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 روستایی و اهالی روستا در خصوص مشارکت زنان در مدیریت روستایی  واکاوی نظر اعضای شوراهای

 نمونه شهرستان سبزوار

 
  1علیرضا حمیدیان

یا: سبزوار  دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکدة جغراف

Alireza.Hamid: آدرس ایمیل ian1337@yahoo.com 

 

 :چکیده مقاله

هوای فرهدگوی و اجتمواعی     ی خوود ررآیدودی اسور از زمیدو     یتاسو در حووزه مودیریر رو  و نحوه حضور زنان  میزان 

ردارراین واکاوی این نحوه نگورش کو  رو  نورود خوود ریشو  در       . روستائیان و نحوه نگرش آنان ر  این پدیده نوظهور در روستا

  مودیریر روسوتایی   صو ورزنان در عرشداسی موانو  حضو   تواند ما را در آسیب راورهای فرهدگی و تاریخی مردم روستا دارد می

اسور نگورش اعضوای     انجوام شوده  روستای شهرستان سبزوار  23های میدانی در  مقال  ک  رراساس پژوهش ندر ای. یاری نماید

نتیجو   . زنان در عرص  این مدیریر مورد پژوهش قرار گرفت  اسور  ی روستایی و اهالی روستاها درخصوص مشارکرهاشورا

درخصووص مشوارکر زنوان در حووزه مودیریر روسوتایی       هرچدود اکرریور موردم روسوتاها نبرمربتوی      حاکی از آن اسر ک  

 نود نبور موردم   درر اند اما این نبرضمن آن ک  یکدستی کامل ندارد را نبر اکرریر اعضای شوراهای روستایی ک  گمان می داشت 

تاردد در تضواد اسور از سووی دیگور روا       عرص  رر نمی ک  اهالی روستا مدیریر زنان را در این ندنمایدد و معتقد رود را ریان می

. گوردد  موی  دیودار تری درخصووص مشوارکر زنوان در حووزه موپکور پ      افزایش سطح تحصیالت اعضای شورا نگرش مداسب

شوود روازهم    کشاورزان عضوو شوورا کاسوت  موی     یارد یعدی از شمار چدین ر  میزانی ک  تدوع شغلی اعضای شورا افزایش می هم

 .گردد مشاهده می روستاییتری درخصوص مشارکر زنان در مدیریر  نگرش مربر

 

 .، زنانمدیریر، مدیریر روستایی، شورا، شوراهای روستایی :واژگان کلیدی
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 :طرح مسأله

هوای فرهدگوی و اجتمواعی     حضور زنان در حووزه مودیریر روسوتایی خوود ررآیدودی اسور از زمیدو         میزان و نحوه 

ردارراین واکاوی این نحوه نگورش کو  رو  نورو  خوود ریشو  در        .آنها ر  این پدیده نوظهور در روستا روستائیان و نحوه نگرش

  مودیریر روسوتایی   صو شداسی موان  حضور زنوان در عر   تواند ما را در آسیب راورهای فرهدگی و تاریخی مردم روستا دارد می

ی نگورش اعضوای شووراهای روسوتایی و موردم روسوتا       طوور کلو   پرسش اساسوی ایون مقالو  آن اسور کو  او   رو       . یاری نماید

اعضوای  )ثانیوا  آیوا توواوتی میوان نور مودیران وقور روسوتا         . درخصوص حضور زنان در کادر مدیریر روستایی چگون  اسر

 را نبر اهالی روستاهای مورد رررسی وجود دارد یا خیر؟( شوراهای روستایی

 

 روش تحقیق

روسوتای   23پوژوهش میودانی تحقیوق موپکور در     . و هوم پیمایشوی اسور   دادی سو روش تحقیق در این مطالعو  هوم ا  

. ه شووده رووود صووورت گرفتوو  اسوور دروسووتای دارای شووورای ایوون شهرسووتان ررگزیوو  233شهرسووتان سووبزوار کوو  از میووان  

های مورد نیاز در س  سطح اعضای شوراهای روستایی، دهیاران و اهالی روستا تودوین و تکمیول گریوده اسور کو        نام  پرسش

هوای اسور کو  در     نام  شوراهای روستایی و اهالی روسوتا رو  هموراه مصواحب      لبت  استداد این مقال  ریشتر ر  مددرجات پرسشا

پوردازش شوده و سو       SPSSافوزار   صورت گرفت  اسر نتایج مطالع  را استواده از نرم( 1231سال )هدگام انجام این پژوهش 

مشخصات کلی روستاهای موورد رررسوی در سوطح شهرسوتان سوبزوار       1شماره جدول  .مورد تجزی  و تحلیل قرار گرفت  اسر

 .سازد پراکددگی این روستاها را در سطح شهرستان نمایانگر می 1نقش  شماره  و هدارا نشان د

 

 معرفی منطقه جغرافیایی تحقیق

در حود فاصول   اسور کو  رو  لحوات مختصوات جغرافیوایی        1231عرصد جغرافیایی تحقیق شهرستان سبزوار در سال  

ایون شهرسوتان در   . شورقی قورار گرفتو  اسور     13و ْ 11توا َ  13و ْ 23و طول جغرافیوایی َ  23و ْ 15تا َ 21و ْ 32عرض جغرافیایی َ

کیلومتر مرر  وسعر داشت  اسر و از هور رخش تارع ، مرکزی، جغتوای، جووین، خوشوا ،     11311هدگام انجام این پژوهش 

سوازمان جغرافیوایی نیروهوای    . )شده و در غر  استان خراسان رضوی واق  شوده اسور   ششتمد، رودا  و داورزن تشکیل می

 (1: 1235مسلح، 

های سوبزوار، جووین، جغتوای،     شهرستان مپکور ر  پدج شهرستان ر  نام( 1222سال )گردد  اکدون ک  این مقال  ارائ  می 

پوژوهش اموروزه در قالوب پودج شهرسوتان موپکور        داورزن تقسیم شده اسر و ردارراین روستاهای نمون  عرص  این و خوشا 

 .اند قرار گرفت 

 52درصود در نقواش شوهری و     11نوور جمعیور داشوت  کو  از ایون تعوداد        523115،  1231شهرستان سبزوار در سال 

 (.1231فرمانداری سبزوار، نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نووس و مسکن، . )اند درصد در نقاش روستایی سکونر داشت 
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        مشخصات کلی روستاهای مورد بررسی در سطح شهرستان سبزوار                                                                         :  1جدول شماره 

 نام روستا نام دهستان نام بخش
تعداد 
 جمعیت

 به خانوار 

تعداد 
به جمعیت 
 نفر

وضعیت 
 توپوگرافی

وضعیت 
تقسیمات 

 یکشور

تعداد اعضای 
 شورا به نفر

 مرکزی
 

 2 روستای تارع  دشتی 1323 223 ارارش قصبد غرری
 1 مرکز دهستان دشتی 3332 132 ایزی قصبد شرقی
 2 روستای تارع  دشتی 1211 252 آراد حارث قصب  غرری

 2 روستای تارع  پایکوهی 135 133 قلی قره رراش
 2 رع روستای تا پایکوهی 533 131 قز کرا 

 جغتای

 2 روستای تارع  دشتی 133 133 خسروشیر میان جوین
 2 روستای تارع  دشتی 213 31 آراد خلیل جوین پایین

 2 روستای تارع  پایکوهی 513 25 حطیط  جغتای
 2 روستای تارع  پایکوهی 321 131 گور دستوران

 1 مرکز دهستان دشتی 3212 121 آراد ریواده عبدل میان جوین

 جوین

 2 روستای تارع  دشتی 23 32 رقایری آراد ارراهیم آراد حکم
 1 مرکز دهستان دشتی 2511 131 آراد حکم آراد حکم

 2 روستای تارع  پایکوهی 123 123 رامشین پیراکوه
 2 روستای تارع  دشتی 113 112 آراد کریم آراد حکم

 2 روستای تارع  دشتی 133 112 آرادملک عباس را  جوین

 خوشا 

 2 روستای تارع  پایکوهی 353 12 رازقدد طب 
 2 روستای تارع  پایکوهی 315 31 دیوانگاه درة یام
 2 مرکز دهستان دشتی 113 132 آراد شم طب 
 2 روستای تارع  دشتی 111 113 کیخسرو آراد سلطان
 1 روستای تارع  پایکوهی 231 331 طب  طب 
 2 روستای تارع  دشتی 313 53 گز آرادرراش عبدل گز رراش

 داورزن
 2 روستای تارع  پایکوهی 113 23 دهدو مزیدان
 2 روستای تارع  دشتی 113 131 کاهک مزیدان

