
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )47پياپي  (1385، تابستان دوم، شماره چهارمدوره بيست و 

    )جمعيت و توسعه نامه ويژه (    

     

  :مدهاي توسعه بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستايياپي

  مطالعه موردي در استان فارس 

  

   ∗∗∗∗∗∗∗∗اله كرمي  عزتدكتر        ∗∗∗∗مهندس افسانه منصورآبادي

  دانشگاه شيراز           

  چكيده
اين موضوع كه زنان و مردان داراي وضعيت متفاوت و در نتيجه نيازهاي متفاوتي از نظر توسعه 

كس پوشيده نيست كه بدون در نظرگرفتن زنان كه نيمي  اين واقعيت بر هيچ .هستند، مورد قبول است

بـه  لذا بايـستي  .  واقعي ميسر نخواهد شدي يابي به توسعه دهند، دست از جمعيت كشور را تشكيل مي 

ها و هم به منظور  خاطر بهبود وضعيت آن اين نقش در توسعه توجه شود و مشكالت زنان هم به        اهميت  

اين مقاله به بررسي موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي          . افزايش در توليد حل گردد    

روش . اسـت  يافته در اسـتان فـارس پرداختـه    يافته و توسعه توسعه ه، نيمهنيافت  در سه روستاي توسعه   

در ايـن  . باشـد  نامه مي تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، روش تحقيق موردي با استفاده از پرسش   

هاي اجتماعي شـامل      ها و استقالل زنان، جنبه      مطالعه جنبه هاي اقتصادي شامل درآمد خانوار، دارايي       

 ميزان سواد زن، همسر و فرزندان، ميزان ساعات فراغت، دسترسي به خدمات آموزشـي و          بعد خانوار، 

گيري، منزلت و حقوق زنان در خانواده، مورد بررسـي        هاي فرهنگي شامل قدرت تصميم      اعتبار و جنبه  

دهد توسعه منجر به افزايش درآمـد خـانوار و سـطح سـواد زنـان               ها نشان مي    يافته. است  قرار گرفته 

است، به طوري كه زنان در       ه، اما بر اشتغال زنان به كارهاي كوچك درآمدزا، تأثير منفي گذاشته           گرديد

هاي آموزشي  توسعه بر تشكيل كالس. پردازند يافته، بيشتر به بهبود زندگي در منزل مي روستاي توسعه

. اسـت  اهش يافتهگيري امور خانواده ك    و دسترسي به اعتبارات، مؤثر بوده اما مشاركت زنان در تصميم          

 نهايـت در  . اسـت   منزلت زن در خانه طي جريان توسعه كاهش يافته و همسرآزاري افزايش پيدا كرده             

 پيشنهاد شده است كه آخر،در . است  خود مؤثر بودهوضعيترضايت زنان روستايي از     ميزان  توسعه بر   

رواني   - هاي روحي جه به جنبههاي تكنولوژيكي و عمراني، با تو   بايستي عالوه بر توجه به جنبه      ،توسعه

  .ريزي و طراحي شود ابعاد وجود بشري نيز برنامه

زنـان  . 5 فرهنگـي وضـعيت  . 4  اجتمـاعي وضـعيت . 3 اقتـصادي وضـعيت  . 2 هاي توسـعه پيامد. 1 :هاي كليدي   واژه

  روستايي 

  

  مقدمه .1

ه ضروري اسـت تـا زنـان ماننـد     يابي به توسع كه نيمي از جمعيت جهان، زنان هستند، براي دست      اين باتوجه به  

 جوينـد، ولـي متأسـفانه از بـسياري جهـات در          طور كامل از نتـايج آن بهـره   مردان در فرآيند توسعه مشاركت كرده و به 

طبـق  ). 1380فـرد،    الواني و ضرغامي(ها توجهي درخور نشده است اند و به آن            فرآيند توسعه زنان مورد غفلت قرار گرفته      

هـا در چـارچوب خـانواده و     سوم بخـش عظيمـي از فعاليـت      ، در كشورهاي جهان   1995 انساني در سال   ي  گزارش توسعه 

                                         
  دانشجوي سابق كارشناسي ارشد بخش ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده كشاورزي ∗

  استاد بخش ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده كشاورزي ∗∗

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

108 ماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم اجت

). 1376حبيبـي،  (شود و اين بخش غيررسمي حجم وسيعي از نيروهـاي كـاري را در اختيـار دارد                 توسط زنان انجام مي   

 فعاالنـه در كارهـاي كـشاورزي دخالـت     كند كه زنـان روسـتايي    بيان مي1سوتا  خود در مينه    طي مطالعه  )1994 (چياپه

بنابراين توسعه ملـي  . باشند  اقتصادي جامعه دارا مي–زنان مزرعه نقش مهمي را در زندگي خانوادگي و اجتماعي          . دارند

  ).2002كريستي و تيروناوكاراسو،  (پذير نيست بدون پيشرفت اين بخش پراهميت جامعه، امكان

هاي اجتمـاعي و اقتـصادي    جتماعي و اقتصادي داخل خانه را به خوبي نقش  هاي ا   زنان روستايي بسياري از نقش    

روسـتايي محـروم        هـاي توسـعه     آنـان از برنامـه  .  مشخص نشده است آنهااما متأسفانه سهم    . خارج از خانه، ايفا مي كنند     

اين مسأله باعث گرديـده  . شده است نسبت داده ايشاناند وتنها امور مربوط به مراقبت از بچه ها، تغذيه و غيره به                  مانده

  ).1991كور و شارما،  (ريزان از پتانسيل خاص زنان روستايي غفلت نمايند    تا طراحان و برنامه

در نبود معيار دقيقي از . تحقيقات نشان داده است كه بايستي مسأله زنان با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد            

ها، ضروري است كه پتانسيل مشاركت زنـان در توسـعه    و رعايت عدالت در مورد آن     ها        درگيري و دخالت زنان در برنامه     

هايي براي پيشرفت زنان بوده است، با در نظر گرفتن وضـعيت كنـوني زنـان          برنامهي  اگر توسعه در برگيرنده   . درك شود 

بـود،           ي كه به يونيـسف نوشـته شـده    در گزارش. است  توان نتيجه گرفت كه اين پيشرفت در حداقل خود اتفاق افتاده           مي

 به نقل از نلـسون  )1982 (سؤال مطرح اين بود كه چرا زنان بايستي توسط طراحان توسعه در نظر گرفته شوند؟ شوستر       

ن طـور عملـي بـه عنـوا     زنان به. اصالت عمل، عدالت و رفاه خانواده: دهد كه عبارتند از      ين منظور ارائه ميه اسه دليل را ب 

اند، يادآور     تمام محققاني كه در مورد زنان و توسعه، مطالبي را درج كرده . اند              شدهفراموش  يك منبع مهم نيروي انساني،      

 به اين علت بـوده  ،اند    اند كه پروژه هاي روستايي كه از جهت تأثيرگذاري و توليد محصوالت كشاورزي ناموفق مانده      شده

كس  اين واقعيت بر هيچ. )1982چوستر،  (اند      كنند، غفلت كرده        ها ايفا مي     كه زنان در برنامه    هاي اساسي   است كه از نقش   

 واقعـي  ي يابي به توسعه دهند، دست پوشيده نيست كه بدون درنظرگرفتن زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي     

لذا بايستي به اين نقـش بـا اهميـت در        ). 1376دكان،  دفتر امور زنان رياست جمهوري و صندوق كو       (ميسر نخواهد شد    

  .منظور افزايش در توليد، حل گردد ها و هم به خاطر بهبود وضعيت آن توسعه، توجه شود و مشكالت زنان هم به

اين مقاله به بررسي موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي در سه روستاي توسـعه نيافتـه، نيمـه          

صورت موردي بر موقعيـت زنـان مـورد بررسـي قـرار       پردازد تا تاثير توسعه روستايي را به  توسعه يافته ميتوسعه يافته و 

هـا و اسـتقالل    درآمد خـانوار، دارايـي  : مطالعه تاثير توسعه بر زنان روستايي بر اساس وضعيت اقتصادي زنان شامل     . دهد

همسر و فرزندان، ميـزان سـاعات فراغـت، دسترسـي بـه        شامل ميزان سواد زن،      ،ها، بر اساس وضعيت اجتماعي زنان       آن

گيري، منزلـت و حقـوق      شامل قدرت تصميم   ،براساس وضعيت فرهنگي زنان   و  خدمات آموزشي و اعتبارات و بعدخانوار،       

  .گيرد  مورد بررسي قرار مي و بر اساس ميزان رضايت زنان از وضعيت خودها در خانوار آن

  

   تحقيقي بيان مسأله. 2

باشند كه در توسـعه روسـتايي نقـش     ، زنان روستايي بخش اساسي از نيروي انساني مي        دهد  ت نشان مي  تحقيقا 

هاي كه در تحقيق حاضر مـورد   لذا با درنظرگرفتن اهميت نقش زنان روستايي، مسال       . اند  خود اختصاص داده    مهمي را به  

  : صورت است كه به اينبررسي قرار گرفته،

  ؟»باشد يافته چگونه مي يافته و توسعه توسعه  نيافته، نيمه ستاهاي توسعهجايگاه زنان روستايي در رو«

هـا از    و رضـايت آن زنان روسـتايي  در اين راستا، تأثيرتوسعه روستايي بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  

  .  مورد بررسي قرارگرفته استوضعيت خود

  

  تحقيق ي پيشينه. 3

  مدهاي توسعه روستايي براي زنان روستايياتوسعه، توسعه روستايي و پي. 3. 1

اي است كه از ابتداي يكجانشيني همراه بشر بوده و در طول تاريخ تغيير كـرده           توسعه مفهوم پيچيده و گسترده    
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109   ...دهاي توسعه بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستاييامپي

 آن بـه دسـت   تعريـف از  72، توسـعه  اقتصادي و سياسي ي فردريگز با بررسي تاريخچه. و داراي مسير تكاملي بوده است   

چنـين   هـم . اسـت  هـايي از قبيـل پيـشرفت و تكامـل شـده       توسعه، جايگزين واژه  ي  قد است كه واژه   وي معت . آورده است 

 انـد  شدن و نوسازي به عنوان مفاهيم توسعه كاربرد داشـته  شدن، صنعتي هايي از قبيل تغيير، رشد، تغييرشكل، غربي       واژه

 توسعه روستايي را بـه  1994 خود در سال ي سازمان بازسازي روستايي آسيا و آفريقا در گزارش ساالنه        . )1997پرتس،  (

  :دست آيد تواند به دو روش زير به   كند كه مي فرآيند بلندمدتي مطرح مي عنوان

هـاي عمـومي و    كردن امكانات بهداشتي، انجام فعاليـت       يابي بهتر به تسهيالت آموزشي، افزايش مدرنيزه        دست . 1

  .هاي رفاه اجتماعي مشترك در برنامه

    ). 1379مرسلي، ( نابرابري اقتصادي بين مناطق شهري و روستايي  كاهش اختالف و . 2

اما ايـن سـهم   . الزم به ذكراست كه سهم زنان روستايي بر حسب كوشش و زمان مصرفي، كمتر از مردان نيست  

نگـاه  كه در خانه هستند و به كارهاي خانگي مـشغولند،     ها فقط به عنوان كساني      چراكه به آن  . است  ناديده انگاشته شده  

هاي توسـعه بـه سـهم آنـان       ها پرداخت نشده و در برنامه گردند، چيزي به آن شود و در قبال زحماتي كه متحمل مي        مي

كند كـه تـأثير توسـعه بـر زنـان بـه         بيان مي ) 1381(جمشيدي  . )2002 و تيراناوكاراسو،     كريستي (شود  كمتر توجه مي  

هـاي جنـسيتي در     تأثير توسـعه بـر نـابرابري   ،دهند ها نشان مي تهصورت كه ياف به اين . باشد   معكوس مي  U يا   U صورت

هـاي   يعنـي در نتيجـه توسـعه ابتـدا نـابرابري     . باشد  معكوس ميUآموزش و اشتغال زنان در بخش كشاورزي به صورت      

دهند  ا نشان ميه  چنين يافته هم. يابد ها كاهش مي    يابد، اما به مرور زمان اين نابرابري        جنسيتي در اين زمينه افزايش مي     

تـوان گفـت در    به طـوري كـه مـي   . باشد  ميU دستي كشاورزي به صورت كه تأثير توسعه بر ميزان مشاركت زنان در به        

