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هاي  مشارکت زنان روستایی گرمسار در فعالیت مقدارموثر بر  هاي عامل
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 چکیده

هـاي کشـاورزي و غیـر     توجـه در فعالیـت   قابـل  یکه زنان روستایی نقـش و سـهم   با توجه به این    

بررسـی   ،توصیفی ـ همبسـتگی    پژوهشکشاورزي در مناطق روستایی دارند، لذا هدف از انجام این 

بـه روش   پژوهشهاي روستایی بود. مشارکت زنان روستایی گرمسار در فعالیت مقدارعوامل مؤثر بر 

). حجـم  =N 1600ند (مطالعه زنان روستایی در گرمسار بود پیمایشی انجام شد. جامعه آماري مورد

اي گیري مورد استفاده، طبقـه  ). روش نمونه=n 134نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد (

پـانلی از   بـه وسـیله   پـژوهش محقق ساخته بود. روایـی ابـزار    نامه پرسش پژوهشتناسبی بود. ابزار 

و مقـدار آلفـاي    گرفـت جـام  ، آزمون مقدماتی اننامه پرسشمتخصصان تأیید شد. براي تعیین پایایی 

مشـارکت زنـان    مقـدار کـه   نـد بدست آمد. نتایج آمار توصیفی نشان داد 84/0تا  72/0کرونباخ بین 

) 99/1غیر کشاورزي (میـانگین:   کارهاياز  تر بیش) 24/3کشاورزي (میانگین:  کارهايروستایی در 

وسـتایی دارنـد. نتـایج    ر کارهـاي باشد و زنان روستایی نگرش مـوافقی نسـبت بـه مشـارکت در     می

مشـارکت   مقداردرصد از تغییرات 28توانست  ،که متغیر سابقه تأهل ندگانه نشان داد رگرسیون چند

متغیرهاي سن، سـابقه تأهـل و نقـش     ،چنین . همکندکشاورزي را تبیین  کارهايزنان روستایی در 

غیـر   کارهايوستایی را در درصد از تغییرات مشارکت زنان ر23داري توانستند  خانه کارهايزنان در 

  کشاورزي تبیین کنند.
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 پیشگفتار

 ، نیازمنـد رود بشـمار مـی   کشـورها  بزرگ هايهدف از که اقتصادي، رشد و توسعه به یابی دست    

زنـان   داد. منابع انسـانی  توسعه به را اصلی اولویت دبای توسعه هايبرنامه در است. توسعه هايبرنامه

 ایـن  در .اي هسـتند  نیمی از مشارکت کنندگان در فرایندهاي اجتماعی و اقتصادي در هـر جامعـه  

یابـد.   زنـان، تخصـیص   بـه  انسـانی  منـابع  توسـعه  در دولت گذاريسرمایه سهم از بخشی راستا باید

)Sharifi et al., 2015 .(اي  که منـابع انسـانی هـر جامعـه     بر این باورندازان توسعه پرد نظریه تر بیش

عنـوان   کننده خصوصیت و روند توسعه اجتماعی و اقتصادي آن جامعـه اسـت. زنـان بـه     عامل تعیین

اي هستند، بلکه عاملی مهم در  نیمی از جمعیت انسانی نه تنها موضوع و هدف هر نوع برنامه توسعه

). Azami & Sorosh Mehr, 2010( باشـند  تماعی جامعه نیز میپیشبرد اهداف توسعه اقتصادي و اج

 فراتـر  زنـان  کـار  نیروي کارایی افزایش از باید نیز زنان کارهايدر  انسانی منابع توسعه گیريجهت

 بـه  رسـیدن  بنابراین، .برگیرد در توسعه فرایند در را آنان و سیاسی فرهنگی اجتماعی، رشد و رود

 از اعـم  انسـانی  نیـروي  عامل به که شودمی ممکن ه انسانی، هنگامیتوسع یعنی توسعه، مهم هدف

). زنـان همـواره از تولیدکننـدگان    Pasban, 2006شـود (  توجه زمان و یکسان هم گونه به زن و مرد

کشـاورزي در جهـان    محصـوالت شان هستند و تولید مهمـی از   هايعمده غذا و درآمد براي خانواده

  ).Jamshidi & Karami, 2003هاست ( ه بر عهده آنتوسع  حال بویژه کشورهاي در

 موجـود،  کـار  نیـروي  از نیمی عنوان به را زنان مشارکت توسعه، حال در و یافته توسعه جوامع در    

 طـور   به اخیر دهه در زنان غذایی، امنیت کنگره به F.A.O گزارش اساس بر گرفت. نادیده توان نمی

 تولیـد  مراحل همه در ها آن زیرا داشتند عهده بر را کشاورزي بخش تولیدات از درصد 50 میانگین،

 فعالیـت  مـردان  دوشـادوش  ،کارهـاي  تمامی رفته، هم روي و دامی تولیدات و کشاورزي محصوالت

هاي خود نیمی از نیروي کار کشاورزي را  بانک جهانی در گزارش ).Ganbari  et al., 2012( کنند می

سازي غذاي دو سوم جمعیت جهان اعـالم   ه و زنان را مسئول آمادهدر اختیار جمعیت زنان بیان کرد

در ل سـازمان ملـ   به وسیلهه شده یبا توجه به آمار ارا). Azami & Sorosh Mehr, 2010( کرده است

اقتصادي به ترتیب  گوناگونهاي  مشارکت زنان و مردان در بخش مقدار، در کشور ایران 2009سال 

 34مشـارکت در بخـش کشـاورزي بـراي زنـان       مقدارحالی است که درصد است. این در  77و  23

این جمعیت در برخی کشـورها بـه بـیش از    درصد است (همان). البته،  23درصد و براي مردان نیز 

این در حالی ). Tabatabaiyan & Ajili, 2008شود ( درصد نیروي فعال بخش کشاورزي بالغ می 80

درصـد از   1تـر از   کننـد و کـم   جهـانی را دریافـت مـی    است که زنان، فقط حدود یک دهـم درآمـد  

  .)Hejazi et al., 2011( هاي جهانی به زنان تعلق دارد زمینه

است و به رویکردهاي مشارکتی در توسعه مورد توجه قرار گرفته میالدي نیز  1970از اوایل دهه    

توسعه اهمیت داده شد اي براي رسیدن به توسعه پایدار و هم هدف  وسیلهعنوان  مشارکت به
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)Zarafshani et al., 2009 .(  شان،  بندي نیازهاياولویت راهفرآیند کمک به مردم روستایی از

ها بویژه زنان، همگی ها، ایجاد عدالت اجتماعی و تضمین امنیت و سالمتی آنآن تر بیشمشارکت 

 افراد که جمعی است يفرآیند مشارکت). SARDF, 2005در راستاي فرآیند توسعه پایدار است (

 ,Alibeigi & Golabi( نمایند می تالش هدف به رسیدن براي آزادانه آگاهانه، صورت به آن در دخیل

شان، بویژه در  زندگی کارهايهاي مشارکت زنان روستایی در  در این زمینه رهیافت .)2013

 Azami & Sorosh(آید  هاي جمعی، رهیافت بسیار مناسبی براي کاهش فقر بشمار می فعالیت

Mehr, 2010شرایطی ایجاد و هاگیري تصمیم در آنان دخالت مفهوم به ،کارهاي در زنان ). مشارکت 

شود  می کار راندمان رفتن باال باعث و نموده شکوفا را آنان و طبیعی فطري هايکه توانایی است

