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  چكيده 
 -آباد شهرستان كنگاور با رويکرد کمـي و بـه روش توصـيفي   حاضر در روستاي حسين مطالعه

نفر از آنها  ۱۳۱كه  دادند مينفر زنان روستا تشکيل  ۲۰۰۰آماري تحقيق را  جامعه .پيمايشي شد
نتايج تحقيق نشـان داد  . صورت تصادفي و بر اساس فرمول كرجسي و کوکران انتخاب شدند به

آداب و رسوم و اعتقادات سنتي . ين موانع مشارکت زنان روستايي بعد فرهنگي دارندتر مهمکه 
ي يـا  سـواد  بـي ي سخت، تربيـت فرزنـدان،   ها فعاليتحاكم بر منطقه روستايي، اشتغال زنان به 

ترويجي، و تمسخر  -ي آموزشيها برنامهعدم رضايت همسر جهت حضور در  سوادي زنان، کم
همچنين نتايج نشان داد کـه  . ين عوامل مورد شناسايي در اين مطالعه بودتر مهمو ايراد اهالي از 

ي مـؤثر، در بعضـي مـوارد    هـا  سـازه بين ديدگاه زنان روستايي برحسب سواد و سن نسبت به 
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   مقدمه
وضعيت زنان هر جامعه نشانگر ميزان پيشرفت آن جامعه، و اعـتالي کشـورها در گـرو    

زنان . نيروها و استعدادهاي انساني خود و از جمله زنان استتمامي  استفاده هدفمند از
ي اقتصـادي و  هـا  فعاليـت عنوان نيمي از جمعيت روستايي نقش بـارزي در   روستايي به

اجتماعي دارند و رسيدن به توسعه پايدار روستايي توجه بيشتر به زنان را كه دوشادوش 
بـا  . طلبد ارکتي فعاالنه دارند، ميي اقتصادي و اجتماعي مشها فعاليتو همپاي مردان در 

ي توليدي ها فعاليتوجود تالش زياد زنان در جوامع روستايي، نقش اين گروه غالبًا در 
روست كـه امـروزه، در اهـداف    از اين). ۱۳۸۴آگهي، ( شود ميو اقتصادي ناديده گرفته 

هاي يژگيي خاص روستايي، از جمله زنان و جوانان به دليل وها گروهتوسعه روستايي، 
با طرح مسئله توسعه پايـدار،  ). ۱۳۸۷غنيان، (اند  خاص خود، در مركز توجه قرار گرفته

زا در دسـتورکار  جو مرکز فرايند توسعه محسوب شـده و توسـعه درون   انسان مشارکت
زايـي و   اي، مشارکت متغيـري اساسـي اسـت و درون   در چنين توسعه. قرار گرفته است

خوانـد  عنوان نيمي از افراد جامعه به مشـارکت فـرا مـي    را به خواهانه بودن، زنان عدالت
 ).۱۳۸۷صفري شالي، (

ي کشـاورزي،  هـا  فعاليـت درصد  ۶۰برخي آمارها حكايت از نقش زنان روستايي در
از  ها واقعيتي باغداري دارد، اما اين ها فعاليتي دامداري، و عمده ها فعاليتدرصد  ۶۳

همين خـاطر، بـه رغـم اهميـت و      اند و شايد به لحاظ اجتماعي و اقتصادي نامريي مانده
ي هـا  برنامهنقش بارز زنان در ابعاد و جوانب مختلف زندگي روستايي و در تحوالت و 

ي بسـيار  گـذار  سـرمايه هـاي توسـعه،    منظـور توزيـع و ايجـاد زيرسـاخت     اجرا شده بـه 
ي پشـتيباني بـراي آنـان    هـا  فعاليتترويجي و کليه  هاي آموزشي ـ  محدودتري در زمينه
ميالدي از سـوي سـازمان ملـل     ۱۹۷۵اعالم سال ). ۱۳۸۰عمادي، (صورت گرفته است 

ان، مـديران و مربيـان   ريـز  برنامهموجب آن شد که » المللي زنانسال بين«عنوان  متحد به
. خـود قـرار دهنـد   ي هـا  برنامهآموزش بزرگساالن، نيازهاي آموزشي زنان را در اولويت 

از سـوي سـازمان ملـل    » دهـه زنـان  «به عنـوان   ۱۹۸۵تا  ۱۹۷۵هاي همچنين اعالم سال
متحد، موجب توجه به نقش انکارناپذير زنان در توسعه، و نيز پيشبرد مطالعـات آمـاري   
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در کشورهاي ). ۱۳۷۴سازمان خواربار و کشاورزي، (در مورد موقعيت جهاني زنان شد 
ي آموزش زنان بيشتر حول سه نوع آمـوزش، يعنـي بهداشـت،    ها مهبرنادر حال توسعه، 

ارتبـاط و  ). ۱۳۷۲گـروه نويسـندگان،   (سوادآموزي، و تـرويج کشـاورزي تمركـز دارد    
 ي زنان درسـاير ابعـاد توسـعه انكارناپـذير اسـت، مـثالً      ها آموزشتنيدگي تأثيرات درهم

و ميزان مـرگ و ميـر    ارتقاي سطح آموزش زنان روستايي در وضعيت بهداشت خانواده
  سـزايي دارد زيست، بهداشـت آب و محـيط منـزل نيـز تـأثير بـه      کودکان، تغذيه، محيط

يافته  با توجه به حضور نيمي از جمعيت زنان کشورهاي توسعه). ۱۳۸۵اميري اردکاني ،(
و توسعه نيافته جهان در روستاها و اشتغال آنها به امور كشاورزي و دامپروري، طراحـي  

ترويجـي بـراي ايـن قشـر حـائز اهميـت اسـت         -ي آموزشيها برنامهمناسب  و اجراي
: در زمينه توانمندسازي زنان روستايي دو مانع عمـده وجـود دارد  ). ۱۳۷۷طلب، روزي(

، و دوم اينكـه در  كننـد  ميرا مسئوالن ارائه ن ها آموزشاول اينكه در خيلي از مناطق اين 
در واقع، . ن مشاركت زنان روستايي ناچيز است، ميزاشود ميارائه  ها آموزشمناطقي كه 