هـاي بعـدي ايـن ميـزان      يابد، اما در گـام  دستي كشاورزي كاهش مي هاي اوليه از توسعه، ميزان مشاركت زنان در به     گام

 ه شـد  هـاي اجتمـاعي داده    كه توسط فمنيـست GADل از مطالعات و رهيافت      هاي حاص     يافته. يابد  مشاركت، كاهش مي  

اند در بهبود وضعيت زندگي   اند و نتوانسته محور بوده       هاي توسعه، نامتناسب و مردانه دهند كه اغلب برنامه     است، نشان مي  

هاي توسعه، بـه عنـوان    حاصل از برنامههاي جنسيتي     دهند كه نابرابري    ها نشان مي    چنين اين يافته    هم. زنان مؤثر باشند  

 شـكل  U لذا توسعه ممكن است تأثير منفي، مثبت يا حتـي . باشد  هاي توسعه بر زنان مي  مانعي جهت تأثير مثبت برنامه 

باتوجه به مباحث فوق، نقش زنان روستايي در توسعه و اهميت پرداختن به ايـشان           . اشته باشد دبر وضعيت زندگي زنان     

  . ضروري استاي پايدار ي به توسعهياب جهت دست

مطالعات مربوط به موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي در كشورهاي در حال توسعه        . 3. 2

  يافته و توسعه

 توليد پـايين زنـان نـسبت بـه مـردان از محـدوديت آنـان بـراي           : موقعيت اقتصادي زنان روستايي    .3. 2. 1 

دفتـر امـور زنـان رياسـت     ) (فقـر زن و عـدم برابـري او بـامرد    (زمين، كار و سرمايه است     دسترسي به عوامل توليد مثل      

كند در خانوارهاي فقير    كه كازي ضمن مطالعه خود در پاكستان بيان مي         تا جايي ). 1376جمهوري و صندوق كودكان،     

   ).1995كازي،  (باشند نيز، زنان و دختران سهم بااليي از فقر را دارا مي

اي ديگر معتقدنـد     شود، عده كنند كه رشد كشاورزي منجربه بهبود وضعيت روستا مي   اي ادعا مي  ه عدهك  درحالي 

هـا و   هـاي زيـادي در ميـان فمنيـست     بحـث . شود   كردن كشاورزي منجربه حل مشكالت كاري و رفاهي نمي      كه مدرنيزه 

بيشتر براي مـردان مناسـب بـوده تـا زنـان، و فرآينـد       كردن كشاورزي         دانشمندان ديگر وجود دارد كه معتقدند مدرنيزه      

 قـدرت  ،بازروپ اولين فردي بود كـه بيـان كـرد   . شود    هاي جنسي مي توسعه بعد از دوران استعمار باعث افزايش نابرابري    

عه هـاي توسـ    شود و زنـان فايـده كمتـري را از برنامـه          استعماري مانع دسترسي زنان به زمين، تكنولوژي و استخدام مي         

 صـنايع مـدرن جـايگزين    ي وسـيله ه گرفت ب    زنان انجام ميي وسيلهه هاي قديمي كه ب     درنتيجه توسعه، فعاليت  . برند    مي

دانـشمندان اعتقـاد   . شـود   شود كه اين مسأله باعث نزول موقعيت اقتصادي زنان در سلسله مراتب اقتصاد روستا مـي                مي

شـود و ميـزان مـشاركت         سترسي زنان به منابع توليـدي محـدود مـي         هايي كه مردان مسلط هستند، د      دارند در سيستم  

هـاي     اي نيز در وضعيت   هاي طوالني كاركرده و عده ها با دستمزد پايين در ساعت  اغلب آن . شود          ها نيز كم مي     سياسي آن 

  .)1994والسوف، ( كنند    كار مي) اقتصادي    و   اجتماعي از لحاظ(سخت وخشن با موقعيت پايين وتحرك كم 
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رونـد و كـشاورزي       دهدكه در آينده، زنـان در كـشاورزي كنـار مـي     طور توضيح مي  البته از طرف ديگر شاور اين      

گيـري     كنند كه طي گذشت زمان، زنان از كـشاورزي كنـاره      محققان ديگري نيز اين گفته را تأييد مي. مردانه خواهد شد 

اين امر معمـوالً بـه توسـعه تكنولـوژي     . شوند     دي در خانوار و اشتغال خانوادگي طرد مي   كنند، در نتيجه از نقش تولي             مي

ادامـه  ) 1991 (امـا بـا ايـن وجـود شـاور     . شـود           شدن و جدايي از خانوار، نسبت داده مي             صنعتي، تجاري شدن، تخصصي   

باشد، نقش توليدي خـود را ادامـه خواهنـد            مياي نيز معتقدندكه زنان عليرغم تغييراتي كه در معرض وقوع دهد عده  مي

  ).1991شاور، ( داد

 در الوا انجام شد، مشخص گرديد در جوامع روستايي كـه بيكـاري   )2001(در تحقيقي كه توسط برد و ديگران     

 زنان جزء در واقع امروزه. زنان بيشتر از بيكاري مردان است، ممكن است كارهاي كوچك درآمدزا براي زنان جذاب باشد           

در اينجا فرض بر ايـن اسـت   . باشند كه رشد سريعي در جامعه دارند  هاي كوچك درآمدزا مي     هايي از صاحبان شغل     گروه

بنـابراين مـردان از لحـاظ    . كه اين زنان جهت كنترل بر كارهاي خود كمتر از مردان به سرمايه انساني دسترسـي دارنـد           

 اين اسـت كـه سـهم ايـن زنـان از منـابع در       ،توان عنوان كرد   ه فرض ديگري كه ميالبت. باشند       تراز زنان مي      كاري، موفق 

خـود بيـشتر    چرا كه مردان منابع را بر روي شغل . شود       هاي خانگي وكاري مي    دسترس، بيشتر از مردان صرف مسؤوليت     

ن صـاحب كارهـاي كوچـك و    در نتيجه مـردان شـاغل بيـشتر از زنـا     . كنند      هاي مربوط به خانه متمركز مي      از مسؤوليت 

  .باشند  درآمدزا، موفق مي

اغلـب اقتـصاد    چـرا كـه  . توجه به اين نكته كه زنان در كانون اصلي توسعه قرار دارند، داراي اهميت بسيار است   

غيرپولي را با پرورش نسل، تدارك نيروي انساني، مديريت و اجراي امور خانواده و كشاورزي معيـشتي در كنتـرل خـود                

 پنهـان مطـرح بـوده و كمتـر     طـور اين درحالي است كه نقش توليدي زنان روستايي در امور كشاورزي همواره به    . دارند

  ).1376فني، (كنندگان در فرآيند اقتصادي باشند       ترين مشاركت   تجلي اقتصادي و اجتماعي يافته است و شايد نامريي

يـابي بـه    شـك دسـت   بـي «: كند   گونه بيان مي    اين )1376( ورزگر   :موقعيت اجتماعي زنان روستايي   . 3. 2. 2

تـاكنون نقـش زنـان در مراحـل مختلـف      . »توسعه واقعي بدون در نظر گرفتن نيمي از جمعيت جهان ميسر نخواهـدبود      

اين خود ازجمله عوامل تاريخي است كه امكـان دسترسـي   . توسعه به صورت كامل و واقعي مورد توجه قرار نگرفته است   

در مقايـسه بـا مـردان، زنـان دسترسـي       . كنـد       تغال درآمد، بهداشت، آموزش و منزلت اجتماعي محدود مي        زنان را به اش   

سـازد، دارنـد       زا كه استخدام و توليـد را ممكـن مـي                كمتري به آموزش و كارهاي دستمزدساز، خدمات و آموزش مهارت         

  ). 1376دفتر امور زنان رياست جمهوري و صندوق كودكان، (

گويد كه بوزراپ در انجام تحقيقات خود در آفريقا، پس از تفكيك كـشاورزي بـه              مي) 1376(ابي بشرآبادي   مهر 

او در ادامه به اين نتيجه رسيد كـه  . دو بخش سنتي و مدرن، به اندازه گيري سهم نيروي كار زنان در كشاورزي پرداخت       

 است و لذا انتقال كشاورزي از سـنتي بـه مـدرن       سهم زنان در توليدات كشاورزي در بخش مدرن بيشتر از بخش سنتي           

دهـد    است و به ديگر سخن تقاضاي نيروي كار زنانه را افـزايش مـي         باعث افزايش سهم زنان در نيروي كار مؤثر گرديده          

ا بـر  كه بعضي ديگر از اقتصاددانان نظير استيونز و جابار  در حالي ،)هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ ساعات كار در هفته           (

آالت در بخش كشاورزي هم داراي اثرات مثبت و هـم منفـي     اند كه پيشرفت تكنولوژي به ويژه كاربرد ماشين       اين عقيده 

آالت     بر زنان است كه اثر منفي آن را كاهش تقاضاي نيروي كار زنان در بخش كشاورزي در اثر توسـعه كـاربرد ماشـين                   

عنـوان  ) 1999(جا كه هير گذارد تا آن  ها به جاي مي  لوبي بر زنان و موقعيت آن     اين مسأله تأثير نامط   . دانند      كشاورزي مي 

دهد تا برسرنوشت    ها فرصتي مي كه به آن كند كه بسياري از زنان جوان، از داشتن يك شغل ويك درآمد، مبني براين            مي

كنند كه در مزارع بـزرگ       گونه بيان مي ين ا)1991 (درجايي ديگر كائور و شارما  . برند        خود كنترل داشته باشند، لذت مي     

 زنان به علت داشتن وقت اضافي، فرصت رسيدگي بـه  -شود  هاي پيشرفته در كار كشاورزي استفاده مي  كه از تكنولوژي  -

را ها و درنتيجه كنتـرل در خـانوار    اما با اين وجود، زنان در مقابل تغييراتي كه ممكن است درآمد آن           . امور خانه را دارند   

تأثيرگـذاري ايـن فرآينـد بـر زنـان      . نمايند    كاهش دهد، هراس داشته و تا حد زيادي در مقابل اين تغييرات مقاومت مي         

اثر مثبت ناشي از توسعه اقتصادي و پيشرفت تكنولوژي در بخش كشاورزي بر زنان، كـه     . فقير، بيشتر از ساير زنان است     

درجريان توسعه به ميـزان بيـشتري از   ) به ويژه زنان روستايي   (كه زنان   توسط دو اقتصاددان فوق مطرح شده، اين است         
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خـصوصيات فـردي مثـل سـن،     ). 1376مهرابـي بـشرآبادي،     (شوند        مند مي       بهره) …بهداشت، آموزش و  (مواهب توسعه   

فقيـت  گيري مـشاركت در كـار و مـؤثر بـر مو          تأهل و مشاركت كاري از جمله عناصر مهم درتصميم          تحصيالت، وضعيت 

 بـه منظـور بررسـي    )1993 (مطالعات شيبيا. )1988  مكلوگلين و ساچس، (باشد  دست آوردن درآمد مي ها در به                                   خانواده

سـوادي زنـان    دهد كه در طي جريان توسـعه، نـرخ بـي        تأثير توسعه اقتصادي بر زنان روستايي در كشور چين نشان مي          

است  ه توسعه اقتصادي و فرهنگي، ميزان دسترسي زنان به امكانات آموزشي بيشتر شده    روستايي كاهش يافته و در نتيج     

چنين طبق گزارش توسعه انساني  هم. اند تري به مدرسه رفته و ديرتر مدرسه را ترك كرده  و زنان روستايي در سن پايين     

حتـي در  . م افزايش يافته است، نرخ باسوادي زنان طي دودهه گذشته در كشورهاي در حال توسعه بيش از دوسو          1996

هاي   سالي در كشورهاي عرب در فاصله. هايي بوده است خوش پيشرفت مناطق كمتر توسعه يافته تحصيالت زنان دست      

هـاي مطالعـاتي،    گزارش تلفيقي گـروه ( درصد افزايش يافته است 40 درصد به 20 نرخ باسوادي زنان از   1990 تا   1970

1376 .(  

در ايران انجام گرفت، مشخص شد كه توسـعه داراي تـأثير معنـي             ) 1381(ط جمشيدي   اي كه توس    طي مطالعه 

يافتـه بـا روسـتاهاي       سطح سواد زنان در روستاهاي توسـعه  ي  به طوري كه با مقايسه    . باشد  داري بر سطح سواد زنان مي     

