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  يافته زنان در  رابطه فرهنگ پدرساالري و مشاركت سازمان
  مطالعه موردي زنان روستايي دهستان فيروزآباد : مديريت روستايي

  در استان لرستان    
   ٢*احسان حسنوندو موسي عنبري، 

  ۲۲/۲/۱۳۸۹: ، تاريخ پذيرش۲۰/۷/۱۳۸۸: تاريخ دريافت
  چكيده

يافتــه زنــان در  هــدف ايــن تحقيــق، بررســي رابطــه فرهنــگ پدرســاالري و مشــارك ســازمان
. براي اجراي پژوهش از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شد. هاي روستايي است مديريت

اد، و حجـم نمونـه بـر    دهستان فيروزآب ةسال ۶۵تا  ۱۵جامعه آماري اين تحقيق شامل زنان بين 
يافتـه   كه مشاركت سـازمان  دهد ميهاي تحقيق نشان  يافته. نفر است ۲۵۶اساس فرمول كوكران 

اين متغيـر از  . زنان قبل از هر چيز تابعي از فرهنگ سنتي روستايي يا فرهنگ پدرساالري است
بـا افـزايش   . شـود  مـي هاي كليدي است كه با افزايش حضور آن، از مشاركت زنان كاسته  متغير

هـاي   ــ اقتصـادي، ميـزان دسترسـي و اسـتفاده از رسـانه      متغيرهاي تحصيالت، پايگاه اجتماعي
دسترسـي بـه امـاكن شـهري، مشـاركت سـازمان يافتـه زنـان در         و جمعي، ميل بـه پيشـرفت،   

  . يابد ميهاي روستايي نيز افزايش  مديريت
 فيـروز آبـاد  / زنان روسـتايي / روستاييمديريت / مشاركت زنان/ پدر ساالري: ها كليدواژه

  ).استان(لرستان )/شهرستان(سلسله )/شهرستان(
                                                 

؛ و نويسنده anbari52@yahoo.com)( تهران دانشگاه روستايي توسعه گروه علمي هيئت عضو ترتيب، به* 
  )hasanvand61@yahoo.co(تهران  دانشگاه از توسعه ـ مديريتروستايي توسعه ارشد کارشناس و مسئول
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  مقدمه و طرح مسئله
ترين انديشه زيرسـاز مشـاركت    بنيادي. ها دارد ريشه در تاريخ ملت )۱(موضوع مشاركت

پذيرش اصل برابري مردم است و هدف از آن همفكري، همكـاري و تشـريك مسـاعي    
ي اجتماعي، اقتصـادي و   ها افراد در جهت بهبود كميت و كيفيت زندگي در تمامي زمينه

ذيراي دگرگوني در خود مشاركت فراگردي است كه به واسطه آن مردم پ. سياسي است
  بر رشد شخصيت انسـاني تأكيـد نمـوده     مشاركت در چنين مفهومي . شوند ميو جامعه 

  آفرينـد تـا مـردم بـراي       ميي نيكويي  ها رود كه فرصت  ميو به عنوان راهبردي به شمار 
ي تـازه دسـت پيـدا كننـد      هاي بسته به راه ها و گشودن رمزها از ميان برداشتن دشواري

هاي توسعه،  برنامه اما متأسفانه در بسياري از). ۱۳۷۰؛ طوسي،۱۳۷۷؛ متين، ۱۳۷۸آتال، (
نقش اساسي و تعيين كننده زنان به فراموشي سپرده شده است و اين خود باعث ناكامي 

. هاي توسعه، به ويژه در مناطق روستايي جهان شـده اسـت   ها و پروژه بسياري از برنامه
تحقيقات انجام شده، نشانگر اين واقعيت تلخ است كه بـه رغـم    بسياري از مطالعات و«

اهميت و نقش بارز زنان در ابعاد و جوانب مختلف روستايي و نقش آنان در تحـوالت  
هـاي اجـرا شـده، بـه منظـور تسـريع رونـد توسـعه و ايجـاد           توسعه روستايي و برنامه

ي بسـيار  گذار سرمايه پوشي از نقش برجسته زنان، هاي توسعه، به دليل چشم زيرساخت
ي پشتيباني به عمل آمـده  ها فعاليتـ ترويجي و كليه  هاي آموزشي محدودتري در زمينه

نقـش انسـان و توسـعه منـابع      ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰هـاي   در دهـه ). ۱۳۸۰:۳۳عمادي،(» است
در ايـن ميـان نقـش زنـان بيشـتر      . شد ميانساني فقط در راستاي رشد اقتصادي تعريف 

بـا مـدنظر قـرار دادن     ۱۹۷۰در دهه . شدند  ميشد و آنان بيشتر استثمار  ميناديده گرفته 
هايي چون پيشرفت اجتماعي، برابري، آزادي و نيز با توجه به اين اعتقاد كه ايـن   ارزش

بايست به وسيله خود مردم و از طريـق مشـاركت گسـترده     ميهاي ارزشي  گونه كيفيت
ر شد و محرز گرديد كه تحقق اين اهداف ت تعيين شوند، نقش زنان آشكارتر و محسوس

بدون مشاركت زنان كه تشكيل دهنده نيمي از افـراد جامعـه هسـتند، غيـرممكن اسـت      
)Damisa and Yohanna, 2007 .( واژه توسعه پايدار ۱۹۸۰در دهه)در معرفي راهبرد  )۲
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  ميسـرا در مـورد حفاظـت منـابع طبيعـي و دسـتيابي بـه        . حفاظت جهـان ارائـه گرديـد   
  ، ۱۴۵: ۱۳۸۷ازكيـا و ايمـاني،  ( پـردازد  مـي سعه پايدار، به اهميت نقش زنان روستايي تو

وي معتقد است كه عالوه بر توجه به فقرزدايـي، پـرداختن بـه    ). ۱۳۸۲به نقل از امامي،
بنـابراين، بـراي رسـيدن بـه     . توسعه زنان از ضروريات دستيابي به توسعه پايدار اسـت 

گيـري در سـطوح    را در زمينه مشاركت آنان در تصـميم توسعه روستايي بايد نقش زنان 
هاي روستايي و فعاليت اجتمـاعي مـورد توجـه قـرار داد     محلي، ايجاد نهادها و انجمن

)European Commission, 2000: 100 .( اي بـراي   هـر جامعـه   رسد ميبنابراين به نظر
كـه بـانوان، نيـروي    بايست از تمامي منابع انسـاني    ميگرايانه خود  تحقق اهداف توسعه

جانبـه و   اند، بهره گيرد تا توسـعه پايـدار، متـوازن، همـه     محوري و بنيادين در اين زمينه
گيـري جديـدي بـه نـام      گيري نظـام مـديريتي و تصـميم   با شکل«. زا پديدار شود درون

در ايران به طور عام و در روستاها به طور خاص، که بر اساس ماده  »شوراهاي اسالمي«
ن شوراها، آموزش، پرورش و ساير امور رفاهي با کمـک و همکـاري مـردم و    اول قانو

