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: يدر بخش کشاورز ييزان مشارکت زنان روستايبر تحول در م يليتحل

*مطالعة موردی روستاهای شهرستان تربت جام
 

  **يه نوريمرض

  ۷/۲/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش   ۲۸/۱۱/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  دهيچک

تحول  بوده و از آن جملهدر حال گسترش  يشتريدر عصر حاضر با سرعت و شدت ب يرات اجتماعييتغ
زان مشـارکت زنـان   يـ تحول در م ليتحل ق حاضريهدف از تحق .است يبخش کشاورزدر نقش زنان در 

شهرسـتان تربـت جـام و روش     يروسـتاها  منطقـة مـورد مطالعـه    ه وبـود  يدر بخش کشاورز ييروستا
کـه در دو گـروه    ،بـوده  يينفر از زنان روستا ۳۹۰ق يحجم نمونه تحق. بود يليتحل –يفيتوص نيز پژوهش

 و کهنسـال  يميسال به عنـوان نسـل قـد    پنجاهش از يسال به عنوان نسل جوان و زنان ب ۳۵تا  نوزدهزنان 
 پـنج  داري کمتـر از  سـطح معنـی   درکه  بودانگر آن يق بيه تحقيفرض يتنيو منج آزمون ينتا. انتخاب شدند

ـ در فعال يميجوان و قد در دو نسل زان مشارکت زنانيدار بين م ت معنیدرصد تفاو  يکشـاورز  يهـا  تي
گونـه   در ايـن وجـود دارد و  شهرسـتان تربـت جـام     يدر سطح روسـتاها  )يو دامدار يزراعت، باغدار(

                                                           

: مـوردي  ةمطالعـ (بررسـي تحـوالت نقـش زنـان در اقتصـاد روسـتا       «عنوان  طرح پژوهشي با از مقالة حاضر برگرفته *
 .انجام شده است ۱۳۹۳است که با حمايت دانشگاه پيام نور در سال » )شهرستان تربت جام

  ).marziehnouri @yahoo.com( ريزي روستايي دانشگاه پيام نوربرنامهاستاديار جغرافيا و  **
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ن يتـر  مهـم  دخترانافزايش سطح تحصيالت ن اساس، يهم بر .است نسل جوان کمترها، مشارکت فعاليت
  .عنوان شد ياقتصاد يهاتيزان مشارکت زنان جوان در فعاليعلت کاهش م

  .)شهرستان( ، تربت جاميکشاورز، زنان، ي، مشارکت اقتصاديرات اجتماعييتغ: هاهواژديکل
*** 

  مقدمه

 يهـا و رسـانه  اتد اطالعـات و ارتباطـ  يـ جد يهـا يورنـا ندة فيبا رشد فزا ،در عصر حاضر
. برخـوردار شـده اسـت    يشـتر ياز شـدت و سـرعت ب   ياجتماعرات يي، روند بروز تغيجمع
ن قشر يرات گسترده در اييانگر بروز تغيب ييزنان روستا يمسائل و مشکالت اجتماع يبررس

ـ از ا يبرخ. است يمهم اجتماع ش تعـداد دختـران مجـرد    يافـزا : از انـد  رات عبـارت ييـ ن تغي
زنانه شدن مهاجرت از روسـتاها  و ، ييش سن ازدواج دختران و پسران روستاي، افزاييروستا

ش سـطح سـواد و   يافـز  ؛)۱۳۹۳، فرهمنـدپور (ل و کـار  يادامـه تحصـ   يبرا يبه مناطق شهر
ش سـطح توقعـات و   ي، افـزا يالت دانشـگاه يژه تـا حـد تحصـ   يـ و هالت زنان جوان بيتحص

از  يالت آنهـا و آگـاه  يش سـطح تحصـ  يبا توجه به افزا ييروستا انانتظارات نسل جوان زن
، و ييروستا ير سبک زندگييتغ ،جهينسل جوان و در نت يهاقهير سلييموجود، تغ يهاتفاوت

 ؛)۱۳۹۳زاده، يزنجـان ( ييدار روسـتا عنـوان زنـان خانـه    د از زنان بـه يجد يقشر يريگ شکل
 يريها، هنجارپذآلدهيها و اد، ارزشيچون آداب و رسوم، عقا يياد در ساختارهايرات زييتغ

، يرودبـارک  ينيا و حسـ يازک( ييدر مناطق روستا يسبک زندگ ،يکل طور و به يو هنجارساز
۱۳۸۹ :۲۴۳-۲۴۴.(  

شـاهد بـروز و    ،ريـ اخ يهـا است که در دهـه  يرات اجتماعيياز تغ يبرخ ،ان شديآنچه ب  
ع و گسـترده بـوده   يسر چنانرات گاه يين تغيظهور ا. ميباشيم ييظهور آنها در مناطق روستا

زان متوجـه آن نشـده و اگـر هـم     يـ رگذاران و برنامـه  استياز محققان و س ياريکه هنوز بس
ـ ا. انـد درک نکرده يخوب ، شدت و اثرات آن را بهاندشده متوجه ن يـ اسـت کـه ا   ين درحـال ي

ـ ازک(وسـت  يوقـوع خواهـد پ   بـه  يشـتر ينده با سرعت و شدت بيرات در آييتغ  ينيا و حسـ ي
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که کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه،    ياجتماع راتيياز تغ يکي).  ۲۴۴-۲۴۳: ۱۳۸۹، يرودبارک
د بتـوان علـت   يشا. روستاها بوده است ياقتصاد يهاتيزان مشارکت زنان در فعاليکاهش م

 ييزنان در مناطق روسـتا  يشغل يهات فرصتيفين بودن کييدر پا له ران مسئيدب يتوجه کم
)European Commission, 2000: 6(ـ الـب فعال قزنـان در   يشـتر کارهـا  ي، انجام ب  يهـا تي

 ييزان مشارکت زنان روسـتا يق از مينبود آمار و اطالعات دق ،بدون مزد و باالخره يخانوادگ
ل مشــکالت يــدل زنــان بــه يهــاتيــفعال را همــوارهيــز دانســت؛ ياقتصــاد يهــاتيــدر فعال
طـور مـنظم از آمـار     ده گرفته شده و بـه ي، نادييمشکالت اجرا ها ودر پژوهش يشناس روش

البتـه طبـق آمـار    ). ۱۶۹: ۱۳۹۰و همکـاران،   يبرقـ (شود  يخارج م يکار و درآمد مل يروين
درصد  ۳۵تا  دهن يشود، بيخانة زنان که بدون مزد انجام م يتنها ارزش کارها ،سازمان ملل

در واقـع، اگـر   ). ۴: ۱۳۸۹و آذرکمنـد،   يزيـ عز(دهـد  يل مـ يد ناخالص جهـان را تشـک  يتول
که آنها  ييو در تمام کارها يماوريحساب ن را به يدر امور اقتصادمزد زنان بدون  يهاتيفعال

ار يکشـاورز بسـ   يهـا خانواده ينه زندگيم، هزياز کارگران روزمزد استفاده کن ،دهنديانجام م
  ).۱: ۱۳۹۳، يليو اسماع يداريق يسجاس(افت يش خواهد يافزا

 سـطح  در يکشـاورز  کار يروين از درصد ۴۳ حدود ،شده يآورجمع اطالعاتبر پاية 
ـ  وضوعن ميالبته ا. دهنديم ليتشک توسعه را زنان حال در يکشورها در و يجهان ن يدر ب

 زنـان متفـاوت اسـت    ياجتمـاع  طبقـه  و سـن  بـه  توجه با هر کشورکشورها و در داخل 
)SOFA Team and Cheryl Doss, 2011: 35(. کار زنان در بخش  يروي، سهم نرای نمونهب

ـ  يالت يکايدرصد در آمر از حدود بيست يکشاورز درصـد در شـرق و    پنجـاه ش از ين تـا ب
  ).FAO, 2011: 7(قا متفاوت است يافر يا و جنوب صحرايآس يجنوب شرق

زان مشـارکت زنـان در   يـ ق در مـورد م يـ ز آمـار دق يـ ران نيـ که در است ا يادآوریان يشا
زان در منـاطق  يـ ن ميـ حال، ان يست؛ در عيدر دست ن ييمناطق روستا ياقتصاد يها تيفعال

دهـد   يها نشان ميبررس). ٥ :١٣٩١معصوم و همکاران،  يريقد(مختلف کشور متفاوت است 
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 يدر حـال  کار را داراسـت،  يروين نرخ مشارکت زنان در نيران کمتريا يو غرب يمرکز يکه نواح
زنـان را بـه    ن نرخ مشـارکت يباالتر يبر کشاورز يمبتنعمدتاً شت يمع باکشور  يکه مناطق شمال