بت بـه زنـان روسـتاهاي    يافتـه سـطح سـواد بـاالتري را نـس        توان گفت كه زنان در روسـتاهاي توسـعه          نيافته، مي   توسعه

كننـد     جا كه هاني و ميلر عنوان مي صورت عملي هستند تا آن زنان باسواد موفق به انجام كشاورزي به. نيافته دارند   توسعه

ها فعاالنه درگير موضوعات اساسي در رابطـه بـا حـل      است كه آن  كه دانش زنان از كشاورزي و دارايي مزرعه باعث شده        

 بـه ايـن   2 خود در لسوتوي لفوتو طي مطالعه . )1991هاني و ميلر،     (عه، خانه و خانوار خويش باشند     مسائل اقتصادي مزر  

پذيري شديد ايـن قـشر از جامعـه     آموزش از نيازهاي اساسي زنان بزرگسال است و نبود آن باعث آسيبكه نتيجه رسيد   

   ).1995ليپتو، ( شود مداد ميسازي قل هاي توانمند  به عنوان يكي از اجزاي بحراني برنامه وگردد مي

كردند كـه آمـوزش بـه                  در هند نشان داد كه تعدادي از افراد مورد آزمون، احساس مي)1994(مطالعات والزوف   

كـرده      از افراد معتقد بودنـد حتـي اگـر زنـان تحـصيل     تعدادي چنين  باشد و هم      عنوان يك نوع بيمه براي آينده افراد مي       

اي نيـز     عـده .  با آموزش قادرند كارهاي خانه را با كارآيي بيشتري انجام دهند و به آموزش نسل آينده بپردازند       كارنكنند،

اما بعضي نيز اعتقاد داشتند كه تحصيالت جنبـه منفـي نيـز    . شود    معتقد بودند كه آموزش باعث افزايش احترام زنان مي      

گرفتـه شـده در مدرسـه و           هـاي يـاد      الت باعـث ناسـازگاري بـين ايـده    كـه تحـصي   كه هزينه دارد ودوم اين  دارد، اول اين  

والزوف طي مطالعه خود در هند، در مورد ساعات فراغت زنان نتيجـه گرفـت كـه    . شود هاي زندگي در روستا مي   واقعيت

دي بيـشتري   آزا1987، اوقات فراغت كمتري داشتند، امـا زنـان در سـال    1987 و   1975-76هاي    اگرچه زنان طي سال   

تواننـد     كردنـد كـه كـاري نمـي     دانستند و عنوان مي     سوادي مي   اي علت آن را بي      عده. هاي گذشته داشتند    نسبت به سال  

 خواننـد  كه زنان سواددار در اوقات بيكاري خود، روزنامه يا مجله مـي  در حالي. توانند بنويسند و بخوانند           انجام دهند، نمي  

 D W C R A(3( ، طرح توسعه زنان و فرزندان در منـاطق روسـتايي  1983 تا 1982هاي   سال در طي).1994 والزوف،(

اين طـرح در واقـع كوشـشي جهـت     .  ناحيه در هند به اجرا درآمد    50 يكپارچه روستايي در     ي  به عنوان زير طرح توسعه    

 اقتصادي براي زنان روستايي قـرار    هاي  تمركز اين برنامه برروي فعاليت    . هاي اقتصادي بود    درگيري مؤثر زنان در فعاليت    

ساخت تا بر موانـع موجـود در راه كارهـايي كـه قـبال       اين طرح زنان را قادر مي  . صورت گروهي انجام گيرد     داشت، كه به  

. ها درآيد، بازكردن حساب و غيره، غلبـه نماينـد   چه كه به مالكيت آن بودند، از قبيل رفتن به بانك، خريد آن    انجام نداده 

اي  توانستند يك فعاليت غير مزرعـه  ان قادر بودند به ميزان زيادي وام دريافت نموده، به طوري كه با وام خود ميحتي زن 

  ). 2001مادهسواران و دهارمادهيكاري،  (را آغاز نمايند

نتايج حاصل از موقعيت كنوني زنان در ) 1375(زاهدي مازندراني   :موقعيت فرهنگي زنان روستايي   . 3. 2. 3

  :كند  زندگي روزمره روستاها در فرآيند توسعه اين جوامع را از اين قرار بيان ميجريان

  .شوند ، شركت داده نميروستاها چه در سطح خانوار و چه در سطح  گيري   زنان اغلب در فرآيند تصميم )الف

ن چنـداني بـراي     در نتيجـه امكـا    .  برخوردارنـد  تـري   پايينزنان روستايي از منزلت اجتماعي و پايگاه شغلي،          )ب

  .ها وجود ندارد خداداد براي آن هاي پيشرفت وترقي متناسب با استعدادها و توانايي
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برند و اين وضعيت كارآيي و   شدت از وضعيت نابرابري اجتماعي و تبعيض اقتصادي رنج مي         ه  زنان روستايي ب  ) ج

  .دهد        وري كار زنان را تقليل مي   بهره

هـاي كارخـصوصي                  هـاي دوگانـه مربـوط بـه حيطـه      رغم فشردگي بيشتر كارها و مـسئوليت            زنان روستايي به  ) د

اي دسـت بـه          هاي حقوقي متعـدد و پردامنـه        ها و تبعيض       ، با محروميت)هاي توليدي مشاركت(و عمومي ) داري         امورخانه(

 و تقريباً تمـام حيطـه هـاي زنـدگي اجتمـاعي، فرهنگـي و       اوت استمتفاين محروميت ها و تبعيض ها  . گريبان هستند 

  .گيرد     حقوقي زنان را در بر مي

گيل به اين نتيجه رسيد كه ميان مفاهيم فرهنگي و وضعيت سطح توسعه اقتصادي در دهه گذشته، همبستگي                 

دهـد كـه تـأثير        نوني نشان ميهاي ك گويد تحليل والزوف طي مطالعه خود در هند مي. )1994گيل،  (وجود داشته است 

عوامـل فرهنگـي تـأثير    . )1994والزوف،  (باشـد           روستايي برزنان، بيشتر وابسته به موقعيت و وضعيت زنان مـي      ي  توسعه

استقالل شخـصي، قـدرت اقتـصادي و پرسـتيژ در     (هاي ذهني  و شاخص) آموزش و تحرك(هاي عيني    مهمي بر شاخص  

گـذارد و بـراين اسـاس       كه فرهنگ هم بر زنان و هم برمـردان تـأثير مـي    خاطر اين به. گذارد    مي از موقعيت زنان  ) خانواده

دليل وجود قوانين و موانع فرهنگي بـراي  ه هاي استخدامي ب ها ازلحاظ تحصيالت و فرصت ممكن است تفاوت بين جنس    

 ي زنان باالجبـار بـا دو مـسأله   «گويد  چنين ميميشرا در رابطه با موانع فرهنگي در راه زنان روستايي       . باشد  تحرك زنان   

شـود از شـركت در هـر نـوع      روبـرو هـستند كـه باعـث مـي     ) مربوط به جنسيت(نقصان منابع پايه و ساختارهاي قدرت    

كه چياپه در مـورد پتانـسيل و نقـش زنـان روسـتايي بـراي        درحالي. )1994ميشرا، ( »گيري در جامعه باز بمانند   تصميم

كننـدگان   كند كه زنان روسـتايي خـود را مـشاركت      سوتا عنوان مي    ها، طي مطالعه خود در مينه       يريگ  شركت در تصميم  

انـد كـه شـركت در     ها مدعي شـده  آن. )1994چياپ،  (آورند گيري خانواده خويش به حساب مي      فعال در مراحل تصميم   

ريـزي و مـديريت كارهـاي مزرعـه      طرحاي براي تصميمات اصلي است كه بر روي         ها به عنوان قانون و پايه       گيري  تصميم

  . باشد ها، تأثيرگذار مي آن

گيري زنان در خـانواده بـه    طي مطالعه خود در ايران در مورد اثرات توسعه بر قدرت تصميم   ) 1381(جمشيدي   

صـورت   باشد و اين اثـر بـه   گيري زنان در خانواده مي داري بر قدرت تصميم  اين نتيجه رسيد كه توسعه داراي تأثير معني       

 معتقـد اسـت كـه طـي     )1994 (والزوف. اسـت  گيري زنان در خـانواده شـده       كاهشي بوده و سبب كاهش قدرت تصميم      

اسـتقالل، قـدرت اقتـصادي، قـدرت        (تغييري در موقعيت زنان در خـانواده        ) 1975-76و  1987(هاي مورد مطالعه      سال

توسعه كاهش يافته و افـراد       استقالل زنان در طي   . مشاهده شده است، اما اين تغييرات هميشه مثبت نيستند        ) درخانواده

در بيـشتر  .  اسـت   چنين قدرت اقتصادي زنان به منظور كنترل بيشتر منابع كاهش پيدا كرده هم. شوند   محافظه كارتر مي 

زياد بـه  در توجه . گذرانند و فرصت كمتري براي حركت در درون روستا دارند    شان را در خانه مي     مواقع زنان بيشتر وقت   

هاي استقالل و كنترل بيشتر منابع كـاهش   انجام كار خانگي، پرستيژشان در خانه افزايش يافته اما موقعيتشان در زمينه       

ها   بلكه آن،شود  هاوكمبودهاي شخصي ايشان ناشي نمي        كفايتي   ها از بي     كنند كه مشكالت آن     زنان بايد درك  . يافته است 

گرفته است، عقب نگاه داشـته   خوده  صورت رسمي وقابل قبول ب   ، در آن تبعيضات    تماعي كه  يك سيستم اج   ي  وسيلهه  ب

والزوف طـي تحقيـق خـود در هنـد      از طرف ديگر). 1376دفتر امور زنان رياست جمهوري و صندوق كودكان، (اند       شده

زيـادي وابـسته بـه       زنان بـه ميـزان   قدرت. بهبود موقعيت زنان وابسته به نگرش مردان است«گيرد كه     اينطور نتيجه مي 

ها براي تعيين موقعيت بهتر زنان براساس تغييرنگرش مردان وحمايت از زنان درتمام سـطوح     باشد و سياست      خانواده مي 

  .)1994  والزوف،(» باشد         مي

  چارچوب نظري تحقيق. 3. 3

رسي تـأثير توسـعه بـر وضـعيت زنـدگي زنـان       اي كه در هند انجام داد به منظور بر          در مطالعه  )1994 (والزوف 

مثل آموزش و تحـرك و  ) هايي كه وجود خارجي دارند شاخص(هاي عيني    روستايي، دو شاخص عمده كه شامل شاخص      

 را انتخاب كرده و تـأثير توسـعه را   باشد  ميهاي نگرشي مثل استقالل، قدرت اقتصادي و منزلت زنان در خانواده           شاخص

در طي تحقيق خود در مورد زنان روستايي، با توجه به تأثير توسعه         ) 1381(جمشيدي  . ه است ها سنجيد   بر اين شاخص  

روستايي بر وضعيت اجتماعي زنان، شامل تحرك و كيفيت زندگي زنان، وضعيت فرهنگي زنـان، شـامل سـطح سـواد و                     
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هاي زنان، بررسـي تـأثير    راييچنين وضعيت اقتصادي زنان، شامل استقالل و دا       گيري زنان در خانواده، هم      قدرت تصميم 

هـاي اجتمـاعي،    و مشاركت زنـان در فعاليـت  ) ي و اعتباراترويجت تماتكنولوژي، خد(توسعه بر دسترسي زنان به منابع    

  .است كشاورزي، دامپروري و توليدات محصوالت خانگي را اضافه نموده

 ي هـاي موجـود در زمينـه    العات و تئوريآمده از بررسي مط دست هاي به با درنظرگرفتن مطالعات مذكور و يافته      

 چارچوب نظري براي بررسي جايگاه زنان در اين مطالعه آماده شده اسـت، ايـن    1تأثير توسعه بر زنان، با توجه به شكل         

توسـعه روسـتايي از لحـاظ    . دهـد   بين توسعه روستايي و موقعيت زنان را در يك مسير خطـي نـشان مـي       ي  هشكل رابط 

. گـذارد   اساس بهبود در وضعيت بهداشتي، عمراني و تكنولوژيك بر وضعيت زنان روستايي تاثير مي         عمراني و خدماتي بر   

: كه بعد اقتصادي شامل . است  براي بررسي موقعيت زنان سه بعد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد استفاده قرار گرفته             