دار است، گام اساسي بـراي  ها را عهده ها، شهر و شهرک نظارت بر امور روستاها، بخش
نيز » ها دهياري«). ۶: ۱۳۷۱نيا،  قاسمي(» تمرکززدايي و مشارکت مردم برداشته شده است

كه اداره امور محلي را با نظـارت روسـتاييان از   هاي عمومي غيردولتي به عنوان سازمان
  ميو خدمات عمـو   ميرسانند، در عرصه امور عمو  ميطريق شوراهاي اسالمي به انجام 

گـذار و  ها، عالوه بر شوراي روستا به عنوان قـانون  با تأسيس دهياري. مند هستند وظيفه
روسـتا نيـز بـه عهـده      هاي عمران روستايي، مديريت اجرايي امور تصويب كننده برنامه

  . ها گذاشته شده است دهياري
رنـگ زنـان روسـتايي در     يافتـه بسـيار كـم     اين در حالي است كه مشاركت سـازمان 

با توجه به اطالعات به دست آمده (هاي شهرستان سلسله  شوراهاي روستايي و دهياري
عضـو  بخش، در اين شهرستان حتي يـك زن دهيـار يـا      مياز بخشداري و شوراي اسال

تـا جـايي كـه اگـر      «. به وضوح قابل مشاهده است) روستا وجود ندارد  ميشوراي اسال
اشكال سنتي مشاركت كه عمدتا در امور مربوط به كشـاورزي اسـت از يـك طـرف، و     
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هـاي   ساختمند زنان روستايي درعرصه هاي غير هاي مرسوم و سنتي و مشاركت مشاركت
هـاي   آوري را كه در سراسر جهان با اشكال و قانونمندي فرزندو محدودي مثل ازدواج، 

كنار بگذاريم، هيچ عرصه مشاركت ديگـري بـراي زنـان روسـتايي      دهد ميمشابه روي 
هـا و   اين در حالي است كه عضويت زنان در انجمـن ). ۵۳: ۱۳۷۸پيران،(» ماند  ميباقي ن
گيري زنان  ه باشد و توان تصميمچشمگيري بر استقالل زنان داشت تأثيرد توان ميها  شبكه

و در نهايـت باعـث   ) (Banerjee and Subramaniam,2009افـزايش دهـد    روستايي را
  ، معتقــد اســت كــه مشــاركت و )۱۳۸۲(ســن  آمارتيــا. شــود توســعه روســتايي پايــدار 

ها به طـور خودكـار نفـي     آزادي زنان براي كار در بيرون از خانه در بسياري از فرهنگ«
در بعضـي  . ن امر نوعي نقض جـدي آزادي زنـان و برابـري جنسـيتي اسـت     شده كه اي

جوامع ممانعت از مشاركت و كار در بيرون از خانه به طور تلويحي و در شـكل شـديد   
هاي سـنتي پـرورش    ها و آداب و رسوم و عرف قرار دارد و زناني كه با ارزش در سنت

آنجا كـه زنـان روسـتايي بخـش      بايد گفت از. ها هراس دارند اند از شكستن سنت يافته
در رشـد    ميو بنابراين، نقش مه دهند ميقابل توجهي از نيروي توليد جامعه را تشكيل 

نيـز بـدون توجـه بـه نيازهـا و       و توسعه اقتصادي كشور دارند، بدون جلب مشاركت و
لذا اين پژوهش هدف خود را بررسـي  . مسائل آنان، توسعه روستايي محقق نخواهد شد

هـاي  زنان روستايي در مـديريت  )۴(يافته و مشاركت سازمان )۳(رهنگ پدرساالريرابطه ف
  : قـرار داده اسـت  ) هـا  هـا، انجمـن   ها، تعاوني روستا، دهياري  ميشوراهاي اسال(روستايي

  در مديريت روستايي ندارند؟   ميچرا زنان سه

  مباني و چارچوب نظري 
به صـورت   ۱۹۸۰و دهه  ۱۹۷۰از اواخر دهه   ميتوسعه روستايي بر مبناي مشاركت مرد

توسـعه روسـتايي   «تمركز اصلي نظريـات ايـن گـروه بـر دو اصـل      . گسترده مطرح شد
اين گروه از نظريـات بـر   . مبتني بود» مشاركت مردم«و » به مثابه توسعه ملي )۵(يكپارچه
  .پردازيم مياند كه در ادامه به تشريح آنها ريزي شدهاصولي پي
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 )۷(ويتـز ). ۱۳۶۵خان، (است  )۶(ي اساسي ف توسعه، تأمين حداقل نيازهانخستين هد
اي از  وي توسـعه مشـاركتي را ثمـره مجموعـه    . از جمله پيروان مكتب روهـوت اسـت  

) اقدامات خصوصي(كه از امكانات شخصي ( داند كه توسط افراد داوطلب  مي ها فعاليت
) اقدامات دولتـي (وسيله اعمال قانون كه به (ها و توسط دولت) كنند ميخويش استفاده 
بـه نظـر   ). ۲۹۹: ۱۳۷۳حامـد مقـدم،   ( شود ميآغاز ) كنند مياستفاده   مياز امكانات عمو

مكتب روهوت بر رويكردي مشابه با رويكرد توسعه همه جانبه روستايي تأكيد  )۸(ميسرا
ي نگري نسـبت بـه وضـعيت و سـاختار اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـاد       دارد كه با جامع

گيري از اي و بهره ي شهري و منطقه هاروستاها و ارتباط ارگانيك روستاها با ساير بخش
ي محلي تـالش   و سنتي براي توسعه روستايي در قالب تقويت ابتكارها  ميي بو هازمينه
  ). ۳۳: ۱۳۸۳ازكيا و غفاري، ( كند مي

به روند خطي رشد رويکرد فمينيستي ليبرال، نظريه نوسازي رايج در توسعه را به مثا
اقتصادي پذيرفت و با به کار بردن اين طرز فکر در مورد زنان معتقد بود که زنان جهان 

هـاي ايـدئولوژيك    در ايـن ديـدگاه، جنبـه   . اندسوم در خارج از روند توسعه قرار گرفته
هاي نابرابر بين زنان ومردان و ارزش نابرابري که بر کار مردان و زنـان   جنسيت، فرصت

  . ، همگي ناديده گرفته شده استشود ميته گذاش
هاي اقتصادي زنان و ساختار طبقاتي نابرابر ـ مارکسيستي، بر نقشرويکرد فمينيستي

اند و دقيقـاً  در اين ديدگاه زنان هميشه بخشي از روند توسعه بوده. المللي تأكيد داردبين
هاي  از نظر اين ديدگاه، نظام .پيوند آنان با نوسازي بود که آنان را تضعيف و ناتوان كرد

  سلطه مردان از يک سو، و انکار و محدود ساختن دسترسـي زنـان بـه منـابع اقتصـادي      
  و مشارکت سياسي از سوي ديگـر، تقسـيمات جنسـي کـار بـر زنـان را تحميـل نمـود         

