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 هاي مستقل زنان روستايي بررسي تأثير نگرش مردان بر ايجاد گروه

 مطالعة موردي استان آذربايجان شرقي
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 چکيده

تـر زنـان در فرآينـد توسـعه يکـي از              هـاي مـشارکتي و حـضور اجتمـاعي فعـال            انجام فعاليت 
قـرار دادن زنـان     » گروه هـدف  «هاي مورد تأکيد در پارادايم مشارکتي توسعه است، اما            رهيافت

تواند موفقيت الزم را      دان و متقاعد کردن آنان به همراهي با زنان نمي         بدون توجه به موقعيت مر    
هاي زنان در زندگي معيار مهمي براي حضور          تلقي مردان از وظايف و نقش     . در پي داشته باشد   

اي کـه در همـه         لـذا دسـتيابي بـه توسـعه        .رود  هاي آنان به شمار مـي       اجتماعي و انجام فعاليت   
هـا و      اقتـصادي جريـان داشـته باشـد، نيـاز بـه تغييـر ذهنيـت                ساختارهاي اجتماعي، سياسـي،   

 .هاي معطوف به روابط جنسيتي و بازسازي ساختارها بر اين اساس دارد سياست
 شهرسـتان واقـع در اسـتان    ۶، با توجه به نتايج پژوهش ميداني در روسـتاهاي       در اين مقاله  

هـاي مـستقل    ران در ايجاد گروه   آذربايجان شرقي جهت بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تسهيلگ        
؛ ايـن پـژوهش بـا تکميـل         شـود   مـي هـايي بررسـي       زنان، تأثير نظر مردان بر ايجاد چنين گروه       

پرسشنامه تهيه شده توسط محقق و با انجام مصاحبه رودررو بـا پاسـخگويان صـورت گرفتـه                  
 ۸۸/۰رونبـاخ  روايي پرسشنامه صوري و پايايي مقياس اصلي با استفاده از آماره آلفـاي ک  .است

                                                 
شناســـي روســـتايي مؤســـسه تحقيقـــات اجتمـــاعي دانـــشگاه تبريـــز   پژوهـــشگر جامعـــه: بـــه ترتيـــب* 

)fhajiloo@yahoo.com(و عضو هيئت علمي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران . 
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دهد که از ميان عوامل مورد بررسـي، بـين نظـر              هاي پژوهش نشان مي     يافته. محاسبه شده است  

مردان در خصوص نقش زنان در زندگي، موافقت آنان با شرکت زنان در جلسات زنانه و نظـر                  
هـاي   هاي مناسب براي فعاليت زنان با ايجـاد و تـداوم فعاليـت گـروه        مردان در خصوص زمينه   

 . ل زنان روستايي رابطه مستقيم وجود داردمستق

/ مطالعـه مـوردي   /جنـسيت / تـسهيلگران / مشارکت روسـتايي  / زنان روستايي : ها  کليدواژه

 ).استان(آذربايجان شرقي 

* * * 
 مقدمه

هاي يک پديده اسـت کـه داراي          اي از دگرگوني    رونده  از بعد فلسفي، توسعه توالي پيش     

از نظر عيني و کاربردي در هر زمان از طريق تحـول و  باشد و    اي مي   نظم و طرح پيوسته   

 .شود ميهايي تعيين  تکامل با تعريف حدود و مالک

انـد، مـثًال    هر يک از علماي علوم اجتماعي به جنبة خاصـي از توسـعه توجـه كـرده     

هـاي نـو در جامعـه     شناسان به دگرگون شدن و متمايز شدن و پديد آمدن ساخت  جامعه

ددانان به کاربرد فناوري توسط انسان براي نظارت بر منابع به منظور            توجه دارند و اقتصا   

  .دهند افزايش بازده سرانه اهميت مي

مباحث توسعه از نيمه دوم قرن بيستم به طور جدي مورد بحث قرار گرفته اسـت و                 

هاي گوناگون نظير رشد اقتصادي، افـزايش   هاي مختلفي در قالب از آن زمان تاکنون ايده    

رانه، مبارزه با فقر، رشد به همراه برابري، حرکـت بـه سـمت بازارهـاي آزاد و                  درآمد س 

توسعه مشارکتي مطرح شده و به عنوان الگوي عملي توسعه در کشورهاي مختلـف بـه                

اما امروزه در اغلب نقاط جهان، توسعه بر مبناي حرکـت بـه سـوي               . اجرا درآمده است  

 آن يك اصل اساسـي اسـت، تعريـف          هاي  يک جامعه مدني که مشارکت مردم در پروژه       

 .هاي آن قرار دارد  و بر اين اساس، توجه به منابع انساني در مرکز برنامهشود مي

در مسير توسعه انساني، راهبردهاي متفاوتي بـراي حـضور و برخـورداري زنـان از                

، )۱(»زنان و توسـعه   «هاي مختلف مانند      منافع توسعه در قالب نظريات متعدد و از ديدگاه        
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 ارائه شده که آخرين و جديدترين آنهـا بـر           )۳(»جنسيت در توسعه  «،  )۲(»نان در توسعه  ز«

توانمندسـازي زنـان از     . توانمندسازي زنان براي مشارکت در فرآيند توسـعه تکيـه دارد          

هايي است که براي القاي قابليت آنان در جهت تغيير ساختارها از سـوي                جمله رهيافت 

 . عه مورد پذيرش قرار گرفته استنظران توس قريب به اتفاق صاحب

 و کارهـاي مجيـد رهنمـا بـاز          ۱۹۵۰کارگيري اصطالح توسعه مـشارکتي بـه دهـة          به

او معتقـد   . پس از او اشاره خاص به اين مفهوم از سوي پائولو فرير مطرح شد             . گردد  مي

سازي حرکـت     زماني که گروه براي توسعه اجتماعي به سمت مشارکت در تصميم          «بود  

 ).Botchway,2001:136(» شود مي و فرآيند توسعه آغاز کند تاريخ

هايي که بـه      براساس اين رويکرد، در جوامع روستايي، مشاركت روستاييان در گروه         

پردازنـد، رهيافـت مناسـبي در توسـعه روسـتايي             گشايي در روستا مي     يابي و گره    مشکل

مات آنهـا   است، زيرا حرکت گروهي در بطن اجتماعات روسـتايي و محلـي بـه تـصمي               

در اين ميان، مسئله مشارکت زنان به عنوان نيمي از جامعه روسـتايي،             . بخشد  عينيت مي 