 1 مرکز دهستان دشتی 3313 332 صدخرو کاه
 2 روستای تارع  دشتی 133 113 مهرآراد راشتین 

 رودا 
 2 مرکز دهستان ای ت   313 53 اُجدورد همایی کوه

 2 روستای تارع  دشتی 511 131 درقدم خواشد
 2 روستای تارع  دشتی 322 131 آراد شم  فروغن

 ششتمد

 2 روستای تارع  دشتی 123 112 البالغ رر  شامات
 1 مرکز دهستان پایکوهی 1132 223 تددک میش کوه تکا 
 2 روستای تارع  ای ت   1223 223 کیپور ریهق

 2 روستای تارع  دشتی 153 21 نارادترکا علی شامکان
    56186 8626 25 52 جمع کل

 .1235های کشور ، شهرستان سبزوار،  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، فرهدگ جغرافیایی آرادی: مدب 
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 پراکددگی روستاهای نمون  در سطح شهرستان سبزوار:  1نقش  شماره 

 

 مبانی نظری

های مختلف ادارة امور یوک گوروه انسوانی و هماهدوگ نموودن       یکدز کارررد تکمدیریر عبارت اسر ا: مدیریت. 1

مایی و راهبری سوازمان کو  آنهوا را مودیران و     دهای اعضای یک سازمان ررای نیل ر  هدف معین و مشخص را راه کلی  فعالیر

کددود کو  شوامل     را دنبوال موی  مودیریر در انجوام وظوایف خودفرآیدودی      (32: 1233پرهیزگوار،  )نامدد  یا سرپرستان سازمان می

مجموعو  ایون   . گیوری اسور   هودایر و تصومیم  نبارت و کدترل، انگیوزش، ارتباطوات،   ریزی، سازماندهی،  اجزایی چون ررنام 

مودیریر  ( 11: 1235الووانی،  )سوازد   هوا را میسور موی    دهد و هماهدگی و نیول رو  هودف    هاسر ک  مدیریر را شکل می فعالیر

ریزی، سازماندهی، رسیج مدار  و امکانات و هودایر و کدتورل    کارآمد مدار  مادی و انسانی در ررنام  فرآیدد ر  کارگیری مؤثر و

 (3: 1212رضائیان، . )گیرد اسر ک  ررای دستیاری ر  اهداف سازمانی و رراساس نبام ارزشی مورد قبول صورت می

در جامعو   ... عوی، انسوانی، اقتصوادی و    مراد از مدیریر تلویوق و تدبویم عوامول مختلوف طبی    : ریت روستاییمدی. 5 

 (1: 1211طالب، . )کدددة عمده مدار  خزان  کشور رود روستایی اسر ک  تا چدد دهد پیش اساس اقتصاد کشور و تأمین

هوا   مدیریر روستایی در واق  فرآیدد سازماندهی و هدایر جامع  و محیط روستایی از طریق شوکل دادن رو  سوازمان    

 (311: 1232رضوانی، . )های جامع  روستایی هستدد ها و نهادها ارزار یا وسایل تأمین هدف ازماناین س. و نهادهاسر

« سدد زیر رخش مدیریر روستایی در ررنامو  چهوارم توسوع  اقتصوادی، اجتمواعی، فرهدگوی جمهووری اسوالمی        »در  

 .مدیریر روستایی چدین تعریف شده اسر

ح متوواوت  وتوسع  پایدار روستایی تعریف کورد رو  نحووی کو  در سوط      توان فرآیدد تقویر مدیریر روستایی را می 

هوای اجتمواعی و اقتصوادی فوراهم      روستائیان ر  تداسوب ویژگوی    تر و کارآمد جامع  زمید  و محیط مداسبی ررای زندگی راحر

 .توان اهداف خردزیر را ررای مدیریر روستایی در نبر گرفر در قالب این تعریف کلی می. شود
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 سازی و رهسازی محیط فیزیکی روستایی؛نو. 1 

 (3: 1232سدد زیررخش مدیریر روستایی، ررنام  چهارم، . )روستایی نهدایر و نبارت رر فرآیدد عمرا. 3 

هوای روسوتایی در تعامول روا فرآیدود       گوپاری  مدیریر روستایی عبارت اسر اقدامات ویژه و ضروری رورای سورمای    

 (Verma, 2007: 1. )مدرنیزاسیون واحدهای روستایی

ترکیوب عوامول انسوانی، اجتمواعی     و و سرانجام ر  عقیده نگارنده مدیریر روستایی راید عبارت راشد از قدرت تلویق 

گیوری   گوپاری و ارائو  راهکوار و سو   پوی      ورزی، هدف و طبیعی محیط روستا ررای ادارة آنچ  موجود اسر و قدرت اندیش 

 .روستا راشد و اکدون نیسر آنچ  ک  در مقولد توسع  نوین راید در

گیرد اصوطالحا  شوورای شوهر یوا      گپاری را رر عهده می واحدی ک  در حکومر محلی مسئولیر امور قانون: شورا. 2

 (.115: 1233مقیمی، . )شود روستا و یا انجمن شهر و روستا نامیده می

رورای پیشوبرد سوری     ». پردازد می« شورا»اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ر  صورت ذیل ر  مقول  

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، رهداشتی، فرهدگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری موردم روا توجو  رو       ررنام 

مقتضیات محلی ادارة امور هر روستا، رخش، شوهر، شهرسوتان، اسوتان یوا نبوارت شوورایی رو  نوام شوورای ده، رخوش، شوهر،            

ری، معاونور  ریاسور جمهوو  . )کددود  اعضای آن را موردم هموان محول انتخوا  موی     { ک  }.گیرد تان صورت میشهرستان یا اس

 (12: 1235پژوهشی، تدیون و تلقیح قوانین و مقررات، 

ر کو   سو نهواد مدتخوب موردم روستا   »: نمایود  نگارنده این تعریوف را از شوورای روسوتا ارائو  موی     : شورای روستا. 4

گوردد و وظوایوی همچووون    در ادارة جامعو  روسوتایی و مطوارق قووانین کشوور تشوکیل موی        رراسواس فلسوو  مشوارکر موردم    

 .ریزی، ارتباش را ردن  مردم و نهایتا  انتخا  مدیر روستا را رر عهده دارد گیری، نبارت، ررنام  تصمیم

 

 مشارکت

ر  مداخلود موورد نیواز از    مشارکر ر  عدوان نسبر مداخل  عملی : نماید عریف میمشارکر را چدین ت« 1کورت دیور» 

 (51: 1232حامدمقدم، )های اجتماعی اسر  گیری مؤثر فعالیر جهر پی

 هوای اساسوی رشور و از    مشارکر عبارت اسر از رشد توانایی»: دهد در تعریف مشارکر موهوم کلی ارائ  می« میسرا»

. مول کو  سودجیده و از روی فکور راشود     گیری و ع جمل  شأن و مدزلر انسانی و مسئول ساختن رشر در راروری نیروی تصمیم

گیری ررای خوود و تسولط رور     داند ک  دارای چهار رُعد صیانر نو ، درک نو ، قدرت تصمیم ای می میسرا مشارکر را پدیده

 (53: همان)راشد  نو  می

 

 زنان و مشارکت روستایی

نو  سواختاری و نگورش مدووی     موانو  مشوارکر زنوان را موواردی ماندود الگووی سودتی و موا       ( 1213)رئیسی مبارک   

سازی از زنان و موردان و دسترسوی محودود زنوان رو  آمووزش و تمورین مودیریر و نبوود آموار و            ای گروهی و کلیش ه رسان 

 (.1232زاده و همکاران،  میرک)کدد  اطالعات  زم در حیطد زنان گزارش می

اسور کو  در جامعو  مووقعیتی نوازل را رو  زنوان        جامع  روستایی توسع  نیافت  دارای راورها و یک نبام نهادی ویوژه   

تحمیل کرده و در نتیج  دسترسی زنان ر  مدار  تولیدی رسویار نواچیز و مشوارکر فعوال آنهوا در رونود توسوع  جامعو  رسویار          
                                                 

1 . kurt dopfer 
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روا  . وار ایجاد شده ک  شرایط موجوود را رو  نسوبر پایودار سواخت  اسور       در اثر این وضعیر روندی دایره. محدود شده اسر 

تووان رسوتر  زم    سازی مسائل جدسیتی در رطون فرآیدود توسوع  موی     ها، تغییر راورها و نهادید  ش در راستای افزایش آگاهیتال

