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منطقه براآن از : نمونه موردي(عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان در توسعه روستایی 
 )بخش مرکزي شهرستان اصفهان

  
 3 و فاطمه محمد زاده الریجانی 2محبوبه خسروي نژاد، 1رضا مختاري ملک آبادي
  استادیار دانشگاه پیام نور تهران  1

  Email:mahbobe_khosravi@yahoo.comی دانشگاه اصفهان،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستای2
 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه تهران3

  
مختلف اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  هاي دستیابی به توسعه علی الخصوص توسعه روستایی بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه – چکیده

براي اجراي پژوهش  استا هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان در توسعه روستایی است،در این ر. امکان پذیر نیست
سال منطقه بـراآن بخـش    65تا  15جامعه آماري این تحقیق شامل زنان بین  ه،استفاده شدحاضر از دو روش اسنادي و میدانی و توزیع پرسشنامه 

در تنظیم اطالعات . نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 288ا استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران تعداد مرکزي شهرستان اصفهان بوده که ب
  .استفاده گردید spssو دادها از نرم افزار 

  .مشارکت ، مشارکت زنان، توسعه روستایی - ها کلید واژه
 

  و طرح مسأله مقدمه .1
مقولـه  بـه دنبـال طـرح شـدن      1960اصطالح مشارکت در دهـه  

توسعه، مفهوم کاربردي به خود گرفت، بـه نحـوي کـه در توسـعه     
. پایدار  مشارکت را هدف و وسیله ي توسعه محسوب مـی کننـد  

مشارکت واقعی مردم در امـر توسـعه بـه ویـژه توسـعه روسـتایی       
مستلزم تغییـر سـاختار نـابرابر اجتمـاعی و از بـین بـردن فاصـله        

سیاسـی و اداري در جهـت   اجتماعی فقیر و غنی و تغییر ساختار 
وثــوقی و ( دخالــت بیشــتر مــردم در جریــان توســعه مــی باشــد 

مشارکت فرایندي است که توسـط آن مـردم    ).104:1385فرجی،

می توانند خود را سازمان دهند و عبارت است از فعالیـت اداري و  
داوطلبانه کـه از طریـق آن مـردم جامعـه بـه صـورت مسـتقیم و        

حیات اجتمـاعی خـود سـهیم مـی      غیرمستقیم در شکل دادن به
ــزي،( شــوند مشــارکت یــک از ارکــان ). 92:1375محســنی تبری

توسعه به عنوان هدف غایی در نظـام برنامـه   اساسی توسعه است، 
ریزي داراي جایگاه ویژه اي است و در تمام جنبـه هـاي زنـدگی    

توسعه زندگی همه را بـه شـکلی تحـت     .انسانی تسري یافته است
و صرفاً موضوعی نیسـت کـه هـر فـردي تنهـا       تأثیر قرار می دهد

هدف دلخواه توسعه بهبـود  . بخواهد وضعیت خودش را بهبود دهد
 مفهوم امروزهاما  ).115: 1364تودارو، (کیفیت زندگی همه است 
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توسعه پــایدار طـی دهـه هـاي     از توسعه، توسعه پایدار می باشد 
ـی در نـوین و مسلطــ ) الگــوواره(اخیــر بـه تــدریج بـه پــارادایم     

ادبیـات نظري و علمی رایج در باب توسعه شده است، این پاردایم 
و پـور   رهنمـائی (ناظر بر برداشتها و تفسیرهاي گوناگون می باشد

یافته هاي موجود حاکی است که تعـاریف  ). 193:1385،موسوي 
مفهوم توسـعه و  : توسعه ي پایدار دو رکن دارد که عبارت است از

یکی  ).Tousan,2003:289(ي آن استشرایط الزم براي پایدار
از ابعاد توسعه پایدار توسعه پایدار روستایی است که توجه به این 

از جمله اهداف توسعه پایدار روسـتایی،   .بعد مهم و ضروري است
اجتماعی و طبیعـی اسـت کـه در ایـن      ،سیاسی اهدف اقتصادي،

زمینه اهمیت و جایگاه زنان به عنوان یک بخـش مهـم از جامعـه    
نادیـده  . در جریان توسـعه امـري مشـخص و ضـروري مـی باشـد      

