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مقدمه
ها  و ملت ،گذاری بسیاری از کشورها، جوامع جامعه بر سیاست ةعنوان هدف اصلی توسع گذشته کیفیت زندگی به ةدر چند ده

های عینی  (. در کنار تعریف880: 201۴ گندس، ؛1: 2012 کوفمن، ؛100 :1385زاده،  )ماجدی و لهاسایی ثیرگذار بوده استأت

در  ،..(. و ،میزان مصرف ،بودن به مقدار درآمد، دارایی )وابسته ستا شدنی گیری ی اندازهکه با معیارهای کمّ ،کیفیت زندگی

 کامپ،) فرد از زندگی وابسته است یرضایتناکیفیت زندگی به احساس شادی یا ناخشنودی، رضایت یا  ،رویکردهای جدید

 .(2007 بنکه، ؛199: 1997 )دینر و سوه، کنند میبهزیستی یا رفاه ذهنی یاد  نام اکه از آن ب (6: 2003 سونجا، ؛18: 2003

 ،های ذهنی ست که توجه به جنبها این در حالی ؛گردد به چندین دهه بازمی کیفیت زندگیهای عینی  توجه به جنبه ةسابق

ها افزایش  گرا مطرح شد که هدف آن شناسان مثبت اخیر است و بیشتر توسط روان ةمحصول تغییر ادبیات توسعه در چند ده

(. یکی از 63: 2012 کشاورز و کریمی،) ها و احساسات مثبت ذهنی است کید بر ویژگیأعملکردهای انسانی با استفاده و ت

 ،گرفته گرا قرار شناسان مثبت شناسان و روان اخیر موردتوجه بسیار جامعه ةسال که در چند ،های مهم بهزیستی ذهنی لفهؤم

ها و اهداف  توان احساسی خاص درنظر گرفت که فرد هنگام رسیدن به خواسته مفهوم شادکامی و نشاط است. نشاط را می

موفقیت فردی و گروهی و  ناشی از رضایت از زندگی و دف با بهزیستی ذهنیامتر نشاط ،. درواقعیابد خود بدان دست می

: 2016 دورومالری و کاورمی، ؛116: 2016 ،اندیندارلک و همکار ؛36: 139۴ )غفاری و شیرعلی، رسیدن به آرزوهاست

گرفته  ملل درنظر ةجامعه مبنایی برای سنجش وضعیت در جهت پیشرفت اقتصادی و سطح توسع نشاط ،. امروزه(101

 شادکامی و نشاط به یابی دست برای زندگی در ها نانسا کوشش همة که کرد ادعا توان می تئجر (. به6: 2015 آلتینر،) شود می

زیرا انسان  ،(135: 1392 )عنبری و حقی، شود می محسوب توسعه در مهمی متغیر شادکامی و نشاط معنا بدین ؛است آینده در

و سازنده است و همین اعمال مثبت به سالمت فیزیکی و روانی او نیز کمک شایانی خواهد  ،بانشاط انسانی کارآ، مولد، مبتکر

تواند موجب افزایش انسجام اجتماعی و احساس تعلق افراد به یکدیگر و  نشاط از جمله متغیرهای مهمی است که می .کرد

 ،(. نشاط8: 1393 زارجریبی و مرادی،)ه شودمنجر پذیری احساس امنیت و مشارکتبه و درنهایت شود به اجتماع کالن 

: 1393 )خورشیدی،شود   های جدید در جامعه می موجب تحرک فیزیکی و شکوفایی ظرفیت ،توسعه ةعنوان موتور محرک به

و محرومیت با کاهش سطح نشاط فردی و اجتماعی و اینکه نمود این فقر و محرومیت  به ارتباط فقر باتوجه میان،(. در این 5

 ،شود وضوح مشاهده می حال توسعه و با حاکمیت تبعیض جنسیتی در میان زنان روستایی به روستایی کشورهای در در نواحی

پذیر در روستاها بوده  به سمت ایجاد محیط زیست 1980 ةها به دنبال تغییر رویکردهای توسعه از ده بسیاری از تالش دولت

عنوان نیمی از  ویژه زنان روستایی به محرومیت در میان روستاییان به تقویت و گسترش نشاط با رفع فقر و اصلی آن ةکه پای

 زر، ون؛ 3: 2013 هال و هلیول، ؛82: 139۴ ،و همکاران نیا )روشن ن پنهان اقتصاد روستایی استروستایی و فعاال ةجامع

آن در ماندگاری  ةکنند اقتصاد روستایی و درنتیجه نقش تعیین ةبه ضعف عمد باتوجه تحقق این امر نیز برای. (1-2: 2011

های اقتصادی و مشارکت اقتصادی  کید اصلی بر ایجاد فعالیتأت ،( و ایجاد محیطی بانشاط2: 1396 )هوشنگی، انروستایی

 جهتنان . مشارکت اقتصادی زاستهای معیشتی روستاییان  عنوان یکی از استراتژی صورت رسمی به زنان روستایی به

 شان و تأثیرگذاری در جامعه اساسی است کنترل زندگی منظور بهداشتن زنان  ها برای تقویت حقوق و امکان توانمندسازی آن

صورت نسبی ارتباط مستقیمی با  طور مطلق و درآمد به (. داشتن شغل به6: 2011 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی،)

و  ،کاری گیرند، اعتماد به نفس، تعهد آزادانه تصمیم می رند،داری یشتوری ب بهره . زنان بانشاطدارد افزایش نشاط زنان

شرکت (. 238: 1989 هون،ون ؛163: 2005 کاون، ؛11: 2009 ستریمیکینی،) درنهایت رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند

را  ها آن )نشاط( است که بهزیستی ذهنی یترین عوامل کار مفید یکی از مهمهای اقتصادی توسط زنان و  در فعالیت

: 2012 )سنگوپتا، دهد را افزایش می زنانوری  برد و در یک ارتباط متقابل بهزیستی ذهنی نیز کارایی و بهره میباال 
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 وند، )ادریسی و حاتم ها دارد وابستگی بسیاری به موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن زنانزندگی  و نشاط کیفیت ذهنی(. 22

ساز ارتقای  های اقتصادی است که با ایجاد درآمد و شغل و آثار اجتماعی وابسته به آن زمینه ( و این شرکت در فعالیت1391

سطح نشاط ذهنی زنان روستایی خواهد د که قدر مسلم بازتاب این امر نیز ارتقای  شو ها می پایگاه اقتصادی و اجتماعی آن

 اند دارای بیکاری و سطح درآمد اندک ،دلیل ضعف ساختارهای اقتصادی اقشاری که به در نواحی و در میان دبای ،بنابراین بود.

های فعالیت اقتصادی  روستایی ایجاد زمینه ةهای توسع در برنامه اخیر ةسال در چند ،د. در این راستاکرتحول اقتصادی ایجاد 

عنوان یکی از اهداف اصلی  منابع انسانی روستاها به عنوان نیمی از کید بر حضور و مشارکت زنان روستایی بهأدر روستاها با ت

های قانونی الزم نیز از سوی نهادهای متولی  های آموزشی و ترویجی و حمایت ده و فعالیتشروستایی کشور مطرح  ةتوسع

اتکا در  عنوان نیروی کار رسمی و قابل اکنون به به اجرا گذاشته شده است. یکی از مناطق سطح کشور که زنان روستایی هم

به  باتوجه ،مرزی خاوومیرآباد شهرستان مریوان است. در این منطقه ةاند منطق خانواده و اقتصاد روستا مطرح شده

آن  ةکه نتیج شتهای کیفیت زندگی در سطح نازلی قرار دا سطح شاخص ،بودن و ضعف ساختارهای اقتصادی دورافتاده

سازی اقتصادی همانند  های متنوع اخیر اجرای برنامه  ةسال د؛ اما در چندمریوان بو روستاییان به شهر ةهای گسترد مهاجرت

 کردن پارچه پروری، یک دام ةو به دنبال آن رونق دوبار ،آوری شیر از سطح روستاها های مرزی، جمع سیس بازارچهأت

صنایع دستی های آموزشی و ترویجی کشاورزی و  های کشاورزی و کشت محصوالت کارگربر، برگزاری کالس زمین

است   های اقتصادی درگیر کرده و توانسته اند که مستقیم و غیرمستقیم زنان روستایی این بخش را در فعالیت اقداماتی بوده

؛ حال بررسی و تحلیل کندبودن به حالتی فعال و دارای اشتغال و درآمد بدل  کننده ها را از نیروی کار نامرئی یا مصرف آن

ی در رضایت از زندگی و معنوان متغیری که نقش مه ها به های اقتصادی بر سطح نشاط آن فعالیت مشارکت زنان در هایاثر

از وضع موجود  یوسیله شناخت جامع تا بدیناست های روستایی دارد هدف اصلی پژوهش حاضر  شان در محیط ماندگاری

