
  
  
  
  
  

  :هاي روستايي ثر بر نقش اجتماعي زنان در فعاليتؤبررسي عوامل م
  موردي استان کردستان ةمطالع

  ∗∗و محمد بادسار ∗هادي ويسي

  

  هچكيد

، براي برخورداري از حقوق انساني نيمي از منابع انساني جهانزنان به عنوان  اينكهرغم  علی

ي مشاركت داشته باشند تا از نتايج آن نيز روستاي ةهاي توسعه به ويژه توسع بايد در برنامه

ها بازنماي اين است كه زنان با وجود مشاركت در بسياري از  مند شوند؛ اما واقعيت بهره

علت اصلي اين ! خاص اجتماعي برخوردار نيستند ةرتبو از جايگاه ها در سطح روستا،  فعاليت

اين امر . هاي زنان روستايي است ليتها و فعا نقش ةدرباراندك بودن تحقيقات امر، نبود و يا 

از . مورد توجه قرار نگيرندها  گذاري سياستو ها  ريزي كه زنان در برنامه هموجب شدهمچنين 

قرار بررسي و مطالعه هاي اجتماعي زنان روستايي، مورد  نقش ،در تحقيق حاضر اين رو،

براي  .برساندواقعي ياري ريزي  گذاران در جهت برنامه ريزان و سياست برنامهبه تا  گرفت

استفاده شد و هاي پارسونز  تفکيک عمودي نقشاز چارچوب  زنان، هاي اجتماعي بررسي نقش

هاي اجتماعي زنان روستاييِ  نقشبراي بررسي  نقشِ راهبردي، بانفوذ، کمکي و عاديچهار 

هاي  نقشبا توجه به اينكه در اين پژوهش، ضمن توصيف  .استان کردستان، مدنظر قرار گرفت

هاي اجتماعي زنان توجه  اجتماعي زنان، به اثر برخي عوامل فردي و خانوادگي نيز بر نقش

ابزار تحقيق، . شود محسوب مي ـ همبستگي توصيفيشده است؛ بنابراين، اين تحقيق 

  ـ  اي خوشهبا روش و نمونه گيري  آمددست ه بدرصد  ۷۵معادل روايي آن كه  بوداي  پرسشنامه

سنندج، سقز، ديواندره،  شهرستان جپرسشنامه از روستاهاي پن ۲۱۰رت گرفت و تصادفي صو

بود و براي تحليل  هسال ۲۵باالي روستايي نان ز ،آماري ةجامع. مريوان و قروه تكميل گرديد

                                                      
  راي آموزش كشاورزي دانشگاه تهراندانشجوي دكت ∗

  كارشناس ارشد توسعة روستايي ∗∗
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 ،خانوادگيهاي  دهد كه ويژگي نتايج نشان مي. استفاده گرديد SPSSافزار  ها از نرم داده

 ةفردي در رتبهاي  و ويژگيکنند  هايي است که زنان ايفاء مي ين نقشتبيمؤثرترين عامل در 

هاي  گردد بايد بر اساس ويژگي مي عرضهكه  هاييها و پيشنهاد برنامه بنابراين،. دارددوم قرار 

داشته تدوين شود تا ضمانت اجرايي  انمردان آنآرای زنان روستايي و با توجه به  خانوادگيِ

  .باشد

كردستان / مطالعة موردي/ مشاركت روستايي/ ة روستاييتوسع /ان روستاييزن: ها كليدواژه

  .)استان(

 * **  

  مقدمه

نظام موجود به نفع نظامي پايدار كه تغيير گستردة اقتصادي، زيستي و  سازيِ دگرگون

 ،تمامي افراد جامعه مشاركتِِِ ةتنها در ساي ،اجتماعي را در دستور كار قرار دهد

آن هم نيمي از   توان نيمي از جمعيت كشور، هرگز نمي ،اين رو از. شود عملي مي

در ارتباط با نقش زنان در . يعني زنان را ناديده انگاشت ،پايان بيهاي  توانمندي

گروهي معتقدند که زنان از طريق . نظر وجود دارد توسعه در ايران دو گروه صاحب

ع و شرايط مطلوب براي کارِ اي و پنهان، با فراهم آوردن اوضا ايفاي نقشِِ واسطه

مردان و ساير اعضاي خانواده، نقش مهمي در تعالي جامعه دارند؛ در حالي که گروه 

اجتماع توجه دارند و با استفاده از آمار و  ةمستقيم زنان در عرص بيشتر به نقشِِديگر 

حول اجتماعي ناچيز است و بايد متهاي  كنند كه سهم زنان در فعاليت كيد ميأت ،ارقام

براين  ،عنايت به اين موضوع كه زنان نيمي از جمعيت هستند اشود اين گروه ب

 .شود موجب كندي رشد جامعه مي ،اند كه استفاده نكردن از نيروي كار آنان عقيده

هاي  نقش يهر چه بيشتر به ايفا بتوانند زنان تابايد شرايطي را فراهم آورد  ،بنابراين

 گروه دوم اين است كه دو عاملِ قابل ذكر در مورد ةتنك). ١(اجتماعي خود بپردازند

گيري در امور مختلف اجتماعي و  استقالل اقتصادي و تقويت قدرت تصميم

زنان  ةكنند نقش تعيين يي ايفاااز عواملي هستند كه ظهور آنها زمينه را بر ،خانوادگي

ازمان ملل، سه كاليتون و همكاران نيز به نقل از س. كند تسهيل مي ،جامعه ةدر توسع
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 ةشوند و الزم نقشِ توليدي، توليد مثلي و مديريتي را براي زنان روستايي متذکر مي

ها  اي براي زنان را شناخت همين نقش هاي توسعه ريزي و تالش براي فعاليت برنامه

از اين رو، با توجه به اهميت شناخت نقش ).  ٢(کنند  در جوامع هدف معرفي مي

اي هدفمند، در تحقيق حاضر، نقش زنان  هاي توسعه ور فعاليتزنان روستايي به منظ

هاي روستايي، مورد بررسي قرار گرفته است؛ تا از اين طريق و با آگاهي  در فعاليت

ريزي  گيري زنان، برنامه بهتري بتوانيم براي ارتقاي توان اقتصادي و قدرت تصميم

  :به اين منظور، اهداف زير دنبال شده است. كنيم

  اجتماعي در استان كردستانهاي  رسي ميزان مشاركت زنان روستايي در فعاليتبرـ ۱

 زراعي، دامپروري(اقتصادي هاي  بررسي ميزان مشاركت زنان روستايي در فعاليتـ ۲

  روستايي.) ..و

  نگرش اجتماعي زنان روستايي بررسي وضعيتـ ۳

استان  و خانوادگي زنان روستايي در جمعيت شناختيهاي  بررسي ويژگيـ ۴

  كردستان

بر ميزان مشاركت زنان روستايي در  خانوادگي  و فرديثير عوامل أبررسي تـ ۵

  روستايي مختلفهاي  فعاليت

  

  تحقيق نظري ةزمينه و پيشين

المللي تحقيقات متعددي  هاي بين در ارتباط با نقش زنان روستايي، افراد و سازمان

نان در سه بخشِ مديريتي، توليد مثلي بندي ز سازمان ملل ضمن تقسيم. اند انجام داده

درصد جمعيت روستايي را شكل  ۴۹كند كه هر چند زنان  و توليدي، خاطرنشان مي

هاي بخش كشاورزي را در روستاها زنان انجام  درصد فعاليت ۶۵دهند؛ اما  مي

نقش زنان در امور زراعي، شيالت، دامپروري و نيز ضمن بررسيِ فائو. )۳(دهند مي

نان در آ كه زماني و مدت... در كشورهاي مصر، اردن، لبنان وجنگل  كشاورزي ـ

دار شدن زنان و  كند كه با ازدواج و بچه كنند بيان مي ، صرف ميمختلفهاي  فعاليت
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 ،شود و در نتيجه آنان، ميـزان دسترسي شان به منـابع، بيشتر ميمهارت ارتقاي 