انگاشتن زنان باعث کند شدن فرایند توسـعه شـده اسـت امـا بـا      
اتخاذ تدابیر هوشمندانه و با هـدف قـراردادن راهبردهـاي اصـالح     
گرایانه در خصوص توجه بیشتر به نقش زنان و افزایش مشـارکت  

در  جـود پرداخـت  در فرایند توسعه می توان به تعدیل شـرایط مو 
میزان مشارکت زنان عوامل گوناگونی موثرند کـه مـی تـوان ایـن     

فرهنگی ،  -روانشناختی، اجتماعی –عوامل را در سه گروه فردي 
  ).86:1390فال سلیمان،(سیاسی دسته بندي کرد  -اقتصادي

 –در این پژوهش محقق سعی دارد به بررسـی عوامـل اقتصـادي    
ن روستایی منطقه بـراآن بپـردازد   اجتماعی بر میزان مشارکت زنا

  :پس فرضیاتی که به دنبال آزمن آنها هستیم عبارتند از
بین سواد و تحصیالت زنان و میزان مشـارکت  به نظر می رسد  - 

  .زنان روستایی رابطه وجود دارد
بـین وضـعیت اقتصـادي خـانواده و میـزان      به نظـر مـی رسـد     -

  .مشارکت زنان روستایی رابطه وجود دارد
 و بین میزان استفاده از وسایل ارتبـاط جمعـی  به نظر می رسد  -

  .دارد دمیزان مشارکت زنان روستایی رابطه وجو

  پیشینه تحقیق .2
در مــورد تقســیم ) 1991(مطالعــه اي توســط اتســن و وودنــل  -

نیروي کار در انجام فعالیتهاي مختلف صـورت گرفتـه کـه یافتـه     
ن و پختن غذا، آوردن هاي آن بیانگر آنست که زنان در آماده کرد

ــان،   آب، درســت کــردن آتــش و آرد کــرد ذرت جهــت پخــتن ن
مواظبت از بچه ها و شستن لباسها تمام کارها را انجام می دهنـد  
اما در نگهداري از حیوانات مثل علف دادن به دامها و ذبـح دامهـا   

در حالیکه در فعالیتهاي کشاورزي . هیچ کاري را انجام نمی دهند
دن زمین، بذرکاري، کوددهی، وجین کردن علفهاي مثل آماده کر

هرز، برداشت محصول، استفاده از آفـت کشـها، بخـش اساسـی از     
کارها را انجام می دهند و در فعالیتهـاي درآمـد زا مثـل درسـت     
کردن ذغال و فروش آنها مشارکتی ندارند و ماهیگیري و شـکار را  

  .به صورت گاه و بیگاه انجام می دهند
در سـودان شـرقی   ) (1994اي که توسـط هولکومـب   در مطالعه -

انجام گرفته، نوع فعالیتهایی که توسط زنان و مـردان انجـام مـی    
گیرد با توجه به نوع محصول کشت شده، تفکیـک شـده و یافتـه    
هاي این مطالعه نشـان مـی دهـد کـه زنـان در مراحـل مختلـف        

ر فعالیتهاي کشاورزي ازجمله تمیز کردن زمین، آماده کردن بسـت 
بـذر، حصـاربندي کـردن بــاغ، کاشـتن، نگهـداري و محافظــت از      
ــدگان،   ــاري، فــرار پرن محصــوالت، کــوددهی، وجــین کــردن، آبی
برداشت محصول، انبارداري، درجه بنـدي، خرمنکـوبی، فـرآوري،    

اما سـهم زنـان در   . ذخیره، بازاریابی و انتخاب بذر مشارکت دارند
. نـوع محصـول دارد  انجام هر کـدام از ایـن فعالیتهـا بسـتگی بـه      

بطوریکه در مرحله کاشتن مثل کاشـت ارزن و محصـوالت بـاغی،    
مسئولیت زنان بـه عنـوان مسـئولیت اولیـه بـوده امـا در کاشـت        
سورگوم و کاشت محصـوالت نقـدي، مسـئولیت زنـان بـه عنـوان       

ــود   ــی ش ــوب م ــه محس ــئولیت ثانوی ــل  . مس ــه حم ــا در زمین ام
ی و محصـوالت  مثل ارزن، سـورگوم، محصـوالت بـاغ   ( محصوالت

این کار اکثراً به وسیله زنان انجام مـی گیـرد و بـه عنـوان     ) نقدي
  .مسئولیت اولیه به حساب می آید