رهای کاربردی در راستای ارتقای نشاط زنان روستایی بخش حاصل آید و به دنبال آن نیز راهکا و نشاط بهزیستی ذهنی

به محیطی قابل زیست  هامنظور تبدیل روستا های اقتصاد روستایی به زنان روستایی بخش با اثرپذیری از مشارکت در فعالیت

 :اند هایی به شرح زیر مطرح پرسشدر این ارتباط نیز،  د.شوبرای زنان روستایی ارائه و بانشاط 

قبل از آن  ةها نسبت به دور ر وضعیت نشاط آندهای اقتصادی چه تأثیراتی  ر فعالیتمشارکت زنان روستایی دـ 

 داشته است؟

 چه تفاوتی بین وضعیت نشاط زنان روستایی فعال در اقتصاد روستا با زنان غیرفعال وجود دارد؟ـ 

درآمد حاصل از مشارکت در های اقتصادی در روستا، میزان  کننده در فعالیت متغیرهایی همچون تعداد زنان مشارکتـ 

هل، سن، مدت حضور در فعالیت اقتصادی، به چه میزان، قدرت تبیین میزان نشاط زنان روستایی أهای اقتصادی، تفعالیت

 مشغول به فعالیت اقتصادی را دارا هستند؟

مبانینظری
فردی  ةبودن و سپس در جنب انتزاعی توان اول در ذهنی و را می  که عمده دلیل آناست مفهوم نشاط دارای تعاریف مختلفی 

(. نشاط در فارسی با 7: 2001 لو،) و فرهنگی متفاوت دانست ،به شرایط اقتصادی، اجتماعی بودن آن باتوجه و قضاوتی

بودن  ای رشته به بین (. باتوجه6: 1393 )عنبری و حقی، رود کار می ههایی همچون هیجان مثبت، شادی، شادکامی ب معادل

، شناسی که در علم روان ای گونه هب ؛گیری آن دارند های مختلفی در ارتباط با تعریف و اندازه علوم مرتبط دیدگاه نشاط، ةساز

معناداری زندگی، داشتن احساسات  نشاط به رضایت فرد از کل زندگی، لذت از زندگی، رضایت از مقایسه با دیگران،

 ؛235: 1998 هون، ون ؛200: 1997 دینر و سوه،) شود می اطالقچنینی  اهیمی اینفو م ،خوشایند، فقدان احساسات منفی
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 ةکه در علوم اجتماعی، بیشتر با تأکید بر جنب درحالی .(877: 2005، 2سلیگمن ؛1: 2017، 1آموریم ؛5: 200۴ برولد،

را در وضعیت مطلوب مناسبات   بودن و فراتربودن از حالت ذهنی و انتزاعی نشاط پدیده و وضعیتی است که باید آن اجتماعی

وجو کرد. از دیدگاه اقتصادی نیز نشاط  و اجتماعی جست ،ارزشی، فرهنگی نظامو پیوندهای اجتماعی و در تقابل و مقایسه با 

و در سطح اجتماعی نیز با میزان تولید ناخالص ملی و سطح رشد  استدر سطح فردی با داشتن درآمد مطلوب مرتبط 

)غفاری و  )نشاط( است )مادیات( بهتر تئوری معروف این دیدگاه هرچه بیشتر .شود معه سنجیده میجا ةاقتصادی و توسع

(. پرداختن به مفهوم شادی و تأکید بر آن با ایجاد و 2010 کریستوفر، ؛11: 2009ستریمیکینی،  ؛۴۴: 139۴ شیرعلی،

اصلی این رویکرد این مطلب است که  ة(. هست63: 2012 کشاورز و کریمی،) گرا آغاز شد شناسی مثبت گسترش مکتب روان

ها متمرکز شد تا درمان و تحقیق بر  را دارند و باید بر آن دادن تقویت و پرورشهای مثبت افراد ارزش  احساسات و تجربه

تأکید اصلی بر مفاهیمی چون  ،. در این مکتب(1: 2017 آموریم،) های ناخوشایند های روانی و تجربه روی بیماری

ترین معیارهای آن  از مهم زندگی و درواقع شرایطی است که موجب بهزیستی ذهنی ومطلوب کیفیت  ندشدن زندگی وارزشم

، گرا شناسی مثبت مکتب روان ةشناسان برجست یکی از روان ،(2002) (. سلیگمن5: 2006 لینلی،) شود شادی و نشاط افراد می

. (877: 2005 سلیگمن،) داند )با لذت( می پذیر و زندگی دل ،در زندگیشادی را در زندگی در گرو معناداری زندگی، تعامل 

 ،های مثبتی همچون افتخار، لذت ها و تجربه شود که فرد لذت حاصل می زمانیاحساس نشاط است که  بر آن( 201۴) 3هانتر

. نشاط (1: 2017 آموریم،) شود رو همیزان کمی از احساسات ناخوشایند روب ندگی باالیی داشته باشد و با درجه وزو رضایت از 

شود. نشاط  و لذت از کل زندگی را شامل می ،مدت ای است که معانی مختلفی چون لذت آنی، لذت طوالنی یا شادمانی واژه

(. بسیاری 2: 1392 )افشانی، و فقدان عواطف منفی ،ند از: هیجانات مثبت، رضایت از زندگیا سه جزء اساسی دارد که عبارت

 و رضایت از زندگی است ،مثبت است که حاوی سه عنصر لذت، خرسندی یاند که نشاط هیجان شناسان بر این عقیده از روان

 ،گیرد می که درمجموع رضایت از زندگی افراد را دربر ،(. وضعیت احساسات خوشایند و ناخوشایند۴: 138۴ )فرهادی،

نشاط را احساس مثبت راحتی، آرامش،  ،در تعریف دیگری(. 200: 1997 ،هدینر و سو) سطح نشاط افراد است ةدهند نشان

در سه  را بندی، بیشتر متخصصان تعاریف مفهوم نشاط در یک جمع و (8: 2001 لو،) اند و شادی دانسته ،ها شدن لذت برطرف

کردن و  بر احساس ،از نشاطشده  داده دست به تعریفدر  ،اند. در دیدگاه عاطفی دهکر  و ترکیبی تقسیم ،دیدگاه عاطفی، شناختی

های مثبت است که لذت را برای فرد  احساس ةشود. نشاط دربرگیرند ها تأکید می کردن لذت بیشتر از درد و رنج تجربه

یا  ،بینی خوش ةروحی داشتن انرژی، داشتنِ عامل سرزندگی روح، احساسِمنزلة  از نشاط به ،این دیدگاه آفریند. در می

هایی است که انجام  وضعیت ارزیابی خود فرد از فعالیت ةدهند شود و نشان زندگی یاد می ةندانداز آی بودن به چشم خوش دل

شبیه لذت و  ،شود که شامل احساسات و عواطف مثبت واسطه را شامل می دهد. این تعریف درحقیقت شادی مستقیم و بی می

 یو خشنودی که احساس ،ذت، خوشیشادی یعنی احساس ل ،از منظر عاطفی ،خاص است. بنابراین ةخوشی در یک لحظ

: 2016 کوازادا، ؛7: 200۴ برولدی،) های تحمیلی از بیرون نه قضاوت ،و روح یک فرد ،ذهن، فکر، خیال ةاست درونی و زایید

صورت کلی  مثبت و احساس رضایت از زندگی به ینگرش داشتنِِ ، نشاطدیدگاه شناختیدر  .(۴5: 1386 ربانی و همکاران،؛ 9

صورت کلی نتیجه  پردازد و درنهایت به فرد به قضاوت زندگی خود با استانداردهایی که در ذهن دارد می ،این دیدگاهاست. در 

. آید تری نسبت به رویکرد عاطفی حاصل می زمانی بلندمدت ةکه بیشتر در باز گذرد یا خیر خوبی می اش به گیرد که زندگی می

آن، تصدیق  ةها و انتظارات زندگی و نتیجدمتعادل و مبنی بر استاندار یباًتقر است قضاوتینشاط حاصل  ،در این دیدگاه
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 ؛5: 200۴ برولدی،) و قیاس با وضعیت دیگران ،آل اوضاع و شرایط زندگی براساس قیاس با وضعیت گذشته، وضعیت ایده

است که  و نشاط بهزیستی ذهنیفردی دارای نیز  های ترکیبی دیدگاهدر  (.۴6: 1386 ربانی و همکاران، ؛6: 2006 هون،ون

کردن مکرر  تجربه ،درواقع ؛)عاطفی( است و خوشایندی خوب ساتناختی( و دارای احساش) بودهاز زندگی خود راضی 

های متفاوت  با شناخت از جنبه یاندک احساسات ناخوشانید. یعنی فرد از یک سو ارزیابی مثبت ةاحساسات خوشایند و تجرب

دارد و از سویی دیگر احساس عاطفی خوب و خوشایندی از زندگی  و دیگران ،ها آل استانداردها، ایدهدر قیاس با  زندگی خود