ررای رهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی را فوراهم سواخر و از ایون رهگوپر رو  تقویور رونود توسوع  جامعو           

 (133: 1221افراخت ، )پرداخر 

چدین  ریزی، هم گری و ررنام  ی ر  جای محاسب ئمحدود و تقدیرگرا خیرازدارند ماندد های ر خرده فرهدگ

ی و پپیرش فدواوری در  روعلم را ینگپاری، درج  پای ای اجرایی، اداری و سیاسره عدم حضور زنان در فعالیر

ضورشوان در  ممانعور موردان از ح   و میان آنان، پایین رودن سطح سواد، عودم اعتمواد رو  نوو  زنوان روسوتایی      

 (111: 1233ن، ریوثوقی و یوسوی آقا)گیری از جمل  عوامل رازدارنده مشارکر زنان اسر  تصمیم

هوای   گیوری  تبیین عوامل مؤثر رر مشارکر زنان در تصمیم» دمقال در( 1233)فضیل  خانی و مدیژه احمدی 

اند ک  را ارتقای سطح  دسر یافت  اقتصادی، اجتماعی در مداطق روستایی چیرپامچی شهرستان زنجان ر  این نتیج 

یارد و هر قدر میزان مشارکر  گیری نیز افزایش می تحصیالت زنان روستایی انتبارات آنان از مشارکر در تصمیم

 (13: 1232روذرجمهوری و همکاران، )یارد و رالعک   گیری افزایش می اقتصادی آنان را تر راشد، میزان تصمیم

 

 زنان و مدیریت روستایی

های خاصوی از   عالیر زنان در عرص  مدیریر روستایی را خود مسائل زیادی را ر  همراه داشر تواناییف

ای زنان ه ترین توانایی ایشان رروز داده شد و مشکالت و موان  زیادی رر سر راه فعالیر ایشان وجود داشر از مهم

ضمن آن کو  زنوان معموو   از     اره کرد،اش پپیری توان کمک ر  خودراوری زنان، صداقر و مسئولیر روستایی می

ای ر  دور روده و نیروهای خود را ررای انجام امور محول  ریشتر تمرکز کرده  های گروهی و مسائل حاشی  رددی دست 

ای مرل مسائل  های خاص خود ر  مسائل فراموش شده ر  ویژگیرداو دیگر ایدک   دالل ریشتری ررخوردارنقو از است

 (1233راقری، ) می گمارند سازی محیط ریشتر همر ی و سالمفرهدگی و رهداشت

آید ر   ای ک  را حضور زنان در عرض  مدیریر روستایی فراهم میه از فرصر یر  رخش( 1232)ارراهیمی 

 :کدد صورت ذیل اشاره می

 .کمک ر  خودراوری زنان و دختران روستایی. 1

 .جلب مشارکر زنان و دختران روستایی. 3

 .ن نسبر ر  مرداناپپیری ریشتر زن مسئولیر. 2

 .ای صداقر ریشتر و دوری از مسائل حاشی . 5

 .توج  ریشتر ر  مسائل فرهدگی و اجتماعی. 1

 (133: 1223مالکی و شوکتی، ) .توج  ریشتر ر  محیط زیسر و توسع  پایدار. 3

ضو  مودیریر   رو  تهدیودهای حضوور زنوان در عر    ( 1223)مالکی و شوکتی های مپکور  در کدار فرصر

 .ددنمای روستایی نیز ر  شرح زیر اشاره می

 .مشکالت رفر و آمدی. 1
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 .ری را مسئولینگی مشکل ارتباش. 3

 .عدم حمایر شورا و مسئولین. 2

 .آید ر  ویژه در محیط روستایی مشکالتی ک  ررای اعضای خانواده دهیار زن ر  وجود می. 5

الور همسر را حضور در جامع  رو  عدووان مودیر، عودم     ک  مخ ندمعتقد( 1221)مکرر و همکاران  حیدری

پپیرش از طرف جامع  روستایی ر  عدوان مدیر، مخالور و عدم حمایر خانواده از حضور زن در مدیریر روستا، 

ای اجرایی زنان روسوتایی،  ه عدم اعتماد مردم روستا ر  مدیریر زنان روستایی، نداشتن تجرر  مدیریر و فعالیر

هوای   تورین چوالش   زنان در خان  و ریرون خان  از مهوم   ای جدسیتی از طرف زنان و تعدد فعالیره پپیرش کلیش 

 (13: 1221حیدری مکرر و همکاران، )راشد  حضور زنان در مدیریر روستاهای رخش پشر آ  زارل می

اده از اند ک  مخالور و عدم حمایور خوانو   های خود در مدطق  مپکور ر  این نتیج  رسیده آنان در رررسی

ترین وزن را در میوان موانو     در مدیریر روستا و عدم دسترسی ر  امکانات ر  ترتیب ریشترین و کم حضور زنان

 (1: همان) شوند میمشارکر زنان در عرض  مدیریر روستا شامل 

مالکی و شوکتی معتقدند ک  را حضور زنان ر  عدوان مدیر روستا سوطح دیود و فرهدوگ و ررخوردهوای     

 (23: 1223مالکی و شوکتی، )ردان تغییر کرده و ر  مرور رهتر خواهد شد اجتماعی م

صوات نبر زنان در راره واجد صالحیر رودن زنان در : دارند اظهار می( 1221)نژاد  طلب و خانجانی شادی

رو    ریشترن زنان روستایی در مدیریر اجرایی،تر ر  توا مدیریتی دچار تحول شده اسر اکدون زنان را نگرش مربر

گیوری و رواروط اجتمواعی     تواندد از عهده امور فکری، نبارتی، تصمیم اند ک  زنان نیز می این موضوع گرایش یافت 

 (113: 1221نژاد،  طلب و خانجانی شادی)تر ررآیدد  گسترده

 

 فرضیات تحقیق

 رسد نبرات اعضای شوراهای روستایی در مقایس  را اهالی روستا در زمیدو  مشوارکر   ر  نبر می .1

 . تر راشد کاران  زنان محافب 

تری  رود آن دست  از اعضای شوراهای روستایی ک  تحصیالت را تری دارند نگرش مربر گمان می .3

 .در خصوص مشارکر زنان در حوزه مدیریر روستایی دارند

رسد هرچقدر رر میزان تدوع شغلی اعضای شوراهای روستایی اضاف  گردد نگرش آنان  ر  نبر می .2

 .یارد میتری  زنان در کادر مدیریر روستایی میل مربر ررای حضور

 

 بحث و بررسی

مشارکر زنوان و   وتحر عدوان شوراهای روستایی  (الف)مباحث این رخش ارتدا ر  توکیک در قسمر 

گردد و س   نتوایج روا    میزان تمایل اهالی روستاها ر  عضویر زنان در شوراهای روستایی ارائ  می ( )قسمر 

 .گیرد یس  و مورد تجزی  وتحلیل قرار مییکدیگر مقا
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 شوراهای روستایی و مشارکت زنان در شوراها الف ـ

در اموور مررووش رو      "مشوارکر زنوان  "در خصووص پدیوده ی   دیدگاه اعضای شوراهای روسوتایی  ر  گمان نگارنده  

گیوری   هوای انودازه   از شواخص یکوی  ،گردد مردم روسوتا نیوز محسوو  موی    ررخی از ک  ر  نوعی ررآیدد دیدگاه مدیریر روستا 

از سوی دیگر در دنیای اموروز عودم پوپیرش زنوان در اموور مختلوف یکوی از موانو          . شرایط فرهدگی و اجتماعی روستا اسر

در پرسشودام  و  زیور  اکدون و در این پژوهش ایون شواخص روا طورح سو  پرسوش       .قلمداد می گردد جامع  توسع  نوینعمده 

 .سدجیده شده اسر ،وراهای روستایی مورد رررسیدریافر پاسخ آن از سوی اعضای ش

روسوتا    شوورای  عضوو   عدووان   را رو    دارند ک  یک زن واجد شرایط  آمادگی  روستا  مردم  کدید می  تصور»:  پرسش اول

 .گیرد مورد تجزی  و تحلیل قرار می 3 پاسخ این پرسش ر  نقل از جدول شماره .«انتخا  نمایدد

کو  نگورش مربتوی نسوبر رو  انتخوا         انود  روده معتقد%( 55)روستا  23روستا از  15ستایی اعضای شوراهای رو  – 1

کو  اکرریور   %( 13)ی دیگور روسوتا  13 در  زنان جهر عضویر در شووراهای روسوتایی در روین اهوالی روسوتا وجوود دارد و      