  .)۴(دياب در خانواده ارتقاء ميآنان سازي  قدرت تصميم

هاي كشاورزي  كند كه هر چند زنان نقش مهمي در فعاليت زاده بيان مي لهسايي

او . شوند ها و آمار توسعه منظور نمي دارند؛ اما به علت نامرئي بودن آن، در فعاليت

  .)۵(داند هاي اقتصادي مي راهكار مناسب را ايجاد تشكل

هاي  تايي در حوزهاي به بررسي وضعيت زنان روس ي در مطالعهربغداشاهرند 

مديريت  ،مردان كه گيرد چنين نتيجه ميپردازد و  رماشير مينغرب كوير لوت، بم و

را در خارج از خانه  به مردان زنان را فقط در امور خانه پذيرا هستند و كمك زنان

توان زنان را به  و در حقيقت مي آناندانند نه مشاركت  وظيفه زنان ميجزئي از 

طبيعي است كه چنين  !دانست مردانمزد و يا بردگان خاموش  عنوان كارگران بي

 .)۶(داشته باشد شانتواند اثر بسيار نامطلوبي در حفظ حقوق زنان و مشاركت سنتي مي

 هاي آبخيز سياه زنان روستايي در حوزه«اي تحت عنوان  سادات دربندي در مطالعه

ايي در خارج از خانه حتي دارد كه فعاليت زنان روست چنين ابراز مي »و پايانگ هكو

دربندي،  .مرسوم نيست) زراعت و باغداري(مربوط به خانوار  در امور كشاورزيِ

مستقيماً  ،انوادهـخ ةزن به دليل فقدان شوهر و مسئوليت ادار مواقعي كهجز  گويد مي

براي زنان در خارج هايي  در ساير موارد چنين نقش ؛مجبور به كار كشاورزي است

به ندرت  ،مردان در مزرعه چاشت و نهارِ تدارك ززنان ج .ول نيستاز خانه مقب

اما در نواحي شمالي و جنوبي كشور،  .پردازند زراعي و باغي ميبه امور مستقيماً 

 ــ در عمليات كشاورزي ،زنان عالوه بر مشاركت مستقيم و دوش به دوش با مردان

  .)۷(كنند كار ميــ ول آماده كردن زمين براي كاشت تا برداشت محص ةاز مرحل

  

  چارچوب نظري تحقيق 

نقش، رفتـاري است که از هر فرد به مناسبت احراز جايگاهي در گروه انتظار 

اي از قواعد و انتظارات اخالقي ـ اجتماعي  مجموعه ةنقش، دربرگيرند. )۸(رود مي

در تحقيق حاضر، نقش، معادل مشارکتي است . است )۹(براي انجام کارهايي خاص
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در اين تحقيق با توجه به نظريات . )۱۰(کنند هاي روستايي ايفاء مي زنان در فعاليت که

هاي زنان بر اساس ميزان مصرف انرژي و اطالعات، به چهاردسته  ، نقش)۱۱(پارسونز

نقشِ راهبردي به . )۱۲(نقشِِِِِِِِِِِِ راهبردي، بانفوذ، کمکي و عادي طبقه بندي شده است

كند، معادل  ن انرژي و بيشترين اطالعات را مصرف ميعنوان نقشي که کمتري

نقش بانفوذ ـ که در سلسله . دسترسي زنان به منابع مالي، مدنظر گرفته شده است

گيرد و اساساً کار  بعد از نقش راهبردي قرار مي ةمراتب اطالعات و کنترل، در مرحل

رد ـ معادل هماهنگي، عملياتي کردن اهداف و فعال کردن تعهد را به عهده دا

. گيري، در نظر گرفته شده است سازي و تصميم مشارکت زنان در فرآيند تصميم

هاي اجتماعي، معرف نقش کمکي زنان است و شامل  مشارکت زنان در فعاليت

انرژي  ةکنند باشد و در واقع بيشتر مصرف نظارت بيروني و آني بر اجراي امور مي

بيشترين انرژي است و اجراي  ةدکنن نقش عادي که مصرف. است تا اطالعات

وظايف روزانه، از انتظارات ماهوي اين نقش است، برابر با مشارکت زنان در 

کشاورزي و دامداري، تلقي شده است، الزم به ة روستايي، مانندهاي روزمر فعاليت

هاي مستقيم  گيري ميزان دسترسی زنان به منابع مالي هزينه ذکر است که براي اندازه

ها با پنج سؤال و مقياس ليکرت، مشارکت اجتماعي با مقياس  قيم، سنجشو غيرمست

گيري و  ميزان مشارکت در تصميم )۱۳(توسعه داده شده در نظر سينگ و الكانده

و ميزان آگاهي با مقياس  )۱۴(هاي روستايي با مقياس شهشهاني مشارکت در فعاليت

بررسي عوامل مؤثر بر  در. صورت گرفت )۱۵(توسعه داده شده در نظر غالمرضايي

ها ـ اقتباس  ـ با برخي تعديل )۱۶(هاي زنان، الگوي فرا تحليلِ آزادي و کرمي نقش

هل، اشتغال و أشد و بر همين اساس، آثار عوامل فردي مانند سن، سواد، وضعيت ت

ارتباطات و همچنين عوامل خانوادگي مانند تعداد افراد خانوار، وضعيت سواد 

هاي زنان روستايي، بررسي شد که در  تصادي خانوار، بر نقشخانوار و وضعيت اق

  .، نشان داده شده است۱مدل نظري نمودار 
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  پژوهش مدل نظريـ  ۱نمودار

  

  

  

  اطالعات  

  هاي زنان روستايي نقش            كنترل

  

  

  

  

  

  تأمين    

  انرژي

  

  

  و مرور ادبيات ۱۳۷۵، هاي چلبي نقشتفكيك عمودي  ةتوسعه داده شده بر اساس نظري:منبع 

  تحقيق        

  

  روش تحقيق

از . هاي مختلف قابل طرح است از جنبه ،مورد استفاده در اين مطالعه تحقيقِِروش 

 ،آوري اطالعات جمع بعد از و اي است توسعهـ  تحقيق حاضر كاربردي ،هدف ةجنب

شناخت و توصيف  عالوه برزيرا  ؛است همبستگي ـ توصيفي از نوع تحقيقات

ها نيز  هاي اجتماعي زنان، به دنبال بررسي روابط و آثار نقش و نقش موجود وضعيت

  .هست

  سن

  سواد

  وضعيت تأهل

  وضعيت اشتغال

  يهاي فرد ويژگي

  هاي خانوادگي ويژگي

  تعداد افراد خانوار

  تعداد افراد با سواد خانوار

  تعداد ساكن در شهر

  تعداد افراد شاغل خانوار

  امورماليمشاركت در       نقش راهبردي

  ها سازي مشاركت در تصميم      نقش بانفوذ

  مشاركت اجتماعي      نقش كمكي

  كشاورزي هاي فعاليت در مشاركت      نقش عادي

 و دامداري          

  سطح آگاهي
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و خانوادگي تقسيم  دو دسته متغيرهاي فردي ، بهمتغيرهاي مستقل تحقيق

