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 های اجتماعی مجازی و نگرش سیاسیعضویت در شبکه بررسی رابطه بین 

 

 

 

 دکتر ثمینه بهادری جهرمی، عباس امینی

 

 

 

 گروه علوم اجتماعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی ، بندرعباس، ایران 

 ه مسؤل(گروه علوم اجتماعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی ، بندرعباس، ایران)نویسند

  

 

 

ها به مروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملّتا: چکیده

امری گریز ناپذیر تبدیل شده است. این امر در کشورهای جهان سوم که گذار از سنت به 

ها نیز ناچارند دهد. دولتتر خود را نشان میکنند به شکلی حساسمدرنیته را تجربه می

عیت به مشارکت سیاسی تن در دهند. از طرف دیگر میزان باالی برای کسب مشرو

های سیاسی بر فرهنگ توسعه مشارکت سیاسی مردم در زمینه تصمیمات و خط مشی

از منظر دینی، مشارکت . یافته و توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی آن جامعه داللت دارد

ا یک حق، بلکه یک سیاسی فعّال و حسّاسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، نه تنه

 هدف با رو پیش تحقیقجامعه است.  افرادتکلیف حتمی و ضروری و ارزشی مطلوب برای 

 های اجتماعی مجازی و نگرش سیاسی انجامشناخت و تبیین رابطه بین عضویت در شبکه

 پرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار و پیمایش پژوهش، این در تحقیق روش .پذیرفت

 روایی از. شدند انتخاب مطالعه برای ایخوشه شیوه به دانشجو، فرن 733 تعداد. است

 از و هاآن پایایی برای( 37/0)کرونباخ  آلفای ضریب و سؤاالت ارزیابی برای سازه و صوری

 فرضیات سنجش برای رگرسیون تکنیک و تی آزمون و پیرسون ضریب آماری هایروش

 با اجتماعی مجازی هایشبکه در عضویت متغیر داد نشان های پژوهشیافته. شد استفاده

 .شود واقع موثر دانشجویان سیاسی نگرش متغیر بر است توانسته 743/0بتای 

 .سیاسی نگرش ،مجازی اجتماعی هایشبکه :کلیدواژه

 

 

 مقدمه

 در امر ینا. است شده تبدیل گریزناپذیر امری به هاملّت سیاسی توسعه شاخص مهمترین عنوان به سیاسی مشارکت امروزه

 نیز هادولت. دهدمی نشان را خود ترحساس شکلی به کنندمی تجربه را مدرنیته به سنت از گذار که سوم جهان کشورهای

 زمینه در مردم سیاسی مشارکت باالی میزان دیگر طرف از. دهند در تن سیاسی مشارکت به مشروعیت کسب برای ناچارند
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 منظر از. دارد داللت جامعه آن سیاسی فرهنگ یافتگی توسعه و یافته توسعه گفرهن بر سیاسی هایمشی خط و تصمیمات

 ضروری و حتمی تکلیف یک بلکه حق، یک تنها نه جامعه، و خود سرنوشت به نسبت حسّاسیت و فعّال سیاسی مشارکت دینی،

 نظام در دانشجویان ردهایکارک و جایگاه نقش، بررسی رو این از. است جامعه عموم و دانشجویان برای مطلوب ارزشی و

 توسعه ناپذیراجتناب شرایط از یکی تواندمی امور اداره در دانشجویان هایتوانمندی از جامعه مندیبهره ضرورت و سیاسی

مطالبات دانشجویی کشور است؛ و مقام معظم  ترینو اساسی یکی از مهمترین سیاسی مشارکت .باشد اجتماعی و سیاسی

ر ضرورت فعالیت سیاسی دانشجویان و شرکت فعال و مثبت آنان در مباحث سیاسی تاکید دارند. بر این رهبری همواره ب

 تحقیق پیش رو موضوع اصلی ،«ها و حدود آن در نظام اسالمیتبیین دقیق سیاسی بودن دانشجو، ضرورت و ویژگی»اساس

ارکت سیاسی و عوامل و سطوح مختلف آن، زندگی شود از مباحثی پیرامون چیستی مشمی باشد. که در این زمینه تالش می