 .تاردد نمی در شوراهای روستایی ررک  مردم روستا عضویر زنان را ؛رر این روداعتقاد ،ندداد شوراهای روستایی را تشکیل می

در آنوان  و نگرش مدووی و یوا مربور     اعضای شوراهای روستایی همگرائی مربر و مستقیم میان سطح تحصیالت – 3

 معتقود کو   ای ک  گروه شوراهای روسوتایی   خصوص پپیرش زنان ر  عدوان عضو شوراهای اسالمی روستا وجود دارد ر  گون 

سوواد روا تر   % 52تور و    یندارای سواد ارتدایی و پوای % 11د پپیرش زنان را در شوراهای روستایی دارند مردم روستا زمید اند روده

دارای سوواد  % 31در حالیک  اعضای شوراهای روستایی مخالف را عضوویر زنوان در شووراهای روسوتایی     . دان شت از ارتدایی دا

های از اعضوای شوورا  % 1/13هوم چدوین علیورغم ایدکو      . ندا شت دایی دااز آنان تحصیالت را تر از ارت% 21ر و ت نارتدایی و پایی

در گوروه شووراهای روسوتایی مخوالف عضوویر      . اند رودهدارای تحصیالت لیسان  و را تر ،روستایی موافق را عضویر زنان

 !شود زنان در شوراهای روستایی فقط یک نور عضو شورا را تحصیالت لیسان  دیده می

ند مردم روستا زمید  پپیرش زنوان را رو  عدووان عضوو شوورا دارنود       ا روده ای روستایی ک  معتقددر گروه شوراه – 2

د در حالیک  در گروه شووراهای روسوتایی مخوالف عضوویر زنوان در شووراهای       ان روده از اعضای شورای روستا کشاورز% 53

 .اند داشت  یکشاورزشغل از اعضای شورا % 15روستایی 

 اهای مورد بررسی ، شوراهای روسـتایی کـه تحصـیبت بـا تری داشـته و کمتـر شـغل       در روست :آنکه  نتیجه

 .ترند کشاورزی دارند با مشارکت زنان در انتخابات شوراهای روستایی و عضویت آنان در آن شوراها موافق

آیوا حاضورید یوک زن شایسوت  را رو  عدووان دهیوار انتخوا          ( خطا  ر  اعضای شوورای روسوتا  )شما : پرسش دوم

 :گیرد  مورد رررسی قرار می 2 های این پرسش ر  استداد جدول شماره نمائید؟ پاسخ

روا عضوویر زنوان در شووراهای روسوتایی رودنود        از اعضوای شوورا موافوق   % 55رر خالف نتایج پرسش اول ک   – 1

 . ور روستا رودندروستا موافق انتخا  یک نور زن دهیار جهر ادارة ام 31از شوراهای روستایی در % 33دراین مرحل  

تور از آن   از اعضای شوراهای روستایی ک  موافق را انتخوا  دهیوار زن رودنود تحصویالت ارتودایی و پوایین      % 11 – 3

چدوین در   هوم . تر از آن داشوتدد  تحصیالت ارتدایی و پایین% 11داشتدد در حالیک  در گروه مخالوان انتخا  زنان ر  عدوان دهیار 

تحصیالت را تر از دی لم داشتدد در صورتیک  ایون نسوبر در گوروه مخالووان     % 13زن ر  عدوان دهیار گروه موافقان را انتخا  

 .راشد می% 3تدها 
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 شوورا،  از اعضوا % 55 «موافوق انتخوا  زن رو  عدووان دهیوار     »ر  لحات شغلی نیز در گوروه شووراهای روسوتایی     – 2

در حالیکو  در گوروه مخالووان انتخوا      . ، کارمددی و غیره دارنددیگر سایر مشاغل از جمل  آموزگاری% 13راشدد و  کشاورز می

 .اند رودهاز اعضای شورا کشاورز % 11زنان ر  سمر دهیاری روستا 

پرسوش   وهوای د  ر پاسخجهر سدجش میزان صحّ« کمین»پرسش سوم در واق  ر  عدوان یک پرسش  :پرسش سوم 

 : ردین مضمون . اول و دوم طرح شده رود

 :« ر  عدوان دهیار و یا عضو شورا فعالیر نماید( ،همسردختر، خواهر)شما  مونثکی از رستگان آیا حاضرید ی»

 .گردد ارائ  می 5های ارائ  شده ر  این پرسش ر  نقل از جدول شماره  رددی پاسخ جم  

ر پاسوخ مربو   ایون پرسوش   رو  %( 12)روستای موورد مطالعو     23روستا از مجموع   11اعضای شورای روستایی  – 1

خوویش در شووراهای روسوتایی و فعالیور      مؤنوث مخالور خود را را عضویر وارسوتگان  %( 51)شورای روستایی  12دادند و 

 . در دهیاری اعالم نمودند

همچون دو پرسش گپشت  راز هم همگرائی مربر و مستقیم میان سطح تحصیالت اعضوای شووراهای روسوتایی     – 3

ای کو    گونو   شوود رو    دیده موی  «خود در شوراها و یا انتخا  ر  سمر دهیاری مؤنثعضویر رستگان »نان ر  آو میزان تمایل 

تور   تحصویالت ارتودایی و پوایین    «موافق را فعالیر زنان وارست  ر  خوود در شوورا و دهیواری   »از گروه شوراهای روستایی % 13

وارسوت   را عضوویر زنوان   »گروه موافقان  از% 11رسد هم چدین  می% 12داشتدد در حالیک  این نسبر در میان گروه مخالوان ر  

از اعضوای شوورا را   % 5تحصیالت را تر از دی لم دارند در حالیک  این نسبر در گروه مخالوان تدهوا   «خود در شورای روستا ر 

 .شود شامل می

خوود در شوورای    مؤنوث نان جهور عضوویر رسوتگان    آدر رحث رارطد شغل اعضای شورای روستایی و تمایل  – 2

راشودد در   از شوراهای روستایی موافوق روا موضووع موپکور کشواورز موی      % 53نیز راید گور ک   ،و یا فعالیر در دهیاری روستا

شووراهای روسوتایی   اعضوای  از کول  % 31حالیک  کشاورزان عضو شورا در گروه شوراهای روستایی مخالف را مورد یواد شوده   

 .دهدد این گروه را تشکیل می

ده در زمیدو  مشوارکر زنوان در شووراهای     شو  دهوای سو  پرسوش یوا     یزان هم پوشی پاسوخ رررسی دیگری در زمیدد م 

 . روستایی انجام شد ک  نتیج  ردسر آمده ر  شرح زیر اسر

ایم یعدی ر  هر س  سئوال در زمید  مشوارکر زنوان در شوورا و دهیواری پاسوخ مربور        روستا هم پوشی مربر داشت  2در و 

 . اند داده

 . اند ایم ر  معدی آنک  اعضای شوراهای روستائی ر  هر س  سئوال پاسخ مدوی داده شی مدوی داشت روستا هم پو 3در و 

 .روده اسر% 33ها ر  میزان  روستای دیگر این میزان هم پوشی ررای یکدواختی پاسخ 2در و 

 .اند دهیعدی ر  دو سئوال پاسخ مشار  و یکدواخر و ر  پرسش دیگر پاسخ ناهماهدگ را دو پرسش دیگر دا

روستا نیز این هم پوشی رسیار کم روده اسر یا نبوده اسر ر  نحوی ک  پاسخ س  پرسش مطورح شوده روا یکودیگر      5در و 

 .همخوانی نداشت  اسر

از دیودگاه اعضوای شووراهای     مودیریر روسوتا   در زمیدو  مشوارکر زنوان در   فوو   اکدون را عدایر ر  مباحوث مطروحو    

 :گردد  نتایج ذیل مستواد می ،روستایی روستاهای مورد رررسی

از اعضای شوراهای روستایی در روستاهای مورد مطالعه بـا مشـارکت زنـان    % 28هنوز به طور میانگین حدود : او 

 .پذیرند باشند و یا اعتقاد دارند که مردم روستا چنین مشارکتی را نمی در مدیریت روستایی مخالف می
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با افزایش سطح تحصیبت اعضای شورای روستایی میزان تمایل آنان به پذیرش زنان در مـدیریت روسـتایی   : ثانیاً 

 . گردد بیشتر می

هر چقدر میزان تنوع شغلی در میان اعضای شوراهای روستایی بیشـتر شـده و از تعـداد مشـارل مربـو  بـه       : ثالثاً 

ها بیشـتر مـی گـردد بـه عبـارت دیگـر        زنان در امر شوراها و دهیاری کشاورزی کاسته می شود میزان تمایل به پذیرش

