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عوامل فرهنگي و اجتماعي مرتبط با ميزان مشاركت زنان روستايي در امور و 
  مسائل خانوادگي و اجتماعي

  ) زنان روستايي استان زنجانمطالعه موردي(
  ∗رضا صفري شالي

  
بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي مرتبط با ميزان مشاركت زنان روستايي ،  هدف كلي تحقيق حاضر:چكيده

مبناي نظري بر . باشد  مي1)اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي(ر خانوادگي و فرا خانوادگي در مسائل و امو
قرار » راندال كالينز و جانت چفز«و نظريات قشربندي جنسيتي » تالكوت پارسونز«اساس متغيرهاي الگويي 

جامعه آماري اين .  شداستفاده) پرسشنامه(براي اجراي پژوهش حاضر از دو روش اسنادي و ميداني . استگرفته
گيري   كه با استفاده از فرمول نمونهبوده سال مناطق روستايي استان زنجان 65 تا 15تحقيق شامل زنان بين 

دهد كه در حدود  ها نشان مي يافته.  نفر از زنان مذكور به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند500كوكران، تعداد 
داشته ) عرصه اجتماع(ايين در مسائل و امور خانوادگي و فرا خانوادگي  درصد از زنان، ميزان مشاركت كم يا پ21

 درصد از زنان از سطح 53اند و در اين ميان حدود  درصد ميزان مشاركت بااليي داشته25و در مقابل حدود 
از جمله هد كه پايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان  دنتايج تحليل مسير نشان مي. اند مشاركت متوسط برخوردار بوده
تأثير )  عد فرهنگ مشاركتي و رفتار مشاركتيدر دو ب(تواند بر ميزان مشاركت آنها  متغيرهاي كليدي است كه مي

اي داشته باشد، يعني با باال رفتن پايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي ميزان مشاركت آنها  قابل مالحظه
  .رود اي باال ميطور فزايندههب

  .مشاركت، فرهنگ مشاركتي، متغيرهاي الگويي و باورهاي فرهنگي مبتني بر جنسيت :هاي كليديواژه
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   و طرح مسئلهمقدمه
نظران اجتماعي نشان از آن دارد كه دستيابي به توسـعه پايـدار بـدون مـشاركت                 امروزه مطالعات صاحب  
امـا  . پـذير نيـست  كـان تـصادي و اجتمـاعي ام     هاي خـانوادگي، اق   ها اعم از عرصه   فعال زنان در تمامي عرصه    

دهد كه عوامل اجتماعي، فرهنگي و انتظـارات متفـاوت جامعـه از مـرد و زن موانـع                   مطالعات اخير نشان مي   
خصوص زنان سرپرست خانوار كه عالوه بر نقـش مـادري بايـد نقـش               هب(مهمي را بر سر راه مشاركت زنان        

 متأسـفانه در    .)6: 1382كتـابي و ديگـران،       ( تبوجـود آورده اسـ    ) راي فرزندان خود ايفا نمايند    پدري را نيز ب   
 و اين خود باعث ة زنان به فراموشي سپرده شده استكنندهاي توسعه، نقش اساسي و تعيين    بسياري از برنامه  

. الخصوص در مناطق روستايي جهـان شـده اسـت         هاي توسعه علي    ها و پروژه    عدم موفقيت بسياري از برنامه    
ات انجام شده، نشانگر اين واقعيت تلخ است كه به رغم اهميـت و نقـش بـارز                  بسياري از مطالعات و تحقيق    «

هاي اجرا شـده، بـه    زنان در ابعاد و جوانب مختلف روستايي و نقش آنان در تحوالت توسعه روستايي و برنامه  
پوشـي از نقـش برجـسته زنـان،          بـه دليـل چـشم      ،هـاي توسـعه     منظور تسريع روند توسعه و ايجاد زيرساخت      

هاي پشتيباني به عمل آمـده        ت ترويجي و كليه فعالي    -هاي آموزشي   ار محدودتري در زمينه   گذاري بسي   هسرماي
اما با اتخاذ   . عث كند شدن فرايند توسعه شده است       ناديده انگاشتن نقش زنان با     .)33 :1380عمادي،   (»است

جه بيـشتر بـه نقـش زنـان و          گرايانه در خصوص تو     تدابير هوشمندانه و با هدف قرار دادن راهبردهاي اصالح        
  .توان به تعديل شرايط موجود پرداخت ، ميايش مشاركت آنان در فرايند توسعهافز

 از سوي اتحاديـه جهـاني       .م1980رح شدن نگرش توسعه پايدار در سال      در اين راستا بايد گفت كه با مط       
ي، اهميـت و توجـه بـه        هاي سني و جنس   محيط زيست و تأكيد بر مشاركت همه جانبة اقشار، طبقات و گروه           

هاي بالقوه جامعـه دو       ها و توانائي    مشاركت زنان به ويژه زنان روستايي به عنوان اهرم اساسي توليد و ظرفيت            
 و ه محسوب شدهجو مركز فرايند توسع در واقع با طرح مسأله توسعه پايدار، انسان مشاركت       . چندان شده است  

زايي  اي، مشاركت متغيري اساسي است و درون در چنين توسعه. زا در دستور كار قرار گرفته است   توسعه درون 
: خواند، مطابق نظر بوسـراپ       زنان را به عنوان نيمي از افراد جامعه به مشاركت فرا مي            ،خواهانه بودن   و عدالت 

تنها نشان داده است كه در فرايند توسعة اكثـر كـشورهاي جهـان              هاي اخير در باب توسعه نه       بحث و سخن  «
هاي محروم و از جمله زنان بهبود نيافته است بلكه تضادهاي موجود بين نقـش                 قعيت اجتماعي گروه  سوم، مو 

اولين سؤالي » . سنتي زنان و تقاضاي ايشان در شرايط گذار به ترديد در مفهوم توسعه نيز منجر گرديده است
هاي مشاركت زنان در  وديتشود اين است كه موانع و محد كه در برخورد با چنين وضعيتي به ذهن متبادر مي
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هاي كار كشاورزي و دامـداري   شكال سنتي مشاركت كه عمدتاً  در زمينهتوسعه كدامند؟ چنانچه در يك سو اَ   
هاي محـدودي چـون ازدواج،        هاي غيرساختمند زنان روستايي در عرصه       مطرح است، از سوي ديگر مشاركت     

دهد، كنـار گذاشـته       هاي مشابهي رخ مي      قانونمندي فرزندآوري و مرگ و مير كه در سراسر جهان با اشكال و           
مشاركت متناسب و مالزمة توسعه پايـدار       . ماند   عرصه مشاركتي ديگري براي زنان روستايي باقي نمي        ؛شوند

 ثانياً نامحدود باشد بدين معني كه در برگيرنـدة          ؛آن است كه اوالً مبتني بر آگاهي، اراده و خواست افراد باشد           
  . كار و زندگي باشدهاي تمامي عرصه

هاي توسعه انساني جهان سوم شاهد آن هستيم همواره شهرها نـسبت بـه روسـتاها و                   كه در برنامه  چنان
گيري   ثروتمندان نسبت به فقيران و مردان نسبت به زنان سهم بيشتري از رشد شاخص توسعه انساني و بهره                 

جمعيت فقيرترين كشورهاي جهان كه قريب به يـك    درصد از    75بنابر تحقيقات فائو بيش از      . اندداشتهاز آن   
 درصد از جمعيت فقيـر در       70 اين در حالي است كه       .كنند  ر مناطق روستايي زندگي مي    باشد، د   ميليارد نفر مي  

دهند و در مجموع سه چهارم مرگ و مير ناشي از فقر مالي و غذايي متوجه زنان و                    جهان را زنان تشكيل مي    
مديريت امـور زنـان روسـتايي و         (از آنكه روستايي باشد، زنانه است      چهره فقر بيش     دختران است و از اين رو     

  .)5 :1384عشايري، 
با توجه به توضيحات فوق ، نوشتار حاضر در پي سنجش ميزان مشاركت زنان در استان مورد مطالعـه و                    

  .باشدثر بر ميزان مشاركت زنان ميؤتبيين عوامل فرهنگي و اجتماعي م
  مباني نظري

منـدي، آگـاهي نـسبت بـه        نظران در تعريف مشاركت از مفاهيمي چون هم جهتي و هدف          عمدتاً صاحب 
اما يك مفهوم    .)24: 1،1993كول و وايت  (گيرندهدف يا اهداف گروه، و اراده و خواست در مشاركت، بهره مي           