 .ها، اهميت خاصي دارد ها و شبکه گسترده ايفاي آن نقش به ويژه با توجه به تعدد نقش

 منظور از مـشارکت فعـال، نافـذ بـودن زنـان در تمـام مـسائل روسـتا از جملـه در                       

هـا و مناصـب اسـت         ها و تـصدي برنامـه       جاد تشکيالت، انجمن  گيري، اي   فرآيند تصميم 

هـاي    اين مسئله تحت تأثير عوامل متعـددي نظيـر ويژگـي          ). ۱۱۷: ۱۳۸۱صفري شالي،   (

هـايي را     فردي و شخصيتي، بافت فرهنگي و اجتماعي روستا است که اغلب محدوديت           

نگـي و اجتمـاعي   ترين عوامـل فره  از جمله مهم .کند ميبراي مشارکت فعال زنان ايجاد 

 .اي است که زنان بر عهده دارند نگرش مردان روستايي به نقش و وظيفه

کليشه حاکم بر افکار مردان در خصوص نقش مادري و همسري زنـان بـه ويـژه در        

 هـاي مـشارکتي و اجتمـاعي        تـرين عوامـل اثرگـذار بـر فعاليـت           محيط روستايي از مهم   

ه و موافقـت مـردان بـراي انجـام هرگونـه       زنان است، زيرا در فرهنگ سنتي روستا اجاز       

از ايـن رو، هرچنـد زنـان در سـه نظـام بازتوليـد               . فعاليتي توسط زنان ضـروري اسـت      

شناختي، بازتوليد اجتماعي و بازتوليد نيروي کـار در روسـتا نقـش اساسـي ايفـا                   زيست
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ـ         ، اما نظام موجود بر پايه روابط و کليشه        کنند  مي ان را  هاي جنسيتي در روستا همـواره آن

فرودسـتي زنـان بـا      . کنـد   مـي هـاي جنـسيتي را تقويـت          رانـد و نـابرابري      به حاشيه مي  

 و  کنـد   مـي هاي آنان در کنترل منابع و دسترسي به اطالعات دوام و قوام پيدا                محدوديت

 . تا آنان از مشارکت فعال و پويا در فرآيند توسعه باز بمانندشود ميموجب 

هـاي    دگي در روابط دروني خانواده، پذيرفتن نقـش       پذيرفتن زنان به عنوان کانون زن     

فرد و مستقل از مردان، و اعتقاد به نقـش مـتمم و مکمـل آنـان در معيـشت و                       منحصربه

هاي جنسيتي موجود و ارتقـاي جايگـاه و           توليد، پشتوانة مناسبي براي فروريختن کليشه     

 .منزلت اجتماعي زنان در فضاي فرهنگي و اجتماعي روستا است

حاضر با استناد به نتايج يک تحقيق ميداني در آذربايجان شرقي سعي در تبيين              مقالة  

 .اين مسئله دارد
 

 ها اهداف و فرضيه

هاي مشارکتي و     اين مقاله با هدف شناخت تأثير ديدگاه مردان روستايي بر انجام فعاليت           

 : كند هاي زير را بررسي مي اجتماعي زنان روستايي فرضيه

ها و انجـام       در خصوص وظايف زنان در زندگي بر ايجاد گروه          نظر مردان روستايي   -۱

 .گذارد هاي مشارکتي زنان تأثير مي فعاليت
هـا و انجـام      نظر مردان روستايي در خصوص نقش زنان در زندگي بر ايجـاد گـروه              -۲

 .هاي مشارکتي زنان مؤثر است فعاليت
هـا و     جاد گـروه   ميزان رضايت مردان از شرکت زنان در جلسات عمومي روستا با اي            -۳

 .هاي مشارکتي زنان رابطه دارد انجام فعاليت
هـا و انجـام       هاي مناسب فعاليت زنان بر ايجـاد گـروه           نظر مردان در خصوص زمينه     -۴

 .هاي مشارکتي زنان تأثيرگذار است فعاليت
ها و انجـام       موافقت مردان با حضور زنان در جلسات مخصوص زنان با ايجاد گروه            -۵

 .ي زنان رابطه داردهاي مشارکت فعاليت
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 تعريف مفاهيم 

، ولي  شود  ميکار گرفته     اگرچه اين کلمه غالبًا مترادف جنس تلقي شده و به         : جنسيت −

بيولوژيـک و   (هـاي زيـستي       امـور جنـسي بـه تفـاوت       . اين دو معاني متفاوتي دارند    

گـردد کـه از بـدو تولـد در آنـان وجـود دارد،        مردان و زنـان بـاز مـي      ) فيزيولوژيک

که جنسيت ويژگي اجتماعي زنانه و مردانه شدن يا بودن است، يعني هويـت      يدرحال

 . دهد اجتماعي زنان و مردان جنسيت را شکل مي

گيـرد و     نوعي روابط که از بعد اجتماعي بين زنان و مردان شکل مي           : روابط جنسيتي  −

. شـود   مي، نهادينه   کند  ميهايي که روابط قدرت بين زنان و مردان را تعيين             با سياست 

هـا و تجـارب     کـه زنـان و مـردان دوره        اسـت روابط جنسيتي مبتني بر اين واقعيـت        

 ).۲: ۱۳۸۵خاني، (متفاوتي در زندگي دارند 

وظايف خانگي و انواع اشتغاالتي كه به طور اجتماعي براي زنان            :هاي جنسيتي   نقش −

شي است که  هاي آموخته شده براي ايفاي نق       گيرد، بر اساس رفتار     مورد تأييد قرار مي   

هاي مبتنـي     هاي جنسيتي از طريق تفاوت      اي از زمين، نقش     در هر نقطه  . برعهده دارند 

بر طبقه، نژاد، قوميت، مذهب و سن متغير است، لذا وظايف زنان و مردان غير قابـل                 

توانـد در انطبـاق بـا شـرايط           تغيير نيست و اگر چه به نوعي نهادينه شده است، مـي           

 .  داجتماعي نوين تغيير ياب

 نحـوه ساختارهاي تعريف شده نقش، سلسله روابط اجتماعي و         : هاي جنسيتي   کليشه −

هـاي    تقسيم قدرت بين زنان و مـردان در جوامـع مختلـف منجـر بـه ايجـاد کليـشه                   

ها و روابط جنسيتي به شـکلي نهادينـه           در حقيقت، زماني که نقش    . شود  ميجنسيتي  

هـاي    گردند، کليـشه    مردان تبديل مي   که به تصورات متحجر در باره زنان و          شوند  مي

هـا بـر اثـر روابـط اجتمـاعي در طبقـات و            ايـن کليـشه   . شـوند   مـي جنسيتي ناميـده    

 .شوند ميهاي مختلف به اشکال متفاوتي مشاهده  فرهنگ
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 مباني نظري پژوهش