  ). ۲۵۶ ‐۲۵۳: ۱۳۸۴پيت و هارت ويک، (
انواده و سـاختارهاي  سوسياليستي ارتبـاط بـين سـاختارهاي خـ     ‐رويکرد فمينيستي

تا چرايي تمايزهاي متقارن بـين ايـن دو سـاختار را در مـورد      كند ميرا بررسي   ميعمو
راه حل آنها مشارکت کامل زنان در امور توليد خـارج از منـزل تحـت    . زنان کشف كند
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اي کـه  گونه شرايط برابر جنسي و تحول روابط خانوادگي و عدم تقارن جنسي است، به
   ).۱۳۷۹اسفرايني، (و تابعيت بين مردان و زنان محو گردد روابط مسلط 

. ديدگاه نوسازي درپي تبيين موانع دروني و داخلي در كشورهاي جهان سوم اسـت 
داشـتن، سـازمان     گرايـي، نظـم   طرفداران اين ديدگاه عناصري چون خردورزي و تعقـل 

ا بـه عنـوان   گـر بـودن و عناصـر ديگـر ر     داشتن، مشاركت، تقـديرگرا نبـودن، محاسـبه   
شمارند و سطوح تحليل خود را بـا توجـه بـه      ميهاي اوليه جريان نوسازي بر  خميرمايه

وضعيت موجود جوامع، بدون توجه به وضـعيت موجـود جوامـع، و بـدون توجـه بـه       
به تعبيري ايـن  . دهند ميگذشته تاريخي آنها در قالب سه سطح خرد، مياني و كالن قرار 

ي درونـي و داخلـي را آمـاده و مسـتعد پـذيرش       سـاختارها  نظريه معتقد است كه بايد
به نظر لرنر ). ۹۲: ۱۳۷۷ازكيا و غفاري، (ي مشاركتي كنيم  هاي نوسازي و زمينه ها پويش
يي كه در ظهور تحرك ذهني و آمادگي رواني براي نو شـدن   ها ترين عناصر و متغيرمهم

ي، ارتقـاي سـطح تحصـيالت،    ي گروهـ  هـا بسط و گسترش رسانه: اند ازمؤثرند عبارت
اينكلس و اسميت درخصوص مشاركت افـراد  ). Lerner, 1964(شهرنشيني و مشاركت 

ها و عواملي چون آموزش و پرورش، محيط شهري، وسايل ارتباط جمعـي،   به سازوكار
ــتگاه ــه    دس ــت در كارخان ــار و فعالي ــيط ك ــي، و مح ــزاب سياس ــاي اداري، اح ــا ه   ه

  » ميـل بـه پيشـرفت   «لند نيز مسـئله   كلهمك (Inkeles and Smith, 1974).كنند مياشاره 
به وجـود   وي معتقد است وقتي اين ويروس در شخصي. را مورد توجه قرار داده است

كـه تـالش فراوانـي را بـراي رسـيدن بـه هـدف انجـام دهـد           كنـد  مـي و را وادار اآيد، 
)McClelland, 1961 .(  

سياسي  ‐خاصي از ساختار اجتماعي اصطالحي است كه اساساً بر نوع» پدرساالري«
ساختاري با نظام ارزشي ويژه و اشكالي از گفتمان و عمـل، كـه بـر شـيوه     . داللت دارد

پدرسـاالري سـيماي اصـلي روابـط     . دهـي اقتصـادي اسـتوار اسـت    متمايزي از سازمان
داري است كه به طور تاريخي به اشـكال   سرمايه بندي اجتماعي ماقبل  اجتماعي در شكل

اسـاس آن بـر تسـليم اسـت و پدرسـاالري      . اگوني در آسيا و اروپـا وجـود داشـت   گون
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نظريه شـيوه توليـد آسـيايي و    . كند ميخانوادگي زمينه را براي يك سلطه دوگانه فراهم 
» شـرقي « و » آسـيايي «بنـدي اجتمـاعي    نيز بيانگر يك شكل» استبداد شرقي«مفهوم عام 

در جوامع ). ۷۹‐۴۳: ۱۳۸۵شرابي، (است  است كه با شكل خاصي از پدرساالري همراه
افـراد از  . سنتي منشأ اقتدار عادت و سنت است و تعيين رهبر نيز بر اسـاس سنتهاسـت  

در ايـن جوامـع كـه    . چون هميشه عادت بر اين بـوده اسـت   كنند ميدستورات اطاعت 
اند و  شوندگان شهروند نيستند، بلكه همتايان اقتدار فرمانروا ناشي از سنتهاست، حكومت

در ايران با استناد بـه مبـاني نظـري    ). ۷۲‐۷۱: ۱۳۷۴صبوري، ( شوند ميرعايا محسوب 
در برخي مطالعات بر . فوق مطالعاتي پيرامون مشاركت زنان و موانع آن انجام شده است

متغير عوامل فرهنگي و اجتماعي مرتبط با ميزان مشاركت زنـان روسـتايي در مسـائل و    
گذار بر مشاركت زنـان تأكيـد شـده    تأثيربه عنوان عامل  وادگيامور خانوادگي و فراخان

برخي ديگر بـه بررسـي موانـع مشـاركت زنـان در ابعـاد       ). ۱۳۸۷صفري شالي، (است 
ــه   ــوقي پرداخت ــي، سياســي و حق ــاعي، فرهنگ ــواردي چــون  اقتصــادي، اجتم ــد و م ان

د پذيري جنسيتي، غلبه فرهنگ دنياگريزي و آخـرت طلبـي، تسـلط فرهنـگ مـر      جامعه
، ضـعف خودبـاوري و    ميمحوري، ضعف آموزش و پايين بودن سطح تحصيالت عمو
). ۱۳۸۰كمـالي، (داننـد    مـي تمايل به پيشرفت در ميان زنان را از موانـع مشـاركت زنـان    

هاي سـاختاري و خـانوادگي را بـه عنـوان بـارزترين موانـع        برخي ديگر نيز محدوديت
در ميـان مطالعـات خـارجي نيـز     ). ۱۳۸۲شادي طلب،( كنند ميمشاركت اجتماعي بيان 

ي اقتصادي زنان در بـنگالدش  ها فعاليتبرخي انديشمندان به بررسي نقش مشاركت در 
هاي آنـان نشـان داده اسـت كـه درآمـد، مشـاركت نهـادي،        اند و نتايج پژوهش پرداخته
ـ  مـي هاي زنان ها و آموزشمهارت د نقـش كليـدي در افـزايش مشـاركت آنـان در      توان
از تحقيقـات ديگـر   ). ,Hoque and Itohara 2008(ي اقتصـادي داشـته باشـد    ها فعاليت

ـ اقتصـادي زنـان   هاي اجتماعي به تحقيق ديگري اشاره كرد كه ويژگي توان ميخارجي 
اي را متغيري كليدي در مشاركت و تصميم گيري آنان در امـور روسـتا   روستايي نيجريه