روانی  ةشادی یک وضعیت پیچید ،کند و دارای نگرشی مثبت نسبت به زندگی خود است. در این دیدگاه در خود ایجاد می

(. بهزیستی ۴7: 1386 ربانی و همکاران، ؛5: 200۴ برولدی،) است که هم دارای بخش عاطفی است هم بخش شناختی

اول اینکه شرایط برای  :های زندگی به دو عامل اصلی بستگی دارد در محیط ،یعنی نشاط، ذهنی و عنصر مهم آن

نشاط افراد  ،ها کافی باشد. درواقع ها برای رشد و تعالی انسان ها و ظرفیت و دیگر اینکه فرصت اشددن نیازها مهیا بکر برطرف

کیفیت زندگی تابعی از دو مفهوم  ،های روستایی (. در عرصه17: 2006 هون، ون) هاست ی از شرایط کیفیت زندگی آنبازتاب

)چگونگی کسب درآمد و  های اجتماعی( و معیشت مردم و شبکه ،)دسترسی به خدمات، کیفیت محیط زیست قابلیت زندگی

عد اقتصادی و مشارکت در بُ ،دشو  طورکه مالحضه می همان .(16-15: 2010 فلیپا،) های اقتصادی( است حضور در فعالیت

تأثیر  ،توان در نشاط روستاییان دید که بازتاب آن را می ،های اقتصادی درآمدزا بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی فعالیت

روستایی مناطق دورافتاده و های  حوزهزیرا  شود، این تأثیر و اهمیت در نواحی روستایی مرزی چندبرابر می ؛ی داردناپذیرانکار

)منوچهری و  اند ها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار گرفته مرزی در شرایطی کامالً نابرابر از جهت دسترسی به فرصت

در چنین  .(58: 1391 )افراخته، اصلی در برخی از این مناطق تالش برای بقاست ةکه مسئل ای گونه هب ؛(122: 139۴ همکاران،

ها در محیط مردساالنه  های جنسیتی علیه آن که همواره تبعیض ،ویژه برای زنان روستایی شرایطی تحقق محیطی بانشاط به

عنوان نیمی از  ممکن خواهد بود. در راستای حل این معضل و حرکت به سمت ایجاد نشاط در میان زنان بهنا ،وجود دارد

های درآمدزای اقتصادی و ایفای نقش  ضعیت اقتصادی، مشارکت زنان در فعالیتت ویبه اهم جمعیت روستایی و باتوجه

د. ایجاد نشاط در میان زنان شوساز پویایی محیط روستایی و ایجاد نشاط در میان زنان  تواند زمینه رسمی و مستقیم می

انند به افزایش بتوها  و آن شودپذیر بدل  ها به محیطی دل شود که روستا از محیطی منزوی برای آن روستایی سبب می

رنشاط در محیط روستا زنان پُ ،(. همچنین2: 2013 هانداراگما، ؛17: 2006 هون، ون)کنند اقدام  هایشان فعالیت و قابلیت

 ةساز استحکام خانواده و درنهایت جامع و فعال خواهند شد و این امر زمینه ،بین موجب تربیت فرزندانی خودباور، خوش

های اقتصادی،  افزایش نشاط، مطابق با دیدگاه (. بررسی تأثیرات افزایش درآمد در2: 1392 )عنبری و حقی، شود  میروستایی 

میان اقشار منزوی و فقیر یکی از عوامل اصلی افزایش بهزیستی ذهنی و نشاط  ویژه در دهد که افزایش درآمد به نشان می

ترین  ند که کار مفید نیز یکی از مهما بر آنگرا  شناسان مثبت روان (.2010 کریستوفر، ؛11: 2009 ستریمیکینی،) هاست آن

 .دهد وری افراد را افزایش می و در یک ارتباط متقابل نشاط نیز کارایی و بهره برد  میعوامل است که نشاط افراد را باال 

افزایش نشاط  (.2008 اید و رندی، ؛11: 2009 ستریمیکینی،) ندتر و درنتیجه کاراتر زنان روستایی شاغل بانشاط ،بنابراین

ها و  اخیر توانمندی ةسال به اینکه در چند اصل مهمی در مدیریت منابع انسانی در راستای توسعه و پیشرفت است و باتوجه

نندگان چرخ اقتصاد گرداتوانند همانند مردان  اند که می ها نشان داده شده و آن  های فراوانی از زنان روستایی دیده ظرفیت

گرفتن زنان روستایی و  های الزم در این راستا به معنی نادیده افزایش نشاط و حمایت ةتوجهی به مسئل بی ،روستاها باشند

 (.5: 1393 ،مرادی؛ هزارجریبی و 9: 139۴ و جلیلیان،فرانی )یعقوبی  ع انسانی کشور استبهدردادن منا

اندک  ،المللی بین ةداخلی چه در عرص ةچه در عرص ،اند ه داشتهبر روی نشاط زنان تکی در این میان، مطالعاتی که دقیقاً

توان به  داخلی می ةاما از میان مطالعات مشابه در عرص .رسد روستایی نیز به حداکثر می ةبوده و این ضعف تئوریک در حوز
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 «یلبروستاییان شهرستان اردر بهبود نشاط اجتماعی از دیدگاه دعوامل مؤثر »( با عنوان 1396) حصار پژوهش ساربان و یاری

اشاره کرد که با استفاده از روش تحلیل عاملی عامل مطلوبیت و مقبولیت اجتماعی و سپس عوامل نشاط اقتصادی و 

و تعلقات مذهبی دارای بیشترین  ،حاکمیت فضای امیدواری، بهداشت روانی و ارتقای میزان برخورداری، بهزیستی اجتماعی

اثرات »با عنوان  ،ای دیگر ( در مقاله139۴) اند. یعقوبی فرانی و جلیلیان ستاییان موردمطالعه بودهتأثیر بر وضعیت نشاط رو

ند که اشتغال زنان یدرس به این نتیجه  ،«آباد غرب زنان روستایی در شهرستان اسالمخانگی اقتصادی و اجتماعی مشاغل 

و  ،پذیری فزایش استقالل مالی، ارتقای قدرت ریسکروستایی موردمطالعه به مشاغل خانگی بهبود وضعیت اقتصادی، ا

نیا و های پژوهش روشن ترین یافته است. مهم  افزایش ارتباطات و مشارکت گروهی را به دنبال داشتهبا نوآوری همراه 

لب این مط «نناهای آ در توسعه و موانع و محدودیتروستایی بررسی نقش زنان »ای با عنوان  ( در مقاله139۴) همکاران

گیرد تا  انجامهای الزم  ریزی ها برنامه ن آنکرد فعال برای دکه بای اند است که زنان نیمی از منابع انسانی در نواحی روستایی

نیا و . فاضلشود های اقتصاد روستایی پیشنهاد می ای قابل اتکا بدل شوند و در این راستا حضور در فعالیت به سرمایه

، پس از بیان «بررسی نقش مشارکت زنان در پایداری اقتصاد روستایی»با عنوان  ،گری( در پژوهش دی1393) خیرآبادی

و درنهایت این نتیجه  نداهمیت اقتصاد روستایی در توسعة کشور به بررسی موانع حضور زنان در اقتصاد روستایی پرداخت

تری داشته باشند تا بدین ترتیب از  در اقتصاد روستایی حضور فعال ،عنوان نیمی از جمعیت روستاها به ،د که زنانمآ حاصل 

( در 1393) عنبری و حقی ،د. همچنینشوگیربودن خارج  همنابع انسانی بهره گرفته شود و این جمعیت از انزوا و کنار همة

به این نتیجه  ،«دلیجانبررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان در شهرستان »با عنوان  ،پژوهش خود

ها بوده و در میان زنان روستایی موردمطالعه احساس  درمجموع، سطح نشاط زنان وابسته به کیفیت زندگی آن ،که نددیرس 

با  ،( در پژوهش دیگری1392) هاست. افشانی ترین عوامل مؤثر بر سطح نشاط آن برابری و عدالت و مقبولیت اجتماعی مهم

های حاصله  پس از تجزیه و تحلیل داده ،«نشاط اجتماعی در بین جوانان یزدی و عوامل مرتبط با آنبررسی میزان »عنوان 

به لحاظ جنسیت، زنان شاغل دارای  ،د که میزان نشاط افراد شاغل بیشتر از افراد غیرشاغل بوده است ویرس به این نتیجه 

 -بررسی پایگاه اقتصادی»با عنوان  ،ای ( در مطالعه1388) اند. سروش مهر و همکاران نشاط بیشتری نسبت به مردان بوده

شده،  های گردآوری به دنبال تجزیه و تحلیل داده ،«اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان همدان

ر مسلم این مشارکت اقتصادی را از عوامل اصلی ارتقای پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی موردمطالعه دانستند که قد