سازد تا در     بيني و معيني را فراهم مي       اي، روابط قابل پيش     الگوهاي رفتاري در هر جامعه    
، کنـد  ميهاي رفتاري را معين    آنچه اين الگو  . ن، روابط متقابل افراد قابل فهم شود      قالب آ 

افراد منزلت خود را بـر اسـاس        . شود  ميموقعيت و جايگاه افراد است که منزلت ناميده         
. شـوند   مييابند و بر همان اساس وظايفي را نيز متقبل            پذيرند مي   نقشي که در جامعه مي    
اي تنگاتنـگ بـا هـم      وظيفه مفاهيم متمايزي هـستند کـه رابطـه    بنابراين، نقش، منزلت و   

ها و رفتاري است که از سوي جامعه به فردي اعطا             ها، ارزش   نقش شامل نگرش  «. دارند
 ).۲۷۱: ۱۳۷۸کوزر و روزنبرگ، (» کند مي که منزلتي را اشغال شود مي

هـاي   در همه جاي دنيا، زنان و مردان بـا انجـام وظـايف عمـومي و خـانگي، نقـش               
در يک جامعه مردساالر، زن در سـپهر خـصوصي حـضور دارد و              . کنند  ميمختلفي ايفا   

وظايف او محدود به فضاي دروني خانه و خانواده است، اما تعريف اين فضاي درونـي                
 و  کنـد   مـي هـاي گونـاگون جلـوه         هاي مختلف به صورت     و سپهر خصوصي در فرهنگ    

و آداب و رسوم، مذهب يا حتي چرخـه         ها    ها بر اساس سنت     تکليف وظايف و محدوده   
 ).۴۵: ۱۳۸۴حاجيلو،  (شود ميزندگي افراد مشخص 

بـرداري از آب، زمـين، درخـت و سـاير منـابع در بـسياري از                   روابط و حقوق بهـره    
، هرچنـد بـا     شـود   مـي بر اساس جنسيت تعيين     در حال توسعه    يافته و     کشورهاي توسعه 

اي به منطقـة ديگـر و براسـاس            از منطقه  ها و تقسيم کار جنسيتي      توجه به موضوع نقش   
 ).Eckman, 2001:132 (کند ميتنوع طبقات اجتماعي و عقايد گروهي و مذهبي فرق 

سالي زيـاد اسـت،       در اغلب کشورها، تعداد وظايف مردان در دوران جواني و بزرگ          
به طـور مـشابهي، کـار دختـران و زنـان در             . کند  ميولي وظايف آنان با تغيير سن تغيير        

زنـان در   . يابـد   تر شدنـشان افـزايش مـي        هاي آنان با بزرگ     سنين پايين آغاز و مسئوليت    
 و حتي در سـالخوردگي      شوند  ميهاي توليدي کشيده      سالي کامًال به سمت فعاليت      بزرگ

 ).۱۳۴: همان(نيز مشغول توليد هستند 
زنـان  طور منظم انجـام گيـرد بـا           غالبًا مسئوليت کارهاي ضروري تکراري که بايد به       

 تـوان    دهند که نياز بـه خالقيـت دارد و مـي            است، در حالي که مردان کارهايي انجام مي       
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اين نوع تقسيم کار اغلب وابسته بـه آن اسـت کـه زنـان را     . سر فرصت به آنها پرداخت    

 داننـد    مـي ... داري، آشـپزي و       طور طبيعي قادر به انجام کارهـايي مثـل نظافـت، بچـه              به

 ).۱۲۸: ۱۳۸۰ابوت و كلر، (

سـازي، نظافـت،      در بسياري از جوامع، زنان بدون دريافت مزد، امـور تغذيـه، ايمـن             

ها را بر عهده دارند، در حـالي          بهداشت، مديريت، زيباسازي و برگزاري مراسم و جشن       

هـاي سياسـي و       ، فعاليـت  شـود   ميکه مردان در کارهاي رسمي که به آنان مزد پرداخت           

 ).۸۷: ۱۳۸۵ي، خان(شوراهاي محلي اشتغال دارند 

هـستند کـه     محلـي هاي رايج در فرهنـگ        زنان در جوامع در حال توسعه تابع سنت       

توزيع نابرابر قـدرت، منـابع و       . تقسيم کار سنتي و اجباري را بر آنان تحميل کرده است          

هاي کهن نهادينه شـده و حتـي در افکـار       ها بين مردان و زنان از رهگذر سنت         مسئوليت

درکشورهاي جهان سوم، زنان    . ده و به صورت قانون درآمده است      خود زنان ريشه دواني   

مطالعـات بـازار    . کننـد   مي ساعت کار    ۱۲ تا   ۲ ساعت و مردان     ۱۸ تا   ۱۲به طور متوسط    

دهد که زنان ساعات کار طوالني، دستمزد کم و شرايط پست             کار زنان در آسيا نشان مي     

 ).۲۴: ۱۳۸۴هورتن، (و مشاغل بدون ترقي دارند 

دهندة چند بعدي بـودن وظـايف زنـان در مقابـل               اين نحوه تقسيم کار نشان     هرچند

اشــتغال مــردان در يــک فعاليــت اقتــصادي اصــلي اســت، امــا ايــن مــسئله بــسياري از 

 ).۱۷۳: ۱۳۸۰ ابوت و كلر،(گيرد  هاي حضور اجتماعي را از زنان مي فرصت

 کارهـاي خانـه و       و هـم تمـامي     کننـد   مياز آنجا که زنان هم در واحد اقتصادي کار          

نگهداري کودکان را برعهده دارند، هريسون اعتقـاد دارد كـه آنـان داراي روز مـضاعف                

دهـد ارزش     برآوردهاي بـه عمـل آمـده نـشان مـي          ). ۲۶: ۱۳۷۶،  رئيسي مبارکه (هستند  

 درصـد بـه توليـد       ۳۰-۵۰اقتصادي توليدات خانگي در اکثر کـشورهاي جهـان معـادل            

 ).۱۰۹: ۱۳۷۶ردوخي، م(كند  ناخالص ملي اضافه مي

در برخي کشورها که دختـران بـه تحـصيالت مناسـب دسترسـي دارنـد بـه عنـوان                    

، اما وقتي دسترسي به تحصيالت و     شوند  ميهاي هدف تبعيض جنسيتي محسوب ن       گروه
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اي براي دختران محدود است، اين امر موجب جذب نابرابر آنـان در               هاي حرفه   آموزش

 و عـدم مـشارکت در      شـود   مـي اي اقتـصادي       حاشيه هاي  هاي غيررسمي و فعاليت     بخش