 . کشاورزان در این زمینه سنت گراترند

های ارائه شده از سوی اعضای شـورای روسـتایی دربرخـی مـوارد از یـد رونـد یکنواخـت تبعیـت          پاسخ: رابعاً 

هایی نیسـتند کـه باانتخـا      موافق نیستند همان کند یعنی دقیقاً تمام افرادیکه با مشارکت زنان در شوراهای روستایی نمی

 .خود در شورا و یا دهیاری مخالفت دارند مؤنثید نفر زن به سمت دهیاری مخالفند و یا با عضویت یکی از بستگان 

طـور   های روستا بـه  با وجود تناقض در نتایج به دست آمده درخصوص مشارکت زنان در شوراها و دهیاری: خامساً

 .نتیجه گرفت که گرایشات به حضور زنان در عرصة مدیریت روستا کامبً مثبت است توان کلی نمی
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 عضویت زنان در شوراهای روستایی از دیدگاه اعضای شوراهای روستایی با  در زمینهمیزان پذیرش مردم روستا  میان رابطة ـ  5 جدول شماره
 (شوراها) شغل آنها و سطح تحصیبت

ردی
 ف

گروه روستایی 

 نظر هم

روستاهای این 

 گروه

 اعضای شورا

 این گروه

اعضای با سواد 

 خواندن

اعضای با سواد 

 ابتدایی

اعضای با سواد 

 راهنمایی

اعضای با سواد 

 متوسطه

اعضای با سواد 

 دیپلم فوق

اعضای با سواد 

 لیسانس

اعضای 

 کشاورز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دتعدا درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

اعتقاددارند مردم 

روستا آمادگی 

انتخا  یک زن 

ررای  واجدشرایط

ا  عضویر شورا ر

 دارند

15 55٪ 53 53٪ 1 13٪ 12 51٪ 1 13٪ 11 32٪ 1 3٪ 3 1/13٪ 32 53٪ 

3 

معتقدند مردم 

پپیرش  آماده روستا

عدوان عضو  ر  زنان

 شورا نیستدد

13 13٪ 11 15٪ 11 12٪ 31 51٪ 2 1٪ 11 12٪ 1 2٪ 1 3٪ 21 15٪ 

  15 ٪1 1 ٪3 3 ٪31 33 ٪3 3 ٪55 53 ٪11 13 ٪133 131 ٪133 23 جم  کل و میانگین

 .1231های میدانی،  پژوهش: مأخپ 
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 از دیدگاه اعضای شورای  «دهیار روستا»ن بررسی نحوه پذیرش مردم روستا در زمینه انتخا  ید نفر زن واجد شرایط به عنوا ـ  2جدول شماره   

 روستا در رابطه با تحصیبت و شغل اعضا

ف
ردی

 

گروه روستایی 

 هم نظر

شوراهای 

روستایی این 

 گروه

شوراهای  اعضای

روستایی این 

 گروه

اعضای با سواد 

 خواندن

اعضای با سواد 

 ابتدایی

اعضای با سواد 

 راهنمایی

اعضا با سواد 

 متوسطه

اعضا با سواد 

 دیپلم فوق

اعضای با سواد 

 لیسانس

اعضای 

 کشاورز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

موافق را انتخا  

یک نور زن 

 دهیار در روستا

31 33٪ 11 33٪ 2 12٪ 31 23٪ 1 13٪ 11 35٪ 5 3٪ 1 13٪ 21 55٪ 

3 

را  مخالف

انتخا  یک نور 

زن دهیار در 

 روستا

13 21٪ 21 23٪ 3 12٪ 13 13٪ 1 2٪ 5 12٪ 3 3٪ 3 3 33 11٪ 

 ٪33 3 3 3 3 3 ٪22 1 3 3 ٪22 1 ٪22 1 ٪2 2 ٪2 1 ردون نبر 2

 ٪11 15 ٪1 1 ٪3 3 ٪31 33 ٪3 3 ٪55 53 ٪11 13 ٪133 131 ٪133 23 جم  کل و میانگین

 .1231های میدانی ،  پژوهش: ماخپ 
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 خود در شورای روستا مؤنثدر زمینه عضویت یکی از بستگان  روستاهای نمونه اعضای شوراهای روستایی نگرشنحوة  ـ  4جدول شماره

ف
ردی

 

نام گروه 

شوراهای 

 روستایی هم نظر

شوراهای 

 روستایی

 این گروه

اعضای 

شوراهای 

 روستایی

اعضای با سواد 

 خواندن

اعضای با سواد 

 ابتدایی

واد اعضای با س

 راهنمایی

اعضای با سواد 

 متوسطه

اعضای با سواد 

 دیپلم فوق

اعضای با سواد 

 لیسانس

اعضای 

 کشاورز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

موافق را انتخا  

یکی از رستگان 

  عدوان ر  خود مؤنث

 شواری  عضو

 راشدد روستا می

11 12٪ 13 12٪ 1 2٪ 32 51٪ 1 1/13٪ 12 32٪ 2 1٪ 3 13٪ 33 53٪ 

3 

را انتخا   مخالف

یکی از رستگان 

عدوان  ر  خود مؤنث

عضو شورای 

 .راشدد روستا می

12 51٪ 52 51٪ 11 33٪ 32 12٪ 1 3٪ 1 13٪ 1 3٪ 1 3٪ 33 31٪ 

 و و و و ٪22 3 ٪22 3 ٪11 1 ٪11 1 و و ٪3 3 ٪3 3 ردون جوا  2

 ٪11 15 ٪1 1 ٪3 3 ٪31 33 ٪3 3 ٪55 53 ٪11 13 ٪133 131 ٪133 23 جم  کل و میانگین

 .1231های میدانی ،  پژوهش: ماخپ 
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 وراهای روستایی شبه عضویت زنان در اهالی روستا های نمونه میزان تمایل   ـ 

نوور زن در شووراهای روسوتایی عضوویر      13سوبزوار  شهرسوتان  طوور کلوی در سوطح     ر  در زمان انجام این پژوهش 

ک  هر چدود سوهم نواچیزی از مودیریر      روده اسرکل اعضای شوراهای روستایی سبزوار %  1ل دک  این میزان معا شت  اسردا

کو  اولوین مطالعو  آمواری راجو  رو  وضوعیر و         1213 – 1233در مقایسو  روا دهود     نو لیکداده اسر  روستایی را تشکیل می

اسور  ای نشوده   وستایی شهرستان سبزوار صورت گرفتو  و در آن گوزارش رو  عضوویر زنوان هویه اشواره       ساختار شوراهای ر

 . دهد ندکی ارتقاء را نشان میا

قورار   پرسوش افوراد موورد   %  31وستاهای نمون  حواکی از آن اسور کو  روال  رور      اهالی نبرسدجی انجام شده در میان  

درج شوده  ول ذیل نتایج ایون نبور سودجی رو  طوور کلوی       ادر جد. ندا روده گرفت  را عضویر زنان در شوراهای روستایی موافق

 . مورد رررسی قرار گیرد ر  توکیک روستاها نیز سعی شده اسر مسئل  موضوع اسر و را توج  ر  اهمیر 

 

 از نگاه اهالی روستاهای نمونه میزان تمایل به عضویت زنان در شوراهای روستایی ـ  2 جدول شماره
 درصد تراکمی درصدر فراوانی اسخنحوه پ ردیف

 1/3 1/3 13 ردون جوا  1

 1/33 3/31 511 تمایل ر  رأی ر  زنان در شوراها روستایی دارند 3

 2/33 3/13 32 شاید ر  زنان رأی دهدد  2

 2/22 12 123 تمایل ر  رأی ر  زنان ررای شورای روستایی ندارند 5

 3 3 1 خطای سیستم 1

 133  322 کل 3

 .1231های میدانی،  پژوهش: پ مأخ
 

و تحصیبت میزان تمایل به عضویت زنان در شوراهای روستایی به تفکید میزان سواد  ـ  8 جدول شمارة

 دهندگان پاسخ

 کل میزان سواد ردیف
 بدون جوا 

به عضویت  تمایل 
 زنان در شورا

احتمال تمایل به 
 عضویت زنان در شورا

عدم تمایل به عضویت 
 ازنان در شور

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 ٪33 1 ٪33 1 ٪33 1 ٪33 1 1 ردون جوا  1
 ٪12 23 ٪11 32 ٪33 133 ٪31 1 123 سواد ری 3
 ٪33 33 ٪15 11 ٪13 55 ٪1/3 3 12 سواد خواندن و نوشتن 2
 ٪11 33 ٪11 33 ٪13 135 ٪1/2 3 113 ارتدایی 5
 ٪33 32 ٪2 13 ٪31 11 ٪3 3 133 راهدمایی 1
 ٪31 12 ٪13 2 ٪31 51 ٪5 2 11 متوسط  3
 ٪3 1 ٪11 2 ٪11 53 ٪1 2 12 عالی 1
 ٪12 123 ٪12 32 ٪31 511 ٪2 13 325 کل 