تعدد در منابع بيانگر آن     بررسي م . باشدكليدي در ارتباط با مشاركت زنان وجود دارد و آن تواناسازي زنان مي            
از ايـن رو،    . گيـرد يابي و توانمندسازي نيز مورد اسـتفاده قـرار مـي          است كه تواناسازي در قالب مفهوم قدرت      
تواناسـازي يـا    «: شناسي زنان آمـده اسـت     از جمله در كتاب جامعه    . تعاريف متعددي در اين زمينه وجود دارد        

دسـتيابي بـه   ردن راه خود يا ديگران براي تالش در جهـت  يابي اصطالحي است براي توصيف هموارك     قدرت
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يابي فرآيندي است كه طي     تواناسازي يا قدرت   « : در همين كتاب در جاي ديگر آمده است        .»اهداف شخصي 
كنند تا بتوانند اعتماد به نفس خويش را افـزايش دهنـد،            آن زنان توانايي تشكل و سازماندهي خود را پيدا مي         

ه و مستقل براي خود طلب كنند و منابعي را كه به مبارزه با فرودستي ايـشان و محـو ايـن                     حق انتخاب آزادان  
  ). 311: 1380آبوت و واالس،( »رساند تحت كنترل بگيرندي مدد ميفرودست

توانمندسازي زنان « :در جايي ديگر از مفهوم تواناسازي در مفهوم توانمندسازي استفاده شده و آمده است
هـاي   بايد به سطحي از توسعه فردي دست يابند كه به آنها امكان انتخاب براساس خواسـت         يعني اينكه زنان  

  ).  7: 1382مركز مطالعات و تحقيقات زنان،(»خود را بدهد
توانمندسازي زن به اين مفهوم است كه او براي انجام برخي كارها توانايي جمعي پيدا               « :به عبارت ديگر  

هـاي جنـسيتي در   شود و يا در مقابله با تبعيضبعيض ميان زنان و مردان ميكند و اين امر منجر به رفع ت  مي
  ). 1382شادي طلب، ( »گرددثر واقع ميؤجامعه م

براي ترسيم چارچوب نظري تحقيق و تبيين عوامل فرهنگي و اجتمـاعي مـؤثر بـر ميـزان مـشاركت در                     
ركردگراياني چون پارسونز تقسيم كار بـر  كا.   تالكوت پارسونز استفاده شد1» الگويي متغيرهاي«سطح كلي از    

مبناي جنس در خانواده را به نام شايستگي بيولوژيك بيشتر زنان براي مراقبت از ديگران، مادري كـردن يـا                    
اند زيرا اين كار بخشي       طور خاص به كار خانه پرداخته     كاركردگرايان به . كنند  ايفاي نقش پراحساس توجيه مي    

شناسان، تقسيم كـار جنـسي در خـانواده متـضمن             در نظر اين جامعه   . رفته است   ميشمار  از وظيفة مراقبت به   
. اين تقسيم كار به نفع هر دو جـنس در جامعـه اسـت             . اي كارا و با ثبات است       خرسندي افراد و وجود خانواده    
دو نقـش   ها،  پارسونز با توجه به الگوي نقش     «. شود  و ناگزير تلقي مي   » طبيعي«تقسيم كار جنسي در خانواده      

نقش ابزاري  . كند از نظر او مرد نقش ابزاري و زن نقش بيانگر و عاطفي دارد               متفاوت را در خانواده مطرح مي     
به اعتقاد او اين تقسيم نقش باعث حفـظ         . بيشتر شامل حاالت مردانه و نقش بيانگر شامل حاالت زنانه است          

به خانواده از طريـق شـغل و حفـظ امنيـت و             زيرا نقش مرد دادن پايگاه اجتماعي       . شود  وحدت خانوادگي مي  
آسايش خانواده از طريق درآمد شغلي اوست و نقش زن ايجاد روابط عاطفي در درون خانواده و حفـظ روابـط         

: 1376اعـزازي،    (»؛ اسـت  برند  ضروري عاطفي براي اعضاي خانواده كه از مشكالت گوناگون جامعه رنج مي           
گيرنـد و آن را در       مرد نقش خاصي را از دوران كودكي بـر عهـده مـي             از نظر پارسونز هر يك از زن و          .)120
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اين مسئله تا حدودي در مطالعات انجام شده در جامعه روسـتايي            . كنندطول زندگي زناشويي خود نيز ايفا مي      
  . به اثبات رسيده است

اس متغيرهـاي   ي فرهنگي براسـ   در واقع بايد گفت كه پارسونز از جمله صاحبنظراني است كه با ارائه مدل             
در واقع پارسونز براي . هاي سيستم فرهنگي در جوامع را مطرح ساخته است  يكي از بانفوذترين تحليلالگويي

ترسيم تيپولوژي جوامع سنتي و مدرن، مفهوم متغيرهاي الگويي را مطرح كرده كه اين متغيرها در بستر نظام               
بايد خاطرنـشان سـاخت كـه متغيرهـاي         . خوردارندفرهنگي قرار داشته و از خصوصيت دوام و تكرارپذيري بر         

 فردگرايـي يـا     -2گرايي    گرايي يا خاص     عام -1«: شوند كه عبارتند از     الگويي پارسونز به پنج دسته تقسيم مي      
 -تفكيـك   (گرايي يا انتشارگرايي       ويژه -5گرايي    گرايي يا عاطفه     خنثي -4 انتسابي يا اكتسابي     -3گرايي    جمع

فردگرايـي يـا    «و» گرايـي   گرايـي يـا خـاص       عـام «غير  ق حاضر برحسب شرايط از دو مت      در تحقي . »)آميختگي
گرايـي و     پارسونز در مـورد عـام     . در چارچوب نظري تحقيق و تهيه پرسشنامه استفاده شده است         » گرايي  جمع

مـاعي  گرايي بر اين باور است كه در جوامع سنتي افراد تمايل دارند با اعضاي دايره اجت                 نقطه مقابل آن خاص   
اما در جوامع مدرن به دليل فشردگي جمعيت و عـدم اعتمـاد در روابـط اجتمـاعي،                  . خودشان معاشرت نمايند  

گرايي با آنها رفتـار       وكار دارند و به همين خاطر مايلند كه با استفاده از قواعد عام             ها سر   ناچار با غريبه  همردم ب 
ري منافع شخصي معتقد اسـت كـه در جوامـع سـنتي             گرا در مقابل پيگي     گيري جمع   اما در مورد جهت   . نمايند

شود كه منافع شخصي خود را به خاطر انجـام            جهت وفاداري غالباً به سمت جمع است و از مردم خواسته مي           
گرايـي مـورد تأكيـد قـرار دارد و افـراد تـشويق                برعكس در جوامع مدرن خويـشتن     . تعهدات جمعي فدا كنند   

  .دار بوده و پيگير منافع شخصي خود باشندشوند كه از شخصيت متمايز برخور مي
در خصوص باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت و تبيين سطح خرد مـشاركت زنـان از نظريـات رانـدال                    

  : استفاده شد2 و جانت چفز1كالينز
بخشي از نظرية عـام تـضاد اجتمـاعي رانـدال كـالينز پيرامـون               ،  نظريه قشربندي جنسيتي راندال كالينز    

شناسي   كالينز در بحث از قشربندي جنسيتي نخست به نقد نظريات كالسيك جامعه           . ي است قشربندي جنسيت 
كـه همـواره سـعي در پـي توجيـه      ) البته نقد او بيشتر متوجه مكتـب كـاركردگرايي اسـت        (پردازد    خانواده مي 

                                                           
1
. Randal Collins 

2
. Janet Cheftz 
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از نظـر كـالينز   . اند هاي سنتي زنان و تقسيم كار نابرابر بين آنها داشته هاي زن و مرد و حفظ موقعيت      نابرابري
شناسـي بيـشترين تأكيـد بـر           در جامعـه   .همواره با خانواده با يك پيش زمينة احساساتي برخورد شده اسـت           «

 شناسـي منتقـد و      البته جامعه . مشكالت و مسائل عملي دربارة نحوه سازگاري مادي و از اين قبيل بوده است             
پـذيري     شبكه خويشاوندي و جامعه    ،شناسي خانواده   جامعه. جدي نيز بهتر از اين در اين زمينه كار نكرده است          

هـاي خـود را عليـه سيـستمي     ها و تحليـل   بوده است كه همواره نظريهكاركردگراييهمواره پناهگاه و حفاظ   
آل كه در آن مردان، زنان و كودكان به طـرز بـسيار زيبـا و مناسـبي در جـاي خـود قـرار دارنـد شـكل                               ايده
   .)225: 1975كالينز، (»دهد مي