 .(ILO, 2001: 14) شود ميهاي اقتصادي به زنان تحميل  فعاليت

 که در نظريات جنسيتي پايگاه فرضي زنان در خانه و در جامعـه در             شود  ميمالحظه  

 و از اين طريق با مقايسه وضعيت زنـان سـعي بـر توجيـه وضـعيت                  شود  مينظر گرفته   

منطق استدالل اين نظريات بر نابرابري جنسيتي در بازار کار و توانـايي             . شود  ميموجود  

 .کمتر زنان براي کسب درآمد استوار است

هاي جنسيتي اين است که موقعيت تابعي زنان در بازار کـار          نکته اصلي و مهم نظريه    

و خانه و خانواده با يکديگر مرتبط و جزئي از يک سيستم کلي اجتماعي اسـت کـه در                   

 ). ۲۴: ۱۳۷۳کار، (نان تابع مردان هستند آن ز
 

 جنسيت  و زنان روستايي

هاي روزانه زياد و شرکت زنان روستايي در فرآيند توليـد و مـشارکت                رغم فعاليت   علي

هاي   هاي آنان جزو فعاليت     در اقتصاد خانواده به دليل دستمزدي نبودن کار زنان، فعاليت         

 کـاري کـه در عرصـه عمـومي و اقتـصادي      آيد و اهميت يافتن  اقتصادي به حساب نمي   

 ايـن   شـود   مي يعني کار مزدي در برابر کار خانگي بدون مزد زنان موجب             شود  ميانجام  

ايـن  . گيرد  اي حاکم شود که کارهاي مهم هميشه به وسيله مردان انجام مي             تصوير کليشه 

ان بـه    تا مـرد   شود  ميباور جنسيتي که مالک تقسيم کار اجتماعي در روستا است باعث            

. نتايج حاصل از فعاليت زنان اهميتي ندهند و امتيازات کمتري بـراي آنـان قائـل شـوند                 

تـر از مـردان    هاي اجتمـاعي زنـان پـايين    چنان که تاکنون از نظر حقوق و کسب فرصت   

 که هم مردان و هم زنان در زمينه تغييراتي که بايد            شود  مياين امر خود موجب     . اند  بوده

نان صورت گيرد، اهميتي قائل نشوند و يا موضعي انفعالي در پيش            براي بهبود زندگي ز   

اي نباشـند، از خـدمات و          که زنـان بـه دنبـال آينـده حرفـه           شود  مينتيجه امر آن    . گيرند

بهره بمانند، دچار کمبود اطالعـات و آگـاهي           هاي محدود ارائه شده براي آنان بي        برنامه
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مشارکت مـؤثر و فعـال در جامعـه بـاز           هاي اجتماعي و      شوند و خود به خود از صحنه      

 ).۴۷: ۱۳۸۴حاجيلو، (بمانند 

مطالعة انجام شده در مورد وضعيت کار روزانه و اشـتغال زنـان روسـتايي در ايـران                  

دهد جنسيت متغير مهمـي در تعيـين نقـش، مـسئوليت، محـدوديت، فرصـت،                  نشان مي 

 مکمـل وظيفـه     کـار مزرعـه   . شـود   مـي درآمد، هزينه و منافع زنـدگي کـشاورزي تلقـي           

 داري زنان است و به عبارت ديگر، کار اقتصادي مخلوط با کارهاي روزمـرة خانـه                  خانه

 زنـان  . تـر از مـردان اسـت        به عالوه، سـاعات اشـتغال زنـان طـوالني         . و غيرمزدي است  

هـاي مختلـف      ساعت کار مردان صرف فعاليـت      ۳ ساعت از اوقات خود را در برابر         ۱۸

ضور در اجتماع براي آنان محدودتر اسـت و بـدين ترتيـب،             هاي ح   ، لذا فرصت  کنند  مي

عالوه بر تمامي آنچه ذکر شـد، رسـوخ فرهنـگ           . يابد  ها شدت مي    تقسيم جنسيتي نقش  

اي بـر فـشار کـار بـر مـادران و همـسران                شهري به روستا و گسترش خانوارهاي هسته      

 ).۱۳۸: ۱۳۸۰خاني، (افزايد  خانواده مي

، عبـارت از ايـن     شـود   ميديدي که کمتر به آن توجه       از سوي ديگر، مسئله مهم و ج      

 کار و فعاليت    شود  مياست كه امکان ادامه تحصيل براي جمعيت مؤنث روستايي باعث           

کشاورزي با ابقاي شرايط کنوني قادر به جذب نيروي کار نسل جوان نشود، لذا نياز بـه                 

اشد و از سوي ديگـر      اشکال جديدي از فعاليت که از جاذبه کافي براي آنان برخوردار ب           

 ).همان (شود ميبا انتظارات و فرهنگ روستايي سازگار باشد، احساس 

ريـزي بـراي      پردازي و برنامه    ظاهر هيچ تفاوتي از بابت جنسيت در نظريه          هرچند به 

هـاي متـولي امـر        توسعه و مشارکت روستايي وجود ندارد، ولي نحوه نگـرش سـازمان           

ها و روابـط جنـسيتي قـرار دارد کـه در               تأثير نقش  توسعه روستايي به مسئله زنان تحت     

هـاي حـاکم بـر زنـدگي          يابد و در کنار آن رسـوم و سـنت           ها انعکاس مي    ماهيت پروژه 

 .شود مي که مانع از مشارکت فعال زنان کند مياجتماعي روستايي شرايطي را ايجاد 

  نظــران امــر توســعه توانمندســازي زنــان را رهيافــت مناســبي بــراي  اکثــر صــاحب

توانــد در جهــت تغييــر ســاختارها و  داننــد؛ ايــن امــر مــي ارتقــاي قابليــت زنــان مــي
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ايـن فرآينـد    . دهند مؤثر باشـد     هايي که زنان را در موقعيت فرودست قرار مي          ايدئولوژي

هـا    گيـري    تا دسترسي بيشتري به منـابع و تـصميم         کند  ميبه زنان کمک    ) توانمندسازي(

گي خـود نظـارت بيـشتري يابنـد تـا بـه اسـتقالل و        داشته باشند و به طور کلي بر زنـد       

 خود و ارتقاي منزلت زنان خواهد بود         نتيجة چنين مراحلي احترام به    . خوداتکايي برسند 

 ).۱۲۳ :۱۳۸۵خاني، (

توانمندسازي يک فرآيند سياسي است که هدفش تغيير تمامي روابط سلسله مراتبـي             

اي که مردان     ، فرهنگي و اجتماعي   تغيير الگوهاي سياسي  ). ۱۳۸۱شجاعي،  (جامعه است   

