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 چکیده

مشارکت زنان در سطح جامعه و مجامع  اجتماعی و توسعه روستایی –امروزه در حوزه های برنامه ریزی اقتصادی 

در ایی  راسیتا،   . برنید علمی از اهمیت باالیی برخوردار بوده، به طوری که از آن به عنوان هدف و وسیله توسعه نام میی 

ع از توابی  خیورزان در میان زنان روستای  و توزیع پرسشنامه پیمایشی -پژوهش حاضر با استفاده از روش های توصیفی

جهت تعییی   . بر میزان مشارکت زنان در توسعه روستایی پرداخته است ن، به بررسی مولفه های اثرگذارغاشهرستان دام

نفر به عنوان حجم نمونه نهایی مشخص شیده و بیا روش نمونیه گییری      123 ماری با استفاده از فرمول کوکراننمونه آ

بیرای  و  SPSSنیرم افیزار   و عرضه آن ها در فرم اطالعات آمیاری، از   در تنظیم اطالعات .تصادفی ساده برگزیده شدند

شیغل   متغیرهیای  رابطیه بیی    های تحقیق نشان دهنیده یافته .تحلیل یافته ها از آزمون آماری پیرسون استفاده شده است

 .است بودهبا میزان مشارکت  میزان تحصیالت و استفاده از رسانه های جمعی تشکل های زنان روستایی، همسر،

 
 خورزان، توسعه روستایی، زنان روستایی، روستای  زنان روستایی مشارکت: واژگان کلیدی
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 مقدمه - 

در . سعه روستایی، مقوله مشیارکت اسیت  اجتماعی و تو -نامه ریزی اقتصادیهای بره یکی از چالش های اساسی در حوز

است و در حالی که امروزه توسعه روستایی بدون نهادینه شدن زمان حاضر جامعه روستایی ایران با بحران مشارکت رو به رو 

مشارکت امری دور از دسترس تلقی می شود، برای رسیدن به ای  هدف به نظر می رسد که در جوامع محلی پیش شرط ها یا 

 (.71 -76: 1211، و دیگران رضوانی )در اعمال مشارکت باید فراهم شود زمینه های اساسی

در تعریف توسعه . ودتوسعه یاد می ش انسانییکی از عوامل اصلی توسعه، منابع انسانی است که از آن تحت عنوان سرمایه 

در . (09: 1264،لهسیایی زاده )یابید توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش میی  انسانی آمده است که

امعه انسانی به واسطه امکاناتی که برای توسعه فراهم می آورند و خدماتی که به جامعه ای  راستا زنان نیز به عنوان بخشی از ج

امیروزه مطالعیات صیاحظ نظیران      .(144: 1267 چمبیرز، )ارائه می دهند از عوامل موثردر توسعه جامعه محسوب می گردنید 

ر تمیامی عرصیه هیا اعیم از اجتمیاعی،      اجتماعی نشان از آن دارد که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشیارکت فعیال زنیان د   

ل اجتمیاعی، فرهنگیی و انتظیارات متفیاوت     اماما مطالعات اخیر نشان می دهد که عو. اقتصادی، خانوادگی امکان پذیر نیست

به خصوص زنان سرپرست خانوار که عالوه بیر نقیش میادری بایید     ) جامعه از مرد و زن موانع مهمی را بر سر مشارکت زنان

متاسفانه در بسیاری از برنامه  (.7: 1213کتابی و دیگران، ) بوجود آورده است( نیز برای فرزندان خود ایفا نمایندنقش پدری را 

های توسعه نقش اساسی و تعیی  کننده زنان به فراموشی سپرده شده است و ای  خود باعث عدم موفقیت بسیاری از برنامه ها 

باعث کنید شیدن فراینید     شت  نقش زناننادیده انگا. ستایی جهان شده استو پروژه های توسعه علی الخصوص در مناطق رو

الح گرایانه در خصوص توجیه بیشیتر بیه    صخاذ تدابیر هوشمندانه و با هدف قرار دادن راهبردهای اتااما با . شده است توسعه