های اسالمی پیرامون ضرورت و های موثر برآن، کارکردها و نقش دانشگاه و دانشجو، آموزهسیاسی دانشجویان و عوامل و زمینه

کسی استفاده شود. تبیین سیاسی بودن دانشجو دانشجوی سیاسی مطلوب در نظام اسالمی، به  ...چگونگی مشارکت سیاسی و

شود که در دانشگاه به درجه باالیی از بینش و درک سیاسی رسیده و در قبال سرنوشت خود، جامعه ومسائل سیاسی اطالق می

حساسیت الزم را داشته باشد. سیاسى بودن دانشجو بدین معناست که یک دانشجوی متعهد تنها نباید در محور مسائل فردى 

جهان غافل گردیده ونسبت به آن بی تفاوت باشد. بلکه باید با اصول و  ای جامعه واز رویداده شخصی خود متمرکز باشد. و و

مبانى منطقی ومعقول به تحلیل حوادث و رویدادهاى جهانى و داخلى بپردازد و موضع مناسب و قاطع اتخاذ نموده و حساسیت 

گاهیان انتظار داشتند که همچون ناظرى بصیر و ، همواره از دانشجویان و دانش(گونه که حضرت امام )رهالزم را دارا باشد. آن

ها را مد نظر گیرند و با نقادى دلسوزانه خطا و لغزش احتمالى را گوشزد گیرىآگاه، هوشمندانه و متعهدانه عملکردها و تصمیم

د. همچنین در اندرکاران و مجریان امور دریغ نکنننمایند و همچون مشاوران و کارشناسانى امین، مساعدت خویش را از دست

ها و معیارهای اى همچون انتخابات، همراه با دیگر بازوان فکرى جامعه، با ارائه مالککنندهرخدادها و مراحل حساس و تعیین

 -ها و خلق بسترهاى اجتماعىگیرىخویش مدد رسانند و در جهتصحیح، مردم را براى مشارکت و حضور مؤثر در سرنوشت

خواران، امت اسالم را حامى و هادى باشند و به مدد حکیم مقاومت ملى و انقالبى در برابر جهانکننده راه تفرهنگى تسهیل

اهلل اى درنگ به خود راه ندهند. حضرت آیهقدرت فنى و دانش خویش در تشخیص و افشاى ترفندهاى دشمنان، لحظه

یابى مسائل رست، بررسى کارشناسانه و ریشهبزرگ دانشجویان بسیجى تحلیل د مسئولیت»نمایند: اى نیز تصریح میخامنه

 ترینو اساسی مشارکت سیاسی مهمترین« اساسى کشور و جهان اسالم و حضور هوشیارانه، بانشاط و فعال در صحنه است.

، در اصطالح سیاسی، به معنای تالش شهروندان، برای 1است؛ مشارکت سیاسی سیاسی دانشجوی سیاسی، مشارکت خواست

ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر صورتبندی و هدایت سیاست رهبران خویش، شرکت موثر در فعالیتانتخاب 

 .(1731 )سجادی، دولت، می باشد

انـد و تغیـیر کیفیت زندگانی آینـده را های دانشجویی در قبال وضع موجود پدید آمدهمعتقد است جنبش (1331) مارکوزه

تواند و توانسته شود، میهای دوران معاصر شناخته میهای دانشجویی، که به عنوان یکی از جنبشنبشدهنـد. جنـویـد می

 . (1733 )رجبی، قابل توجهی در تحوالت اجتماعی سیاسی ایفا نماید نقشاست 

                                                           
1. Political Participation 
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ی را در مقابل های مشارکت در گروه یا عمل جمعکند که هزینهمعتقد است که نفع شخصی عقالنی فرد را وادار می 4اولسون

داند. داونز و اولسون هر دو بر عقالنیت در مشارکت منافع آن بسنجد. وی عقالنیت را عامل قوی برای مشارکت سیاسی می

 (.1733سیاسی تأکید دارند )راش، 

 بررسی را آن و کیفیت، آن شدت ،مشارکت شیوه یعنی سیاسی مشارکت جنبه سه باید که است معتقد( 1331) پری جیرینت

