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 چكيده

بايـد  جغرافيـايي  اي از شـرايط اقتصـادي و    در مكاني خاص بـا مجموعـه   محصور اين ذهنيت كه روستا فضايي است
كـه در   ييفضـاي روسـتا  ي از تر شناخت عميق هاي روستايي به ويژگيبراي درك بهتر  مورد تجديد نظر قرار گيرد.

ر ديگـ هـاي روسـتايي هماننـد     خوبي قابل درك باشد، نياز اسـت. مكـان   آن روابط اجتماعي و مناسبات جنسيتي به
هـا، عقايـد و    شدت جنسيتي هستند و تمامي رفتارها و عملكردها بازتابي از نگرش هاي جغرافيايي فضاهايي به مكان

ها و وظايف دو جنس است. پـژوهش حاضـر بـا تكيـه بـر تحليـل جنسـيتي         هاي در خصوص جايگاه و نقش ديدگاه
روش  ش به كار زنان و مشـاركت آنـان اسـت.   دنبال شناخت تأثير فضاهاي جغرافيايي حاكم بر روستاها بر نوع نگر به

ساخته گـردآوري شـده اسـت.     ها از طريق پرسشنامة محقق به كار رفته در تحقيق، پيمايشي ـ توصيفي است و داده 
 93/0هاي مربوط به مشاركت زنان، با رقـم   براي گويه 88/0پايايي پرسشنامه با آلفاي كرونباخ محاسبه شد و با رقم 

مورد تأييد قـرار گرفـت. جامعـة آمـاري      براي نگرش زنان به كار خود، 90/0به كار زنان و با رقم براي نگرش مردان 
تحقيق، زنان و مردان ساكن در روستاي دهستان مريـدان از توابـع شهرسـتان لنگـرود و دهسـتان هـولي از توابـع        

نفر از شهرستان پاوه از طريـق   106نفر از شهرستان لنگرود و  124اند. از مجموع جامعه آماري، شهرستان پاوه بوده
نشـان داد كـه تفـاوت     SPSS هـا در  انتخـاب شـدند. نتـايج و تحليـل آزمـون      طور تصادفي سـاده  فرمول كوكران به

شـان وجـود    شان به حقوق اجتمـاعي و وظـايف   هاي لنگرود و پاوه در خصوص نگرش داري بين زنان شهرستان معني
هاي آموزشي، تمايل و نگرش مثبـت   خود، تمايل زنان به شركت در كالسدارد. همچنين بين نگرش مثبت زنان به 

عـالوه بـر    درصد رابطه مثبت و معني داري وجـود دارد.  99مردان به فعاليت زنان با متغير مشاركت زنان در سطح 
شـد.  داري بين نگرش مثبت مردان به فعاليت زنان در بين دو شهرستان ديده  درصد تفاوت معني 99اين، در سطح 

شـود ـ    بودن محيط جغرافيايي دو منطقة مورد مطالعه ـ كه منجر به دو نوع معيشت متفاوت مـي   باتوجه به متفاوت
 شود. هاي موجود در مورد كار و مشاركت زنان، تأييد مي فرضيه پژوهش مبني بر تفاوت در نگرش
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 مقدمه 

هاي اخير توجه به مسائل زنان در جغرافياي روستايي افـزايش يافتـه اسـت. موضـوعات      در سال

شود  انگيزي در مورد مناسبات جنسيتي در فضاهاي روستايي در اين قالب مطرح مي بسيار بحث

شـود. بـا وجـود ايـن،      ماهيت و داليل بروز نابرابري جنسيتي در اين مناطق تبيين ميو در آنها 

مطالعات اندكي در مورد چگونگي بروز رفتارهاي جنسيتي در جوامع روستايي در كشور صـورت  

تـري را از   تواند فهم عميق گرفته است. بايد توجه داشت كه تحليل جنسيتي خود به تنهايي مي

دست دهد. از طريق تحليل جنسيتي موضـوعات   ماع در فضاي روستايي بهساختار جنسيتي اجت

گيرد و امكان مطالعة وضعيت موجود از منظر مسائل جنسيتي فراهم  اجتماعي مورد نقد قرار مي

هـا و مفــاهيم فرهنگـي دربـاره حقــوق و     ايـن نــوع نگـرش در واقـع معــرف ديـدگاه     گـردد.  مـي 

هاسـت. بنـابراين تحليـل     امل اين حقوق و مسـئوليت هاي زنان و مردان و چگونگي تع مسئوليت

دهند، بـه عبـارت    دهد كه زنان و مردان چه كارهايي را به چه دليل انجام مي جنسيتي نشان مي

تقسيم كار بين دو جنس و نحوه دستيابي نسبي آنـان بـه منـابع و منـافع بـه      ديگر بيانگر نحوه 

ن و علـت ظهـور ايـن نيازهـا را روشـن      دست آمده است و همچنين نيازهاي خاص زنان و مردا

شود  گذاري نمي طور برابر ارزش سازد. اين تحليل از اين رو مهم است كه كار زنان و مردان به مي

)Jafari , 2005, 247   هـاي اجتمـاعي،    ). در واقع تحليل جنسيتي بين عوامـل مـذكور و ويژگـي

ا يا الزامات براي بهبود شـرايط  ه اقتصادي، فرهنگي، جغرافيايي و سياسي از طريق تبيين فرصت

سازد. زماني كـه ايـن اطالعـات بخـوبي شـناخته و گـردآوري        برابري جنسيتي ارتباط برقرار مي

ريزي روسـتايي حسـاس    مناسب در توسعه (براي مثال برنامه شوند، امكان دستيابي به راهبردي

 شود. به جنسيت) براي رسيدن به برابري جنسيتي فراهم مي

آيد. جغرافياي  ساختار هر جامعه، از عوامل مهم در ساخت مكاني به شمار ميبدين ترتيب 

ي محيطي، اقتصادي و اجتماعي، مكان را به نواحي خاص و منحصر به ها مدرن با تكيه بر پديده

شخص، زمان و عمل آگاهانه با يكديگر بخش واحدي را تشكيل سازد كه در آن  فردي بدل مي

پذير كه  ). از نظر ماسي، مكان به عنوان فرايندي متغير و انعطاف164، 1386 دهند (خاني، مي

شود و داراي ساختار اجتماعي است در نظر گرفته  از نظر تاريخي شامل موقعيت خاصي مي
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در مطالعات جنسيتي روستايي، شكل غالب هويت زنانه در جوامع  .)Massy, 1994( شده است

 ). Asztalos Morell, 2008ند خورده است (همسر كشاورز بودن پيو زراعي با نقش سنتي

گذارد، در دو فضاي جغرافيايي  از آنجا كه فضاهاي جغرافيايي بر روي نوع معيشت اثر مي

برداري متفاوت از زمين را مشاهده كرد كه هر دو  توان دو كاركرد اقتصادي و بهره متفاوت مي

گذارند. روابط جنسيتي نيز از اين امر  ناگزير بر مناسبات اجتماعي و رفتارهاي انساني تأثير مي

رود كه در دو محيط جغرافيايي متفاوت، نوع نگرش و  مستثني نيست و بنابر اين انتظار مي