ي آموزشـي و  ها برنامهي عمده ها چالشبه جرأت عنوان كرد كه امروزه يکي از  توان مي
با توجـه  . ستها برنامهترويجي، عدم مشارکت کافي مخاطبان، به خصوص زنان در اين 

موانـع و  ايـن اسـت کـه     شـود  مـي به چنين وضعيتي، اولين سؤالي که به ذهـن متبـادر   
  هاي مشارکت زنان در توسعه چيست؟محدوديت

  پيشينه نظري
 )۱(چمبـرز   .داننـد  مـي پردازان توسعه مشاركت را جـزء ضـروري توسـعه     اكثريت نظريه

رغم گستردگي تعاريف و مفاهيم و وجـود ابهامـات در   مشاركت، علي گويد مي) ۱۳۷۸(
مشـارکت را رشـد توانـايي     )۲(ميسـرا . تبيين مفهوم آن، شرط اساسي براي توسعه اسـت 

اساسي بشر از جمله شأن و منزلت انساني و مسئول سـاختن بشـر در بـاروري نيـروي     
در تـدوين  ) ۱۳۷۱( )۳(گـاي . کند ميگيري و عمل سنجيده و انديشمندانه تعريف  تصميم

ي آگاهانـه و  هـا  کوششو آن  كند مينظريات مشارکت بر يک موضوع بسيار مهم تأكيد 
اجتماعي براي کنترل سرنوشت و شرايط زنـدگي خـويش اسـت کـه     ي ها گروهعمدي 
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هاي مربـوط بـه توليـد و    ين معيارهاي آن ميزان مشارکت زنان در تصميمتر مهميکي از 
راجـرز و  . گيري از ابعاد بسيار مهم مشارکت است  قدرت تصميم. باشدامور خانواده مي

هـاي  اشخاص در موقعيت معتقدند که مشارکت يک درگيري ذهني و عاطفي )۴(شوميکر
انگيزد تا براي دستيابي به هدف هاي گروهي يكـديگر را  گروهي است که آنان را بر مي

  .ياري کنند
موانع مشـارکت را   )۵(به نقل از جانسون و ريورا) ۱۳۷۹(نيا و ملک محمدي حسيني

  :اندبه چهار دسته تقسيم كرده
ستاري از بچه، امکانات حمـل  موانع وضعيتي که مرتبط با وضعيت پولي، وقت، پر - ۱

  و نقل و آب و هواست؛ 
هـاي   اي كه مرتبط با فراهم کردن خـدمات آموزشـي، برنامـه ريـزي    موانع مؤسسه - ۲

 محدودکننده است؛ ناهماهنگ و موقعيت هاي
مثـل سـن، نـژاد، درآمـد، سـطح آمـوزش، و موقعيـت        : اجتماعي -موانع جمعيتي - ۳

 جغرافيايي، و
 . فس، و مشارکت گروهيمثل عزت ن: موانع تمايالتي - ۴

شـان در بورکينـا فاسـو    در مطالعه) Saito and Spurling, 1992(سايتو و اسپارلينگ 
ي نوين زراعي و ها فناوريدرصد زنان خانوارهاي کشاورز از  ۴۰گزارش كردند که تنها 

اند که اکثر آنهـا آگـاهي خـود را از طريـق خويشـاوندان و       توليدات دامي آگاهي داشته
  هـا نشـان داد کـه از ميـان ايـن       همچنـين، بررسـي  . همسايگان بـه دسـت آورده بودنـد   

درصد، يک سوم افراد اطالعات خود را از مروجان، و تنها يک درصـد از همسـران    ۴۰
معتقد است که زنان کشاورز ساکن ) ۱۳۷۳( )۶(داس). ۱۳۷۴رد، منف(اند  خود کسب کرده

يک روستا در يک گروه همگن نيستند و داراي شرايط متفاوتي هستند، به همـين دليـل   
اي را     ي ترويجي بايد شرايط ويژهها برنامهبراي ايجاد انگيزه در زنان جهت مشارکت در 

درآمد روستايي معتقدند زنان کم) Mead et al., 2001(ميد و همکاران . مد نظر قرار داد
لئونــارد . داراي تحصــيالت کمــي هســتند و همــين امــر يکــي از داليــل فقــر آنهاســت
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)Leonard, 2001 (  گزارش كرد كه زنان روستايي کمتر به مشاغل رسـمي و اداري وارد
مطالعـه  . و اين امر ريشه در کمي تحصيالت و مسـائل قـومي و فرهنگـي دارد    شوند مي

نشان داد که زنان روسـتايي وقـت انـدكي صـرف آمـوزش، مطالعـه و       ) ۱۳۸۲(صالحي 
منـدي روسـتاي آنهـا از موهبـات توسـعه       هکه گوياي پايين بودن بهـر  کنند ميمسافرت 

در تحقيقشان در آمريكا )  Reddy and Smith, 1973(ردي و همکاران . روستايي است
اي بـين مشـارکت دو    نشان دادند که به رغم افزايش برابري زنان و مردان تفاوت عمـده 

ي داوطلبانـه  هـا  فعاليـت همچنين زنان متأهل بيشتر از زنان مجرد در . جنس وجود دارد
ي داوطلبانه عمومًا بـا تعـداد فرزنـدان    ها فعاليتو نيز مشارکت زنان در  کنند ميشرکت 
هاي بازدارنـده، ماننـد خيـر محـدود و     فرهنگخرده). ۱۳۸۱سوانسون، ( يابد ميافزايش 

همچنـين عـدم حضـور زنـان در      ي،ريـز  برنامـه گـري و   تقديرگرايي به جـاي محاسـبه  
گذاري، درجه پايين علم باوري و پذيرش فناوري ي اجرايي، اداري و سياستها فعاليت

دم اعتماد بـه نفـس زنـان روسـتايي و ممانعـت      در ميان آنان، پايين بودن سطح سواد، ع
گيري از جمله عوامل بازدارنـده مشـاركت زنـان اسـت      مردان از حضورشان در تصميم