، زيربناي تحـوالت بنيـادي در وضـعيت زنـان را            کند  ميرا در تمام امور بر زنان مسلط        

 ).۱۲۴ :۱۳۸۵خاني، (دهد  تشكيل مي

اي حاکم بـر روسـتا گـام          هاي منفي و باورهاي جنسيتي کليشه       رنگ شدن نگرش    کم

رود کـه در      بـه شـمار مـي     نخست در جهت افزايش مشارکت و فعاليت اجتماعي زنـان           

وجـود آمـده در       هاي مناسب به    نهايت کسب قدرت، اعتماد به نفس و استفاده از فرصت         

در اين مقاله، با توجه به نظريات مطـرح         . مسير توسعه روستا را به همراه خواهد داشت       

شده و با استناد به بخشي از نتايج تحقيق انجـام گرفتـه در خـصوص عوامـل مـؤثر بـر                

هاي مستقل زنان روستايي توسط تسهيلگران زن         ايجاد و تداوم فعاليت گروه    موفقيت در   

 : گيرد مدل پژوهشي زير مورد بررسي قرار مي
 

 رضايت مردان از حضور زنان    نظر مردان در خصوص وظايف             
    در جلسات زنانه در روستا         زنان در زندگي              

 

 
 رضايت مردان از شرکت زنان  ر خصوص نقش                          نظر مردان د

   در جلسات عمومي روستا         زنان در زندگي                                           
 

 هاي مناسب نظر مردان در خصوص زمينه
 فعاليت براي زنان

 

 اليت موفقيت در ايجاد و تداوم فع
 های مستقل زنان روستايي گروه
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 پيشينه تحقيق

ويژه در خـصوص تـأثير        در اين زمينه و به    هايي    در جستجوي پيشينه براي انجام بررسي     

هـاي اجتمـاعي زنـان در         نگرش، ديدگاه و نظرات مردان روستايي براي انجـام فعاليـت          

روستا، هرچند تحقيقات مستقلي در اين زمينه يافت نشد، اما در نتايج چندين پـژوهش               

مـل  مربوط به ترويج و توسعه روستايي از نگرش و تقسيم کار جنـسيتي بـه عنـوان عوا                 

 .اثرگذار بر امر توسعه و ترويج روستايي نام برده شده است

کـارگيري    بر اساس نتايج تحقيق ايرواني در خصوص توانايي زنان روستايي براي به           

منابع توسعه بر اساس معيارهاي يونيسف در توان سنجي زنان پنج معيار رفاه، دسترسي              

، بايد فـراهم    کنند  ميستم عمل   به منابع، آگاهي، مشارکت و کنترل که به صورت يک سي          

شوند و هر يک از عناصر آن تعامل مناسب بـا سـاير عوامـل بيابـد تـا زنـان بتواننـد از                        

 ).۱۳۷۲ايرواني، (مند شوند  هاي توسعه توانمندسازي بهره برنامه

نتايج تحقيق نوروزي كه با هدف شناسايي عوامل مؤثر در مشارکت زنـان روسـتايي       

دهد زنان باسـواد و برخـوردار    وستايي صورت گرفت، نشان مي    هاي توسعه ر    در فعاليت 

 انــد  هــاي توســعه روســتايي داشــته از همــسراني باســواد مــشارکت بيــشتري در برنامــه

 ).۱۳۷۶نوروزي، (

هاي غيردولتي در اداره امور عمومي کشور         بررسي قشقايي جهت تبيين نقش سازمان     

ويـژه    ي در امر هـدايت مـشارکتي، بـه        هاي آموزش   نيز حاکي از آن است که ايجاد کارگاه       

هـويتي يـا خنثـي بـودن جوانـان            دهي و جلوگيري از بي      براي زنان و جوانان، در جهت     

 ).۱۳۸۰قشقايي، (نسبت به مسائل اجتماعي مؤثر بوده است 
 

 شناسي روش

 شده در اين تحقيق رفتارهـاي جامعـه مـورد بررسـي را توصـيف                آوري  جمعاطالعات  

کـار رفتـه در       ابـزار اصـلي بـه     . رود   تحقيقات پيمايشي به شمار مـي      كند و لذا از نوع      مي

 است و سؤاالت آن با توجه به اهـداف بررسـي طراحـي               پرسشنامه گردآوري اطالعات 
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 نظـرات مخاطبـان در      آوري  جمـع محقق با استفاده از فن مصاحبه رو در رو به           . اند  شده

رسي رابطـه بـين متغيرهـاي       داري روابط جهت بر     معني. محل زندگي آنان پرداخته است    

روايي ابزار صـوري و پايـايي      . صورت گرفته است  ) تحقيق همبستگي (مستقل و وابسته    

 .محاسبه شده است ۸۸/۰آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

هـاي مربـوط بـه نظـر مـردان در             متغيرهاي مستقل مورد نظر در اين مقاله شـاخص        

هاي زنان، رضايت آنـان از حـضور          فعاليتهاي مناسب     خصوص وظايف، نقش و زمينه    

اي مورد بررسي     زنان در جلسات زنانه و جلسات عمومي روستا بوده که در مقياس رتبه            

 .قرار گرفته است

هـاي مـستقل زنـان روسـتايي          متغير وابسته، موفقيت در ايجاد و تداوم فعاليت گروه        

هاي   اي انجام فعاليت  هاي تعداد جلسات زنانه برگزار شده بر        است که بر اساس شاخص    

هاي زنـان     گيري، برخورداري از حمايت     مشارکتي و گروهي، حضور در جلسات تصميم      

هـاي   هاي مشارکتي و گروهـي، تعـداد فعاليـت      دهي فعاليت   روستايي در انجام و سازمان    

، شـيوه برخـورد بـا     )سـال قبـل از تـاريخ انجـام پـژوهش          (مشارکتي در طول يک سال      

هاي مورد نظر و شيوه برقراري ارتباط بين زنان روسـتايي بـا               تمشکالت در انجام فعالي   

هـا بـا توجـه بـه مقيـاس            تجزيه و تحليـل داده    . تسهيلگر مورد بررسي قرار گرفته است     

براي تأييد يـا رد     .  صورت پذيرفته است   SPSSسنجش متغيرها و با استفاده از نرم افزار         

تک متغيرهاي تعريـف       آزمون تک  فرضيات، بررسي و آشکارسازي روابط بين متغيرها با       

 . شده صورت گرفته است
 

 جامعه آماري و حجم نمونه

ها در روستاهاي آذربايجان شرقي       دهندة اين گروه    در اين تحقيق کليه تسهيلگران سازمان     
دسـت کـم يـک      ) قبـل از تـاريخ انجـام پـژوهش        (که توانسته بودند در مدت يک سال        