شده بر حسب  مناسبات جنسيتي با يكديگر متفاوت باشند. اين وضعيت گاه بازار كار تفكيك

نان و مردان در اشتغاالت كه ز گيرد شكل ميآورد. اين بازار زماني  وجود مي جنسيت را به

 .)Negrey and Rausch, 2009يابند ( متفاوتي حضور بيشتري مي

كننده فضاهاي جنسيتي  نوع معيشت، اشتغال و اقتصاد حاكم بر منطقه از عوامل اصلي خلق

كارگيري نيروي  رسد فعاليت كشاورزي كه مستلزم به اي كه به نظر مي آيد، به گونه به شمار مي

بعضاً نيروي كار خانوادگي است، نه تنها در فصل كار بلكه تقريباً در تمام فصول سال انساني و 

وجود آورندة  كند. اين امر به هاي وابسته به آن مي زنان را به نوعي درگير كشاورزي و فعاليت

تري دارند و  شكلي از روابط جنسيتي است كه در آن زنان آزادي، اختيارات و نقش فعال

در چنين  كه شود. بايد در نظر داشت شان فراهم مي ينة مشاركت مؤثرتري برايخود زم خودبه

هاي  هاي زنان مثبت است. در مقابل، برخي ديگر از فعاليت اي نگرش مردان نيز به قابليت جامعه

مقايسه با كشاورزي، كمتر به نيروي كار زنان نياز دارد،  اقتصادي در روستاها وجود دارد كه در

توان از دامداري نام برد كه به ويژه نوع شباني آن را عمدتاً مردان انجام  له ميكه از آن جم

گيرد و اين امر نه تنها  الشعاع فضاي مردانه قرار مي دهند. در چنين محيطي، نقش زنان تحت مي

بر نگرش مردان به حقوق و وظايف زنان تأثير دارد، بلكه نگرش زنان به خودشان را نيز مغشوش 

 بينند. زنان خودشان را در موقعيت تابع و منفعل مي كند و مي

گيري اين مناسبات بر آن شديم كه دو منطقة  براي سنجش تأثير فضاي جغرافيايي بر شكل

متفاوت جغرافيايي با دو كاركرد معيشتي و فرهنگي مختلف را انتخاب كنـيم. دو منطقـة مـورد    

و دهسـتان هـولي شهرسـتان پـاوه     نظر مناطق روستايي دهسـتان مريـدان شهرسـتان لنگـرود     
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 در اين مناطق در پي پاسخ به سئواالت زير بوديم: .هستند

دهسـتان مريـدان و    -شهرسـتان لنگـرود    آيا بين نگرش مردان به فعاليت زنان در دو )1

 داري وجود دارد؟ شهرستان پاوه ـ دهستان هولي تفاوت معني

شان در دو شهرسـتان   هاي فعاليت ها و داري بين نگرش زنان به توانايي آيا تفاوت معني )2

 لنگرود ـ دهستان مريدان و شهرستان پاوه ـ دهستان هولي وجود دارد؟

آيا بين مشاركت زنان در شهرستان لنگرود ـ دهستان مريـدان بـا مشـاركت زنـان در       )3

 داري وجود دارد؟ شهرستان پاوه ـ دهستان هولي تفاوت معني

هـاي   تمايـل زنـان بـه شـركت در كـالس      اي بين نگرش زنان بـه خـود،   چه نوع رابطه )4

هـاي اجتمـاعي و    آموزشي ارتقاي مهارت، تمايل مردان به مشاركت زنـان در فعاليـت  

 نگرش مردان به فعاليت زنان با متغير مشاركت زنان وجود دارد؟

 

 پيشينة پژوهش

 ه، عمدتاً موردو نقش آنها در فرايند توسعجهان سوم كشورهاي در زنان روستايي توجه به 

غفلت قرار گرفته است و در صورت توجه به اين مقوله، صرف توجه به زنان و ناديده انگاشتن 

جامعه باور نداشتن  شود. هاي با محوريت زنان مي كاركرد و نقش مردان موجب شكست پروژه

ها به روابط و مناسبات  اندركاران برنامه توجهي دست به اهميت نقش بانوان و بي روستايي

اي، غيرفعال و  شود كه در اغلب اين كشورها، زنان روستايي عناصري حاشيه موجب ميجنسيتي 

هاي نوين، توزيع عادالنة درآمد، ارتباط با بازار مندي از آموزش غيرمولد قلمداد شوند و در بهره

گيري در سطوح خرد و كالن، همچنان در حاشيه قرار كار و در يك كالم در مشاركت و تصميم

شده در جهان نيز مؤيد اين واقعيت است كه دليل عمدة  ياري از مطالعات علمي انجامگيرند. بس

هاي جنسيتي موجود در فضاهاي جغرافيايي هاي روستايي، غفلت از نقشناموفق بودن پروژه

 ). 1390است (خاني، 
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تـري در   ويژه در جوامع روستايي، زنان روز كـاري طـوالني   در كشورهاي در حال توسعه و به

) 1991( 1هاي بيشتر و اوقات فراغت كمتري دارند. گابريل قايسه با مردان دارند. آنها مسئوليتم

) بـه ايـن   1991( 2گويـد و وات مـور   ساعت كار زنان در مزارع كشاورزي افريقا سخن مـي  16از 

تفـاوت انـدكي در   نظر از اينكه حجم كار كشاورزي زنان چقدر اسـت،   نكته اشاره دارد كه صرف

مشاركت ديگر افراد خـانواده در كارهـاي خـانگي در جوامـع مختلـف وجـود دارد. طبـق        ميزان 

كننـد؛   اين كشورها، زنان نقشي حياتي در اجتماعات روسـتايي ايفـا مـي    شده در تحقيقات انجام

هاي كشاورزي و بعضاً دامـداري، كسـب درآمـد از توليـدات جـانبي و      دار انواع فعاليتآنان عهده

 Momsen and Townsend, 1987; Brydon( با دستمزدهاي ناچيز هسـتند اشتغال در مشاغل 

and Chant, 1989; Ozbay, 1990; Moghadam, 1993, 1996; Hemmasi, 1994; 

Sharoni, 1997; Prorok and Chhokar, 1998; Reed, M. G. 2003; Kaur and Sharma, 

1991; Unnevehr and Stanford, 1985( .اي در  همچنـان بـا موانـع عمـده     با وجود اين، زنان

رو  عنوان نيروي عمده اجتماعي و اقتصـادي در توسـعه روسـتايي روبـه     شان به ايفاي نقش بالقوه

گـذاري شـده و از   هستند. واقعيت اين است كه توانايي آنان بسيار كمتر از آنچـه هسـت، ارزش  

ه به درستي استفاده نشـده  هاي زنان روستايي براي ساختن زندگيِ خود، خانواده و جامع توانايي

 ).  Koeing, Saifuddin, Bazle, and Mozumder, 2003( است

اي كه زنان را احاطه كرده، سبب شده  شرايط بسيار متفاوت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

انداز موقعيت زنان و نحوه  رو چشم دستي را تشكيل ندهند. از اين هاي يك است كه آنان گروه