)Rustayi, 2005 .(آنان نقش معمول گونه به روستایی، جوامع در زنان فراوان هاي فعالیت وجود با 

 و زنان به توجه بنابراین، شود. می سپرده فراموشی به اقتصادي و تولیدي هاي فعالیت  زمینه در

 نظر به ضروري امري شود، می روستایی توسعه سبب که روستایی هاي فعالیت در آنان مشارکت

   است. گرفته انجام راستا این در نیز پژوهشی هاي فعالیت و ) Anabestani et al.,2012( رسد می

 اقتصادي، هاي مؤلفه که داده نشان (Izadi et al., 2016) همکاران و ایزدي پژوهش نتایج    

 مشارکت تغییرات از درصد 76 مجموع در مدیریتی –نهادي و اي حرفه –فردي فرهنگی، اجتماعی

 ,.Ghanbari et al( رانهمکا و قنبري پژوهش هاي یافته .کند می تبیین را خانگی مشاغل در زنان

 با سن و داخلی هاي رسانه از استفاده اجتماعی، اعتماد خانواده، روابط نوع بین داده نشان )2016

 گرایی باور با و دار معنی و مثبت رابطه اجتماعی و خانوادگی کارهاي در روستایی زنان مشارکت

 زنان مشارکت و خانوار صادياقت پایگاه بین اما ،دارد منفی رابطه جنسیت با مرتبط فرهنگی

 )Sadr muosavi et al., 2016(نیز دیگري پژوهش نتایج .نشد مشاهده معناداري ارتباط روستایی

 در گر مداخله موانع عنوان به درآمد سطح و تأهل وضعیت تحصیالت، متغیرهاي  که ندداد نشان

 خانوادگی، و فردي مهم مانع ربراب در زنان پذیري انعطاف است. شده شناخته روستایی زنان اشتغال

 و اجتماعی سنن و ها ارزش و آداب تغییر با است. داشته پی در را اجتماعی هاي ارزش و آداب تغییر

 گردان روي روستا در زندگی از مطالعه، مورد جامعه روستایی زنان زندگی، شیوه تغییر ،چنین هم

  کنند. می مهاجرت شهرها به و شده

 هاي ویژگی که ندداد نشان )Ahmadpoor  et al., 2014(  همکاران و پوراحمد پژوهش نتایج    

 از درصد 37 اي داده منابع از استفاده مقدار و سن نگرشی، عوامل تحصیالت، سطح اقتصادي،

 از آمده بدست نتایج کند. می تبیین را کشاورزي غیر هاي فعالیت در زنان مشارکت مقدار تغییرات

 در روستایی زنان مشارکت زمینه در )Alibeigi & Golabi, 2013( گالبی و بیگی علی هاي پژوهش

 و شخصیتی - فردي نهادي، دسته چهار در ها تعاونی در زنان مشارکت بر مؤثر عوامل ها، تعاونی

 پژوهش در )Savari et al., 2013( همکاران و سواري کند. می تقسیم اقتصادي و فرهنگی - اجتماعی
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 هاي فعالیت در اشتغال به نسبت دیواندره شهرستان روستایی زنان گرشن بررسی زمینه در خود

 به نسبت مساعدي نگرش موردمطالعه زنان تر بیش که یافتند دست نتیجه این به دستی صنایع

 در نیز، ) Anabustani et al., 2012( همکاران و عنابستانی ندارند. تبدیلی صنایع بخش در اشتغال

 زنان مشارکت انواع و  ماهیانه درآمد سن، بین داري معنی  رابطه که اند هداد نشان خود هاي پژوهش

   دارد. وجود روستایی

 مقدارمؤثر بر  هاي در شناخت عامل )Ganbari et al., 2012(نتایج پژوهش قنبري و همکاران     

ي اجتماعی و اقتصاد کارهايکه زنان روستایی در  ندمشارکت زنان در بخش کشاورزي نشان داد

هاي  گیري از زنان در تصمیم درصد 25 نظر تعامل اجتماعی تقریباً مشارکت زیادي دارند. زنان، از

 63 زراعی، کارهايدر  درصد 75 به طور میانگیناند. زنان  بوده مؤثر یها داراي نقش مجامع و تشکل

در بخش تولید  درصد 32 دستی، درصد در بخش صنایع 48 در بخش دامداري، درصد

 71  درصد در بخش پرورش زنبورعسل و 45 در بخش پرورش ماهیان، درصد 76 اي، گلخانه

بر این، بین متغیرهاي تعداد دام،  افزوناند.  آال مشارکت داشته در بخش پرورش ماهی قزل درصد

هاي آموزشی، بعد خانوار و سن با میزان مشارکت رابطه مثبت و  میزان مالکیت، شرکت در کالس

 تخصصی و مردان ممانعت تأهل، وضعیت نیز زنان مشارکت موانع ترین مهم دارد.داري وجود  معنی

  است. بوده ها آموزش نبودن

هاي ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت  در بررسی عامل ) et al.,Hejazi 2010(حجازي و همکاران     

یافتند که هاي پس از برداشت محصوالت کشاورزي به این نتایج دست  زنان روستایی در فعالیت

باشند. نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند  هاي محلی می هاي ارتباطی منابع و دادهترین عامل مهم

ها و منابع ارتباطی  دار بین متغیر وابسته مشارکت و میزان استفاده از داده اي مثبت و معنی که رابطه

ژوهش علی بیگی و بنی هاي جمعی وجود دارد. نتایج پ شامل منابع ارتباطی سازمانی و رسانه

مشارکت زنان روستایی در  که مقدارد ندهنشان می) Alibeygi & Bniameriyan, 2009( عامریان

است. تماس زیاد با مروجان، افزایش تولید و درآمد،  میانگینتر از  هاي آموزشی ترویجی کم برنامه

ترین دالیل  کشاورزي، از مهم مند بودن به ترویجی گذشته و عالقههاي آموزشی  خوشنودي از برنامه

تحلیل رگرسیون، سطح تحصیالت، سن، و سطح تحصیالت همسر، از مشارکت است. بر پایه 

اند. ویسی و بادسار  هاي آموزشی ترویجیمؤثر بر میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه هاي عامل

)Veysi & Badsar, 2006 هاي زنان در فعالیتمشارکت  مقدارخود نشان دادند که  پژوهش) در

کشاورزي و دامپروري دارند. وثوقی و  کارهاياما مشارکت زیادي در  ،اقتصادي و مالی پایین است

منفی و  اي ) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که رابطهVosogi & Agabin, 2005آقابین (

به این نتیجه  ،چنین ها وجود دارد. هم دار بین سن و تأهل زنان با مشارکت اجتماعی آنمعنی

 یابد.باشد، مشارکت نیز افزایش می تر بیشهاي ارتباطی استفاده از کانال مقداراند که هر چه رسیده
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که  ند) در پژوهش خود در بنگالدش نشان دادFerdoushi et al., 2011فردوشی و همکاران (    

علت این  پژوهشگراناشد، این ب هاي غیر زراعی نامساعد می نگرش زنان روستایی نسبت به فعالیت

دانند. آهی رائو و ساداوات  هاي دولتی می ها و نبود حمایت امر را پایین بودن درآمدهاي این فعالیت

)Ahirrao & Sadavarte, 2010که زنان روستایی  ند) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت

ا دارند و به این نتیجه رسیدند که هاي غیر کشاورزي در منطقه جالن نگرش منفی نسبت به فعالیت

روحیه خطرپذیري و دریافت نکردن  نبودعلت منفی بودند دیدگاه روستاییان تعداد فرزندان زیاد، 

 به خود پژوهش در )Bala & Sharam, 2008( شارم و بل. استهاي مناسب در این زمینه  آموزش

 افزایش براي که ندداد نشان یجنتا .است پرداخته کشاورزي هاي فعالیت در زنان نقش مطالعه

 هاي سازمان و ها تعاونی با تماس و زن مروجان راه از آموزش به نیاز موردمطالعه، زنان مشارکت

 ,.Idrisa et al( همکاران و ایدریسا دهد. افزایش را ها فعالیت در ها آن مشارکت مقدار تواند می محلی

 که دادند نشان نیجریه در کشاورزي هاي عاونیدر پژوهش خود در زمینه مشارکت زنان در ت )2007

 و دارد وجود معنادار تفاوت ها تعاونی در آنان مشارکت مقدار و زنان شغل و تحصیالت سن، بین

 و گیل دارد. وجود زنان مشارکت و اقتصادي -اجتماعی متغیرهاي بین معنادار اي رابطه ،چنین هم

 در روستایی زنان که اند رسیده نتیجه این به خود پژوهش در )Gill et al., 2007( همکاران

 تعلق تري پایین طبقاتی پایگاه به که زمانی تا و باشند می درگیر برداشت و داشت کاشت، ها فعالیت

) زنان در مناطق Shah & Khan, 2004شاه و خان ( ازنظر پردازند. می کشاورزي به تر بیش ،دارند

هاي کشاورزي از مرحله کاشت تا برداشت عالیتروستایی پاکستان مشارکت فعالی را در ف

ي را نسبت به مردان در این تر بیشمحصوالت کشاورزي دارند. حتی زنان در بسیاري از موارد وقت 

باشد. تانسل ها می هاي روزمره آنبر فعالیت افزوندهند که انجام این فعالیت رابطه اختصاص می

)Tansel, 2002 دهد که در طول فرآیند توسعه اقتصادي در روستاها یخود نشان م هاي پژوهش) در

بافی و..) زمینه مناسب براي رفع  دستی، قالی ها، مراکز صنایع(تعاونی تر بیشهاي و با ایجاد تشکل

طی مطالعات خود بیان  ) نیزChippa, 1994گردد. چیپا (موانع اشتغال زنان روستایی نیز فراهم می

  النه در کارهاي کشاورزي فعالیت دارند.کند که زنان روستایی فعامی

هـاي کشـاورزي متأسـفانه هنـوز هـم فاکتورهـاي       با وجود نقش فعال زنان روستایی در فعالیـت     

در جلب مشارکت  ها ها را در محدودیت نگه داشته است و این عامل اجتماعی و سنتی آن -فرهنگی 

هـاي  گیـري ستایی نقش مهمی را در تصـمیم ). درواقع، زنان روKhezerloo, 2005(  ها نقش دارد آن

). بـا  Christy & Thirunavukkara, 2002باشـند ( اجتماعی و اقتصـادي جامعـه دارا مـی    -خانوادگی

 هـاي  هاي روستاي این تحقیق قصـد دارد عامـل  توجه به نقش مهم مشارکت زنان در توسعه فعالیت

هـاي کشـاورزي و غیـر کشـاورزي     عالیتمؤثر بر میزان مشارکت زنان روستایی شهر گرمسار را در ف

  بررسی قرار دهد.   مورد
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  رسد:اهداف اختصاصی زیر الزم به نظر می رسیدن، پژوهشدر این      

  مطالعه؛ هاي فردي زنان روستایی موردتوصیف ویژگی -

  هاي کشاورزي و غیر کشاورزي؛مشارکت زنان در فعالیت مقدارتوصیف  -

 روستایی؛ کارهايمشارکت در توصیف نگرش زنان روستایی نسبت به  -

 مقـدار اسـتفاده در   مـورد  اي دادهداري و منابع  خانه کارهايتوصیف اهمیت نقش زنان در  -

  ها؛ مشارکت آن

کشـاورزي   کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقدارو  پژوهشهمبستگی بین متغیرهاي  -

 و غیر کشاورزي و

کشـاورزي و غیـر    کارهـاي یی در مشارکت زنان روستا مقداربینی معادله رگرسیونی  پیش -

 کشاورزي.

 

  پژوهش ابزار و روش

بـه   نامـه  پرسشتوصیفی ـ همبستگی است که با استفاده از ابزار   هاي پژوهشاز نوع  پژوهشاین     

زنـان روسـتایی شهرسـتان گرمسـار      پـژوهش مطالعه در این  روش پیمایشی انجام شد. جامعه مورد

) و روش =N 1600عنوان نمونه انتخـاب شـدند (   نفر به 134ران بودند که با استفاده از فرمول کوک

از جامعـه   هـا  دادهآوري گـرد ). بـراي  =n 134اي تناسـبی بـود (   گیري مورداستفاده نیز طبقه نمونه

شده  که از دو زیر بخش تشکیل نخستاي در سه بخش تدوین گردید. بخش نامه پرسشموردمطالعه 

گویه) و غیر کشاورزي (نه گویـه) در  10کشاورزي ( کارهايرا در مشارکت زنان روستایی  مقدار ،بود

: خیلی زیاد) مـورد  5: زیاد، 4: متوسط، 3: کم، 2: خیلی کم، 1طیف لیکرت پنج قسمتی ( چارچوب

نیز چهار زیر بخش: نگرش زنان نسبت بـه مشـارکت در    نامه پرسشسنجش قرار داد. در بخش دوم 

 کارهـاي : کامالً موافقم)، اهمیت نقش زنان در 5امالً مخالفم تا : ک1گویه، طیف:  17روستا ( کارهاي

گویـه) و   11گویه)، عوامل اقتصـادي و اجتمـاعی (   12هاي شخصیتی (گویه)، ویژگی11داري ( خانه

: 3: کـم،  2: خیلـی کـم،   1قسـمتی (  طیف پـنج  چارچوبمورد استفاده (پنج گویه) در  اي دادهمنابع 

هـاي   نیز ویژگـی  نامه پرسشد) مورد سنجش قرار گرفتند. بخش سوم : خیلی زیا5: زیاد، 4متوسط، 

هـاي بـاز و بسـته بودنـد. روایـی ظـاهري و محتـوایی         پرسـش  چارچوبفردي زنان موردمطالعه در 

پانلی از متخصصان ترویج کشاورزي و توسعه روستایی  هاينیز با استفاده از نظر یاد شده نامه پرسش

 مقـدماتی  نیز آزمـون  پژوهشپایایی ابزار  مقدارار گرفت. براي تعیین بررسی، اصالح و تأیید قر مورد

مطالعـه   اي مشابه بـا جامعـه مـورد    در جامعه نامه پرسش 35(پیشاهنگ) انجام شد. بدین ترتیب که 

(داراي  نامـه  پرسـش  گونـاگون هاي  و سپس مقدار آلفاي کرونباخ براي قسمت شدآوري  گردتوزیع و 

آمده در جدول یک  محاسبه شد. مقادیر بدست 16نسخه SPSS افزار  از نرم طیف لیکرت) با استفاده
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). در مرحلـه  Hinton, 2004(  باشـد قبـول مـی   در سـطح قابـل   نامه پرسشدهند که پایایی نشان می