 خـانوار، ميـزان      ميزان سواد زن، همسر وفرزندان، بعـد : امل خانوار، بعد اجتماعي ش      ها و استقالل زنان و درآمد كل   دارايي

بهداشتي و دسترسي بـه اعتبـارات، و بعـد       -ترويجي وآموزشي  -ساعات اوقات فراغت زنان، دسترسي به خدمات آموزشي       

در نهايـت نـسبت بـه    و باشـد   قدرت تصميم گيري زنان در خانواده، منزلت و حقوق زنـان در خانـه مـي      : فرهنگي شامل 

ي مرد و زن  ي درآمد ساليانه درآمد كل خانوار با پرسش در زمينه . است   شده  جش رضايت زنان از وضعيت خود اقدام        سن

، باغداري، دامـداري و  تابستاني، زمستانيكنند، و درآمد حاصل از زراعت     و فرزندان پسري كه همراه با خانوار زندگي مي        

تواند از طريق انجـام كارهـاي خـارج از منـزل يـا       ن از درآمدي كه زن ميبراي بررسي دارايي زنا   . شد  بافي سنجيده     قالي

استقالل زنان بر اساس درصدي از درآمد منزل كـه ماهانـه در اختيـار زن           . گرديد  كارهاي درآمدزا داشته باشد، استفاده      

زنـدان بـر اسـاس تعـداد     ميزان سواد زن، همـسر و فر   . گرفت  گيرد تا آزادانه آن را خرج كند، مورد سنجش قرار             قرار مي 

سـاعات  . گرديد گيري  بعد خانوار با پرسش در مورد تعداد افراد خانوار اندازه. شد  بررسي ،اند هايي كه به مدرسه رفته     سال

جهت سنجيدن دسترسي به خـدمات  . گرفت فراغت نيز با استفاده از ميزان ساعات فراغت كار در خانه مورد سنجش قرار    

بهداشـتي و شـركت زنـان در ايـن     -ترويجـي و آموزشـي  -هاس آموزشـي  در مورد تشكيل كالس  هايي   آموزشي از پرسش  

دسترسي به اعتبـارات نيـز از طريـق    . شد هاي آموزشي راديو و تلويزيون استفاده  ها و گوش دادن و تماشاي برنامه  كالس

گيـري   قدرت تصميم. گرديد عيين اند، ت مقدار وامي كه زنان ظرف پنج سال گذشته از بانك و جاهاي ديگر دريافت كرده              

گيـري جهـت مقـدار     گيري امور خارج و داخل منزل و تصميم ها در تصميم    زنان در خانواده بر اساس ميزان مشاركت آن       

بـراي  . شـد  هاي آموزشي سـنجيده   ي خريد زيورآالت، پوشاك و لوازم منزل، رفتن به مسافرت و شركت در كالس        هزينه

اش داشته باشد، كـه   تواند در خانه ميان اعضاي خانواده اي كه يك زن مي     يعني قدر و مرتبه    بررسي منزلت زنان در خانه    

باشـد، از پرسـشي در زمينـه ايجـاد ارزش و      هاي آن انجام كار خارج از منزل و كسب موقعيت اجتماعي مي  يكي از جنبه  

جهت سـنجش حقـوق زنـان در خانـه     . گرديد احترام زن با استفاده از كارهاي خارج از منزل و كارهاي درآمدزا استفاده         

يعني حقي كه يك زن از سوي مرد در خانوار دارد، ميزان قدرت مرد در خانه، آزار زن از سوي مـرد، و احقـاق حـق بـه                

در نهايت ميزان رضايت زنان نسبت بـه وضـعيت خـود بـا        . گرفت  مرد از طرف زن جهت همسرآزاري مورد استفاده قرار          

  .وضعيت خود تعيين شد ضايت زنان از ري پرسشي در زمينه
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114 ماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم اجت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   زنان روستاييوضعيتتأثير توسعه روستايي بر : 1شكل 

  

  هاي تحقيق فرضيه. 3. 4

رابطـه  ) هاي زن واستقالل زنان درآمد كل خانوار، دارايي(يافتگي با وضعيت اقتصادي زنان روستايي  بين توسعه  . 1

  . دارد وجود

ميزان سواد زن، همسر و فرزندان، بعـد خـانوار، ميـزان        ( با وضعيت اجتماعي زنان روستايي       يافتگي  بين توسعه  . 2

بهداشتي زنان و دسترسي بـه   -آموزشي      ترويجي، دسترسي به خدمات   -آموزشي        ساعات فراغت زنان، دسترسي به خدمات     

  . رابطه وجود دارد )اعتبارات

منزلـت زنـان در    گيـري زنـان در خـانوار،     قدرت تصميم (ي  يافتگي با وضعيت فرهنگي زنان روستاي       بين توسعه  . 3

 .رابطه وجود دارد) خانه، حقوق زنان در خانه

 . رابطه وجود دارداز وضعيت خود زنان روستايي ميزان رضايتيافتگي با  بين توسعه . 4

   

  روش تحقيق. 4

)  خـانوار 106با (ان نمدي  در سه روستاي سيرزج   1382اين مطالعه با استفاده از روش تحقيق موردي در سال            

 و 65، 80از توابع كوار كه بـه ترتيـب در   )  خانوار470با (از توابع فيروزآباد و روستاي طسوج )  خانوار167با (و زنجيران  

يـافتگي نـسبت بـه زمـان      هاي توسعه  كه بررسي تمام جنبه جايي از آن.  كيلومتري شيراز قرار دارند، انجام شده است       40

يافتگي روستاها تنهـا بـر     توسعهي است كه درجه است، لذا سعي شده پذير نبوده ده براي اين تحقيق امكان    ش   درنظرگرفته

لـذا در پـژوهش حاضـر بـر حـسب      . اساس بهبود در شرايط بهداشتي، عمراني و تكنولوژيكي روستاها، مدنظر قرار گيـرد       

صـورت روسـتاي    بنـدي روسـتاها بـه    ك، جهـت طبقـه  ميزان دارا بودن روستاها از امكانات بهداشتي، عمراني و تكنولوژيـ    

هـاي   شـاخص . اسـت   شـده  ، اسـتفاده )طـسوج (يافته   و توسعه ) زنجيران(يافته    توسعه  ، نيمه )سيرزجان نمدي (نيافته    توسعه

  :يافتگي عبارتند از توسعه

زشـك،  پ پزشـك، دام   بهداشـت، پزشـك، دنـدان      ي  وجود مراكز بهداشتي و درماني، خانه     : هاي بهداشتي   شاخص  •

  . بهيار، ماماي روستايي، ماماي شهري، بهورز، داروخانه

وجود شركت تعاوني روستايي، تعاوني توليد، نمايندگي پـست و دفتـر پـست روسـتايي،                : هاي عمراني   شاخص  •

مهدكودك، وسيله نقليـه عمـومي، جـاده     مركز مخابرات، تلفن خانگي، دبستان، راهنمايي و دبيرستان دخترانه و پسرانه،   

 آبادي، آب لوله كشي و برق، مغازه هايي از قبيل خواروبارفروشي، قصابي، لبنياتي، ميوه وتـره     ي  الته، روزنامه و مجله   آسف

، مـسجد، مركـز مقاومـت بـسيج و مركـز           …بار فروشي، خياطي، جوشكاري، تعويض روغني، آرايشگاه، لحـاف دوزي و            

 

 تكنولوژيك  بهداشتي عمراني

 توسعه روستايي

وضعيت اقتصادي 

 زنان

وضعيت اجتماعي 

 زنان

وضعيت فرهنگي 

 زنان

رضايت زنان از 

 دوضعيت خو

 وضعيت زنان روستايي 
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  . خدمات

  . چاه، نوع آبياري منطقهي اروئرو بذر كار، حلقهتعداد تراكتور، لولر، ف: هاي تكنولوژيكي شاخص  •

هاي بهداشتي، عمراني و تكنولـوژيكي عنـوان شـده را     طبق تحقيقات انجام شده، روستاي طسوج تمامي شاخص     

يافته مدنظر قرار گرفته است در حالي كه روستاي سيرزجان نمـدي از لحـاظ    دارا بوده، لذا به عنوان يك روستاي توسعه       

ي  هاي مذكور تنها شامل يك خانه بهداشت كوچك تك اتاقه، ماماي روستايي، بهورز، يك مدرسـه    شاخص برخورداري از 

اي و آبياري جـوي   كشي و برق، يك تراكتور اجاره كوچك به صورت يك شيفت دبستان و يك شيفت راهنمايي، آب لوله           

ي سيرزجان نمدي به عنوان يك روسـتاي توسـعه   بنابراين با توجه به امكانات محدود اين روستا، روستا. باشد  مي و پشته 

هاي عنـوان شـده، تنهـا شـامل      روستاي زنجيران، روستايي است كه از لحاظ دارا بودن شاخص. نيافته انتخاب شده است 

پزشـك محلـي، مامـاي روسـتايي،      يك خانه بهداشت سه اتاقه، يك پزشك عمومي با حضور يك بـار در هفتـه، يـك دام       

وني پخش مواد غذايي، مركز مخابرات، دبستان، راهنمايي، دبيرسـتان پـسرانه، مهـدكودك، جـاده          بهورز، يك شركت تعا   

اي    و قطـره  كشي و برق، يك مغازه خواروبار فروشي، يك تراكتـور، يـك لولـه و آبيـاري جـوي و پـشته            آسفالته، آب لوله  

يافتـه مـدنظر ايـن     توسـعه  وان يك روستاي نيمهگيرد، لذا به عن   الذكر قرار مي     در نتيجه ما بين دو روستاي فوق       .باشد  مي

   .تحقيق قرار گرفته است

سنجي از كارشناسـان جهـاد كـشاورزي       اي، نظر   مند بر اساس مطالعات كتابخانه     صورت هدف    انتخاب روستاها به  

تـه  استان فارس، مركز خدمات جهاد كشاورزي و خانه بهداشت جووكان فيروزآباد و مشاهده مستقيم محقق صورت گرف           

صـورت    بـه  )1970كرجـسي و مورگـان،       (و بر اساس جـدول مورگـان      جمعيت روستاها   بر مبناي   ها    انتخاب نمونه . است

 40تصادفي ساده بوده به طوري كه در روستاهاي سيرزجان نمدي و زنجيران هركدام به نسبت انـدازه جمعيـت روسـتا،           

 خانوار مورد مـصاحبه قـرار   80 زن متأهل از  80 آن،    خانوار و در روستاي طسوج نيز بر اساس جمعيت         40زن متأهل از    

  . بوده استنامه  انجام مصاحبه، پرسشابزار مورد استفاده براي . گرفتند

  :متغيرهاي پژوهش عبارتند از

  .ميزان توسعه يافتگي بر اساس وجود امكانات بهداشتي، عمراني و تكنولوژيك: متغير مستقل) الف

هاي  وسيله شاخصه باشد و ب    شرايط بهداشتي، عمراني و تكنولوژيكي روستاها مي       اين متغير به معناي بهبود در      

  :هاي در نظر گرفته شده براي اين مطالعه عبارتند از شاخص. شود مختلفي سنجيده مي

 بهيار،  پزشك،  پزشك، دام    پزشك، دندان  ، خانه بهداشت،   و درماني  وجود مراكز بهداشتي  : هاي بهداشتي   شاخص •

  .  بهورز، داروخانه ماماي شهري،،ماماي روستايي

وجود شركت تعاوني روستايي، تعاوني توليد، نمايندگي پـست و دفتـر پـست روسـتايي،      : هاي عمراني   شاخص •

مهدكودك، وسيله نقليـه عمـومي، جـاده     مركز مخابرات، تلفن خانگي، دبستان، راهنمايي و دبيرستان دخترانه و پسرانه،   

آب لوله كشي و برق، مغازه هايي از قبيل خواروبارفروشي، قصابي، لبنياتي، ميوه وتره بار  ،  روزنامه و مجله آبادي   آسفالته،  

  .  و مركز خدمات مركز مقاومت بسيج، مسجد…فروشي، خياطي، جوشكاري، تعويض روغني، آرايشگاه، لحاف دوزي و 

  . آبياري منطقهتعداد تراكتور، لولر، فاروئرو بذر كار، حلقه چاه، نوع: هاي تكنولوژيكي شاخص  •

   .از وضعيت خود ها آن  زنان و رضايتموقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: متغيرهاي وابسته) ب