 واسـتدالل  غیررسـمی  یا است رسمی آیا ،گیرد می خود به شکلی چه مشارکت که است این مشارکت شیوه از وی منظور .کرد

 به نسبت رایج هایو نگرش فرد دسترس در منابع(، ویژه هم کلی هم) عالقه میزان، فرصت طبق بر مشارکت شیوه که کند می

 سـنجش ، شـدت  از منظور. کرد خواهد فرق شود نمی یا شود می تشویق ارکتمش آیا اینکه ویژهو به مربوط جامعه در مشارکت

 ممکـن  هـم  بـاز  کـه  آنهاست مشارکت دفعات تعداد و نیز کنند می شرکت معین سیاسی هایفعالیت در که است افرادی تعداد

 و سـنجش  آیـد مـی  دست به مشارکت نتیجه در که ایبخشیاثر میزان به کیفیت. کند فرق آن و منابع هافرصت طبق بر است

 به ایجامعه از و منابع هافرصت طبق نیز این .شودمی مربوط سیاستگذاری و بر کنندمی اعمال را قدرت که کسانی بر آن تاثیر

 (.  1733 ،راش) کندمی فرق دیگر مورد به موردی از و دیگر یجامعه

اسی در تمام سطوح، بر اساس پایگاه اقتصادی، اجتماعی، مایکل راش عقیده دارد که شواهد فراوانی وجود دارد که مشارکت سی

ای که مشارکت در تحصیالت، شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، منطقه و مکان سکونت، شخصیت، محیط سیاسی یا زمینه

 (.1730افتد، متفاوت است )راش،آن اتفاق می

تحصیالت، نظام قشر بندی و نوع شغل زنان بررسی در پژوهشی مشارکت سیاسی زنان را در رابطه با میزان  ،(1731موحد )

 کرده و توجه به موانع فرهنگی و اجتماعی و تالش در جهت رفع آنها را مورد تأکید قرار داده است.

به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان روستایی و تأثیر آن بر فرآیند توسعه  ،(1734وثوقی و یوسفی آقا بین )

درصد پاسخگویان مشارکت  40اند که میانگین مشارکت زنان در سطح پایینی بوده و فقط ین نتیجه رسیدهپرداخته و به ا

های این تحقیق، بین مشارکت اجتماعی زنان و متغیرهای نگرش زنان نسبت به خود )عوامل اند. طبق دادهباالیی داشته

 دارد.ای( رابطه معناداری وجود درونی(، سن و تحصیالت )عوامل زمینه

 

 فرضیه تحقیق

 های اجتماعی مجازی و نگرش سیاسی دانشجویان رابطه برقرار است.رسد بین عضویت در شبکهبه نظر می 

 

 روش تحقیق

از آنجا که  ترین روش هابرای سنجش متغیرها می باشد.شایع که یکی از است 1این پژوهش تکنیک پیمایشی روش تحقیق در

در این تحقیق نیز به دلیل  کنیم، واحد تحلیل در این تحقیق فرد می باشد.رد را بررسی میدر تحقیق حاضر عوامل موثر بر ف

نامه استفاده می شود. سواالت پرسشنامه تحقیق حاضر از طیف ها از تکنیک پرسشسهولت اجرا به منظور گردآوری داده

عوامل موثر بر میزان نگرش سیاسی های جمعیت شناختی، های در مورد ویژگیلیکرت تشکیل شده است و حاوی گویه

                                                           
1 Survey 
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)نگرش و فعالیت سیاسی  برای سنجش میزان مشارکت سیاسیدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس می باشد. 