الن يدر اسـتان گـ   يکه نرخ اشتغال زنـان در بخـش کشـاورز   ای  گونه هب دهند،يخود اختصاص م
  ).١٧٢: ١٣٨٥، يورخانددا(درصد بوده است  ٥/١٥درصد و در استان مازندران  ٧/٢٩

 ير اجتمـاع ييـ ک تغي مثابه به ييبه تحوالت نقش زنان در اقتصاد روستا از آنجا که توجه
، در هايی مواجـه بـوده اسـت    با محدوديت ييند توسعة روستايرگذار در فرايقابل توجه و تأث

در منـاطق   يتحوالت نقش زنان در بخش کشـاورز  که به بررسیم يبرآن شدحاضر، ق يتحق
 ير اجتمـاع يين تغيدن را بتوجه محققان و مسئوال کشور بپردازيم تا از اين رهگذر، ييروستا

 واقـع شهرستان تربت جـام   يروستاها حاضر قيقة مورد مطالعه در تحقمنط. ميکنمهم جلب 
ـ تغ ةمطالع. ده استبوران با افغانستان يو در کنار مرز ا يدر شرق استان خراسان رضو رات يي

 اسـت، کمتر از مرکز کشـور   پذيری آنريکه تأث ييايجغراف ةدورافتاد ةک منطقينقش زنان در 
 يو گسـتردگ  يدهندة عمق تحوالت اجتمـاع تواند نشانيم ،ت خاص برخوردار بودهياز اهم

هاي مختلف زراعـي،   در فعاليتزان مشارکت زنان ين منظور، ميبد. آن در سطح کشور باشد
  .ه استشدسه يو مقا يدر دو نسل متفاوت بررسباغي و دامي 

نقـش زنـان در    ،۱۹۷۰ ةدهـ  ياز ابتداکه  دهد مینشان ق يتحقات موضوع يبه ادب ينگاه
زان امـور توسـعه   يـ رها و برنامـه از سازمان ياريمورد توجه بس ييو روستا يتوسعه کشاورز

ـ ، ۱۳۷۰از اوايـل دهـة   ز يـ ران نيـ در ا). Buvinic and Mehra, 1990: 5(ه اسـت  بـود  ن يدب
 يبوذرجمهر(ن راستا انجام گرفته است يز در اين ييهات پژوهشيموضوع توجه شده و فعال

  .شده است ها يادآوری گونه پژوهش شماری از اين پی،در ). ۷۱: ۱۳۸۹ن، و همکارا
ن يـ ج اينتا وران پرداخته يا يينقش زنان در اقتصاد روستابه بررسی ) ۱۳۷۵(زاده يلهساي
امـا   سـت؛ ار بااليبسـ  يکار بخـش کشـاورز   يرويانگر آن است که سهم زنان در نيب پژوهش
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 يبدون مزد است، ارزش افـزوده کشـاورز   يخانوادگچون عمدة کار آنها در چارچوب کار 
  .شود يتوسط آنها درست محاسبه نم

نـد  يگـاه و نقـش اشـتغال زنـان در فرا    يخود، جا يدر رساله دکتر ،)۱۳۷۵( يخاندادور
از يـ ط کشـت و ن يشـرا  ازاشتغال زنان که است جه گرفته يو نتن کرده ييرا تب ييتوسعه روستا

ش اشـتغال زنـان و   يباعـث افـزا   ياز خـانوادگ يـ فقر و ن. ردپذي میتأثير کار  يرويبه ن يفصل
  .شود يم يدر بازار کار کشاورز آمد خانوار باعث کاهش مشارکت آنهاش دريبرعکس افزا

را اسـتان فـارس    يروستاي  زنان ياقتصاد  مشاركت نيز) ۱۳۸۴(زاده و همكاران  لهسايي
 يهـا  در فعاليـت  آنهـا مشاركت  بازنان  سن الت و يتحصاند كه نتيجه گرفته  کرده و يبررس

 و انبين سطح تحصـيالت و درآمـد مـرد    ن اساس،يا بر. دندارمثبت  ةرابط ياقتصاد روستاي
  . داردمعكوس وجود   ةرابط مشاركت زنان

 يطـ ثر بر اشـتغال زنـان روسـتايي ايـران     ؤعوامل اقتصادي و اجتماعي م )۱۳۸۵(پاسبان 
 ميـان  مسـتقيم  و مثبـت  دهد كـه ارتبـاطي   نشان مي ،كردهمطالعه را ۱۳۸۳تا  ۱۳۴۷ يهاسال

 و داخلـي  ناخـالص  توليـد  از دولـت  هاي هزينه سهم و يافتگي روستايي، توسعه زنان اشتغال
 فرزنـدان  تعـداد  طـالق،  بـه  ازدواج نسـبت  يـافتگي،  توسـعه  ارتباطي منفي ميان مراحل اوليه

   .وجود دارد خانوار هزينه و متولدشده
در  يين مشارکت زنان روستاييبه تب ،ارشد خود يکارشناس نامة انيدر پا ،)۱۳۸۸( يصادق

ـ ا بـر . پرداخته است يکشاورز يهاتيفعال و در مرحلـه   يزنـان در امـور زراعـ    ن اسـاس، ي
ترند و در ادسـو  تـر کـه عمـدتاً کـم     همچنين، زنـان مسـن  . دارند يشتريمشارکت ب ،برداشت

  . دارند يشتريمشارکت ب ،يدر امور کشاورز ،کنند يم يتر هم زندگ تيپرجمع يخانوارها
زنـان   ياقتصـاد  يهـا تيـ ت گذشته و حال فعاليوضع )۱۳۸۸(زاده يو فرض يروزآباديف

سـاعات کـار   اند کـه  جه گرفتهيکرده و نت يبررس ياسهيصورت مقا را به در خانواده ييروستا
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آنهـا از   يجـار هن -يافتـه و نظـام ارزشـ   يکاهش  زنان و دختران جوان نسل سوم يکشاورز
  . ر کرده استييمصرف و رفاه تغ يسو د و کار بهيتول

را  ييدر جامعـة روسـتا   يسبک زنـدگ  يرات نسلييتغ )۱۳۸۹( يرودبارک ينيا و حسيازک
دوم متفاوت از نسل سـوم   نسل اول و يکه سبک زندگاند دهرسيجه ينت بدينده و کر يبررس

  .فته استگرايش يا يمصرف يکاالهاد يخر يش تقاضا برايرات به افزايياست و تغ
نقـش کـار پنهـان زنـان در سـطح رفـاه خـانوار        به بررسی  )۱۳۹۲(و همکاران  يرلطفيم

کـار پنهـان زنـان     يارزش پـول ميـانگين   ،تيـ و در نها پرداختـه شهرستان هـامون   ييروستا
بـرآورد  هزار تومـان   ۷۴۰نه حدود ارا ماه يراو دامد ين منطقه در امور کشاورزيا ييروستا

  .ابدييش ميز افزايش رفاه خانوار، کار پنهان زنان نين اساس، با افزايا بر. اندکرده
زنان در بخش «با عنوان  يادر مطالعه ،)Buvinic and Mehra, 1990: 5( ک و مهراينيباو

 يهـا منظـا ، سابقه پـژوهش در مـورد نقـش زنـان در     »؟تواند بکنديتوسعه چه م: يکشاورز
 ،تيـ و در نها يزنـان را بررسـ   مـرتبط بـا   يهـا  هد و پـروژ يـ جد يهـا يورنـا ف ري، تأثيزراع

  .  انددهکرزنان ارائه  يو اجتماع يش درآمد و مشارکت اقتصاديافزا يبرا ييراهکارها
 ييزان مشارکت زنـان روسـتا  يم به بررسی) Luqman et al., 2001: 32(لقمان و همکاران 

 هشـت که روزانـه   اند پرداخته و نتيجه گرفتهپاکستان  در يادر منطقه يکشاورز يهاتيدر فعال
ـ ا بـر . درو منـزل اختصـاص دا   ي، دامـ يعـ ارز يهاتيساعت از وقت زنان به فعال ن اسـاس،  ي

  .عنوان شده است يبهبود نقش زنان در اقتصاد مل ين راهکار برايبهتر مثابه آموزش به
مشـارکت زنـان در توسـعه     )Handaragama et al., 2013: 1( و همکـاران  هانـداراگاما 

ش اشـتغال زنـان   يبـا افـزا   ،کـه امـروزه   بر اين باور استکرده و  يدر هند را بررس ييروستا
ها  ن رفاه خانوادهي، نقش زنان در تأميا دستمزديو  ي، دولتيخصوص يهادر بخش ييروستا