  موقعيت اقتصادي زنان روستايي . 4. 1

گيـرد و بـا        اين متغير به معناي ميزان درآمدي است كه ساالنه به تومان به خانوار تعلق مـي   :درآمد كل خانوار  

كننـد،    ها در سال، درآمد فرزندان پسري كه همراه با خانوار زنـدگي مـي         شغل مرد و زن و درآمد آن       ي  پرسش در زمينه  

  .بافي، سنجيده شده است ، باغداري، دامداري و قاليزمستاني و تابستانيدرآمد حاصل از زراعت 

نجام كارهاي درآمـدزا  تواند به تنهايي از طريق ا اين متغير به معناي درآمدي است كه زن مي   :هاي زنان   دارايي

ايـن  . كه به عنوان يك زن شاغل درآمد حاصل از تالش روزانه خود در خارج از منزل را صاحب باشد داشته باشد و يا اين   

هـا، سـنجيده    درآمـد حاصـل از آن   و )بـافي  مانند قالي(زا   متغير با پرسيدن شغل زن و درآمد وي و انجام كارهاي درآمد           

  .است شده
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گيـرد تـا      اين متغير بر اساس ميزان درصدي از درآمد منزل كه ماهانـه در اختيـار زن قـرار مـي      :استقالل زنان 

  .است شده آزادانه آن را خرج كند، سنجيده

  قعيت اجتماعي زنان روستاييمو .4. 2

ه شده  سنجيدرباشد كه بر اساس پرسشي در مورد تعداد افراد خانوا       مي ر به معناي تعداد افراد خانوا     :ربعد خانوا 

  .است 

  .اند، سنجيده شده است       هايي كه زنان به مدرسه رفته  براساس تعداد سال:سواد زنان

  .اند، سنجيده شده است  هايي كه مردان به مدرسه رفته  براساس تعداد سال:)همسران(سواد مردان 

بيرستان و بـاالتر، ابتـدايي   هاي ابتدايي، راهنمايي، د ها به دسته جهت سنجش سواد فرزندان آن     :سواد فرزندان 

  .اند و راهنمايي، ابتدايي و دبيرستان، راهنمايي و دبيرستان، ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان تقسيم شده

 سـال  5 دسترسي به اعتبارات با تعيين مقدار وامـي كـه زنـان روسـتايي ظـرف مـدت       :دسترسي به اعتبارات 

  .ند، سنجيده شده استا گذشته از بانك و از جاهاي ديگر دريافت كرده

ترويجي زنان، با پرسش در مـورد        -دسترسي به خدمات آموزشي      : ترويجي –دسترسي به خدمات آموزشي   

  . ها مورد سنجش قرار گرفته است  ترويجي در روستا و شركت زنان در اين كالس-هاي آموزشي تشكيل كالس

بهداشـتي زنـان بـا پرسـش در     – دسترسي به خدمات آموزشـي       : بهداشتي –دسترسي به خدمات آموزشي     

هاي  ها و گوش دادن و تماشاي برنامه  بهداشتي در روستا و شركت زنان در اين كالس   -آموزشي هاي  مورد تشكيل كالس  

  .آموزشي راديو و تلويزيون مورد سنجش قرار گرفته است

كـه تـأثير   . باشد  ه مي به معناي ميزان ساعات فراغت زنان روستايي از كار، در خان          : ميزان ساعات فراغت زنان   

سازد و بـا سـؤالي در مـورد ميـزان سـاعات فراغـت زنـان در خانـه                 هاي پيشرفته به منطقه را نمايان مي        ورود تكنولوژي 

  . سنجيده شده است

  موقعيت فرهنگي زنان روستايي. 4. 3

تـصميم گيـري   هـا در   توانـايي زنـان را براسـاس ميـزان مـشاركت آن     : قدرت تصميم گيري زنان در خانواده 

منزل، خريد پوشاك، تهيه غذاي روزانه، تصميمات مربـوط بـه         از تنظيم درآمد، خريد لوازم     امورخارج و داخل منزل اعم    

گيري در مورد فروش قسمتي از اموال خانه، مورد سـنجش قـرار    ها و تصميم   تعداد فرزندان، تربيت، تحصيل و ازدواج آن      

 مقدار هزينه خريد زيورآالت، پوشاك و لوازم منزل، رفتن به مسافرت و شركت       گيري زنان جهت   البته تصميم . داده است 

  .هاي آموزشي نيز مورد پرسش قرار گرفته است در كالس

توانـد در ميـان اعـضاي       ميـزان قـرب و منزلتـي اسـت كـه يـك زن مـي       ي  نشان دهنده  :منزلت زنان در خانه   

ز سؤالي در مورد ايجاد ارزش و احترام زن با استفاده از كارهـاي  براي سنجش اين متغير ا    .  خويش داشته باشد   ي  خانواده

  . خارج از منزل و كارهاي درآمدزا استفاده شده است

 با استفاده از سنجش ميزان قدرت مرد در خانه، آزار زن از طريق مردخانه و احقـاق حـق      :حقوق زنان در خانه   

  .است صورت بلي وخير سنجيده شده   به مرد از طرف زن جهت آزار و اذيت همسر خود به

    روستايي از وضعيت خود زنانميزان رضايت. 4. 4

ها به صورت تمايـل بـه زن      پاسخ ي  دامنه. اين متغير بر اساس تمايل زنان به زن بودن خود سنجيده شده است             

كـه آيـا از زن بـودن خـود      ا نسبت به اينطور كلي نظر زنان ر باشد كه به           بودن، تمايل به مرد بودن و بي تفاوت بودن مي    

  .سنجد يافته مي يافته و توسعه توسعه نيافته، نيمه راضي هستند يا نه، در سه روستاي توسعه

استفاده گرديده و آزمونهاي آماري آناليز واريانس    ) SPSS) V10افزار آماري     ها از نرم    براي تجزيه و تحليل داده     

  .اي توصيفي به كار گرفته شده استه طرفه، جدول توافقي و آزمون يك
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  ها يافته. 5

  .اند هاي آماري توصيفي و استنباطي ارائه گرديده و مورد بحث قرار گرفته هاي تحقيق با استفاده از روش يافته 

  وضعيت اقتصادي زنان روستاييبررسي تاثير توسعه يافتگي بر. 5. 1

طبـق  . دهـد   مـي نـشان  خـانوار  ي تگي را بر درآمـد سـاليانه  ياف  تاثير توسعه  1جدول  : درآمدكل خانوار . 5. 1. 1

 صورت كـه  به اين . باشد داري بر درآمد كل خانوارهاي روستايي مي جدول، توسعه داراي تاثير معني    درهاي موجود     يافته

يافتـه   توسـعه  نيافته و نيمـه  يافته ميانگين ساالنه درآمد كل خانوار خيلي بيشتر از روستاهاي توسعه            در روستاهاي توسعه  

تواند داراي تأثير مطلـوبي بـر افـزايش درآمـد كـل خـانوار در         آن است كه توسعه ميي دهنده اين مطلب نشان  . باشد  مي

افـزايش درآمـد خـانوار،    بـا  در نتيجـه  . يافتگي و درآمد كل خانوار رابطه مثبت وجـود دارد  ، لذا بين توسعه   روستاها باشد 

  .يابد  ميوضعيت اقتصادي زنان روستايي بهبود

داري بر درآمد حاصـل   ، توسعه داراي تأثير معني1هاي موجود در جدول        طبق يافته  :هاي زنان   دارايي. 5. 1. 2

توان گفت كه ميـانگين    مي1باتوجه به جدول . باشد بافي و درآمد ساالنه زنان از طريق كارهاي خارج از منزل مي      از قالي 

بـافي در دو   از ميـانگين درآمـد قـالي    ) 41500(نيافتـه     در روسـتاي توسـعه    ) مانبه تو (بافي    درآمد ساالنه حاصل از قالي    

نيافتـه   چرا كـه زنـان روسـتايي در منـاطق توسـعه     . باالتر است) 1250(يافته  و توسعه) 5500(يافته  توسعه  روستاي نيمه 

 بـه امـر كارهـاي خـارج از      مشغول شده و كمتـر 000بافي و  بافي، جاجيم ترجيحاً به كارهاي صنايع دستي از قبيل قالي    

. ي منفي وجود دارد بافي رابطه هاي زنان از طريق درآمد حاصل از قالي         يافتگي و دارايي    لذا، بين توسعه  . اند  منزل پرداخته 

در ) بـه تومـان  (در مورد ميانگين درآمد ساالنه زنان از طريق انجام كارهاي خارج از منزل، ميانگين درآمد سـاالنه زنـان       

يافتـه   و توسـعه ) 25000(نيافتـه   ها در دو روسـتاي توسـعه   از ميانگين درآمد آن   ) 150500(يافته    توسعه  يمهروستاهاي ن 

گونه استنباط كرد كه توسعه، تأثير محدودي بر درآمـد زنـان از طريـق انجـام      توان اين   لذا مي . باشد  بيشتر مي ) 40125(

دليل افزايش سطح زندگي، زنان روسـتايي كمتـر بـه    ه ته، بياف كارهاي خارج از منزل داشته است و در روستاهاي توسعه     

  .پردازند درآمد خارج از منزل نياز دارند و بيشتر به بهبود زندگي در منزل مي

  

هاي ساليانه درآمد كل  طرفه و آزمون تعقيبي توكي و مقايسه ميانگين نتايج حاصل از آناليز واريانس يك: 1 جدول

  نيافته،  آمد كارهاي خارج از منزل در سه روستاي توسعهبافي و در خانوار، درآمد قالي

  يافته يافته و توسعه توسعه نيمه

  نوع روستاها

ف
دي
ر

  

  متغيرهاي اقتصادي
  يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه

F  P  

  a1888514   a1662829  b4040779  522/13  0001/0  درآمد كل خانواردر سال   1

  b41500  a5500  a1250  916/16  0001/0  بافي درسال  درآمدحاصل از قالي  2

درآمدحاصل ازكارهاي خارج از منزل در   3

  سال 
a25000  b150500  a40125  909/3  022/0  

o باشد  درصد مي5 و 01/0داري در سطح  دهنده تفاوت معني در هر رديف حروف غيريكسان نشان.  

o باشد هاي عنوان شده به تومان مي كليه مبلغ.  
  

 درصـد از زنـان روسـتايي در هـر سـه       5/82 و   5/87،  85، بـه ترتيـب      2     طبق جـدول     :استقالل زنان . 5. 1. 3

توانند كـل درآمـد منـزل را در دسـت گيرنـد و طبـق مخـارج         يافته مي يافته و توسعه   توسعه  روستاي توسعه نيافته، نيمه   

داري بـا اسـتقالل زنـان روسـتايي نـدارد، لـذا        يافتگي رابطه معني                           كه توسعه  ييجا از آن . ماهانه، آزادانه آن را خرج نمايند     

كـه در روسـتاي    توسعه نتوانسته در جهت بهبود وضعيت اقتـصادي زنـان روسـتايي از لحـاظ اسـتقالل نـسبت بـه ايـن               

در ايـران  ) 1381( هاي مطالعـه جمـشيدي   يافته. يافته درصد بيشتري از درآمد منزل را صاحب باشند، مؤثر باشد       توسعه
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  .كند د مييينيز اين موضوع را تأ

  

  يافتگي روستاها  توسعه  روستايي برحسب ميزان  استقالل زنان  براي نمايش  توافقي جدول: 2  شماره جدول

  نوع روستاها

   يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه

  متغيراقتصادي

  سهم ماهانه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  وانيفرا   زن ازدرآمد منزل

  P  كل

  16  10  8  10  4  10  4   درصد0 

  5  5  4  5/2  1  0  0   درصد25 

  4  4  2  0  0  5  2   درصد50 

  0  0  0  0  0  0  0   درصد75 

  135  5/82  66  5/87  35  85  34  )هرچقدربخواهم(درصد100 

022./ - Tauc =  

)05/0> P(  

o ي كندال مشخص شده استداري با استفاده از آزمون آمار سطح معني.  
  