به عنوان جامعة بندرعباس  در شهر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس شهر دردانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

نفر( می باشد که با توجه به محاسبه حجم نمونه بر طبق فرمول  13500که تعداد دانشجویان ) فته شدنظرگر آماری در

پرسشنامه وارد تحلیل  733پرسشنامه تکمیل شد که  733در این تحقیق نفر( می باشد. 733کوکران تعداد حجم نمونه )

ها قبل از انجام ر و اعتماد )روایی وپایایی( شاخصپرسشنامه وارد تحلیل شد. برآورد قابلیت اعتبا 733شدند و در نهایت 

مرحله نهایی، تحقیق از ضروریات پژوهش علمی است. سنجه ای معتبر است که آن چیزی را که قرار است اندازه بگیرد، اندازه 

دست آید. اگر گیری کند. یک ابزار اندازه گیری زمانی قابل اعتماد )پایایی( است که با تکرار آن در مواقع دیگر،همان نتایج به

ای مشابه پاسخ دهند این سوال قابل اعتماد است. در این پژوهش برای گونهیک سوال به های مکرر بهافراد در موقعیت

-ها یا معرفایم. منظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخصگیری، از اعتبار صوری استفاده کردهسنجش اعتبار ابزار اندازه

ه جهت ارزیابی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار نامهای پژوهش از طریق مراجعه به داوران است. بدین منظور پرسش

گیری از آزمون همچنین برای سنجش پایایی مقیاس اندازه گرفت تا روایی وعبارات مندرج در پرسشنامه بررسی و تایید گردد.

 75حاضر به تعداد  ای در یک نمونه مشابه از جامعه آماری تحقیقگویه 13ایم در این روش پرسشنامه مقدماتی استفاده کرده

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، به طور تصادفی توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها 

در این تحقیق پس از گردآوری  مورد بررسی قرار گرفت. SPSSضریب آلفای کرونباخ از طریق نرم افزار  جهت تعیین میزان

در مرحله  صورت گرفت.  SPSS داده ها در رایانه، کار تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار اطالعات و وارد نمودن

نفر از جامعه آماری که به طور تصادفی  75پرسشنامه در بین  75آزمون مقدماتی پس از توزیع و جمع آوری داده های 

محاسبه شد. متغیر وابسته نگرش سیاسی مورد سنجش  ها به رایانه داده شد و ضریب آلفای کرونباخ آنانتخاب شدند، داده

 %13قرار گرفت که نتایج حاصله در جداول زیر آمده است. که در بعد متغیر نگرش سیاسی ضریب آلفای کرونباخ در ابتدا 

صورت  های اقتصادی و اجتماعی به منظور کسب منافع اقتصادیبوده که با پیشنهاد سیستم به حذف گویه )بسیاری از فعالیت

 %35ارتقا یافت. و همین طور میزان ضریب آلفای کرونباخ در بعد عمل سیاسی  %37گیرد( میزان ضریب آلفای کرونباخ به می

 محاسبه گردید. %34محاسبه شد و آلفای ترکیبی هر دو بعد )آلفای نگرش سیاسی( 

 

 های تحقیقیافته

های آمار توصیفی )توزیـع فراوانـی، میـانگین و... ( بـر اسـاس پاسـخ       در این بخش با ارائه جداول توصیفی و استفاده از تکنیک

 نامـــــه، اطالعـــــات مفیـــــد و جـــــامعی در مـــــورد  هـــــای منـــــدرج در پرســـــشدانشـــــجویان بـــــه گویـــــه

های جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی و نگرش سیاسی دانشجویان نمونـه مـورد مطالعـه ارائـه خواهـد شـد. تعـداد کـل         شاخصه

 ر است.نف 733پاسخگویان برابر 
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 توزیع فراوانی وضعیت جنس پاسخگویان :1جدول 

 درصد فراوانی جنس

 7/11 150 مرد

 3/77 113 زن

 0/100 733 جمع

 

درصد از  3/77درصد پاسخگویان مرد و  7/11گونه که در جدول توزیع فراوانی جنس دیده می شود همان، 1با توجه به جدول 

 ن مرد هستند.پاسخگویان زن هستند. اغلب پاسخگویا

 

 توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخگویان :2جدول 

 درصد فراوانی سن

 1/43 135 سال 15تا  10بین 

 1/13 101 سال 70تا  11بین 

 14 57 سال 40تا  71بین 

 3.3 73 سال41بیشتر از 

 0/100 733 جمع

 51/77 میانگین

 

 