  .علق داردها به مردان تييت بر دارايت در منزل و مالکيريافته است؛ اما هنوز مديش يافزا
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زاده و  ييدهندة آن است که تنها در مطالعـة لهسـا  ق نشانينة تحقيشيپ يبررس ،در مجموع
 ،)۱۳۸۹( يکرودبـار  ينيا و حسـ يو ازک) ۱۳۸۸(زاده يو فرض يروزآبادي، ف)۱۳۸۴(همکاران 

ـ اشاره شده است و بق يبه کاهش نقش زنان در بخش کشاورز ،طور مشخصبه ه مطالعـات  ي
بـوده و بـه    ييو اقتصاد روستا يگاه زنان در بخش کشاورزين نقش و جاييتبشتر در صدد يب

  .اندر توجه نکردهياخ يهاجاد تحوالت در نقش زنان در دههيله ائمس

   ينظر يمبان

زمـان کوتـاه    در مـدت  يت و قابل بررسـ يقابل رؤ يهادهيعبارت است از پد ير اجتماعييتغ
کوتـاه از   ای ا در طـول دوره يـ  يطـول زنـدگ  تمـام  ز در ين يکه هر شخص معمول يا گونه به

 ةجـ يا نتيند و يرا بب آن يقطع جةينت کند وب ير را شخصاً تعقييک تغيتواند  يم خود، يزندگ
تغييــر و تبــديل از کــه يــادآوری اســت ان يشــا). ۲۶: ۱۳۸۹روشــه، (ابــد يآن را در يمــوقت

تغييـر در جوامـع    ةبايد گفت که درج همه،با اين  ؛هاى جهان است فرهنگة هاى کلي ويژگى
ـ نکته حائز اهم). ۱۳۹۳ستا، يو(ي، کشاورزى و صنعتى متغير است يپيشرفته، ابتدا گـر  يت دي

   ).۶: ۱۳۸۸مور، (گذشته است  يهااز زمان شير در عصر حاضر بييزان تغيم است که نيا
ـ فهم تغ يبرا يخيتار يمدل يالديم چهاردهمخلدون دانشمند عرب قرن ابن رات ارائـه  يي

و  ي، سـاختار اجتمـاع  يکـ يزيط فيرات الزم است محـ ييفهم تغ يبراکه کرده و معتقد است 
رات ييـ در مورد علـل تغ البته ). Goodwin, 2008: 2(د شو يافراد بررس يشخص يها يژگيو

تـوان بـه   ياز آن جملـه مـ   نظريات مختلف وجـود دارد،  ينسل نيجاد شکاف بيو ا ياجتماع
هـا،   آرمـان  در منشـأ دگرگـوني   يو. داشاره کـر ) ۱۹۳۸( تعارض سنت و تجدد گيدنز نظرية
را تضاد بين سـنت   مانند اينهاها، اعتقادات، سبک زندگي و  ها و باورداشت ها، گرايش ارزش

تغييـر  «، و »گسـتر  تـأثير جهـان  «، »پويـايي «ويژگي مدرنيتـه   ،به عقيده وي. دانديمو مدرنيته 
 يهـا  ين بـاور اسـت کـه دگرگـون    يبر ا يو). ۶۵: ۱۳۸۲فاضلي، (است » دائمي رسوم سنتي
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اقسـام   ةاز همـ  آنها يرونيهم در گسترة ب و يته هم در گسترة درونينردر مد يو جار يسار

معتقـد اسـت کـه در     يو ،نيهمچن). ۳۹۷: ۱۳۸۳کسل، (ترند  غنی پيشين يهار در دورهييتغ
ـ  يش از هـر نسـل د  يه و ما بـ شتاب گرفت يآهنگ دگوگون ،م قرن گذشتهيطول ن ش از يگـر پ

تفاوت ميان دنز يدر واقع، گ). ۶۸۸: ۱۳۸۴دنز، يگ(م يرو هست نامعلوم روبه ياندهيخودمان با آ
وجـود   هـاي سـاختاري بـه    غييرات و دگرگونيدنبال ت داند که به ا را يک امر طبيعي ميه نسل

  ).۱۳۹۰، يميرح( کند در جامعه نمود پيدا ميو  آيد می

ـ  »پذيري تغيير در فرايند جامعه« ، نظريةنه وجود داردين زميکه در ا يگريد ةينظر رت هرب

را وارد  فنـاوري جديـد  يک زماني که ما  به باور او،. است) ۱۹۱۱ـ۱۹۷۹(لوهان  مارشال مک

دليـل نـوگرايي و    ايـم و جوانـان بـه    هميشه عوض کرده آن جامعه را براي ،کنيم اي مي جامعه

 از، اسـت  از افراد مسن که افکار و عقايدشان شکل گرفته ها، بيش هتازآمادگي براي پذيرش 

در حـوزه   فنـاوری تحـوالت سـريع    ،بر اسـاس ايـن رويکـرد   . يرندپذ مي تأثيراين تغييرات 

 متفـاوت  یها را در موقعيتآن ها اطالعات و ارتباطات و دسترسي گسترده نسل جوان به رسانه

زندگي، رشد و بلـوغ جـوان تـأثير     روی ين تحوالتسرعت ا. قرار داده است با نسل پيشين

اگرچـه   ،لوهـان  بـه عقيـده مـک   . پذيري را کامالً دگرگون کرده اسـت  ه و روند جامعهگذاشت

فناوري  ةخود زاييد اي انسان هر عصر و دوره اما از ذهن و عمل انسان است، برآمده فناوري

دهد  قرار مي ي تازهييج در فضاتدر ، هر فناوري، بشر را بهسخن به ديگر. زمان خويش است

، يمـ يرح(رود  شـمار مـي   نده در سرنوشت و زندگي بشر بهکن عاملي تعيين و هر فضاي تازه

توان بـا اشـاره بـه    يدر دوران معاصر را م يشتاب دگرگون که ز معتقد استيدنز نيگ). ۱۳۹۰

رات ييـ دنز تغياساس، گن يا بر ).۶۸۸: ۱۳۸۳دنز، يگ(نشان داد  يآسان به يزان توسعة فناوريم

د را يـ جد يهـا يلوهـان گسـترش فنـاور    ته و مـک ياز مدرن يناش يساختار يهايو دگرگون

  . نددانيم ينسل نيو شکاف ب يرات اجتماعييدر بروز تغ يعوامل اصل
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  قيروش تحق

بهره گرفته شد تا  يفيو ک يق کمياز روش تحق ،زمان طور هم به حاضر، قيانجام تحق يبرا
از  ،هيـ کسـب اطالعـات اول   يبـرا  ،ن منظـور يبد. را کشف کرد يشتريب يهاتيبتوان واقع

ق يــاز روش تحق ،ل پرسشــنامهيــمنظــور تکم و بــه ياو کتابخانــه يفيق توصــيــتحقروش 
منظـور کشـف بهتـر     ، بـه نيهمچنـ  حاضـر،  قيـ در تحق. بهره گرفته شد يدانيو م يشيمايپ

ـ افته و مصاحبه بـا افـراد کل  يسازمان مهيمشاهده، مصاحبه ن شيوةها از تيواقع کـه از   ،يدي
 PRA. ، اسـتفاده شـده اسـت   اسـت ) PRA( ييروسـتا  يمشـارکت  يابيروش ارز يهاشيوه

  آنهـا بـراي    هـاي  توانو آرزوها و   مردم  هاي اولويت ، روستايي  هاي داده  به  در نگاه  روشي
ــه ــت   مداخل ــور اس ــع. )Kumar, 1993: 188(  در ام ــا ،در واق ــه ، روشن ي   اي مجموع

  از درون  رونـد توسـعه    در شـروع   سـعي   كـه   است  و كاربردي  كيفي  با ماهيتي  شناختي روش
خـود    مشـكالت   در حـل   هـدف   گروه  و ظرفيت  توانبر   دارد و متكي  هدف  گروه يا  جامعه

  .)٢٢  :١٣٧٨ ،  كشاورزي  وزارت( است
تربت جام در اسـتان خراسـان    ستانشهر يروستاها حاضر قيمنطقه مورد مطالعه در تحق

نفـوس و مسـکن سـال     يعمـوم  يبر اساس سرشـمار ن شهرستان يت ايجمع. است يرضو
درصـد در   ٥٢و  يدرصد در نقاط شـهر  ٤٨ آن ميان،نفر بوده که از  ٢٦٢٧١٢ يش ازب ١٣٩٠

ن ي، ايمات کشورياساس تقس بر ،نيهمچن). ١٣٩٣ران، يمرکز آمار ا( اند روستاها ساکن بوده
  ). ٦٤: ١٣٨٩آباد،  ابدال يافضل( استدهستان  سيزدهپنج بخش و  يشهرستان دارا

شهرسـتان تربـت    ييساکن در منـاطق روسـتا   ييزنان روستا يق تماميتحق يجامعه آمار
 بـر . نفر بـوده اسـت   ٦٩٤٨١معادل  ١٣٩٠اساس آمار سال  ن افراد بريت ايجمع که جام بوده