سن، ميزان تحصيالت، وضعيت اشتغال، ميزان دسترسي به منابع  شامل شوند؛ مي

ها مانند راديو، تلويزيون، مجالت، تماس با ساير  مالي، وضعيت استفاده از رسانه

زمين، باغ، تعداد دام مقدار زنان و تعداد مسافرت به خارج از روستا در طول هفته، 

با سواد خانواده، تعداد افراد خانواده، تعداد افراد شاغل  تعداد افرادهمچنين ، ...و

زنان در های  گاهديدخانواده، تعداد افراد ساكن در شهر، ميزان توجه به 

شركت زنان در  در موردها، ميزان تبعيض در خانواده، ديدگاه مردان  گيري تصميم

هاي زنان در امور مالي،  نقش ةمتغير وابستو  ترويجي و آموزشيهاي  فعاليت

  .هاي روستايي ها و فعاليت گيري اجتماعي، تصميم

كه  ن کردستان استاستا ةسال ۲۵باالتر از  زنان ،تحقيقيا هدف  آماري ةجامع

) ۱۳۷۶(اقتصادي زنان در جمهوري اسالمي ايران  ـ اجتماعيهاي  طبق شاخص

که بر اساس فرمول  ــ تحقيقآماري در دسترس  ةنمون. ندنفر ۱۵۷۱۴۱حدود 

روستاهاي كيكن، گماره لنگ، (شهرستان مريوان نفر برآورد شد ــ از  ۲۱۰کوکران، 

و  اهاي تموغه، قهرآباد بزرگـروست( ان سقزـ، شهرست)آباد بردي سپي و ني

ان ـشهرست) آلي پينك و روستاهاي نشور، حسين آباد(، شهرستان سنندج )آباد كريم

با  )آباد صندوق و روستاهاي ويهج(شهرستان قروه  و ،)روستاي هزاركانيان(ديواندره 

ار الزم به ذكر است كه اعتب. اي انتخاب شدند اي چند مرحله گيري خوشه روش نمونه

آماري،  دبرآورد گرديد كه از بع ۷۵/۰تحقيق از طريق ضريب كرانباخ آلفا  ةپرسشنام

هاي توصيفي، تحليلي و استنباطي مانند  ها از آماره قابل قبول بود و در تحليل داده

ميانگين، انحراف معيار و رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده 

  .شد

  

  هاي تحقيق  يافته

  هاي توصيفي تايج يافتهن ـ١

سال سن  ۴۵كمتر از  )درصد ۶/۷۹(ب زنان روستاييلاغدهد که  نتايج نشان مي

 ۶/۹۷( ند؛سواد سواد يا كم بي آنان و بيشترسال هستند  مياندارند؛ بنابراين اغلب 
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انگر آن است كه بيهل أت تتحليل وضعي .)سواد بودند يا بي درصد در حد ابتدايي و

توان بر  اند كه بر اين مبنا مي هل بودهأمت ،زنان مورد مطالعهدرصد  ۹۰بيش از 

پايين و  ،شناسان روستايي كه سنين ازدواج را در جوامع روستايي ادعاهاي جامعه

باالتر  ــ هنجارهاي موجود اجتماعي ةواسطه ب ـن جوامع ــيادر  درصد ازدواج را

براي زنان  ۱۳۷۵سال ميانگين سن ازدواج در . دانند صحه گذاشت از شهرها مي

هاي مرتبط با وضعيت اشتغال  يافته .)۱۷(بود ۹۷/۰سال و درصد تجرد  ۳/۲۲روستايي 

در امور  ،داري درصد زنان عالوه بر امور خانه ۸۰دهد كه در حدود  نيز نشان مي

ها در  اختالط نقش مبينكه اين امر  ،مشاركت فعال دارند نيز زراعي و دامداري

هاي  بر اساس يافته .صورت گروهي استه انجام كارهاي خانه ب روستايي و ةخانواد

  .داردنفر جمعيت  ۶طور متوسط ه هر خانوار ب ،حاصل از اين تحقيق

بر اساس  .تعداد افراد باسواد خانواده است ،تحقيق حاضر در جالب توجه ةنكت

 .وجود دارد نفر با سواد ۶/۳در هر خانواده به طور متوسط  ي تحقيق،ها يافته

نفر با  ۲بيش از  ،درصد خانوارها ۹۰ها بيانگر اين است كه بيش از  داده همچنين

هاي مربوط به تعداد افراد شاغل خانوار و تعداد افراد ساكن در  يافته. سواد داشته اند

افرادي شاغل در شهر  ،زنان ةدرصد خانواد ۵كه تقريباً  دهند ، نشان ميشهر

يعني  اند؛ بودهنيز داراي افرادي ساكن در شهر  ها درصد خانواده ۱۷اند و  نداشته

  ).۱جدول( روستا و خانواده را ترك كرده اند 

مقدار بر حسب  ،زنان روستايي تحت پوشش تحقيق ةتحليل وضعيت خانواد

 ۴۷/۱۰،هكتار زمين آبي ۸/۲دهد كه هر خانواده به طور متوسط  زمين و دام نشان مي

قطعه  ۶/۳گوسفند و  أسر ۶/۱۰س گاو، أر ۳/۲هكتار باغ،  ۳۳/۰هكتار زمين ديم،

بيانگر اين است كه  ،بررسي نتايج مرتبط با تعامالت بين زنان روستايي .دارند ماكيان

 آناندرصد  ۹۳كنند و  بار در طول ماه به شهرها مراجعه مي ۳زنان به طور متوسط 

و برقرار ، ارتباط رو در رقطاران روستايي خود بار در روز با هم ۱يكبيشتر از 

  ).۱جدول (نمايند  مي
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توصيفي متغيرهاي مستقل فردي و هاي  ويژگي از بررسي برخيـ ۱جدول 

  خانوادگي

  دامنه  انحراف معيار ينگميان متغير

  سن  

  تعداد افراد باسواد  

  تعداد افراد خانواده  

  تعداد افراد شاغل در خانواده  

  تعداد افراد ساكن در شهر  

  مسافرت به شهر  

  تعداد فرزندان ذكور  

  نثؤتعداد فرزندان م  

  

  )هكتار(زمين ديم  

  )هكتار(زمين آبي  

  )هكتار(باغمقدار   

  )سأر(تعداد گاو  

  )سأر(تعداد گوسفند  

 )قطعه(ماكيان  

۶/۳۶  

۶/۳  

۶  

۳/۱  

۲۷/۰  

۰۸/۳  

۹۷/۱  

۹۸/۱  

  

۴۷/۱۰  

۸/۲  

۳۳/۰  

۳/۲  

۶/۱۰  

۹/۳ 

۲۷/۱۱  

۲/۲  

۲/۲  

۲/۱  

۷۹/۰  

۳۵/۳  

۶۴/۱  

۴۹/۱  

  

۱/۳  

۹/۳  

۹۸/۰  

۲/۳  

۱/۱۲  

۲/۷  

۵۸  

۱۱  

۱۱  

۱۰  

۷  

۳۰  

۸  

۷  

  

۳۰  

۲۷  

۷  

۲۵  

۷۰  

۵۰  

  پژوهشهاي  يافته:  منبع

  

هاي جمعي نشان  زنان روستايي از رسانه ةميزان استفاد تحقيق در موردهاي  يافته

ساعت در روز به راديو گوش  ۴تا  ۱بين  ،درصد از زنان ۷۰دهد كه در حدود  مي

هاي  تحليل يافته .ندارنداي  هيچ گونه مطالعه آنانرصد د ۱/۹۳در حالي كه  ؛كنند مي

مانند عضويت در تشكل، توجه  ،هاي فردي و خانوادگي مربوط به برخي از ويژگي
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 ۳۴آن است كه در حدود مبين  ،ميزان تبعيض خانوادگي و زنان های دگاهيد مردان به