كالينز با نقد ديدگاه كاركردگرايي پيرامون حفظ نظام تقسيم كار سنتي بين زنان و مردان كه بدون توجه                  
هاي متفاوت اين موقعيت، سعي در تقويـت و بازتوليـد ايـن            گذاري  به ساختار قدرت نابرابر و امتيازات و ارزش       

اختاري از قدرت و سلطه اسـت كـه موجـب            معتقد است كه خانواده نيز چون ساير نهادها، س         ،ها دارد نابرابري
هاي جنسيتي خانواده ميزان زيادي از تسلط جنس مرد بر زن           شود و در نقش     ها مي تقويت بسياري از نابرابري   

 دهـاي جنـسيتي درصـد     كالينز پس از تشريح و توضيح نـابرابري       . شود   انجام كارها ديده مي     و در زمينة شغل  
هايي در الگوهـاي نـابرابر      از نظر وي دو دسته عوامل وجود دارد كه به تفاوت           .آيد  ها برمي تبيين اين نابرابري  
گذارنـد     اشكالي از سازمان اجتماعي كه بر ميزان استفاده از زور و فشار تأثير مي              -1 «:شود  جنسيتي منجر مي  

يـك بـازار    شود كه زنان در       زماني استفاده شخصي از فشار محدود مي      .  موقعيت بازار كار زنان و مردان      -2و  
اي،   هـاي اجتمـاعي يـا حرفـه         مثل زمينة خانوادگي، دانـش، مهـارت      (هاي جنسي يا ساير منابع      كار از برابري  

ها، مشاركت اجتماعي و موقعيت اجتماعي اسـتفاده          زني بر سر منزلت، پاداش      براي چانه ) مالكيت و ساير موارد   
  ).81: 1،1984ماراس(».كنند

گيري از اين قـدرت   كند اين جنس توان بهره  وسايل زور را كنترل مي از نظر كالينز، زماني كه يك جنس      
 را ايجاد كند و از طرفـي  تواند يك نظام جنسيتي نابرابر مي دارد و از اين طريق مقابلرا براي تسلط بر جنس      

طور نسبي منابع مادي را در كنترل خود دارد اين جنس صاحب قدرتي خواهد   ديگر، وقتي يكي از دو جنس به      
تواند اين شكل از كنترل رابطـه را بـه            شد كه توان كنترل روابط جنسيتي را خواهد داشت و از اين طريق مي             

در چنين مواقعي جنس با قدرت كم بايد در پي اخذ منابعي باشد تا بر عـدم برتـري                   .نظام خانواده سرايت دهد   
  .قدرت مادي و اقتصادي فائق شود

                                                           
1
. Matras 
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هاي عام نابرابري جنسيتي به لحاظ تاريخي مورد پذيرش مردان هستند            گونه فعاليت از ديدگاه كالينز، اين   
چرا كه مردان امكان بكارگيري سلطه و قدرت را در برخورد بـا زنـان دارنـد و از ايـن برتـري كنتـرل منـابع               

عناصر و اصول بنيـادي  . كنند برداري مي اقتصادي و تا حد زيادي، سياسي و ايدئولوژيك به نفع خودشان بهره       
  :ية كالينز، در حوزة قشربندي جنسيتي به صورت زير استنظر

تر هستند و زنان نيز از لحاظ فيزيكي به خاطر عمـل زايمـان و                  به طور متوسط، مردان از زنان قوي       -1«
تر هستند و اين خود به معناي توزيع نـابرابر منـابع و امكانـات بـراي تـسلط       پذيرتر و حساس  داري آسيب   بچه

كالينز بـا اينكـه زنـان را بـه لحـاظ فيزيكـي           . )230: 1975كالينز،   (»باشد  ان و مردان مي   اجتماعي در بين زن   
داند اما در عين حال معتقد است كه كنترل بـر ابـزار و منـابع سـلطه چيـزي بـيش از                         تر از مردان مي     ضعيف
توانـد     جنس مي  هاي فراتر از دو   باشد و اين كنترل از طريق قدرت        هاي قدرت فيزيكي در بين افراد مي      تفاوت

 كه بر نـوع     هستندنظام حقوقي يا دولت و حضور يا عدم حضور خويشاوندان دو عاملي             . تعديل يا تقويت شود   
  .ندو ماهيت مناسبات زن و مرد تأثيرگذار

 از عوامل مؤثر ديگر در قشربندي جنسيتي و مناسبات زنان و مردان ميزان كنترل منابع مادي جامعه                  -2
كننـدة ميـزان كنتـرل منـابع مـادي، سـطح مـازاد                هاي تعيين   يكي از شاخصه  .  است توسط يكي از دو جنس    

هاي تاريخي متفاوت براساس سـطح مـازاد اقتـصادي جوامـع و ميـزان                 كالينز با تحليل دوره   . اقتصادي است 
كنترل و دسترسي اين مازاد توسط يكي از دو جـنس، سـعي در تبيـين مناسـبات نـابرابر زنـان و مـردان در                          

  .اي تاريخي مختلف دارده دوره
كالينز معتقد است، هنگامي كه به دليل سطح تكنولوژي پايين يك جامعه، مازاد اقتصادي نيز پايين است                
به همان نسبت ثروت مادي نيز در جامعه كم است كه در چنين مواقعي به طور نامـساوي بـين افـراد توزيـع             

به عالوه در اقتصادهاي    . يا براساس معيار ديگري   خواه اين توزيع براساس جنسيت صورت بگيرد،        . شده است 
آوري خوراك، زنان هم مثل مردان يا حتـي بيـشتر از مـردان، در                 ساده از قبيل جوامع با اقتصاد شكار و جمع        

توانند به آساني ادعا كنند كه كنترل اين منـابع را             اقتصاد نقش دارند و از اين رو در چنين جوامعي مردان نمي           
هنگامي كه توليد به وسيلة باغباني و كشاورزي افزايش يافت و مازاد اقتصادي ايجاد شـد در                 . نددر اختيار دار  

اي بود كه مردان شروع به استفاده از امتيازات زور و سلطة خود براي دستيابي بـه كنتـرل    چنين بستر و زمينه  
هـاي كليـدي و     بـر نقـش   بخش بسياري از اين كنترل از طريق تـسلط مـردان            . بر منابع مادي جامعه كردند    
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دهند، اين مردان هستند       اگرچه در چنين جوامعي زنان كار اقتصادي انجام مي         ؛محوري اقتصادي بدست آمده   
  .هاي تعيين نوع و شيوه توزيع محصوالت را در اختيار دارند ها و پايگاه كه موقعيت

اي فقط  اگر در يك جامعه. اشدب عامل با اهميت ديگر در كنترل بر منابع مادي يك جامعه، قواعد ارث مي      
يك جنس بتواند ثروت يا قدرت را به ارث ببرد و يا اين منابع به شكل نابرابر به ارث برده شود، زمينـه بـراي     

  .كنترل ميزان قابل توجهي از منابع مادي آن جامعه براي يكي از دو جنس فراهم شده است
اي دو دسته از عوامـل وجـود دارنـد كـه بـه                جامعه چفز معتقد است كه در هر        ،نظريه قشربندي جنسيتي  در  
اي ديگـر   اي از ايـن عوامـل اجبـاري و دسـته     دسـته . شوند دهي و تداوم نظام قشربندي جنسيتي منجر مي  شكل

داند اما براي هـر كـدام از ايـن دو دسـته عوامـل بـه                    هم مرتبط مي   وي اين دو دسته از عوامل را با       . دان  اختياري
ورت ما نيز سعي خواهيم كرد كه هر يك از اين دو دسته عوامل را بـه صـ  . كند پردازي مي صورت جداگانه تئوري 

  :اي شرح و توضيح دهيم جداگانه
قشربندي جنسيتي از نظر چفز به تقـسيم كـار در سـطح كـالن           : هاي اجباري نابرابري جنسيتي      بنيان -الف  

 ؛ساس جنس افراد تعريـف و توزيـع شـود   ر برااگر اين تقسيم كار جنسيتي باشد يعني كا . يك جامعه وابسته است   
دهنـد و از طرفـي ديگـر، ايـن            در اين صورت مردان نوعاً منابع بيشتري را نسبت به زنان به خود اختصاص مـي               

  .انجامد  به تفاوت در قدرت بين زنان و مردان در سطح خرد و بين شخصي مي،منابع مادي امتياز و منزلت
شـان دارنـد كـه ايـن         بر همـسران   يمعه جديد مردان برتري مادي و قدرت      چفز معتقد است كه امروزه در جا      