منظـور   نفر محاسبه شد که بـه  ٣٨۲ حاضر قيکوکران، تعداد افراد نمونه در تحق رابطةاساس 
 يافراد نمونه بـه روش تصـادف   .افتيش ينفر افزا ٣٩٠ن تعداد به يا ،کار يسطح علم يارتقا
و مـورد مصـاحبه قـرار     شـدند  انتخـاب  در سـطح شهرسـتان   روستا هفدهدر شده  يبند طبقه
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ل بهتـر از تحـوالت   يـ منظور ارائـه تحل  به در مطالعة حاضر، کهيادآوری است ان يشا. گرفتند
در  يکشـاورز  يهـا تيدر فعال ييزان مشارکت زنان روستاينقش زنان در اقتصاد روستاها، م

عنوان نسـل جـوان    سال به ٣٥نوزده تا  ين منظور، گروه سنيبد. شد يدو نسل متفاوت بررس
سـه قـرار   يو کهنسال مورد مطالعـه و مقا  يميعنوان نسل قد پنجاه سال به باال به يو گروه سن

از  ،يين روايعيت يبرا ،يا نهيگز کرت پنجيف ليرها از طيسنجش متغ ي، براهمچنين. اند گرفته
 يج محاسـبه آلفـا  ينتـا . کرونبـاخ اسـتفاده شـد    ياز آلفـا  ييايپا يروش توافق داوران و برا
دهنـدة آن اسـت کـه همـه     نشـان  )۱جدول ( ۲۱نسخه  SPSSافزار  کرونباخ با استفاده از نرم

پرسشـنامه بـا    يهاداده يبندرتبه ياست برا يگفتن. باال برخوردارند ييابعاد مشارکت از روا
ـ . دمن اسـتفاده شـد  يـ فر يبنـد رها از آزمون رتبـه يبودن متغ ياتوجه به رتبه  يبـرا  ،نيهمچن

استفاده شـد و بـا   رنوف ياز آزمون کولموگروف اسم ،قيتحق يهاع دادهيت توزيوضع يبررس
ة يآزمـون فرضـ   يبـرا  يتنيوها، آزمون دو گروه مستقل منع دادهيت به نرمال نبودن توزيعنا

  .کار گرفته شدق بهيتحق

  کرونباخ  يج آزمون آلفاينتا -۱جدول 

  کرونباخ يآلفا  مشارکت

  ۸۵۵/۰  يزراع
  ۸۵۳/۰  يدام
  ۸۶۸/۰  يباغ

  ۹۱۵/۰  کل

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ

  بحثج و ينتا

درصـد   ۴۲سـال و   ۳۵کمتـر از   يسـن  يدرصد دارا ۵۲ق، حدود ينفر نمونه تحق ۳۹۰از مجموع 
الت يتحصـ  يدرصد دارا سیسواد،  يدرصد ب ۳۵از نظر سواد، حدود . سال داشتند پنجاهش از يب

  .شتر بودنديو ب ييالت راهنمايتحص يه دارايو بق سوادآموزی ا نهضتي ييدر حد ابتدا
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ت افـراد نمونـه از نظـر    يوضـع  ،٢در جـدول   و بودهق ير وابسته تحقيمتغ »زان مشارکتيم«
ن يـ گونـه کـه در ا   همـان . ارائه شده است يک گروه سنيتفک به يزراع يهاتيمشارکت در فعال
اد افـراد نمونـه در گـروه جـوان در     يـ ز يلـ ياد و خيزان مشارکت زيم ،شوديجدول مشاهده م

زان يـ درصد بوده اسـت؛ امـا م   ٢٤و  ٢٥، ٢٩ ،بيترت ، بهينيچدرو، خشک کردن و علف احلمر
شـتر از  يب يلـ يدرصد بـوده کـه خ   ٤٤و  ٤٥، ٥٢ها معادل تين فعاليم در هميمشارکت نسل قد
  .درصد است بيستها حدود تين فعاليا ن دو نسل درياختالف مشارکت ا. نسل جوان است

  يزراع يهاتيفعالق در مراحل مختلف يزان مشارکت افراد نمونه تحقيم -۲ جدول

  يهاگروه

  يسن

  زانيم

 مشارکت

  كردنخشك  فروش  بنديبسته  درو  ينيچعلف  كودپاشي  نشاكاري  بذرپاشي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ٣٥كمتر از 

  سال

 ٦/٤٤ ٩٠ ٨/٧٤ ١٥١ ٤/٥٥ ١١٢ ١/٣٦ ٧٣ ١/٣٩ ٧٩ ٧/٧٩ ١٦١ ٩/٦٠ ١٢٣ ٣/٧٤ ١٥٠  کمی ليخ

 ٨/١٦ ٣٤ ٩/١١ ٢٤ ٨/٢١ ٤٤ ٣/١٧ ٣٥ ٣/١٨ ٣٧ ٩/١٢ ٢٦ ٨/٢١ ٤٤ ٣/١٥ ٣١  كم

 ٩/١٣ ٢٨ ٤/٥ ١١ ٤/٩ ١٩ ٨/١٧ ٣٦ ٨/١٨ ٣٨ ٩/٥ ١٢ ٩/١٠ ٢٢ ٩/٧ ١٦  متوسط

 ٤/١١ ٢٣ ٤/٥ ١١ ٤/٥ ١١ ٤/١٤ ٢٩ ٩/١٢ ٢٦ ١ ٢ ٤/٥ ١١ ٢ ٤  زياد

 ٤/١٣ ٢٧ ٥/٢ ٥ ٩/٧ ١٦ ٤/١٤ ٢٩ ٩/١٠ ٢٢ ٥/٠ ١ ١ ٢ ٥/٠ ١  خيلي زياد

 ٥٠بيش از 

  سال

 ٢/٢٨ ٥٣ ٥٨ ١٠٩ ٤/٤٨ ٩١ ٦/١٨ ٣٥ ٨/٢١ ٤١ ٣/٦٣ ١١٩ ٣/٥٤ ١٠٥ ٢/٥٣ ١٠٠  کم يليخ

 ٨/١٢ ٢٤ ٥/١٦ ٣١ ٣/١٣ ٢٥ ٣/١٣ ٢٥ ٨/١٢ ٢٤ ٦/١٧ ٣٣ ١/١٨ ٣٤ ٨/٢١ ٤١  كم

 ٤/١٤ ٢٧ ٩/٦ ١٣ ١٤/١٤ ٢٧ ٥/١٦ ٣١ ٨/٢١ ٤١ ٧/١١ ٢٢ ٨/١٣ ٢٦ ٨/١٣ ٢٦  متوسط

 ٣/١٣ ٢٥ ٢/١١ ٢١ ٢/١٢ ٢٣ ٧/١٩ ٣٧ ١/١٨ ٣٤ ٧/٣ ٧ ٤/٦ ١٢ ٩/٥ ١١  زياد

 ٤/١٣ ٥٩ ٤/٧ ١٤ ٧/١١ ٢٢ ٩/٣١ ٦٠ ٥/٢٥ ٤٨ ٧/٣ ٧ ٤/٧ ١٤ ٣/٥ ١٠  خيلي زياد

  قيتحق يهاافتهي: خذأم

 يهـا  تيـ در فعال يمختلف سـن  يها گروهزان مشارکت زنان يمبندی  رتبهز ين ٣در جدول 
ت يـ زان فعاليـ ن ميشـتر يب ،نسل ن اساس، در هر دويا بر. ده استآمدمن يروش فر هب يزراع

  . استاختصاص يافته هرز و خشک کردن محصوالت  يهادرو، کندن علف به



  مرضيه نوری                                                          ٢ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١٤٢

   يزراع يهاتيدر فعال يمختلف سن يها زان مشارکت زنان گروهيم يبندرتبه -۳ جدول
 سال ٥٠شتر از يزنان ب سال ٣٥زنان کمتر از  کل زنان نمونه تحقيق