  وضعيت اجتماعي زنان روستاييبررسي تاثير توسعه يافتگي بر . 5. 2

يافتگي داراي تـأثير   شود كه توسعه ، مشخص مي3هاي موجود در جدول شماره   طبق يافته : بعد خانوار . 5. 2. 1

بـا وجـود   داري با بعد خانوار ندارد، لذا  عنييافتگي رابطه م  و توسعهباشد  داري بر تعداد افراد خانوار در روستاها نمي         معني

  .چنان به قوت خود باقي است پيشرفت و ورود تكنولوژي، مسأله تنظيم خانواده هم

داري بـر   دهد كه توسعه داراي تأثير معنـي  ، نشان مي3هاي موجود در جدول      يافته :سطح سواد زنان  . 5. 2. 2

يافتـه    بين ميانگين سطح سـواد زنـان روسـتايي در روسـتاي توسـعه     به طوري كه. باشد سطح سواد زنان در روستاها مي    

داري وجـود   تفـاوت معنـي  ) 68/3(يافتـه   توسعه و نيمه) 38/2(نيافته  با ميانگين سواد زنان در دو روستاي توسعه      ) 03/4(

افتگي و ميـزان سـواد   ي لذا بين توسعه. يافته داراي ميانگين سواد بيشتري هستند كه زنان در روستاي توسعهبه اين  . دارد

يافتگي در افزايش سطح سواد زنان مؤثر بوده و باعـث   اين نكته مبين آن است كه توسعه    . ي مثبت وجود دارد     زنان رابطه 

يافتـه بـه امكانـات     توان دسترسي بيشتر روستاهاي توسعه   دليل اين امر را مي    . گرديده است ها    آنافزايش سواد و آگاهي     

هـاي    بـا يافتـه   ايـن يافتـه  . هنمايي و دبيرستان دخترانه و وجود كتابخانه در منطقـه دانـست    آموزشي از قبيل مدارس را    

  .در ايران، مطابقت دارد) 1381( در كشور چين و جمشيدي )1993 ( در كشور هند، شيبيا )1994 (مطالعات والزوف

شـود كـه    ، مـشخص مـي  3هـاي موجـود در جـدول      طبـق يافتـه  :سطح سواد مـردان و فرزنـدان      . 5. 2. 3

داري بـا ميـزان سـواد     ي معنـي   و رابطـه باشـد  داري بر سطح سواد مردان و فرزندان نمي        يافتگي داراي تأثير معني     توسعه

  .مردان و فرزندان ندارد

بـه  (دهند كه ميـانگين وام دريـافتي    ، نشان مي3هاي موجود در جدول   يافته:دسترسي به اعتبارات . 5. 2. 4

نيافتـه    از ميانگين وام دريـافتي در دو روسـتاي توسـعه       ) 97/124358(يافته    توسعه  اي نيمه توسط زنان در روست   ) تومان

لذا توسعه توانسته تا حدودي بر گرفتن وام توسط زنان روستايي، تأثير   . باشد  بيشتر مي ) 3750(يافته    و توسعه ) 15000(

گونـه   شايد علـت ايـن امـر را بتـوان ايـن          . دكن  نيز اين مطلب را تأييد مي     ) 1381(مطالعه جمشيدي   . مثبت داشته باشد  

باشند، لذا بـا برقـراري     بيشتر با كارهاي خارج از منزل درگير مي،يافته  توسعه عنوان كرد كه چون زنان در روستاي نيمه       

در كـه زنـان    در حـالي . اند از بانك و جاهاي ديگر، مقداري اعتبارات كسب نمايند   ارتباط با محيط خارج از خانه، توانسته      

  .پردازند يافته بيشتر وقت خود را در منزل گذرانده و به بهبود شرايط محيط داخلي خانه مي روستاي توسعه
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119   ...دهاي توسعه بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستاييامپي

هاي بعد خانوار، سطح  طرفه وآزمون تعقيبي توكي و مقايسه ميانگين  حاصل از آناليز واريانس يك نتايج: 3 جدول

  نيافته،  توسعه  روستاي  سه در سواد زنان، مردان و فرزندان ودسترسي به اعتبارات

   توسعه يافته  و يافته توسعه نيمه

  نوع روستاها
  متغيرهاي اجتماعي  رديف

  يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه
F  P  

  a73/5   a38/5     a09/6  096/1  337/0   بعد خانوار  1

  a38/2  a68/3      b03/4  186/3  044/0  )به سال(سطح سواد زنان   2

  a75/4  a00/4  a35/4  387/0  680/0  )به سال (سطح سواد مردان  3

  a63/3 a 20/4  a46/4 056/1  352/0  سطح سواد فرزندان  4

  a15000  b97/124358  a3750  995/4  008/0  )به تومان(دسترسي به اعتبارات   5

o باشد  درصد مي1داري در سطح  دهنده تفاوت معني در هر رديف حروف غيريكسان نشان.  
  

داري بـر     يافتگي داراي تأثير معني     ، توسعه 4 طبق جدول    :ترويجي -دسترسي به خدمات آموزشي   . 5. 2. 5

هـاي   يافتـه . باشـد  يافته مي يافته و توسعه توسعه  نيافته، نيمه   ترويجي در سه روستاي توسعه     -هاي آموزشي   تشكيل كالس 

 امـا  ،نيافته تشكيل نگرديده اسـت  ي توسعهترويجي در روستا-دهد كه هيچ كالس آموزشي  نشان مي4موجود در جدول   

انـد    درصد از زنان روستايي مدعي بـوده 80يافته  و در روستاي توسعه  دهندگان  يافته تمامي پاسخ    توسعه  در روستاي نيمه  

يافتـه   الزم به ذكر است كه در روستاي توسعه  . باشد  ها مي   گونه كالس   ها محل برگزاري اين     كه روستاي محل سكونت آن    

خبـر   هـا بـي   ها از برگزاري كـالس  گذراندند، تعدادي از آن كه زنان روستايي بيشتر اوقات خود را در خانه مي           ت اين به عل 

توان گفت كه با پيشرفت تكنولوژي و عمران  لذا مي. شود ها تشكيل نمي كردند كه كالسي در روستاي آن      بوده و بيان مي   

امـا  . ترويجي برداشته شده است -هاي آموزشي   در جهت تشكيل كالس   هايي   به منظور افزايش آگاهي زنان روستايي، گام      

داري بـر   يافتگي تأثير معنـي  ، توسعه4ترويجي، طبق اطالعات مندرج در جدول  -هاي آموزشي   در مورد شركت در كالس    

  .ترويجي نداشته است-هاي آموزشي شركت زنان روستايي در كالس

، توسـعه يـافتگي   4اتوجه به نتـايج منـدرج در جـدول      ب :بهداشتي-دسترسي به خدمات آموزشي   . 5. 2. 6

بـه  . باشد ها مي بهداشتي و بر شركت زنان روستايي در اين كالس      -هاي آموزشي   داري بر تشكيل كالس     داراي تأثير معني  

هـا در   گونـه كـالس   بهداشتي و شركت در اين  -هاي آموزشي    اثر عكس بر تشكيل كالس     ،توان گفت توسعه    طوري كه مي  

 بهداشتي –يافتگي و دسترسي زنان به خدمات آموزشي     به اين معنا كه بين توسعه     .  مورد مطالعه داشته است    روستاهاي

گويـان    درصد از پاسـخ 100نيافته  توسعه در روستاي شود     مشخص مي  4طور كه از جدول       همان. رابطه منفي وجود دارد   

 درصـد و در روسـتاي   75يافتـه   توسـعه  وستاي نيمـه كه در ر در حالي. اند  شركت كرده   بهداشتي -ي آموزشي ها  در كالس 

شايد علـت ايـن امـر را     . اند  بهداشتي شركت نموده   -هاي آموزشي    درصد از زنان روستايي در كالس      50يافته تنها     توسعه

، زنان نيافته  دوستانه و مداوم بهورز روستا با زنان روستايي در منطقه توسعه      ي  گونه بيان كرد كه به دليل رابطه        بتوان اين 

البته وجـود ايـن   . گيرند كاره  خويش بي هاي بهورز روستاي خود را در زندگي روزمره روستايي تمايل داشتند كه توصيه  

.  يافته، بـسيار كمرنـگ بـود    يافته تا حدي كمتر و در روستاي توسعه توسعه  صميمانه و دوستانه در روستاي نيمه   ي  رابطه

بلكـه در  . يستي تنها باتوجه به در نظر گرفتن علوم سخت مسير خود را طي كنـد توان نتيجه گرفت كه توسعه نبا    لذا مي 

در مورد اسـتفاده  . باشد رواني ابعاد وجود بشري، خود از ملزومات پيشرفت و توسعه مي -هاي روحي   رأس قرار دادن جنبه   

دار  يافته معني يافته و توسعه    توسعه  نيافته، نيمه   توسعه هاي آموزشي راديو وتلويزيون، تأثيرتوسعه در سه روستاي         از برنامه 

  .باشد نمي
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120 ماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم اجت

بهداشتي زنان روستايي بر -آموزشي و ترويجي- جدول توافقي براي نمايش دسترسي به خدمات آموزشي: 4 جدول

  يافتگي روستاها حسب ميزان توسعه

  نوع روستاها

  متغيرهاي اجتماعي   يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  P  كل

                  ترويجي -هاي آموزشي تشكيل كالس

  Tauc=-178/0  104  80  64  100  40  --  --  بلي

  )P  >0001/0(  16  20  16  0  0  --  --  خير

                  ترويجي-آموزشي هاي دركالس شركت

  Tauc=-153/0  52  75/38  31  8/53  21  --  --  بلي

  )P <05/0(  67  25/61  49  2/46  18  --  --  خير

ــالس  ــشكيل ك ــي  ت ــاي آموزش -ه

  بهداشتي

                

  Tauc=-167/0  142  05/82  64  95  38  100  40  بلي

  )P  >.  /0001(  16  95/17  14  5  2  0  0  خير

ــالس ــركت درك ــاي ش ــي ه -آموزش

  بهداشتي

                

  Tauc=-337/0  109  50  39  75  30  100  40  بلي

  )P >0001/0(  49  50  39  20  10  0  0  خير

ــه ــتفاده ازبرنام ــي  اس ــاي آموزش      ه

  ها  رسانه

                

  Tauc=006/0  146  75/93  75  80  32  5/95  39  بلي

  )P <05/0(  14  25/6  5  20  8  5/4  1  خير

o داري با استفاده از آزمون آماري كندال مشخص شده است سطح معني .  

داري بـا    رابطـه معنـي  ،يافتگي ، توسعه5ول طبق اطالعات مندرج در جد     :ميزان ساعات فراغت زنان   . 5. 2. 7

 را عنـوان   خالف اين يافته  ) 1994( كه مطالعه والزوف    در حالي . ميزان ساعات فراغت زنان روستايي از كار در خانه ندارد         

دليل افزايش سطح زندگي، كمتر به درآمـد خـارج از منـزل نيـاز دارنـد و      ه يافته، ب   اگر چه زنان روستاي توسعه    . كند  مي

اما از اين ساعات بيشتر در جهت بهبود زندگي در منـزل، اسـتفاده مـي كننـد و     . گذرانند  عات بيشتري را در خانه مي     سا

  .شوند مشغول به كارهاي خانه مي

جدول توافقي براي نمايش ميزان ساعات فراغت زنان روستايي از كار در خانه بر حسب ميزان : 5 جدول

  يافتگي روستاها توسعه

  نوع روستاها

   يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه

  متغيراجتماعي

  ميزان

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني   ساعات فراغت زنان

  P  كل

  2  0  0  5/2  1  5/2  1  چهي

  66  5/37  30  45  18  45  18   ساعت2كمتر از 

  49  35  28  25  10  5/27  11   ساعت 4 تا 2

  43  5/27  22  5/27  11  25  10   ساعت 4بيشتر از 

070/0Tauc =  

)05/0> P(  

o  داري با استفاده از آزمون آماري كندال مشخص شده است سطح معني.  
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121   ...دهاي توسعه بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستاييامپي

  وضعيت فرهنگي زنان روستاييبررسي تاثير توسعه يافتگي بر. 5. 3

يـافتگي داراي   ، توسـعه  6هاي موجـود در جـدول          طبق يافته  :قدرت تصميم گيري زنان در خانواده     . 5. 3. 1

يـافتگي و مـشاركت     و بـين توسـعه  باشد گيري امورخارج و داخل منزل، مي داري بر مشاركت زنان در تصميم      تأثير معني 

از روسـتاي  ) 50/19( ميانگين مشاركت زنان در روستاي توسـعه نيافتـه   .ي منفي وجود دارد گيري رابطه   زنان در تصميم  