ترین برچسپ آن یعنی نشاط است.  ارتقای پایگاه اقتصادی و اجتماعی به معنی افزایش کیفیت ذهنی زندگی و مهم

بینی میزان نشاط در میان بازنشستگان پیش»با عنوان  ،(2017) توان به پژوهش آموریم می ،المللی بین ةعرصدر  ،همچنین

های پژوهش حاکی است که میزان نشاط در میان نواحی شهری بیشتر از  یافته اشاره کرد که «شهری و روستایی در برزیل

ترین متغیرهای مؤثر بر میزان  و وضعیت اقتصادی مهم ،ها نواحی روستایی بوده و دسترسی به خدمات اجتماعی، تنوع فعالیت

روستایی  ةمؤثر بر نشاط در منطقوجوی عوامل  جست»با عنوان ، (2015) 1اوزشین ةنشاط افراد موردبررسی بودند. در مقال

درصد در 53ترین نتایج پژوهش به این شرح بود که در منطقة موردمطالعه روستاییان با درصدی برابر  ، مهم«در ژاپن 2کیوشو

)درآمد،  . هرچندکه مردان بیشتر بر عوامل مادی و عینیبودند بخشی بانشاط بوده و از زندگی خود راضی سطح رضایت

)احترام،  به عوامل غیرمادی ،بر سطح درآمد و منابع مادی عالوه ،زنان ،..( متکی بودند. و ،مات و امکاناتدسترسی به خد

با عنوان  ،( در پژوهش خود2013) 3نشاط تأکید داشتند. هندراگما ةعنوان عوامل سازند ..( نیز به. و ،مقبولیت اجتماعی
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، با تأکید بر این مطلب که مشارکت اقتصادی «در سریالنکا 1ونکامات ةمشارکت اقتصادی زنان در توسعة روستایی در منطق»

اجتماعی در جهان و عامل توسعة روستایی بدل شده است،  -های روستایی به موضوعی در گفتمان سیاسی زنان در عرصه

همی در د که زنان نقش میبه این نتیجه رس ،روستایی منطقة موردمطالعه ةپس از بررسی وضعیت زنان شاغل در عرص

دلیل افزایش قدرتمندی خود به شادمانی و سطح  ند بها هاقتصادی فعال بود ةاند و زنانی که در عرص اقتصاد خانوارها پیدا کرده

، «برابری درآمدی و شادی»با عنوان  ،خود ةدر مقال (2011) 2اند. اویشی و کسبیر رضایتمندی بیشتری از زندگی دست یافته

دریافتند که عدالت و برابری در توزیع درآمد نقش بسیار مهمی در احساس نشاط جامعه  ،مریکاا ةپس از بررسی وضعیت جامع

( در 2005) 3تر از سایر اقشار است. رویو و والزکو درآمد بسیار واضح دارد که اهمیت و تأثیر آن در میان اقشار فقیر و کم

پس از بررسی  ،«ذهنی: شواهدی از روستاهای تایلند تحلیلی بر ارتباط نشاط، رفاه عینی و»با عنوان  ،پژوهش دیگری

ند که در روستاهای موردمطالعه کمبود غذا، سطح پایین بهداشت و شیوع ردک بیان  ،های عینی و ذهنی وضعیت شاخص

ایج . درنهایت نیز نتاست ترین عوامل عینی مؤثر بر سطح نامناسب نشاط در میان روستاییان و فقدان دارایی مهم ،ها بیماری

 بهبود وضعیت اقتصادی بر میزان نشاط و رضایت از زندگی در میان روستاییان فقیر تأکید دارد. ناپذیرپژوهش بر تأثیر انکار

روشپژوهش
)میزان نشاط قبل و بعد  ای بر روش مقایسهاست متکی  وتحلیلی است  - پژوهش کاربردی حاضر به لحاظ روش توصیفی

منظور گردآوری اطالعات آن در بخش نظری با  در میان زنان فعال و غیر فعال(. بهاز حضور در فعالیت اقتصادی و 

گرفته شده   نامه بهره استفاده از منابع اسنادی و در بخش میدانی به روش پیمایشی از ابزارهای مشاهده و توزیع پرسش

به هدف تحقیق و دیدگاه  توجهبا ،که استاست. جامعة آماری این پژوهش زنان روستایی شاغل در بخش خاوومیرآباد 

روستا دارای  هجدهاین بخش  ةروستای دارای سکن سیبه روش هدفمند از میان  ،ن توسعة منطقهکارشناسان و مسئوال

های  در این روستاها حضور زنان در فعالیت ،درواقع .های موردنظر پژوهش شناسایی شدند زنان شاغل و با ویژگی

 نُه درصد، معادل 50دلیل گستردگی منطقه،  به ،روستا هجدهررنگ است. در ادامه از اقتصادی نمود واضحی داشته و پُ

 ،ها با مراجعه به روستاها و هماهنگی با دهیاری ،سپسشدند. عنوان روستاهای هدف انتخاب  کشی به روستا به روش قرعه

تعداد کل زنان  ،بدین ترتیب شدند؛ایی های موردنظر پژوهش شناس زنان دارای ویژگی ،گیری هدفمند با استفاده از نمونه

عنوان  زن شاغل به 200نفر  563و در ادامه با روش کوکران از میان  نددششاغل موردنظر در روستاهای هدف تعیین 

به روش  ،ها نامه شدن سهم هر روستا از تعداد کل پرسش ها با مشخص نامه پرسش ،سپس .حجم نمونه تعیین شدند

ذکر د. شکشی توزیع  های اقتصادی آن روستاها به روش قرعه میان زنان روستایی شاغل در فعالیت در ،(1 )جدول ای طبقه

 های مختلفیمنظور از زنان شاغل در این پژوهش زنانی بود که در روستاهای هدف در فعالیتکه الزم است این نکته 

فروش مستقیم محصوالت تولیدی به  صنایع دستی و خانگی، تولید و فروش شیر، ةداری، تهی زراعت، باغهمچون )

گروه دیگر  ،و دارای درآمد مستقل بودند. همچنین ندپارچه( مشارکت داشت گردشگران، کار روزمزد در مزارع یک

در  ؛صورت رسمی فعالیت اقتصادی درآمدزا نداشتند موردبررسی زنان روستایی غیرفعال در اقتصاد روستایی بودند که به

عنوان حجم نمونه در آن روستا  تاهای نمونه به تعداد زنانی که دارای فعالیت اقتصادی بودند و بهاین راستا نیز در روس

هایی در قالب طیف  نامه های اقتصادی انتخاب و پرسش انتخاب شدند به همان تعداد نیز زنان روستایی غیرفعال در فعالیت

ها در اختیارشان قرار گرفت با این تفاوت  منظور تعیین سطح نشاط آن خیلی زیاد( به =5 ... خیلی کم =1) تایی لیکرت پنج

                                                                                                                                                               
1. Thunkama 
2. Oishi and Kesebir 
3. Royo and Velazco 
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های  گیری دو دورة قبل و بعد از مشارکت در فعالیت منظور اندازه که در گروه زنان دارای فعالیت اقتصادی سؤاالت به

 د.شها طراحی  صورت سنجش وضعیت فعلی سطح نشاط آن اقتصادی و در زنان غیرفعال به

یعنی فقدان  ،به مطالعات پیشین در ارتباط با نشاط و تعریف موردپذیرش آن نشاط، باتوجه ةگیری ساز منظور اندازه به

و داشتن رضایتمندی از زندگی و اینکه نشاط در ارتباط با محیط پیرامون و  ،احساسات منفی، داشتن احساسات مثبت

 )لذت و هیجان(، شناختی نشاط زنان روستایی در سه شاخص عاطفی ،آید تعامل با اجتماع در محیط روستایی حاصل می

متغیر  29های اجتماعی( و در قالب  )گسترش روابط با افراد و افزایش حمایت و اجتماعی ،)ارزیابی رضایت از زندگی(

شناسی، علوم  نروا ةتن از متخصصان عرصدوازده گیری با استفاده از دیدگاه  (. روایی ابزار اندازه2 )جدولشد  بررسی

آزمون و پایایی نیز با  عنوان پیش نامه به پرسشبیست ریزی روستایی در قالب محتوا و ظاهر و نیز توزیع  و برنامه ،اجتماعی

آمده نیز با استفاده از  دست های به . تجزیه و تحلیل دادهشدیید أت 7۴/0شده برابر  مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

 و رگرسیون خطی انجام گرفت. ،مستقل Tزوجی،  Tنباطی شامل ویلکاکسون، های آمار است آزمون

هادرمیانزنانروستاهاینمونهنامهایپرسشتوزیعطبقه.1جدول

هایاقتصادیاثرپذیریازمشارکتدرفعالیتةواسطههاومتغیرهایموردبررسینشاطزنانروستاییبشاخص.2جدول

2009؛ستریمیکینی،1396حصار،ساربانویاری؛1394؛غفاریوشیرعلی،1393؛هزارجریبیومرادی،1386وهمکاران،ربانیمنابع:

گرفتههایتعلقنامهتعدادپرسشتعدادزنانشاغلتعدادخانوارنامروستا

 26 7۴ 128 سفلی سیف

 16 ۴۴ 83 وران ده ره

 19 52 51 کیکن

 ۴0 110 280 ساوجی

 8 22 5۴ نچی

 33 93 11۴ بیلو

 17 ۴9 90 ینگیجه

 18 52 76 آباد جشنی

 23 67 83 خاو

 200 563 959 مجموع

پایاییمتغیرشاخصمفهوم

نشاط
 

 عاطفی

 هـای زنـدگی   جنبـه  همـة احساس قدرت در کنتـرل   ـ  )امیدواری( احساس امید به آینده ـ  احساس خوشحالی

احساس افتخار بـه   ـ  احساس راحتی و آرامش ذهنی ـ  بودن در زندگی گرم احساس دل ـ  )احساس قدرتمندی(

احسـاس   ـ  ت از احساس برابریلذ ـ  بردن از فعالیت و اشتغال درآمدزا لذت ـ  بردن از محیط روستا لذت ـ  خود

 احساس لذت از استقالل مالی ـ بودن لذت از زن

79/0 

 شناختی

رضـایت از   ـ  آل رضایت از وضع موجود در قیاس با حالت ایده ـ  رضایت از وضعیت موجود در قیاس با گذشته

رضایت و وابسـتگی   ـ  رضایت از درآمد ـ  رضایت از شغل ـ  )زنان بدون شغل( ردیف قیاس با افراد همدر خود 

ـ   ـ  رضایت از رسیدن به اهداف ـ  به محیط روستا  ـ  فـردی و خـانوادگی   ةرضایت از وضعیت بهداشـت و تغذی

 رضایت از توان تأمین دسترسی به خدمات و امکانات جدید

71/0 

 اجتماعی

طبعـی و   شوخ ـ  های دیگر توانایی تأثیرگذاری مثبت بر روی انسان ـ  ها ها و دوست داشتن آن عالقه به انسان

ـ  ـ  کنترل خود در برخورد با افراد و وقایع ناخوشایند ـ  شوخی با دیگران و  ،تعـاون، همبسـتگی   ةافزایش روحی

 ارتقای نقش و پایگاه اجتماعی و خانوادگی ـ استحکام خانواده ـ در امور جمعی  مشارکت

73/0 
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موردمطالعهةمعرفیمنطق
 ،کیلومتر مربع 338با مساحتی بالغ بر  ،عنوان یکی از سه بخش شهرستان مریوان در استان کردستان خاوومیرآباد به خشب

دلیل  ده است. این بخش بهشصفر مرزی در همسایگی کشور عراق واقع  ةدر منطق ،دارای سکنه یروستا سیدارای 

های طبیعی دارای وضعیت  دلیل مساعدت مرزی و به ةتجاری دارای بازارچ -سیل ارتباطینموقعیت استراتژیک و پتا

هرنشینان، اشتغال زنان در )فروش مستقیم محصوالت تولیدی به ش شیر( و کشاورزی ة)فروش روزان داری مطلوب دام

های آموزشی و  سال اخیر نیز فعالیت .( است که در چند.. گربر مانند توت فرنگی ورآوری و کشت محصوالت کا جمع

ساز مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی  ترویجی مربوط به صنایع دستی و کارگاهی در این بخش رواج یافته و زمینه

 است.صورت رسمی و مستقل شده  به

 
 موردمطالعهةموقعیتمنطق.1شکل

هابحثویافته
زنان روستایی بخش خاوومیرآباد در  ،های قبلی نیز به آن اشاره شد دهد و در بخش نشان می 2 طورکه شکل همان

شغل  ،گویان عنوان بیشترین درصد پاسخ به ،درصد 38 ،های مختلفی مشارکت داشته و دارای درآمدند. در این میان فعالیت

داری و فروش شیر،  یعنی دام ؛اند ان کردهبیبخش  ةتلفیقی از سه فعالیت عمد ،که از آن دارای درآمدندرا، اصلی خود 

داری و فروش شیر و  درصد نیز دام 22همراه فروش مستقیم محصوالت تولیدی به گردشگران.  ،داری زراعت و باغ

داری و فروش مستقیم محصوالت تولیدی  درآمدی خود را زراعت و باغدرصد نیز شغل اصلی و تنها منبع  8و  1۴ترتیب  به

 اند. کرده بیانبه گردشگران 
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شانهایاقتصادیروستاهابهشغلاصلیومنبعدرآمدیکنندهدرفعالیتهایزنانمشارکتپاسخ.2شکل

های نشاط در دو دورة قبل و بعد از مشارکت زنان روستایی در  وضعیت متغیرهای شاخص ةمقایس ،در ادامه

و در شاخص عاطفی مشاهده  3طورکه در جدول  . همانشدهای اقتصادی با استفاده از آزمون ویلکاکسون سنجش  فعالیت

های اقتصادی نسبت به دورة  تمتغیرها وضعیت نشاط زنان روستایی در دورة بعد از مشارکت در فعالی همةشود، در  می

شده  محاسبه z ةها میانگین دورة بعد بیشتر از دورة قبل بوده و آمار متغیر همةرو بوده است و در  هقبل از آن با بهبود روب

بردن از محیط روستا و  شده است. در میان متغیرهای این شاخص، متغیر لذت  دار محاسبه معنی 05/0نیز در سطح آلفای 

 ،اند. همچنین دارای بیشترین بهبود وضعیت بوده 09/1و  35/1ترتیب با افزایش میانگینی برابر  به آینده به سپس امید

متغیر لذت از احساس برابری با مردان نیز متغیری است که دارای کمترین بهبود میانگین نسبت به دورة قبل بوده و 

دهد هرچندکه  های اقتصادی نشان می از مشارکت در فعالیتدر دورة بعد  1۴/3میانگینی در سطح متوسط برابر  ةمحاسب

که موردانتظار و رضایت زنان روستایی باشد  ای هنوز هم تا برابری ،های اقتصادی مؤثر واقع شده مشارکت در فعالیت

ساس ، اح61/3 شده برابر فاصله وجود دارد. متغیرهای دیگری همچون احساس راحتی و آرامش ذهنی با میانگین محاسبه

 76/3بودن به زندگی با میانگین  گرم و احساس دل ،13/3، احساس قدرتمندی با میانگین 57/3افتخار به خود با میانگین 

های اقتصادی حاصل شده و  ها به دنبال مشارکت زنان روستایی در فعالیت بخش آن متغیرهایی هستند که وضعیت رضایت

بردن از فعالیت و اشتغال درآمدزا و  های اقتصادی یعنی لذت تقیم فعالیتمس هایتوان این وضعیت را بازتابی از اثر می

های  در دورة قبل به میانگین 75/2و  85/2های نامطلوب  ترتیب از میانگین احساس لذت از استقالل مالی دانست که به

توان در  ها را نیز می وضعیت اند. برآیند کلی این بهبود در دورة بعد از فعالیت اقتصادی رسیده 2۴/3 و 65/3بخش  رضایت

زنان روستایی با میانگین  ،د. همچنینکرمشاهده  5۴/3بخش  افزایش احساس خوشحالی روستاییان با میانگین رضایت

بودنشان  اند که احساس لذت از زن هکرددرصد اظهار  95و با اطمینان  05/0داری  در سطح معنی 85/3شده برابر  محاسبه

توان بازتابی از تبدیل زنان از این امر را می ؛های اقتصادی بیشتر شده است مشارکت در فعالیتنسبت به دورة قبل از 

ذکر این ای همانند منطقة موردمطالعه به عامل تولید و کسب درآمد دانست.  بودن صرف در محیط مردانه کننده مصرف

های تولیدی خانواده  نامرئی در فعالیت صورت غیررسمی و های روستایی به هرچند زنان در محیطکه الزم است نکته 

ها را عامل کسب درآمد و  صورت رسمی آن و به نددان میزنان  ةاین امور را وظیف دادنِ بیشتر مردان انجام ،مشارکت دارند

 شود. بودن به زنان نگریسته می کننده دانند و بیشتر به دید مصرف منبع گذران معیشت نمی
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عدعاطفینشاطزنانروستاییهایاقتصادیبروضعیتبُرکتدرفعالیتوضعیتاثرگذاریمشا.3جدول

 

دهد که مشارکت در  ( نشان می۴ )جدول مقایسة وضعیت متغیرهای شاخص شناختی نشاط زنان روستایی نیز

د. مقدار شوبخش، موجب بهبود وضعیت متغیرهای این شاخص  ای رضایت به شیوه ،است  های اقتصادی توانسته فعالیت

درصد به اثرگذاری مشارکت  95بوده تا با اطمینان  005/0ها کمتر از سطح آلفای  متغیر همةشده برای  داری محاسبه معنی