اقتصادي آنان در كشوري مانند ايران اساساً با در نظر گرفتن عوامل  مشاركت اجتماعي و

هاي خاص برگرفته از الزامات  شود. سنت هاي موجود تفسير مي فرهنگ جغرافيايي حاكم و خرده

ها و نواحي گوناگون متفاوت است.  هاي مختلف، استان تيهاي جنسيتي در بين مل ناشي از نقش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Gabriel 

٢. Whatmore 
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ف جغرافيايي حاكم بر اين نواحي و نيز پيامد آن ـ يعني شرايط دليل شرايط مختل اين امر به

هاي  متفاوت اقتصادي ـ است كه از نظر نحوه مشاركت در امور كشاورزي و ساير فعاليت

 سازد.  اقتصادي و اجتماعي ناگزير وضعيت خاصي را براي زنان فراهم مي

شود  روستايي، تالش ميدر نوشتار حاضر، ضمن شرح مناسبات و روابط جنسيتي در مناطق 

ـ بر نحوه مشاركت زنان و  تا نحوه اثرگذاري فضاهاي روستايي ـ كه عمدتاً فضايي مردانه است

هايي كه به  كارآمد بودن اين مشاركت تحليل شود. در نخستين گام، مروري گذرا بر پژوهش

 و سپسپردازد، خواهيم داشت  نوعي به ساختار مناسبات جنسيتي در مناطق روستايي مي

اي هاي ميداني پژوهش نگارندگان در دو منطقه روستايي جلگهشود بر پايه يافتهتالش مي

دهستان مريدان) و كوهستاني در استان كرمانشاه (شهرستان  –شمال كشور (شهرستان لنگرود 

هاي  هاي مربوط به نقش دهستان هولي)، اهميت، جايگاه و نقش مناسبات و نگرش -پاوه

 وه مشاركت زنان و ميزان اثربخش بودن آن ارزيابي گردد. جنسيتي بر نح

) در مطالعاتش در خصوص مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي در 1970( 1استر بوزروپ

كند.  هاي مشاركت زنان در ساختارهاي گوناگون اقتصادي تأكيد مي حال توسعه، بر تنوع ويژگي

برد.  ي تنوع رفتارهاي اقتصادي زنان نام مياو از عوامل فرهنگي و محيطي به عنوان داليل اصل

وي در مطالعاتش الگوهاي مشاركت زنان را در كشاورزي، تجارت، خدمات، صنعت و ديگر 

 هاي تخصصي معرفي كرده است.  حرفه

اش درباره همسران كشاورزان نشان داد كه چگونه طيف  ) در مطالعه1986( 2وات مور

كه امور مربوط به  شود، در حالي دست اين گروه انجام ميهاي خانگي به  اي از فعاليت گسترده

دهند مهم قلمداد  هاي خانگي و كارهايي كه زنان در خصوص مزرعه انجام مي بازتوليد و فعاليت

 يابد. شود، و اگر چه اين امور حياتي است اما به اندازه كار خود كشاورزان اهميت نمي نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Ester Bosrup 

٢. Watmore 
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اش در خصوص روابط جنسيتي در مناطق روسـتايي، بـر اهميـت     ) در مطالعه1987( 1ليتل

و  دارد هاي تئوريك در جغرافياي روستايي تأكيد گيري ساختار نگرش گونه مناسبات بر شكل اين

هـاي رايـج در خصـوص ماهيـت و اهميـت نظـام        هاي خانگي زنان به بحث ضمن اشاره به نقش

گيرد كه ويژگي نواحي روستايي  پردازد. وي نتيجه مي ها مي قشگيري اين ن مردساالري در شكل

گيـري و قـدرت    شان و كمبود منابع همراه بـا جهـت   ـ به ويژه اندازه آنها ـ دور از دسترس بودن 

 اي بر نقش و نيز روابط جنسيتي دارد.  العاده بيني) روستايي، تأثير خارق ايدئولوژي (جهان

نقش زنان به عنوان  هاي مربوط به در خصوص نگرش ) در مطالعاتش1989(ديويس -فاين

ها در تثبيت نابرابري و رفتارهاي  تر در ايرلند، بر نقش نگرش بخشي از نظام اعتقادي بزرگ

ها را بر نقش و موقعيت  كند و به طور خاص اثر اين نگرش شده براي هر جنس اشاره مي تعريف

رد كه اگر چه زنان ايرلندي تغييرات سريعي را گي زنان در بازار كار سنجيده است. او نتيجه مي

شان  كه مشاركت است اند، با اين حال مجموعة اعتقاداتي آنها را احاطه كرده گذاشته پشت سر

شان بسيار مشكل است  اين موانع نامرئي هستند، رفعاز آنجا كه  سازد. رو مي را با موانعي روبه

) در 1375شوند. مطالعات خاني ( زنان ناشي مي چرا كه عمدتاً از باورهاي مردم در مورد كار

استان گيالن نشان داد كه كار زنان حتي نزد خودشان منزلت پاييني دارد، به طوري كه آنان 

دادند، و معتقد بودند كه تحصيل  شان نشان مي عمدتاً تمايل شديدي به ادامه تحصيل دختران

 اند نجات دهد. شان دچار آن شده كه مادران تواند آنان را از وضعيتي اي است كه مي تنها وسيله

شان در آذربايجان شرقي در خصوص تأثير نگرش مردان  ) در مطالعه1387حاجيلو و خاني (

به موفقيت تسهيلگران زن روستايي دريافتند كه نظر مثبت مردان خانواده و جامعه روستايي در 

قش بسيار مهمي در موفقيت آنـان  خصوص كار و وظايف زنان و همچنين حمايت آنان از زنان، ن

 داشته است. 

طريـق  وري خانواده و بـه  )، معتقد است با وجود اهميتي كه زنان در بهره1375 ،12( عباسي

وري ملي دارند، سهم آنان در آمار و ارقام در سطح ملي ديده نشده است. او از زنان اولي در بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Little Jo 
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وري يـاد كـرده اسـت، چـرا كـه وي نيـز ماننـد بسـياري از         هـاي نـامرئي بهـره   عنوان سـتون به

حسـاب آورده  شود، بـه داري را فعاليتي توليدي كه در توليد ملي محاسبه نميخانهپژوهشگران، 

 است.