 ن رتبهيانگيم تيفعال ن رتبهيانگيم تيفعال ن رتبهيانگيم تيفعال

 ١٦/٦ درو ٦٨/٥ درو  ۹۱/۵ درو

 ٦٩/٥ هرز های علف کندن ٤٨/٥ هرز های علف کندن ٥٨/٥ هرز های علف کندن

 ٥٢/٥ كردن خشك ٢٩/٥ كردن خشك ٤/٥ كردن خشك

 ٢/٤ بندي بسته ٥٥/٤ بندي بسته ٣٨/٤ بندي بسته

 ٧٣/٣ نشاكاري ١٣/٤ نشاكاري ٩٤/٣ نشاكاري

 ٧٣/٣ بذرپاشي ٧٥/٣ فروش ٧/٣ بذرپاشي

 ٥٧/٣ فروش ٦٧/٣ بذرپاشي ٦٦/٣ فروش

 ٣٩/٣ كودپاشي ٤٥/٣ كودپاشي ٤٢/٣ كودپاشي

 ١٨٨ ٢٠٢ ٣٩٠تعداد افراد         

 ٥٤٢/٥٨٦ ١٠٩/٣٢٠ ٦٢٢/٨٩٨ کاي اسکوئر

  ٧ درجه آزادي

 ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ داري سطح معنی

  ١٣٩٣ق، يتحق يهاافتهي: خذمأ

ـ ا بـر . ده استآم يباغ يهاتيق در فعاليزان مشارکت افراد نمونه تحقيم ،۴در جدول  ن ي
، خشـک  ينـ يچوهيم يهاتياد افراد گروه جوان در فعاليز يليا خياد يزان مشارکت زيمبنا، م

سـال   پنجـاه ش از يدرصد و در گروه زنان ب ١٨و  ٢٣، ٢٨ب معادل يترت به يبند کردن و بسته
ن دو گـروه  يـ زان تفاوت مشارکت اين اساس، ميا بر. درصد بوده است ١٩و  ٣٧، ٣٨برابر با 

  . درصد است دهو خشک کردن حدود  ينيچ وهيم يها تيدر فعال يسن
هـاي بـاغي در   بندي ميزان مشارکت افراد نمونـه تحقيـق در فعاليـت   همچنين، نتايج رتبه

هـاي  ترتيـب در فعاليـت   مشارکت نسل جـوان بـه  دهندة آن است که بيشترين  نشان ۵جدول 
امـا بيشـترين مشـارکت زنـان     . بندي بوده اسـت چيني، خشک کردن محصوالت و بستهميوه

  . چيني، خشک کردن و کاشت نهال استهای ميوه ترتيب در فعاليت مسن به
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  يباغ يهاتيق در مراحل مختلف فعاليزان مشارکت افراد نمونه تحقيم -۴جدول 

يهاگروه  
يسن  

زانيم  
 مشارکت

  كردنخشك  فروش  بنديبسته  چيني ميوه  درختان هرس  پاشيسم  نهالکاشت 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ٣٥كمتر از 
  سال

 ٤٨ ٩٧ ٣/٦٨ ١٣٨ ٥/٥٠ ١٠٢ ٢/٣٣ ٦٧ ٨/٧١ ١٤٥ ٣/٧٤ ١٥٠ ١/٤٤ ٨٩  کم يليخ

 ٨/١٥ ٣٢ ٩/١٤ ٣٠ ٣/٢١ ٤٣ ٨/١٦ ٣٤ ٨/١٧ ٣٦ ٣/١٨ ٣٧ ١/٣٦ ٧٣  كم

 ٤/١٣ ٢٧ ٩/٨ ١٨ ٤/١٠ ٢١ ٣/٢٢ ٤٥ ٤/٧ ١٥ ٥ ١٠ ٤/١٣ ٢٧  متوسط

 ٤/١٢ ٢٥ ٩/٥ ١٢ ٩/٨ ١٨ ٤/١٤ ٢٩ ٢ ٤ ٠ ٠ ٥ ١٠  زياد

 ٤/١٠ ٢١ ٢ ٤ ٩/٨ ١٨ ٤/١٣ ٢٧ ١ ٢ ٥/٢ ٥ ٥/١ ٣  خيلي زياد

بيشتر از 
  سال ٥٠

 ٣٤ ٦٤ ٢/٦١ ١١٥ ٣/٥٥ ١٠٤ ٩/٣٠ ٥٨ ٢/٦١ ١١٥ ٢/٦١ ١١٥ ٥/٤١ ٧٨  کم يليخ

 ١٧ ٣٢ ٤/١٥ ٢٩ ٢/١٢ ٢٣ ٤/١٤ ٢٧ ٣/١٣ ٢٥ ٣/٢٢ ٤٢ ٩/٢٢ ٤٣  كم

 ٧/١١ ٢٢ ٢/١١ ٢١ ٨/١٣ ٢٦ ١٧ ٣٢ ١٦ ٣٠ ٦/٩ ١٨ ٧/٢٠ ٣٩  متوسط

 ٤/١٥ ٢٩ ٣/٤ ٨ ٦/١٠ ٢٠ ١/١٩ ٣٦ ٨ ١٥ ٨/٤ ٩ ١/١٠ ١٩  زياد

 ٨/٢١ ٤١ ٨ ١٥ ٨ ١٥ ٦/١٨ ٣٥ ٦/١ ٣ ١/٢ ٤ ٨/٤ ٩  خيلي زياد

  قيتحق يهاافتهي: خذأم

   يباغ يهاتيدر فعال يمختلف سن يها زان مشارکت زنان گروهيم يبندرتبه -۵ جدول
 سال ٥٠شتر از يزنان ب سال ٣٥زنان کمتر از  قيکل زنان نمونه تحق

 ن رتبهيانگيم تيفعال ن رتبهيانگيم تيفعال رتبهن يانگيم تيفعال

 ١٣/٥ چيني ميوه ٢٤/٥ چيني ميوه ١٩/٥ چيني ميوه

 ٩٥/٤ خشك كردن ٥/٤ خشك كردن ٧١/٤ خشك كردن

 ١٤/٤ کاشت نهال ٢٥/٤ بندي بسته ١٦/٤ نهالکاشت 

 ٦٩/٣ بندي بسته ١٨/٤ کاشت نهال ٩٨/٣ بندي بسته

 ٤١/٣ فروش ٤٤/٣ فروش ٤٢/٣ فروش

 ٣٩/٣ هرس درختان ٢٦/٣ هرس درختان ٣٢/٣ هرس درختان

 ٣/٣ پاشي سم ١٣/٣ پاشي سم ٢١/٣ پاشي سم

 ١٨٨ ٢٠٢ ٣٩٠تعداد افراد              

 ٩٤٣/٢٣٠ ٨٧٣/٢٦٣ ٨١٦/٤٧٣ اسکوئر يکا

 ٦ يدرجه آزاد

 ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ يدار سطح معنی

  ١٣٩٣ق، يتحق يهاافتهي: خذمأ
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ـ فعال يبخـش کشـاورز   يهاتيگر از فعاليد يکي زان يـ م يبررسـ . اسـت  يدامـ  يهـا تي
زان مشـارکت  ين ميشتريانگر آن است که بيب ۶ن بخش در جدول يمشارکت افراد نمونه در ا

. درصد اسـت  چهلو  ۴۶ب يترت به يردوشيات و شيه لبنينه تهيگروه جوان در زم ةافراد نمون
ـ  يم ،ن مبنايبر ا. است درصد بوده ۷۳و  ۸۲زنان مسن معادل  يزان براين ميا ن يزان تفـاوت ب

  . درصد است ۳۳و  ۴۴ب يترت ها بهتين فعاليدو گروه در ا

  يدام يهاتيق در مراحل مختلف فعاليزان مشارکت افراد نمونه تحقيم -۶ جدول

يهاگروه  

يسن  

زانيم  

 مشارکت

  لبنياته يته  شيردوشي  ی دامچرا  نظافت  دام خريدوفروش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ٣٥كمتر از 

  سال

 ٣/١٩ ٣٩ ٧/٣١ ٦٤ ٩/٦٢ ١٢٧ ٩/٦٠ ١٢٣ ٦/٨١ ١٦٤  کم يليخ

 ٩/١٤ ٣٠ ٣/١٥ ٣١ ٨/١٦ ٣٤ ٤/١٤ ٢٩ ٥/٩ ١٩  كم

 ٨/١٩ ٤٠ ٤/١٣ ٢٧ ٤/٧ ١٥ ٩/٨ ١٨ ٦ ١٢  متوسط

 ٤/١٣ ٢٧ ٤/١١ ٢٣ ٩/٦ ١٤ ٤/١٠ ٢١ ٥/١ ٣  زياد

 ٧/٣٢ ٦٦ ٢/٢٨ ٥٧ ٩/٥ ١٢ ٤/٥ ١١ ٥/١ ٣  خيلي زياد

 ٥٠بيشتر از 

  سال

 ٧/٢ ٥ ٩ ١٧ ٤١ ٧٧ ٣/٣٠ ٥٧ ٤/٥٧ ١٠٨  کم يليخ

 ٣/٥ ١٠ ٩/٦ ١٣ ٩/١٤ ٢٨ ٩/١٤ ٢٨ ٧/١٩ ٣٧  كم

 ١/١٠ ١٩ ٦/١٠ ٢٠ ١٦ ٣٠ ٦/١٨ ٣٥ ٢/١١ ٢١  متوسط

 ٦/١٨ ٣٥ ٢/٢٠ ٣٨ ٣/١٣ ٢٥ ٦/١٨ ٣٥ ٤/٦ ١٢  زياد

 ٣/٦٣ ١١٩ ٢/٥٣ ١٠٠ ٩/١٤ ٢٨ ٦/١٧ ٣٣ ٣/٥ ١٠  خيلي زياد

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ

انگر آن است يب ۷در جدول  يمختلف دام يهاتيزان مشارکت افراد در فعاليم يبندرتبه
ـ ترت بـه  يق در دو نسل مورد بررسين مشارکت افراد نمونه تحقيشتريکه ب ـ نـة ته يب در زمي ه ي