. اجرا كنند به عنوان جامعه آماري انتخاب شـدند        دهي و     فعاليت گروهي زنان را سازمان    
تبريـز، سـراب،    ( شهرستان   ششها نشان داد که اين افراد در روستاهاي واقع در             بررسي
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 رد نظـر   جامعـه مـو   بـه دليـل محـدوديت       . فعاليـت دارنـد   ) اسکو، ميانه، مرنـد و جلفـا      

از روش  ،  )نفر تسهيلگر واجـد شـرايط از ميـان تـسهيلگران منطقـه مـورد بررسـي                 ۳۲(
 . رد نظر استفاده شد جامعه موشماري در بررسي تمام

 

 هاي پژوهش يافته

 ، تحليل توصـيفي   هدِف. شود  مينتايج حاصل در دو بخش توصيفي و استنباطي بررسي          
از سوي ديگر، در بخش استنباطي رابطه بين        . شده است   هاي نمونة مطالعه    معرفي ويژگي 

هاي تحقيق مورد مطالعـه قـرار          صّحت فرضيه  متغيرهاي مستقل و وابسته بررسي شده و      
 . گيرد مي

 ها  توصيف داده
نتايج به دست آمده حاکي است که در        :  نظر مردان نسبت به وظايف زنان در زندگي        -۱

داري بايـد    موارد پاسخگويان معتقدند زن عالوه بر انجام وظايف خانگي و بچه ۶۴%
ارائـه شـده وظيفـه اصـلي زن را          هـاي      پاسـخ  %۲۰. در توليد نيز معين خانواده باشد     

 نيـز  %۱۶انـد و   تمکين از همسر و فراهم کردن آسايش مرد و فرزندان عنـوان کـرده   
 . معتقد بودند مردان طالب مشارکت زنان در همه امور زندگي روستايي هستند

هاي ارائه شـده مؤيـد ايـن          بررسي پاسخ :  نظر مردان نسبت به نقش زنان در زندگي        -۲
مردان هـيچ تفـاوتي بـين زن و مـرد در ايفـاي نقـش در توليـد                    %۳۲نکته است که    

ها حـاکي   موارد پاسخ% ۲۸در . بينند هاي زندگي روستايي نمي اقتصادي و ساير زمينه   
از آن است که زنان نقش اصلي و محوري در خانواده دارند و در توليـد و معيـشت                   

فاي نقـش خـانگي     پاسخگويان عالوه بر اي   % ۶۸در حقيقت،   . نيز معين مردان هستند   
هـا حکايـت از    پاسخ% ۲۰. اند براي زنان به ايفاي نقش زنان در توليد نيز اذعان كرده      

 . كند محوريت مردان دارد و به نقش تابعي زنان در زندگي روستايي اشاره مي
از مـوارد   % ۸۰در  :  نظر مردان نسبت به حضور زنـان در جلـسات زنانـه در روسـتا               -۳

هاي گروهي زنـان عنـوان       سات زنانه براي انجام فعاليت    موافقت مردان با تشکيل جل    
 . اند در اين خصوص نظري نداشته% ۲۰شده است و 
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: هـاي گروهـي زنـان       هاي مناسب براي انجام فعاليـت        نظر مردان در خصوص زمينه     -۴

امور فرهنگي و مذهبي و فعاليت جهت حل مشکالت زنانه در روستا زمينه مناسـب     

 امـور   %۲۰. پاسـخگويان اعـالم شـده اسـت       % ۵۶سوي  جهت فعاليت براي زنان از      

مناسب براي فعاليـت    ) بدون محدوديت (ها را      نيز همه زمينه   %۲۴هنري و توليدي و     

هـا    يـک از پاسـخ      نکته مهم و قابل توجه اين است کـه در هـيچ           . اند  زنان اعالم کرده  

 . اي به عدم ضرورت فعاليت گروهي زنان در روستا نشده است اشاره
پاسخگويان موافق  % ۴۰: مردان از مشارکت زنان در جلسات عمومي روستا        رضايت   -۵

از موارد پاسخگويان نظري در ايـن  % ۲۰در . اند مشارکت زنان در مسائل روستا بوده    

% ۴۰ع  نيز مخالف، يعني در مجمو    % ۲۴مردان کامًال مخالف و     % ۱۶. اند  مورد نداشته 

 . اند دهان با مشارکت زنان در اين زمينه موافق نبومرد

 تحليل روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته 
 هـاي   ايجـاد گـروه  (در اين بخش، رابطـه متغيرهـاي مـستقل بـا متغيـر وابـسته تحقيـق              

با توجه به سطح سنجش متغيرها، از آزمون        . مورد بررسي قرار گرفته است    ) مستقل زنان 
تأييـد فرضـيه صـفر    هاي به عمـل آمـده    تحليل واريانس استفاده شده است و در آزمون       

)oH (          ميزان خطاي نوع اول    . به معني نبود رابطه بين متغير مستقل و متغير وابسته است
خالصه نتايج محاسبات آماري بر روي متغيرهاي        ۱جدول  . در نظر گرفته شده است    % ۱

وجـود رابطـه    داري آزمون انجام يافته و        نشانة معني + عالمت  . دهد  پژوهش را نشان مي   
 . بين متغير مستقل و وابسته است

نتيجـه  » رابطه بين نظر مردان نسبت به وظايف زنان بـا متغيـر وابـسته             «در خصوص   
دار نيـست؛ بنـابراين،     مربوطـه در تحليـل واريـانس معنـي    Fدهد  دست آمده نشان مي  به

 اکثـر مـردان     اين مسئله حاکي از آن است که از نظر        . اي بين دو متغير وجود ندارد       رابطه
روستايي وظايف زنان در زنـدگي تربيـت و مراقبـت از کودکـان، اطاعـت و تمکـين از        
همسر، فراهم کردن وسايل آسايش در خانواده و کمـک در توليـد و معيـشت اسـت، و                   

 .  هاي مستقل زنان وجود ندارد داري بين اين نظر و موفقيت در ايجاد گروه رابطه معني
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رابطه بين نظر مردان نسبت به نقـش زنـان در زنـدگي بـا               «تحليل واريانس در مورد     

داري را بين متغيرهاي مـورد بررسـي           رابطه معني  ۰۰۵/۰در سطح احتمال    » متغير وابسته 

براي بررسي چگونگي اين رابطه آزمون تعقيبي صـورت گرفـت و نتيجـه بـه                . نشان داد 