نيـز موانـع مشـاركت زنـان را     ) ۱۳۷۶(رئيسي مباركه ). ۱۳۸۴وثوقي و يوسفي آقابين، (
هـي  هاي گرو مواردي مانند الگوي سنتي و موانع ساختاري و نگرشي، نقش منفي رسانه

سازي از زنان و مردان، دسترسي محدود زنان به آموزش و تمرين مـديريت، و   و كليشه
  .كند مينبود آمار و اطالعات الزم در حيطه زنان گزارش 

که خدمات ترويج کشاورزي به سوي  دارد ميبيان  )۷(به نقل از اشبي) ۱۳۷۴(منفرد  
از . ع در دسـت زنـان اسـت   مردان گرايش يافته است، در حالي که مديريت بيشتر مـزار 

هـاي ترويجـي بـا نيـاز     و کالس ها برنامهموانع مهم مشارکت زنان عدم تناسب محتواي 
بايد توجه داشت که توانمندسازي زنان روستايي از طريق آموزش . زنان روستايي است

د در رفاه اقتصادي کشور، بهبود توليد ناخالص ملي، افزايش نيروي کـار زنـان و   توان مي
  . سزايي داشته باشدش توليدات خانگي تأثير بهافزاي
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  اهداف تحقيق
با توجه به نقش مهم زنان روستايي در فرايند توسعه روستايي، و با اينکه زنان نيمـي از  

ي ها برنامهدر  ايدهند، ولي مشارکت فعال و گستردهپيکره جمعيتي روستا را تشکيل مي
  . ـ ترويجي ندارندآمورشي
: است شده تشكيل خاص و عام متغيرهاي دسته دو از روستايي زنان تمشارك عدم داليل

اند و تقريبًا شـمول عـام دارنـد،    شده شناسايي گرفته صورت مطالعات غالب در عام داليل
بايست شناسايي شوند و در اختيار توجه به هر منطقه و هر روستا مي با خاص داليل ولي

رو، اين تحقيق به شناسايي اين از .گيرند قرار روستايي توسعه گذارانسياست و انريز برنامه
موانع موجود بر سرراه مشاركت زنان روستايي در يكي از روستاهاي شهرستان كنگـاور  

  . پرداخته است
اينكه وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساير روسـتاهاي شهرسـتان    به توجه با

موردي را به ساير روسـتاهاي شهرسـتان   نتايج اين مطالعه  توان ميمانند اين روستاست، 
  : اهداف اختصاصي تحقيق عبارت بودند از. تعميم داد

ي هـا  برنامـه بندي موانع اثربخش بر مشارکت زنان روستايي در شناسايي و اولويت - ۱
  ؛ترويجي -آموزشي

هاي فردي و اجتماعي زنان روستايي و مشارکت آنها در بررسي رابطه ميان ويژگي - ۲
 و  ؛ترويجي -آموزشيي ها برنامه

  .ي مختلف زنان روستايي در خصوص موانع مشارکتها گروهمقايسه ديدگاه  - ۳

   ها روشمواد و 

شناسي كمي، و روش به كار رفته با توجه بـه اهـداف تحقيـق،    اين تحقيق از نظر روش
ي تحقيـق و از آنجـا كـه نتـايج     هـا  روشژگـي   با توجه به وي. پيمايشي است -توصيفي
 هـا  برنامهد به طور عملي در جهت رفع موانع مشاركت زنان روستايي در وانت ميتحقيق 

ي ترويجي براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار كشـاورزي مـورد اسـتفاده    ها فعاليتو 
  . قرار گيرد، تحقيق كاربردي است
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آبـاد شهرسـتان    نفر زنان روستايي دهستان حسين ۲۰۰۰جامعه آماري اين مطالعه را 
ي ترويجـي در سـطح روسـتا در ايـن     ها برنامهها و ر زمان برگزاري كالسگنكاور كه د

نفر با استفاده از جـدول   ۱۳۱از اين تعداد . دادند مياند، تشكيل  شركت نكرده ها فعاليت
ي تصـادفي سـاده   گيـر  نمونهو طبق  (Krejcie and Morgan, 1970)مورگان و كرجسي 

اي محقـق سـاخته بـود كـه بـر مبنـاي        امهابزار تحقيق، پرسشـن . انتخاب و مطالعه شدند
اي، اينترنتي و اسناد موجود و نيز مصـاحبه حضـوري بـا كارشناسـان      مطالعات كتابخانه

بخـش اول  : پرسشنامه از دو بخش تشكيل شـده بـود  . مرتبط با اين موضوع تهيه گرديد
 اي زنان روستايي بود، و بخش دوم ديدگاه آنـان نسـبت   هاي فردي وحرفهشامل ويژگي

. گرفـت ي ترويجي را در بـر مـي  ها برنامهو عوامل مؤثر بر عدم مشاركت در  ها سازهبه 
روايي ظاهري و محتوايي ابزار تحقيق با استفاده از نظرات اعضاي هيئـت علمـي رشـته    
ترويج و آموزش كشاورزي و دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلـي ايـن رشـته مـورد     

آزمـودني قـرار    ۳۰زار تحقيق، پرسشنامه دراختيار براي سنجش پايايي اب. تأييد واقع شد
بـا  . گرفت و پس از انجام مطالعه مقدماتي، سؤاالت نامفهوم بازنگري و اصـالح شـدند  

، نسـبت بـه مناسـب بـودن ابـزار تحقيـق       ۸۰/۰محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، برابر با 
 SPSSافـزار   نـرم  پردازي و محاسبات اين تحقيق، با استفاده از داده. اطمينان حاصل شد

  . ها استفاده گرديد صورت گرفت و از آمار توصيفي و استنباطي جهت گزارش داده

  ها  يافته
درصـد زنـان    ۷۴شناختي جامعه مورد مطالعه نشان داد کـه  هاي جمعيت بررسي ويژگي

  . درصد مجرد بودند ۲۶مورد مطالعه متأهل و 
سال بودنـد، و   ۳۶با ميانگين سن همچنين غالب افراد مورد مطالعه ميانسال و جوان 