 (.121: 1211صفری شالی، ) نقش زنان و افزایش مشارکت آنان در فرایند توسعه، می توان به تعدیل شرایط موجود پرداخت

با  .، می توانند به عنوان محور اصلی پیشرفت و توسعه محسوب شوندنقشی که در خانواده ایفا می کنندزنان با توجه به   

زنان نییروی عمیده   . توجه به واقعیت های ملموس جهانی متاسفانه زنان ازموقعیتی نامطلوب در سطح بی  المللی برخوردارند

اهمیت موضوع زنان در ایران به ویژه مناطق روستایی  .توسعه روستا محسوب می شوند حول و منبعی بالقوه برایبرای ایجاد ت

از یک سو با محدودیت امکانات و منابع تولیدی و از سوی دیگر با رشد سریع جمعیت و انبوه بیکاران در فرآیند دستیابی بیه  

ایی در تمامی مراحیل تولیید محصیوالت کشیاورزی و تولییدات دامیی       رشد و توسعه روستایی مواجه می باشد و زنان روست

و دارای ابعیاد مختلیف اقتصیادی،    ، توسعه فرآینیدی اسیت چنید بعیدی     به فعالیت می پردازند به طور کلیدوشادوش مردان 

لخ اسط مرادی) است ودهب، مشارکتی فعاالنه و تاثیر گذار ارکت زنان روستایی در ای  فرآیندمش... ، سیاسی و فرهنگی اجتماعی

بدون شک توجه به مشارکت افراد بویژه زنان و دختران روستایی در مناطق روستایی صحیح تری  و مناسیظ   (.12: 1210زیر،

. در پرتو شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی که در سطوح بی  المللیی و محلیی موجیود اسیت     ،تری  رهیافت به توسعه است

با مروری بر شرایط جامعه ما به طور  .تاریخی، فرهنگی و روان شناختی بستگی دارد، مشارکت به تقویت زمینه های ساختاری

بایستی در زمینه توسعه فرهنگ  مشارکت  .عام و واحد های محلی به طور خاص، می توان به ضعف مشارکت همگانی پی برد

و ارزش های آن  تالش کرد تا افراد آگاه شوند که بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها به مشارکت مثبت و میوثر زنیان در   

غفاری، ) ای  صحیح تری  راه برای رسیدن به موفقیت و پایداری در توسعه است. سطح فردی و در سطح جمعی بستگی دارد

برخیوردار   ی از ای  رو توجه به نقش گسترده زنان روستایی در فرایند توسعه از اهمیت زییاد (. 112: 1209کی هرچگانی، تر

نگارندگان  ،انجام شده است توابع شهرستان دامغاناز  خورزانروستای  سطح درکه پژوهش حاضر به همی  دلیل در . می باشد
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دو بعید   ه مورد مطالعیه در ددر محدو عوامل موثر بر مشارکت زنان در توسعه روستایی ،سعی بر آن داشته اند به بررسی میزان

 .اجتماعی و اقتصادی بپردازند

 

 مبانی نظری - 

در . مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است ی به توسعه، رویکردهای مشارکت1069بویژه از اوایل دهه در سالهای اخیر 

هدفهای بیشتر درباره اهمیت مشارکت، هم به عنوان یک وسیله و هم به عنوان یکی از سطوح ملی و بی  المللی روز به روز 

 عه روستایی امروزه یک امر مهم تلقی شده مشارکت در توس .(41: 1261دیگران،  ملک محمدی و) توسعه، اتفاق نظر پیدا شد

و شکست استراژی های سنتی توسعه و فرض بر ای  است که مشارکت بیشتر، بهتر از عدم مشارکت و مشارکت کمتر است 

(. 330: 1217ازکیا و ایمانی،) روستایی در برنامه های توسعه عنوان می شود مردم مشارکت همهتایی نیز ناشی از عدم روس

های باشد در مورد معنای اصطالحی آن بحثاز حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع به منظوری خاص می 2واژه مشارکت