ن میان، متغیر رضایت از وضعیت برد. در ای  های اقتصادی بر بهبود نشاط زنان روستایی در این متغیرها پی در فعالیت

نسبت به دورة قبل و رسیدن میانگین از مقدار نامطلوب  21/1موجود در قیاس با گذشته با بیشترین افزایش میانگین برابر 

های اقتصادی  دارای بیشترین اثرپذیری و بهبود وضعیت از مشارکت زنان روستایی در فعالیت 8۴/3به مقدار مطلوب  63/2

در متغیر رضایت از وضع موجود در قیاس با  15/3میانگین نسبی و در حد متوسط برابر  ةدر مقابل، محاسب ،اما است.  بوده

 ،آل و موردنظر زنان روستایی فاصله وجود دارد. همچنین دهد که هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل موردنظر نشان می ایده

رسیده و  09/۴شده در دورة بعد به مقدار مطلوب  ین میانگین محاسبهمتغیر رضایت و وابستگی به محیط روستایی با بیشتر

از محیط زندگی خود رضایت دارند و این  دهد که زنان روستایی کامالً میانگین نسبت به دورة قبل نشان می 07/1افزایش 

آن به دنبال بردن از محیط روستا دانست که در شاخص عاطفی وضعیت  توان بازتاب وضعیت متغیر لذت امر را می

 های اقتصادی بهبود یافته بود. مشارکت زنان روستایی در فعالیت

هایاقتصادیبروضعیتشاخصشناختینشاطزنانروستاییوضعیتاثرگذاریمشارکتدرفعالیت.4جدول
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 -۴5/0 85/3 ۴0/3 -35/6 00/0 1۴0 5 55 بودن احساس لذت از زن

 -۴9/0 2۴/3 75/2 -92/5 00/0 103 28 69 احساس لذت از استقالل مالی
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 -21/1 8۴/3 63/2 -20/9 00/0 82 5 113 رضایت از وضعیت موجود در قیاس با گذشته

 -81/0 15/3 3۴/2 -57/9 00/0 61 8 131 آل رضایت از وضع موجود در قیاس با حالت ایده

 -60/0 ۴8/3 88/2 -98/6 00/0 121 11 68 ردیف رضایت از خود در قیاس با افراد هم

 -90/0 ۴9/3 59/2 -7.51 00/0 92 25 83 رضایت از شغل

 -1/1 26/3 16/2 -9.6۴ 00/0 66 8 126 رضایت از درآمد

 -07/1 09/۴ 02/3 -9.71 00/0 5۴ 12 135 رضایت و وابستگی به محیط روستا

 -75/0 27/3 52/2 -8.10 00/0 98 10 92 رضایت از رسیدن به اهداف

 -۴7/0 62/3 15/3 -5.30 00/0 133 10 57 فردی و خانوادگی ةبهداشت و تغذیرضایت از وضعیت 

 -6۴/0 ۴1/3 77/2 -7.89 00/0 113 ۴ 83 رضایت از توان تأمین و دسترسی به خدمات و امکانات
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طورکه  شاخص دیگر موردسنجش در ارتباط با نشاط زنان روستایی شاخص اجتماعی است. در این شاخص، همان

بودن تغییرات سطح نشاط زنان  بخش رضایت ةدهند وضعیت نشان ،آورده شده است 5روستاییان در جدول های  پاسخ

وضعیت دورة  های اقتصادی است. در این شاخص، عموماً روستایی در دورة بعد نسبت به دورة قبل از مشارکت در فعالیت

مطلوبیت بیشتری رسیده است. در این  ةبه درج بخش بوده و در دورة بعد این وضعیت طور نسبی رضایت قبل متغیرها به

رسیده است متغیر  36/3بخش  به مقدار رضایت 87/2آن از مقدار نامطلوب از میان، تنها متغیری که میانگین دورة قبل 

های عروسی یکدیگر،  های زنان روستایی در امور جمعی همانند مشارکت در مراسم تعاون و مشارکت ةافزایش روحی

کمک به همدیگر در  پول به یکدیگر، مشورت در ارتباط با امور شغلی و انتقال تجربیات کاری به یکدیگر،دادن  قرض

افزایش  62/0متغیری که با  ،..( است. همچنین. بافی( و )قالی پروری، ساختن و تکمیل صنایع دستی )دام کارهادادن  انجام

بوده است متغیر کنترل خود در برخورد با افراد و وقایع میانگین نسبت به دورة قبل دارای بیشترین بهبود وضعیت 

های اقتصادی  در دورة بعد از مشارکت زنان روستایی در فعالیت 79/3ناخوشایند است که با مقدار میانگین مطلوب 

بارت شده است و این امر نشان از افزایش قدرت خودکنترلی زنان روستایی در محیط اجتماعی روستا دارد و به ع  محاسبه

پذیری روانی زنان روستایی در برخورد با افراد و وقایع ناخوشایند افزایش  آوری و انعطاف دهد که قدرت تاب دیگر نشان می

 68/3شده برابر  بخش محاسبه توان گفت که زنان روستایی با میانگین رضایت میدرصد 95یافته است. در سطح اطمینان 

 شان شده ها و پایگاه اجتماعی و خانوادگی قتصادی و آثار آن موجب ارتقای نقش آنهای ا ند که مشارکت در فعالیتا آن بر

رسیده است که قدر مسلم  78/3بخش  به میانگین رضایت 31/3ها نیز از میانگین نسبی  است و استحکام خانوادگی آن 

س آسودگی خیال و آرامش ذهنی امکانات و خدمات جدید، احسا ةها و تهی های مالی، توان تأمین هزینه افزایش توانایی

های عاطفی و شناختی آورده شدند، دالیل  که در شاخص ،واسطة رضایت از وضعیت موجود و قیاس خود با دیگران به

در تربیت فرزندان و مدیریت خانواده  زنان بانشاط قطعاً ،. همچنیناند شده های خانوادگی و اجتماعی ذکر بهبود شاخص

 این امر نیز استحکام و دوام خانواده خواهد بود. ةنتیجتر خواهند بود که  موفق

هایاقتصادیبروضعیتشاخصاجتماعینشاطزنانروستاییوضعیتاثرگذاریمشارکتدرفعالیت.5جدول

 
های دورة قبل و بعد هریک از  دهد، میانگین نشان می 6زوجی در جدول  Tطورکه آزمون  درمجموع نیز، همان 

و با اطمینان  05/0داری  های اقتصادی در سطح معنی واسطة حضور در فعالیت های نشاط زنان روستایی به شاخص

، 56/3به  87/2که میانگین متغیرهای شاخص عاطفی از مقدار نامطلوب  ای گونه هب ؛داری است دارای تفاوت معنی درصد95

و میانگین متغیرهای شاخص اجتماعی نیز از مقدار  ،51/3به  67/2میانگین متغیرهای شاخص شناختی از مقدار نامطلوب 

یش یافته است. های اقتصادی افزا در دورة بعد از حضور زنان در فعالیت 58/3بخش  دورة قبل به مقدار رضایت 15/3

دورة قبل  89/2میانگین از مقدار نامطلوب  65/0و ارتقای  05/0داری  در سطح معنی T ةدرمجموع نیز مقدار مطلوب آمار
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 -20/0 65/3 ۴5/3 -8۴/۴ 00/0 157 3 ۴0 ها داشتن آن ها و دوست عالقه به انسان
 -19/0 26/3 07/3 -20/۴ 00/0 155 9 36 ها تأثیرگذاری مثبت بر روی انسان

 -33/0 5۴/3 21/3 -98/۴ 00/0 136 15 ۴9 طبعی و شوخی با دیگران شوخ

 -62/0 79/3 17/3 -01/7 00/0 116 8 76 ناخوشایندکنترل خود در برخورد با افراد و وقایع 

 -58/0 36/3 78/2 -9۴/7 00/0 89 13 98 ها در امور جمعی  و مشارکت ،تعاون، همبستگی ةافزایش روحی

 -۴7/0 78/3 31/3 -03/7 00/0 127 5 68 استحکام خانواده

 -57/0 68/3 11/3 -6۴/7 00/0 108 8 8۴ ارتقای نقش و پایگاه اجتماعی و خانوادگی
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های  درصد اطمینان حضور زنان روستایی در فعالیت 95دهد که با  در دورة بعد نشان می 55/3بخش  به مقدار رضایت

 است.  ا شدهه اقتصادی موجب افزایش سطح نشاط آن

مستقل  tمنظور سنجش تفاوت میزان نشاط زنان روستایی دارای فعالیت اقتصادی با زنان غیرفعال از آزمون  به ،در ادامه

کمتر از سطح  ةشد داری محاسبه به سطح معنی باتوجه ،دهد نشان می 7شده در جدول  طورکه نتایج ارائه بهره گرفته شد. همان