  .ساله بود ۴۰-۳۰درصد متعلق به گروه سني  ۱/۳۸بيشترين فراواني با 
درصد  ۰۸/۲و ) داراي بيشترين فراواني(فرزند  ۵ داراي روستايي زنان از درصد ۶۷/۴۱

  . آنان بدون فرزند بودند
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درصـد داراي سـواد خوانـدن و     ۳۹، سـواد  بيدرصد زنان  ۸/۴۵به لحاظ تحصيلي، 
  . درصد باالتر از ديپلم بودند ۸/۳درصد ديپلمه و  ۴/۱۱نوشتن، 
  ي هـا  برنامـه بيـان کننـده ميـزان تمايـل زنـان بـه مشـارکت در         ۱هاي جـدول   يافته
  . ي مؤثر بـر عـدم مشـارکت آنـان اسـت     ها سازهترويجي با توجه به موانع و  -آموزشي

  زنان روستايي با توجه به موانع موجود تمايـل بسـيار کمـي    نتايج حاكي است که بيشتر 
  .)۱جدول (ترويجي دارند  -ي آموزشيها برنامهبه مشارکت در 

  

  

  توزيع فراواني ميزان تمايل زنان روستايي  -۱جدول 
 درصد تجمعي  درصد  فراواني  ميزان تمايل
 ۸۲/۳۲  ۸۲/۳۲ ۴۳ عدم تمايل
 ۷۸/۸۷  ۹۶/۵۴ ۷۲ بسيار کم
 ۴۱/۹۵  ۶۳/۷ ۱۰ متوسط
 ۱۰۰  ۵۹/۴ ۶ زياد
  -  ۱۰۰ ۱۳۱ جمع

  يافته هاي تحقيق: منبع 
  

ي مـؤثر بـر عـدم    هـا  سـازه نظرات پاسخگويان در خصوص عوامـل و   ۲در جدول 
ترويجي به ترتيب اهميت و بر اسـاس   -ي آموزشيها برنامهمشاركت زنان روستايي در 

آداب و رسـوم و اعتقـادات سـنتي    . بندي شده اسـت  ميانگين پاسخ پاسخگويان اولويت
ين عـاملي اسـت كـه بـر مشـاركت زنـان روسـتايي در        تر مهمحاكم بر منطقه روستايي 

تمسخر و ايرادهاي اهـالي، و نارضـايتي    .گذاردترويجي تأثير مي -ي آموزشيها فعاليت
 .ان در اولويت دوم و سوم قرار داشتندمرد
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 ي مؤثر بر عدم مشارکت زنان روستاييها سازهبندي  اولويت -۲جدول 

اولويت انحراف
معيار 
ميانگين

ايرتبه 
ضريب
تغييرات  اولويت

 آداب و رسوم سنتي مردم منطقه ۲۵/۰ ۴۲/۴ ۱۴/۱  ۱

۲  ۰۴۶/۱ ۰۲۰/۴  تمسخر و ايرادهاي اهالي ۲۶/۰
۳  ۱۷/۱ ۰۵۳/۴  نارضايتي مردان ۲۷/۰
 تعداد زياد فرزندان خانواده ۳۰/۰ ۷۳/۳ ۱۳/۱  ۴
 سوادي و کم سوادي زناني روستايي بي ۳۳/۰ ۶۹/۳ ۱/ ۲۲  ۵
 مرد بودن آموزشگران ۳۵/۰ ۷۹/۳ ۳۵/۱  ۶
 ي سخت منزل، کشاورزي و دامداريهافعاليتبه زنان اشتغال ۳۶/۰ ۶۳/۳ ۳۱/۱  ۷
 بودن انگيزه زنان براي مشارکت پايين ۳۹/۰ ۴۷/۳ ۳۶/۱  ۸
نسبت به اهميت مشـارکت   روستايي زنان بينش و دانش بودن پايين ۴۱/۰ ۲۸/۳ ۳۷/۱  ۹

 ها فعاليتدر 
 ـ ترويجيهاي آموزشيمشاركت ندادن زنان دربرنامه ريزي ۴۲/۰ ۸۴/۳ ۶۲/۱  ۱۰
 پايين بودن اعتماد به نفس زنان ۴۴/۰ ۷۵/۳ ۳۷/۱  ۱۱
  است شده برگزار قبال که ترويجي يهابرنامه و هاکالس پايين کيفيت ۴۹/۰ ۱۰/۳ ۵۲/۱  ۱۲
 ها با شرايط زنان روستاييبندي کالسمناسب نبودن زمان ۵۲/۰ ۷۳/۳ ۴۸/۱  ۱۳
  ـ ترويجي با مسائل زناني آموزشيهابرنامهمحتواي نبودن مرتبط ۵۴/۰ ۸۳/۲ ۴۸/۱  ۱۴
 هاي براي زنان روستاييموضوعات كالسكاربردي نبودن ۵۷/۰ ۸۴/۲ ۶۲/۱  ۱۵
ــت ۵۸/۰ ۲۲/۲ ۲۹/۱  ۱۶ ــدادن اهمي ــه ن ــزبرنام ــه كشــاورزي انري ــان در  مشــارکت ب زن

 ي آموزشيها فعاليت
 هارساني درست از زمان برگزاري کالسعدم اطالع ۶۰/۰ ۲۸/۲ ۳۷/۱  ۱۷
 عدم ارتباط صحيح آموزشگر با زنان روستايي ۶۱/۰ ۱۰/۲ ۳۰/۱  ۱۸
 هابرنامهها ونامنظم بودن و پراکندگي کالس ۶۶/۰ ۳۱/۲ ۵۸/۱  ۱۹
 نبود امکانات و وسائل اياب و ذهاب ۶۷/۰ ۲۴/۲ ۵۲/۱  ۲۰

  يافته هاي تحقيق: منبع
به منظور بررسي رابطه بين متغيرها، و با توجه به مقياس آنهـا از آزمـون همبسـتگي    

  . آمده است ۳اسپيرمن استفاده شد كه نتايج حاصله در جدول 
  



  ...آبادي و  زاده، وحيد علي اصغر ميرك علي  ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۵۶
 

 