دارد  دانان اشاره دارد بيان مي فرهنگي جغرافي -به حساسيت فزاينده اجتماعي) 1990(وارد 

بدين ترتيب قلمروهاي مطالعاتي  هاي مختلف تنيده و وهفضا و مكان در تمام امور زندگي گر كه

جديد در جغرافياي روستايي گشوده شده است. او در مطالعاتش توجه عميقي به فضا، مكان، 

سو به  انداز دارد. وارد با پرداختن به جغرافياي كودكان، از يك موقعيت، محيط، زمين و چشم

گذارد نظر دارد و از سوي ديگر به فرايند  ثر مينيروهاي تغييردهندة فضا كه بر زندگي آنان ا

سازي روستا از طريق تأثير اقتصادي ـ سياسي در سطح ملي و حتي جهاني بر زندگي  بازمفهوم

 ).(Chris Philo, 1992, Ward C. 1990, 208كند  روزمره روستاييان اشاره مي

بسـياري از مـردم   گزينـي   مكانيزاسيون كشاورزي و ساماندهي خدمات عمومي علت جـدايي 

 هاسـت  هاي اجتماعي، امور رفاهي، اوقات فراغت و ديگر فرصـت  روستايي از جريان اصلي فعاليت

)Ward .C, 1990 .( 

شده در روستا، عمـدتاً در خـارج از آن    تمام تصميمات گرفته بريت بارت بر اين باور است كه

انـد. هجمـة    حاطـه كـرده  گيرد. به عبـارتي زنـدگي روسـتاييان را نيروهـاي خـارجي ا      شكل مي

گـذارد   اندازي را پيش روي مـي  ريزي چشم داري به همراه تمركزگرايي برنامه هاي سرمايه فعاليت

عمل كردن و خوداظهاري روسـتاييان محـدود    كه به طور جدي امكانات انساني را براي زيستن،

 ).Breitbart, 1979, 2توان به آنارشيسم كروپتكين اشاره كرد)( سازد (در اينجا مي مي

گيري  پيش از ورود به بحث هويت مردانه و هويت زنانه در مناطق روستايي الزم است جهت

اند، شناسايي كنيم. در مجله  ها را كه از درون آنها چنين كارهايي ظهور يافته گستردة نظريه

2مردانگي« ،1شناسي روستايي جامعه
مطرح » به عنوان موضوعي فضايي در مناطق روستايي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Rural Sociology 

٢. Masculinities 
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و تحليلي از  اند ) نگاهي انتقادي به موضوع مردانگي داشته2000و  535( 1ود، كمپبل و بلش مي

تواند به تقويت درك از روابط جنسيتي و قدرت منجر شود.  ساختار اجتماعي ارائه كردند كه مي

اي از تحليل  هم پيوسته هاساسي و ب آنها ظهور كارهاي جديد در مورد مردانگي را عامل

 دانند. درت مينيستي قيفم

اي مهم در مفاهيم توسعه  و واژه» زن«واژه جنسيت اغلب به عنوان جايگزيني براي كلمه 

كنند، اما نوع  رود. در همه جاي دنيا زنان و مردان در محيط روستا سخت كار مي كار مي به

و  ها فعاليت آنان با هم متفاوت است و قابل جايگزيني و تعويض نيست. اين موضوع در فرهنگ

كند. مثالً در سومالي آماده كردن  هاي مختلف جغرافيايي به اشكال گوناگون جلوه مي محيط

اي  مردان و زنان برمهپردازند.  زمين براي كشت، كاري زنانه است و مردان فقط به شترداري مي

 دهند  طور مشترك و قابل جايگزين انجام مي هاي كشاورزي را به تقريباً تمامي فعاليت

)132 Bye, 2003,هاي طبيعي، نوع معيشت، موقعيت جغرافيايي،  اساس ويژگي ). اين موارد بر

برداري  شود. روابط و حقوق بهره ها و آداب و رسوم و حتي چرخه زندگي افراد مشخص مي سنت

از آب، خاك، مالكيت و كنترل بر زمين، درخت و ديگر منابع در بسياري از كشورها براساس 

 تر است. گود، اين وضعيت در كشورهاي در حال توسعه پررنش جنسيت تعيين مي

هاي  گيريهاي شركت جستن در تصميم مشاركت، وسيلة افزايش و توزيع مجدد فرصت

شود. مند شدن از تأثيرات آن قلمداد مياري در توسعه و بهرهكهمكمك و اجتماعي، اقتصادي و 

اينكه در تعاريف مربوط به مشاركت،  ماگيري دو مقولة جدا از هم نيستند، كمشاركت و تصميم

، تعريف مشاركت را ميزان دخالت »راجرز«آيد. گيري نيز جزئي از آن به شمار مي فرآيند تصميم

 ،1385كند (مركز امور مشاركت زنان،  گيري تعريف مي اعضاي نظام ـ مردم در فرآيند تصميم

زنان را به سوي توسعة فزاينده  گيري در تصميم(مشاركت آشكار)  زنان ). افزايش مشاركت265

سازد، به شرطي كه اين مشاركت در مسير باالبردن تسلط بر  دهد و آنان را توانمند مي سوق مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Campbell &Bell 
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عوامل توليد و تضمين برابري دسترسي به منابع و توزيع عادالنة منافع باشد. برابري تسلط بر 

كدام از آنها در  دين ترتيب هيچعوامل توليد به معناي توازن قدرت بين زنان و مردان است، ب

هاي روستايي در توسعه را با  مقام فرمانروايي نخواهند بود. پيتر اوكلي مشاركت مؤثر گروه

دسترسي مستقيم آنها به منابع الزم براي توسعه و نوعي دخالت فعال و تأثيرگذاري در 

 ).116 ،1370 داند (اوكلي و مارسدن، گيري مؤثر در آن منابع همراه مي تصميم

هـاي   از اين رو مشاركت زنان روستايي تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد. افزون بر ويژگي

فردي و شخصيتي، ساختار جغرافيايي، بافت اقتصادي و الگوهاي اجتماعي ـ فرهنگي روستا نيـز   

، گذارد. به همين دليل، براي تسهيل مطالعات جنسـيتي  بر كار و زندگي زنان روستايي تأثير مي

شـكل گرفـت. مـثالً بـا اسـتفاده از ابـزار       » تحليل جنسيتي«ها تحت عنوان  اي از روش مجموعه

توان پي برد كه چـه كسـي چـه     ، مي»تقويم تفاوت وظايف جنسيتي«اي به نام  تحليل جنسيتي

دهد. در اغلب كشورها وظايف مردان روسـتايي در دوران جـواني و بزرگسـالي     كاري را انجام مي

طور مشابهي، كار دختران  كنند. به تر به امور درون خانه نيز رسيدگي مي ردان مسنزياد است. م

يابـد. زنـان در    شان افـزايش مـي   شدن هاي آنان با بزرگ شود و مسئوليت از سنين پايين آغاز مي

شوند و حتي در سالخوردگي نيز هنـوز   هاي توليدي كشيده مي بزرگسالي كامالً به سمت فعاليت

 ).Eckman, 1996, 34( اشتغال دارند در امر توليد

تصويري كه اغلب در جامعه روستايي به شدت حاكم است، اين اسـت كـه كارهـاي مهـم را     

طـور كلـي هـم مـردان و هـم       كننده به آنان را دارند. به دهند و زنان نقش كمك مردان انجام مي

اي كـه در   به دليل وظيفـه  زنان بر اين باورند كه كار براي زن كمتر از مرد اهميت دارد و مردان

تأمين معاش دارند، بايد دستمزد بيشتري دريافت كنند و امنيت شغلي بيشتري داشـته باشـند   

پـاي   رود كـه هـم   ). مثال ًدر جامعه روستايي از همسران كشاورزان انتظار مي1380،173، (ابوت

آوري  ز محصوالت جمعديگر اعضاي خانواده در مزرعه كار كنند، براي كارگران غذا تهيه كنند، ا

شده مراقبت كنند و فرآوري محصوالت مورد مصرف خانواده را برعهده داشته باشند، امـا چـون   

كنند، هم خودشان و هم مردان خانواده آنـان   ها دستمزدي دريافت نمي گونه فعاليت در قبال اين

در روستاهاسـت   دانند. اين باور جنسيتي كه مـالك تقسـيم كـار اجتمـاعي     دار مي را صرفاً خانه
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شود كه مردان به نتايج حاصل از فعاليت زنان اهميتـي ندهنـد و امتيـازات كمتـري را      باعث مي

گونـه تالشـي بـراي     شود كه هم مردان و هم زنان هيچ براي آنان قائل شوند. اين تصور سبب مي

گيرنـد و دچـار   تغيير و بهبود شرايط زنان انجام ندهند و بنابر اين زنان در موضعي انفعالي قـرار  

هاي اجتماعي و مشاركت فعـال   ضعف اطالعات و آگاهي شوند و خود به خود از حضور در عرصه

 بازمانند.  

