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چکیده
ارتقای حضوور زنوان درفعالیوتهوای اجتمواعی اقتصوادی و برنامو ریويی جهوت گسوتر
بویژه در زمین های اقتصوادی شوريی الزم بورای توسوع پایودار اسوت ایو

مشوارتت آنوان

امور در نوواحی روسوتایی تو

زنوان در آن از دیربواز و بو يورسونتی درتارهوای اقتصوادی خوانواده مشوارتت داشوت انود ازضورور
بیشتری برخورداراسوت اموا بوا وجوود اینکو زنوان روسوتایی عوووه برامورخانو داری همسورداری وتربیوت
فرزنودان دربسویاری از فعالیوتهوای اجتمواعی و اقتصوادی روسوتا نیوي سوهی انود از جایگواه و رتبو خوا
اجتموواعی و اقتصووادی در جامعوو ی روسووتایی برخوووردار نیسووتند .همچنووی ملالعووا
موقعیت اقتصادی – اجتمواعی آنوان روور

گرفتو اسوت لو ا بوا توجو بو ضورور

میوودودی در مووورد
پوژوه

توریفی – تیلیلوی در جهوت تیلیول وضوعیت اجتمواعی – اقتصوادی زنوان روسوتایی روور

ایو

ملالعو

گرفوت نمونو

آموواری ایو تیقیووع را تعووداد  301نفوور از زنووان روسووتای تهریووي شهرسووتان ترمانشوواه بووا اسووتفاده از جوودو
ترجسووی مورگووان و بووا رو

نمونوو گیووری سوواده تصووادفی تشووکیل دادنوود ( )N=472نتووایح حاروول از

نشووان داد ت و  69/4درروود زنووان روسووتایی از موقعیووت اجتموواعی – اقتصووادی پووایی و متوسوولی

پووژوه

برخوووردار بوووده و تنهووا  1/6درروود زنووان روسووتایی مووورد ملالع و از وضووعیت اجتموواعی -اقتصووادی بوواالیی
برخوردار هستند نتوایح حارول از رگرسویون لوجیوت نیوي نشوان داد تو از میوان متریرهوای درن ور گرفتو
شووده بوورای بهبووود وضووعیت اجتموواعی -اقتصووادی زنووان متریرهووای میوويان تیصوویو
نگوور

تیوور

اجتموواعی و

برابووری جنسوویتی دارای توواثیر معنوواداری بوور ارتقووای ضووعیت اجتموواعی -اقتصووادی زنووان روسووتایی

میباشند
واژههای تلیدی :وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،زنان روستایی ،توسعهی انسانی ،رگرسیون لوجیت.

 1دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز"نویسنده مسئول" @yahoo.com
 2دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 3استادیار ترویج و توسعه روستایی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 4کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه
 5کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه
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مقدم و بررسی منابع

امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه و پیشرفت کشورها ،بویژه کشورهای درحاال رشاد
بر هیچ کس پوشیده نیست .بناا باه اعتقااد کارشناساان مختلا ،،پایش شار دساتیابی باه توساعه روساتایی ها،،
بهرهگیری بهینه ازمنابع انسانی است .بطوری که ،منابع انساانی فعاال در اماور اجتمااعی و اقتصاادی سابع تساریع
فرآیند توسعه و دستیابی به توسعه همه جانبه خواهند شد .بنابراین ،بایاد باه اهمیات نقاش زناان و ماردان در جامعاه
بهصورت یکسان نگریسته شود و تبعیضهای جنسیتی مختل کنناده حواور زناان در اجتماعاات مختلا ،برداشاته
شود .بهطور کلی ،با وجود موانع متعدد جهت حوور زناان در فعالیاتهاای اجتمااعی و اقتصاادی بنمار مایرساد
حوور زنان شهری در فعالیتهای توسعهای بیشتر بوده و روز بروز در حال بهبود و گساترش اسات .در حاالیکاه،
نقش زنان روستایی در فعالیتهای مه ،اقتصادی و اجتماعی بسیار کمرنگ میباشاد .ضامنا ،،ایان زناان ناه تنهاا از
موقعیت اجتماعی و اقتصادی شایسته برخودار نیستند ،بلکه وضعیت آنان در طراحی بسیاری از فعالیتهاای توساعه
نادیده گرفته مایشاود .ایان در حال یسات کاه زناان روساتایی قشاری زحماتکش و ضاعی ،هساتند کاه عا وه بار
همسرداری ،پرورش فرزندان و مدیریت زندگی ،حدود چهل درصد از فعالیاتهاای کشااورزی و ناود درصاد از
 .)Mirzai,بنابراین ،توجاه باه وضاعیت اجتمااعی و