  هاي فردي و اجتماعي زنان روستايي و تمايل آنان به مشارکترابطه بين ويژگي -۳جدول 
  r  P متغير
  ۰۱۴/۰* ۳۹۵/۰ سن
  ۵۲۲/۰ ۴۱۲/۰ سواد

  ۰۰۰/۰** ۵۱۱/۰ تعداد زياد فرزندان خانواده
  ۰۰۲/۰** -۶۸۶/۰ مرد بودن آموزشگر

  ۰۰۱/۰** ۶۵۳/۰ آداب و رسوم سنتي مردم منطقه

  ۰۰۰/۰** -۳۶۷/۰ تمسخر و ايراد اهالي

  ۳۲۱/۰ ۳۷۱/۰ نارضايتي مردان

  ۰۶۳۷/۰ ۱۴۷/۰ ي سخت منزل و کشاورزيهافعاليتاشتغال زنان به

  ۱۱۴/۰ ۴۹۴/۰ سوادي و کم سوادي زنان روستاييبي
  ۵۲۱/۰ ۶۵۷/۰ پايين بودن اعتماد به نفس زنان

  ۳۵۹/۰ ۴۲۶/۰  هاپايين بودن دانش و بينش زنان نسبت به اهميت مشارکت در کالس
  ۰۲۹/۰* ۵۹۲/۰ پايين بودن انگيزه در زنان براي مشارکت

  ۶۱۱/۰ ۲۲۶/۰  ـ ترويجي آموزشيهاييريزبرنامهمشارکت پايين زنان در

  درصد ۹۹و  ۹۵معني داري در سطح  **و*     يافته هاي تحقيق: منبع 

گفت کـه بـين سـن زنـان روسـتايي و       توان مي ۳هاي جدول  با توجه به نتايج يافته
 ۰۵/۰در سطح  داري معنيترويجي رابطه مثبت و  ـ ي آموزشيها برنامهمشاركت آنان در 

وجود دارد، به اين معنا که هرچه سن زنان روستايي باالتر باشد، ميـزان مشـاركت آنـان    
حكايت از متوسط بودن  )Cohen, 1998(نيز بيشتر است كه اين امر طبق جدول كوهن 

ميان تعداد فرزندان و ميزان مشاركت زنان روسـتايي رابطـه مثبـت و    . شدت اثرات دارد
وجود دارد، به طوري که با باال رفتن تعـداد فرزنـدان ميـزان     ۰۱/۰ معني داري در سطح

رابطه بين تمسخر و ايراد اهالي و ميزان مشاركت زنـان،  . يابد ميمشاركت زنان افزايش 
دار است، به طوري كه افزايش شدت ايراد وتمسخر اهالي، با كاهش ميزان  منفي و معني

از  )Ibid(تغير با توجه بـه جـدول كـوهن    شدت اثر دو م. باشد مشاركت زنان همراه مي
بين مرد بودن آموزشـگر و ميـزان مشـاركت زنـان رابطـه      . ميزان بااليي برخوردار است

دار و منفي وجود دارد، و ميان ميزان انگيـزة زنـان روسـتايي و تمايـل آنـان بـراي        معني
معنا که خورد، بدين درصد به چشم مي ۰۵/۰دار و مثبتي در سطح  مشارکت رابطه معني

  .هرچه انگيزة زنان باالتر باشد، تمايل آنان براي مشارکت بيشتر است
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ي مـؤثر بـر عـدم    هـا  سـازه تفاوت ديدگاه زنان متأهل و مجرد نسـبت بـه موانـع و     
ـ ويتني آزمون شد که نتايج نشـان داد کـه نسـبت بـه     مشارکت با استفاده از آزمون مان

سوادي زنان روستايي، ي و کمسواد بيمتغيرهايي مانند آداب و رسوم سنتي مردم منطقه، 
مرد بودن آموزشگر، پايين بـودن انگيـزه و اعتمـاد بـه نفـس زنـان روسـتايي اخـتالف         

دار بين  رد اختالف معنيديدگاه اين دو گروه وجود دارد، ولي در ساير موا بين داري معني
گوياي آن است که زنان متأهل  ۴هاي جدول  يافته. مجرد يافت نشد و متأهل زنان ديدگاه

ترند؛ درمقابـل زنـان    نسبت به آداب و رسوم سنتي حاکم بر منطقه و رعايت آن حساس
تر هستند و نيز از اعتماد بـه نفـس كمتـري     مجرد نسبت به مرد بودن آموزشگر حساس

  .انگيزة زنان مجرد نيز كمتر از زنان متأهل است. زنان متأهل برخوردارند نسبت به
  

 يها برنامهمقايسه ديدگاه زنان متأهل و مجرد نسبت به موانع مشارکت در  -۴جدول 
  آموزشي و ترويجي 

ف
ردي

  
  موانع موجود

مقايسهمورد  دوم گروه
U 

دا معني
  ري

  مجرد  متأهل
  ميانگين
  رتبه

  ميانگين
  رتبه

 ۰۲۸/۰*۱۳۴۶  ۹/۵۸  ۴۷/۸۵ آداب و رسوم سنتي مردم منطقه ۱
  ۱۱۲۱۵۱۹/۰  ۲۶/۸۳  ۰۷/۶۱ تمسخر و ايراد اهالي ۲
  ۱۳۳۵۶۱۹/۰  ۱۲/۷۴  ۸۳/۶۵ نارضايتي مردان ۳
  ۱۵۲۶۶۷۳/۰  ۹۱/۷۱  ۲۹/۶۵ تعداد زياد فرزندان خانواده ۴
  ۱۲۱۸۲۵۳/۰  ۱۴/۶۳  ۳۹/۵۴ ي و کم سوادي زنانسوادبي ۵
 ۰۴۲/۰*۱۳۷۴  ۱۱/۸۷  ۵۶/۶۰ بودن آموزشگرانمرد ۶
  ۱۶۲۴۶۵۶/۰  ۵/۷۹  ۱/۷۵ ي سخت منزل و کشاورزيهافعاليتاشتغال زنان به ۷
 ۰۰۲/۰**۱۵۱۵  ۴۴/۸۶  ۲۳/۵۷ پايين بودن انگيزه زنان براي مشارکت ۸
  ۱۲۶۱۷۸۸/۰  ۱/۷۲  ۸/۶۷ پايين بودن دانش و بينش زنان از اهميت مشارکت ۹
  ۱۳۷۲۱۰۰/۰  ۸۳/۶۴  ۹/۶۹ ي درسيريزبرنامهعدم مشارکت زنان در۱۰
 ۰۰۱/۰**۱۱۸۷  ۳/۸۹  ۲۳/۵۶ پايين بودن اعتماد به نفس زنان براي مشارکت۱۱