مفهوم  (.16: 1260علوی تبار، )پذیری دانستو تاثیر ری، فعالیتیتوان جوهره اصلی آن را درگی در مجموع میفراوانی شده ول

های توسعه، و از عملی منفعالنه و خود به ی همکاری به بنیادی اساسی برای برنامهمشارکت در تعاریف جدید از نوعی رابطه

 (.157: 1213دی طلظ، شا)خودی به کنشی فعال و آگاهانه تغییر کرده است

نقش حیاتی زنان در بسیاری از امور مربوط به توسعه، مانند فراهم نمودن امنیت غذایی، پایداری محیط زیست، ریشه کنی  

-خود زنان آن را باور داشته در حالی که نه. روش  گردیده است المللعه اجتماعی برای جامعه بی و توسترل جمعیت فقر، کن

  (.72: 1212عبداللهی، )اندآن را به حساب آوردهو نه دیگران اند 

انطور که مشاهده هم. دهدرا نشان می 3991تا  1001در کشورهای در حال توسعه  ،میزان مشارکت زنان 1جدول شماره 

سهم ایران در  .استپاکستان و ترکیه پایی  ترزنان کشورهای نظیر الجزایر، مصر، مشارکت زنان ایران در بازار کار از ، گرددمی

تحوالت ه تاخر متاسفانه. باشد که رقم بسیار پایینی می باشدمی 1011در سال  6/37و  1019در سال  4/39بی  ای  کشورها 

و در فرایند  فرهنگی و اجتماعی نسبت به تغییرات اقتصادی سبظ شده است تا نقش تعیی  کننده زنان روستایی در جامعه

د اغلظ کشورهای در حال توسعه چندان آشکار نباشد و پوشیده ماندن کار زنان روستایی در ماننتوسعه اقتصادی کشور ما 

تولیدات بخش کشاورزی و اقتصادی جامعه روستایی موجظ بهره مند نشدن آنها از نتایج به دست آمده در برنامه های توسعه 

  (.152: 1201میرترابی و دیگران، ) است

 
 زنان در بازارهای کار کشورهای درحال توسعه میزان مشارکت :  شماره جدول  

 کشور
 میزان مشارکت زنان

 کشور
 میزان مشارکت زنان

1019 1000 1019 1000 

 1/31 6/33 پاکستان 1/36  4/31  الجزایر
 6/26 1/25 فیلیپی  4/25  4/31  برزیل
 5/15 7/6 عربستان 1/29  5/37  مصر
 6/37 5/32 سوریه 6/22  3/23  هند

                                                
  - participation   
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 2/47 4/46 تایلند 7/49  3/25  اندونزی
 2/26 5/25 ترکیه 6/37  4/39  ایران
 1/40 1/41 ویتنام 0/32  0/37  مکزیک

 111: 1217عمادزاده،

 

و 1019هیای  رشد قابل توجه حضیور زنیان در بیازار کیار در بیی  سیال       ،آنچه اهمیت دارد شودگونه که مشاهده میهمان

سهم زنان روستایی در نیروی کار کشورهای جهان سوم به دلیل سنتی بودن ساختار تولید و  .(111: 1217عمادزاده،)است1009

با ای  حال با توجه به ساختار نظیام  . روابط کار، بیشتر از مردان و همچنی  بیشتر از زنان و مردان کشورهای توسعه یافته است

چک و متوسط و مزارع خانوادگی که عمده نیروی کار آن هیا  های بهره برداری کشاورزی کشور و تسلط بهره برداری های کو

را زنان و کودکان بدون مزد تشکیل می دهند، هنوز آمار رسمی و جامعی از میزان مشارکت آن ها در مراحل گونیاگون تولیید   

 (.152: 1201میرترابی و همکاران، ) در دست نیست

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله تحقیقات صورت گرفته در مورد مشارکت زنان می

 ارزش یابی طرح تسهیلگران زن روستایی در ایجاد ارتباط دو» در مقاله  ،(1211)خدیجه بوذر جمهری و فریده نایظ .1