كه  اند فتهدرصد زنان گ ۹۵ .مربوط به زنان هستندهاي  تشكل ، عضودرصد زنان

 ۱۶و تنها  دهند قرار مي مورد توجه دگاه های آنان راي، دها گيري در تصميممردان 

 ۹۶كنند،  هاي اجتماعي مخالفت مي درصد از مردان با مشاركت زنان در فعاليت

ها و  از لحاظ نقش .اند كرده يدأيآميز را در خانواده ت وجود رفتار تبعيضزنان، درصد 

زنان در  اندكبيانگر مشاركت ها  ر امور روستايي، دادهميزان مشارکت زنان د

) درصد ۶۰(هاي خانوادگي  گيري در تصميمو )  درصد ۵۶(اجتماعي هاي  فعاليت

در جوامع ها  محوري بودن اقتصاد كشاورزي در روستاها و اختالط نقش. است

هاي  دهدا دارد؛ امامختلف كشاورزي هاي  مشاركت زنان در فعاليت، نياز به روستايي

نقش عمده و  ،دامداريهاي  بيانگر آن است كه زنان در فعاليت ،مرتبط با اين زمينه

 ،رو از اين .مشاركت پاييني دارند ،كشاورزي و باغيهاي  در فعاليت ، وليغالب

بر عهده زنان نقش عمده را  ، كماكانتوان نتيجه گرفت كه در بخش دامپروري مي

در بخش زراعي و باغداري به  ؛ اماسنتي است ، هنوزبخشبنابراين، اين  .دارند

يد ؤاين نتايج م. وسعت كم و مكانيزه شدن، فعاليت زنان كاهش يافته است ةواسط

. استبا وضعيت زنان روستايي  ارتباطدر  )۱۸(بغداري ی و شاهرندفوالد نظريات

 باالي آنان در مشاركت زراعي وهاي  بر مشاركت متوسط زنان در فعاليت آنان نيز

  ).۲جدول( اند أكيد كردهتدامپروري هاي  فعاليت

  

  هاي توصيفي متغيرهاي وابسته بررسي ويژگي ‐ ۲جدول 

  دامنه  انحراف معيار ميانگين متغير

  نگرش اجتماعي 

  ميزان آگاهي به حقوق خود 

  مشاركت اجتماعي 

 گيريمشاركت در تصميم 

۵۸/۳۸  

۲۴/۲۶  

۵۲/۲۰  

۴/۳۳ 

۶/۵  

۸/۵  

۱/۴  

۲/۷  

۵۸/۳۳  

۳۰  

۲۲  

۵۴  

  پژوهشهاي  يافته :نبع م
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 ۹۵حاكي از آگاهي ها  درارتباط با ميزان آگاهي زنان از حقوق خود، داده

اي  بيشتر به سطوح مشاركت مشاوره ،اين آگاهي .استزنان از حقوق خود  يدرصد

آن ها بازنماي  نگرش اجتماعي، داده  عدب و از گيري اختصاص داشته است و تصميم

توان  مي بنابراين،. اند گرش اجتماعي نسبتاً مناسبي داشتهن ، درصد زنان ۶۰است كه 

 ؛هستند هاي خود ييتوانا يپذيرش اطالعات جديد و ارتقا ةادعا كرد كه زنان آماد

  .وضعيت مطلوبي دارند ،نگرشي زيرا از نظر

  

  هاي مستقل و وابسته  بررسي همبستگي بين متغير ‐٢

 ،بيانگر وجود همبستگي بين سن ،نتايج حاصل از كاربرد ضريب همبستگي پيرسون

و به طور مثبت ) معكوس(نگرش اجتماعي به صورت منفي  به عنوان متغيير مستقل و

هاي  و مستقيم بين ميزان دسترسي به منابع مالي و ميزان مشاركت در فعاليت

نگرش   ،يعني اينكه زنان مسن .استاطمينان  درصد۹۵با ) ۱۲/۰و  ۱۳/۰(دامپروري 

به منابع مالي  آنان ميزان دسترسي ،با افزايش سن در حالي كه ؛دارند اجتماعي منفي

منفي سن با مشاركت اجتماعي و ساير  ارتباط ،قابل ذكر ديگر ةنكت. يابد افزايش مي

  ).۳جدول ( .دار نيست كه البته معنياست  متغيرهاي وابسته

، ابستهدختر در خانواده و متغيرهاي و همچنين همبستگي تغيير تعداد پسر و

دهد كه تنها بين تعداد دختر و ميزان آگاهي، دسترسي به منابع مالي و  نشان مي

 درصد ارتباط ۹۵در سطح ) ۱۳/۰و  ۱۴/۰، ۱۴/۰(دامپروري هاي  شركت در فعاليت

دار نيستند و تنها بين همبستگي  ها معني داري وجود دارد و ساير همبستگي معني

دار  معني ارتباطبه طور منفي و غيرمستقيم  نگرش اجتماعي  تغييرات تعداد پسر و

  ).۳جدول ( وجود دارد

خانواده با مشاركت اجتماعي  دهد كه بين تعداد افراد با سواد ساير نتايج نشان مي

 ارتباط) ۱۳/۰(و پايگاه اجتماعي ) ۲/۰(گيري  ، مشاركت در تصميم)۲۳/۰(زنان 

نگرش  اد ساكن در شهر باهمچنين بين تعداد افر .دار وجود دارد مثبت و معني

، وضعيت اقتصادي خانواده )۱۹/۰(و ميزان دسترسي به منابع مالي ) ۱۴/۰(اجتماعي 
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، ميزان دسترسي به )۱۹/۰(گيري  ، مشاركت در تصميم)۱۳/۰(با مشاركت اجتماعي 

داري در سطح  مستقيم و معنيارتباط  )۱۵/۰(و پايگاه اجتماعي ) ۱۳/۰(منابع مالي 

هاي  انوار و مشاركت در فعاليتـد خی بعدارد و بين متغيرهاوجود  درصد ۹۵

  و ميزان تماس با ) ‐۱۵/۰(، تعداد افراد شاغل و پايگاه اجتماعي )‐۱۳/۰(خانگي 

  