  درصد  ۹۹و  ۹۵معني داري در سطح  **و*      يافته هاي تحقيق: منبع  
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داراي سواد خواندن و نوشـتن هسـتند،    گوياي اين نکته است كه زناني که ۵جدول 
. ترنداست و نسبت بدان حساس تر مهمرعايت آداب و رسوم و اعتقادات سنتي برايشان 

مرد بودن آموزشگر نيز بـراي  . است تر مهمتمسخر و ايرادهاي اهالي  سواد بيبراي زنان 
  . مهم است و حساسيت بيشتري نسبت به جنسيت آموزشگر دارند سواد بيزنان 

  
ي مؤثر بر عدم مشارکت در ها سازهمقايسه ديدگاه زنان روستايي نسبت به  - ۵ جدول

  برنامه بر حسب سواد

ف
ردي

  

  موانع

  گروه مورد مقايسه

U 
   معني
  داري

خواندن سواد بي
باالتراز ديپلمونوشتن

 ديپلم
ميانگين 
 رتبه

ميانگين
 رتبه

ميانگين
  رتبه

ميانگين
  رتبه

۰۰۱/۰** ۹۰/۶ ۷۹/۵۸ ۲۴/۶۹ ۲۳/۸۱ ۳۷/۵۷ سنتي مردم منطقهآداب و رسوم ۱
۰۰۱/۰** ۶۶/۶ ۲۱/۶۰ ۵۳/۷۷ ۴۸/۶۹ ۳۳/۸۱ تمسخر و ايراد اهالي ۲
  ۶۶۰/۰ ۵۹/۱ ۸۶/۸۴ ۷۱/۵۹ ۳۰/۶۴ ۱۱/۷۰ نارضايتي مردان ۳
  ۲۰۰/۰ ۶۰۳/۴ ۰۰/۷۳ ۱۲/۷۹ ۴۱/۶۶ ۷۲/۵۴ تعداد زياد فرزندان خانواده ۴
 ۰۵۵/۰* ۶۰/۷ ۴۳/۵۵ ۵۹/۷۳ ۲۴/۶۷ ۳۰/۶۰ زنانسواديي و کمسوادبي ۵
 ۰۳۲/۰* ۷۸/۸ ۵۷/۶۷ ۳۵/۷۸ ۲۹/۸۱ ۷۳/۶۰ مرد بودن آموزشگران ۶
سخت منزل يهافعاليت به زنان اشتغال ۷

  ۸۲۳/۰ /۹۱۰ ۴۳/۷۶ ۷۴/۷۶ ۰۶/۶۴ ۵۹/۶۳ و کشاورزي
  ۴۰۵/۰ ۹۱/۲ ۴۳/۷۷ ۵۳/۷۷ ۵۹/۶۵ ۰۰/۵۷ پايين بودن انگيزه زنان براي مشارکت ۸
پايين بودن دانش و بينش زنان از ۹

  ۰۸۷/۰ ۵۷/۶ ۴۳/۷۳ ۸۲/۶۵ ۷۸/۶۶ ۸۹/۶۱ اهميت مشارکت

يريزبرنامهعدم مشارکت زنان در۱۰
  /.۹۴۶ /۳۷۲ ۷۱/۶۲ ۶۲/۶۱ ۱۲/۶۵ ۲۲/۷۲ درسي

پايين بودن اعتماد به نفس زنان براي۱۱
  ۳۵۵/۰ ۱۹/۲ ۴۵/۶۸ ۴۸/۵۹ ۴۵/۶۳ ۲۶/۶۱ مشارکت

       تحقيقيافته هاي : منبع 
  درصد  ۹۹و  ۹۵معني داري در سطح  **و*
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بين مبانگين ديدگاه زنان بر حسب سن نسبت به آداب و رسوم سنتي  ۶طبق جدول 
مردم منطقه، تمسخر و ايراد اهالي، مرد بـودن آموزشـگر، و پـايين بـودن انگيـزه زنـان       

حساسـيت   سـاله  ۳۹-۳۰وجود دارد، بدين معنا که زنان گروه سني  داري معنياختالف 
زنـان  . اسـت  تـر  مهمبيشتري به رعايت آداب و رسوم منطقه دارند و اين اصول برايشان 

مرد بـودن آموزشـگر بـراي    . تر هستندساله به تمسخر اهالي حساس ۴۹-۴۰گروه سني 
تـري بـراي   است؛ اين گروه نيز از انگيـزه پـايين   تر مهمساله  ۲۹-۲۰زنان در گروه سني

  .دار نبود اير موارد اين اختالف معنيدر س .مشارکت برخوردارند
  

ي مؤثر بر عدم مشارکت در ها سازهمقايسه ديدگاه زنان روستايي نسبت به  -۶جدول 
  ي آموزشي و ترويجي بر حسب سنها برنامه

ف
ردي

  