ها ارائه  به فرض عدم برابری واریانس شده باتوجه شده و نتایج ارائه آزمون لون رد درصد ها در فرض برابری واریانس ،05/0آلفای 

اختالف سطح نشاط  درصد،95، با اطمینان 05/0شده در سطح آلفای  محاسبه T ةداربودن مقدار آمار ه که با درنظرگیری معنیشد

توان پی برد که میزان نشاط زنان فعال در اقتصاد روستایی  های حاصله نیز می به میانگین و باتوجه شود میاین دو گروه پذیرفته 

  زنان غیرفعال در اقتصاد روستاها قرار دارد. 96/2در مقابل میانگین نامطلوب  55/3بخش  با میانگین رضایت

 هاینشاطزنانروستاییهایاقتصادیبروضعیتشاخصوضعیتاثرگذاریمشارکتدرفعالیت.6جدول

 میانگیننشاط
آزمونلونبرایبرابری

هاواریانس  
Tآزمون هابرایمیانگین  

زنان فعال در اقتصاد 
 روستا

55/3  

F ةآمار  

داری سطح معنی  
داری  )معنی

ها(  نسواریا  

Tآماره 
تعداد هر 

 گروه

داری  معنی
)برابری  دوگانه

ها( میانگین  

اختالف 
ها میانگین  

درصد 95اطمینان فاصلة   

زنان غیرفعال در 
 اقتصاد روستا

96/2  حد باال حد پایین 

ها  نسبا فرض نابرابری واریا  05/۴۴  000/0  76/9  200 000/0  590/0  ۴71/0  709/0  

 اقتصادروستابازنانغیرفعالةگروهزنانفعالدرعرصهایسطحنشاطدوتفاوتمیانگین.7جدول

ینشاطهاصشاخ  میانگین 
درصد95فاصلةاطمینان  

ۀآمار T 
ةدرج

 آزادی

سطح

داریمعنی  کرانباال کرانپایین 

 عاطفی

 87/2 قبل:

786/0-  627/0-  55/17-  199 000/0  56/3 بعد: 

 -707/0 ها: تفاوت میانگین

 شناختی

 67/2 قبل:

920/0-  762/0-  98/20-  199 000/0  51/3 بعد: 

 -8۴1/0 ها: تفاوت میانگین

 اجتماعی

 15/3 قبل:

۴95/0-  351/0-  60/11-  199 000/0  58/3 بعد: 

 -۴23/0 ها: تفاوت میانگین

 مجموع
کننده در  )نشاط زنان روستایی مشارکت

 های اقتصادی( فعالیت

 89/2 قبل:

716/0-  598/0-  06/22-  199 000/0  55/3 بعد: 

 -657/0 ها: میانگین تفاوت

ی نشاطها    صشاخ  میانگین 
 درصد 95فاصلة اطمینان 

 T ةآمار
 ةدرج

 آزادی
داری سطح معنی  

 کران باال کران پایین

 عاطفی

 87/2 قبل:

786/0-  627/0-  55/17-  199 000/0  56/3 بعد: 

 -707/0 ها: تفاوت میانگین

 شناختی

 67/2 قبل:

920/0-  762/0-  98/20-  199 000/0  51/3 بعد: 

 -8۴1/0 ها: تفاوت میانگین

 اجتماعی

 15/3 قبل:

۴95/0-  351/0-  60/11-  199 000/0  58/3 بعد: 

 -۴23/0 ها: تفاوت میانگین

 مجموع
کننده در  )نشاط زنان روستایی مشارکت

 های اقتصادی( فعالیت

 89/2 قبل:

716/0-  598/0-  06/22-  199 000/0  55/3 بعد: 

 -657/0 ها: تفاوت میانگین
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و متغیرها شد دن عوامل مؤثر بر نشاط زنان روستایی از آزمون رگرسیون خطی استفاده کر منظور مشخص در ادامه به

 بوده 53/0اجراشده برابر شده در مدل  الزم است که مقدار ضریب تعیین تعدیلذکر این نکته  نخست،وارد مدل گردید. 

درصد از تغییرات میزان نشاط زنان روستایی  53این بدین معنی است که متغیرهای واردشده در مدل توانایی تبیین  است؛

 ةدهند د تا این نتیجه نیز نشانشمحاسبه  000/0برابر  05/0داری  در سطح معنی F ةمقدار آمار ،را دارند. همچنین

نهایی  ةطورکه نتیج عبارتی توانایی متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته باشد. همانبودن مدل یا به  مناسب

شده که کمتر از سطح  داری محاسبه به مقدار معنی در میان متغیرهای موردنظر، باتوجه ،دهد نشان می 8در جدول 

های  و مدت زمان حضور و مشارکت در فعالیت ،متغیرهای میزان درآمد، تعداد زنان شاغل در روستا ،است 05/0داری  معنی

داری از نوع مثبت و  کنند و دارای ارتباط معنی اقتصادی متغیرهایی هستند که میزان نشاط زنان روستایی را تبیین می

صله شده نیز این متغیر میزان درآمد حا محاسبه T ةبه مقدار بتا و آمار مستقیم با سطح نشاط زنان روستایی هستند. باتوجه

 ثر بر نشاط زنان روستایی را دارد.ؤکنندگی در میان متغیرهای م است که بیشترین نقش تبیین

 ثربرنشاطزنانروستاییمشغولبهفعالیتاقتصادیؤنتایجآزمونرگرسیونعواملم.8جدول

گیرینتیجه
ه های اقتصادی پرداخت ها در فعالیت واسطة حضور و مشارکت آن پژوهش حاضر به بررسی تغییرات سطح نشاط زنان بهدر 

 د:ه شها پاسخ داد های پژوهش به شرح زیر به آن یافتهبراساس هایی در پژوهش مطرح بودند که  . سؤالشد

ها نسبت به دورة قبل از  ر وضعیت نشاط آندهای اقتصادی چه تأثیراتی  سؤال اول: مشارکت زنان روستایی در فعالیت

های  سة دورة قبل و بعد از حضور زنان در فعالیتمقای ةنتیج ،گویی به این سؤال در ارتباط با پاسخ آن داشته است؟

و اجتماعی و در  ،که در هر سه شاخص عاطفی، شناختیشد اقتصادی روستاها با استفاده از آزمون ویلکاکسون بررسی 

متغیرهای موردبررسی وضعیت نشاط زنان روستایی نسبت به دورة قبل بهبود یافته است. درمجموع نیز ارتقای  همة

نشان داد  05/0داری  دورة بعد در سطح معنی 55/3دورة قبل به  89/2شاط زنان روستایی از میانگین نامطلوب میانگین ن

 های یعقوبی فرانی و جلیلیانهای اقتصادی مطابق با نتایج پژوهش درصد اطمینان حضور زنان در فعالیت 95که با 

ها  ( موجب افزایش میزان نشاط آن2005) و رویو و والزکو ،(2013) (، هندراگما1388) (، سروش مهر و همکاران139۴)

های  های اقتصادی موجب شده که زنان روستایی از جنبه شده است و این نتیجه بدین معنی است که مشارکت در فعالیت

ی ، نقش و پایگاه اقتصادی و اجتماعوندش  )عاطفی(، در محیط اجتماعی پذیرفتهنند مختلف زندگی خود احساس لذت ک

)شناختی(  ها نیز حس کلی رضایت از زندگی )اجتماعی( تا برآیند این دکننو تعامل مناسبی با دیگران برقرار آنان ارتقا یابد 

 مدل

ضریبرگرسیون

 استاندارنشده

ضریبرگرسیون

شدهداستاندار  
T ۀآمار داریمعنی   

B 
انحراف

 استاندارد
 بتا

23/2 مقدار ثابت  1۴6/0   25/15  000/0  

171/0 میزان درآمد حاصله از فعالیت اقتصادی  026/0  ۴1۴/0  59/6  000/0  

1۴۴/0 های اقتصادی کننده در فعالیت تعداد زنان مشارکت  029/0  327/0  0۴/5  002/0  

035/0 سن  0۴۴/0  0۴7/0  792/0  ۴29/0  

093/0  اقتصاد های مدت زمان حضور در فعالیت  021/0  272/0  ۴۴/۴  006/0  

هلأت  010/0  027/0  025/0  359/0  520/0  

 متغیر وابسته: میزان نشاط زنان روستایی مشغول به فعالیت اقتصادی
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های شناختی با بیشترین میزان ارتقای میانگین از  های موردسنجش نشاط زنان روستایی، شاخص باشد. در میان شاخص

های اقتصادی زنان  واسطة حضور در فعالیت اند و این بدین معنی است که به دورة بعد رسیده 51/3دورة قبل به  67/2

آمده،  دست قابل بحث در نتایج به ةند. نکتدارهایی که مدنظر داشتند رضایت  آل روستایی از مقایسة خود با دیگران و ایده

های عاطفی و شناختی  شاخصترتیب در  متغیر احساس لذت از محیط روستا و رضایت و وابستگی به روستا به ةمحاسب