 ،اي با متغيرهاي وابسته بررسي همبستگي بين متغيرهاي مستقل فاصله ـ ۳جدول 

  با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون

متغيرهاي 

  مستقل

 هاي وابستهمتغير

مشاركت 

  اجتماعي

مشاركت در 

  گيري تصميم

نگرش 

  اجتماعي

ميزان 

  آگاهي

ميزان

دسترسي 

به منابع 

 مالي

ميزان 

مشاركت در 

فعاليت 

  كشاورزي

هاي  فعاليت

  دامپروي

هاي  فعاليت

  خانگي

پايگاه 

  اجتماعي

 ‐۰۵/۰  سن

۵۵/۰ 

۰۰۵/۰ 

۹۶/۰ 

*۱۵/۰ 

۰۴/۰ 

۰۲/۰ 

۷۱/۰ 

*۱۳/۰ 

۰۵/۰ 

۰۹/۰ 

۲۱/۰ 

*۱۲/۰  

۰۵/۰  

۰۲/۰  

۷۶/۰  

۰۰۸/۰  

۹/۰  

 ‐۰۳/۰  دختر

۶۹/۰ 

۰۲/۰ 

۷۶/۰ 

۰۳/۰‐ 

۶۱/۰ 

*۱۴/۰ 

۰۵/۰ 

*۱۴/۰ 

۰۵/۰ 

۰۰۷/۰ 

۹۲/۰ 

*۱۳/۰  

۰۵/۰  

۰۰۶/۰  

۹/۰ 

۰۸/۰  

۳/۰  

 ۱/۰  پسر

۱۹/۰ 

۰۴/۰ 

۶۷/۰ 

*۱۵/۰ 

۴/۰ 

۰۳/۰‐ 

۶۱/۰ 

۱۱/۰ 

۸/۰ 

۰۵/۰ 

۴۵/۰ 

۱/۰  

۱/۰  

۱/۰ 

۸/۰ 

۰۱/۰  

۸/۰  

تعدادافراد 

  باسوادخانواده

**۲۳/۰ 

۰۰۴/۰ 

*۲/۰ 
۰۳/۰ 

۰۵/۰ 

۴۶/۰ 

۰۷/۰ 

۳۳/۰ 

۰۹/۰ 

۲/۰ 

۰۲/۰ 

۷/۰ 

۰۸/۰ ‐  

۳/۰  

۰۲/۰ ‐  

۷/۰ 

*۱۳/۰  

۰۵/۰  

تعداد افراد 

  خانواده

۰۴/۰ 

۶۲/۰  

۰۲/۰‐ 

۷۹/۰  

۰۱/۰‐ 

۸۴/۰  

۰۴/۰‐ 

۵۷/۰  

۰۰۵/۰ 

۹۴/۰  

۰۸/۰‐ 

۲/۰  

۰۸/۰ ‐  

۳/۰  

*۱۳/۰‐  

۰۵/۰  

۰۷/۰ ‐  

۴/۰  

تعداد افراد 

  شاغل

۰۸/۰‐ 

۲۷/۰  

۰۰۵/۰‐ 

۹۵/۰  

۰۳/۰‐ 

۶۹/۰  

۰۲/۰‐ 

۰۷/۰  

۰۵/۰‐ 

۴۴/۰  

۰۷/۰‐ 

۳/۰  

۰۴/۰ ‐  

۶/۰  

۰۹/۰ ‐  

۲/۰  

*۱۵/۰‐  

۰۵/۰  

تعداد افراد 

ساكن در 

  شهر

۱۳/۰‐ 

۰۹/۰  

۰۲/۰ 

۸۳/۰  

*۱۴/۰ 

۰۵/۰  

۰۷/۰ 

۳/۰  

*۱۹/۰ 

۰۱۳/۰  

۰۲/۰‐ 

۷/۰  

۱/۰‐  

۱/۰  

۰۱/۰ ‐  

۸/۰  

۰۳/۰  

۷/۰  

تعداد 

مسافرت به 

  شهر

۰۹/۰ 

۲۲/۰  

۰۶/۰ 

۴۸/۰  

۰۶/۰‐ 

۳/۰  

۰۶/۰ 

۴۳/۰  

۰۵/۰ 

۴۷/۰  

۰۲/۰ 

۷/۰  

۰۴/۰  

۵/۰  

۰۲/۰  

۷/۰  

۰۴/۰  

۵/۰  

وضعيت 

  اقتصادي

*۱۳/۰ 

۵/۰ 

*۱۹/۰ 

۰۳/۰ 

۰۹/۰ 

۲۱/۰ 

۷/۰ 

۹۲/۰ 

*۱۳/۰ 

۰۵/۰ 

۰۴/۰ 

۵/۰ 

۰۱/۰  

۸/۰ 

۱/۰ 

۱/۰ 

*۱۵/۰  

۰۵/۰ 

ميزان تماس 

  با زنان

۰۰۶/۰ 

۷/۰ 

*۱۲/۰‐ 

۰۵/۰ 

*۱۳/۰‐ 

۰۴/۰ 

۰۶/۰‐ 

۷۱/۰ 

*۱۴/۰‐ 

۰۳/۰ 

۰۲/۰‐ 

۷/۰ 

۱/۰‐  

۰۸/۰ 

*۱۳/۰‐  

۰۵/۰ 

*۱۳/۰‐  

۰۵/۰ 

    اطمينان% ۹۹: **/   ميناناط ۹۵%: *
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، ميزان )‐۱۳/۰(نگرش اجتماعي   ،)‐۱۲/۰(گيري  ساير زنان و مشاركت در تصميم

و پايگاه ) ۱۳/۰(خانگي هاي  و مشاركت در فعاليت) ۱۴/۰(دسترسي به منابع مالي 

وجود داري  معنيارتباط ) درصد خطا ۵(درصد  ۹۵در سطح ) ‐۱۳/۰(اجتماعي 

  .دارد

بررسي تحليل همبستگي بين متغيرهاي مستقل ترتيبي و متغيرهاي وابسته با 

دهد كه بين ميزان تحصيالت  نشان مي ۴دول ـطبق ج ـ رمنيضريب همبستگي اسپ

 ۱/۰(اطمينان  درصد ۹۹در سطح ) ۲۶/۰(و ميزان آگاهي ) ۲/۰(نگرش اجتماعي  با

در حالي كه بين ميزان تحصيالت و . دار و مستقيم وجود دارد معني ارتباط) خطا

داري در سطح  منفي و معنيارتباط دامداري، هاي  ميزان مشاركت در فعاليت

  .وجود دارداطمينان  درصد۹۵

زان استفاده از راديو با مشاركت ـدهد كه بين مي ها نشان مي ايج ساير همبستگيـنت

تلويزيون با مشاركت ميزان تماشاي  ، بين)۱۲/۰(ميزان آگاهي  و )۱۴/۰(اجتماعي 

، )۱۶/۰(و ميزان آگاهي)۱۳/۰(نگرش اجتماعي ميزان مطالعه با انميو  )۱۴/۰(اجتماعي

اين است كه بين  مبيننتايج همچنين . داري وجود دارد مستقيم و معني ارتباط

ها،  گيري ميزان مشاركت در تصميم با عضويت در تشكل به صورت متغير مجازي

كشاورزي هاي  سي به منابع مالي، ميزان مشاركت در فعاليتميزان آگاهي، ميزان دستر

، ۴۶/۰، ۲۴/۰، ۱۲/۰، ۳/۰، ۲۲/۰، ۳۳/۰به ترتيب ( خانگيهاي  و دامداري و فعاليت

 ۹۵/۰كه در سطح  زيركشاوهاي  جز مشاركت در فعاليت(درصد  ۹۹در سطح )۳۷/۰

  .) ۴جدول ( .داري دارد به طور مستقيم همبستگي معني )دار است معني

، ميزان )۱۲/۰(ميزان مشاركت اجتماعي ن با زناهای  دگاهيد ميزان توجه به ينب 

نگرش اجتماعي   ،)۳۳/۰(گيري  ، مشاركت در تصميم)۳۴/۰(دسترسي به منابع مالي 

، )۱۸/۰(كشاورزي هاي  ، ميزان مشاركت در فعاليت)۳۲/۰(، ميزان آگاهي )۲۸/۰(

هاي  ميزان مشاركت در فعاليتو ) ۲۳/۰(دامداري هاي  ميزان مشاركت در فعاليت

جز همبستگي (درصد  ۹۹داري با اطمينان  همبستگي مستقيم و معني ،)۴۱/۰(خانگي 
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 درصد ۹۵كشاورزي كه در سطح هاي  نگرش اجتماعي و مشاركت در فعاليت  با

  .وجود دارد )دار هستند معني

 يرات تبعيضدهد كه بين تغي نشان مي به دست آمده،هاي  بررسي ساير همبستگي

ي ـزان آگاهـو مي) ۳۴/۰( ريـگي ، مشاركت در تصميم)۲۷/۰( يـمشاركت اجتماع با

، )۳۵/۰(گيري  مشاركت در تصميم با اجتماعيهاي  فعاليتشرکت در  بين و، )۱۲/۰(

، ميزان مشاركت در )۲۴/۰(، ميزان دسترسي به منابع مالي )۱۷/۰(ميزان آگاهي 

و ) ۳۸/۰(دامداري هاي  اركت در فعاليت، مش)۱۲/۰(كشاورزي هاي  فعاليت

همبستگي  ،)۳۷/۰(و پايگاه اجتماعي ) ۳۵/۰(خانگي هاي  مشاركت در فعاليت

  .وجود دارد) درصد ۹۵(ر دا مستقيم و معني

 با دهد كه بين تغييرات سطح تحصيالت هاي منفي نيز، نشان مي تحليل همبستگي

ميزان گوش دادن به راديو با  بينو ، )‐۱۲/۰(دامداري هاي  مشاركت در فعاليت

و  ،)‐۱۷/۰(خانگي هاي  مشاركت در فعاليت و) ‐۱۲/۰(گيري  تصميم مشاركت در

 ارتباط) ‐۱۵/۰(دامداري هاي  مشاركت در فعاليتبا بين ميزان تماشاي تلويزيون 

  ). ۴جدول (اطمينان وجود دارد  درصد ۹۵دار و معكوسي با  معني
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با  ،تغيرهاي مستقل ترتيبي با متغيرهاي وابستهبررسي همبستگي بين م ‐ ٤جدول 