گيرد و بيشتر مـردان ايـن قـدرت را در خـانواده در برخـورد و رابطـه بـا               برتري از تقسيم كار جنسيتي نشأت مي      
 شان شـوند  هاي شوهران    تسليم خواسته  زناندر نتيجه احتمال زيادي وجود دارد كه        . گيرند  شان بكار مي  همسران

 در خانواده و كارهاي خانگي مشاركت كننـد،         مردانها را اجابت كنند و احتمال كمي وجود دارد كه             و آن خواسته  
كننـد، مـسئوليت      بنابراين در چنين بافت و فضايي است كه زنان حتي هنگامي كه در بيرون از خانه نيز كار مـي                   

 رقابت زنان با مردان در كارهاي اقتصادي خـارج از           اي براي   طور فزاينده كارهاي خانگي را برعهده دارند و اين به       
گونه كه مردان منابع مادي و قدرت را در كنترل خود دارنـد، از              چفز معتقد است كه همان    . شود   مي زاخانه مشكل 

هـاي نـابرابر نيـز    اين برتري عمده براي تعريف اجتماعي جنسيت و توجيه ايدئولوژيك و فرهنگي ايـن موقعيـت             
ند و اين قدرت فرهنگي شده را در تنظيم روابط و برخوردهاي در سطح خرد در نهاد و روابط بـين                     كن  استفاده مي 

كاركرد اين تعاريف اجتماعي و فرهنگي شدة مناسبات جنسيتي اين است كـه يـك               . گيرند  كار مي هشخصي نيز ب  
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كه به بازتوليد هرچـه بيـشتر       كنند    ارتباط اساسي و بنياديني را بين سطوح كالن و خرده نظام اجتماعي برقرار مي             
  .كنند هاي نابرابر كمك مي ها و نقشاين موقعيت

  :كند بندي مي چفز اين تعاريف اجتماعي و فرهنگي شده از جنسيت را در سه دستة كلي تقسيم
هاي اساسي و نوعاً بيولوژيكي و فيزيولوژيكي زنان و مردان      عقايدي كه به تفاوت   :  ايدئولوژي جنسيت  -1

  .داشاره دار
هـايي كـه بـه آنهـا اختـصاص داده           انتظاراتي كه از زنان و مـردان در موقعيـت         :  هنجارهاي جنسيت  -2

  .رود شود، مي مي
هاي بين مردان و زنان در آنچه كه معموالً           برجسته كردن و مبالغه در تفاوت     :  تصورات قالبي جنسيت   -3

  .دهند ها انجام مي در موقعيت
هاي نابرابر در تقسيم كار، سـاختار  فرهنگي از جنسيت به توزيع فرصتاين فرايندهاي تعريف اجتماعي و    

شود و از اين طريق بـه نـابرابري           ها منجر مي    ها و نقش    دهي و ارزيابي نابرابر از موقعيت       قدرت و نظام پاداش   
 و طور اختياريهشود كه مردان و زنان، ب بخشي نابرابري منجر به اين مي اين مشروعيت. بخشد  مشروعيت مي 

  .ا را در نظام قشربندي جنسيتي پذيرا شوندهها و نقشداوطلبانه اين موقعيت
كه تقسيم كار اقتصادي، توزيع مـشاغل در  جائياز نظر چفز از آن   :هاي اختياري نابرابر جنسيتي      بنيان -ب
داري جانـب سياسي و تعابير فرهنگي يك جامعه يك سـوگيري و           -هاي نخبگي و باالي نظام اجتماعي       موقعيت

كنند و از طرفي ديگـر بزرگـساالن نيـز ايـن تمـايز جنـسيتي را در مـشاغل و                       جنسيتي را حاكم و اعمال مي     
 فرزندان و نسل بعدي اين الگوهاي تفكيـك نقـش را از طريـق جريـان                 برند؛  ار مي شان به ك    كارهاي خانگي 

سـازند،    ت و تعابيري كه از خود مـي       شان از آينده و تصورا    گيرند و در رفتارشان، انتظارات      پذيري فرا مي    جامعه
كه خانواده  جائيهاي اختياري نابرابري جنسيتي معتقد است، از آن         چفز در واقع در بحث از بنيان      . برند  بكار مي 

دهنـد، افـراد نيـز در درون ايـن         ها را در دسترس افراد قرار مي        و ساير نهادهاي اجتماعي به راحتي، اين شيوه       
هـاي متفـاوت جنـسي، بـه حفـظ نظـام         داوطلبانه و بطور اختياري با پذيرش اين شيوه     ساختار و نظام نابرابر،   

در واقع افراد كنش خـود  . كنند هاي زن و مرد كمك مي   تقسيم كار در سطح كالن و تعابير فرهنگي از تفاوت         
هـا و     عيـت هاي دستيابي بـه ايـن موق      پردازد و راه    ها مي   ها و نقش    را در درون ساختاري كه به تعريف موقعيت       

توانـد انحـراف از       سـاختار تـا جـايي مـي       . دهنـد   ها را نيز در دسترس افراد قرار داده اسـت، انجـام مـي                 نقش
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اي وارد نشود و آن را دچار تغييـر و تحـولي              هاي تعريف شده را پذيرا شود كه به كليت ساختار ضربه            موقعيت
  .بنيادين نكند

عدي بوده و به عوامل متنوعي در سطوح متفاوت جهـت           چند ب   برخالف ساير نظريات      كالينز و چفز  دو نظريه   
  .اند هاي زن و مرد پرداخته تبيين نابرابري

اند، بلكه به سطوح خرد و روابط بين شخصي زن و             اين نظريات تنها در سطح كالن به تبيين مسئله نپرداخته         
  .اند مرد در خانواده نيز توجه نشان داده

اين نظريات، جديد و معاصر بودن آنهاست كه هنـوز توسـط محققـين ديگـر در                 از داليل ديگر در استفاده از       
  .اند ميدان پژوهش و تجربه به محك آزمايش در نيامده

 اجتمـاعي نـابرابر زنـان و مـردان امكـان            -توان گفت كـه موقعيـت اقتـصادي           بر طبق اين نظريات مي    
خرد از قبيل خانواده و روابط بين شخصي        گيري بيشتر مردان را جهت بكارگيري اين موقعيت در سطوح             بهره

گيري و دوام نظـام فرهنگـي    كند و از طرف ديگر اين موقعيت نابرابر اقتصادي و اجتماعي به شكل       فراهم مي 
هـايي درجامعـه      مبناي آن تصورات قالبي، هنجارها، باورهـا و نگـرش         بر  شود كه     مرتبط با جنسيت منجر مي    

توانـد در تحكـيم موقعيـت     له متقابالً ميئاين مس . ن و به ضرر زنان است     گيرد كه بيشتر به نفع مردا       نضج مي 
 بـه ايـن ترتيـب بـا الگـوگيري از            ).25: 1993كـالينز،   (نابرابر زن و مرد در خانواده تأثير بسزايي داشته باشـد          

الزم بـه توضـيح اسـت كـه از دل      . گيـرد نظران مذكور، چارچوب نظري تحقيـق شـكل مـي         نظريات صاحب 
هاي مورد مطالعه مشخص گرديدند كه در ادامه در جدول مربوط به شاخص               ري تحقيق شاخص  چارچوب نظ 

 .سازي به آنها اشاره خواهيم كرد

  تحقيقروش 

با اسـتفاده از     ( ميداني   و     اسنادي  از دو روش   براي اجراي آن     است كه از نوع تحقيقات علّي      حاضر    تحقيق
  انجام   مطالعاتبه  ،     تحقيق   نظري   چارچوب   تدوين   جهت   اسنادي  در روش .   است   شده استفاده)  پيمايشيروش  
  ارزيـابي   از  و پـس   اسـت    شـده   مراجعـه مـشاركت زنـان        در تحليل   شناسي   جامعه   و نظريات    قبلي   شده  گرفته

 و هـا  شـاخص   تـدوين  بـه  ،  جامعه  فعلي  وضعيت  و شناخت  طرف   از يك    موضوع ا مرتبط ب    و نظريات   تحقيقات
  .  شد  پرداخته  تحقيقمتغيرهاي
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  جامعه آماري و حجم نمونه
است اما براي )  سال سن دارند65 تا 15كه (جامعه آماري اين تحقيق شامل زنان روستايي استان زنجان  