تـوان نتيجـه گرفـت كـه      لذا با توجه به شواهد فـوق مـي    . شتر است بي) 98/12(يافته    و توسعه ) 74/14(يافته    توسعه  نيمه

دليـل ايـن امـر را شـايد     . گيري امورخارج و داخل منزل داشته است  توسعه اثر عكس بر ميزان مشاركت زنان در تصميم        

طـات اجتمـاعي   برند و از لحاظ ارتبا سر ميه يافته زنان بيشتر در منزل ب گونه عنوان كرد كه در روستاي توسعه     بتوان اين 

بـافي و   يافته، زنان بـا انجـام كارهـاي قـالي     توسعه نيافته و نيمه توسعه كه در روستاهاي    در حالي . در حدپاييني قرار دارند   

هـاي امـور    گيـري  توانند به عنوان يك مدير در تـصميم  تري در اجتماع داشته و مي اشتغال خارج از منزل، ارتباطات قوي    

در كشور ايران و سايكيا در كـشور هنـد همخـواني دارد     ) 1381(هاي جمشيدي     يافته با يافته  اين  . خانواده، عمل نمايند  

 در كشور چين و امين و پبلـي  )1993 (، شيبيا)1381جمشيدي، (هاي اتسن و وودنل در كشور تانزانيا  اما برخالف يافته  

گيـري   درنتيجه توسعه قـدرت تـصميم  ها معتقد بودند  به طوري كه آن. باشد مي) 1381جمشيدي،  (در كشور بنگالدش    

  .يابد زنان در خانواده افزايش مي

گيـري   يافتگي در مورد قدرت تـصميم  بيانگر اين مطلب است كه توسعه    6هاي مندرج در جدول       چنين يافته   هم 

هـاي آموزشـي داراي تـأثير     زنان در جهت ميزان هزينـه خريـد پوشـاك، زيـورآالت، لـوازم منـزل و شـركت در كـالس              

به مسافرت به شهرهاي مجاور است كـه  نسبت تنها در مورد تحرك زنان . شود اي ديده نمي    و رابطه  باشد  داري نمي   معني

 ي بـه طـوري كـه ميـانگين هزينـه     .  و رابطه مثبـت داشـته باشـد   داري از خود به جاي گذارد توسعه توانسته تأثير معني   

و ) 05/18421(يافتـه   توسـعه  نسبت به روسـتاي نيمـه  ) 32/49324(يافته  در روستاي توسعه  ) به تومان (ساالنه   مسافرت

شايد بتوان علت اين امر را اين طور بيان كرد كـه درآمـد بـاالي خـانوار در     . باشد  باالتر مي ) 00/0(نيافته    روستاي توسعه 

ستا نسبت بـه   عمومي در اين روستا، باعث شده كه زنان اين روي  نقليهي يافته و دسترسي زنان به وسيله   روستاي توسعه 

 در كـشور هنـد   )1994(مطالعات والزوف  . يافته از تحرك بيشتري برخوردار باشند       توسعه  نيافته و نيمه    روستاهاي توسعه 

 امـين و پبلـي   ي هاي مطالعه اما يافته. شود  يافتگي منجربه افزايش تحرك زنان روستايي مي        دهد كه توسعه    نيز نشان مي  

دهند كه در نتيجه توسـعه تحـرك زنـان      مطالعه جمشيدي در كشور ايران نشان مي     هاي  در كشور بنگالدش و نيز يافته     

  ).1381جمشيدي، (يابد  كاهش مي

  

هاي مشاركت در  طرفه وآزمون تعقيبي توكي ومقايسه ميانگين نتايج حاصل از آناليز واريانس يك: 6 جدول

  يافته يافته و توسعه توسعه يمهنيافته، ن روستاي توسعه گيري زنان درسه گيري و قدرت تصميم  تصميم

  نوع روستاها

ف
دي
ر

  

  متغيرهاي فرهنگي
  يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه

F  P  

گيـري امـور خـارج و       مشاركت زنان در تصميم     1

  داخل منزل
b50/19  a74/14  a98/12  998/8  000/0  

            گيري زنان درمورد ميزان هزينه قدرت تصميم  2

  a36/238974  a191875  a59/241470  862/0  424/0  وشاك در سال  خريد پ-  

  a9250  a2500  a11/28611  835/2  062/0   خريد زيورآالت در سال -  

  a80000  a41/60256  a59/114594  623/0  538/0   خريد لوازم منزل در سال -  

  a00/0  a13/31  a1875  493/1  228/0  هاي آموزشي در سال   شركت در كالس-  

  /a00/0  a05/18421  b32/49324  478/9  0001  تن به مسافرت در سال  رف-  

o باشد  درصد مي01/0 داري در سطح دهنده تفاوت معني در هر رديف حروف غيريكسان نشان.  

o باشد هاي عنوان شده، به تومان مي كليه هزينه.  
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122 ماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم اجت

داري بـر   اراي تـأثير معنـي  يافتگي د ، توسعه7هاي موجود در جدول    طبق يافته  :منزلت زنان در خانه   . 5. 3. 2

 اثر عكـس بـر   ،توسعه   توان گفت كه ، مي7به طوري كه با مقايسه اعداد مندرج در جدول         . باشد  منزلت زنان در خانه مي    

 درصـد از  13/23 نفـر، يعنـي   37 زن پاسخگو، تنها 160الزم به ذكر است كه از تعداد . است منزلت زنان در خانه داشته   

 نفري نظر خـود را در رابطـه بـا ايجـاد منزلـت در      37اين گروه . اند م كارهاي درآمدزا مشغول بوده    زنان روستايي به انجا   

باتوجـه بـه اعـداد    .  آورده شـده اسـت  7اند كه در جـدول       صورت بلي و خير بيان كرده       خانه با انجام كارهاي درآمدزا، به     

انـد   اند ادعا داشته بافي بوده نيافته مشغول به قالي هطور بيان كرد، تمام زناني كه در روستاي توسع        توان اين   ، مي 7جدول  

گونه بتوان عنوان كرد كه چون تعداد  شايد علت اين امر را اين     . اند  كه ارج و قرب بيشتري در خانواده خود احساس كرده         

بـع درآمـد شخـصي    اند و اين امر تنها من بافي مشغول بوده نيافته به امر قالي  بيشتري از زنان روستايي در روستاي توسعه      

  .اند  خويش داشتهي ها بوده است، لذا احساس بهتري نسبت به پيدا كردن منزلت در ميان افراد خانواده آن

  

  يافتگي روستاها جدول توافقي براي نمايش منزلت زنان روستايي در خانه برحسب ميزان توسعه: 7 جدول

  نوع روستاها

  متغيرفرهنگي   يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  P  كل

منزلت زن در خانـه بـا كارهـاي         

  درآمدزا

                

  = 531/0Tauc    7/85  6  8/72  8  100  19  بلي 

  )P  > 0001/0(    3/14  1  3/27  3  0  0  خير 

o داري با استفاده از آزمون آماري كندال مشخص شده است سطح معني. 

  

 متغير يعني ميزان قدرت مـرد در خانـه در    3حقوق زنان در خانه در بر دارنده        : حقوق زنان در خانه   . 5. 3. 3

  .باشد مقايسه با زن، آزار زن از طرف مرد خانه و احقاق حق به مرد جهت همسرآزاري مي

تقـاد زنـان   اعشود كه توسعه بر ميزان  ، مشخص مي8 باتوجه به جدول :ميزان قدرت مرد درخانه   . 5. 3. 3. 1

نيافته، قدرت   درصد از زنان روستايي در روستاي توسعه    90معنا كه       بدين. داري دارد   قدرت مردان درخانه، تأثير معني    به  

يافته بـه   يافته و توسعه توسعه اما در روستاهاي نيمه. اند و معتقدند كه هرچه مرد بگويد همان درست است     را به مرد داده   

شـايد بتـوان گفـت كـه چـون      . انـد  از زنان روستايي، قدرت مسلم خانه را قدرت مرد دانسته درصد 5/45 و 4/11ترتيب  

باشـد، لـذا    يافتـه مـي   يافته و توسعه توسعه تر از روستاهاي نيمه     نيافته پايين   ميزان سواد زنان روستايي در روستاي توسعه      

البتـه درصـد كمتـري از زنـان در روسـتاي      . انـد  برطبق رسوم قديم، حرف مرد را حجت دانسته و قدرت را به مـرد داده           

توانـد برقـراري ارتبـاط     دليل اين امر مـي  . اند  يافته، قدرت مرد را در خانه مسلم دانسته         يافته نسبت به توسعه     توسعه  نيمه

  . اط باالي اجتماعي باشدبزنان با محيط خارج از خانه و دارا بودن ارت

، توسعه بر آزار زنان از طرف مـرد  8هاي موجود در جدول    فته طبق يا  :آزار زن از طرف مرد خانه      .5. 3. 3. 2

 به طـوري كـه   .صورت عكس بوده است يافتگي بر آزار زن از سوي مرد به تأثير توسعه. داري داشته است خانه، تأثير معني 

، زنان 8جدول  بدين مفهوم كه طبق اطالعات موجود در   .باشد  يافتگي با آزار زن از سوي مرد منفي مي          رابطه بين توسعه  

اند كه از طرف مرد  ها بيان كرده  درصد آن6/84. گيرند نيافته كمتر مورد آزار همسران خويش قرار مي     در روستاي توسعه  

يافته و روسـتاي   توسعه  درصد از زنان در روستاي نيمه8/71 و  8/77كه به ترتيب      در حالي . اند  خود مورد آزار قرار نگرفته    

  امـا در ايـن روسـتاها نـسبت بـه     . انـد  اذيت واقع نـشده آزار و اند كه از طرف شوهران خود مورد     يافته عنوان كرده    توسعه
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شايد . دهند كه همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار دهند     نيافته، مردان بيشتر اين حق را به خود مي          روستاي توسعه 

يافته، به علت انجـام كارهـاي    توسعه نيافته و نيمه عهگونه عنوان كرد كه زنان در روستاهاي توس دليل اين امر را بتوان اين    

لـذا  . درآمدزا و كارهاي خارج از منزل و ارتباطات قوي اجتماعي، از مديريت بهتري نسبت به اداره امور منزل برخوردارند   

  .اند  و آزار همسر خويش قرار گرفتهبازخواستكمتر مورد 

  

  يافتگي روستاها ستايي در خانه بر حسب ميزان توسعهجدول توافقي براي نمايش حقوق زنان رو: 8 جدول

  نوع روستاها

   يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه

  متغيرهاي فرهنگي

  

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  حقوق زن درخانه

  P  كل

                  ميزان قدرت مرد درخانه

  = 173/0Tauc  75  5/45  35  4/11  4  90  36  بلي 

  )P  >01/0(  77  5/54  32  6/88  31  10  4  خير 

                  آزار زن از سوي مرد

  -= 099/0Tauc  36  2/28  22  2/22  8  4/15  6  بلي 

  )P  >05/0(  117  8/71  56  8/77  28  6/84  33   خير

o داري با استفاده از آزمون آماري كندال مشخص شده است سطح معني.  

  

طبـق  : طرف زن جهت همسرآزاري بر حـسب سـطح سـواد زنـان             احقاق حق به مرد از       .5. 3. 3. 3

داري وجـود     معنـي ي ، بين ميزان سواد زنان و احقاق حق به مردان جهت آزار زنـان، رابطـه    9اطالعات موجود در جدول     

د دهند كه همسر خويش را مور معنا كه هرچه ميزان سواد و آگاهي زنان افزايش يابد، كمتر به مردان حق مي          بدين. دارد

يافتـه و   توسـعه  يافته كه ميانگين سطح سواد زنـان نـسبت بـه روسـتاهاي نيمـه            لذا در روستاهاي توسعه   . آزار قرار دهند  

ها نبايستي نسبت به شريك زندگي خـود،   ، زنان روستايي معتقدند كه همسران آن)3جدول(باشد  نيافته باالتر مي    توسعه

يافتـه، بيـشتر مـورد     ، زنان روستاي توسعه8هاي موجود در جدول  يافتهالزم به ذكر است كه بر طبق        . حرمتي نمايند   بي

گونه نتيجه گرفت كه زنـان ايـن روسـتا بـه علـت ضـرب و شـتم         لذا شايد بتوان اين. اند آزار همسران خويش قرار گرفته   

  .دهند كه زنان خود را در خانه اذيت نمايند فراوان، اين حق را به همسران خود نمي

  

   توافقي براي نمايش حق زن آزاري از سوي مرد بر حسب ميزان سواد زنجدول: 9 جدول

  سال12باالتراز  سال 12  تا8   سال8 تا 5   سال5 تا 1  بي سواد
  سواد زنان

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  P  كل

                          آزاري حق زن

  Tauc/.=308  70  0  0  09/9  1  09/26  6  15/46  30  93/58  33  بلي

  )P  >0001/0(  86  100  1  91/90  10  91/73  17  85/53  35  07/41  23  خير

o داري با استفاده از آزمون آماري كندال مشخص شده است سطح معني.  
  