هـا نیـز از آمـار توصـیفی (فراوانـی، درصـد، میـانگین، انحـراف معیـار) و آمـار           تحلیل داده و  تجزیه

  استفاده شد. 16نسخه  SPSSافزار  ستگی، رگرسیون چندگانه) در نرماستنباطی (ضریب همب

  

  .نامه پرسش گوناگونهاي  بخشپایایی  -1جدول 

 *پایایی مقدار آلفاي کرونباخ تعداد گویه متغیر

 خوب 81/0 10 کشاورزي کارهايمشارکت در  مقدار

 خوب 80/0 9 غیر کشاورزي کارهايمشارکت در  مقدار

 بل قبولقا 78/0 17 نگرش

 قابل قبول 72/0 5 هاي شخصیتی ویژگی

 قابل قبول 75/0 11 عوامل اقتصادي ـ اجتماعی

 خوب 84/0 5 منابع اطالعاتی

 قابل قبول 78/0 64 کل
  تفسیر شده است. George and Mallery (2003)بندي  بر اساس دسته *

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

  ها یافته

  مطالعه مورد هاي فردي زنان روستاییویژگی

 40تر از  نفر) کم48سن بیش از یک سوم زنان روستایی (که د ندهآمده نشان می نتایج بدست    

دهنده مسن بودن  سال سن داشتند که نشان 40نفر) بیش از 85ها ( سال بود و بیش از نیمی از آن

ترین زن مسن ترین وسال بوده که جوان 47ها  باشد. میانگین سنی آن مطالعه می جامعه مورد

مطالعه متأهل بودند و سابقه  سال سن داشتند. تقریباً همه زنان مورد 74و  20روستایی به ترتیب 

درصد) کارمند 5/4نظر شغل نیز فقط شش نفر ( سال بدست آمد. از 27طور میانگین   ها به تأهل آن

 که نزدیک به یک اي گونه هنفر) دیپلم و باالتر بود ب34ها ( بودند. سطح سواد حدود یک چهارم از آن

نفر) بین ابتدایی و راهنمایی سواد  68ها ( تر از نیمی از آن کمو  سواد نفر) بی34ها ( سوم از آن 

  داشتند.

  

  هاي روستایی مشارکت زنان در فعالیت مقدار

ی کارهایمشارکت زنان روستایی موردمطالعه در  مقدارد که ندهآمده نشان می نتایج بدست    

حیوانات اهلی، تولید و فرآوري محصوالت لبنی در سطح خیلی زیادي قرار  پرورش ونکشاورزي چ
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مشارکت  مقدار ،چنین کنند. همدارد و تا حدودي در فعالیت کاشت محصوالت کشاورزي شرکت می

 روي هم رفته،باشد هاي برداشت، انبارداري و فروش محصوالت کشاورزي اندك میها در فعالیت آن

مطالعه در  مشارکت زنان روستایی مورد مقدارتوان گفت ) می24/3آمده ( یانگین بدستبا توجه به م

مشارکت زنان  مقدار)، در رابطه با 3باشد (جدول کشاورزي بین سطوح متوسط و زیاد می کارهاي

ها در کمک به همسایگان،  توان گفت که مشارکت آن غیر کشاورزي نیز می کارهايروستایی در 

ی چون: کارهایها در  مشارکت آن مقدار ،چنین باشد. همازحد متوسط می ایان بیشدوستان و آشن

شوراها، انجمن اولیا و مربیان، خانه بهداشت، انتخابات و پایگاههاي مقاومت بسیج در سطح کم 

عمرانی  کارهايبران و تولید روستایی، انجمن آب ها در شرکت تعاونی گردد و فعالیت آن ارزیابی می

غیر  کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقدار روي هم رفته، باشد. میدر سطح خیلی کمی  روستا

  ). 2شود (جدولدر سطح کم ارزیابی می 99/1کشاورزي با میانگین 

  

  .)=134nهاي روستایی (مشارکت زنان در فعالیت مقدار -2جدول 

انحراف  * میانگین موارد

 معیار

 رتبه

    فعالیت کشاورزي

 1 64/0 82/4 حیوانات اهلیپرورش 

 2 99/0 59/4 تولید و فرآوري محصوالت لبنی(ماست، پنیرو ...)

 3 79/0 87/3 هاي مرحله داشت محصوالت کشاورزيشرکت در فعالیت

 4 96/0 47/3 شیردوشی

 5 59/0 44/3 نگهداري و چراي دام

 6 00/1 08/3 هاي مرحله کاشت محصوالت کشاورزيشرکت در فعالیت

 7 87/0 67/2 بدیل و فرآوري محصوالت باغی و زراعیت

 8 42/0 34/2 هاي مرحله برداشت محصوالت کشاورزيشرکت در فعالیت

 9 87/0 19/2 انبارداري محصوالت کشاورزي

 10 41/0 91/1 فروش محصوالت کشاورزي و دامی

 - 75/0 24/3 کل

    فعالیت غیر کشاورزي

 1 04/1 38/3 شنایانکمک به همسایگان، دوستان و آ

 2 58/0 16/2 فعالیت در شوراي روستا

 3 71/0 14/2 شرکت در انجمن اولیا و مربیان
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 4 82/0 13/2 همکاري با خانه بهداشت

 5 94/0 07/2 فعالیت در انتخابات

 6 82/0 98/1 عضویت در پایگاه مقاومت بسیج

 7 94/0 64/1 هاي تولید روستاییفعالیت در شرکت تعاونی

 8 82/0 32/1 فعالیت در انجمن آب بران

 9 52/0 09/1 عمرانی روستا کارهايفعالیت در 

 - 80/0 99/1 کل
  : خیلی زیاد.5: زیاد و 4: تا حدودي، 3: کم، 2: خیلی کم، 1 *

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

  روستایی کارهايتوصیف نگرش زنان روستایی نسبت به مشارکت در 

ی چـون ادامـه   کارهـای دهد که زنان روستایی موردمطالعه در رابطه با نشان میآمده  نتایج بدست    

هاي تحصیل، موفق بودن در مشاغل خارج از خانه، داشتن استقالل مالی، مفید بودن استفاده از نظر

ه یـ ها در زمینه اتکا بـه خـود در هنگـام بـروز مشـکالت و ارا      ها نگرش موافقی دارند و نگرش آن آن

 روي هـم رفتـه،  گیرد. نظر و موافق قرار می، شرکت در انتخابات روستا بین سطوح بیحل مناسب راه

روسـتایی   کارهـاي دهد که زنان روستایی موردمطالعه با مشـارکت در  آمده نشان می میانگین بدست

  ).3باشند (جدول موافق می

  

 کارهايه مشارکت در هاي نگرش زنان روستایی نسبت بمیانگین، انحراف معیار و رتبه گویه - 3جدول

  .)=134nروستایی (

 * میانگین گویه
انحراف 

 معیار
 رتبه

ها  دختران و زنان روستایی تا زمانی که امکان ادامه تحصیل براي آن

 وجود دارد باید پیش روند.
42/4 76/0 1 

توانند موفق  به نظر من، زنان روستایی نیز در مشاغل خارج از خانه می

 باشند.
16/4 72/ 2 

 گوناگونهاي در فعالیت تر بیشنان روستایی باید بمنظور مشارکت ز

 روستایی استقالل مالی داشته باشند.
10/4 87/0 3 

 کارهايگیري از نظرات زنان روستایی در انجام  بر این باورم که بهره

 تواند مفید و مؤثر واقع شود.می گوناگون
09/4 89/ 4 
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روستایی شرکت  وناگونگهاي کنم زنانی که فعالیتاحساس می