سویه و افزایش مشارکت زنان روستایی در عرصه های مختلف توسعه روستایی در دهستان مازول شهرستان 

که ای  طرح در افزایش میزان مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی موثر  به ای  نتیجه دست یافته اند« نیشابور

ی با نیازهای ت دوره آموزشی و ترویجبقاز علل عمده آن سطح سواد پایی  زنان روستایی و عدم مطا. نبوده است

 (.16-70: 1211بوذر جمهری و نایظ،  )واقعی آنان می باشد

موانع عملی مشارکت  ،«بررسی مشارکت اقتصادی زنان روستایی» در مقاله  ،(1214)عبدالعلی لهسایی زاده و دیگران .2

نتایج تحقیقیات او  . زنان در عرصه های مختلف فعالیت اقتصادی در روستاهای فارس را مورد توجه قرار داده است

زی و عمیدتا کشیاور  )نشان می دهد که با افزایش تحصیالت زنان تماییل آنیان بیه انجیام دادن کارهیای اقتصیادی       

کمتر می شود در نتیجه مدل نهایی تحقیق او نشان دهنده آن است که قوی تری  متغیر تبیی  کننده تغییرات ( دامداری

 .میزان مشارکت اقتصادی زنان، نگرش آنان نسبت به شغلشان می باشد

بیه   ،«روسیتایی هیای  بررسی عوامل موثر بر نقش اجتماعی زنیان در فعالییت  » هادی ویسی و محمد بادسار در مقاله .3

های خانوادگی، موثرتری  دهد که ویژگینتایج تحقیق نشان می. اندهای اجتماعی زنان روستایی پرداختهبررسی نقش

ویسیی و بادسیار،   )های فیردی در رتبیه دوم قیرار دارد   کنند و ویژگیهایی است که زنان ایفا میعامل در تبیی  نقش

1214 :10-43.) 

امل فرهنگی و اجتماعی مرتبط بیا مییزان مشیارکت زنیان روسیتایی در امیور و مسیائل        عو » در مقاله صفری شالی .4

به بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روسیتایی در مسیائل و    ،«خانوادگی و اجتماعی

تحقییق نشیان میی     هاییافته. پرداخته است( اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)امور خانوادگی و فرا خانوادگی

درصد از زنان، میزان مشارکت کم یا پایی  در مسائل و امور خانوادگی و فرا خانوادگی داشیته   31دهد که در حدود 

 (. 171-126: 1216شالی، )درصد از زنان میزان مشارکت باالیی داشته اند 35و در مقابل حدود 

با توجه به تعهدات . مرد در آن لحاظ شود اد اعم از زن وکه مشارکت تمامی افرتوسعه پایدار در صورتی محقق می شود 

از فصل نهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر  111و محقق ماده  3915ما نسبت به اهداف توسعه هزاره سوم تا سال 
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رسیدن همه در واقع . ه ما موظف به توجه بیشتر به زنان، خصوصا زنان توانمند و متخصص هستیممعارتقای نقش زنان در جا

جوامع در حال توسعه به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیازمند 

علوی تبار، )سازندگی جوامع نقش بسزایی دارند که درباشند شناخت استعدادهاست که یکی از ای  استعدادهای موثر، زنان می

1260 :40.) 

 

 تحقیق فرضیه های -2

 :فرضیه های ای  پژوهش به قرار زیر می باشند

 ؛دارد دوجو معنا دار رابطه روستایی مشارکت زنان شغل همسر وبی   به نظر می رسد -1

 جود دارد؛و معنا دار رابطه و مشارکت زنان تشکل های زنان روستاییبی   به نظر می رسد -3

 ؛ود داردوج معنا دار زنان رابطه ان تحصیالت زنان و مشارکتمیزبی   به نظر می رسد -2

 .دوجود دار معنا دار رابطه جمعی و مشارکت زنان ارتباط استفاده از رسانه های میزان بی  به نظر می رسد -4

 

 مواد و روش ها -4

. پیمایشی می باشد –رفته در ای  پژوهش نیز توصیفی پژوهش حاضر از حیث روش شناسی کمی و روش به کار 