توسـط  » جایگاه اشتغال زنـان در فرآینـد توسـعه روسـتایی     «  -
روش . فضیله خانی از دانشگاه تربیت مدرس نگاشـته شـده اسـت   

بـوده کـه    مورد استفاده در این پایـان نامـه پیمایشـی و میـدانی    
مهمترین منابع گردآوري اطالعـات پرسشـنامه اسـت و مجموعـاً     

خانوار از روستاهاي شهرستانهاي آستانه اشرفیه، بندر انزلی،  131
رشت، رود سر، صومعه سرا، الهیجان و لنگرود به صورت تصادفی 

بررسی رابطه کار زنان روستایی با نیاز بـه  . نمونه گیري شده است
، کیفیت کاربري اراضی، پراکندگی و انـزواي  نیروي کار کشاورزي
و برخـورداري  ) مکانی -از نظر فضاي سیاسی(واحدهاي روستایی 

خانوار روستایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که کار زنان 
در نواحی روستایی گیالن تحت تأثیر نیاز به نیروي کار کشاورزي 

 -نظـر فضـایی  و کیفیت کاربري اراضـی در نوسـان مـی باشـد، از     
مکانی، اشتغال زنان با پراکنـدگی و انـزواي واحـدهاي روسـتایی     
شدت می پذیرد، بین اشتغال زنـان و درجـه برخـورداري خـانوار     

  .روستایی رابطه اي معکوس وجود دارد
مشارکت زنان در فعالیتهاي تولیدي و دگرگونی آنهـا بـا ورود   «  -

ا نژاد از دانشـگاه  عنوان رساله ایست که سهیال علیرض» تکنولوژي 
مـوردي   در ایـن بررسـی محقـق بـه بررسـی     . تهران نگاشته است
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فرضیات تحقیق به ایـن صـورت   . روستاي گوهردان پرداخته است
است که با ورود تکنولوژي از حجم مسئولیتهاي زنان کاسته شده 
و به وظیفه مردان افزوده شده است، ورود تکنولوژي مـرز تقسـیم   

د زیـادي برداشـته و همکـاري زن و مـرد     کار زن و مرد را تـا حـ  
بیشتر شده است، سختی کار موجب مـی شـود کـه خـانواده هـا      
ترجیح دهند که دخترانشان را به ازدواج مردان شـهري درآورنـد،   
فقدان امکان جذب به کار دختران روسـتایی، باعـث عـدم تمایـل     
آنها به ادامه تحصیل می شود، آموزشـهاي الزم در زمینـه کـار از    

ر به فرزند منتقل شده و ورود تکنولوژي هـیچ تغییـري ایجـاد    ماد
تکنولوژي بر کمیت کار : نتایج به این صورت بوده که. نکرده است

زنان مؤثر بوده و ورود تکنولوژي موجب انتقـال وضـایف زنـان بـه     
  .حوزه فعالیتهاي مردانه شده است

 «تحقیقی که توسط جواد ترکمانی و مهرنوش میرزایی بر روي  -
عوامل مؤثر مشارکت زنان روستایی در فعالیت تولیدي همـراه بـا   

صورت گرفته، متغیرهایی چون دارایی شـوهر، میـزان   » دستمزد 
دستمزد زن، سن شوهر، میزان تحصـیل زن، میـزان مالکیـت بـر     
زمینهاي کشاورزي، تعـداد فرزنـدان، فاصـله تـا شـهر، فاصـله تـا        

مشارکت با زنان، مـورد  مدرسه، میزان دستمزد شوهر در رابطه با 
  .بررسی و مطالعه قرار گرفت

رسول پور عربـی بـا مطالعـه اي کـه در زمینـه نقـش زنـان در         -
فعالیتهاي اقتصادي مناطق روستائی شهرستان رامسر انجـام داده  

از زنـان روسـتایی، حـداقل    % 96به این نتیجه رسیده که بیش از 
بودنـد و علـی   داراي یک فعالیت اقتصادي مکمل درآمد خـانواده  

رغــم حضــور گســترده زنــان در اقتصــاد خــانواده و روســتا، آنــان 
ــد و در    ــاي خــانواده ندارن ــدانی در تصــمیم گیریه مشــارکت چن