  روش مورد مقايسه

  گروه سني مورد مقايسه

U 
د معني
  اري

 کمتر
 باالتر۴۹- ۳۹۴۰- ۲۹۳۰- ۲۰ ۲۰از

 ۵۰از 
ميانگين
 رتبه

ميانگين
 رتبه

ميانگين
 رتبه

ميانگين
  رتبه

ميانگين
  رتبه

آداب و رسوم سنتي مردم  ۱
۰۰۵/۰** ۳۷/۵۰۸۶/۶۵۲۳/۸۷۱۴/۵۲۷۵/۵۱۵۹/۷ منطقه

۰۲۶/۰* ۶۵/۴۸۴۱/۶۰۴۱/۵۲۵۲/۸۹۲۳/۵۷۶۳/۶ تمسخر و ايرادهاي اهالي  ۲
 ۱۸۰/۰ ۱۲/۵۸۳۳/۴۹۳۶/۷۱۲۴/۶۸۲۴/۷۴۸۸/۴ نارضايتي مردان  ۳
 ۴۶۴/۰ ۷۴/۵۲۳۴/۵۸۳۲/۶۱۶۳/۶۰۵۶/۶۳۵۶/۲ تعداد زياد فرزندان خانواده  ۴
 ۵۹۷/۰ ۲۵/۶۹۱۱/۶۴۵۲/۵۹۶۲/۶۱۲۸/۶۳۸۸/۱ سوادي زناني و کمسواد بي  ۵
۰۱۱/۰* ۱۰/۵۶۲۳/۸۷۴۲/۵۷۶۵/۵۹۵۶/۶۴۳۱/۸ مرد بودن آموزشگران  ۶
اشتغال زنان به فعاليت هاي  ۷

 ۲۷۵/۰ ۲۱/۵۹۵۴/۶۳۴۴/۵۵۵۶/۵۸۲۹/۴۹۸۷/۳ کشاورزيسخت منزل و

پايين بودن انگيزه زنان براي  ۸
۰۲۶/۰* ۷۸/۶۴۹۸/۸۴۷۸/۵۴۶۹/۵۱۶۹/۵۳۳۵/۵ مشارکت

پايين بودن دانش و بينش  ۹
۰۴۲۴/۰ ۴۸/۵۵۶۳/۵۷۹۸/۵۹۶۶/۷۹۲۴/۶۳۷۹/۲ زنان از اهميت مشارکت

عدم مشارکت زنان در ۱۰
 ۷۷۶/۰ ۲۷/۶۱۲۹/۶۴۲۹/۶۷۳۳/۵۷۳۷/۵۹۲۱/۲ آموزشيهاييريزبرنامه

پايين بودن اعتماد به نفس ۱۱
 ۳۷/۷۰۵۹/۶۵۶۳/۶۱۷۶/۶۳۶۸/۵۶۹۵/۳۲۱۷/۰ زنان براي مشارکت
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  گيريبحث و نتيجه
ي آموزشي و ها برنامهاين تحقيق با هدف تحليل داليل عدم مشاركت زنان روستايي در  

درصـد در   ۸/۸۴طبق نتايج، ميزان مشاركت زنان روسـتايي بـا   . ترويجي صورت گرفت
ين موانع مشاركت، مواردي مانند آداب و رسوم تر مهماز . شود ميحد بسيار كم ارزيابي 

و مردم، تمسخر و ايراد اهالي، و نارضايتي مردان قابل  و اعتقادات سنتي حاکم بر روستا
ـ ترويجـي و نيـز   ي آموزشيها فعاليتعواملي همچون نامنظم بودن و پراکندگي . ذكرند

شـارکت  نبود امکانات و وسائل اياب و ذهاب از نظر زنان داراي کمترين اثر در عـدم م 
دهنـده ايـن   وق همگي نشانهاي ف يافته. ترويجي هستند -آنان در فعاليت هاي آموزشي

ترين موانع مشارکت زنان روسـتايي ريشـه در مشـکالت فرهنگـي     اند که جديواقعيت
راجـرز  . هم گزارش شـده بـود  ) ۱۳۸۵(مشابه اين يافته در تحقيق اميري اردکاني . دارند

نسـبت  » هاي دهقـاني فرهنگخرده«نيز در تحليلي علت پايين بودن مشارکت زنان را به 
آورد اعتقاد دارد که وجود چنين عناصري امکان تحقق مشارکت را پايين مـي و  دهد مي

سن و تعداد فرزندان عواملي هستند که در ميزان مشـارکت زنـان   ). ۱۳۸۳صمدي راد، (
روستايي تأثير دارند، به طوري که با باال رفتن سـن و تعـداد فرزنـدان زنـان روسـتايي،      

نيـز نشـان   ) Reddy et al., 1973(همکـاران   ردي و. يابـد  ميمشارکت آنان نيز افزايش 
دادند که متأهل بودن، باال رفتن سن و تعداد فرزندان سبب افـزايش مشـارکت زنـان در    

غالب زنان روستايي شرکت کننده در اين تحقيق از نظر . شوند ميي داوطلبانه ها فعاليت
بودند يا سواد  وادس بيدرصد آنان  ۸/۸۴سواد در سطح پاييني قرار داشتند، به طوري که 

ـ  مـي خواندن نوشتن داشتند کـه ايـن خـود     د درصـد مشـارکت زنـان روسـتايي را     توان
در ايـران مشـکالت فرهنگـي و تـا حـدود      . دهد ي آموزشي ترويجي کاهش ها برنامهدر

. گيري دختران و زنان از خدمات آموزشي و ترويجـي اسـت  ي مانع بهرهسواد بيزيادي 
نيز همسويي دارد؛ اين محقق عواملي ) ۱۳۸۴(اشاره وثوقي  نتايج تحقيق با عوامل مورد

، همچون خير محدود، تقديرگرايي، شود ميبندي  فرهنگ دهقاني دستهكه در قالب خرده
گيـري  پايين بودن سواد، عدم اعتماد به نفس و ممانعت مردان از حضور زنان در تصميم
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رسـوم اجتمـاعي در بعضـي از    آداب و . دانـد  مـي ترين موانع مشارکت زنان را از عمده
جوامع روستايي ايران چنين است که دختران از همان اوايل کودکي ياد مـي گيرنـد کـه    

 شود ميپذيري به زنان تلقين در فرايند جامعه. بايد موجودي خموش و انزواطلب باشند
. ي خود قرار دهندها فعاليتداري و تربيت کودکان را در اولويت که اموري از قبيل خانه

در اکثر جوامـع بـه ويـژه جوامـع روسـتايي ازدواج زودرس از جملـه موانـع مهـم در         
مشارکت زنان روستايي است، چرا که باروري زياد و افزايش تعداد فرزندان را موجـب  