شان در انجـام   مطالعات در خصوص تفكيك وظايف زنان و مردان روستايي و ميزان مشاركت

از صـرفاً   هاي روزانه به اهميت كه جنسيت اشـاره دارنـد و آن را، حتـي فراتـر     هر يك از فعاليت

متغيري براي تحليل نقش، مسئوليت، محدوديت، فرصـت، درآمـد، هزينـه و منـافع كشـاورزي      

 شمارند. معموالً نقش زنان در جوامع محلي به آنها قدرت و موقعيت چشمگيري در روسـتا  برمي

دهد، و عمدتاً از اين بحث مي شود كه اين نقشها نياز بـه حمايـت از جانـب مـردان دارد. در      مي

بايست چـارچوب نظـري    شان، مي گيري موقعيت سير نقش خانگي زنان و اهميت آن در شكلتف

هاي ارزيابي صرف اقتصادي كار زنان را نشان دهـد و قـادر    اي مطرح كرد كه بتواند نارسايي ويژه

باشد وجود و تأثيرگذاري روابط قدرت بين مردان و زنان را كه الزاماً بر مبناي روابط توليد شكل 

  ته است.نگرف

 

 روش تحقيق

پژوهش حاضر از نظر ميزان نظارت و درجه كنترل، از نـوع پـژوهش ميـداني اسـت زيـرا كليـه       

هـاي لنگـرود ـ     متغيرها و فرضيات موردنظر را در ميدان آزمايش (محدوده جغرافيايي شهرستان

هـاي   دهآوري دا كند و براي جمع دهستان مريدان و شهرستان پاوه ـ دهستان هولي) بررسي مي  

ــراي اعتبارســنجي پرسشــنامه از كارشناســان و    اصــلي از پرسشــنامه اســتفاده كــرده اســت. ب

 1انديشمندان در زمينه مشاركت زنان استفاده گرديد و براي سنجش قابليـت اعتمـاد يـا پايـايي    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. reliability 
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هـاي   ابزار تحقيق از روش آلفاي كرونباخ اسـتفاده شـد، كـه مقـدار آن بـراي هركـدام از بخـش       

 ارائه شده است. 1جدول  پرسشنامه در

 

 ي پرسشنامهها . مقادير آلفاي كرونباخ براي مقياس1جدول

 مقدار آلفاي كرونباخ استاندارد شده تعداد گويه مربوط به يها گويه

 8843/0 27 مشاركت زنان 

 9344/0 17 نگرش مردان به كار زنان

 9096/0 18  نگرش زنان به كار خود

جامعه آماري تحقيق حاضر، شامل زنان و مردان روستايي است. كه تعداد جمعيت روستايي 

نفر و در شهرستان پاوه ـ دهسـتان هـولي     1633در سطح شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان  

 نفر است.   1627

گيري تصادفي استفاده شده و بـراي   در اين مطالعه، با توجه به ماهيت تحقيق از روش نمونه

 استفاده شده است. 1يين حجم نمونه از فرمول كوكرانتع

نمونـه از   30به منظور تعيين انحراف معيار و همچنين تعيين دقت احتمالي مطلوب، تعداد 

 مورد از جامعه آماري شهرستان پـاوه ـ   30جامعه آماري شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان و  

دست آمـده از ايـن    شد. انحراف معيار به آزمون دهستان هولي به صورت تصادفي انتخاب و پيش

محاسـبه   45/3و  64/4 و دقـت احتمـالي نيـز بـه ترتيـب      14/3و  24/4 آزمون به ترتيـب  پيش

مورد و اين تعداد  124شده در شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان   گرديد. حجم نمونة محاسبه

به صورت تصادفي ابتـدا بـا    مورد است. اين تعداد نمونه 106 در شهرستان پاوه ـ دهستان هولي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به صورت زير است:                                                     كوكران فرمول  ١
22

2

).(

).(

stNd

stN
n

+
=

 
     = حجم جامعهN= حجم نمونه    n=انحراف معيار جامعه       S كه در آن:

n

s
td .=     t  =٥٨/٢   

 ).    ٣٧٤، ١٣٨٣پور،  (رفيع است ٥٨/٢برابر با   t، ميزان درصد ٩٩در منحني گاوس با دقت 
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انـد.   ها برگزيده شده ها از سطح روستا صورت تصادفي و سپس با انتخاب نمونه انتخاب روستاها به

رود، ليارجدمه و مريدان؛  اند از: پرشكوه، ليسه روستاهاي مورد مطالعه در دهستان مريدان عبارت

 رياب، هيروي، خانقاه.اند از: نو و روستاهاي مورد مطالعه در دهستان هولي عبارت

گويـه   24شايان ذكر است كه متغير وابسته در اين مطالعه مشاركت زنان است كه از طريق 

 است. گيري شده هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اندازه در تمامي جنبه

 

 قلمرو پژوهش

جغرافيـايي  اي در دو منطقه متفاوت  آوردن امكان مطالعه مقايسه پژوهش حاضر به منظور فراهم

 به شرح زير انجام پذيرفته است:

 الف) دهستان مريدان:

هـاي   اين دهستان كه در مركز شهرستان لنگرود قرار گرفتـه، از جانـب شـمال بـا دهسـتان     

هاي اطاقور و الت ليل، از شرق بـا شهرسـتان املـش و از     درياسر و ديوشل، از جنوب با دهستان

 آيد و ين دهستان جزوي از بخش كومله به شمار ميغرب با شهرستان الهيجان همسايه است. ا

 دهد.   روستا را با مركزيت روستاي مريدان پوشش مي 11

نفـر زن بـا نـرخ     1829نفـر مـرد و    2077نفـر شـامل    3906كل جمعيت باسواد دهستان 

 درصد است. 6/70باسوادي 

 ب) دهستان هولي:

ن از توابع استان كرمانشاه هولي يكي از پنج دهستان شهرستان پاوه است. اين شهرستا

 12شود. اين دهستان از  غرب استان قرار دارد كه قسمتي از اورامان قلمداد مي است و در شمال

نفر در اين  6417سكونتگاه روستايي تشكيل شده است كه بر اساس آخرين سرشماري 

 ن دهستاندر دهه اخير بيانگر كاهش جمعيت اي -4/1كنند. نرخ رشد  ها زيست مي  سكونتگاه

سويه به  دليل ناكافي بودن درآمدهاي ناشي از كشاورزي سنتي منطقه و توجه يك است، كه به