 .استفاده از اعتبارات دولتی با موانع متعددي روبه رو هستند
  

  روش تحقیق .3
هر تحقیقی با توجه به نوع هدف و روش، در جمع آوري اطالعات 

تحقیق حاضر به لحاظ اهدافی که پیگیـري  , شیوه ي خاصی دارد
می کند از نوع تحقیقات کاربردي است و روش انجام آن توصیفی 

جهـت جمـع آوري اطالعـات از دو روش    . ــ تحلیلـی مـی باشـد   
. اسـتفاده گردیـده اسـت    کتابخانـه اي و روش میـدانی  –اسنادي 

جامعه آماري تحقیق شامل کلیه زنان منطقه براآن کـه در فاصـله   
نفـر مـی باشـند     7970سال قـرار دارنـد برابـر بـا      65تا 15ی سن

 نفـر از زنـان   288بنابراین از طریق فرمول نمونه گیـري کـوکران   

روستایی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیري 
  .به صورت تصادفی می باشد

  

 معرفی منطقه .4
منطقه براآن در جنوب شرقی شهرستان اصفهان واقع شده اسـت  

از لحــاظ تقســیمات کشــوري تــابع بخــش مرکــزي شهرســتان  و
: بخــش مرکـزي شهرسـتان اصـفهان شــامل    .اصـفهان مـی باشـد   

دهستان هاي جی، کرارج، براآن شمالی و جنوبی و قهاب شـمالی  
و جنوبی می باشد و دو شهر اصفهان و خوراسگان را نیز در خـود  

این بخش بدون درنظـر گـرفتن نـواحی شـهري     . جاي داده است
  .کیلومتر مربع وسعت دارد 1580دود ح
، منطقــه بــراآن بــه مســاحت 1385بــر مبنــاي اطالعــات ســال  

ــع و  375/501 ــومتر مرب ــامل دو    29767کیل ــت، ش ــر جمعی نف
از . آبادي داراي سکنه اسـت  45دهستان براآن شمالی و جنوبی و 

درصـد زنـان    97/47درصد مردان و  03/52، کل جمعیت منطقه
هستند که این رقم در دهستانهاي براآن شـمالی و جنـوبی بـراي    

ــردان  ــان   81/51و  21/52م ــراي زن  19/48و  79/47درصــد و ب
  .درصد است
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 تحلیل و یافته هاي پژوهش  .5
مهترین قسمت هر پژوهش تجزیه و تحلیـل داده هاسـت کـه    

ــه هــاي توصــیفی و یافتــه هــاي   اســتنباطی در دو قســمت یافت
  . پژوهشی ارائه می شود

 یافته هاي توصیفی پژوهش .5.1
 15-65(جامعه آماري را در این پژوهش زنان در سن فعالیت 

زن  288که از میـان آنـان،   منطقه براآن تشکیل می دهند ) ساله
 درصـد  8/18روستایی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شـدند کـه   

سـال،   25-35درصـد در سـن    5/29سـال،   15-25آنها در سن 
 45-55درصـد در سـن    2/13سال،  35-45درصد در سن  9/29

اعـداد و ارقـام   . سال قرار دارند 55-65درصد در سن  7/8سال و 
. سـال اسـت   45تا25گروه نمونه در  می دهد بیشترینفوق نشان 

در میـان زنـان روسـتایی جامعـه      تحقیقات نشانگر آن اسـت کـه  
 25درصـد در مقطـع ابتـدایی،     3/15درصد بی سواد،  2/4نمونه، 

 5/21درصد در مقطع متوسـطه و   34درصد در مقطع راهنمایی، 
  .درصد دیپلم و باالتر هستند

  
   حسب تحصیالتتوزیع فراوانی پاسخگویان بر ): 2(جدول 

  
افـراد پاسـخگو در چهـار     وضعیت اقتصـادي متغیر در بررسی 

گروه وضعیت اقتصادي نامناسب، وضعیت اقتصادي بـد، وضـعیت   
 .ضعیت اقتصادي خوب تقسـیم بنـدي شـدند   اقتصادي متوسط، و

جامعـه نمونـه در    فراوانـی تحقیقات نشانگراین است که بیشترین 
درصد و سپس وضعیت بـد بـا    3/56 وضعیت متوسط اقتصادي  با

 .درصد قرار گرفته اند5/21
  توزیع فراوانی وضعیت اقتصادي زنان منطقه): 3(جدول

میزان استفاده زنان از وسایل ارتباط جمعـی را نشـان   ) 4(جدول 
نفر از زنان جامعـه نمونـه برابـر     119مطابق این جدول  ،می دهد