ين مانع مشارکت تر مهمنيز از عوامل فرهنگي به عنوان ) ۱۳۸۵(اميري اردکاني . شود مي
بـه کـارگيري آموزشـگران    . بردـ ترويجي نام ميزشيزنان روستايي در فعاليت هاي آمو

د به عنوان يک الگو براي زنان و دختران جامعه روستايي عمل كند و تأثير مثبتي توان مي
در حفظ و تداوم مشارکت آنها داشته باشد، ولي در اين زمينه كشور بـا کمبـود نيـروي    

مـور زنـان از كمبـود    هـاي دخيـل در ا  از طرفي سازمان. ديدة مجرب روبروستآموزش
ميليون زن روستايي  ۸در مقابل  ۱۳۷۶در اين زمينه در سال . برند كارشناسان زن رنج مي

کارشـناس ترويجـي زن در ايـن     ۱۷۰ساله به باالي شاغل در بخش کشاورزي، تنها  ۱۰
نيز در تحقيق خـود بـه نبـود    ) ۱۳۷۳(داس ). ۱۳۷۷روزي طلب،(بخش فعاليت داشتند 

قدان متخصصان موضوعي، و فقدان فناوري آموزشي مناسب براي زنان امکانات کافي، ف
ـ  مـي هاي ناپـارامتري   نتايج آزمون. کشاورز اشاره مي کند د بـا توجـه بـه شناسـايي     توان

ي مختلف از لحاظ درجه حساسيت به مسائل فرهنگي موجـود، مـورد اسـتفاده    ها گروه
رش زنـان روسـتايي نسـبت بـه     سواد و سن دو عامل مهم در نگ. ان واقع شودريز برنامه

و  سـواد  بـي ـ ترويجي هستند، به طوري که زنـان  ي آموزشيها فعاليتمشارکت آنان در 
زناني که تنها سواد خواندن و نوشتن دارند، بـيش از زنـان بـا سـواد نسـبت بـه موانـع        

ساله نسبت به مـرد   ۲۹-۲۰زنان در گروه سني . دهند مشارکت از خود واکنش نشان مي
سنتي و پدرساالرانه بودن فرهنگ جامعـه روسـتايي ،   . تر هستند بودن آموزشگر حساس

هاي نادرست، اعتقاد به پسرسـاالري،  ، وجود تعصبها هاي غلط مردان از سنتبرداشت
گيري فرهنگ مخالفت با كار زنان در خارج  و تلقي زن به عنوان جنس دوم، باعث شكل
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و همين امر به منفعـل و متکـي بـار آمـدن دختـران و زنـان روسـتايي         شود مياز خانه 
بـه سـاختار    تـوان  مـي بيشتر اين مشکالت فرهنگـي را  ). ۱۳۷۴غالمرضايي، (انجامد  مي

هاي جنسيتي، عدم اشتغال اقتصادي، عدم تمکن مـالي و نيـز حاکميـت    خانواده، تفاوت
هاي اجتماعي و فرهنگـي  ازجنبه). ۱۳۸۷صفري شالي، (نگرش هاي جنسيتي نسبت داد 

. پـذيري آنـان اسـت   مشارکت زنان، ارتقاي سطح آگاهي و اجتمـاعي شـدن و فرهنـگ   
که  شود ميفاي نقش واقعي زنان در جهت توليد مشاركت، همچنين باعث خالقيت و اي

مشـکالت  ). ۱۳۷۶ ،غالمرضـايي ( آورد  حس خوداتکايي و خودباوري را به ارمغان مـي 
فرهنگي ريشه در تفکرات جنبي و پايين بودن قدرت اقتصـادي زنـان روسـتايي دارد و    

بـه نقـش    هايي اتخاذ کنند که عالوه بر توجهالمللي بايد سياستمؤسسات دولتي و بين
زنان در توليد محصوالت زراعي، دسترسي آنان را بـه منـابع، اعتبـار، فنـاوري، نهادهـا،      
بازاريابي، آموزش، و ترويج افزايش دهد و همچنين از پژوهش در زمينة مشارکت زنان 

  . در توسعه روستايي حمايت كند 

  پيشنهادها
مطالعه پيشنهادهاي ذيـل   به منظور افزايش مشاركت زنان روستايي و براساس نتايج اين

  :شود ميارائه 
 هاي زنان روستايي؛ گيري تشکلبسترسازي جهت شکل -
تغيير ذهنيت و اعتقادات و باورهاي سنتي نسـبت بـه زنـان و افـزايش و تقويـت       -

ــات و    ــه نفــس، خــودابرازي و خوداتکــايي جهــت شکوفاســازي امکان اعتمــاد ب
 استعدادهاي نهفته زنان روستايي؛

باال بردن سطح آمـورش و نيـز افـزايش بيـنش زنـان روسـتايي در مـورد اهميـت          -
 ـ ترويجي و ارائه خدمات فرهنگي به آنان؛ي آموزشيها فعاليتمشارکت آنان در 

ي توسعه روستايي و مشاركت دادن خود زنـان  ريز برنامهپرهيز از تمركزگرايي در  -
 ي آتي؛ها برنامهروستايي در 
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ـ آموزشي بر مبناي نيازسـنجي زنـان روسـتايي و بـا     ويجيهاي تر ريزي دورهطرح -
مشارکت خود آنان با هدف فراهم ساختن امكان ارائـة مسـائل زنـان را در قالـب     

 ـ ترويجي؛ي آموزشيها برنامه
هاي آموزشي اجتماعي خاص زنـان  تربيت مروجان زن کارآزموده و داراي مهارت -

 ـ ترويجي؛ب آموزشيروستايي و استفاده از آنان براي ارائه مطال
ي براي زنان روستايي از ريز برنامهدادن تسهيالت و اعتبارات و توجه به آموزش و  -

هاي آموزشي کارآفرين و مهارت زا در سطح روستاها براي طريق برگزاري کارگاه
 توانمندسازي بيشتر زنان روستايي؛

زنـان  توجه به محتواي آموزشـي و هماهنـگ نمـودن آن بـا ميـزان سـواد و سـن         -
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