حجم جامعه . هندتشکیل می د شهرستان دامغاناز توابع  خورزان یسال روستا 15جامعه آماری مورد مطالعه را زنان باالی 

ساده مطالعه و انتخاب  نمونه گیری تصادفیبه صورت  که افراد مورد مطالعه ،نفر می باشد 123برابر با  آماری مورد مطالعه

ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است که بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، اینترنتی در ارتباط با موضوع  .شدند

برای تعیی  روایی از آزمون . انجام شده است SPSS محاسبات ای  تحقیق با استفاده از نرم افزار. تحقیق تهیه گردیده است

با مناسظ بودن ضریظ آلفای کرونباخ نسبت به مناسظ بودن ابزار تحقیق اطمینان  و اخ استفاده شده استآلفای کرونب

  .حاصل شد

 

 عیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعهموق -5

 جنوبکیلومتری  36روستا در  ای  .در استان سمنان می باشد شهرستان دامغان امیرآبادبخش توابع  از خورزان روستا

 1209و بر پایه سرشماری سال  گرفته استقرار  رستاق قهابدهستان در  خورزان روستا. واقع شده است شهرستان دامغان

در  ی مذکورروستا .می باشدنفر  391در ای  روستا برابر با  جمعیت زنانکه  ،نفر بوده است 201برابر با جمعیت آن 

  .شغل بیشتر سکنه آن کشاورزی است .است  قرار گرفته حس  آبادهمسایگی نزدیک با روستای 

 

 یافته های پژوهش -6
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برنامه شهرستان دامغان قرار گرفته است لذا از لحاظ موقعیت جغرافیایی در نزدیکی  همانگونه که اشاره شد روستا خورزان

و از  روستا برگزار گردیده است سطح و اقتصادی توسط سازمان ها و ارگان های فعال درهای مختلف آموزشی، اجتماعی 

بررسی ویژگی . ی س  پاسخگویان را نشان می دهدتوزیع فراوان 3شماره جدول  .مشارکت زنان در آنها استفاده شده است

درصد در گروه  2/22، 15-35درصد از افراد در گروه سنی  7/19 که می دهدهای جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه نشان 

 .دارندسال قرار  45درصد در گروه سنی باالتر از  0/13و  27  -45درصد درگروه سنی   3/42 ،37-25سنی 

 
 پاسخگویانوضعیت فراوانی :  شماره ولجد

 سال 45باالتر از  45-27 25-37 35-15 طبقات
 37 16 76 31 فراوانی

 0/13 3/42 2/22 7/19 درصد

 

شیغل  متغییر هیای مسیتقل     سی رابطه بی  دو متغییر وابسیته و نتایج بدست آمده از برر 5الی  3همچنی  در جدول شماره 

کیه بیرای بررسیی     .، میزان تحصیالت و میزان استفاده از رسانه های جمعی ارایه شده استهمسر، تشکل های زنان روستایی

 .همبستگی بی  دو متغییر از آزمون پیرسون استفاده شده است

 
 روستایی نتایج آزمون ضریب همبستگی بین شغل همسر و مشارکت زنان  :3جدول شماره 

 شغل همسر
 سطح معناداری ضریظ همبستگی

361/9   923/9  

 

نتیایج  . ضریظ همبستگی پیرسون استفاده شده است به منظور بررسی رابطه بی  شغل همسر و مشارکت زنان روستایی از

از ضریظ آلفا  کمتر که 923/9و سطح معناداری برآورد شده  361/9 بدست آمده نشان می دهد ضریظ همبستگی بدست آمده

نتایج نشان دهنده ای  است که رابطه معناداری بی  شغل همسر و میزان مشیارکت زنیان روسیتا میورد      .ی باشدم درصد 95/9

 ییک  فیرض  بنیابرای  . بنابرای  میتوان به ای  نتیجه دست یافت که بی  دو متغیر ذکر شده رابطه وجود دارد. العه وجود داردمط