  رمنياستفاده از ضريب همبستگي اسپ

  

  متغيرهاي مستقل

 متغيرهاي وابسته

مشاركت 

  اجتماعي

مشاركت در 

  گيري تصميم

نگرش 

  اجتماعي

ميزان 

  آگاهي

ميزان

دسترسي 

به منابع 

 مالي

ميزان 

مشاركت 

در فعاليت 

  كشاورزي

  خانگي  دامداري
پايگاه 

  ياجتماع

 ‐۰۵/۰  ميزان تحصيالت

۵/۰ 

۰۳/۰ 

۷/۰ 

**۲/۰ 

۰۱/۰ 

**۲۶/۰ 

۰۱/۰ 

۰۰۹/۰ 

۲/۰ 

۰۱۲/۰  

۰۵/۰ 

*۱۲/۰‐  

۰۵/۰  

۰۷/۰ 

۸/۰ 

۱/۰  

۸/۰  

 ۱۴/۰*  راديو

۰۵/۰ 

*۱۲/۰‐ 

۰۴/۰ 

۰۰۴/۰‐ 

۹/۰ 

*۱۲/۰ 

۰۵/۰ 

۰۴/۰‐ 

۷۹/۰ 

۰۶/۰‐  

۶۱/۰ 

۰۱۵/۰ ‐  

۷۲/۰  

*۱۷/۰‐  

۰۳/۰ 

۰۵/۰ ‐  

۴۴/۰  

 ۱۴/۰*  تلويزيون

۰۵/۰ 

۱/۰ 

۰۸/۰  

۰۸/۰‐ 

۰۶/۰  

۰۴/۰‐ 

۸۴/۰  

۰۵/۰‐ 

۷۵/۰  

۰۸/۰‐  

۵۲/۰  

*۱۵/۰‐  

۰۴۶/۰  

*۱۷/۰‐  

۰۳۴/۰ 

۰۵/۰ ‐  

۴/۰  

 ۱/۰  مطالعه

۰۷/۰  

۰۳/۰ 

۷۴/۰  

*۱۳/۰ 

۰۴۹/۰ 

*۱۶/۰ 

۰۲/۰ 

۰۵/۰‐ 

۷۰/۰  

۰۰۳/۰ ‐  

۹۵/۰  

۰۴/۰ ‐  

۶/۰  

۰۰۵/۰ 

۹۴/۰  

۰۶/۰  

۳/۰  

 ‐۰۱/۰  در تشكل عضويت

۸/۰  

**۳۳/۰ 

۰۱/۰ 

۰۸/۰ 

۶۴/۰  

**۲۲/۰ 

۰۰۹/۰ 

**۳/۰ 

۰۰۸/۰ 

*۱۲/۰  

۰۴۶/۰  

**۲۴/۰  

۰۱/۰  

**۴۶/۰  

۰۰/۰ 

**۳۷/۰  

۰۹/۰  

های  دگاهيد به توجه

  زنان

۱۲/۰ 

۰۴/۰ 

۳۳/۰ 

۰۰/۰ 

۲۸/۰ 

۰۱/۰ 

۳۲/۰ 

۰۰/۰ 

۳۴/۰ 

۰۰/۰ 

۱۸/۰ 

۰۳۲/۰  

۲۳/۰  

۰۱/۰  

۴۱/۰ 

۰۰/۰ 

۴۴/۰  

۰۰/۰  

 ۲۷/۰**  تبعيض

۰۰۱/۰ 

**۳۴/۰ 

۰۵/۰ 

۰۳/۰‐ 

۸۲/۰  

*۱۲/۰ 

۰۴۷/۰ 

۰۹/۰ 

۸/۰  

۱/۰‐ 

۰۸/۰  

۱۱/۰  

۰۷/۰  

۰۰۴/۰ 

۹۶/۰  

۱/۰  

۰۷/۰  

  هاي درفعاليت تشرك

  )نظرمردان(  اجتماعي

*۱۳/۰ 

۰۵/۰ 

**۳۵/۰ 

۰۰/۰ 

۰۸/۰ 

۶۸/۰  

*۱۷/۰ 

۰۲۸/۰ 

**۲۴/۰ 

۰۰/۰ 

*۱۲/۰  

۰۴۸/۰  

**۳۸/۰  

۰۰/۰  

**۳۵/۰  

۰۰/۰ 

**۳۷/۰  

۰۰۷/۰  

  اطمينان% ٩٩: **/  اطمينان% ٩٥:  * 

  پژوهشهاي  يافته :منبع 

  

  روستاييهاي  ر فعاليتهاي زنان د هاي مستقل بر نقش متغير آثارتحليل  ‐۳

ثير متغيرهاي مستقل أميزان تگام به گام، با روش  ،با استفاده از رگرسيون چندگانه

مورد بررسي  ...گيري و اصلي و مجازي بر مشاركت اجتماعي، مشاركت در تصميم

اما الزم است . پردازيم ها مي رگرسيون اين در ادامه به تشريح هر كدام از .قرار گرفت

معرفي و  ،در تحقيق حاضر نمتغيرهاي مستقل يا پيش بي ،رسي رگرسيونقبل از بر

متغيرهاي سن، ميزان  :اند از عبارتپيش بين در اينجا  متغيرهايِ. شناخته شوند

تحصيالت، وضعيت اقتصادي خانوادگي، تعداد پسر و دختر خانواده، ميزان استفاده 

س باساير زنان، تعداد مسافرت تما ،)مطالعه و راديو، تلويزيون(جمعيهاي  از رسانه
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 ساكن در شهر، تعداد افراد خانواده، تعداد افراد  به شهر، تعداد افراد باسواد خانواده،

هاي اجتماعي، ميزان تبعيض در  مشاركت زنان در فعاليت در موردنگرش مردان  

صورت واقعي و متغيرهاي عضويت در تشكل،  زنان بهد يعقاخانواده، ميزان توجه به 

وابسته  یهمچنين متغيرها. هل به صورت مجازيأضعيت اشتغال، وضعيت تو

گيري، مشاركت در  مشاركت اجتماعي، ميزان مشاركت در تصميم :از اند عبارت

   .خانگي و ميزان دسترسي به منابع مالي و هاي كشاورزي، دامداري، باغداري فعاليت

  

  بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي ـ١ـ٣

ير متغيرهاي مستقل بر ميزان مشاركت اجتماعي زنان با استفاده از ثأبررسي ت

رگرسيون، متغيرهاي  ةمرحله محاسب ۵دهد كه بعد از  ، نشان ميگام به گامرگرسيون 

تماس با ساير زنان و وضعيت اقتصادي  ،دار بودن، تعداد افراد شاغل خانواده خانه

ييرات مشاركت اجتماعي را دارا بيني تغ قابليت پيش درصد، ۵۳به ميزان  ،خانواده

و ساير متغيرها و عوامل بيروني و ) F=  ۷/۹. (استدار  آنها معني آثارهستند و 

 بنابراين، روشن .اند بيني نموده واريانس را پيش ةبقي درصد ۴۵دروني در حدود 

  ).۵جدول ( در مشاركت اجتماعي زنان دارنداي  ويژه نقش،است كه عوامل خانوادگي

بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي زنان با استفاده از تحليل  ‐ ۵ جدول