 .1231های میدانی،  پژوهش: مأخپ 
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روستاهای مورد   دتفکی   به  روستایی  شوراهای  در  زنان  عضویت  بهاهالی روستاها  تمایل  میزان ـ  8جدول شماره 

 مطالعه

ف
ردی

 

 نام روستا
 بدون جوا 

به عضویت زنان   تمایل
 در شورا

احتمال تمایل به عضویت 
 زنان در شورا

عدم تمایل به عضویت 
 زنان در شورا

کل 
 پرسشنامه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 22 ٪1 3 ٪32 2 ٪11 33 3 3 تددک 1
 1 3 3 3 3 ٪133 1 3 3 دهدو 3
 13 ٪3 1 ٪21 1 ٪13 2 ٪3 1 آراد ملک عباس 2
 13 ٪31 11 ٪13 3 ٪33 21 3 3 ایزی 5
 31 ٪31 33 ٪11 2 ٪13 51 ٪3 1 صدخرو 1
 13 ٪13 12 ٪3 3 ٪13 12 3 3 آراد حکم 3
 35 ٪31 1 ٪13 2 ٪13 15 ٪3 3 طب  1
 12 ٪12 33 ٪15 3 ٪35 23 3 3 آراد ریواده عبدل 3
 25 ٪33 2 3 3 ٪11 35 ٪2 1 آراد ارثح 2
 22 ٪35 3 ٪2 1 ٪12 35 3 3 کیپور 13
 13 ٪21 1 ٪3 1 ٪33 13 3 3 آراد کریم 11
 13 ٪12 2 ٪3 1 ٪32 11 ٪3 1 گور 13
 3 ٪1/13 1 ٪31 3 ٪33 1 3 3 دیوانگاه 12
 13 ٪3 1 ٪3 1 ٪32 13 3 3 کاهک 15
 13 ٪13 3 ٪3 1 ٪11 2 3 3 خسروشیر 11
 2 3 3 ٪55 5 ٪13 1 3 3 زقددرا 13
 13 ٪13 3 3 3 ٪11 2 ٪3 1 البالغ 11
 1 ٪53 3 3 3 ٪33 1 ٪53 3 آراد ترکان علی 13
 1 3 3 3 3 133 1 3 3 رقایری  آراد ارراهیم 12
 13 ٪3 1 ٪22 1 ٪13 2 ٪3 1 آراد شم  33
 3 3 3 3 3 ٪31 1 ٪1/13 1 آراد خلیل 31
 1 ٪53 3 3 3 ٪33 2 3 3 گز رراش آراد عبدل 33
 2 ٪11 1 ٪11 1 ٪31 3 ٪11 1 حطیط  32
 13 ٪22 1 3 3 ٪31 11 3 3 قره قلی 35
 13 ٪3 1 ٪11 3 ٪11 2 3 3 آراد مهر 31
 15 ٪31 2 ٪1 1 ٪11 13 3 3 رامشین 33
 1 ٪33 2 3 3 ٪33 1 ٪33 1 اجدورد 31
 12 ٪3 1 ٪53 3 ٪53 3 3 3 قز 33
 25 ٪2 2 ٪33 2 ٪33 31 ٪2 1 ارارش 32
 11 ٪2 1 ٪13 3 ٪12 3 3 3 کیخسرو 23
 11 ٪31 2 ٪13 3 ٪11 3 3 3 درقدم 21
 13 3 3 ٪1/13 3 ٪13 15 3 3 آراد شم  23

 325 ٪12 123 ٪1/13 32 ٪1/31 511 ٪1/3 13 جم  کل

 .1231های میدانی،  پژوهش: مأخپ 
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 ان زن در شورابه عضویت خویشاونداهالی روستاها  میزان تمایل ـ  6جدول شماره 

 درصد تراکمی درصد  فراوانی عنوان پاسخ ردیف

 1/1 1/1 12 ردون جوا  1

 1/11 3/31 533 تمایل ر  عضویر زنان خویشاوند در شورا دارد 3

 133 1/35 132 تمایل ر  عضویر زنان خویشاوند در شورا ندارد 2

 3 3 2 خطای سیستم 5

 133 133 322 جم  کل

 .1231میدانی، های  پژوهش: مأخپ 

 

حضور زنان در شوراهای روستایی  اموافق ب%( 82)روستاهایی که بیش از حد میانگین اهالی  ـ  9 جدول شمارة

 باشند می

 نام روستا ردیف

درصد تمایل به 

عضویت زنان در 

 شورای روستا

درصد 

باسوادی 

اهالی 

 پاسخگو

درصد سواد 

با تر از 

ابتدایی 

 پاسخگویان

در نظر شورای روستا 

خصوص مشارکت 

 زنان در شورا

 درصد سواد روستا

 ٪31 مخالف ٪53 ٪33 ٪133 دهدو 1

 ٪53 موافق 3 ٪133 ٪133 آراد ارراهیم 3

 ٪33 موافق ٪11 ٪31 ٪32 کاهک 2

 ٪33 مخالف ٪31 ٪11 ٪13 آراد شم  5

 ٪33 موافق ٪51 ٪11 ٪13 آراد حکم 1

 ٪21 مخالف ٪13 ٪53 ٪11 خسروشیر 3

 ٪51 مخالف ٪11 ٪32 ٪11 البالغ 1

 ٪13 موافق ٪32 ٪11 ٪11 مهرآراد 3

 ٪13 مخالف ٪23 ٪13 ٪12 کیخسرو 2

 ٪13 مخالف ٪31 ٪12 ٪12 کیپور 13

 ٪11 موافق ٪2 ٪21 ٪11 تددک 11

 ٪33 مخالف ٪23 ٪13 ٪11 آراد حارث 13

 ٪13 مخالف ٪31 ٪12 ٪11 رامشین 12

 ٪33 مخالف ٪33 ٪13 ٪32 گور 15

 ٪33 موافق ٪31 ٪22 ٪31 حطیط  11

 ٪23 ٪13 ٪11 میانگین 
 موافق       مخالف

33٪        35٪ 

میانگین سواد  

 ٪13روستاها 

 .1231های میدانی،  پژوهش: مأخپ 
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بیشتر ابراز عدم تمایل به مشارکت زنان %( 19)روستاهایی که اهالی آنها از میانگین کل روستاها  ـ  11جدول شماره 

 اند تایی نمودهدر شوراهای روس

 نام روستا ردیف
درصد عدم تمایل 

 مشارکر ر  زنان

درصد سواد ارتدایی و 

 تر پاسخگویان پایین

درصد سواد را تر از 

 ارتدایی پاسخگویان

درصد راسوادی کل 

 روستا

 ٪11 ٪33 ٪33 ٪33 اجدورد 1

 ٪33 3 ٪133 ٪53 آراد ترکان علی 3

 ٪11 3 ٪133 ٪53 گز آراد رراش عبدل 2

 ٪13 ٪13 ٪13 ٪22 قلی قره 5

 ٪33 ٪55 ٪13 ٪21 آراد کریم 1

 ٪13 ٪31 ٪12 ٪31 ایزی 3

 ٪11 ٪33 ٪33 ٪31 صدخرو 1

 ٪15 ٪2 ٪21 ٪31 درقدم 3

 ٪33 ٪23 ٪13 ٪33 آراد حارث 2

 ٪13 ٪31 ٪12 ٪35 کیپور 13

 ٪13 ٪31 ٪12 ٪31 رامشین 11

 ٪23 ٪23 ٪33 ٪31 طب  13

 ٪31 ٪1/33 ٪1/13 ٪23 میانگین 

 .1231های میدانی،  پژوهش: مأخپ 

  

موضوع میزان تمایل ر  عضوویر زنوان در شووراهای روسوتایی در میوان اهوالی روسوتاهای         1نتایج رررسی جداول شماره 

 . تواند فهرسر شود مورد رررسی ر  شرح زیر می

کو  رو  نامزدهوای زن شووراهای      انود  ت شو تمایول دا %( 1/31)لی اکرریر روستائیان مورد مصاحب  قرار گرفت  کر  طور  – 1