 ترند. موفق ،کنند می
06/4 94/0 5 

 6 90/0 04/4 شان شرکت کنند. باید به زنان اجازه داده شود که در برنامه موردعالقه

 7 79/0 03/4 ه دهم.یتوانم کمک مؤثري به افراد ارادر صورت بروز مشکل می

 8 91/0 03/4 ود را دارم.رمعموالً توانایی انجام کارهایی را که از من انتظار می

 9 97/0 98/3 هاي زیادي هستم. داراي توانایی گوناگونهاي در انجام فعالیت

 10 0/.75 86/3 دهم.آن را انجام می ،اگر احتمال انجام کاري وجود داشته باشد

را اداره  گوناگونهاي توانم فعالیتاز تجربه و دانش مدیریتی خود می

 .کنم
85/3 79/0 11 

 12 90/0 85/3 انایی انجام کارها را به بهترین نحو دارم.تو

 13 10/1 82/3 خود رسیدگی کنند. کارهايتنهایی به  زنان باید بتوانند به

کنم که عامل موفقیت من از تالش زیاد خودم ناشی احساس می

 شود. می
79/3 89/0 14 

 ناگونگوها در انتخابات  با فعالیت زنان روستایی و کاندید شدن آن

 روستا موافقم.
76/3 05/1 15 

هاي  حل ه راهیتوانایی ارا کارهايدر صورت بروز مشکالت در انجام 

 مناسب را دارم.
68/3 85/0 16 

 17 10/1 62/3 کنم.به خوداتکا می تر بیشها  براي رفع آن ،در هنگام بروز مشکالت

 - 60/0 01/4 کل
  : کامالً موافقم5: موافقم و 4رم، نظ : بی3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1 *

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

  داري خانه کارهايتوصیف اهمیت نقش زنان روستایی در انجام 

مطالعه عواملی چون: نقش داشتن  د که ازنظر زنان روستایی موردندهآمده نشان می نتایج بدست    

خواهی در موقع بروز مشـکالت، جـزء   در تربیت فرزندان، مهم بودن نظر زن در ازدواج فرزندان، نظر

هـاي روزانـه،   عـواملی چـون خریـد نیازمنـدي     ،چنین باالترین اولویت را به خود اختصاص دادند. هم

انداز درآمد حاصل از فروش محصوالت خانگی، نظر دادن در مورد فروش محصوالت کشاورزي و  پس

ول را به خـود اختصـاص دادنـد و    دامی جزء عوامل اقتصادي ـ اجتماعی بودند که سه رتبه آخر جد 

نقش زنـان روسـتایی در انجـام    اهمیت  روي هم رفته،باشد.  ها بیش از سطح متوسط می اهمیت آن

  ).  4شود (جدول بین سطوح متوسط و زیاد ارزیابی می 75/3داري با میانگین  خانه کارهاي
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  .)=134nداري ( خانه ارهايکمیانگین، انحراف معیار و رتبه اهمیت نقش زنان در انجام  -4جدول 

انحراف  * میانگین گویه

 معیار

 رتبه

 1 85/0 23/4 در تربیت فرزندانم، من نقش مهمی دارم.

 2 94/0 08/4 در رابطه با ازدواج فرزندانم، نظر من اهمیت دارد.

 3 86/0 97/3 گذارند.هرگاه مشکلی پیش آید، مرا هم در جریان می

 4 09/1 95/3 ی فرزندانم نقش بسزایی دارم.تحصیل کارهايدر رسیدگی به 

خواهند تصمیمی بگیرند، نظر مرا هم جویا هرگاه افراد خانواده می

 شوند.می

94/3 93/0 5 

وآمد با دیگران، خانواده به نظر من  در صورت تمایل من براي رفت

 گذارند. احترام می

92/3 83/0 6 

 7 83/0 89/3 من مهم است.وخرج و ... ) نظر  ل مالی (دخلیدر مورد مسا

قیمت یا لوازم رفاهی منزل  در رابطه با خرید لوازم گران

 گیري با من است. تصمیم

47/3 10/1 8 

 9 04/1 31/3 هاي روزانه بر عهده خودم است. خرید نیازمندي

توانم درآمد حاصل از فروش محصوالت خانگی را براي خود می

 انداز کنم. پس

28/3 26/1 10 

 11 29/1 14/3 گذاري دام و محصوالت خانگی نظر من مهم است. رد قیمتدر مو

 - 53/0 75/3 کل
  : خیلی زیاد5: زیاد و 4: تا حدودي، 3: کم، 2: خیلی کم، 1 *

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

  ها مشارکت آن مقداراهمیت ویژگی هاي شخصیتی زنان روستایی در 

هاي شخصـیتی زنـان روسـتایی در انجـام     ترین ویژگیمدهند که مهنتایج بدست آمده نشان می    

دوستی، همدردي و همـدلی، داشـتن اسـتقالل فـردي، انگیـزه       روستایی حس نوع گوناگون کارهاي

هـایی چـون طـرز تلقـی از خـود،      ها می باشد و ویژگـی  پیشرفت، مثبت پنداري و جامعه پذیري آن

باشـند.   همیتی بیش از سـطح متوسـط مـی   داشت تمایل به خدمت کردن و آینده نگر بودن داراي ا

روسـتایی   گونـاگون  کارهايهاي شخصیتی زنان روستایی مورد مطالعه در انجام اهمیت کلی ویژگی

  ).5نیز در سطح زیاد بدست آمد (جدول 
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هاي شخصیتی زنان روستایی مورد مطالعه میانگین، انحراف معیار و رتبه اهمیت ویژگی -5جدول 

)134n=(.  

 رتبه انحراف معیار * نگینمیا گویه

 1 71/0 28/4 برخورداري از حس نوعدوستی

 2 73/0 18/4 گوناگون کارهايبرخورداري از حس همدردي و همدلی در انجام 

 3 74/0 12/4 کارهايبر خورداري از استقالل فردي در انجام 

 4 00/1 01/4 داشتن انگیزه پیشرفت 

 5 77/0 00/4 داشتن تصور مثبت از خود

 6 79/0 00/4 جامعه پذیر بودن

 7 74/0 92/3 پشتکار داشتن

 8 90/0 77/3 مسئولیت پذیري بودن

 9 90/0 76/3 گوناگونهاي قابلیت سازگاري با شرایط و موقعیت

 10 04/1 76/3 آینده نگر بودن

 11 89/0 73/3 داشتن تمایل به خدمت کردن

 12 15/1 59/3 طرز تلقی از خود

  56/0 82/3 کل
  : خیلی زیاد5: زیاد و 4: تاحدودي، 3: کم، 2: خیلی کم، 1 *

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

  مشارکت زنان روستایی  مقداراجتماعی در  –اقتصادي  هاي اهمیت عامل

ی چـون: نقـش   هـای  دهد که از نظر زنان روستایی مورد مطالعه عامـل نتایج بدست آمده نشان می    

مهم بودن نظر زن در ازداواج فرزندان، نظرخواهی در موقع بروز مشکالت داشتن در تربیت فرزندان، 