 .ما رد می شود صفرتحقیق تایید و فرض 

 
 ستاییرو و مشارکت زنان تشکل های زنان روستایینتایج آزمون ضریب همبستگی بین   :4شماره جدول 

 روستاییتشکل های زنان 
 سطح معناداری ضریظ همبستگی

316/9   999/9  

 

ه شیده  دضریظ همبستگی پیرسیون اسیتفا  و میزان مشارکت زنان نیز از  تشکل های زنان روستاییبرای بررسی رابطه بی  

. است 999/9و سطح معنا داری برآورد شده  316/9 نتایج ضریظ همبستگی نشان داد که ضریظ همبستگی بدست آمده .است
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در نتیجه سطح معناداری بسیار پایی  بی  تشکل های زنان  .درصد می باشد 95/9از آلفا  کمتربا توجه به اینکه سطح معنا داری 

 .روستایی و میزان مشارکت زنان وجود دارد

 
 ستاییرو و مشارکت زنان میزان تحصیالتنتایج آزمون ضریب همبستگی بین :  5 جدول شماره

 میزان تحصیالت
 سطح معناداری همبستگیضریظ 

205/9   914/9  

 

نتیایج بدسیت   . رابطه بی  میزان تحصیالت و مشارکت زنان از ضریظ همبستگی پیرسون استفاده شده استبرای بررسی  

 وردبیرآ  یو سطح معنادار205/9که ضریظ همبستگی بدست آمده  ،آمده بی  دو متغیر مورد بررسی نشان دهنده ای  امر است

کیه   میی دهید  نتایج نشیان   .می باشد درصد 95/9است و با توجه به سطح معناداری بدست آمده که کمتر از آلفا  914/9 شده

و میزان تحصیالت ارت دیگر بی  متغیر به عب .مشارکت زنان روستایی وجود دارد رابطه معناداری بی  میزان تحصیالت زنان و

 .معنی داری وجود دارد همورد مطالعه رابط منطقهمیزان مشارکت زنان روستایی 

 
 ستاییرو نتایج آزمون ضریب همبستگی بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت زنان  :6جدول شماره 

 میزان استفاده از رسانه های جمعی
 

 سطح معناداری ضریظ همبستگی

503/9   930/9  

 

متغییر قبیل از    2و میزان مشارکت زنان روستایی نیز ماننید  به منظور بررسی رابطه بی  میزان استفاده از رسانه های جمعی 

نتایج آزمون پیرسون  بی  میزان استفاده از رسانه های جمعی و مییزان مشیارکت زنیان در    . ضریظ پیرسون استفاده شده است

می باشد  930/9ورد شده عنا داری برآو سطح م 503/9 محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که ضریظ همبستگی بدست آمده

بنیابرای  از بررسیی   . بر ای  مبنا فرض یک ما نیز تایید و فرض صفر رد می شود. درصد می باشد 95/9که کمتر از مقدار آلفا 

 بر سیطح مییزان  .... و نتایج میتوان به ای  نتیجه دست یافت که میزان باالی استفاده از رسانه های جمعی مانند تلویزیون، رادیو

و ای  ارتباط به صورت خطی و مستقیم است یعنی با افیزایش مییزان اسیتفاده از وسیایل      گذار بوده استمشارکت زنان تاثیر 

بنابرای  با افزایش نمره میزان استفاده از رسانه های . ارتباط جمعی میزان مشارکت زنان روستایی افزایش یافته است و بالعکس

 .جمعی باید شاهد افزایش مشارکت زنان هم بود

 

  یرینتیجه گ -7

وسعه را تا جایی که برخی صاحبنظران، ت. همپا و همدوش توسعه مطرح می شودیتی که یافته به دلیل اهممشارکت امروزه 

مشارکت را هیدف و وسییله    در توسعه پایدار. دبرنمی و به طور جایگزی  به جای یکدیگر به کار مترادف مشارکت می دانند 

امروزه نقش زنان روستایی، به عنوان اهرم هیای  . توسعه می شمارند و به عنوان حلقه گم شده فرایند توسعه از آن نام می برند