 رشد شهرها بوده است. 
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 هاي پژوهش   يافته

در بخش پيش رو به متغيرهاي كالن اشتغال و باسوادي در دو استان كرمانشاه و گـيالن اشـاره   

 شود.   مي

 

هاي مورد مطالعه، به تفكيك جنس و مناطق روستايي  استان. وضعيت اشتغال و بيكاري در 2جدول 

 )1385(سال 

نرخ 

 بيكاري

ميزان 

اشتغال 

جمعيت 

 فعال

ميزان 

عمومي 

 اشتغال

 سهم اشتغال در بخش
نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي

 استان مناطق جنس
 كشاورزي صنعت خدمات

 زن 12.7 59.1 7.6 33.3 4.97 54.31 15.5
 استان

 كرمانشاه
 مرد 61.5 32.2 18.5 49.3 44.83 80.33 11.5

مناطق  زن 20.9 91.8 3.3 4.8 5.03 58.16 3.3
 مرد 66.1 72 9.9 18.1 47.16 78.68 6.1 روستايي

 زن 29.3 65.9 15.1 19.1 10.23 71.18 15.7
 استان

 گيالن
 مرد 67.8 37.6 20.8 41.6 51.51 88.51 7.9

مناطق  زن 33.7 83.1 11.8 5.1 9.67 70.58 6.2
 مرد 70.7 59.9 14.7 25.4 52.79 78.68 4.5 روستايي

 

دو استان نرخ اشتغال در مناطق روستايي  شود در هر مالحظه مي 2طور كه در جدول  همان

از كل استان باالترست، اين در حالي است كـه نـرخ اشـتغال زنـان در تمـام منـاطق از مـردان        

تر است و زنان گيالني در مقايسه با زنان كرمانشاه، نرخ اشتغال باالتري دارند. در خصوص  پايين

ت اسـتان گـيالن بـيش از اسـتان     دهد كـه جمعيـ   ها نشان مي اشتغال در بخش كشاورزي، داده

اند، اما اين وضعيت در خصوص روستاها متفاوت است و در روستاها  كرمانشاه در كشاورزي فعال

پردازند و زنان بيشتر در منـاطق روسـتايي در بخـش صـنعت و      نسبت كمتري به كشاورزي مي

نـي بـيش از   اند. همچنين ميزان عمومي اشتغال در بين زنـان و مـردان گيال   خدمات جذب شده

جمعيت كرمانشاهي است، اين وضعيت هـم در كـل اسـتان و هـم در منـاطق روسـتايي صـدق        
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كند. در خصوص اشتغال جمعيت فعال مردان روستايي، دو استان نرخ كـامالً برابـري دارنـد،     مي

طور چشمگيري از زنان كرمانشاهي باالتر اسـت.   حال آنكه اشتغال جمعيت زنان فعال گيالني به

مردان روستايي كرمانشاه از مردان گيالن باالتر اسـت، كـه ايـن امـر بيـانگر       كاري در بيننرخ بي

هاي شغلي در كرمانشاه است. نرخ بيكاري در بين زنان گيالن رقم بيشتري را  كمتر بودن فرصت

 اند.   وجوي كار در گيالن بيش از كرمانشاه زنان در جست دارد بيان ميدهد كه  نشان مي

نفر از روستاييان شهرستان لنگرود ـ  124دست آمده در خصوص  اطالعات ميداني به

،  95/42مورد و ميانگين سني زنان  62حجم نمونة زنان  دهد كه دهستان مريدان نشان مي

مورد و ميانگين سني  62حجم نمونه مردان  سال و 67سال و بيشترين سن  20كمترين سن 

سال است. اعداد مذكور در خصوص  68ال و بيشترين سن س 23، كمترين سن 97/44مردان 

مورد و  54اند از: حجم نمونه زنان  نفر از روستاييان شهرستان پاوه ـ دهستان هولي عبارت 106

سال و حجم نمونه مردان  63سال و بيشترين سن  20، كمترين سن 76/38ميانگين سني زنان 

 سال.  70سال و بيشترين سن  26سن  ، كمترين 08/44و ميانگين سني مردان  مورد 52

 سال، 30درصد زنان كمتر از  1/16در شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان از نظر سني 

 60تا  51درصد بين  8/25سال،  50تا  41درصد بين  3/32 سال، 40تا  31درصد بين  2/24

ن از نظر سني سال و بيشتر است. در شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدا 61 درصد 6/1سال، و 

تا  41درصد بين  9/33 سال، 40تا  31درصد بين  8/25سال،  30درصد مردان كمتر از  7/9

سال و بيشتر است. در شهرستان  61 درصد 3/11سال، و  60تا  51درصد بين 4/19سال،  50

تا  31درصد بين  9/38سال،  30درصد زنان كمتر از  9/25پاوه ـ دهستان هولي از نظر سني 

 61 درصد 7/3سال، و  60تا  51درصد بين  7/16 سال، 50تا  41درصد بين  8/14ل، سا 40

 7/32 سال، 30درصد مردان كمتر از  6/9سال و بيشتر است. در خصوص مردان از نظر سني 

و  سال، 60تا  51درصد بين  3/17سال،  50تا  41درصد بين  8/30 سال، 40تا  31درصد بين 

 است.سال و بيشتر  61 درصد 6/9

درصد از زنان شهرسـتان لنگـرود ـ دهسـتان      1/8گويان  در خصوص سطح تحصيالت پاسخ

درصد فوق  1/8ديپلم و  9/33درصد سيكل،  2/24درصد در حد ابتدايي،  8/25مريدان بيسواد، 
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درصد بيسـواد،   8/4گويان مرد شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان   ديپلم و باالتر هستند. پاسخ

درصـد فـوق ديـپلم و بـاالتر      5/14ديـپلم و   7/38درصد سيكل،  21د ابتدايي، درصد در ح 21

سطح تحصيالت پاسـخگويان   اند از: هستند. اين اعداد در شهرستان پاوه ـ دهستان هولي عبارت 

 8/3ديـپلم و   8/5درصـد سـيكل،    4/15درصد در حد ابتدايي،  9/51درصد بيسواد،  1/23زن، 

درصـد در   5/23درصـد بيسـواد،    9/3پـاوه   خگويان مرد شهرستاندرصد فوق ديپلم و باالتر پاس

 درصد فوق ديپلم و باالتر هستند.   6/21ديپلم و  4/29درصد سيكل،  6/21حد ابتدايي، 

 از هاي موجود بين دو شهرسـتان از نظـر سـن و سـطح تحصـيالت      به منظور بررسي تفاوت

 ديده است.ارائه گر 3استفاده شد، كه نتايج آن در جدول   t آزمون

 

 هاي دو شهرستان از نظر سن و سطح تحصيالت براي مقايسه ميانگين t. نتايج آزمون 3جدول 

ف
دي

ر
 

 مقوالت متغير وابسته متغير

 آماره

t sig 

n sd 
-

x 

 سن زنان 1
 95/42 145/11 62 دهستان مريدان -شهرستان لنگرود 

002/2 048/0 
 75/38 337/11 54 دهستان هولي -شهرستان پاوه 

2 
سطح تحصيالت 

 زنان

 580/8 244/4 62 دهستان مريدان -شهرستان لنگرود 
536/4 00/0 

 134/5 860/3 54 دهستان هولي -شهرستان پاوه 

 