سال سن  15تا  10درصد پاسخگویان بین  1/43ی سن دیده می شود همانگونه که در جدول توزیع فراوان، 1با توجه به جدول 

سال سن دارند و  40تا  71درصد از پاسخگویان بین  14 سال سن دارند و 70تا  11درصد از پاسخگویان بین  1/13دارند و 

 سال سن دارند. 41درصد از پاسخگویان بیشتر از  3.3

 توزیع فراوانی میزان درآمد خانواده :3جدول 

 درصد فراوانی یزان درآمد )تومان(م

 5/3 71 700000تا  100000بین 

 3/11 31 500000تا  701000بین 

 1/70 114 300000تا  501000بین 

 1/13 31 300000تا  301000بین 

 4/13 37 تومان هزار 300 از باالتر

 0/100 733 جمع
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درصد بین  3/11هزار تومان،  700درصد تا  5/3صورت است که ، میزان درآمد خانواده پاسخگویان بدین 7با توجه به جدول 

درصد  4/13هزار تومان و  300تا  301درصد بین  1/13هزار تومان،  300تا  501درصد بین  1/70هزار تومان،  500تا  701

 هزار تومان درآمد دارند. 300هم باالتر از 

، مشـخص شـده اسـت. بـر اسـاس جـدول       4ی در جدول های اجتماعی مجازنگرش پاسخگویان در خصوص عضویت در شبکه

موافـق  کـامال  درصد هـم   4/71درصد موافق و  5/74، بدون نظردرصد  3درصد مخالف، 3/11مخالف، کامال درصد  4/3مذکور 

 می باشند.

 

 های اجتماعی مجازیتوزیع فراوانی وضعیت نگرش پاسخگویان در خصوص عضویت در شبکه :4جدول 

 درصد فراوانی اجتماعی مجازیعضویت در شبکه های 

 4/3 13 مخالفامال ک

 3/11 17 مخالف

 0/3 74 بدون نظر

 5/74 170 موافق

 4/71 111 موافق امالک

 0/100 733 جمع

 

 4/13، کامال موافقدرصد  7/5شود گونه که در جدول توزیع فراوانی متغیر نگرش سیاسی دیده می، همان5با توجه به جدول 

 می باشد. کامال مخالفدرصد هم  1/3و  مخالفدرصد  1/40، بدون نظردرصد  0/13 موافقدرصد 

 نگرش سیاسی متغیرتوزیع فراوانی  :5جدول 

 درصد فراوانی متغیر نگرش سیاسی

 7/5 10 موافقامال ک

 4/13 111 موافق

 0/13 14 بدون نظر

 1/40 151 مخالف

 1/3 71 مخالف امالک

 0/100 733 جمع

 

 

 (هتحلیل استنباطی داده ها )آزمون فرضیتجزیه و 

 های اجتماعی مجازی و نگرش سیاسی دانشجویان رابطه برقرار است.رسد بین عضویت در شبکهبه نظر می: تحقیقفرضیه 
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های اجتماعی مجازی و نگرش سیاسی آزمون ضریب همبستگی فرضیه بین عضویت در شبکه :6جدول 

 دانشجویان

 

 سطح معناداری گیضریب همبست تعداد متغیر

عضویت در شبکه های 

 اجتماعی مجازی
733 141/0 001/0 

 

عضویت در شبکه های اجتماعی  شودیمگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده همان، 1با توجه به جدول 

بنابراین فرضیه فوق  برقرار می باشد. 141/0رابطه معناداری با احتساب ضریب همبستگی  ،مجازی و نگرش سیاسی دانشجویان

 .ردیگیمدرصد مورد تایید قرار  35در سطح اطمینان 

 

 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون نگرش سیاسی دانشجویان :7جدول 

 متغیرهای مستقل T beta S.E bمقدار  سطح معناداری

 مقدار ثابت 301/1 717/0  114/5 001/0

001/0 115/4 743/0 053/0 143/0 
 های شبکه در عضویت

 مجازی اجتماعی

 

 مجازی اجتماعی هایشبکه در متغیر عضویت گرددیمتحلیل رگرسیون مشاهده ل گونه که در جدوهمان، 3با توجه به جدول 