است که هيچ تفاوتي    دست آمده نشان داد رابطه مورد نظر ناشي از اختالف بين گروهي             

بين زن و مرد در زندگي قائل نيستند با گروهي که فقط نقش خانگي براي زنان تعريف                 

در حقيقت، زمـاني کـه مـردان معتقدنـد در زنـدگي و توليـد بـين زن و مـرد                      . اند  کرده

هاي اجتمـاعي زنـان       روستايي تفاوتي وجود ندارد، زمينه مساعدتري براي انجام فعاليت        

 .شود ميهاي مستقل زنان فراهم  عمًال امکان بيشتري براي ايجاد گروهوجود دارد و 
» رابطه نظر مردان نسبت به حضور زنان در جلسات زنانه بـا متغيـر وابـسته               «بررسي  

. دار بين متغيرها در مورد اين فرضيه است         حاکي از رد فرضيه صفر و وجود رابطه معني        

خـتالف را بــين موافقــان و گــروه   آزمــون تعقيبــي اباشـد و   مــي۰۰۵/۰سـطح احتمــال  

دهد، يعني زماني که مـردان روسـتايي بـا حـضور زنـان در                 نظر نشان مي    پاسخگويان بي 

هاي   اند، ايجاد گروه    موافقت کامل داشته  ) براي زنان (جلسات بر پا شده توسط تسهيلگر       

 در حقيقـت،    .هاي مشارکتي زنان با موفقيت همـراه بـوده اسـت            مستقل و انجام فعاليت   

رسد که موافقت مردان در ترغيب زنان به شركت در جلسات و اجراي               نين به نظر مي   چ

 .هاي گروهي نقش مهمي داشته است فعاليت
هاي مناسب فعاليـت گروهـي زنـان بـا            رابطه بين نظر مردان نسبت به زمينه      «بررسي  

، يعنـي   شـود   مـي فرضـيه صـفر رد       ۰۰۳/۰دهد در سطح احتمال       نشان مي » متغير وابسته 

آزمون تعقيبي صورت گرفته در     . داري بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد         بطه معني را

نظر گروهي که فعاليت      دهد كه ناشي از اختالف      داري را نشان مي     اين زمينه تفاوت معني   

دانند با گروهي است که فعاليت    جمعي زنان را صرفًا در امور فرهنگي و مذهبي الزم مي          

اين بدان معني است که موافقت مردان با انجام         . دانند  ضروري مي را در همه امور روستا      

ها و محدود نکردن آنان به انجام فعاليتي خاص، در            فعاليت اجتماعي زنان در همه زمينه     

 .هاي مستقل زنان تأثيرگذار بوده است موفقيت براي ايجاد گروه
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زنـان در   رابطه بـين نظـر مـردان نـسبت بـه مـشارکت              «آزمون فرضيه براي بررسي     

داري را بين      تفاوت معني  ۰۵/۰در سطح احتمال    » جلسات عمومي روستا با متغير وابسته     

اين امر به معناي تأييد فرضية صفر و نبود رابطـه         . دهد  هاي مورد بررسي نشان نمي      گروه

 . بين متغير مستقل و وابسته در اين سطح از بررسي است
 

 وهش نتايج محاسبات آماري متغيرهاي پژ-۱ جدول

 تحليل واريانس
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 متغيرها

 -   ۴۶۹/۰ نظر مردان نسبت به وظايف زنان  ۱
 + ۰۰۸/۰ + ۰۰۵/۰ نظر مردان نسبت به نقش زنان ۲
 + ۰۰۵/۰ + ۰۰۵/۰ نظر مردان نسبت به حضور زنان در جلسات زنانه ۳
 + ۰۰۲/۰ + ۰۰۳/۰ سبت به زمينه مناسب فعاليت گروهي زناننظر مردان ن ۴
 -   ۰۵/۰ نظر مردان نسبت به مشارکت زنان در همه امور روستا ۵

 

دهد که از بين   متغير مورد بررسي نشان مي  پنجداري روابط مربوط به       نگاهي به معني  

 نظـر   عوامل مورد بررسي، نظر مردان در خصوص وظايف زنان در زنـدگي و همچنـين              

هاي مربوط به کليه امـور در   حل گيري و ارائه راه آنان نسبت به مشارکت زنان در تصميم    

داري ندارد، ولي نظر مردان نسبت به نقشي کـه زنـان              روستا با متغير وابسته رابطه معني     

هـاي مناسـب بـراي انجـام فعاليـت گروهـي زنـان و                 در زندگي دارند و همچنين زمينه     

هاي گروهـي   گيري براي انجام فعاليت زنان در جلسات تصميم  رضايت مردان از شرکت     

 .گذارد هاي مشارکتي زنان تأثير مي زنانه بر فعاليت
توان نتيجه گرفت وقتي مردان روستايي به هيچ تفـاوتي بـين زن و                بدين ترتيب، مي  

مرد در امور توليد و زندگي خانوادگي در روستا قائل نيستند و معتقدند فعاليت گروهي               

ريـزي و   ان در همه امـور روسـتا الزم اسـت و بـا حـضور زنـان در جلـسات برنامـه              زن
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اند، زنان روستايي نيز در انجام        هاي گروهي کامًال موافق     گيري براي انجام فعاليت     تصميم

 . هاي مشارکتي و گروهي موفقيت بيشتري دارند فعاليت
 

 گيري بحث و نتيجه

محور نهايتًا به تبعيض ميان       هاي توسعه انسان    مهتفاوتي جنسيتي در برنا     گرايي يا بي    خنثي

انجامد، زيرا اين دو از موقعيتي متوازن و برابر در ابتداي راه برخـوردار                زنان و مردان مي   

اين موضوع در مورد وضعيت زنان روستايي شکل خـاص و اهميـت مـضاعف               . نيستند

دهنـد و     زنان تشکيل مـي   يابد، زيرا با وجود اينکه نيمي از جمعيت فعال روستايي را              مي

اي در توليد ناخالص ملي دارند، ولي به دليل شرايط خاص فرهنگـي               نقش قابل مالحظه  

هـاي توسـعه      و مذهبي، آنان مشارکت اجتماعي فعال ندارند و همواره در حاشيه برنامـه            

هاي توسعه روستايي بـه ايـن موضـوع بايـد بـا دقـت        ريزي گيرند، لذا در برنامه   قرار مي 

 .پرداختبيشتري 
از آنجا که در فرهنگ روستايي اجازه مـرد خـانواده بـراي انجـام هرگونـه فعـاليتي                   

هاي اجتماعي    رسد جهت افزايش مشارکت فعال و حرکت        ضروري است، لذا به نظر مي     

هاي مشارکتي و گروهي، الزم است تغييراتي در          زنان و سوق دادن آنان به سمت فعاليت       