درصد بـه   51/4نفر از زنان جامعه نمونه برابر  13درصد و  32/41
د اســتفاده از وســایل ارتبــاط ترتیــب بیشــترین و کمتــرین درصــ
  .جمعی را به خود اختصاص داده اند

  
   میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعیتوزیع فراوانی ):  4(جدول 

  میزان استفاده از
  درصد  فراوانی  وسایل ارتباط جمعی

  51/4  13  خیلی کم
  80/11  34  کم

  07/35  101  متوسط
  32/41  119  زیاد

  30/7  21  خیلی زیاد
  100  288  جمع

  یافته هاي استنباطی پژوهش .5.2
آزمون کروسکال والـیس اسـتفاده    فرضیه اول از جهت تحلیل

ـ  گردید اسـت   05/0اطمینـان سـطح معنـاداري کمتـر از     % 95ا ب
می توان نتیجه گرفت کـه بـین میـزان تحصـیالت زنـان      بنابراین 

  . وجود داردرابطه مشارکت آنان میزان و روستایی منطقه 
  

  یانگین بین وضعیت سواد و میزان مشارکتم): 5(جدول    

    میانگین رتبه ها فراوانی میزان سواد

  23/44 12 بی سواد
  73/54 44 ابتدایی
  10/61 72 راهنمایی
  48/71 98 متوسطه
  03/53 62 دیپلم وباالتر

  4=درجه آزادي           01/0= سطح معنی داري
  

بر میـزان  منطقه  تصادي زناندر فرضیه دوم متغیر وضعیت اق
نشان آزمون کروسکال والیس  نتایج ،بررسی گردید انمشارکت آن

زنـان روسـتایی   می دهد رابطه معناداري میان وضعیت اقتصـادي  
وجــود دارد؛ هــر چــه وضــعیت  آنــانو میــزان مشــارکت منطقــه 

مسـاعدتر باشـد میـزان مشـارکت     منطقه اقتصادي زنان روستایی 
  .باشدبیشتر می آنان نیز 

 میزان سواد فراوانی درصد
2/4  بی سواد 12 
3/15  ابتدایی 44 

 راهنمایی 72 25
 متوسطه 98 34

5/21  دیپلم وباالتر 62 
 جمع 288 100

  درصد  فراوانی  وضعیت اقتصادي

  6/7  22  نامناسب
  5/21  62  بد

  3/56  162  متوسط
  6/14  42  خوب
  100  288  جمع
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 مشارکت میانگین بین وضعیت اقتصادي و میزان): 6(جدول

  
جهت تحلیل فرضیه سوم در خصوص رابطـه بـین   و در نهایت 

اده از وسایل ارتباط جمعی و میزان مشارکت زنان از آزمـون  استف
و از آنجـا کـه سـطح     ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیـد 

می باشد لذا بین متغیـر   05/0کمتر از % 95معناداري با اطمینان 
استفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزان مشـارکت زنـان منطقـه    

زان اسـتفاده زنـان   رابطه معنـی داري وجـود دارد و هـر چـه میـ     
روستایی منطقه از وسـایل ارتبـاط جمعـی افـزایش یابـد میـزان       

  .مشارکت آنان نیز افزایش می یابد
 

ــان   ): 7(جــدول ــزان اســتفاده زن ــین می رابطــه همبســتگی ب
  منطقه و میزان مشارکت آنان روستایی

  

  یجه گیرينت .6
امروزه مطالعات صاحب نظران اجتماعی نشان از آن دارد کـه  

بدون مشـارکت فعـال زنـان در تمـامی     دستیابی به توسعه پایدار 
عرصه ها اعـم از عرصـه هـاي خـانوادگی، اقتصـادي و اجتمـاعی       

اما متاسفانه در بسیاري از برنامه هاي توسـعه  . امکان پذیر نیست 
ي زنان به فراموشی سـپرده شـده   ، نقش اساسی و تعیین کننده 

است و ایـن خـود باعـث عـدم موفقیـت بسـیاري از برنامـه هـا و         
پروژهاي توسعه در علـی الخصـوص در منـاطق روسـتایی جهـان      

میـزان  نتـایج تجربـی تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه        . شده است 
در پـایینی قـرار دارد و   مشارکت زنان روستایی منطقه در سـطح  