 . راشد می« اصالحات»این میزان تمایل ر  نوعی نشأت گرفت  از شرایط سیاسی، اجتماعی کشور در عصر . روستایی رأی دهدد

% 2/13و . انود  قورار داشوت   در مرحلد تردید رأی دادن و یوا رأی نودادن رو  زنوان     %( 1/13)هدوز درصدی از روستائیان  – 3

 . اند اشت ر  عضویر زنان در شوراهای روستایی ندتمایلی 

 .توکیک پاسخ دهددگان ر  این پرسش رر اساس میزان سواد و تحصیالت نیز نتیجد زیر را در پی دارد – 2

آهدگ افزایش درصد موافقین رأی ر  زنان ر  عدوان عضو شورا چددان همبسوتگی معدوی داری را روا سوطح تحصویالت      و 

سوواد تمایول رو      از پاسوخگویان روی  % 33دهود رو  نووعی کو  مورالْ       ح روستاهای مورد رررسی نشان نمیپاسخ دهددگان در سط

. رووده اسور  % 31در حالی ک  این میزان در میان تحصیلکردگان سوطح متوسوط     اند شت عضویر زنان در شوراهای روستایی دا

شوود   یر زنان در شوراهای روستایی مشواهده موی  میزان تمایل ر  عضوعالی اندکی افزایش  سطوح تحصیکردگان در میانفقط 

 . ک  قارل صرف نبر کردن اسر

 . ر  دنبال دارد را ذیلدهددگان ر  پرسش مپکور ر  توکیک روستاهای مورد رررسی نیز نتایج  توزی  پاسخ – 5

رو  عضوویر زنوان در    آراد ترکان و قز در سوایر روسوتاها اکرریور پاسوخگویان تمایول       ورد، علیجدروستای اُ جزر  : او   

  .درج شده اسر 2را ترین درصد این تمایل در روستاهای مددرج در جدول شماره  اند شت شوراهای روستایی دا
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ی مربتی میوان سوطح سوواد اهوالی و نحووه      رائحاکی از آن اسر ک  همگ 3 جدول شمارهمواد رررسی همانگون  ک  ریان شد 

راشد و حتوی روسوتاهایی کو  روا ترین درصود موافقور روا         ای روستایی ررقرار نمیاظهار نبر پیرامون مشارکر زنان در شوراه

سوطح سوواد آنوان از میوانگین سوواد اهوالی روسوتای موورد مطالعو  کمتور           ( را تر از میانگین)اند  حضور زنان در شورا را داشت 

 .اسر

قتصوادی و معیشوتی دارنود کو  قارول      هوای مختلووی را رو  لحوات وضوعیر ا      ول طیفاروستاهای مددرج در این جد: ثانیا  

 .رددی خاصی نیسر دست 

راشودد   در آنها را مشارکر زنوان در شووراهای روسوتایی مخوالف موی      پرسشاهالی مورد % 13روستاهایی ک  ریشتر از : ثالرا  

  دوری از خوانوار جمعیور داشوت  و در فاصول     13دو روسوتای اول کمتور از   . اسور  ،اراد ترکان و قوز  س  روستای اجدورد، علی

ایون روسوتا   . کیلومتری شهر سبزوار و در رخش مرکوزی قورار دارد   11اند ولی روستای قز در فاصل   مرکز شهرستان قرار گرفت 

مالحبو   در آن توری از روسوتاهای مشوار      را توج  ر  مصاحبد حضوری ک  نگارنده را شورای روستائی داشور سویمای سودتی   

 .شد می

دهدودگان متمایول نسوبر     پاسوخ درصد  ،خویشاوندان زن در شوراهای روستاییعضویر  ر در خصوص میزان تمایل  – 1

نان را در خصوص رأی دادن ر  زنان رورای عضوویر شوورای روسوتایی پرسویده روود انودکی        آر  پرسش قبلی ک  میزان تمایل 

 . ددیار ارتقاء می% 31ر  % 31از  افزایش نشان داده و

شووراهای   لی روستاها را درصود اعضوای  هاا یر زنان در شوراهای روستایی در میانمقایس  کلی درصد تمایل ر  عضو -3

 : ای ک   تمایلی دارند نیز حاکی از تضادی عمیق اسر ر  گون  چدینروستایی ک  

از اعضوای  % 13 رنود تمایل ر  عضویر زنوان در شووراهای روسوتایی دا    پرسشاز اهالی روستاهای مورد % 31در حالی ک  

اد داشوتدد کو  موردم روسوتا عضوویر زنوان را در شووراهای        قروستای مورد مطالع  اعت 23روستا از  13تایی در شوراهای روس

شوده متمایول رو  عضوویر خویشواوندان      واق   نبرسدجی از روستائیان مورد% 31ک   اسر ر حالیاین د! تاردد؟ روستایی ررنمی

  !مونث خود نیز در شورای روستا رودند

ریش از میوانگین درصود عودم تمایول عضوویر زنوان در شووراهای         13 شرح مددرج در جدول شمارهروستا ر   13 در -1

مووارد ذیول را   کو   . انود  شووراها نمووده   آن ارراز عدم تمایل ر  مشوارکر زنوان در  %( 12) کل روستاهای مورد رررسی روستایی

 .توان در این مورد ریان نمود می

راشد در حوالی کو  میوانگین اروراز عودم تمایول کول روسوتاهای موورد           می% 23عادل روستا م 13عدم ارزار تمایل این : او   

 . محاسب  شده اسر% 12مطالع  

اسر در حالی ک  میوانگین درصود راسووادی کول روسوتاهای      % 31ها معادل  میانگین درصد راسوادی اهالی این آرادی: ثانیا  

 .یادداشر شده اسر% 32مورد رررسی 

در  دهود  را نشوان موی  % 1/13 هاروسوتا  13ایون  تور پاسوخگویان رو  پرسشودام  در      واد ارتدایی و پایینمعدل درصد س: ثالرا  

پاسوخگویان در ایون    تحصویالت یعدوی سوطح   . راشود  می  %33ررارر  پرسشهمین نسبر ررای کل روستاهای مورد ک   صورتی

 .تر از کل روستاها روده اسر درصد پایین 1/13روستا  13

 :لی رررسی این رخش موارد زیر را در پی دارد ردارراین نتیج  ک 

تمایل ر  عضوویر زنوان رو  طوور کلوی و زنوان خویشواوند خوود          زمان انجام این پژوهش،اکرریر اهالی روستاها در  -1

اسور  « و ایون ناشوی از فضوای سیاسوی اجتمواعی و عملکوردی دورة اصوالحات        داشوتدد طور اخص در شوراهای روستایی  ر 
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دد شووراهای روسوتایی کو  دارای عضوو زن     شوت عضوو زن ندا  رررسوی در زمان انجام این  تی روستاهایی ک  همای ک  ح گون  ر 

 . پدداشتدد رودند را الگوی عملی می

رلکو  زمیدو  را   . اکرریر اعضای شوراهای روستایی را عضویر زنان در شوراهای روسوتایی موافقور چدودانی ندارنود     -3

 . مداسب نمی ریددد

ل ر  عضویر زنان در شوراهای روستایی را میزان فاصل  روستا از شهر همبستگی مربتی ندارد چو  رسوا کو     میزان تمای -2

کو  در   قلوی  روستاهای ایزی، قز، حارث آراد، اروارش، قوره  ر  عضویر زنان در کادر مدیریر روستایی معدل درصد عدم تمایل 

 .تمایل کل روستاهای مورد مطالع  ریشتر اسر میزان عدمراشد از  می% 33و معادل  اند رخش مرکزی واق  شده

توأثیر  ارراز تمایول یوا عودم تمایول رو  مشوارکر زنوان در شووراهای روسوتایی           ر  گمان نگارنده پارامتر دیگری ک  رر -5

ررتوری  رو  شوهر نیوز     «فاصل  نزدیکتر»عامل حتی رر  فضای سدتی ررخی از روستاها ،تی روستاهاسرجود فضای سدّگپارد و می

در شووراهای  راشدد ولوی عودم تمایول رو  مشوارکر زنوان        آراد و قز ک  نزدیک ر  شهر می ، نبیر روستای ایزی و حارثیارد می

 . شود روستاها دیده می اینر  میزان نسبتا  ریشتری در روستایی 

انود روا    ی رووده و یکی از علل عمده تواوت نبر اکرریر اهالی روستاها ک  موافق را مشوارکر زنوان در مودیریر روسوتای      1

اند این اسر کو  در نبرسودجی انجوام شوده      نبر اکرریر شوراهای روستایی ک  مخالور را مشارکر زنان در این مدیریر روده

