتظار میدر این رابطه . توسعه، از حقوق اصلی مردم آن جامعه است

باشد، سهیم می... در هدف نهایی فرایند توسعه که تحقق برابری، عدالت، رعایت کامل حقوق بشر و 
اند و این باشند، اما به استناد به تجربه تاریخ ، زنان همواره از دستیابی کامل به مواهب توسعه دور مانده

ها به بسیاری از برنامه. رهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی استهای فمهم در تمامی جنبه
ها، بدون در نظر گرفتن نگرش جنسیتی و توجه کافی به نقش زنان به عنوان دلیل طراحی نمودن آن
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توان نیمی از جمعیت را در باشد، از این رو نمیهای موجود در جامعه میوری از تمام ظرفیتعوامل و بهره

اجتماعی را  –بدون شک، تنها عاملی که سرعت و آهنگ رشد و توسعه اقتصادی  .این میان نادیده گرفت

این جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که . آن جامعه است "منابع انسانی"بخشد، تسریع می
گر، نقش و کارکرد تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدی

تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه کنند و بیای را ایفا میویژه
لذا، محرومیت اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم توسعه که زندگی میلیونها نفر را تحت الشعاع . دارند

چرا که . در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده استترین مسائل توسعه قرار داده است به یکی از مهم
ها به نحو احسن عملیاتی ای، هنوز برنامههای حاشیهها جهت مشارکت اجتماعی گروهرغم برنامه ریزیعلی
مسیر توسعه، تنها توانسته ثروت و قدرت را برای برخی ومحرومیت و آسیب را برای اکثریت به . اندنشده

 .ارمغان بیاورد

 داتپیشنها
ی مطالعات انجام گرفته در حوزه محرومیت اجتماعی بیانگر آن است که عمده مطالعات بررسی پیشینه -

گرایانه انجام شده است و پژوهشی با رویکرد محرومیت قبلی، به مطالعه فقر و با رویکرد تقلیل
هایی با  وهشرو، انجام پژ اجتماعی به پدیده محرومیت اجتماعی نگاهی صورت نگرفته است، از این 

  در این حوزه کمک  دانش  و گسترش  توسعه  تواند به شناختی محرومیت اجتماعی می رویکرد جامعه
گردد به منظور برای پر کردن این خالء مطالعاتی، مراکز علمی بخشی از  لذا پیشنهاد می. نماید  شایانی

 .زمان و بودجه پژوهشی را به تولید علم در این زمینه اختصاص دهند

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به مطالعه سه عامل موثر بر محرومیت اجتماعی پرداخته است پیشنهاد  -
 .شود عوامل احتمالی دیگر نیز بررسی شودمی

نتایج پژوهش گویای این است که محرومیت اجتماعی به کاهش مشارکت و درنهایت به کاهش  -
ها جهت ریزیتواند در برنامهپژوهش حاضر میلذا . شودانسجام و همبستگی میان افراد جامعه می

 .های مربوطه مفید واقع شودافزایش انسجام و مشارکت در ارگان
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