ترین عوامل اجتماعی ـ اقتصادي هسـتند کـه در مشـارکت زنـان روسـتایی نقـش دارنـد.         جزء مهم

هاي روزانه، پس انداز درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت     عواملی چون خرید نیازمندي ،چنین هم

محصوالت کشاورزي و دامـی جـزء عوامـل اقتصـادي ـ اجتمـاعی       خانگی، نظر دادن در مورد فروش 

هـا بـیش از سـطح متوسـط      بودند که سه رتبه آخر جدول را به خود اختصاص دادنـد و اهمیـت آن  

اهمیت عوامل اقتصادي ـ اجتماعی در مشارکت زنان روسـتایی بـا میـانگین      روي هم رفته،باشد.  می

  ).  6ود (جدول شبین سطوح متوسط و زیاد ارزیابی می 75/3
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  )=134n( اقتصادي -میانگین، انحراف معیار و رتبه اهمیت عوامل اجتماعی -6جدول 

 گویه
 میانگین

* 

انحراف 

 معیار
 رتبه

 1 85/0 23/4 دارم. مهم یمن نقش ،در تربیت فرزندانم

 2 94/0 08/4 نظر من اهمیت دارد. ،در رابطه با ازدواج فرزندانم

 3 86/0 97/3 گذارند.مرا هم در جریان می ،هرگاه مشکلی پیش آید

 4 09/1 95/3 تحصیلی فرزندانم نقش بسزایی دارم. کارهايدر رسیدگی به 

نظر مرا هم جویا  ،خواهند تصمیمی بگیرندهر گاه افراد خانواده می

 شوند. می
94/3 

93/0 
5 

رام خانواده به نظر من احت ،در صورت تمایل من براي رفت و آمد با دیگران

 گذارند. می
92/3 

83/0 
6 

 7 83/0 89/3 در مورد مسایل مالی (دخل و خرج و ..) نظر من مهم است.

گیري با من در رابطه با خرید لوازم گران قیمت یا لوازم رفاهی منزل تصمیم

 است.
47/3 

10/1 
8 

 9 04/1 31/3 هاي روزانه بر عهده خودم است. خرید نیازمندي

از فروش محصوالت خانگی را براي خود پس انداز  توانم درآمد حاصلمی

 28/3 کنم.

26/1 
10 

 11 29/1 14/3 در مورد قیمت گذاري دام و محصوالت خانگی نظر من مهم است.

  53/0 75/3 کل
  : خیلی زیاد5: زیاد و 4: تاحدودي، 3: کم، 2: خیلی کم، 1 *

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

   اي دادهیی از منابع استفاده زنان روستا مقدارتوصیف 

استفاده زنان روستایی که بین  مورد اي دادهترین منابع د که مهمندهآمده نشان می نتایج بدست    

جمعی (رادیو و  هاي ارتباطسطوح متوسط و موافق اهمیت دارند دوستان و آشنایان و رسانه

هاي چاپی داراي اهمیت هاي آموزشی ـ ترویجی، رسانهباشند. منابعی چون کالس تلویزیون) می

 مقدارو تلفن همراه نیز اهمیت خیلی کمی در  رایانه همچونهاي پیشرفته کمی بودند و رسانه

اهمیت منابع  روي هم رفته،روستایی داشتند.  گوناگون کارهايمشارکت زنان روستایی در 

  ).7د (جدول مشارکت زنان روستایی در بین سطوح خیلی کم و کم قرار دار مقداراطالعاتی در 
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  .)=134n( اي دادهمیانگین، انحراف معیار و رتبه منابع  -7جدول 

 رتبه انحراف معیار * میانگین گویه

 1 99/0 60/3 دوستان و آشنایان

 2 00/1 53/3 جمعی (رادیو و تلویزیون) هاي ارتباطرسانه

 3 98/0 31/2 ترویجی –هاي آموزشی کالس

 4 20/1 31/2 روشور و ...)هاي چاپی (روزنامه، برسانه

 5 75/0 35/1 هاي پیشرفته (کامپیوتر، تلفن همراه)رسانه

 - 61/0 62/2 کل
  : خیلی زیاد5: زیاد و 4: تا حدودي، 3: کم، 2: خیلی کم، 1 *

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

 
  هاي روستایی مشارکت زنان روستایی در فعالیت مقدارو  پژوهشهمبستگی بین متغیرهاي 

د کـه همبسـتگی مثبـت و    نـ دهاز ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن نشـان مـی      بدست آمـده نتایج     

و متغیـر   بکـار رفتـه   اي دادهداري در سطح یک درصد بین متغیرهاي سن، سابقه تأهل، منابع  معنی

هـر چـه قـدر سـن و      ،دیگر بیان   کشاورزي وجود دارد. به کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقدار

یابد و کشاورزي افزایش می کارهايها در  مشارکت آن مقدار ،زنان روستایی افزایش یابدسابقه تأهل 

  کننـد اسـتفاده   تـر  بـیش  اي دادهمطالعه از منابع  هر چه قدر زنان روستایی مورد ،چنین برعکس. هم

ـ   یابد و برعکس. نتایج بدستکشاورزي افزایش می کارهايها در  مشارکت آن مقدار ا آمده در رابطـه ب

غیـر کشـاورزي نشـان     کارهـاي مشارکت زنـان روسـتایی در    مقدارو  پژوهشهمبستگی متغیرهاي 

مشـارکت   مقـدار داري در سطح یک درصد بین سابقه تأهل و د که همبستگی منفی و معنینده می

 ،تـري دارنـد   یعنی زنانی کـه سـابقه تأهـل کـم     ،غیر کشاورزي وجود دارد کارهايزنان روستایی در 

داري در سـطح   غیر کشاورزي شرکت دارند و برعکس. همبستگی مثبت و معنـی  کارهايدر  تر بیش

 مقـدار و  بکـار رفتـه   اي دادهداري، منـابع   خانـه  کارهـاي یک درصد بین متغیرهـاي نقـش زنـان در    

  ).8غیر کشاورزي مشاهده شد (جدول  کارهايمشارکت زنان روستایی در 
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کشاورزي و غیر  کارهايمشارکت روستائیان در  قدارمو  پژوهشهمبستگی بین متغیرهاي  -8جدول 

  )=134nکشاورزي (

 متغیر
 غیر کشاورزي کارهاي کشاورزي کارهاي

rs Sig rs Sig 
 01/0 -21/0* 00/0 41/0**  سن 

 00/0 - 29/0** 00/0 41/0** سابقه تأهل

 25/0 -09/0 79/0 02/0 سواد 

 93/0 00/0 79/0 02/0 نگرش 

 52/0 05/0 08/0 15/0 یهاي شخصیت ویژگی

 00/0 35/0** 64/0 04/0 عوامل اقتصادي و اجتماعی

 00/0 33/0** 00/0 26/0** منابع اطالعاتی مورداستفاده
 * :  05/0 p≤          ** :01/0 p≤  

  پژوهشهاي  مأخذ: یافته

  

و غیر  کشاورزي کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقداررگرسیون متغیر  هاي معادلهبینی  پیش

  کشاورزي

) براي متغیرهاي مشارکت زنان روستایی DW( 13که مقدار آماره دوربین ـ واتسون با توجه به این    

و  5/1باشد که بین  می60/1و  79/1به ترتیب  پژوهشکشاورزي و غیر کشاورزي در این  کارهايدر 

ن مقـادیر واقعـی و   تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـین خطاهـا (تفـاوت بـی        مـی  ،باشد. بنـابراین  می 5/2