  .(Damisa and Yohanna, 2007)دانند   ميو كشاورزي 
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  هاي تحقيق  فرضيه
يافته زنـان روسـتايي در مـديريت روسـتايي      بين وضعيت تأهل و مشاركت سازمان ‐ ۱

  ارتباط معناداري وجود دارد؛ 
مـديريت روسـتايي    يافته آنان در رضايتمندي زنان از زندگي و مشاركت سازمان  بين ‐ ۲

 رابطه معنادار وجود دارد؛
يافته آنها در مديريت روستايي رابطه معناداري  سازمانميان اشتغال زنان و مشاركت  ‐ ۳

  وجود دارد؛
روستايي ارتباط  روستايي در مديريت يافته زنان بين بعد خانوار و مشاركت سازمان ‐ ۴

 معناداري وجود دارد؛
يافته آنهـا در مـديريت    بين ميزان دسترسي زنان به مراكز شهري و مشاركت سازمان ‐ ۵

 وجود دارد؛روستايي ارتباط معناداري 
يافتـه آنهـا در مـديريت     اقتصادي زنـان و مشـاركت سـازمان    ‐بين پايگاه اجتماعي ‐ ۶

 روستايي رابطه وجود دارد؛
يافتـه زنـان در    بين فرهنگ پدرسـاالري در جامعـه روسـتايي و مشـاركت سـازمان      ‐ ۷

 مديريت روستايي رابطه معناداري وجود دارد؛
يافته آنها در  افزايش مشاركت سازمان هاي جمعي و بين استفاده بيشتر زنان از رسانه ‐ ۸

 مديريت روستايي رابطه معناداري وجود دارد؛
يافتـه آنهـا در مـديريت روسـتايي      بين ميل به پيشرفت در زنان و مشاركت سازمان ‐ ۹

   رابطه وجود دارد؛
يافته زنان روستايي در مديريت  مشاركت سازمان بين انسجام اجتماعي روستاييان و  ‐ ۱۰

  .عناداري وجود داردروستايي رابطه م
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  هاي تحقيق يافته: منبع

ي روستاييها موانع مشاركت سازمان يافته زنان در مديريت: مدل تحقيق ‐۱شكل   

  خصوصيات منطقة مورد مطالعه
دقيقه طول شرقي و  ۳۰درجه و  ۴۸دقيقه تا  ۵۰درجه و  ۴۷با ) الشتر(شهرستان سلسله 

کيلـومتر مربـع    ۹/۱۴۹۲عرض شـمالي و   دقيقه ۲۲درجه و  ۳۴دقيقه تا  ۳۸درجه و  ۳۳
ايـن شهرسـتان از شـمال بـه اسـتان      . مساحت در شمال استان لرستان واقع شده اسـت 

همدان، از جنوب به شهرستان خرم آباد، از شرق به شهرسـتان بروجـرد و از غـرب بـه     
  .)۲شكل ( محدود شده است) نورآباد(شهرستان دلفان 
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موانع مشاركت 

يافته زنان سازمان
در مديريت 
  روستايي

  
  خانوادگي موانع ‐ 
  ‐موانع اقتصادي ‐ 
  اجتماعي 
  موانع انگيزشي ‐ 
پدرساالري  فرهنگ ‐ 
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  ).۱۳۸۴(زي استان لرستان سازمان مديريت و برنامه ري: منبع

 موقعيت جعرافيايي شهرستان سلسله ‐۲شكل 

دو مرکز شهري الشتر و فيروزآباد،  داراي سلسله شهرستان کشوري، تقسيمات براساس
. باشـد   مـي پارچـه آبـادي داراي سـکنه     ۲۵۸دهستان و  ۶دو بخش مرکزي و فيروزآباد، 

خـانوار   ۲۳۹۰هـا مجموعـا   كه در ايـن آبـادي         آبادي است ۴۳دهستان فيروزآباد داراي 
  . كنند ميزندگي 

  شناسي روش
ها،  آوري دادهفن جمع. در اين مطالعه از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شده است

جامعه آمـاري ايـن پـژوهش،    . مصاحبه حضوري مستقيم از طريق پرسشنامه بوده است
. د شهرستان سلسله در استان لرستان استسالة روستايي دهستان فيروزآبا ۶۵تا  ۱۵زنان 

جمعيت زنـان ايـن دهسـتان در     ۱۳۸۵نفوس و مسكن سال   ميبر طبق سرشماري عمو
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. نفر تعيين شـد  ۲۵۶حجم جامعه بر اساس فرمول كوكران . نفر بوده است ۵۵۸۵حدود 
 SPSSافـزار   هـا از نـرم   ها از پرسشنامه و براي تجزيه وتحليل داده آوري داده براي جمع
واحد تحليل . اي متناسب استفاده شد گيري طبقه گيري از نمونه نمونه براي .گرديد استفاده

تـرين   شايد بتـوان گفـت كـه كامـل    . است» فرد«اين پژوهش و واحد مشاهده در سطح 
در . اجتماعي متعلق به ديدگاه تركيبي ماكس وبر است ‐ ديدگاه در مورد پايگاه اقتصادي

   .اين پژوهش با اندكي تغييرات، از اين معيار در قشربندي استفاده شده است
دسترسي پاسخگويان  ميزان از استفاده با را جمعي هاي رسانه به دسترسي ميزان شاخص

نامه، ماهواره، اينترنت راديو، تلويزيون، ويدئو، كتاب، مجله، روز( جمعي ارتباط وسايل به
مسافرت  و دسترسي با را شهري مراكز به افراد دسترسي ميزان شاخص. ايم سنجيده )و رايانه

افراد به شهرها و كشورهاي ديگر، تعداد سفر آنها، علت سفر و طول مـدت سـفراندازه   
هـاي مختلـف    شاخص رضايتمندي زنان از تركيب رضـايت افـراد در بخـش   . ايم گرفته
فرزندان، رضايت از اقوام و آشنايان،  و همسر از رضايت زندگي، محيط از رضايت( زندگي

شاخص فرهنگ پدرساالري را با اجازه . ساخته شده است) و رضايت از وضعيت شغلي
پدر براي ازدواج دختران، اطاعت فرزندان از پدر، اهميت داشتن فرزند پسـر، اجـازه از   

گيـري   دار بودن زنان، تصـميم  از شوهر و خانه شوهر براي بيرون رفتن از منزل، اطاعت
شـاخص  . ايم در مسائل خانواده توسط مردان و داشتن قدرت مردان در خانواده سنجيده

انسجام اجتماعي بر مبناي سه شاخص گرايش روسـتاييان نسـبت بـه يكـديگر، ميـزان      
و اختالفـات  اي هاي جمعي و طايفـه  تعامل و ارتباط متقابل اجتماعي آنها، و ميزان نزاع

اسـت كـه    ۷۷۸/۰آلفـاي كرونبـاخ پرسشـنامه    . سياسي مورد سنجش قرار گرفته اسـت 
شاخص ميل به پيشرفت را بـا اشـتياق بـراي رشـد و     . حكايت از مناسب بودن آن دارد