باورهاي فرهنگـی مـرتبط بـا جنسـیت      بین زنان روستایی منطقه
نسبتاً زیاد است و در گروهـاي سـنی بـاال    ) برتري مردان بر زنان(

نتـایج ایـن پـژوهش    همچنـین  . این امر بیشتر مشاهده می گردد
زنـان   و میـزان مشـارکت   وضـعیت اقتصـادي  نشان می دهد بین 
وضـعیت اقتصـادي   رابطه معناداري وجود دارد و  روستایی منطقه

اسـتفاده از وسـایل   افزایش سطح سواد و جر به افزایش من مناسب
میزان مشـارکت آنـان   نتیجه افزایش گوناگون ارتباط جمعی و در 

همین راستا پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت فعلی  رد .می گردد
  :به شرح ذیل ارائه می گردد

 حـس  تقویت و زنان به نسبت سنتی باورهاي و ها ذهنیت تغییر -

 و امکانـات  شکوفاسـازي  جهـت  خـود اتکـائی   و نفـس  بـه  اعتماد
  .آنان نهفته استعدادهاي

و تشـویق و   روسـتایی  زنـان  بینش و دانش سطح بردن باال -
  .ترغیب آنان به مطالعه

  .زنان اجتماعی و اقتصادي فقر با مبارزه -
  .ارائه تسهیالت الزم جهت افزایش مشارکت زنان روستایی -
  .فرینی و مهارت زابرگزاري کارگاه هاي آموزش کارآ -
تقویت روحیه همکـاري و مشـارکت زنـان در کاهـاي عـام       -
  .المنفعه
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  میانگین رتبه ها  فراوانی  وضعیت اقتصادي
  42/35  22  نامناسب

  42/55  62  بد
  36/76  162  متوسط
  44/42  42  خوب

  3=درجه آزادي           02/0= سطح معنی داري

  سطح معناداري  ضریب همبستگی   متغیرها
ــارکت و  مشــــ
  000/0  667/0  ارتباط جمعی
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پایان نامه کارشناسی ارشـد گـروه   ,اقتصادي مناطق روستایی شهرستان رامسر
, دانشگاه شـهید بـاهنر کرمـان   , بیات و علوم انسانیدانشکده اد, علوم اجتماعی

  .کرمان
، بررسی جایگاه و نقـش  )1390(فال سلیمان محمود، صادقی حجت اله ]١١[

زنان روستایی در جریان پروژه بین المللی ترسیب کربن در شهرستان سربیشه 
در جهت توسعه محلی پایدار، همـایش ملـی جغرافیـا و برنامـه ریـزي توسـعه       

  .روستایی
، مشـارکت زنـان در فعالیتهـاي تولیـدي و     )1376(علیرضا نژاد، سهیال،  ]12[

فعالیتهـاي زراعـی زنـان    : مطالعـه مـوردي  (دگرگونی آنها بـا ورود تکنولـوژي   
، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد دانشـکده     )روستاي گوهردان -روستایی گیالن

  .علوم اجتماعی تهران، تهران
ــدي] 13[ جایگــاه فعالیتهــاي زنــان روســتایی در  ،)1386( ،نــرگس ،علیمحم

گـروه  , پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد    , اقتصاد روستا و راهکارهـاي توسـعه آن  
  .اصفهان, دانشگاه اصفهان, جغرافیا

،روان شناسـی اجتمـاعی،گروه توسـعه    )1381(محسنی تبریزي،علیرضـا، ] 14[
  .روستایی داشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

ــور و  ]15[ ــوقی منصـ ــیاب  وثـ ــی افراسـ ــه  )1385(فرجـ ــژوهش جامعـ ،پـ
ــارکت در     ــه مش ــاورزان ب ــل کش ــر تمای ــوثر ب ــل م ــه عوام ــناختی در زمین ش

) مطالعـه مـوردي روسـتاهاي زریـن دشـت     (یکپارچه سـازي اراضـی مزروعـی   
  4شناختی ایران،دوره هفتم،شماره  مجله جامعه

ــانه   ]16[  ــابین افس ــفی آق ــور و یوس ــوقی منص ــه  )1384(وث ــژوهش جامع ،پ
ــان روســتایی روســتاي آغکنــد شهرســتان  شــناختی  در زمینــه مشــارکت زن

 .،تهران25میانه، مجله علمی پژوهشی نامه علوم اجتماعی،شماره 
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