  رگرسيوني چند متغيره

  .B  Sd  Beta  F  Sig متغير رديف
١  

٢  

٣  

٤  

٥  

 )خانه دار بودن(وضعيت اشتغال

  تعداد افراد شاغل خانواده

  تماس با ساير زنان

  وضعيت اقتصادي خانواده

 مقدار ثابت

۳/۳‐ 

۹/۱‐  

۷۰۶/۱  

۳۱/۰  

۲/۶ 

۹۴/۰  

۹۶/۰  

۴۳/۰  

۱۲۷/۰  

۰۶/۳ 

۳۷/۰‐  

۲۳/۰‐  

۴۳/۰  

۲۵/۰ 

۵۵/۳‐  

۲۰۴/۰‐  

۹/۳  

۴/۲  

۰۳۲/۲ 

۰۰۱/۰  

۰۴۷/۰  

۰۰/۰  

۰۱۸/۰  

۰۴۸/۰ 

 ٥=تعداد مراحل 

 متغير وابسته=ميزان مشاركت اجتماعي

 

٠٠٠/٠ =Sig. 
٢=  ٥٣/٠R  

٧/٩  =F 

  هاي پژوهش يافته :منبع 
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  ها گيري عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت در تصميم ـ٢ـ٣

 ۳ها، بيانگر اين است كه بعد از  گيري عوامل مؤثر بر مشاركت در تصميم ةمحاسب

زنان، وضعيت های  دگاهيد مرحله حذف و ورود متغيرها، متغيرهاي ميزان توجه به

 درصد، توان۵۵اشتغال، خانه دار بودن و وضعيت اقتصادي خانواده به ميزان 

دار  و اين اثر معني ها را دارند یگير بيني تغييرات ميزان مشاركت در تصميم پيش

  F.(                ۳ x۳۳  %+ ۲x۳۵/۰ – ۱x ۵۲/۰ =Y=  ۵/۱۴(است 

  )۱x  =۲،  زنان از سوي مردان  های دگاهيد  به  توجه  ميزانx  =داري وضعيت اشتغال و خانه 

  ) وضعيت اقتصادي=  ۳xو 

بر ميزان  ،دندار بو يعني خانه ،دهد وضعيت اشتغال طور كه معادله نشان مي همان

 .هاي بعدي اثر مثبتي دارند دارد و متغير منفي ثيرأتها  گيري مشاركت در تصميم

  ).۶جدول (

  

با استفاده از ها  گيري بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در تصميم ‐ ۶ لجدو

  تحليل رگرسيوني چند متغيره

  .B  Sd  Beta  F  Sig متغير  رديف
١  

٢  

٣  

٤  

 زناندگاه هایيدتوجه به

  )خانواده(وضعيت اشتغال 

  وضعيت اقتصادي

 مقدار ثابت

۸۹/۴ 

۰۷/۵ ‐  

۵۲/۰  

۱۱/۵ 

۰۴/۱  

۶۱/۱  

۱۷/۰  

۶/۲  

۵۲/۰  

۳۵/۰ ‐  

۳۳/۰  

۶۷/۴  

۱۴/۳ ‐  

۹/۲  

۹/۱  

۰۰/۰  

۰۰۳/۰  

۰۰۵/۰  

۰۶۱/۰  

 ٣=تعداد مراحل  

 متغير وابسته=گيريميزان مشاركت در تصميم

 

٠٠٠/٠=Sig. 
٢=  ٥٥/٠R  

٧/١٤  =F  

  پژوهش هاي يافته :منبع 

  

  مؤثر بر ميزان دسترسي به منابع ماليعوامل ـ ٣ـ٣

عد منزلت ب ةجزء وابست، در اينجا به عنوان ميزان دسترسي زنان به منابع مالي

دهد كه بعد  هاي تحليل رگرسيوني نشان مي يافته .مدنظر بوده است ،اجتماعي زنان
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در اده، نظر مردان رگرسيوني، متغيرهاي وضعيت اقتصادي خانو ةمرحله محاسب ۴از 

متغيرهاي  درصد۵۴حدود  ،مشاركت زنان، ميزان تبعيض در خانواده و سنمورد 

وضعيت  ،و در اين ميان اند كردهبيني  مالي را پيش عميزان دسترسي به مناب ةوابست

بيشترين اثر مثبت را در بين متغيرهاي مستقل باقيمانده در معادله  ،اقتصادي خانوار

  :توان نوشت  زير را مي ةبر اين اساس معادل ).۷جدول (داشته است 

۴x ۲۹/۰ ‐ ۳x ۳۶/۰  +۲x ۳۴/۰  +۱x ۴۶/۰ + ۵۴/۰  =Y  

ميزان تبعيض در ،  ۲x= مشاركت زنان  در موردنظر مردان ،  ۱x= وضعيت اقتصادي خانوار 

  )x ۴= سن و  ۳x= خانواده 

  

با استفاده از  ،بررسي عوامل مؤثر بر ميزان دسترسي به منابع مالي ‐ ۷جدول 

  رگرسيون چند گانه

  .B  Sd  Beta  F  Sig متغير رديف
١  

٢  

٣  

٤  

٥  

 وضعيت اقتصادي خانوار

  مشاركت زنان در موردنظر مردان 

  ميزان تبعيض در خانواده

  سن

 مقدار ثابت

۶۶/۰ 

۳۹/۲ 

۷/۲ 

۷۴/۰ 

۱۳/۰‐ 

۱۵/۰ 

۷۶/۰ 

۸۵/۰ 

۲۸/۰ 

۷/۲ 

۴۶/۰ 

۳۴/۰ 

۳۶/۰ 

۲۹/۰ 

۱۹/۴ 

۱۲/۳ 

۱۸/۳ 

۵۶/۲ 

۹/۴ 

۰۰/۰ 

۰۰۳/۰ 

۰۰۳/۰ 

۰۱۴/۰ 

۰۰/۰ 

 ٤=تعداد مراحل

 متغير وابسته=ميزان دسترسي به منابع مالي
٠٠٠/٠  =Sig.  

٢=  ٥٤/٠R  

٤/١١  =F 

  هاي پژوهش يافته :منبع 

  

  

  بررسي عوامل مؤثر بر نقش اجتماعي زنان روستاييـ ٤ـ٣

ان تركيبي از چهار متغير ميزکند،  را مصرف مي که بيشترين انرژي عادي نقش

در بررسي  .كشاورزي، دامداري و خانگي است ،باغداريهاي  مشاركت در فعاليت

دهد كه  نتايج نشان مي ،گام به با استفاده از رگرسيون گاماين نقش، عوامل مؤثر بر 
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ر نقش ـب) ۴۸/۰(داري  اثر معني ،زناندگاه های يدمتغير ميزان توجه مردان به  فقط

 كند بيني مي تغييرات را به تنهايي پيش درصد ۲۳كه  به طوري ؛زنان دارد عادي

  ).۸جدول (

  

زنان با استفاده از رگرسيون  عادي ثر بر نقشؤبررسي عوامل م ‐ ۸جدول 

  چندمتغيره

  .B  Sd  Beta  F  Sig متغير رديف
١  

٢  

 هاي زنانميزان توجه به ديدگاه

 مقدار ثابت

۸/۱۶ 

۳/۲۹ 

۴/۵ 

۷/۱۳ 

۴۸/۰ ۰۴/۳ 

۱۴/۲ 

۰۰۵/۰ 

۰۴/۰ 

 ٢=احلتعداد مر 

 متغير وابسته=نقش اجتماعي

 

٢/٩=Sig. 
٢=  ٢٣/٠R  

٢/٩ =F 

  هاي پژوهش يافته :منبع 

  