 .هاي زنان صورت گيرد مردان نسبت به فعاليتاي  هاي کليشه نظرات و ديدگاه
نتايج حاضر که از پژوهش براي بررسي عوامل مؤثر بر موفقيـت تـسهيلگران زن در                

: دهـد   هاي مستقل زنان در آذربايجان شرقي استخراج شده است، نـشان مـي              ايجاد گروه 

.  آنان داردهاي مشارکتي تلقي مردان از نقش زنان در زندگي تأثير مهمي بر انجام فعاليت           

پذيرفتن زنان به عنوان محور و کانون زندگي، چه در روابط درونـي خـانواده و چـه در              

دهندة اعتقاد به نقش مهم زنان در باور مردان است که راه را براي  معيشت و توليد، نشان

 .کند ميهاي اجتماعي زنان هموار  انجام فعاليت
ريــزي و انجــام  اي برنامــهرضــايت مــردان از حــضور زنــان در جلــسات زنانــه بــر

 تـا بـا     کنـد   مـي هاي مشارکتي خاطري آسوده و آرامش کافي براي زنـان فـراهم               فعاليت
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اعتقاد . هاي مورد نظر خود بپردازند      گيري در مورد انجام فعاليت      آرامش خاطر به تصميم   

هـاي    اي مناسب براي انجام فعاليت      به انجام فعاليت گروهي زنان از سوي مردان پشتوانه        

هرچنـد نظـرات مبنـي بـر مخالفـت بـا حـضور زنـان در           . شـود   ميشارکتي آنان تلقي    م

دهد باورهاي مربوط به فرودستي زنان هنوز         هاي مربوط به روستا نشان مي       گيري  تصميم

هـاي مـشارکتي در       در فضاي فرهنگي و اجتماعي روستا بـاقي اسـت و انجـام فعاليـت              

موافقت مردان است، اما همـين مـسئله نيـز          مورد تأييد و     شود  ميمواردي که زنانه تلقي     

 کـه در آن زنـدگي   کنـد  مـي فرصت مناسبي براي مشارکت زنـان در محيطـي را فـراهم          

ريـزي و اجـرا       هاي مشارکتي فراوانـي را برنامـه        توانند برنامه    و در نتيجه آنان مي     کنند  مي

ن بـراي   در تحقيق خود به تأثير عامل سـواد زنـان و همسرانـشا            ) ۱۳۷۶(نوروزي  . كنند

نتـايج تحقيـق حاضـر نيـز نـشان          . کند  مياي اشاره     هاي توسعه   مشارکت بيشتر در برنامه   

دهد موافقت همسران و اعتقاد آنان به برابـري زنـان و مـردان در زنـدگي در انجـام                      مي

 .هاي مشارکتي زنان مؤثر است فعاليت

ابع، آگـاهي،   عامل رفاه، دسترسي بـه منـ      پنج  در تحقيق خود نياز به      ) ۱۳۷۲(ايرواني  

مشارکت و کنترل را به صورت يک سيستم در تعامل متقابل بـراي توانمندسـازي زنـان                 

هاي کسب اين توانمندي      در مورد زنان يکي از بهترين شيوه      . مورد تأکيد قرار داده است    

. رونـد   ها است که پاية تحوالت اجتمـاعي بـه شـمار مـي              ها و تشکل    مشارکت در گروه  

گيري، اجرا و نگهداري از نتايج        سازي انديشه، تصميم    جب فعال ها مو   مشارکت در گروه  

دهـد کـه موافقـت و همراهـي مـردان در       نتايج تحقيق حاضـر نـشان مـي    . حاصل است 

، ارتقاي آگاهي، مشارکت و دسترسي      کند  ميدستيابي زنان به اين عوامل نقش مهمي ايفا         

 پندارهاي سنتي در مـورد  هاي جنسيتي و به منابع براي زنان مستلزم شکسته شدن کليشه      

پذيرفتن نقش زنـان  از سـوي مـردان بـه عنـوان           . است نقش و وظايف زنان در زندگي     

 .  واقعيت اجتماعي در دگرگوني اين شرايط بسيار مهم است
هـاي گروهـي      افزايش ضريب مشارکت زنان و تمايالت موجود در انجام فعاليت           «

هـاي زنـان    از اصول پايداري حرکتجهت کنترل کارکردها و ساختارهاي کسب قدرت       



 ۱۶۹ …هاي مستقل  بررسي تأثير نگرش مردان بر ايجاد گروه

 
هـاي زنـان      هـا و انجـام حرکـت        تشکيل اين گـروه   ). ۹: ۱۳۸۱نيا،    قلي(» رود  به شمار مي  

 : اند از ترين آنها عبارت پيامدهاي قابل توجهي به همراه خواهد داشت که شاخص

 برابري زن و مرد در وجهه انساني؛  -۱
هـاي برابـر    رش ايجاد فرصتشکسته شدن نمادهاي سنتي وابسته به جنسيت و پذي         -۲

 براي هر دو جنس؛
  اقتصادي از سوي زنان روستايي؛ و-هاي مستقل اجتماعي تجربه ايفاي نقش -۳
هـا و     افزايش خوداتکايي و اعتماد به نفـس زنـان در ايجـاد زمينـة تـشکيل شـبکه                  -۴

 . هاي نهادمند روستايي سازمان
 که زيربنـاي تحـوالت      و اينها همان اهداف مورد نظردر رهيافت توانمندسازي است        

بـراي  . شـود   مـي هاي توسعه قلمداد      بنيادي در وضعيت زنان و مشارکت آنان در فعاليت        

 .شود ميتحقق اين اهداف با توجه به نتايج مطرح شده موارد زير پيشنهاد 
 

 پيشنهادها

هـاي   با عنايت به نتايج به دست آمده و با توجه به تأثير نظـر مـردان بـر انجـام فعاليـت                

هـاي ترويجـي مربـوط بـه ارتقـاي       عي و مشارکتي زنـان، الزم اسـت در آمـوزش     اجتما

هاي   هاي اجتماعي روستاييان به اين مسئله توجه شود، زيرا تنها از طريق آموزش              مهارت

فرهنگي و اجتماعي است كه امکان ارتقاي منزلت و جايگاه زنان در بـين روسـتاييان و                 

ر فرهنگـي و سـنتي حـاکم در ايـن جوامـع        خصوصًا مردان روستايي و نيز تعديل عناص      

 . هاي جنسيتي کمک نمايد تواند به شکسته شدن کليشه ؛ امري که ميشود ميفراهم 
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