  . ايم ارتقا و نيل به اهداف جمعي و فردي نظير بهبود وضعيت شغلي و زندگي سنجيده
كـه از   شـود  مييافته به آن شكل از مشاركت آزادانه و آگاهانه گفته  سازمان  مشاركت

منشـأ  . يابد ميآيد و سازمان  ميكنندگان و بدون نفوذ عوامل ديگر، پديد  طريق مشاركت
در  تـوان  مـي هـاي ايـن مشـاركت را     جلـوه . تشكيل آن خواست اعضـاي گـروه اسـت   
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 تـوان  مـي نحوه اين مشاركت را . ها مشاهده كرد ونيها، و تعا ها، شوراها، دهياري انجمن
  ميروسـتا ماننـد عضـويت در شـوراي اسـال       ميبه صورت عضويت در نهادهاي عمـو 

اماكن مذهبي و مؤسسات خيريه  در فعاليت و عضويت تعاوني، شركت در عضويت ،روستا
يافته زنان  همچنين مشاركت سازمان. ها و نهادهاي انقالبي مستقر در روستا ديد و انجمن

 هـاي  ويژگـي  تجارب ديداري زنان و وقوف آنـان در مـورد  (در سطح آگاهي  توان ميرا 

گيـري در مـورد    تصـميم  و ريـزي  برنامـه  سـطح  در مشاركت ،)شده اجرا عمراني هاي طرح
هـا،   ريـزي ايـن طـرح    در برنامـه   ميگذاري و داشتن سهتأثيرهاي عمراني با هدف  طرح

 نيروي انساني مورد تأمين و خدماتي هاي كمك مالي، كمك طريق از اجرا سطح در مشاركت

هـاي   احساس رضايت و خشـنودي زنـان از طـرح   (نياز، و مشاركت در سطح ارزشيابي 
   .مشاهده كرد) ها بر زندگي افراد گذاري مثبت آن طرحتأثيرعمراني و مفيد بودن و 

  هاي تحقيق يافته
  نتايج توصيفي
ساله قرار  ۳۰تا  ۲۵هاي به دست آمده بيشترين پاسخگويان در گروه سني  بر اساس داده

  در حـدود  . سـاله اسـت   ۵۵تـا  ۵۰هـاي سـني    كمترين فراواني متعلـق بـه گـروه   . دارند
درصد حداكثر تا پايان دوره راهنمايي تحصـيل   ۷۲سوادند، درصد از پاسخگويان بي ۱۰
از . پلم، و بقيه داراي تحصيالت دانشـگاهي هسـتند  درصد داراي مدرك دي ۱۰اند،  كرده

درصـد   ۵درصـد فرهنگـي و    ۵دار،  درصد زنان نمونه خانـه  ۸۵لحاظ وضعيت اشتغال، 
  مـي از نظر وضعيت تأهل نيز بايد اشاره كرد كـه ك . هاي متفرقه هستند ديگر داراي شغل

  .انددرصد از زنان مجرد و بقيه متأهل ۱۷بيشتر از 
  نتايج تحليلي

  ها ها و آزمون فرضيه حليل دو متغيره دادهت
خانوار  بعد تحصيالت، سن، با زنان از انجام آزمون زير بررسي رابطه ميان مشاركت هدف

  .آمده است ۱نتيجه آزمون فرضيه در جدول . اجتماعي است و پايگاه اقتصادي ـ
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  يافته زنان با سن، تحصيالت،  همبستگي مشاركت سازمان ‐۱جدول 
 اجتماعي ‐ خانوار و پايگاه اقتصاديبعد 

 متغير وابسته 
بعد تحصيالت سن متغير مستقل

 خانوار
پايگاه اقتصادي 
ـ اجتماعي

R
 مشاركت سازمان يافته زنان 

sig 

۰۹۶/۰
۲۱/۰  

۲۴/۰
۰۰۱/۰  

۰۸۰/۰  
۳۵/۰  

۳۱/۰  
۰۰۰/۰  

  ي تحقيقها يافته:منبع

  اجتمـاعي،   ‐پايگـاه اقتصـادي  يافتـه زنـان بـا تحصـيالت، و      رابطه مشاركت سازمان
  و  ۲۴/۰از طريق ضريب همبستگي پيرسون محاسـبه شـده كـه ميـزان آنهـا بـه ترتيـب        

يافتـه زنـان روسـتايي بـا تحصـيالت و پايگـاه        پس ميان مشاركت سـازمان . است ۳۱/۰
يعني هر چه سطح تحصيالت و پايگاه . اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد ‐اقتصادي
. يافتـه آنـان بيشـتر خواهـد بـود      تماعي زنان باالتر باشد، مشاركت سازماناج ‐اقتصادي

 ‐داراي پايگـاه اقتصـادي  ) درصـد  ۷۰(كه اكثر پاسـخگويان   دهد مينتايج تحقيق نشان 
ال و بقيـه داراي پايگـاه   اجتمـاعي بـا   ‐د داراي پايگاه اقتصـادي درص ۵اجتماعي پايين، 

  . اجتماعي متوسط هستند ‐اقتصادي
همبستگي  ضريب .ندارند معناداري رابطه زنان يافته سازمان مشاركت با خانوار بعد و سن
 .است ۰۸۰/۰و  ۰۹۶/۰يافته زنان روستايي به ترتيب  مشاركت سازمان با خانوار بعد و سن

يافتـه   د عامل مؤثري بر مشـاركت سـازمان  توان ميبدين معنا كه پير يا جوان بودن زنان ن
  . اي و يا گسترده نيز محرك مشاركت زنان نيست ه هستهبودن در خانواد. زنان باشد

يافته زنان بـا فرهنـگ پدرسـاالري، ميـزان      رابطه ميان مشاركت سازمان ۲در جدول 
هاي جمعي، ميل به پيشرفت، انسجام اجتماعي، رضـايتمندي زنـان و    دسترسي به رسانه

بـراي سـنجش آزمـون    . اند ميزان دسترسي افراد به مراكز شهري مورد آزمون قرار گرفته
  . استفرضيات از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده 
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  يافته زنان با فرهنگ پدرساالري،  همبستگي مشاركت سازمان ‐۲جدول
پيشرفت، انسجام اجتماعي، رضايتمندي زنان   هاي جمعي، ميل به ميزان دسترسي به رسانه