دهد كه در دو شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان و پاوه، زنان از  نشان مي tنتايج آزمون 

داري دارند. ميانگين سني زنان در شهرستان  تفاوت معني سطح تحصيالت نظر ميانگين سني و

سال و ميانگين سني زنان در شهرستان پاوه ـ دهستان هولي  95/42لنگرود ـ دهستان مريدان 

 سال است.  75/38

دهستان مريدان باالتر از سطح تحصيالت زنان  -سطح تحصيالت زنان در شهرستان لنگرود 

هاي تحصيل زنان در شهرستان لنگرود ـ  شهرستان پاوه ـ دهستان هولي است. ميانگين سال

سال است كه اين رقم در خصوص شهرستان پاوه ـ دهستان هولي  5/8دهستان مريدان حدود 
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دهد كه بين زنان شهرستان لنگرود ـ دهستان  نتايج تحقيق نشان ميرسد.  سال مي 5به حدود 

درصد و از  95مريدان با زنان شهرستان پاوه ـ دهستان هولي از لحاظ ميانگين سني در سطح 

داري وجود دارد. در ادامه به بررسي  درصد تفاوت معني 99لحاظ سطح تحصيالت در سطح 

 شان خواهيم پرداخت. ميزان مشاركتميزان همبستگي بين سطح تحصيالت زنان و 

 

 هاي دو شهرستان  براي مقايسه ميانگين t. نتايج آزمون 4جدول 

 در خصوص نگرش زنان به حقوق و وظايف خود 

ف
دي

ر
 

متغير 

 وابسته
 مقوالت متغير

 آماره

t sig 

n Sd 
-

x 

1 

نگرش زنان 

به حقوق 

 خود

 17/22 65/5 62 مريداندهستان  -شهرستان لنگرود 

73/7 00/0 
 13/15 42/7 54 دهستان هولي -شهرستان پاوه 

2 

نگرش زنان 

به وظايف 

 خود

 72/56 8/5 62 دهستان مريدان -شهرستان لنگرود 

61/10 00/0 
 40/42 4/6 54 دهستان هولي -شهرستان پاوه 

 

هاي لنگرود و پـاوه در   شهرستان داري بين زنان دهد كه تفاوت معني نتايج تحقيق نشان مي

شـان وجـود دارد. زنـان شهرسـتان لنگـرود ـ        شان به حقوق اجتماعي و وظـايف  خصوص نگرش

ها،  عضويت در تعاوني دهستان مريدان در خصوص حقوقي چون مشاركت در انتخابات روستايي،

شـركت در  هاي كمك و همكاري، نامزد شدن براي عضويت در شـورا،   مشاركت در انواع فعاليت

انداز، مشاركت در امور خيريـه،   جلسات آموزشي، شركت در جلسات ترويجي، كسب درآمد، پس

هاي اعتباري، مشاركت در امور مذهبي، مشاركت در امـور زيـارتي و ماننـد     مشاركت در صندوق

 حقوق خود را بـاالتر  13/15در مقايسه با زنان شهرستان پاوه با ميانگين 17/22اينها با ميانگين 

دانند. زنان دهستان مريدان در خصوص وظايفي چون مراجعه به مدرسه فرزندان، انجام امور  مي

هاي كشاورزي و غيركشاورزي، مديريت امور خانه و مانند اينها بـا ميـانگين    اداري، انجام فعاليت

نمـره بـاالتري بـه وظـايف خـود       40/42در مقايسه با زنان شهرستان پـاوه بـا ميـانگين     72/56
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دهد كه زنان لنگرود در مقايسه با زنان شهرستان پاوه ـ   مستقل نشان مي tنتايج آزمون  اند. هداد

تري به فعاليت زنان دارند و نمره باالتري را به حقوق و وظايف خود  دهستان هولي نگرش مثبت

   .دهند اختصاص مي

ـ دهستان براي مقايسة نگرش زنان در دو شهرستان لنگرود  tنتايج آزمون  5در جدول 

 هاي خود ارائه شده است.  مريدان و پاوه در خصوص فعاليت

 

 دهستان مريدان و پاوه -زنان در دو شهرستان لنگرود  مقايسه نگرش براي t. نتايج آزمون 5جدول 

ف
دي

ر
 

 مقوالت متغير وابسته متغير

 آماره

t sig 

n sd 
-

x 

1 

نگرش مثبت زنان 

نسبت به 

 شان هاي فعاليت

 -شهرستان لنگرود 

 دهستان مريدان
62 59/4 69/97 

79/12 000/0 
 -شهرستان پاوه 

 دهستان هولي
54 77/10 47/76 

 

دهد كه در دو شهرستان لنگرود ـ دهسـتان مريـدان و پـاوه تفـاوت       نشان مي tنتايج آزمون 

شـود،   درصد ديده مـي  99داري در خصوص نگرش زنان به حقوق و وظايف خود در سطح  معني

در مقايسـه بـا زنـان شهرسـتان پـاوه ـ        69/97كه زنان شهرستان لنگرود بـا ميـانگين    طوري به

 شان داشتند. تري به فعاليت ) نگرش مثبت47/76دهستان هولي (ميانگين 

اي يا نسبتي، از ضريب  به منظور بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته از نوع فاصله

 آمده است.  6پيرسون استفاده شده كه نتايج آن درجدول  همبستگي

 

 . ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي منتخب و مشاركت زنان6جدول 

 داري آنها به همراه سطح معني

 r متغيرهاي منتخب رديف

359/0 سطح تحصيالت زنان 1 * 

780/0 نگرش مثبت زنان به خود 2 ** 
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214/0 درآمد ماهانه زنان 3 * 

708/0 هاي آموزشي ارتقاي مهارت تمايل زنان به شركت در كالس 4 ** 

753/0 هاي اجتماعي تمايل مردان به مشاركت زنان در فعاليت 5 ** 

788/0 نگرش مثبت مردان به فعاليت زنان 6 ** 

 درصد 5و  1داري در سطح  به ترتيب، معني *و **

خود، تمايـل زنـان بـه شـركت در     دهد كه بين نگرش مثبت زنان به  نتايج تحقيق نشان مي

هـاي اجتمـاعي و    هاي آموزشي ارتقاي مهارت، تمايل مردان به مشاركت زنان در فعاليـت  كالس

درصد، رابطـه مثبـت و    99نگرش مثبت مردان به فعاليت زنان با متغير مشاركت زنان در سطح 

ن، بـا مشـاركت   داري وجود دارد. همچنين بين سطح تحصيالت زنان و درآمد ماهانـه زنـا   معني

داري وجود دارد. نتايج حاكي از آن است كه زناني  درصد رابطه مثبت و معني 95زنان در سطح 

هاي اجتمـاعي، اقتصـادي و    هاي زنان در عرصه شان نگرش مثبتي به فعاليت كه خود و همسران