 . آن بوده است يفروش دام و چرادويزان مشارکت در خرين ميو کمتر يردوشيات و شيلبن
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   يدام يهاتيدر فعال يمختلف سن يها گروه زان مشارکت زنانيم يبندرتبه -۷ جدول

 سال ٥٠شتر از يزنان ب سال ٣٥زنان کمتر از  قيکل زنان نمونه تحق

 ن رتبهيانگيم تيفعال ن رتبهيانگيم تيفعال ن رتبهيانگيم تيفعال

 ٩٦/٤ لبنياته يته ٩٨/٤ ه لبنياتيته ٩٧/٤ ه لبنياتيته

 ٤٦/٤ شيردوشي ٣٩/٤ شيردوشي ٤٢/٤ شيردوشي

 ٨/٣ درست کردن مشك ١٣/٣ درست کردن مشك ٤٥/٣ درست کردن مشك

 ٠٢/٣ لهينظافت طو ٠٧/٣ لهينظافت طو ٠٤/٣ لهينظافت طو

 ٧٥/٢ دام يچرا ٩٩/٢ دام يچرا ٨٧/٢ دام يچرا

 ٠١/٢ دام فروشخريدو ٤٥/٢ دام فروشخريدو ٢٤/٢ دام فروشخريدو

 ١٨٨ ٢٠١ ٣٨٩تعداد افراد          

 ٠٢٩/٤٣٩ ٦٠٥/٤٢٣ ٨٤٢/٨٧٣ اسکوئر يکا

 ٥ يدرجه آزاد

 ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ يدار طح معنیس

  قيتحق يهاافتهي :خذمأ

  ن دو نسل زنانيزان مشارکت بيوجود تفاوت در م يج بررسينتا

منطقه مورد مطالعـه از   يروستاهان دو نسل زنان يانگر آن است که بيب حاضر قيتحق ةيفرض
تفـاوت  ) يو باغـدار  يزراعـت، دامـدار  ( يکشـاورز  يهـا تيـ زان مشـارکت در فعال ينظر م
 ۱H دار و فرض انگر عدم وجود تفاوت معنیيب ٠H ن اساس، فرضيا بر. دار وجود دارد معنی

. ده اسـت آم ٨در جدول  بررسی يادشده جينتا .ن دو نسل استين ايدار ب انگر تفاوت معنیيب
ـ ترت بـه  يو دام ي، باغيزان مشارکت زراعيم يرهايمتغ يبرا Uة مقدار آمار ،ن اساسيا بر ب ي

داري کمتـر از   ، سطح معنیهر سه مورد يبوده و برا ٠/٩٤١١و  ٥/١٥٣٥٩ ،٠/١٣٥١٦برابر با 
 يشده بـرا  هاي محاسبه دار بين ميانگين دهندة وجود تفاوت معنی ، که نشاناست ٠٥/٠آلفاي 
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ـ  گفـ توان ين مبنا، ميا بر. گروه مورد مطالعه استدو  زان مشـارکت زنـان در   يـ ن ميت کـه ب
شهرسـتان   يدر روستاها يميدر دو نسل جوان و قد يو دام ي، باغيمختلف زراع يهاتيفعال

شـده،   ارائـه  يفين مبنا و بر اساس جـداول توصـ  يهم بر. دار وجود دارد تربت جام تفاوت معنی
ش از يب(ن منطقه نسبت به نسل کهنسال يدر ا) سال ٣٥کمتر از (نمونه تحقيق نسل جوان زنان 

  .دارند يو باغ ي، داميمختلف زراع يهاتيدر فعال يمشارکت کمتر) سال پنجاه

  يتنيو ج آزمون منينتا -۸ جدول

  يمشارکت در امور دام  يمشارکت در امور باغ  يمشارکت در امور زراع آماره

 ٠٠٠/٩٤١١ ٥٠٠/١٥٣٥٩ ٠٠٠/١٣٥١٦ )U(ويتنی  من

 ٠٠٠/٢٨٩١٤ ٥٠٠/٣٥٢٥٩ ٠٠٠/٣٢٦٢٦ )W(ويلکاکسون 

  - ٥٣٩/٨ - ٠٦٠/٣ - ٦٨٦/٤ Zآمارة 

 ٠٠٠/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٠/٠ داری سطح معنی

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ

زان مشارکت دختران و زنان جـوان روسـتا   يعلت کاهش م ،نيهمچن حاضر، در پژوهش
از پرسشـنامه و   گيـری  بهـره ق با يکننده در تحق از نظر افراد شرکت يکشاورز يهاتيدر فعال

دمن يـ فر يبنـد  ج حاصل از رتبـه ينتا. استه شد يافته و مشاهده بررسي انسازم مهيمصاحبه ن
زان مشارکت زنـان  ين عامل کاهش ميتر مهمدهندة آن است که نشان ۹ن عوامل در جدول يا

ک عامـل  يـ کـه خـود    ،اسـت آنهالت يتحصـ  ش سطحيافزا يکشاورز يهاتيجوان در فعال
شود که اوالً زنان جـوان بـه علـت درس خوانـدن     يمحسوب و باعث م يو اجتماع يفرهنگ

ـ نداشـته باشـند و ثان  وقت کافي روستا  ياقتصاد يهاتيحضور در فعال يگر برايد اً بعـد از  ي
ـ  ،را در شأن خـود نداننـد   يکشاورز يهاتيگر انجام فعاليز ديل نياتمام تحص  آنکـه ژه يـ و هب

  . باشند داشته يالت دانشگاهيتحص
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از نظر افراد  يکشاورز يهاتيل دختران جوان به فعاليعلل کاهش تما يبند رتبه -۹جدول 

  دمنينمونه با استفاده از آزمون فر
  يا ن رتبهيانگيم  علل

  ۹۳/۶ الت دخترانيش سطح سواد و تحصيافزا
  ٣١/٦ از کارها ياريشدن بس ينيماش
  ٩٨/٥ يرسنتيمدرن و غرون خانه و يب يدختران به کارهال يتما
  ٧٧/٥ ديو کسالت در نسل جد يه تنبليش روحيافزا

  ٥١/٥ ون و ماهوارهيزيپرشدن اوقات فراغت دختران با تلو
  ٢٢/٥  يع دستيو صنا يکم بودن درآمد بخش کشاورز

  ٩٠/٤ ديشروع کار جد يه و منابع برايسرما يکم
  ٨٣/٤ ها خانوادهش سطح درآمد يافزا
  ٧٩/٤ و فرزندان در حال حاضر يت زندگيش مسئوليافزا

  ٧٦/٤ يو مهارت يآموزش يها محدود دختران به کالس يدسترس
  ٩ يدرجه آزاد  ٣٩٠ افراد تعداد

  ٠٠٠/٠ يدار سطح معنی  ٨٢٥/٣٨٣ اسکوئر يکا

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ

 يعامـل فنـ   هاي کشاورزيفعاليت مهم کاهش ميزان مشارکت زنان جوان درعامل ديگر 
عنوان  يانسان يروياز به نيو کاهش ن يکشاورز يهاتياز فعال ياريشدن بس ينيماش ا هماني

ـ ب يد به کارهايل نسل جديتما. شده است  يداراو  يادار يکارهـا (رون از خانـه و مـدرن   ي
 بـوده،  کشاورزيهاي کاهش ميزان مشارکت زنان جوان در فعاليت ديگر از نيز )حقوق ثابت

  . است ييدر مناطق روستا يانگر نفوذ فرهنگ شهريکه خود ب

 شنهادهايو پ يريگجهينت

 يهـا  تيـ زان مشارکت زنان در فعاليدر م ينسل نيرات بييانگر بروز تغيب حاضر ج پژوهشينتا
ـ ياساس نتا بر. شهرستان تربت جام است يدر روستاها يکشاورز دسـت آمـده، سـطح     هج ب

 ي، بـاغ يمختلف زراع يهاتينسل جوان نسبت به زنان نسل کهنسال در فعالمشارکت زنان 
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ـ البته سطح کاهش مشـارکت زنـان نسـل جـوان در فعال     .افته استيکاهش  يو دام  يهـا  تي
ـ  يفيتوص يهابا توجه به داده وکسان نبوده ي يمختلف کشاورز ـ ترت ، بـه دسـت آمـده   هب  ،بي