ميـزان  (  احتمـال وجـود صـفت        pانتخاب حجم نمونه از فرمول عمومي كـوكران اسـتفاده شـد كـه در آن                 
  شود،   در نظر گرفته مي5/0) عدم مشاركت( صفت  عدم وجود qو ) مشاركت

qptdN
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...
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ولي به خاطر دقت بيشتر در انجام كـار و در نهايـت             . شود   نفر مي  384حجم نمونه بدست آمده در حدود       
  .عمل آمده نفر نظرسنجي ب500ها با اطمينان بيشتر، از  تعميم داده

هـا از روش      باشد كـه بـراي انتخـاب حجـم نمونـه در بـين شهرسـتان                 ه الزم به توضيح مي    در اين زمين  
هـا را براسـاس دو متغيـر تعـداد افـراد و             بدين معنا كه هر يك از شهرسـتان       . دشگيري مطبق استفاده      نمونه

 پراكندگي جغرافيايي در يك طبقه قرار داده و به انتخـاب حجـم نمونـه در داخـل هـر يـك از ايـن طبقـات                       
  .پرداختيم) ها شهرستان(

بايد در ادامه متذكر شد كه براي انتخاب روستاهاي مورد مطالعه با توجه به موقعيـت جغرافيـايي اسـتان                    
 978 روسـتا از مجمـوع       30ها بـه يكـديگر در حـدود           زنجان و همچنين دوري و نزديكي روستاها و دهستان        
 46ايان ذكـر اسـت كـه در كـل اسـتان در حـدود       شـ . روستا به عنوان روستاهاي مورد مطالعه انتخاب شدند   

ها خيلي كوچك و نزديك به هم هستند  و به لحاظ اجتماعي و                دهستان وجود دارد كه بعضي از اين دهستان       
هـا بـا روش       از ايـن رو از مجمـوع دهـستان        . اي نيز بـين آنهـا وجـود نـدارد           جغرافيايي تفاوت قابل مالحظه   

 و با توجه به ميزان جمعيت آنها، حجم         ن شده ي روستاي مورد مطالعه تعي    30 گيري تصادفي ساده اسامي     نمونه
   .نمونه مشخص گرديد

  هاي تحقيق فرضيه
  :استدر تحقيق حاضر بررسي و سنجش چهار فرضيه به شرح زير مدنظر 

  .گيري ارزشي جمع گرايي با مشاركت زنان روستايي رابطه وجود داردرسد كه بين جهت به نظر مي-
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  .رابطه وجود داردروستايي رسد كه بين باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت و ميزان مشاركت زنان  نظر ميبه -
  . گيري ارزشي عام گرايي با ميزان مشاركت زنان روستايي رابطه وجود داردرسد كه بين جهت به نظر مي-
  .  زنان روستايي رابطه وجود داردرسد كه بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد و ميزان مشاركت به نظرمي-
  

  نحوه سنجش متغيرهاي تحقيق 
منظـور سـنجش ايـن متغيـر در پرسـشنامه از       به. قيق حاضر ميزان مشاركت زنان  است      متغير وابسته تح  
 در مورد متغيرهاي مستقل از طيف ليكرت استفاده         .)39: 1381چلبي،  ( استفاده شد    CTSمقياس تعديل شده    

  . بوددر نوسان » بسيار زياد« تا »اصالً« اي از   درجه5س شد كه روي يك مقيا
  

  واحد تحليل و مشاهده 
 است و متغيرهـا در سـطح فـرد مـورد             مشاركت زنان  با توجه به اينكه اين تحقيق درصدد بررسي ميزان        

بررسي و سنجش قرار گرفته و نتايج نيز در همين سطح توصـيف و تحليـل شـده، پـس واحـد تحليـل ايـن                         
ابزار مشاهده به صورت مصاحبه و بـا اسـتفاده از پرسـشنامه             . است» فرد« واحد مشاهده در سطح      پژوهش و 

  )).1(جدول(باشد يافته ميساخت
  

  تعريف مفاهيم تحقيق
  (S.E.S) اجتماعي -  پايگاه اقتصادي - الف

ي هـائ   وهش حاضـر از شـاخص       به طور كلي بايد اشاره نمود كه در فرايند سنجش مفهوم قشربندي در پژ             
ترين ديـدگاه در ايـن        شايد كامل . اندنظران در نظريات مختلف بدان اشاره كرده      استفاده شده است كه صاحب    

زمينه را بتوان ديدگاه تركيبي ماكس وبر دانست كه در آن از سه مالك ثروت، منزلت و قـدرت بـراي تميـز                       
ارچوب با اندكي تغييـرات بـه عنـوان         در نوشتار حاضر اين چ    . گردد  دادن طبقات و اقشار اجتماعي استفاده مي      
  . اجتماعي افراد مورد پذيرش قرار گرفته است-معيار قشربندي يا شناخت پايگاه اقتصادي 
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  سازي متغيرهاي تحقيق  نحوه شاخص)1(جدول
موضوع 
هاي اصلي  گويه(ها شماره سؤال  هاي تحقيق شاخص  نوع متغيرها  تحقيق

  )و فرعي

  سنتي
مـــشاركت در زراعـــت و باغـــداري،   

سنجش (دامداري، طيور و صنايع دستي      
  )هركدام با چند گويه

ــوراها،  مـــشاركت در انجمـــن  يافتهسازمان ــا، شـ هـ
  ...ها، بسيج و  تعاوني

رفتار 
  مشاركتي

هـاي خـانوار      گيـري   در تصميم مشاركت    خانوادگي
  ...)ها، تربيت و  هزينه(

تقديرگرايي يا 
  خردگرايي

گرايي، تـسلط     ميزان اعتقاد به سرنوشت   
بر آينده، اعتقاد به نقش فرد در سـاختن         

  زندگي خود
تمايل به كار 

گروهي يا تمايل 
  به كار فردي

مشورت كردن با ديگران، كار گروهي و       
... ها و  ي كردن، شركت در انجمن   شراكت

تفكيك وظايف زن و مرد، شركت مردم       
  هاي عمراني در برنامه

سته
واب

  

ايي
وست

ن ر
 زنا

كت
شار

م
فرهنگ   

  مشاركتي
اعتقاد به خير 

محدود يا 
كارايي و 
  اثربخشي

ميزان وجود زمين، ثروت، مقام و قدرت،       
راحتي و آسايش در دنيا، داشتن حسادت       

  به ديگران به خاطر سود فردي
 -گرايي  عام

  گرايي خاص
بـازي كـردن و بـه نفـع فاميـل و              پارتي

سـنجش از   (خويشان خود عمل كـردن      
  )طريق چهارگويه

ويي
 الگ

هاي
غير

مت
  

 -فردگرايي 
  گرايي جمع

 3از طريق   (ديگران بودن   / به فكر خود    
، تأمين منفعـت فـردي بـا تـأمين          )گويه

منفعــت جامعــه، احــساس مــسئوليت در 
  برابر ديگران

بط 
 مرت

گي
رهن

ي ف
رها

باو
يت

جنس
با 

  

   مالك خوب بودن زن در اطاعت وي از همسر-1
   اعتقاد به عدم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر-2
   اعتقاد به امكان حق طالق فقط براي مردان-3
   اعتقاد به تنبيه زن در صورت سرپيچي از دستور مرد-4
  يبه گرفتن اجازه از شوهر براي صحبت با مرد غر-5
   انجام تمام كارهاي خانه توسط زن-6
   اعتقاد به مشورت نكردن مرد با همسرش-7
   اعتقاد به تبعيت زن از مرد در هنگام رأي دادن-8

ي و 
صاد

 اقت
گاه

پاي
نان

ي ز
ماع

اجت
  

  )ميزان تحصيالت( هاي تحصيل   تعداد سال-1
   شغل پاسخگو-2
   منابع درآمد خانوار و خود پاسخگو-3
  رست خانوار شغل سرپ-4
   ميزان هزينه ماهانه خانوار و خود پاسخگو-5
   ميزان زمين زراعي خانوار و خود پاسخگو-6
   ميزان باغ خانوار و خود پاسخگو-7
   نوع و تعداد دام خانوار و خود پاسخگو-8

 اج
ي و

هنگ
 فر

مل
عوا

ي 
رس

بر
ي 
تاي
وس

ن ر
زنا

ت 
ارك

مش
ن 
يزا
ر م

ر ب
مؤث

ي 
ماع

ت
  

قل
مست

  