توان از رگرسیون استفاده کـرد   شده توسط معادله رگرسیون) همبستگی وجود ندارد و می بینی پیش

  ).1386(مؤمنی و قیومی،

کشـاورزي   کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقداررگرسیون متغیر  هاي معادلهمنظور تعیین  به    

گام استفاده شد. بدین ترتیـب همـه متغیرهـاي    و غیر کشاورزي از رگرسیون خطی به روش گام به 

 مقدارداري با متغیر وابسته (متغیر ) که همبستگی معنیبکار رفته اي داده(سن، سابقه تأهل و منابع 

از یک گـام،   پسمورد تحلیل قرار گرفتند و  ،کشاورزي) داشتند کارهايمشارکت زنان روستایی در 

د کـه  نـ دهآمـده نشـان مـی    دله رگرسیون شد. نتـایج بدسـت  متغیر سابقه تأهل باقی ماند و وارد معا

درصـد از   28باشد. متغیر سـابقه تأهـل توانسـت    دار می معادله رگرسیون در سطح یک درصد معنی

(جـدول   کندکشاورزي را تبیین  کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقدارتغییرات مربوط به متغیر 

غیر کشاورزي نیز  کارهايمشارکت زنان روستایی در  ارمقد). براي تعیین معادله رگرسیون متغیر 9

داري داشتند (سن، سابقه تأهل، نقـش زنـان در    متغیرهایی که با این متغیر همبستگی معنی تمامی

از سه گام، متغیرهـاي    پس) مورد تحلیل قرار گرفتند و بکار رفته اي دادهداري و منابع خانه کارهاي
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، سابقه تأهل و سن بـاقی ماندنـد و وارد معادلـه رگرسـیون شـدند.      داري خانه کارهاينقش زنان در 

باشـد و ایـن   دار می د که معادله رگرسیون در سطح یک درصد معنیندهآمده نشان می نتایج بدست

 کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقداردرصد از تغییرات مربوط به متغیر  23سه متغیر توانستند 

  ).10(جدول  کنندغیر کشاورزي را تبیین 

  

 کارهايمشارکت زنان در  مقدارگام (متغیر وابسته:  به رگرسیون چندگانه به روش گام تحلیل -9جدول 

  .کشاورزي)

 .B Beta T Sig متغیر

 Constant( 93/17 - 87/12 001/0( مقدار ثابت

 23/0 43/0 47/5 001/0 (x1) سابقه تأهل

R=  53/0     R2= 28/0      RAd= 26/0      F= 90/29   Sig= 001/0    DW= 79/1  

Y=Constant+ b(x1)             Y=  +93/17  23/0 (x1) 

 
  کارهايمشارکت زنان در  مقدارگام (متغیر وابسته:  به تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام -10جدول 

  .غیر کشاورزي)

 .B Beta T Sig متغیر

 Constant( 32/6 - 26/2 025/0( مقدار ثابت

 24/0 33/0 30/4 001/0 (x1)داري  خانه کارهايدر نقش زنان 

 18/0- 765/0 08/3 002/0 (x2)سابقه تأهل

 14/0 51/0 05/2 042/0 (x3)سن 

R=  48/0     R2= 23/0        RAd= 213/0     F=13    Sig= 001/0    DW= 60/1  

Y=Constant + b1(x1) + b2(x2)  + b3(x3)         Y=  +32/6  24/0 (x1) – 18/0  (x2) + 

14/0  (x3) 

 گیري  بحث و نتیجه

اي هسـتند،   عنوان نیمی از جمعیت انسانی نه تنها موضوع و هدف هر نوع برنامـه توسـعه   زنان به    

باشـند. زنـان نیـروي     بلکه عاملی مهم در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه نیز مـی 

نـرخ   تـر  بـیش رد اقتصاد روستا و افزایش هر چـه  عمده براي ایجاد تحول و منبعی بالقوه براي پیشب

عنـوان یـک    روشن است که توجه به زنان روستایی به ،رشد تولید محصوالت غذایی هستند. بنابراین

را در ایـن راسـتا بـه     بسیار مثبت و انکارناپـذیر  هاییتواند اثر بازوي قدرتمند در توسعه روستایی می

     همراه داشته باشد.
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ی کارهایمطالعه در  مشارکت زنان روستایی مورد مقدارد که ندهمده نشان مینتایج بدست آ    

لبنی در سطح خیلی زیادي  هاي فراوردهتولید و فرآوري  و کشاورزي چون پرورش حیوانات اهلی

 مقدار ،چنین کنند. همو تا حدودي در فعالیت کاشت محصوالت کشاورزي شرکت می است

روي داشت، انبارداري و فروش محصوالت کشاورزي اندك است. هاي برها در فعالیت مشارکت آن

کشاورزي بین سطوح متوسط و  کارهايمطالعه در  مشارکت زنان روستایی مورد مقدار هم رفته،

ویسی و بادسار  ؛)Ganbari et al., 2012(قنبري و همکاران هاي  که همسو با یافته باشدزیاد می

)Veysi & Badsar, 2006( شاه و خا و) نShah & Khan, 2004 مبنی بر مشارکت زیاد زنان در (

هاي کشاورزي  در آن بخش از فعالیت تر بیشزنان روستایی  ،واقع باشد. درهاي کشاورزي میفعالیت

هایی از کشاورزي که به حضور در  گیرد. زنان روستایی در بخش مشارکت دارند که در خانه انجام می

توان نشان از وجود  یاز دارد،  فعالیت کمرنگی دارند. این امر را میبازار و خارج از محیط روستا ن

  فرهنگ رایج در زمینه جایگاه ضعیف زنان در جامعه و خارج از خانه قلمداد کرد.

تـوان گفـت کـه     غیـر کشـاورزي نیـز مـی     کارهـاي مشارکت زنان روستایی در  مقداردر رابطه با     

 ،چنـین  . هـم اسـت تان و آشنایان بیش از حـد متوسـط   ها در کمک به همسایگان، دوس مشارکت آن

ی چون: شوراها، انجمن اولیا و مربیـان، خانـه بهداشـت، انتخابـات و     کارهایها در  مشارکت آن مقدار

تولیـد   هـا در شـرکت تعـاونی    گـردد و فعالیـت آن  هاي مقاومت بسیج در سطح کم ارزیابی میپایگاه

 دلیـل  ایـن   که شاید بـه  استی روستا در سطح خیلی کم عمران کارهايبران و روستایی، انجمن آب

هـا و  و اهمیـت ایـن انجمـن    مطالعه از آگاهی و آشنایی کافی در زمینه وظـایف  زنان مورد است که

توان سطح سواد پـایین زنـان را نیـز در ایـن ضـعف       می ،باشند و از سوي دیگربرخوردار نمینهادها 

غیر کشـاورزي در   کارهايمشارکت زنان روستایی در  ارمقد روي هم رفته،مشارکتی دخیل دانست. 