  .اتفاق افتاده است يو باغ ي، زراعيدام يهاتين کاهش در فعاليشتريب
دهنـدة کـاهش مشـارکت زنـان      ق نشـان يج تحقيکه اگرچه نتااست  نينکته قابل توجه ا

درصـد   ٢٧که حدود  دهد می ها نشانداده ، امااست يمختلف کشاورز يها تيجوان در فعال
 يلـ يمشارکت متوسط تا خ يمختلف کشاورز های فعاليتسال در  ٣٥از زنان جوان کمتر از 

  .درصد بوده است ٤٣ش از يسال، ب پنجاه ينسل زنان باال ين عدد برايا اند؛اد داشتهيز
 يکشاورز يها تيمشارکت زنان جوان در فعال زانيمکه اگر کاهش است  يادآوریان يشا

در بخـش صـنعت و خـدمات     ياقتصاد يهاتير فعاليش مشارکت آنها در سايهمراه با افزا
 يهـا مشـاهدات و مصـاحبه  بـر پايـة   ؛ امـا  نداشـت  ینگرانـ جـای  چندان  موضوعن ي، ابود

ا مشـارکت محـدود   يـ مشـارکت نداشـته    يکه در بخـش کشـاورز   يشتر افراديب ،شده انجام
بـر  تـوان  ين اساس، ميا بر. ستنديز مشغول به کار نين ياقتصاد يهار بخشيدر سا ،اند داشته

چ کـار  يهـ  به دار کهخانه ييروستاد از زنان يجد یجاد قشريدر ا) ١٣٩٣(زاده  يزنجان يادعا
  .صحه گذاشت ،ندپردازينم يدار جز خانه به يگريد

ل آنهـا از  يتبـد  يبـه معنـ   ياقتصاد يهاتيدر فعال ييزان مشارکت زنان روستايکاهش م
ق يـ اساس تحق له اگر برئن مسيا. کننده استمصرف يانسان يرويدکننده به نيفعال تول يروين

د يـ خر يش تقاضا برايو افزا ير سبک زندگييهمراه با تغ) ١٣٨٩( يکرودبار ينيا و حسيازک
کشـور را بـا    يو ملـ  يياقتصـاد روسـتا   ،تيباشد، اقتصاد خانواده و در نها يمصرف يکاالها

  .مواجه خواهد کرد يمشکل جد
ل کـاهش مشـارکت زنـان    يـ ن دليتر مهم ،شده انجام يهاج مصاحبهينتا اساس بر ،هرچند

 ،جـه يالت دختـران و در نت يش سـطح سـواد و تحصـ   يافـزا  يکشاورز يهاتيجوان در فعال
ل دختـران بـه   يـ و تما يکشـاورز  يهاتياز فعال ياريشدن بس ينيش توقعات آنها، ماشيافزا
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 ييمنـاطق روسـتا   يله در تمـام ئن مسياما ا ،رون از خانه و مدرن مطرح شديب يانجام کارها
افتـه در منطقـه   يسـازمان  مـه ين يهـا هاساس مشاهدات و مصاحب بر. ستيجام صادق ن  تربت
ن شهرستان و در کنـار مـرز افغانسـتان قـرار دارد،     يا يشرق ةميآباد تربت جام، که در ن صالح

 يشـغل  يهـا کمبود فرصـت  يت زنان در بخش کشاورزيل کاهش فعالين داليتر از مهم يکي
ن منطقـه  يـ د آب در ايمداوم و کمبـود شـد   يهايزنان به علت خشکسال ين بخش برايدر ا
ن يـ ن مشـکل ا يتـر  دهندة آن است که مهمز نشانين) ١٢٧: ١٣٩٣( يعقوبيمطالعه . است بوده

  .است ي، کمبود منابع آب و خشکساليطيمحستيبخش از بعد ز
  :شود ير ارائه ميز يشنهادهايق، پيج تحقيبر اساس نتا

 يگسـترش کشـاورز   يکشـاورز  يهـا تيکاهش مشارکت زنان در فعاليکي از علل مهم  •
ـ از ايزه در سطح کشور است که خود نيبر و مکان هيسرما را  يانسـان  يرويـ ن بخـش بـه ن  ي

 ياسـت و حتـ   يعمومـاً فصـل   ين حال، اشتغال در بخش کشـاورز ي، در عدهد يکاهش م
ـ از فصول کـار ز  ياريدر بس ،مشارکت فعال دارند يکه در بخش کشاورز هم يزنان  يادي
الزم  ،ييزنان در مناطق روسـتا  يت اقتصاديش فعاليافزا برای ،رو ايناز . انجام ندارند يبرا

 يجنبـ  يهـا تيـ در فعال يشـغل  يهـا نة گسترش فرصتيزمريزان  مسئوالن و برنامهاست 
ـ ي ياقتصـاد  يهـا  ر بخـش يو سا يبخش کشاورز صـنعت و خـدمات را در منـاطق     ،يعن

  .ندسازفراهم  ييروستا
 يهـا  اعتماد به نفـس، عـدم درک فرصـت    بودگرفته، کم انجام يدانياساس مطالعات م بر •

 ينية کارآفرينداشتن روح ،و در مجموع يزيرو برنامه ينگرندهيموجود، عدم آ يدرآمد
نکـه  يت بـه ا يبا عنا رو، از اين. ن منطقه استين زنان جوان ايدر ب ياز نقاط ضعف جد

تمهيـداتی   کـه  شوديهاد مشنيند، پبياموزد آن را يک مهارت است و افراد باي ينيکارآفر
ـ بازد نيـز  ن ويبا زنان کارآفر ييو آشنا ينيآموزش کارآفر يهادورهبرای برگزاری  د از ي
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انديشـيده  منطقـه   ييتوسعة روستا يهاها و برنامه استيس در قالبنمونه  يديمراکز تول
  .دشو

در  ييبه انجام کارهـا  از دختران و زنان جوان منطقه يشده، برخ انجام يهااساس مصاحبه بر •
جـاد  ين گـروه از افـراد بـه ا   يـ ق ايبودنـد؛ تشـو  مند  عالقه يصورت جمع رون از منزل و بهيب

 يبـاف يو قـال ) يبافپارچه( يبافمانند فرت يع دستيژه در بخش صنايو هب يديتول يها يتعاون
در سـطح منطقـه    ين دو هنر سنتيش اشتغال و درآمد زنان، باعث زنده شدن ايبر افزاعالوه 

  .خواهد شد
ـ   يرات اجتماعييتغ يو سرعت باال يگستردگبا توجه به  سرانجام، • ژه يـ و هدر جامعـه و ب

ـ ا ةجانبـ  ده و همـه يـ چيت به اثـرات پ يدر عصر حاضر و با عنا يين زنان روستايدر ب ن ي
الزم اسـت   ،جامعـه  ياسـ يس يو حت ي، فرهنگي، اجتماعير ابعاد اقتصاديرات بر ساييتغ

ـ گذ استيزان و سير پژوهشگران، برنامه  ای گونـه  يش از پـيش اهتمـام ورزيـده، بـه    اران ب
 .ندبدان بپرداز تر يجد

  منابع
ـ تغ«، )۱۳۸۹(سـکينه   ،يرودبـارک  ينيو حس يمصطف. ايازک در جامعـه   يسـبک زنـدگ   يرات نسـل يي

 .۲۶۴-۲۴۱، صص ۳۷، شماره يرفاه اجتماع .»ييروستا

و  ييموجود در مناطق روستا يشغل يها فرصت ييشناسا، )١٣٨٩(اصغر  يعل .يآباد ابدال يافضل
 نامـة  پايـان  .)بخش نصرآباد شهرستان تربت جام يمطالعه مورد( ش آنيافزا يراهکارها

  .مانيام نور، مرکز فري، دانشگاه پييروستا يزير ا و برنامهيارشد جغراف يکارشناس
  .سمت: تهران .يز صالحيپرو ترجمة .ير اجتماعييتغ، )١٣٨٨( اليس لبرتيو مور،

ـ توز يبررسـ «، )١٣٩٠(منيره  ،يو محمد ؛احمد ،انيحجار ؛يوسف ،يقنبر د؛يحم ،يبرق  ييع فضـا ي
 يمطالعـات اجتمـاع   .»کشـور  ياقتصـاد  يهـا اشتغال زنـان در بخـش   ياهيپا يهاتيفعال

  .١٩٣-١٦٧ ، صص٣، شماره ٩، سال زنان يشناخت روان
در  يين مشارکت زنان روسـتا ييتب«، )١٣٨٨(فخري  ،يو صادق ؛حميد ،انيشا جه؛يخد. يبوذرجمهر