ماع
 اجت

ي و
هنگ

ل فر
عوام

  ي

سؤاالت 
  عمومي

   وضعيت تأهل-3 سن پاسخگو      -1
   تعداد اعضاي خانوار-2
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 1هاي اقتـصادي و اجتمـاعي        اجتماعي بر تمام موقعيت    -بايد گفت كه طبقه اقتصادي    ب  اما در ادامه مطال   
، 5، تحـصيالت 4، شغل يا حرفـه 3درآمد، 2ها شامل ثروت كه در جامعه نهاده شده اطالق مي شود، اين موقعيت 

بدين جهت خـط طبقـاتي      . است 9 و شناخت به وسيله ديگران     8، مشاركت گروهي  7، پرستيژ وراثتي  6خودآگاهي
 -در طـول زنجيـره يـك پايگـاه اقتـصادي          دهنده نقاطي است كه       به طور واضح ترسيم نشده است اما نشان       

 اما براي سنجش پايگاه در اين تحقيق از سؤاالتي كه در ).365: 1980، 10هورتن و هانت(اجتماعي واقع است  
  . جدول آمده استفاده شده است

   باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت-ب

گي مرتبط با جنسيت به آن دسته از عقايد اجتماعي و انتظارات و توقعات جامعه از زنـان و                   باورهاي فرهن 
 تا بدين طريـق بـه       استهاي مختلف     ها و نقش    مردان اشاره دارد كه در پي جدايي زنان و مردان در موقعيت           

  .بخشدهاي مختلف مشروعيت  ان در موقعيتهاي بين زنان و مرد نابرابري
در بيـان   » گرايـي   فردگرايـي و جمـع    «و  » گرايـي   گرايـي و خـاص      عـام «ريف متغيرهاي   از آنجا كه به تع    

  .شود چارچوب نظري پرداخته شد، لذا در اينجا از تعريف مجدد آنها خودداري مي
  )متغير وابسته تحقيق( اجتماعي - مشاركت اقتصادي - ج

و به عنـوان حالـت يـا    ) ركتعمل مشا(بايد بين مشاركت به عنوان عمل و تعهد     «شناسي    از منظر جامعه  
رساند و  مشاركت در معناي اول داشتن شركتي فعاالنه در گروه را مي. تميز قائل شد) امر شركت كردن(وضع 

شـتن سـهمي در هـستي    به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر دارد و در معناي دوم از تعلق گروهي خاص و دا    
  .)257: 1366بيرو،  (»دهد آن خبر مي

                                                           
1. Social and Economic Position 
2
. Wealth 

3
. Income 

4
. Occupation 

5. Education 
6
. Self Identification 

7
. Hereditary 

8. Group Participation 
9
. Recognition by Others 

10
 . Horton and Hunt 
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ركت اقتصادي عبارتست از فرايندي اثرگذار در توسعه روستايي كه منجر به تقسيم قـدرت و                در واقع مشا  
كـه بهبـود   شود به طـوري  خصوص زنان ميههاي پايين جامعه ب سازي فرصت براي رده منابع كمياب و فراهم 

  .شرايط آنها را در پي داشته باشد
ستايي مـورد مطالعـه، آن را از دو بعـد            اجتماعي زنان جامعه رو    -در سنجش وضعيت مشاركت اقتصادي      

  . فرهنگ مشاركتي-2 رفتار مشاركتي -1: ايم مورد آزمون قرار داده
ايم  جهت بررسي رفتار مشاركتي زنان روستايي سه شكل مشاركت را در جامعه مورد تحقيق مدنظر داشته

  .شود مي اطالقركت خانوادگيكه اصطالحاً به آنها مشاركت سنتي، مشاركت سازمان يافته و مشا
باشد كه به دليـل سـاختار    هاي انجام شده در روستا مي ها و همكاري منظور از مشاركت سنتي آن فعاليت    

انگيخته زنان را در طول زمان به انجام برخـي از             فرهنگي و معيشتي روستا به طور طبيعي و خود         -اجتماعي
هاي سنتي، ميزان مشاركت و فعاليت زنان در          تدر اين تحقيق منظور از مشارك     . كارها در روستا كشانده است    

  .استامور زراعي و باغداري، دامداري و پرورش طيور و صنايع دستي 
شــود كــه از طريــق  مــشاركت ســازمان يافتــه بــه آن شــكل از مــشاركت آزادانــه و آگاهانــه گفتــه مــي

تشكيل آن خواسـت اعـضاي      منشأ  . يابد  كنندگان و بدون نفوذ عوامل ديگر، پديد آمده و سازمان مي            مشاركت
الحـسنه،    هـاي قـرض     ها، صندوق   ها، شوراها، تعاوني    توان در انجمن    هاي اين مشاركت را مي      جلوه. گروه است 

  .مشاهده كرد... انتخابات و 
از قبيل تنظيم بودجه خانوار، (ها و كارهاي داخل خانه و خانواده  مشاركت خانوادگي به آن دسته از فعاليت  

 فرزندان، تحصيل فرزندان، اشتغال اعضاي خانوار، ازدواج فرزندان، خريـد پوشـاك، خريـد               نگهداري و تربيت  
اشاره دارد كه جهت حفظ و بقاي نظام خانواده و كاركردهاي ضروري ايـن              ) وسايل زندگي، انتخاب نام فرزند    

  .نهاد اجتماعي ضرورت دارد
 رواني فرد اشاره دارد كه باعث  -اي ذهني ه  گيري  ايشات و جهت  فرهنگ مشاركتي به آن دسته از تمايالت، گر       

  .شودهاي مختلف نيازمند به مشاركت مي آمادگي و قدرت پاسخگويي و حضور فرد در وضعيت
تمايل بـه   «،  »تقديرگرايي يا خردگرايي  «جهت سنجش درجة فرهنگ مشاركتي زنان روستايي از سه شاخص           

فـرد، اسـتفاده شـد و بـراي         » ي و اثربخـشي   يدود يا كارا  اعتقاد به خير مح   «و  » كار گروهي يا تمايل به كار فردي      
  . سؤاالتي طراحي شد، شاخص فرهنگ مشاركتي3گيري هر يك از اين  اندازه
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  اعتبار و روايي تحقيق
 تحقيـق   1در ابتدا پرسشنامه مقدماتي تهيه شد و با مشورت و استفاده از نظـرات صـاحبنظران اعتبـار صـوري                   

بدين ترتيب كه مقدار . تحقيق نيز بدست آمد) نظري( 3، اعتبار سازه2اده از تحليل عامليالبته بعداً با استف. بدست آمد
معنادار است و از طـرف ديگـر بـا توجـه بـه اينكـه                ) Sig=000/0( كه در سطح بااليي      )6/1057 (4آزمون بارتلت 

عـه متغيرهـا    تـوان نتيجـه گرفـت كـه مجمو         باشد،  مي   مي) با شدت قوي  ( در سطح بااليي     K.M.O5=79/0مقدار
تعيين شده مدل نظري دارند و به عبارت ديگر انطباق بـين تعريـف              ) هايشاخص(هاي  همبستگي بااليي با عامل   

  . مفهومي با تعريف عملياتي متغيرها برقرار است
 از ضريب آلفا براي بدست آوردن ميـزان پايـايي           6عنوان پيش آزمون  ه پرسشنامه ب  30البته بعد از تكميل     

هايي كه همبـستگي كمتـري داشـتند، اصـالح شـدند يـا        بدين ترتيب گويه. قيق استفاده شد هاي تح شاخص
هـايي نهـايي     هاي متناسب ديگري جايگزين آنها شدند و در نتيجه در مجموع ضـريب روايـي شـاخص                 گويه

  .7 بدست آمد74/0تحقيق 
  ها يافته

بيـشترين  .  سـال قـرار دارنـد   65 تـا  15بر طبق نتايج توصيفي، پاسخگويان مورد مطالعه بين گروه سني   
الزم به توضيح است كـه متغيرهـاي   .  است)34فراواني با (  سال 15-25درصد فراواني مربوط به گروه سني  

 فقط بـه  ادامههاي تحقيق ساخته شدند كه در    سازنده هر شاخص با يكديگر تركيب شده و در نهايت شاخص          
  :شود ها اشاره مي نتايج شاخص

 شاخص نهايي است كه در پژوهش حاضـر بـه عنـوان متغيـر            »ن روستايي استان زنجان   مشاركت زنا «ميزان  
براي ساخت ايـن شـاخص از دو شـاخص فرعـي بـه              . شودثر بر آن پرداخته مي    ؤوابسته مطرح بوده و به عوامل م      

اي ساخت  بر طور كه در باال توضيح داده شدههمان. استفاده گرديد» رفتار مشاركتي و فرهنگ مشاركتي«هاي  نام