دارای بیشترین بهبود وضعیت به دنبال حضور  09/۴و  86/3های برابر  میانگین ةنشاط زنان روستایی است که با محاسب

اهمیت  ةدهند ( نشان139۴) اند. این امر مطابق با نتایج پژوهش منوچهری و همکاران های اقتصادی بوده زنان در فعالیت

عنوان موانع اصلی تحقق محیط قابل زیست و بانشاط  ویژه رفع فقر و بیکاری به های آن به صاقتصاد و پویایی شاخ

های اقتصادی سودآور است  ها در فعالیت پایداری و ماندگاری جمعیت روستایی در گرو حضور آن ،واقع هروستاییان است. ب

ژه روستاهای محروم و مرزی همانند منطقة وی اصلی ایجاد محیط بانشاط و قابل زیست در روستاها به ةو اقتصاد پای

طورکه در  ریزی تمرکزگرا تالش اصلی برای بقاست. همان دلیل دوری از منافع توسعه در برنامه موردمطالعه است که به

اقشار و جوامع  همةیابی به منافع اقتصادی و درآمد در میان  دست ،بحث مبانی نظری پژوهش نیز به آن اشاره شد

اما در جوامع فقیر و در انزوا همانند مناطق روستایی و  ،ها ندارد تقیم و مطلق با نشاط و بهزیستی ذهنی آنای مس رابطه

ی به ایجاد شغل و درآمد و حضور روستاییان در ناپذیرتوسعه، نیاز مبرم و انکار ةویژه قشر در تبعیض زنان در مراحل اولی به

های  های اقتصادی سودآور وجود دارد و در این مرحله ارتباط مستقیمی بین کیفیت حضور و مشارکت در فعالیت فعالیت

 اقتصادی و لمس منافع آن با نشاط روستاییان وجود خواهد داشت. 

 ال در اقتصاد روستا با زنان غیرفعال وجود دارد؟سؤال دوم: چه تفاوتی بین وضعیت نشاط زنان روستایی فع

و سطح نشاط زنان روستایی در دو گروه دارای شد مستقل استفاده  tگویی به سؤال دوم از آزمون  در راستای پاسخ

 های افشانیدرنهایت، نتایج آزمون مطابق با نتایج پژوهش ،که شدفعالیت اقتصادی و فاقد فعالیت اقتصادی مقایسه 

بوده و  55/3( نشان داد که میانگین نشاط زنان دارای فعالیت اقتصادی برابر 1388) ( و سروش مهر و همکاران1392)

داری  به مقداری معنی د تا باتوجهشمحاسبه  96/2میانگین میزان نشاط زنان فاقد فعالیت اقتصادی برابر میانگین نامطلوب 

ن اظهار کرد که نشاط در میان زنان روستایی دارای فعالیت درصد بتوا 99( در سطح اطمینان 000/0شده ) محاسبه

 تر از زنان فاقد فعالیت اقتصادی است.  اقتصادی بیشتر و مطلوب

های اقتصادی در روستا، میزان درآمد حاصل از  کننده در فعالیت سؤال سوم: متغیرهایی همچون تعداد زنان مشارکت

دت حضور در فعالیت اقتصادی، به چه میزان، قدرت تبیین میزان نشاط های اقتصادی، تأهل، سن، ممشارکت در فعالیت

گویی به این سؤال پژوهش از آزمون رگرسیون  منظور پاسخ به زنان روستایی مشغول به فعالیت اقتصادی را دارا هستند؟

دگی میزان نشاط زنان کنن دهندة قدرت تبیین شده، نتایج نشان های محاسبه داری به مقدار معنی باتوجه ،د کهشاستفاده 

های اقتصادی  روستاها در فعالیت ةکنند روستایی با سه متغیر میزان درآمد و مدت حضور زنان و نیز تعداد زنان مشارکت

کنند.  موردمطالعه را تبیین می ةدرصد از تغییرات میزان نشاط زنان روستایی در منطق 53که این سه متغیر  ای گونه هب ؛است

 ،زنان روستایی بیشتر باشد ةشده نیز مثبت و مستقیم بود تا بتوان اظهار کرد هرچه میزان درآمد حاصل هنوع روابط محاسب

و نیز هرچه در روستاها تعداد زنان بیشتری مشغول  استهای اقتصادی بیشتر  ها در فعالیت مدت زمان حضور مستقیم آن

یابد. در این میان، متغیر درآمد بیشترین میزان بتای  ایش میمیزان نشاط زنان روستایی نیز افز ،به فعالیت اقتصادی باشند

گفته شد،  تر پیشطورکه  همان ،است تا  بینی میزان نشاط زنان روستایی را به خود اختصاص داده حاصله یا قدرت پیش

مرزی در ابتدا  ویژه مناطق های روستایی در انزوا و محروم به دن محیطکر پذیری و بانشاط زیست برایای  هرگونه برنامه

منافع اقتصادی زودبازده را در اختیار روستاییان قرار دهد و هرچه کیفیت لمس آثار این منافع بیشتر باشد، تحقق  دبای
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کننده،  تسهیل یکیفیت درآمد و مشاغل ایجادشده نقش ،تر خواهد بود. درواقع های نشاط روستاییان آسان یت شاخصبمطلو

به نتایج حاصله مطابق با  باتوجه ،کند. درنهایت جهت ایجاد محیطی بانشاط در روستاها ایفا میدر و کاتالیزور  ،کننده روان

در نظام  ،توان گفت که در سطح ملی می ،(139۴) نیا و همکارانن( و روش1393) نیا و خیرآبادیهای فاضلنتایج پژوهش

ها و  قتصاد روستایی حرکت کرد و در این زمینه فعالیتبه سمت ایجاد تنوع در اد بای ،ریزی توسعة روستایی کشور برنامه

که حضور مستقیم زنان را نیز شامل شود تا در کنار سودآوری اقتصادی و گذران معیشت  ای گونه هب ؛دکرمشاغلی ایجاد 

برابری یابی به اهداف دیگری همچون حصول  ساز دست این امر نیز زمینه ؛دیروستاییان، نشاط زنان روستایی نیز حاصل آ

 ةهای چندگان بایستی نقش ،درواقع .است  دهشجنسیتی خواهد شد که یکی از اهداف اصلی توسعة پایدار روستایی معرفی 

در سطح محلی و منطقة موردمطالعه نیز نیاز  ،شود. همچنین  رسمیت شناخته ها به گذاری زنان در تدوین قوانین و سیاست

د و در این ارتباط فراهم شوهای اقتصادی  وستاهای بخش در فعالیتمشارکت زنان بیشتری از ر ةاست که زمین

های تشویقی و  های حمایتی و سیاست بسته ةبهره و بلندمدت، ارائ های کم های قانونی همچون اعطای وام سازی زمینه

 د محدودکنندهسازی مردم محلی در جهت تغییر نگاه و عقای آگاه براین دینی روستایی گیری از آگاهان و مسئوال بهره

 دبای های اقتصادی  دادن آثار مثبت مشارکت زنان در فعالیت الگوسازی و نشان ،در این راستا .خواهد بود اراهکارهایی کار

و  ،های خانوادگی، اجتماعی سوی آثار مثبت دیگر در زمینه ای مطلوب انجام گیرد و از دیدگاه صرف درآمدزایی به به شیوه

د. شوعنوان یک نیاز و هدف در زندگی مطرح  د و درمجموع بهزیستی ذهنی و نشاط زنان روستایی بهشوفرهنگی معطوف 

های آموزشی و ترویجی از سوی نهادهای مسئول توسعة روستایی منطقه از جمله جهاد  برگزاری فعالیت ،همچنین

نظور توانمندسازی زنان روستایی م ها به و صنایع دستی با همکاری بخشداری و دهیاری ،کشاورزی، سازمان گردشگری

 ،نهاد های مردم گیری از سازمان بهره ،پژوهش است. در این زمینهاین جهت مشارکت در مشاغل تولیدی پیشنهاد دیگر 

هایی  تواند به اثرگذاری و پذیرش چنین برنامه می ،ندا هاخیر رشد و نفوذ قابل توجهی داشت ةکه در منطقه نیز در چندسال

به نقش مؤثر درآمد در افزایش نشاط زنان روستایی منطقة موردمطالعه، پیشنهاد دیگر  باتوجه ،د. همچنینکنکمک شایانی 

اندازهای  آوری پس منظور جمع هایی به این امر از طریق ایجاد صندوق؛ پژوهش افزایش میزان درآمد زنان روستایی است

به توان منطقه  ایجاد مشاغل فرعی و مکمل دیگری که باتوجهگذاری در امور تولیدی و نیز  خرد زنان روستایی و سرمایه

 پذیر خواهد بود.  از جمله گسترش گردشگری روستایی، امکان ،زیاد نیاز نداشته باشد ةو به تحصیالت و سرمای است
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