  شود.بر متغیر نگرش سیاسی دانشجویان موثر واقع  است توانسته 743/0با بتای 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

کند و با تأکید بر عناصر سه گانه آگاهی، آزادی و برابـری در هرگونـه مشـارکتی،    از میاین نوشتار از تعریف مفهوم مشارکت آغ

گیری مشارکت سیاسی واقعی را ابزار خودشناسی از طریق ارتباط آزاد با دیگری و اثرگذاری بر روندهای سیاستگذاری و تصمیم

گـاه  سـازد. آن ای پیرومنشـانه و مریدگونـه متمـایز مـی    هجویانه دانشجویان را از فعالیتهای مشارکتداند و فعالیتعمومی می

هـا و  شناسـی بررسـی نمـوده و از طریـق تمیـز واگرایـی      هـای نظـری جامعـه   دستگاه های مشارکت و رفتار سیاسی را درشیوه

از منـابع   نماید و با تلقی جوان به عنوان یکیها، سعی در تبیین مقوله مشارکت سیاسی میهای موجود در این دیدگاههمگرایی

های اجتماعی و مرتبط ساختن وی با ساختارهای اجتماعی، موانـع سـاختاری مشـارکت سیاسـی جوانـان را از      مهم انرژی نظام

عضـویت در   شـد گونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده همان شمارد.مناظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر می

باشـد.  برقرار می 141/0رابطه معناداری با احتساب ضریب همبستگی  ،دانشجویانهای اجتماعی مجازی و نگرش سیاسی شبکه

تحلیل رگرسـیون مشـاهده   ل گونه که در جدوهمان .ردیگیمدرصد مورد تایید قرار  35بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان 
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تغیر نگرش سیاسـی دانشـجویان مـوثر    بر م است توانسته 743/0با بتای  مجازی اجتماعی های شبکه در متغیر عضویت دیگرد

 گردد:در پایان پیشنهادات زیر ارائه می شود.واقع 

لیاقت و  ای که در استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقا و اعطای امتیازات شغلی، صرفاًگونهساالری بهاستقرار نظام شایسته .1

کننده در نظر سیت به عنوان عامل حذفشایستگی فردی مالک قرار گیرد و افراد الیق و شایسته انتخاب شوند و جن

 .گرفته نشود

های خانوادگی زنان و واقعی مبنی بر وجود تعارض حتمی بین نقشبرای ترمیم تاخر فرهنگی و اصالح تصویر ذهنی غیر .1

 ریزی صحیح صورت گیرد.برنامه های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی آناننقش

های مداوم خانواده ها برای ایجاد نگاه برابر میان دختر و پسر و طریق آموزشها نسبت به دختران از نگرش سنتی خانواده .7

 تغییر یابد.ها و کردارهای تساوی طلبانه میان کودکان دختر و پسراحاله نقش

 

 منابع

 

 انشـارات  تهـران،  صـبوری  منـوچهر  سیاسـی، ترجمـه   شناسیجامعه بر ایمقدمه :و سیاست جامعه (.1733راش، مایکل ) .1

 سمت.

شناسی سیاسی؛ ترجمه منـوچهر صـبوری، تهـران، انتشـارات     ای بر جامعهجامعه و سیاست: مقدمه (.1730) اش، مایکلر .1

 .1سمت، 

 . های صدا و سیماهای اینترنتی در غرب، تهران، مرکز پژوهشقاب جادو؛ آسیب (.1733) داوود رجبی، .3

: و تهدیدها، کنفرانس وحدت اسالمی، تهرانها (. جهانی شدن و جهان اسالم، فرصت1731سجادی، عبدالقیوم ) .4

 . اردیبهشت

(. مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس، مجله 1731موحد، مجید ) .5

 .7-13، صص 7، شماره 1روانشناختی زنان )مطالعات زنان(، دوره  -مطالعات اجتماعی

(. پژوهشی جامعه شناختی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی 1734سانه )وثوقی، منصور و یوسفی آقابین، اف .1

 .1355-114، صص 7، شماره 11روستای آغکند شهرستان میانه، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 

 