بسیار حائز اهمیت است، زیرا زنان روستایی به عنوان یکیی از عناصیر مهیم در اقتصیاد      جامعه روستایی پیش برنده یمهم و 
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ولی متأسفانه آمیاری کیه در   . ب می شوند و سهم قابل مالحظه ای از نیروی کار را به خود اختصاص داده اندروستایی محسو

رابطه با میزان فعالیت های زنان ارایه می شود بسیار پایی  تر از حد واقعی است چرا که فعالیت هیای خانیه داری و کارهیای    

موثر بر مشارکت زنیان در  که بررسی عوامل  مورد مطالعهوجه به هدف در ای  پژوهش بات. بدون دستمزد آنان منظور نمی شود

، مشارکت زنان روستایی را به عنوان ه استبود استان سمنان در از توابع شهرستان دامغان خورزاندر روستای  توسعه روستایی

سیطح سیواد و مییزان    ، روسیتایی تشکل های زنان شغل همسر،  مانند عواملیم ومتغیر وابسته در ای  پژوهش در نظر گرفته ای

بیرای سینجش رابطیه بیی       .تحصیالت و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی را به عنوان متغیر مستقل در نظیر گرفتیه شید   

که رابطه معناداری بیی    دهدنتایج تحقیق نشان می .متغیرهای مستقل و وابسته از ضریظ همبستگی پیرسون استفاده شده است

زنان تحصیالت و میزان استفاده از رسانه های جمعی با متغیر میزان مشارکت تشکل های زنان، سطح  همسر،شغل مولفه های 

  .در منطقه  مورد مطالعه وجود دارد

توسعه ای برابر و پاییدار در جامعیه    رسیدن به می توان گفت با توجه به تحقیقات انجام شده در ای  زمینه و نتایج ای  تحقیق

بررسیی موانیع    ، اکثیر پژوهشیگران توسیعه   به زعیم . امری دست نیافتنی خواهد بود در نظر داشت  زنان روستایی کشور بدون

 .ورندشمار می آدر جوامع به رسیدن به توسعه روستایی مطلوب الزامات  از را روستاهامشارکت زنان در 

می  اتی به شرح زیر ارایهکت زنان روستایی کشور پیشنهادبر مبنای دستاوردهای ای  تحقیق و به منظور افزایش مشاردر پایان  

 :شود

 .فراهم نمودن بستر مشارکت زنان در سطح روستا از طریق گسترش دسترسی به وسایل ارتباط جمعی -1

وجود چنی  تشکل هیایی باعیث   (. به ویژه در قالظ تعاونی ها و انجم  های زنان) ایجاد و تقویت تشکل زنان روستایی -3

 .می گردد و بخصوص جامعه روستایی جامعه سطح مشارکت های اجتماعی و اقتصادی درگسترش 

مردان روستا نسبت فرهنگ سازی مشارکت در سطح روستا با توجه به سنتهای حاکم بر منطقه و تالش برای تغییر نگرش  -2

 .زنان  ربه مشارکت بیشت

ی درک و شیناخت بهتیر فرهنیگ    بیرا  روسیتایی  زنان موزشی متناسظ با سطح سواد و تحصیالتآبرگزاری کالس های  -4

  .مشارکت
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Study of Women Participation extent in Rural Development 

 

Abstract 

Today in the area planning - economic, social and rural development,women's participation in society and 

Scientific Societies been of utmost importance, so that is known as a goal and a Instrument development.in this 

context,the present study by using of methods descriptive – survey,questionnaire distribution among women 

Khurzan rural of city Damghan functions, to the investigate  the extent of women's participation in the rural 

development.For determine statistical sample by using Cochran formulas132 person as a final sample size 

determine and by using simple random sampling selected.In the regulation information and presented in the form  

statistical data,used of SPSS software.for the analysis  findings  used  of Pierson Statistical test also.The findings 

research shows correlations between variables husband occupation,rural women's associations,education and  

mass media with rate participation. 
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