 Alibeygi( علی بیگی و بنی عامریـان   هاي پژوهشهاي  شود این نتایج با یافتهسطح کم ارزیابی می

& Bniameriyan, 2009 (باشد. همسو می  

هاي  موافق نسبت به مشارکت در فعالیت ینگرش پژوهشمطالعه در این  زنان روستایی مورد    

 ,.Ferdoushi et alفردوشی و همکاران (هاي  شاورزي و غیر کشاورزي دارند که با نتایج یافتهک

 Savari et( همکاران و سواري)؛ Ahirrao & Sadavarte, 2010)؛ آهی رائو و ساداوات (2011

al.,2013( د که عوامل اجتماعی مؤثر ندهنشان می پژوهشنتایج  ،چنین باشد. هم در یک راستا نمی

ر مشارکت، نقش داشتن زنان در تربیت فرزندان، مهم بودن نظر زن در ازدواج فرزندان و ب

  نظرخواهی در هنگام بروز مشکالت است. 

استفاده زنـان روسـتایی کـه     ترین منابع اطالعاتی موردد که مهمندهآمده نشان می نتایج بدست    

هاي ارتبـاط جمعـی (رادیـو و    و رسانه دوستان و آشنایان ،بین سطوح متوسط و موافق اهمیت دارند

هـاي چـاپی داراي اهمیـت    هاي آموزشی ـ ترویجی، رسـانه  باشند. منابعی چون کالس تلویزیون) می
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 مقـدار خیلـی کـم در    یکامپیوتر و تلفن همراه نیز اهمیتهمچون هاي پیشرفته کمی بودند و رسانه

اهمیـت منـابع    روي هـم رفتـه،  . روسـتایی داشـتند   گونـاگون  کارهـاي مشارکت زنان روسـتایی در  

مشارکت زنان روستایی در بین سطوح خیلی کم و کـم قـرار دارد کـه بـا نتـایج       مقداراطالعاتی در 

تـوان از   . دلیـل ایـن امـر را مـی    باشد می) همسو  et al.,Hejazi 2010مطالعات حجازي و همکاران (

ین سطح سواد پایین زنان روستایی چن هاي ارتباطی بین مردم روستا و خارج از آن و هم ضعف کانال

د کـه زنـان روسـتایی دسترسـی پـایینی بـه       نده نشان می پژوهشکه نتایج این  گونه دانست. همان

هـاي چـاپی و پیشـرفته     تـر مثـل رسـانه    و پیشرفته تر بیشروزرسانی  قابلیت به هاي ارتباطی با کانال

  دارند.  

داري بـین   که همبسـتگی مثبـت و معنـی    نداداز همبستگی نشان د بدست آمدهنتایج  ،چنین هم    

بـه ایـن معنـا کـه بـا       .مشارکت وجود دارد مقدارهاي ارتباطی و سابقه تأهل، کانال متغیرهاي سن،

یابـد نتـایج   مشارکت نیز افزایش می مقدارهاي ارتباطی، افزایش سن، سابقه تأهل و استفاده از کانال

مشارکت زنان  مقدارداري بین سابقه تأهل و  عنید که همبستگی منفی و مندههمبستگی نشان می

مشـارکت   ،باشـد  تـر  بـیش . بدین معنی که هر چه سابقه تأهل داردغیر کشاورزي وجود  کارهايدر 

، تـر  بـیش تـر و یـا مجـرد بـه دلیـل فرصـت       دهد که زنان روستایی جوانتر است و این نشان می کم

داري بـین  د که همبستگی مثبت و معنیندهمینتایج نشان  ،چنین ي نیز دارند. همتر بیشمشارکت 

مشـارکت زنـان    مقـدار و  بکـار رفتـه  داري، منـابع اطالعـاتی   خانـه  کارهايمتغیرهاي نقش زنان در 

نتـایج   ،چنـین غیر کشاورزي (سیاسی، مذهبی، فرهنگی و ...) وجـود دارد. هـم   کارهايروستایی در 

 کارهـاي هـا در   بین سن زنان و مشارکت آنداري د که رابطه منفی و معنیندههمبستگی نشان می

و مسئولیت  تر بیشتر به دلیل داشتن فرصت توان گفت که زنان جوانغیر کشاورزي وجود دارد. می

 ,Vosogi & Agabinهـاي وثـوقی و آقـابین (    ي دارند که این نتایج با یافتـه تر بیشتر، مشارکت  کم

 ,.Anabestani et al(؛ عنابسـتانی و همکـاران   )Ganbari et al., 2012()؛ قنبـري و همکـاران   2005

  باشد. در یک راستا می )Idrisa et al., 2007(؛ و ادریسا و همکاران ) 2012

که متغیـر سـابقه تأهـل     ندرگرسیونی نشان داد هاي معادلهاز  بدست آمده، نتایج پژوهشدر این     

کشـاورزي   کارهـاي ان روستایی در مشارکت زن مقداردرصد از تغییرات مربوط به متغیر  28توانست 

 23داري، سابقه تأهـل و سـن نیـز توانسـتند      خانه کارهايو متغیرهاي  نقش زنان در  کندرا تبیین 

غیر کشاورزي را تبیـین   کارهايمشارکت زنان روستایی در  مقداردرصد از تغییرات مربوط به متغیر 

عنابسـتانی و همکـاران    و )Ahmadpoor et al., 2014( همکـاران  و پـور  احمدهاي  که با یافته کنند

)Anabestani et al., 2012 ( توان گفت این است که زنان در  آنچه در کل می باشد. می راستا یک در

در منـزل و   تـر  بیشهاي روستایی مشارکت دارند که  در آن بخش از فعالیت تر بیشجامعه روستایی 
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ارج از خانه و مزرعه کمرنگ است. فرهنگ، داشتن گیرد. حضور زنان در خ می انجامشان  یا در مزارع

  توان بخشی از علل این امر دانست. سطح سواد و اطالعات پایین را می چنین، مداري و ه نقش خانه

گونـاگون پیشـنهاد    کارهـاي زنـان در   تر بیش، در راستاي مشارکت بدست آمدهبا توجه به نتایج     

  شود:می

جانبه زنـان روسـتایی در فرآینـد     مشارکت همه نوین هايگسترش آگاهی و تعریف زمینه -

  توسعه پایدار. دستیابی به

هاي کشاورزي و غیر ها در عرصه تر آنچنانچه هدف توجه به حضور زنان و مشارکت فعال -

باید بستر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي براي حضور آنان فـراهم   ،کشاورزي است

توسعه اقتصادي خانواده و  راستايها در  قیت و ابتکار آنشود تا بتوان از نیروي فکري خال

 مند شد.جامعه بهره

زنـان روسـتایی و تخصـیص سـرمایه کـافی       تر بیشهاي مؤثر جهت مشارکت طرح برنامه -

 ها.جهت تداوم این برنامه

   .هاي گوناگونها و فعالیتتقویت نگرش مثبت در مردان براي شرکت دادن زنان در برنامه -

 ها. هاي ترویجی و آموزشی بر مبناي سنجش زنان روستایی و با مشارکت آنورهطراحی د -

هاي آب بـران و  ها انجمنهاي اجتماعی مانند: تعاونیتشویق زنان براي پیوستن به انجمن -

هـاي  هاي آموزشی در زمینه اهداف و اصـول شـرکت  برگزاري کالس ،چنین شوراها و....هم

 بـراي هـاي اجتمـاعی   زنـان روسـتایی بـا دیگـر فعالیـت      کـردن ها و آشنا تعاونی و انجمن

 فرهنگی). -غیر کشاورزي (اجتماعی کارهايمشارکت در 

ــديشــناخت  - ــردي توانمن ــان روســتایی در راســتاي   -هــاي ف اجتمــاعی و اقتصــادي زن

 ها.وري شایسته از آنها و بهرهدهی آن سازمان
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