شـان   ترند. همچنين زناني كه خود و همسران  فرهنگي دارند، در عرصه مشاركت به مراتب موفق

هـاي آموزشـي    هاي ارتقاي مهارت و به طوركلي كالس تمايل بيشتري به شركت زنان در كالس

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي شـكيباتر و مؤثرترنـد.     دارند نيز از لحاظ مشاركت در عرصه

شايان ذكر است زناني كه سطح تحصيالت باالتر و سطح درآمـد ماهانـه بـاالتري دارنـد، سـطح      

 ن نيز باالتر است.شا مشاركت

دهسـتان هـولي و شهرسـتان     -شهرستان پـاوه   براي بررسي تطبيقي ميزان مشاركت در دو

 ارائه شده است.  7استفاده شده كه نتايج آن در جدول  t لنگرود ـ دهستان مريدان، از آمون 

 

 ت زنان، براي مقايسه ميزان مشاركت زنان و نگرش مثبت مردان به فعالي t. نتايج آزمون 7جدول 

 در دو شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان و پاوه

ف
دي

ر
 

 مقوالت متغير وابسته متغير

 آماره

t sig 

n sd 
-

x 

1 
ميزان مشاركت 

 زنان

شهرستان لنگرود 

 دهستان مريدان -
62 55/9 24/103 

274/11 000/0 

 00/72 308/18 54 -شهرستان پاوه 
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 دهستان هولي

2 
نگرش مثبت مردان 

 به فعاليت زنان

شهرستان لنگرود 

 دهستان مريدان -
62 70/11 535/91 

657/2 000/0 
 -شهرستان پاوه 

 دهستان هولي
54 49/15 38/84 

 

در خصوص ميزان مشاركت زنان نشان داد كه مشاركت زنـان در شهرسـتان     tنتايج آزمون 

درصد با مشاركت  99داري در سطح  تفاوت معني 24/103لنگرود ـ دهستان مريدان با ميانگين  

طـور كـه در ضـرايب     دارد. همـان  00/72زنان در شهرستان پاوه ـ دهستان هـولي بـا ميـانگين     

درصد بـين نگـرش مثبـت     99داري در سطح  و معني شود، رابطه مثبت همبستگي مالحظه مي

شـود. از آنجـا كـه ايـن مؤلفـه بـاالترين        مردان به فعاليت زنان با ميزان مشاركت زنان ديده مي

اقدام به مقايسـة   شهرستان دهد، براي مقايسة دو همبستگي را با ميزان مشاركت زنان نشان مي

دو شهرسـتان شـد.    ي و فرهنگي زنـان در نگرش مردان به فعاليت و مشاركت اقتصادي، اجتماع

نگرش مثبت مـردان بـه فعاليـت     داري بين درصد تفاوت معني 99نتايج نشان داد كه در سطح 

كه نگرش مثبت مـردان بـه فعاليـت زنـان در      طوري شود، به زنان در بين دو شهرستان ديده مي

ش مثبت مردان به فعاليت باالتر از نگر 535/91شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان با ميانگين  

 قرار دارد. 38/84دهستان هولي با ميانگين  -زنان در شهرستان پاوه 

 
 

 ها گيري و پيشنهاد نتيجه

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين نگرش مردان به فعاليت زنان در دو شهرسـتان لنگـرود ـ    

د دارد، همچنـين  داري وجـو  دهستان مريدان و شهرستان پاوه ـ دهسـتان هـولي تفـاوت معنـي     

شهرسـتان لنگـرود ـ     شـان در دو  هـاي  ها و فعاليـت  داري بين نگرش زنان به توانايي تفاوت معني

دهستان مريدان و شهرستان پاوه ـ دهستان هولي يافت شد. بر اساس اين پژوهش روشـن شـد    

در مشـاركت زنـان    بين مشاركت زنان در شهرستان لنگرود ـ دهستان مريدان با  طور كلي كه به

داري وجـود دارد. افـزون بـر ايـن، رابطـه مثبـت و        شهرستان پاوه ـ دهستان هولي تفاوت معني 
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هاي آموزشـي ارتقـاي    معناداري بين نگرش مثبت زنان به خود، تمايل زنان به شركت در كالس

هاي اجتماعي، نگرش مثبت مردان به فعاليـت   مهارت، تمايل مردان به مشاركت زنان در فعاليت

) و فـاين ـ   1987هاي ليتل ( دست آمد ـ كه اين نتايج مؤيد يافته  متغير مشاركت زنان بهزنان با 

 ) است.1387) و حاجيلو و ديگران (1989ديويس (

دارد نگـرش   بدين ترتيب نتايج نشان داد، از جمله عواملي كه بر مشاركت زنان تأثير زيـادي 

وان به تأثير مستقيم و مثبت به نگـرش  ت مثبت مردان به فعاليت زنان است، و از ديگر عوامل مي

هاي آموزشي ارتقاي مهارت، تمايـل مـردان    مثبت زنان به خود، تمايل زنان به شركت در كالس

هاي اجتمـاعي و سـطح تحصـيالت زنـان اشـاره كـرد ـ ايـن يافتـه           به مشاركت زنان در فعاليت

شان  امه تحصيل دختران) در خصوص عالقه زنان گيالني به اد1375تأييدكننده نظريات خاني (

 است.

هـاي آموزشـي    از آنجا كه بين نگرش مثبت زنان به خود، تمايل زنان به شـركت در كـالس  

هاي اجتماعي و نگرش مثبت مردان به  ارتقاي مهارت، تمايل مردان به مشاركت زنان در فعاليت

شـود كـه    داري وجـود دارد، پيشـنهاد مـي    فعاليت زنان، با مشاركت زنان رابطه مثبـت و معنـي  

اي  اي با هدف ارتقاي مشاركت و موقعيت زنان در روستاها بـه گونـه   ي و توسعههاي ترويج برنامه

طراحي شود كه ابتدا فضاي عمومي روستا و بيش از همه نگـرش مـردان بـه كـاركرد، حقـوق و      

 هاي الزم براي ايجاد اين تغيير آماده گردد.   ها و آگاهي وظايف زنان از طريق دادن آموزش

شـان   هاي لنگرود و پاوه در خصوص نگـرش  ري بين زنان شهرستاندا از آنجا كه تفاوت معني

رسـد كـه از طريـق افـزايش مشـاركت       شان وجود دارد، به نظر مـي  به حقوق اجتماعي و وظايف

ها و تصميمات تا حد زيادي بتوان بر نوع نگرش به جايگاه و موقعيت زنان  عملي زنان در فعاليت

 ازهاي استراتژيك آنان نيز پاسخ داده شود.تأثير مثبت نهاد تا از اين طريق به ني

 

 تقدير و تشكر

اسـت كـه بـا    » نقش فضاهاي روستايي در مشـاركت زنـان  «اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي 
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وسـيله از جنـاب آقـاي ابوطالـب      ريزي روستايي انجام شده است. بدين حمايت مالي قطب برنامه

ها نگارندگان را ياري كردنـد،   گردآوري داده قاسمي وسمجاني و سركار خانم يسرا حسني كه در

 شود. اري ميزگ سپاس
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