                                                           
1
. Face Validity 

2
. Factor Analysis 

3
. Construct Validity 

4 .Bartletts 
5
. Kiaser-Meyer-Olkin 

6
 .Pre-test 

 .ها به تفكيك در اصل گزارش موجود استضريب پايايي هر يك از شاخص  -7
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هر يك از اين دو شاخص مذكور از چندين متغير استفاده شـد كـه تركيـب تمـامي آنهـا باعـث سـاخت شـاخص           
 از زنـان      درصـد  21دهد كـه در حـدود         اما نتايج حاصل در همين رابطه نشان مي       . شد» مشاركت زنان روستايي  «

يزان مشاركت بااليي بوده و در اين ميان  درصد داراي م25ميزان مشاركت كم يا پايين داشته و در مقابل در حدود 
  .اند  درصد تا حدي در امور مختلف مشاركت داشته53در حدود 

  
   توزيع درصد فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مشاركت)2(جدول 

  ميزان مشاركت زنان
  فرهنگ مشاركتي  رفتار مشاركتي

ان
ميز

مشاركت   
  سنتي

مشاركت 
  خانوادگي

مشاركت 
سازمان 
  يافته 

تمايل به   خرد گرايي  جمع
  كار گروهي

اعتقاد به 
  خير محدود 

  جمع 

  10  12  6/8  4/7  28  34  12  3/38  كم
  45  4/51  8/48  6/38  45  4/58  5/36  2/41  متوسط

  44  6/36  6/43  54  27  6/7  52  5/20  زياد
  100  100  100  100  100  100  100  100  جمع

  
، مشاركت سازمان يافته و مشاركت خـانوادگي        از تركيب مشاركت سنتي   » رفتار مشاركتي زنان  «شاخص  

دهـد   نتايج تحقيق نشان مي. باشد آنها تشكيل شده است كه در واقع ميزان عملي شدن رفتار پاسخگويان مي            
 درصـد داراي رفتـار   27 درصد از پاسخگويان در حد پايين بوده و در مقابـل در حـدود    28كه رفتار مشاركتي    

  .اند درصد در حد متوسطي داراي رفتار مشاركتي بوده45 ميان در حدود مشاركتي بااليي بوده و در اين
از » فرهنـگ مـشاركتي زنـان     «سازي توضيح داده شد براي سـاخت شـاخص            گونه كه در شاخص   همان

اعتقـاد بـه    «و  » تمايل به كار گروهي يا تمايل به كار فردي        «،  »تقديرگرايي يا خردگرايي  «تركيب متغيرهاي   
 10دهـد كـه در حـدود     ها نـشان مـي   نتايج حاصل از داده . استفاده گرديد » يي و اثربخشي  خير محدود يا كارا   

 درصـد داراي فرهنـگ      44درصد از پاسخگويان داراي فرهنگ مشاركتي پاييني بوده و در مقابـل در حـدود                
. اند  ه درصد در حد متوسطي داراي فرهنگ مشاركتي بود        45اند و در اين ميان در حدود          مشاركتي بااليي بوده  

  .باشد الزم به توضيح است كه فرهنگ مشاركت در واقع نشان از وجود بالقوه تمايل به مشاركت در افراد مي
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نتـايج  ) يعني ارجحيـت مـرد بـر زن و تابعيـت زن از مـرد              (در زمينه باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت        
به چنين باوري داشتند و در واقـع   درصد از پاسخگويان اعتقاد كمي  6در حدود   تنها  دهد كه     تحقيق نشان مي  

 درصد اعتقاد بااليي به باورهاي جنسيتي داشته و 38اند و در مقابل در حدود  معتقد به تابعيت زن از مرد نبوده
كردند كه زنان بايد از مردان اطاعت كنند و در موارد مختلف زندگي از آنها اجـازه بگيرنـد و در ايـن                         بيان مي 

   .اند حدي معتقد به باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت بوده ا درصد ت56ميان در حدود 
 درصـد از    50دهد كه در حـدود        نتايج تحقيق در مورد پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده زنان نشان مي           

 درصد داراي   7بوده و در مقابل تنها      ) تر از متوسط  پايين(پاسخگويان داراي پايگاه اقتصادي و اجتماعي پايين        
 درصد نيز به لحاظ پايگاه اقتـصادي و اجتمـاعي در            43اند و در حدود       اقتصادي و اجتماعي بااليي بوده    پايگاه  

  .اند وضعيت متوسط قرار داشته
دهد كه هرچه پايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان باال رود ميـزان مـشاركت آنهـا      آزمون فرضيات نشان مي   

  .رود نيز باال مي) 42/0(با نسبت متوسطي ) در ابعاد مختلف روي هم رفته(
) يعني اعتقاد به تفاوت زن و مـرد و تبعيـت زن از مـرد              (با باال رفتن باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت         

  .يابد كاهش مي) -12/0(فرهنگ مشاركتي زنان به نسبت ضعيفي 
زنـان  بيـشتر از    )  سال 45-65يعني  (گيري زنان بزرگسال      دهد كه ميزان تصميم     اما نتايج ديگر نشان مي    

  .باشد مي)  سال15-30يعني (و جوان )  سال31-45يعني (گروه سني ميانسال 
مشاركت در  (اي در بين زنان گروه سني مختلف در ارتباط با مشاركت سازمان يافته                تفاوت قابل مالحظه  

در بـين   يافتـه   وجود ندارد و به طور كلي ميزان مـشاركت سـازمان          ...) ها و بسيج و       ها، تعاوني   شوراها، انجمن 
  .باشد هاي سني مختلف پايين ميگروه

در بـين  ) مشاركت در زراعت، باغداري، دامداري، طيور و صـنايع دسـتي         (باالترين ميزان مشاركت سنتي     
  .شود ديده مي)  سال31-45(گروه سني ميانساالن 

) ال سـ  15-30(دهد كه ميزان تمايل به كـار گروهـي در بـين جوانـان                 نتايج حاصل از تحقيق نشان مي     
  .بيشتر از دو گروه سني ميانسال و بزرگسال است

در بين گـروه سـني بزرگـسال، بيـشتر از           ) باور به تبعيت زن از مرد     (باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت      
توان گفت كه باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت در بين جوانـان              پس مي . گروه سني جوان و ميانسال است     

  .شود بزرگسال و ميانسال ميتر از افراد  به تدريج كمرنگ
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  .استفرهنگ مشاركتي در بين گروه سني بزرگسال بيشتر از دو گروه سني جوان و ميانسال 
گرايـي، باورهـاي      گيري ارزشـي جمـع      جهت«دهد كه چهار متغير       نتايج حاصل از تحليل مسير نشان مي      

معرفي شده، بر متغير    »  اجتماعي گرايي، پايگاه اقتصادي و     گيري ارزشي عام    فرهنگي مرتبط با جنسيت، جهت    
الزم به توضيح است كه پايگاه اقتصادي و اجتمـاعي          . اند  تأثير داشته » مشاركت زنان روستايي  «وابسته يعني   

، بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت آنهـا داشـته اسـت، بعـد از آن متغيـر                   )62/0با ضريب رگرسيوني    (زنان  
» گرايي  گيري ارزشي جمع    روحيه جهت «،  )18/0با ضريب رگرسيوني    (» گرايي  گيري ارزشي عام    روحيه جهت «
» مشاركت زنان «به ترتيب بر متغير     ) -09/0با ضريب   (باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت      ) 10/0با ضريب   (

باشد كه تمامي متغيرهاي مذكور مستقل به غير از متغير باورهاي فرهنگي              الزم به توضيح مي   . اند  تأثير داشته 
به خاطر ضريب رگرسيوني مثبت، تأثير فزاينده بر متغيـر وابـسته   ) باور به تبعيت زن از مرد (با جنسيت   مرتبط  
امـا بـا    . رود  داشته يعني با افزايش هر يك از آنها ميزان مشاركت زنان نيـز بـاال مـي                » مشاركت زنان «يعني  

اركت زنـان كـاهش     ميـزان مـش   ) بخـاطر ضـريب منفـي آن      (افزايش باورهاي فرهنگي مرتبط بـا جنـسيت،         
» گرايـي   گيري ارزشي عـام     جهت«و  » پايگاه اقتصادي و اجتماعي   «الزم به توضيح است كه دو متغير        .يابد  مي

و » باورهاي فرهنگي مرتبط بـا جنـسيت      «واسطه متغيرهاي وابسته مياني يعني      هعالوه بر تأثيرات مستقيم، ب    
اما در كل بـا توجـه بـه         . تأثير دارند ) اركت زنان مش(بر متغير وابسته نهايي     » گرايي  گيري ارزشي جمع    جهت«