تمایول  میوزان   مسأل  تأثیر قارل تووجهی در روا  رفوتن   این اند و احتما    روده از اهالی روستا رخشی از زنان نیز طرف نبرسدجی

 .اند داشت  اسر آنها مرد روده ٪21ن در مقایس  را اعضای شوراهای روستایی ک  رال  رر اهالی رر مشارکر زنا

 

 گیری نتیجه

هدوز اکرریر اعضای شوراهای روسوتایی روا مشوارکر زنوان در مودیریر       1231ر  هدگام انجام این پژوهش در سال  

روسوتای موورد رررسوی     23ن مورد پرسوش در سوطح   اند در حالی ک  اکرریر اهالی ک  شامل زنان و مردا روستایی مخالف روده

گانو  متوواوت    23ایون نبرسودجی در سوطح روسوتاهای     . اند اند را حضور زنان در کادر مدیریر روستایی نبر موافق داشت  شده

ضوا  انود و ایون اع   توان گور ک  روستاهای ک  اعضای شوراهای آنها تحصیالت را تر از ارتودایی داشوت    طور کلی می روده و ر 

 .اند اند اظهار تمایل ریشتری ر  مشارکر زنان در مدیریر روستایی نموده شغل غیرکشاورزی نیز داشت 

 

  پیشنهادات

قارل توجهی از تغییرات اجتماعی در این مقول  رستگی ر  رونود تحوو ت اجتمواعی، فرهدگوی و اقتصوادی        رخش. 1 

یعدوی گسوترش   . فزایش سورعر و آهدوگ ایون تحوو ت توصوی  کورد      توان ر  ا این در این قسمر فقط می ردارر کشور دارد و

 .تر مدارس دختران  ایجاد درآمد و شغل مداسب ررای اهالی روستاها، ایجاد مؤسسات فرهدگی در روستاها الوصل سهل

 توانود در تغییور فضوای فرهدگوی روسوتا      کرده روسوتاها خوود موی    های مردم نهاد توسط زنان تحصیل ایجاد سازمان. 3 

تور موردم نهواد در شوهر      هوای قووی   راید توسط نخبگان زن شهری و سازمان حتما  میهای مردم نهاد  لیکن این سازمان. راشدثر مؤ

 .در روستاها تالش نمایددها NGOچدین در جهر ایجاد این  هم آنانحمایر شوند و

وزه مطبوعوات کشوور خوارج    روستاهای فعلی ما ر  د یل گوناگون ک  مجال رحث آن اکدون فوراهم نیسور از حو   . 2 

ی روین   حلقو  موقووده  ردوارراین  ن و زنوان روسوتایی فوراهم اسور     اخوانی درمیان مورد  در حالی ک  پتانسیل و ول  روزنام . اسر
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هوای خیریو  هسوتدد پور شوود و پخوش        هوا کو  سوازمان   NGOتواند توسوط هموان    وجود دارد ک  می اررا  جراید و روستاها

 .د روستایی قطعا  سطح مطالبات واعتماد ر  نو  آنان را افزایش خواهد دادمطبوعات در میان زنان راسوا

تواندود اسوبا  تسوری      هوا نیوز موی    مرکز امور مشارکر زنان ریاسر جمهوری و واحدهای تارع  آن در استانداری. 5 

یق و تقودیر از  جدیود، تشوو  توان از پیشدهاد لوایح قانونی  هم میممشارکر زنان در عرص  مدیریر روستایی شوند و ررای این 

 .رهره جسرهای رادیو و تلویزیونی مداسب  تولید ررنام زنان مدیر روستایی،

 ،راید عرص  مداسبی رورای فعالیور یاردود و روا فعالیور حزروی خوود در انتخاروات شووراها          احزا  سیاسی زنان می. 1 

ر مدیریر روستاها فوراهم نمایدود طبعوا  ایون اقودام      تر زمید  را ررای حضور زنان د دسر کم در روستاهای رزرگتر و پرجمعیر

گیورد   تری ررای فعالیر احزا  سیاسی زنان در سایر انتخاراتی ک  در سوطح ملوی صوورت موی     تواند فضای پشتیبانی مداسب می

 .هماندد ریاسر جمهوری و مجل  شورای اسالمی فراهم نماید
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 منابع و مأخذ
 (Jam Jam onlin-e.ri). جم آنالین جام ITهای  ، حضورزنان در مدیریر پروژه(1232)م ارراهیمی، مری .1

، جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و توأثیر راورهوای اجتمواعی رور آن، مطالعود مووردی       (1223)افراخت ، حسن  .3

 .1223، رهار 1، شمارة 15نامد روستا و توسع ، سال  ای فومدات، فصل روستاهای کوه ای 

 .، مدیریر عمومی، نشر نی، تهران(1235)الوانی، سیدمهدی  .2

 .آذر 31، مقال  زنان و مدیریر روستایی، روزنام  اعتماد، (1233)راقری، شهین  .5

های کشاورزی، مطالعو    مقال  تبیین مشارکر زنان در فعالیر( 1232)؛ صادقی، فخری  روذرجمهری، خدیج ؛ شایان، حمید .1

شرقی و شمال شهرستان ردا ، مجلد مطالعات جغرافیایی مداطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری، موردی دهستان رداجوی 

 .1232سال اول، شمارة اول، تارستان 

 .های مدیریر، انتشارات اشرا ، تهران ، تئوری(1233)پرهیزگار، کمال  .3

و نقش آنهوا در مشوارکر و   ، توسع  روستایی و مشارکر مردمی وضعیر و عملکرد شوراهای روستایی (1232)حامدمقدم  .1

 . توسع  استان خراسان، انتشارات جهاد سازندگی خراسان، مشهد

نامد دوره دکتری،  مدیریر روستایی و نقش آن در توسع  روستاها، نمون  شهرستان سبزوار، پایان( 1233)حمیدیان، علیرضا،  .3

 .دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعد موردی رخش پشر آ  )مشارکر زنان در مدیریر روستایی های  ، رررسی چالش(1221)حیدری مکرر و همکاران  .2

 .، همایش ملی توسع  روستایی گیالن، مجموع  مقا ت(شهرستان زارل

 .3، شماره 1شداسی مشارکر زنان در جامع  معاصر ایران، مجلد پژوهش زنان، دوره  ، آسیب(1233)خلیلی، محسن  .13

 .ریزی روستایی درایران، نشر قوم ، تهران رر ررنام  ای ، مقدم (1232چاپ اول، )رضوانی، محمدرضا  .11

 اصول مدیریر،انتشارات سمر تهران(1212)رضائیان،علی، .13

هوا، سودد زیوررخش     ، معاونر امور دهیواری (1232)ریزی روستایی  ها، دفتر مطالعات وررنام  ها و دهیاری سازمان شهرداری .12

 (.1235و  1233)مدیریر روستایی، ررنامد چهارم 

روستا مطالعو  مووردی    ، نگرش روستائیان ر  توانایی زنان در مدیریر اجرایی(1221)نژاد، لیال  لب، ژال ؛ خانجانیط شادی .15

 .1221های روستایی، سال سوم، شمارة چهارم، زمستان  اده شهرستان لدگرود، مجلد پژوهشیکال  و را پایکروستاهای پلت

 .ایران، تحقیقی از ردیاد مسکن انقال  اسالمی، انتشارات تهران ، مدیریر روستایی در(1211چاپ اول، )طالب، مهدی  .11

هوا و تهدیودها، مجموعو      ، زنان در عرض  مدیریر روستایی ایوران، فرصور  (1223)مالکی، رسول؛ شوکتی آمقانی، محمد  .13

 .1223ریزی توسع  روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد،  مقا ت اولین همایش جغرافیا و ررنام 

 .ها، انتشارات سمر های محلی، مدیریر شوراها و شهرداری ، اداره امور حکومر(1233)مد مقیمی، سیدمح .11

های آموزشی  ، واکاوی موان  مشارکر زنان روستایی در ررنام (1232)آرادی، وحید؛ شم ، علی  اصغر؛ علی زاده، علی میرک .13

 .1232، تارستان 3، شمارة 12و ترویجی، مجلد روستا و توسع  سال 

شداسی در زمید  مشارکر اجتماعی زنان روستایی، روستای اغکدد شهرستان  ، پژوهش جامع (1235)یوسوی آقارین  وثوقی و .12

 .3، شمارة 13نامد علوم اجتماعی، سال  میان ، دو فصل

20. Verma. SB (2007.1.21) Rural managemetn www.GLOBAL in Fowiny 
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