شهرستان بناب  يو شمال يشرق يبناجو يها دهستان: يمطالعه مورد( يکشاورز يها تيفعال
  .٨٦-٦٩ ، صص١، شماره ١، سال مناطق خشک ييايمطالعات جغراف .»)يجان شرقيآذربا
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تـا   ۱۳۴۷(ثر بر اشتغال زنان روستايي ايران ؤاجتماعي معوامل اقتصادي و «؛ )۱۳۸۵(فاطمه  ،بانپاس
  .۱۷۸-۱۵۳صص  ،۵۳، شماره ۱۴، سال اقتصاد كشاورزي و توسعه .»)۱۳۸۳

مطالعـه  ( يينـد توسـعه روسـتا   يگاه و نقش اشتغال زنان در فرايجا، )١٣٧٥(له يفض ،يخاندادور
، دانشـگاه  يعلوم انسـان ، دانشکده ييروستا يايجغراف يدکتر ةرسال .)النياستان گ: يمورد

  .ت مدرس، تهرانيترب
، ييايجغراف يهاپژوهش .»اشتغال زنان يهاو چالش ييتوسعة روستا«، )۱۳۸۵(له يفض. يدادورخان

  .۱۸۸-۱۷۱، صص ۵۵ ةشمار
 :قابــل دسترســی در. »يشــناخت جامعــه يکردهــايدر رو يشــکاف نســل« ،)۱۳۹۰(، محمــد يمــيرح

http://socialsciences.ir .۱/۱۰/۱۳۹۳: تاريخ بازيابی.  
  .ينشر ن :تهران. يوثوقمنصور  ةترجم .يرات اجتماعييتغ، )۱۳۸۹( يگ روشه،

ـ يش، همـا ي، سخنران مدعو همـا )۱۳۹۳(هما  زاده،يزنجان ، ييدار روسـتا يـ زن و توسـعه پا  يش مل
  .، مشهد۱۳۸۳مهرماه  ۲۳مشهد،  يدانشگاه فردوس

 يـي زا عوامل مـؤثر بـر اشـتغال    يبندتياولو« ،)۱۳۹۳(مهناز  ،يليحمداهللا و اسماع. يداريق يسجاس
ـ يهمـا  .»)دهستان گلمکان شهرستان چنـاران : يمطالعه مورد( ييزنان روستا زن و  يش مل
  .مشهد ،۱۳۹۳مهر  ۲۳، ييدار روستايتوسعه پا

 نامـة  پايـان . شـهر بنـاب   يدر توسعه بخش کشـاورز  ييزنان روستانقش ، )١٣٨٨(فرخ  ،يصادق
، دانشـگاه  يات و علوم انسـان ي، دانشکده ادبييروستا يزيرا و برنامهيارشد جغراف يکارشناس

  .، مشهديفردوس
 فصلنامة. »رانيد بر اير آموزش بر اشتغال با تأکيتأث يبررس«، )۱۳۸۹( ، رزاپروانه و آذرکمند. يزيعز

  .۱۵۶-۱۳۵، صص ۸، شماره آموزش ييايجغراف
مهاجرت بـه سـمت    ير الگوييتغ«، )۱۳۹۳) (ر کشور در امور بانوانيمشاورر وز( ، فهيمهفرهمندپور

  ./http://55online.ir/news: در يدسترس قابل. »زنان
ت گذشـته و حـال   يوضـع  ياسـه يمقا يبررسـ « ،)۱۳۸۸(، زهـرا  زادهيو فرض ياحمدديس. يروزآباديف

انـده از توابـع   يم يروسـتا : يمطالعـه مـورد  ( هدر خـانواد  ييزنان روستا ياقتصاد يهاتيفعال
  .۶۶- ۳۵، صص )۳۶ ياپيپ( ۱، شماره ييتوسعه روستا .»)النياستان گ - سرا شهرستان صومعه

 يبررسـ «؛ )۱۳۹۱(مطهره  ،معصوم يريو قدمنصور؛  ،انيغنمحمدرضا؛ ، يباغبان ؛يمجتب. معصوم يريقد
. »توسعه يها عه استان خوزستان در برنامهيسماله و صل يموانع مشارکت زنان روستاها يقيتطب

  .۲۰- ۱ ، صص۲۰، شماره ۷، سال يدر مطالعات انسان ييايانداز جغراف چشم
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  .ققنوس :تهران .انيحسن چاوش ترجمة. دنزيگ يدة آثار آنتونيچک، )۱۳۸۳(پ يليف کسل،
  .ينشر ن :تهران .يمنوچهر صنوبر ترجمة. يشناس جامعه، )۱۳۸۳( يآنتون دنز،يگ

 ،يو انسـان  يعلوم اجتمـاع  .»رانيا يينقش زنان در اقتصاد روستا«، )١٣٧٥( يعبدالعل زاده،ييلهسا
  .٦٦-٤٣، صص ٢و  ١ يها، شماره١١راز، دورة يدانشگاه ش

مشـارکت   يبررسـ «، )١٣٨٢( ، بيـژن ينـور  جهـانگير؛ و خواجـه  ، يريجهانگ ؛عبدالعلي زاده، ييلهسا
 ة، شمار٦، دورة رانيا يشناسجامعه .»)استان فارس يمطالعه مورد( ييزنان روستا ياقتصاد

  .١٤٥-١٢٤، صص ٣
 يعمـوم  يسرشـمار  اسـاس  بر کشور يها شهرستان خانوار و تيجمع، )۱۳۹۳(ران يمرکز آمار ا

  .رانيمرکز آمار ا :تهران. ۱۳۹۰ مسکن و نفوس
نقش کـار پنهـان زنـان در     يبررس«، )۱۳۹۲(سعيده  ،يو شهرک ، ميثم؛يبندان ، محمودرضا؛يفيرلطيم

ـ ربرنامـه  .»شهرستان هامون ييزنان روستا: يمطالعه مورد ،ييسطح رفاه خانوار روستا  يزي
  .۶۸-۴۹صص  ،)۱۰ ياپيپ( ۳، شماره ۳، سال ييفضا

ـ   خالصـه   .»روسـتايي   در توسـعه   تـرويج   نقش« ،  )۱۳۷۸( كشاورزي  وزارت   دورة  يـك   اكراتذم
  بهسـازي   پروژه  دفتر هماهنگي  ةترجم ،)۱۹۹۸  مارس ۱۷  تا  فوريه ۱۲(  المللي بين  آموزشي

  . آبياري
: اريـخ بازيـابی  ، ت/http://vista.ir: در يدسترسقابل  .»ير اجتماعييتغ يها هينظر« ،)۱۳۹۳(ستا يو

۱/۱۰/۱۳۹۳. 

مطالعه ( يمرز يتوسعه روستاها يراهکارهاها، موانع و چالش يواکاو، )۱۳۹۳( يمجتب ،يعقوبي
ـ ارشـد جغراف  يکارشناسـ  نامـة  پايـان . )آباد شهرستان تربت جام بخش صالح: يمورد ا و ي
  .مانيام نور مرکز فري، دانشگاه پييروستا يزيربرنامه

Buvinic. Mayra and Mehra, Rekha (1990), Women in Agriculture: What 

Development Can Do? Washington, D.C.: International Center for 

Research on Women.  

European Commission (2000), “Women active in rural development: assuring 

the future of rural Europe”. European Commission Directorate-General 

for Agriculture. Available on: http://europa.eu.int. 

FAO (2011), “The state of food and agriculture: women in agriculture closing 

the gender gap for development”. Available on: http://www.fao.org/. 



   ١٥٣  �٢ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام              ... تحليلی بر تحول در ميزان مشارکت زنان

  

Goodwin, Robin (2008), “Changing relations: achieving intimacy in a time of 

social transition”. Cambridge University. Available on: http://assets. 

cambridge. Org. 

Handaragama, Saman; Rathnayake, Hiruni; and Uluwaduge, Pradeep (2013), 

“Women’s economic participation in rural development”. International 

Journal of Education and Research, 1(8): 1-18. 

Kumar, Krishna (1993), Rapid Appraisal Methods. Washington D.C.: The 

Word Bank Regional and Sectoral Studies.  
Luqman. Muhammad; Ashraf, Ejaz; Zakaria, Muhammad; Hussan, Yousuf; 

Munir Butt, Tahir; and Iftikhar, Naveed (2011), “Extent of rural women’s 

participation in agricultural activities”. International Journal of 

Agricultural Management and Development (IJAMAD), 2(1): 25-32. 

Available on: www.ijamad.com. 

SOFA Team and Cheryl Doss (2011), “The role of women in agriculture”. 

Agricultural Development Economics Division, ESA Working Paper, 

FAO, No. 11-02: 1-48. Available on: www.fao.org/economic/esa. 