  و ميزان دسترسي افراد به مراكز شهري
متغير  

  وابسته
 متغير مستقل

فرهنگ 
 پدرساالري

  ميزان دسترسي
  و استفاده از

 هاي جمعي رسانه
  ميل به
 پيشرفت

  انسجام
 اجتماعي

رضايتمندي
  زنان

  ميزان دسترسي
افراد به مراكز 

  شهري
R

- مشاركت سازمان
زنان در  يافته

 مديريت روستايي
sig                        

۴۵۲/۰‐ 
  
  
۰۰۰/۰ 

۲۴/۰ 
  
  
۰۰۱/۰ 

۳۱۲/۰ 
  
  
۰۰۰/۰ 

۰۲۱/۰  
  
  
۲۱۲/۰  

۰۱۸/۰  
  
  
۲۹۰/۰  

۲۸۵/۰  
  
  
۰۰۱/۰  

  ي تحقيقها يافته: منبع

يافتـه زنـان در    اي منفـي و معنـادار بـا مشـاركت سـازمان     فرهنگ پدرساالري رابطه
اي بـاال باشـد،    بدين معني كه اگر فرهنگ پدرساالري در جامعه. مديريت روستايي دارد
كـه ميـزان    دهـد  مـي نتايج تحقيق نشان . شود مييافته زنان كمتر  ميزان مشاركت سازمان

درصد پاسخگويان ميزان  ۷۸حدود . فرهنگ پدرساالري در جامعه مورد مطالعه باالست
  . اند درصد متوسط و بقيه كم توصيف كرده ۱۵فرهنگ پدرساالري را باال، 

هاي جمعـي بـا ميـزان مشـاركت      همبستگي ميان ميزان دسترسي و استفاده از رسانه
هر انـدازه  . است۲۴/۰مثبت و معنادار و به ميزان يافته زنان در مديريت روستايي  سازمان

يافته آنها نيـز   هاي جمعي داشته باشند، مشاركت سازمان افراد دسترسي بيشتري به رسانه
درصـد پاسـخگويان،    ۹۰هاي تحقيق حاكي از آن است كه بيش از يافته. يابد ميافزايش 

آنان از كتـاب، مجلـه و روزنامـه     ، اما ميزان استفادهكنند ميو راديو استفاده   از تلويزيون
هايي مناسـب جهـت    شايد بتوان گفت كه تلويزيون و راديو فاقد برنامه. بسيار كم است

   .ترغيب مشاركت زنان روستايي هستند
يافته زنان در مديريت روسـتايي داراي   ميل به پيشرفت نيز با ميزان مشاركت سازمان

  گويان داراي ميـل بـه پيشـرفت بـاال،     درصـد ازپاسـخ   ۲۵. رابطه مثبت و معنادار اسـت 
  . درصد ميل به پيشرفت پاييني دارند ۳۱درصد داراي ميل به پيشرفت متوسط و  ۴۴
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يافته آنـان در   اما رضايتمندي زنان داراي رابطه مثبت و معناداري با مشاركت سازمان
يافته  سازمانزنان و مشاركت  رضايتمندي ميان همبستگي ضريب .نيست روستايي مديريت

 و افـراد،  زنـدگي،  از زنـان  رضـايت  كـه  معنـا  بدين. است ۰۱۸/۰ روستايي مديريت در آنان
نتـايج تحقيـق   . شود ميباعث افزايش مشاركت آنان در مديريت روستايي ن خود خانواده
پاسخگويان سطح  درصد ۵۸ از بيش .اندموجود راضي كه اكثر زنان از وضع دهد مي نشان

  . اند درصد پايين ذكر كرده ۱۴درصد متوسط، و  ۲۸از زندگي را باال،  خويش رضايت
. و انسجام اجتماعي آنان رابطه معناداري وجود ندارد يافته زنان  سازمان مشاركت ميان

. همدلي ميان مردم باعث افزايش مشاركت زنان نشده است  و به عبارت ديگر همبستگي 
در سـطح بـااليي    انسجام اجتمـاعي روسـتاييان    كه ميزان از آن است  نتايج تحقيق حاكي

  . اند درصد از پاسخگويان ميزان انسجام اجتماعي خود را باال ذكر كرده ۶۵بيش از . است
ميزان دسترسي افراد به مراكز شهري با مشاركت زنان در مـديريت روسـتايي داراي   

يعنـي  . است ۲۸۵/۰ضريب همبستگي ميان اين دو متغير . رابطه مثبت و معناداري است
. يابـد  مـي يافتـه زنـان افـزايش     ها به شهرها ميزان مشـاركت سـازمان   با افزايش مسافرت

بيش . كه ميزان مسافرت پاسخگويان درسطح پاييني است دهد ميهاي تحقيق نشان  يافته
همچنـين مسـافرت   . اند را يايين ذكر كرده درصد پاسخگويان ميزان مسافرت خود  ۵۰از

  . مدت است به صورت كوتاه و  ، به شهرهاي نزديك اكثر زنان روستايي
 t يافتـه زنـان از آزمـون    مشاركت سازمان و  وضعيت تأهل  براي سنجش رابطه ميان

  . )۳جدول ( استفاده شده است
  

  يافته زنان پاسخگو آزمون تفاوت ميانگين ميزان مشاركت سازمان ‐۳جدول 
  بر حسب وضعيت تأهل

  داريسطح معني tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير

 ۳۴۰/۲ ۴۶۲/۴ ۲۰۶ متأهل  ۳۲۵/۳  ۰۱۲/۰ ۲۵۱/۲ ۵۱۲/۴ ۴۵ مجرد
ي تحقيقها يافته: منبع  
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بـدين معنـا كـه وضـعيت     . است ۰۱۲/۰جدول برابر با  t، مقدار ۳با توجه به جدول 
هم زنان . يافته زنان باشدميزان مشاركت سازمان د داراي رابطه معناداري باتوان ميتأهل ن

  . يافته بااليي هستند مجرد و هم زنان متأهل، فاقد مشاركت سازمان
يافته زنان و  به بررسي رابطه ميان مشاركت سازمان tبا استفاده از آزمون  ۴در جدول 

  .ايم وضعيت اشتغال پرداخته
 

  يافته زنان پاسخگو آزمون تفاوت ميانگين ميزان مشاركت سازمان ‐۴جدول 
  بر حسب وضعيت اشتغال

 داريسطح معني tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير

  ۳۱۰/۲  ۵۲۰/۵  ۳۵  شاغل
 ۱۳۰/۳ ۶۴۰/۳ ۲۲۱ غير شاغل  ۰۰۱/۰  ۲۱/۴

  هاي تحقيقيافته: منبع

گفـت كـه    توان ميدرصد  ۹۹جدول و سطح معناداري، با احتمال  tباتوجه به مقدار 
زنان شاغل، . يافته زنان رابطه معنادار وجود داردبين وضعيت اشتغال و مشاركت سازمان

. هاي روستايي دارند يافته بيشتري نسبت به زنان غيرشاغل در مديريتمشاركت سازمان
د از طريق عدم وابستگي به مـرد خـانواده و در   توان ميدرآمد مستقل زن  رسد ميبه نظر 

  . ت مردساالري، باعث افزايش مشاركت زنان شودنتيجه كاهش شد
 تحليل رگرسيون

ويژگـي روش يادشـده   . در تحليل رگرسيون از رگرسيون گام به گام استفاده شده است
تـرين عامـل را وارد معادلـه     اين است كه در آغاز با مقايسه تمام متغيرهاي مستقل، مهم