  گيري نتيجه

هاي مالي،اجتماعي و  هاي تحقيق، ميزان مشارکت زنان در فعاليت بر اساس يافته

هاي بغداري ـ مبني  هاي تحقيق، به طور نسبي با يافته يافته. گيري، پايين است تصميم

مشاركت . هاي خارج از خانه ـ انطباق دارد اركت پايين زنان در امور و فعاليتبر مش

كند ـ سبب آثار نا مطلوبي بر حفظ حقوق  پايين زنان ـ همان گونه كه وي بيان مي

هاي تحقيق همچنين باز نماي مشاركت باالي زنان روستايي در  يافته. آنان شده است

نتايج گزارش سازمان  ةييدكنندأري است كه تکشاورزي و دامپرو ةهاي روزان فعاليت

هاي كشاورزي ـ  ـ مبني بر مشاركت باالي زنان در فعاليت )۲۰(و شادي طلب )۱۹(ملل

هايي که زنان در جوامع روستـايي استان  توان نتيجه گرفت نقش از اين رو مي. است

 ةکنند كنند، بيشتر عادي است و به عبارت ديگر، بيشتر مصرف کردستان ايفاء مي

از سوي ديگر، با توجـه به ارتباط مثبت متغير سواد فردي . انرژي است تا اطالعات

توان نتيجه گرفت که  هاي راهبردي، بـا نفوذ و کمکي، مي و خانوادگي در ايفاي نقش
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 )۲۱(هاي غديري زنان باسواد، در مقايسه با ديگران، اطالعات بيشتري دارند كه با يافته

اد بر مشاركت اجتماعي و اشتغال زنان در استان كردستان ـ ثير سوأـ مبني بر ت

تواند  ها بر ارتقاي سطح تحصيالت زنان، مي بنابراين، تمرکز تالش. خواني دارد هم

  .هاي روستايي باشد گامي مهم و اساسي براي ايفاي جايگاه آنان در فعاليت

  

  هاپيشنهاد

ميزان مشاركت در  ةغيرهاي وابستدار سواد با مت معني اد ويز ـ با توجه به ارتباط١

دسترسي به  و نگرش اجتماعي، ميزان آگاهي گيري، اجتماعي، تصميمهاي  فعاليت

هاي  سمت ايفاي نقشه بزنان نقش  يضروري است كه براي ارتقا ،منابع مالي

 ،هاي نهضت سوادآموزي سواد از طريق برگزاري دوره فراگيريامكان  ،راهبردي

  .دتا حد ممكن فراهم گرد

بودن ميزان  هاي روستايي و باال خانواده به باال بودن ميزان نسبي جمعيت ـ با توجه٢

هاي آموزشي تنظيم  پايگاه اجتماعي برنامه يشود براي ارتقا پيشنهاد مي ،ازدواج

  .شود الزم فراهمتدارك  ،خانواده و بهداشت

 ارتباطتماعي و پايگاه اج ةلفؤثير وضعيت اقتصادي خانوار بر مأبه ت توجهبا ـ ٣

شود از طريق  پيشنهاد مي ،باالي ميزان دسترسي به منابع مالي با پايگاه اجتماعي

مرئي شدن  ةزمين ،و تعاوني براي صنايع دستي) بندي  ماستمثالً (احداث كارگاه 

  .فراهم گردد ،داخل شدن آنها در اقتصاد محلي ديگر، يا به عبارت

شود در  پيشنهاد مي ،اجتماعي زنان روستاييپايين بودن مشاركت   با توجه بهـ ۴

جايگاهي براي مشاركت زنان در طراحي و  نقش و ،روستايي ةتوسع ةبرنام

هاي ياريگر يا  ها و تشكل تشكيل گروه .گرفته شود ظرندر  ،اجراي اين برنامه

مانند صندوق  ،هاي اجتماعي روستايي هاي زنان در تشكل ها و زيربخش كميته

تحقق اين پيشنهاد  جهتهايي بنيادي و عملي در  گام تواند مي ،پايدار ةتوسع

  .باشد
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دار در ساير ابعاد پايگاه  پايين بودن آگاهي و ايجاد تفاوت معني ـ با توجه به۵

و آگاه شدن آنان از حقوق  براي افزايش آگاهي زنان شود پيشنهاد مي ،اجتماعي

الزم صورت اقدام  ،ترويجيهاي  ها و كالس از طريق رسانهاجتماعي خود، 

روستايي در نشريات و  ةدستاوردهاي زنان نخب وانعكاس موفقيت زنان . پذيرد

 افزايش ةكنند تواند تسريع و تسهيل مي ،يون محليزهاي راديو و تلوي برنامه

  .ها و حقوق خود باشد گاهي زنان روستايي از تواناييآ

از يك سو و باال جمعي هاي  محدود و ناچيز زنان از رسانه ةبه استفاد ـ با توجه۶

 ،نشر ةشود بر اساس ايد پيشنهاد مي ،ها از سوي ديگر بودن سطح سواد خانواده

زنان  ةها و مجالت ويژ خبرنامه ةهاي راديو، تلويزيون و تهي برنامه ةنسبت به تهي

بخشي از  ،تا از اين طريق طبق اصل چكه به پايين ؛روستايي اقدام گردد

  .به وقوع بپيوندد آنانسازي در مورد  نان قرار گيرد و آگاهاطالعات در دسترس ز

ثير اين مشاركت بر أدامداري و تهاي  مشاركت نسبي زنان در فعاليت ـ با توجه به٧

شود براي  پيشنهاد مي آنان،نقش ميزان دسترسي به منابع مالي و در نتيجه بر 

 ،در اين زمينهيي ها آموزش ،زنان روستايي در بخش دامداريهاي  بهبود فعاليت

  .ارتقاء يابد آنانيي آكار ،مدنظر قرار گيرد تا از اين طريق

مكانيزه به روستاها و مشاركت نسبتاً پايين زنان در  آالت به ورود ماشين توجهبا ـ ٨

گذشته از يك سو و افزايش با  سهيدر مقاكشاورزي و باغداري هاي  فعاليت

هاي متنوع آموزشي و  شود برنامه اد ميپيشنهاز سوي ديگر، زنان  فراغت اوقات

هاي  براي مقابله با آلودگي( هاي جديد داري و نقش خانه ةبه ويژه در بار ،فرهنگي

  .شود ، اجرابراي زنان )...مانند سموم،كود وهايي  فناوريناشي از كاربرد 

 نبود تناسب بيدراثر  جمعيهاي  رسانه به پايين بودن ميزان استفاده ازبا توجه ـ ٩

 شود بر اساس نياز مي پيشنهاد ،ها با نيازهاي زنان روستايي هاي اين رسانه برنامه

ويژه ه ب جمعي،هاي  آموزشي در قالب رسانه یبرنامه ها ،سنجي از زنان روستايي

برگزاري جلسات  .براي زنان روستايي تهيه و پخش گردد ،راديو و تلويزيون

 ةمجريان خانم و پخش آن از شبك ها با تلويزيوني در سطح روستاو  ييراديو
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گاهي و دانش آ ،ها و در نتيجه ميزان استفاده از رسانه افزايشتواند در  مي ،استاني

 .باشد ؤثرآنان م

هاي  مردان خانواده در مشاركت زنان در فعاليت ةكنند با توجه به نقش تعيينـ ١٠

طراحي  د درشو پيشنهاد مي ،کنند نقشي که ايفاء ميبر  ،مختلف و به تبع آن

 نيز زنان در موردنگرشي   لئمسا ،اي براي مردان و زنان هاي توسعه برنامه

در روستاها براي  هاي تحليل جنسيتي برگزاري دوره ،در اين زمينه. گنجانده شود

نگرش  ي تواند نقش مهمي در ارتقا مي مردان و زنان روستايي به طور مشترك،

 .)٢٢(باشد داشته در مورد زنان مردان
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