  يافتگي بر رضايت زنان روستايي از وضعيت خود  توسعهتاثيربررسي . 5. 4

داري بـر رضـايت زنـان     شـودكه توسـعه داراي تـأثير معنـي     مـي ، مـشخص  10هاي موجود در جدول   طبق يافته 

اطالعـات منـدرج در   . باشـد  يافتـه مـي   يافته و توسـعه  توسعه  نيافته، نيمه   روستايي از وضعيت خود در سه روستاي توسعه       

 در صـورتي . يافته، از وضعيت خود راضي هـستند  توسعه  درصد زنان در روستاي نيمه   3/51دهد كه     ، نشان مي  10جدول  
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124 ماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم اجت

 هرچند كه درصـد كمتـري از   . درصد زنان روستايي از وضعيت خود راضي هستند7/7نيافته تنها   كه در روستاي توسعه   

شـايد  . يافته از وضعيت خود راضـي هـستند   توسعه نسبت به روستاي نيمه) 2/37(يافته  زنان روستايي در روستاي توسعه   

يافته، تعداد بيشتري از زنان روستايي، در خـارج از    توسعه  ستاي نيمه گونه تفسير كرد كه در رو       دليل اين امر را بتوان اين     

ها احساس مطلوبي نسبت به موقعيت خود در جامعه دارنـد، لـذا رضـايت     آن كه ييجا از آن . منزل مشغول به كار هستند    

بـا ايجـاد    كند كه توسـعه توانـسته     اين مطلب مشخص مي   . بيشتري نسبت به زن بودن خود و وضعيت فعلي خود دارند          

ــان  فرصــت ــراي زن كــه در   در حــالي.هــاي اساســي بــردارد گــام هــا آن در جهــت ارتقــاء ارزش و مقــام هــاي شــغلي ب

 روسـتاي  ، به علت درآمد باالي خانوار، زنان تمايل به كارهـاي خـارج از منـزل ندارنـد و نـسبت بـه               يافته  توسعه  روستاي

 لذا هميشه وجود عوامل اقتصادي نمي تواند رضايت خاطر زنـان  . رضايت كمتري از زن بودن خود دارند     يافته  توسعه  نيمه

هـا از    زنان روستايي و رضايت آنارتقاء ارزشرا فراهم آورد، بلكه ابعاد اجتماعي و فرهنگي توسعه نيز مي تواند در جهت     

   .جنسيت خود موثر باشد

  

  يافتگي روستاها حسب ميزان توسعهجدول توافقي براي نمايش رضايت زنان روستايي از جنسيت خود بر: 10 جدول

  نوع روستاها

   يافته توسعه  يافته توسعه نيمه  نيافته توسعه
 از رضايت زنانميزان 

  وضعيت خود
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  P  كل

  = 270/0Tauc  52  2/37  29  3/51  20  7/7  3  زن بودنتمايل به  

  )>0001/0P(  97  8/53  42  7/48  19  3/92  36  مرد بودنتمايل به 

    7  9  7  0  0  0  0  بودن  بي تفاوت

o داري با استفاده از آزمون كندال مشخص شده است سطح معني.  

  

  گيري نتيجه. 6

هـا در توسـعه انكارناپـذير     دهنـد كـه نقـش آن       زنان روستايي حدود نيمي از جمعيت روستايي را تـشكيل مـي            

گونه كه بايد و شـايد، موردتوجـه     ن نيمي از جمعيت فعال در فرآيند توسعه، آن        اما متأسفانه نقش زنان به عنوا     . باشد  مي

 ي به طوري كـه الزمـه  . هايي در سراسر دنيا آغاز شده است تا اين غفلت را جبران كند   از اين رو تالش   . قرار نگرفته است  

جهت توجه به اين مهم با انجام . دباش اي پايدار، درنظرگرفتن نقش زنان و مشاركت بيشتر ايشان مي        يابي به توسعه    دست

يافته، تغييري در موقعيت زنان از لحاظ اقتـصادي، اجتمـاعي و    است كه در روستاهاي توسعه مطالعه حاضر مشخص شده 

  . باشند ها مفيد مي شود، اما اين تغييرات هميشه مثبت نيستند و تنها در بعضي از جنبه فرهنگي مشاهده مي

توان گفت توسعه توانسته تأثير مطلوبي بر افزايش درآمد كل خانوار  ان روستايي ميدرمورد وضعيت اقتصادي زن    

از سـوي  . اسـت  باشد كه در نتيجه افزايش درآمد خانوار، وضعيت اقتصادي زنان روستايي بهبود يافتـه       در روستاها داشته    

امـا در روسـتاي   . باشـد  ثيرگـذار مـي  يافتـه تأ  ديگر انجام كارهاي خارج از منزل بردرآمد زنان در روسـتاي نيمـه توسـعه         

هـا در   دليل افزايش سطح زندگي، زنان كمتر به درآمد خارج از منزل نياز دارند، لذا ميـزان مـشاركت آن    ه  يافته، ب   توسعه

البتـه اشـتغال زنـان بـه صـنايع      . پردازنـد       هاي خارج از منزل كاهش يافته و بيشتر به بهبود زندگي در منزل مـي   فعاليت

لـذا سـبب كـاهش درآمـد     . است يافته بوده  نيافته بسيار بيشتر از روستاي توسعه       بافي در روستاي توسعه     ثل قالي دستي م 

داري بـر   الزم به ذكر است كه توسعه تأثير معنـي . شود حاصل از آن به عنوان يك دارايي شخصي براي زنان روستايي مي  

  .استقالل زنان روستايي نداشته است

داري بر بعد خـانوار و در نتيجـه    عي زنان روستايي جاي تأمل است كه توسعه تأثير معني   درمورد وضعيت اجتما   

هـا    كنترل جمعيت نداشته اما منجر به افـزايش سـطح سـواد زنـان روسـتايي شـده و باعـث ارتقـاء آگـاهي آن              ي  مسأله
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از لحـاظ  . رزندان داشـته باشـد   برخالف آن توسعه نتوانسته تأثير مطلوبي در افزايش سطح سواد مردان و ف            . است  گرديده  

است كه توسعه توانسته منجـر بـه افـزايش دسترسـي         دسترسي به اعتبارات و خدمات آموزشي، نتايج حاصله نشان داده         

توسـعه بـر تـشكيل    . نيافتـه شـود   يافته و توسـعه   يافته نسبت به روستاي توسعه      توسعه  زنان به اعتبارات در روستاي نيمه     

هـا   داري بر شـركت زنـان روسـتايي در ايـن كـالس           در روستاها مؤثر بوده، اما تأثير معني       ترويجي -هاي آموزشي   كالس

بهداشـتي، در روسـتاها و شـركت زنـان روسـتايي در ايـن                -هـاي آموزشـي     تأثير توسعه بر تشكيل كالس    . نداشته است 

دليل كمرنـگ بـودن     بهبهداشتي، -هاي آموزشي اي بوده كه سبب كاهش شركت زنان روستايي در كالس     ها بگونه   كالس

تـر   از طرف ديگر هرچند كه در نتيجه توسعه، سـاعات كـاري زنـان كوتـاه    . است رابطه بهورز روستا با زنان روستايي شده   

داري بر ميزان ساعات فراغت زنـان از   اند، اما نتوانسته تأثير معني     كننده راحت شده    هاي دستمزدي خسته    شده و از شغل   

  .باشد  كار در خانه داشته

گيـري، توسـعه    درمورد وضعيت فرهنگي زنان روستايي قابل ذكر است كه از لحاظ مـشاركت زنـان در تـصميم              

به طـوري كـه   . باشد گيري امور داخل و خارج از منزل مي داراي تأثير عكس بر ميزان مشاركت زنان روستايي در تصميم         

البته . است يافته بوده نيافته باالتر از روستاي توسعه عهگيري امور خانواده، در روستاي توس   ميزان مشاركت زنان در تصميم    

گيري زنان روستايي در امور خـانواده نداشـته و تنهـا در مـورد مـسافرت زنـان          داري بر قدرت تصميم     معني توسعه تأثير 

نـه، بـا   تأثير توسعه بر ايجـاد منزلـت زنـان درخا   . روستايي به شهرهاي مجاور، منجربه افزايش تحرك آنان گرديده است        

نيافتـه، احـساس    صورت عكـس بـوده و زنـان در روسـتاي توسـعه      استفاده از كارهاي درآمدزا و اشتغال خارج ازمنزل، به    

، تأثير عكس داشته، بـه طـوري    از طرف مردانتوسعه برميزان زن آزاري  . منزلت باالتري نسبت به ديگر روستاها داشتند      

از طرفي توسـعه بـا افـزايش سـواد زنـان       . اند   آزار همسر خويش قرارگرفته    زنان كمتر مورد   نيافته،    كه در روستاي توسعه   

توسـعه  در نهايـت  . ل نشوند كه به آزردن همسر خويش بپردازنديها حقي براي مردان خود قا روستايي باعث شده كه آن   

ه نـسبت بـه روسـتاي    يافتـ  يافته و توسعه توسعه  رضايت زنان روستايي از وضعيت خود در روستاي نيمه      ميزان توانسته بر 

  .نيافته، تأثيرگذار باشد توسعه

  

  پيشنهادها. 7

  :توان موارد زير را به عنوان پيشنهاد عنوان كرد آمده از اين تحقيق مي دست هاي به      باتوجه به يافته 

هـا بـراي انجـام      هاي شغلي و اعطـاي اعتبـارات بـه آن          تشكيل تعاوني زنان روستايي جهت فراهم آوردن فرصت        •

دست آوردن استقالل در خانواده، كـسب منزلـت    هاي درآمدزا به منظور تحصيل درآمد و ارتقاي دارايي ايشان، به    اليتفع

  . در خانه و رسيدن به موقعيت اجتماعي مطلوب و مطرح در جامعه

بهداشـتي جهـت   - ترويجـي و آموزشـي  -هاي آموزشـي  ايجاد انگيزه و تشويق زنان روستايي به شركت در كالس    •

لذا شناخت علمـي زنـان   . ها به عمل يش و ارتقاي آگاهي آنان و به دنبال آن پشتيباني از زنان به منظور تبديل انگيزه افزا

  . آيد هاي توسعه ضروري به نظر مي ها در برنامه ريزي جامع براي آن روستايي و برنامه

 و خـارج از منـزل و ارائـه    هـاي امـور داخـل       گيـري   شناخت تنگناها و موانع مشاركت زنان روستايي در تـصميم          •

  .ها و مديريت امور منزل گيري رهنمودهايي جهت رفع موانع موجود و تقويت نقش زنان در تصميم

ها به مـردان روسـتايي از طريـق گـسترش      شناساندن اهميت نقش زنان روستايي و پايگاه اجتماعي و حقوق آن         •

ها و آزادسازي زنان روستايي و  گرش مردان نسبت به تواناييهاي تغيير و اصالح ن      فرهنگي در زمينه   -هاي آموزشي   برنامه

  جلب حمايت ايشان به منظور ايجاد موقعيت بهتر براي زنان روستايي، چرا كه قدرت زنان به ميـزان زيـادي وابـسته بـه            

  .باشد خانواده مي

نگي و خانوادگي زنان هاي اقتصادي، اجتماعي، فره  فراهم نمودن تسهيالت الزم براي برقراري تعادل ميان نقش       •

  .و مردان روستايي
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  : توان گفت كه در نهايت مي

طريق كنـد، در بـسياري از مـوارد     هاي تكنولوژيكي و فني وعمراني، طي    اي كه تنها با درنظر گرفتن جنبه        توسعه

روانـي ابعـاد   -هـاي روحـي    لذا توسعه بايستي با در رأس قـراردادن جنبـه  . است ه ناموفق بوده و بر خالف انتظار عمل كرد    
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