توانـد بـر ميـزان        توان گفت كه پايگاه اقتصادي و اجتماعي از جمله متغيرهاي كليدي است كه مـي                نتايج مي 
زيرا با باال رفتن هر واحد بر پايگـاه اقتـصادي و اجتمـاعي              . اي داشته باشد    مشاركت زنان تأثير قابل مالحظه    

 رفـتن پايگـاه اقتـصادي و        بر ميزان مشاركت آنها افزوده مي شود و از طرف ديگر بـاال             63/0زنان با ضريب    
هنده متغير باورها بر ، و با توجه به تأثير كا يابدنگي مرتبط با جنسيت كاهش مي     ، ميزان باورهاي فره   اجتماعي

  .، كاهش آن باعث افزايش مشاركت زنان مي شودروي مشاركت
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  گيري نتيجه

براي ارائه پيشنهادها در ابتدا الزم است كه به چند نكته كليدي حاصل از نتايج تئوريك و تجربي تحقيق                
  :تأكيد داشته باشيم

مـشاركت  ... دهد كه زنان در كارهاي يدي كشاورزي و باغداري و              نتايج تجربي اين تحقيق نشان مي      -
گيـري پـاييني      اي عمـده و اساسـي خـانواده قـدرت تـصميم           داشته ولي در امور فروش محصوالت و خريده       

  .اند داشته
گيري و بـاور بـه تبعيـت زن از            يعني برتري مرد بر زن در تصميم      ( باورهاي فرهنگي مرتبط با جنسيت       -
 و همين نتيجه با توجه به نظـر كـالينز و چفـز نـشان     مورد مطالعه نسبتاً باالستدر ميان زنان روستايي    ) مرد

ميزان 
  مشاركت 

باورهاي
  فرهنگي 

مرتبط با جنسيت

گراييجمع

 گرايي عام

پايگاه اقتصادي و 
 اجتماعي

10/0 

19/0- 

62/0 

38/0 

10/0- 

10/0 

09/0- 

70/0=2e

78/0=2e)تبيين نشده( 

۵۲/۰=۲e 
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گيري و اجرا برخوردار نيستند و در اين زمينـه نيـز از             زنان روستايي از استقالل چنداني در تصميم      دهد كه   مي
  .اعتماد به نفس پاييني برخوردارند

بر طبق نظر   ( و همين نتيجه     يستگرايي در بين زنان مورد مطالعه چندان باال ن        گيري ارزشي عام   جهت -
    .اند و جو حاكم بر جامعه سنتي فاصله نگرفتهدهد كه زنان چندان از فضانشان مي) پارسونز

اي براي باال رفتن مشاركت زنـان در امـور مختلـف              توان گفت موانع عمده     پس با توجه به موارد باال مي      
توان به موانع آموزشي و پايين بودن سطح سواد زنان اشاره كرد زيـرا عمـدتاً روسـتاها           وجود دارد از جمله مي    
باشـند از ايـن رو بعـضي از     و راهنمايي بوده و داراي مدارس در سطح دبيرسـتان نمـي  داراي مدارس ابتدايي    

ها به لحاظ وجود برخي سنن و اعتقادات اجتماعي و فرهنگي اجازه رفتن به شهر براي ادامه تحـصيل                     خانواده
را مشاركت زنان  زيبر سر راه دارندبه لحاظ اداري و سياسي نيز زنان موانع مختلفي . دهند شان نميبه دختران
نتـايج  . سـت هـا بـا موانـع مختلفـي روبرو          ها و پروژه  ريزيريزي، اجرا و ارزيابي برنامه      گيري، برنامه   در تصميم 

هايي مشاركت بااليي داشته و در مقابـل در حـدود    از زنان در چنين فعاليت% 8دهد كه تنها   تحقيق نشان مي  
  .اند مشاركت بسيار پاييني در اين امور داشته% 34

  پيشنهادات

  و» اجتمـاعي -فرهنگي«، »شيآموز« به حذف موانع     الزم است  توان گفت كه    با توجه به توضيحات باال مي     
  :توان پيشنهادات زير را بيان كرد از اين رو مي. پرداخت»  ساختاري-اداري«

 زيـرا وجـود   )هاي زنـان  ها و انجمن الب تعاونيويژه در ق به(هاي زنان روستايي      ايجاد و تقويت تشكل    -1
  .شودي باعث گسترش مشاركت اجتماعي و اقتصادي آنها مييهاچنين تشكل

 ابـرازي و خـود     ها و باورهاي سنتي نسبت به زنان و تقويت حس اعتماد به نفس، خـود                 تغيير ذهنيت  -2
  .اتكائي جهت شكوفاسازي امكانات و استعدادهاي نهفته آنان

. انش و بينش زنان روستايي و ارايه خدمات فرهنگي به آنـان            مبارزه با كم سوادي، باال بردن سطح د        -3
  .عنوان يكي از متغيرهاي پايگاه اجتماعي تأثير بااليي در افزايش مشاركت زنان داردهزيرا ميزان تحصيالت ب
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ريـزي توسـعه روسـتايي بايـد از تمركزگرايـي و بـاور صـرف بـه مـردان پرهيـز نمـوده و                            در برنامه  -4
كه از زنان طوريهب. منتقل نمودتر با مشاركت زنان هر منطقه همراه با مردان  سطوح پائين گيري را به      تصميم

  .دعوت به عمل آيد... ها و  هاي عمراني روستاها، شوراها، انجمن در برنامه
 ايجاد تسهيالت الزم براي مشاركت زنان در كليه سطوح مديريتي توسـط دولتمـردان، بـا توجـه بـه                 -5

  .ر كه براي هر فرد حق شركت در اداره كشور را قائل استاعالميه حقوق بش
زيرا با توجه به نتايج ايـن تحقيـق، اكثـر كارهـاي             ( جلب همكاري و شراكت مرد در انجام امور خانه           -6

 مردان  بنابراين ؛باشند جزو وظايف زنان است      ها و طيوري كه در آغل منزل مي       خانه به همراه رسيدگي به دام     
  ).ها را داشته باشند ك كنند تا آنها نيز بتوانند فرصت شركت در ساير فعاليتبايد به آنها كم

رزي و  مبارزه با فقر اقتصادي و اجتماعي زنان و ارزش بخشي به كار و توليـد آنـان در بخـش كـشاو            -7
 اين   و از  باشد ، با توجه به اين نكته كه در روستاها چهره فقر بيشتر زنانه مي             هاي اقتصادي جامعه  ساير بخش 

  . ثر باشدؤتواند در افزايش مشاركت زنان مطور مستقيم و با ضريب بااليي ميهرو باال رفتن پايگاه اقتصادي ب
هاي آموزشي كار آفريني      ريزي براي زنان روستايي از طريق برگزاري كارگاه            توجه به آموزش و برنامه     -8

  .   زاو مهارت
تـوان  عنوان نيمي از اعضاي جامعه، كه در اين خـصوص مـي           ه توانا شدن زنان در مقايسه با مردان ب        -9

 :موارد زير را بيان داشت

  :توان پيشنهاد نمودبدين ترتيب با توجه به مباني نظري در خصوص توانمند سازي زنان موارد زير را مي
  كننده تواناسازي زنانعوامل تسهيل  توانا شدن براي يك زن

  زا و برآورد مثبت از خود در امور و مسائل مختلفآموزش مهارت  شخص احساس قوي از توانايي يك كار م-1
  تمايل قوي براي توانمندشدن   احساس كنترل و تسلط بر زندگي شخصي-2
  هاي بالقوه خودآگاهي از توانايي  شدن از نقاط ضعف و قوت خود آگاه -3
  كسب اعتماد به نفس  هاي شخصيها و نگرش آگاه شدن از ارزش-4
  ايجاد عالقه و اشتياق  طمينان از توان شخصي براي رسيدن به هدف ا-5
  »داشتن توانستن و اظهار«به وجود آمدن روحيه   »رضايت از زندگي« و »حق رهبري« داشتن-6
  تغيير نگرش و قضاوت جامعه نسبت به زنان    فعاليت برابر با مرد در عرصه اجتماع و اقتصاد -7
  موزش مهارت زندگي آ   انطباق بيشتر با محيط -8
هـاي حمـايتي و     هـاي الزم از طـرف سـازمان       وجود حمايت    پايداري نظام خانواده و جامعه  -9

برخورداري از  سهم و فرصت برابر با مردان سرپرست خانوار           
  در استفاده از انواع تسهيالت 
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