ترين عامل كه بيشترين قدرت تبيين متغير وابسـته را دارد،   و آن را به عنوان مهم كند مي
تـا وقتـي كـه هـيچ      شود ميهاي ديگر تكرار  اين روند همچنان در گام. گيرد ميدر نظر 

   .)۵جدول ( متغير مستقلي توانايي ورود به معادله خط رگرسيون را نداشته باشد
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  خروجي معادله رگرسيون ‐۵جدول 
 R R²  B Beta  t Sig t  متغير وارد شده  مراحل

‐۴۲۰/۰‐۳۳۱/۰۳۸۵/۰‐۵۷۶/۰ فرهنگ پدرساالري  گام اول  ۷۲/۸‐  ۰۰۰/۰  
۶۶۵/۰۴۲۲/۰۲۵۵/۰۳۱۰/۰ ميل به پيشرفت  گام دوم  ۶۲/۶  ۰۰۰/۰  
۶۹۰/۰۴۷۶/۰۱۹۵/۰۲۶۲/۰ تحصيالت گام سوم  ۳۲/۳  ۰۰۰/۰  

گام 
  چهارم

استفاده و ميزان دسترسي
۷۱۰/۰ هاي جمعيرسانهاز  ۵۰۴/۰۲۰۴/۲  ۲۳۸/۰  ۱۰/۳  ۰۰۰/۰  

گام 
  پنجم

 دسترسي افراد به
۷۱۸/۰ مراكز شهري  ۵۱۵/۰۸۱۵/۲  ۱۹۸/۰  ۲۲۵/۲  ۰۰۱/۰  

گام 
  ششم

 پايگاه
۷۲۲/۰ اقتصادي ـ اجتماعي  ۵۲۱/۰۲۳۸/۳  ۱۹۵/۰  ۰۲۵/۲  ۰۲۰/۰  

  ي تحقيقها يافته: منبع

متغيـر فرهنـگ پدرسـاالري، ميـل بـه       ۶كه  دهد ميگام نشان بهتحليل رگرسيون گام
هاي جمعـي، دسترسـي افـراد بـه مراكـز       پيشرفت، تحصيالت، ميزان دسترسي به رسانه

اند، مجموعاً  گام وارد مدل رگرسيوني شده ۶اجتماعي كه طي  ـاقتصادي پايگاه و شهري
  متغيـر   ۶. كننـد  مـي يافته زنـان را تبيـين    درصد از واريانس مشاركت سازمان ۵۲بيش از 

  : به شرح زير تحليل كرد توان ميشده را  ياد
ضريب همبسـتگي چندگانـه   . در گام اول متغير فرهنگ پدرساالري وارد معادله شد

  متغيـر فرهنـگ پدرسـاالري بـه تنهـايي      . به دسـت آمـد   ۳۳۱/۰و ضريب تعيين  ۵۷۶/۰
   .كند ميدرصد از واريانس متغير وابسته را تبيين  ۳۳

درصـد   ۹مين متغيري بود كه وارد مدل رگرسيوني شد و حـدود  ميل به پيشرفت دو
و  ۶۶۵/۰چندگانـه  همبستگي  در اين گام ضريب. از واريانس متغير وابسته را تبيين كرد

درصـد از   ۴۸متغيـر تحصـيالت بـه همـراه دو متغيـر قبلـي        .بـود  ۴۲۲/۰تعيين ضريب
 ۶۹۰/۰ب همبستگي چندگانـه  در اين گام ضري. واريانس كل متغير وابسته را تبيين نمود

  .بود ۴۷۶/۰و ضريب تعيين 
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  گذاري بود كه بـه تنهـايي   تأثيرهاي جمعي متغير ميزان دسترسي و استفاده از رسانه 
از  ۲۳۸/۰اين متغير بـا مقـدار بتـاي    . كرد درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي ۳

  . نظر اهميت نسبي در رتبه چهارم قرار گرفت
درصـد از كـل    ۵۱دسترسي افراد به مراكز شهري به همراه چهار متغيـر قبلـي   متغير 

  . متغير وابسته را تبيين كرده است
اين متغير . شد رگرسيوني معادله وارد كه بود متغيري آخرين اجتماعي ‐ اقتصادي پايگاه
درصـد از واريـانس متغيـر     ۵۲متغير قبلي، بـيش از   ۵درصد، و در كنار  ۰۶/۰به تنهايي 

  . وابسته را تبيين كرد
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ي تحقيقها يافته: منبع
  يافته زنان گذار بر مشاركت سازمانتأثيراهميت نسبي متغيرهاي  ‐۳شكل 

  بر اساس مقادير استاندارد شده بتا

كه فرهنـگ پدرسـاالري، ميـل بـه پيشـرفت،       دهد ميمقادير استاندارد شده بتا نشان 
  هـاي جمعـي، ميـزان دسترسـي افـراد بـه        ميزان دسترسي و استفاده از رسانه تحصيالت،

ــأثيراقتصــادي داراي بيشــترين  ‐مراكــز شــهري، و پايگــاه اجتمــاعي  ــر مشــاركت  ت ب
  . يافته زنان هستند سازمان

 ازاستفادهودسترسيميزان
 هاي جمعيرسانه

 ميل به
 پيشرفت 

دسترسي افراد
 به مراكزشهري

‐ پايگاه اجتماعي
  اقتصادي

  فرهنگ
 پدر ساالر

تحصيالت

 مشاركت
 يافتهسازمان

۲۶۲/۰ 

۲۳۸/۰ ۴۲۰/۰ ‐  

۱۹۸/۰ 

۳۱۰/۰ ۱۹۵/۰  
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  گيريبحث ونتيجه
يافتـه و آگاهانـه    سؤال اصلي پژوهش حاضر اين بوده است كه موانع مشاركت سـازمان 

اند؟ آمار زنان روستايي در اين دهستان حاكي از آن هاي روستايي كدام مديريتزنان در 
است كه اگر اشكال سنتي مشاركت را كه عمدتاً مربوط به امور كشـاورزي اسـت كنـار    

. ي قابل مالحظه اي وجود نداردها فعاليتيافته  هاي سازمان بگذاريم، در عرصه مشاركت
تحصـيالت و پايگـاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي رابطـه       نتايج پژوهش حاكي از آن بـود كـه   

با باال رفتن تحصيالت . يافته زنان درمديريت روستايي دارد معناداري با مشاركت سازمان
مطالعـات  . رود يافته زنان نيـز بـاالتر مـي    ـ اجتماعي مشاركت سازمان و پايگاه اقتصادي

. کنندمي تأييدرکت زنان را پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي بر مشا  تأثيرداخلي و خارجي نيز 
 ‐هاي تحقيق نشان داد كه اكثر زنان در جامعه مورد مطالعه داراي پايگـاه اقتصـادي   يافته

جمعيـت يـا    كـم و زيـاد بـودن سـن و بـودن در خـانواده كـم       . اجتماعي پاييني هستند
فرهنـگ پدرسـاالري   . يافته زنان نداشـت  پرجمعيت رابطه معناداري با مشاركت سازمان

بـا بـاالرفتن   . يافته زنان بـود  ي رابطه معنادار و منفي بسيار قوي با مشاركت سازماندارا
يعنـي فرهنـگ   . يابـد  مـي يافته زنان كـاهش   فرهنگ پدرساالري، ميزان مشاركت سازمان

هـاي  يافته زنان در مـديريت  پدرساالري به عنوان مانعي بزرگ در برابر مشاركت سازمان
ها در جامعه مورد مطالعه محلـي از   گونه مشاركت گفت اين توان مي .روستايي قرار دارد

ممانعت از مشاركت و كار در بيرون از خانه به طور تلويحي و در شـكل  . اعراب ندارد
باعث تضعيف قدرت زنان ) دهند ميهمان گونه که رويکردهاي فمينيستي نشان (شديد 

. شـود  مـي د به نفس آنهـا  ها و كاهش اعتما گيريروستايي، عدم استقالل آنها در تصميم
، كـار  )سنت ديرين جوامع جهان سـوم (هاي جنسيتي، پدرساالري و مردساالري  تبعيض

هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي مـانع از      مزد زنان در مزارع و محدوديت ارزان و بي
گرفتـه   از اين حيث اين تحقيق نيز مؤيد ديگر تحقيقات صـورت . اند مشاركت زنان شده

اي تحقيق نشان داد ميزان فرهنگ پدرساالري در جامعـه نمونـه در سـطح    ه يافته. است
ميـزان  . انـد  درصد از پاسخگويان اين فرهنگ را بـاال توصـيف كـرده    ۷۸بااليي است و 
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يافته  هاي جمعي رابطه مثبت و معناداري با مشاركت سازمان  دسترسي و استفاده از رسانه
هـا باعـث   ترس بودن و استفاده از رسـانه در دس. زنان در مديريت روستايي داشته است

گيري و اعتماد به نفس زنان و در نتيجه افـزايش مشـاركت آنـان    افزايش قدرت تصميم
درصد پاسخگويان از راديـو و تلويزيـون    ۹۰هاي تحقيق نشان داد كه  يافته. خواهد شد

  . نـاچيز اسـت  ، اما ميزان استفاده آنان از كتاب، مجلـه و روزنامـه بسـيار    كنند مياستفاده 
. يافته زنـان اسـت   ميل به پيشرفت نيز داراي رابطه مثبت و معناداري با مشاركت سازمان

كه براي رشد و ارتقا و نيل به اهداف جمعـي و فـردي    نتايج تحقيق نشان داد كه زناني 
يافته بيشـتري   نظير بهبود وضعيت شغلي و زندگي اشتياق دارند داراي مشاركت سازمان

درصـد بقيـه    ۷۵درصد زنان ميل به پيشـرفت بـااليي دارنـد و     ۲۵ها  يافتهطبق . هستند
رضايتمندي زنان نيز داراي رابطه مثبـت و معنـاداري بـا    . خواهان حفظ وضع موجودند

بدين معنا كه رضـايت زنـان از   . يافته زنان در مديريت روستايي نيست مشاركت سازمان
يافتـه آنهـا    افـزايش مشـاركت سـازمان   زندگي، شوهر، فرزنـدان، اقـوام، و آشـنايان بـه     

هاي تحقيق حاكي از آن بود كه اكثر زنان جامعه نمونه، از زندگي خود  يافته. انجامد نمي
ميزان دسترسي افراد به مراكز شهري نيز داراي رابطه مثبـت و معنـاداري   . رضايت دارند

هاي زنان در  سافرتكه تعداد م دهد ميها نشان  يافته. يافته زنان است با مشاركت سازمان
اشـتغال رابطـه   . مدت و بيشتر به روستا ـ شهرهاي نزديك است  جامعه مذكور كم، كوتاه

بدين معنا كه زنان شـاغل داراي  . يافته زنان داشت مثبت و معناداري با مشاركت سازمان
اشتغال از طريـق   دهد ميگونه كه چارچوب نظري نشان همان. مشاركت بيشتري هستند

گيري و اعتمـاد بـه نفـس زنـان شـده      بي زنان، باعث افزايش قدرت تصميماستقالل نس
درنتيجـه مشـاركت زنـان در ايـن زمينـه      . فرهنگ پدرساالر را در پي دارد تأثيروكاهش 
  . يابد ميافزايش 

در . هاسـت  هاي اين پژوهش مربوط به تحليل رگرسيوني داده بخش ديگري از يافته
ايگاه اقتصادي ـ اجتمـاعي، فرهنـگ پدرسـاالري،     متغير تحصيالت، پ ۶مدل رگرسيوني 

هاي جمعي، و دسترسـي افـراد بـه مراكـز      ميل به پيشرفت، دسترسي و استفاده از رسانه
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درصـد از واريـانس متغيـر وابسـته      ۵۲در مجمـوع  . شهري وارد مدل رگرسيوني شدند
بـه   تـرين متغيـري بـود كـه     فرهنگ پدرساالري مهم. هاي مستقل تبيين شد توسط متغير

درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كرد و به عنوان مانع اصلي مشاركت  ۳۳تنهايي 
  . يافته زنان شناخته شد سازمان

يافتـه زنـان روسـتايي در سـطح      در پايان بايد اشاره كرد كه ميزان مشاركت سـازمان 
انـع  مو. باشـد  پاييني قرار دارد و مشاركت آنها عمدتاً بـه صـورت مشـاركت سـنتي مـي     

اجتماعي و اقتصادي بر سر راه آنها، نگاه سنتي به آنان، نگرش مردساالر حاكم بر جامعه 
هـاي متـولي گرفتـه تـا حيطـه خـانواده، زنـان         در سطوح مختلف از ادارات و سـازمان 

. اي مواجه ساخته كـه مـانع مشـاركت آنـان شـده اسـت       روستايي را با مشكالت عديده
ه براي رسدن به توسعه روستايي نقش زنـان روسـتايي،   ك دهد ميهاي تحقيق نشان  يافته

هاي روسـتايي و   گيري در سطوح محلي، ايجاد نهادها و انجمن مشاركت آنها در تصميم
آمـوزش و تحصـيالت زنـان باعـث     . ناديـده گرفـت   توان ميفعاليت اجتماعي آنان را ن

تري را بـراي   بو زندگي مطلو شود ميگيري زنان  افزايش اعتماد به نفس و توان تصميم
 آمـوزش  تـأثير مطالعـات قبلـي و نيـز ايـن پـژوهش      . زنـد  شان رقم مـي  خود و خانواده

، و  بنـابراين، آمـوزش  . کنـد مـي  تأييـد ها بر استقالل و درنتيجه مشارکت زنان را  مهارت
   .ترين وسايل پيشرفت زنان روستايي است ها يكي از مناسب كسب سواد و مهارت

  ها يادداشت
1. participation    2. sustainable development 
3. paternalist culture   4. organized participation 
5. integrated rural development  6. basic needs 
7. Weitz     8. Misra 
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