فعالیتهای مربو به صنایع دستی را نیز به عهده دارند (

اقتصادی زنان روستایی و ت ش در جهت بهبود آن ،نه تنها سبع پایاداری بیشاتر بنیااد خاانواده شاده ،بلکاه بهباود
وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستا و به دنبال آن استحکام بیشتر بنیانهای اجتمااعی و اقتصاادی جامعاه را بادنبال
خواهد داشت .لذا ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت اجتماعی -اقتصاادی زناان روساتایی و بررسای عوامال
مؤثر بر بهبود آن صورت گرفت .دستاوردهای حاصال از ایان پاژوهش باه برناماهریازان توساعه روساتایی کما
مینماید که در برنامههای توسعه بیش از پیش به وضعیت و شکاف موجود بین زنان و مردان در روستا توجه کرده
و با ارائه برنامههایی در جهت رفع این شکاف و بهبود وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان روساتایی گاامی متبات و
مؤثر بردارند.
اکتر نمریه پردازان توسعه معتقدند که مناابع انساانی هار جامعاهای عامال تعیاین کنناده خصوصایت و روناد
توسعهی اجتماعی و اقتصادی آن جامعه است .بهعنوان نیمی از منابع انسانی ،زنان نه تنها موضوع و هادف هار ناوع
توسعهای هستند ،بلکه عامل پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار میآیناد( Azami & Soroush

 .)mehr,زنان روستایی به عنوان بخش عماده ای از جمعیات زناان ،یکای از عوامال میار مشاهود در اقتصااد
کشاورزی و همچنین نیروی عمده برای تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و افازایش هرچاه بیشاتر
تولیدات مواد مذایی هستند .بکار گیری صحیح و مطلوب از این منبع مه ،،نه تنها نیل به اهداف توسعه را آسانتار
میکند ،بلکه از نمر تحقق هدفهای توزیع عادالنهتر درآمدها و افزایش رفاه و سطح زندگی خانوادههاا تاثثیرات
متبتی ایجاد خواهد کرد(

 .)Ravad Rad,اما بخش اعم ،کار هاای انجاام شاده توساا زناان روساتایی نهفتاه

مانده و به حساب نمیآید .در نتیجه ،آنان از برنامههای توسعهی روستایی محروم ماندهاناد و تنهاا اماور مرباو باه
مراقبت از بچهها ،تغذیه و میره به ایشان نسبت داده شده است .این مسثله باعث گردیده تا طراحاان و برناماه ریازان
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از پتانسیل خاص زنان روستایی مفلت نمایند (

 )Falkingham & Namazie ,و عدم توجه به این مه ،منجار
 .)Jamshidi,عا وهبار ایان ،عقاع نشاینی جواماع

به شکست و ناکارآمد شدن برنامههای توسعه مایشاود (

روساتایی نساابت بااه جواماع شااهری در رونااد توساعه ،مشااک ت موجااود را باه گونااهای فزاینااده دامان ماایزنااد و
چالشهایی را در برابر نقش زنان در جامعاهی روساتایی ایجااد مایکناد (

 .)Akhund Ghahroudi,ایان در

حالی است که توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی و رفاع مواناع گونااگون بار سار راه گساترش
فعالیت زنان روستایی از جمله الزامات در مسیر توسعه روساتایی مایباشاد .همچناین ،بهباود وضاعیت اجتمااعی و
اقتصادی زنان روستایی به عنوان عامل کلیدی جهت دستیابی به توسعهی پایدار تلقی شده و نقش مهمی در ارتقای
منزلت خانوار ،افزایش سطح رفااه خاانواده ،افازایش بهارهوری فعالیاتهاا و عااملی جهات کااهش شاکاف میاان
خانوادههای شهری و روستایی و جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها خواهد شد .با این حال متثسفانه در ماورد
موقعیت اقتصادی و اشتغال زناان روساتایی در ایاران مطالعاات معادودی انجاام شاده اسات کاه آن ها ،املاع باه
مشااارکت زنااان روسااتایی در فعالیااتهااای اقتصااادی و عواماال مااؤثر باار اشااتغال زنااان روسااتای اختصاااص داشااته
 .)Khajeh Nouri & Hatami,لذا ،با توجه به ضرورت پژوهش ،هدف تحقیق حاضر تعیاین وضاعیت

است(

اجتماعی -اقتصادی زنان روستایی و تعیین عوامل موثر بر بهبود آن میباشد .دستیابی به این اهداف از طریق پاساخ
به سواالت زیر میسر میگردد:
 .1ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی زنان روستایی کدامند؟
 .2وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان روستایی در جوامع روستایی چگونه است؟
 .3عوامل مؤثر در جهت بهبود وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان روستایی کدامند؟
پایگاه اقتصادی– اجتماعی شاخص ترکیبی میباشد که تجربهی کاری و موقعیت اجتماعی و اقتصاادی فارد
را نسبت به دیگر افراد جامعه بیان میدارد و برای سانجش آن راههاای مختلفای وجاود دارد کاه از جملاه آنهاا،
شاخصهای مستقی ،و میر مساتقی،اناد(

 .)Falkingham & Namazie,شااخصهاای مساتقی ،شاامل میازان

درآمد ماهانه ،میزان تحصی ت و نوع شغل افراد در جامعه است که از شاخصهای قدیمی برای سنجش وضعیت
اقتصادی -اجتماعی افراد به شامار مایآیناد و میازان دارایایهاای تحات مالکیات افاراد ،ازجملاه شااخصهاای
میرمستقی ،و جدید است که در مطالعاات توساعه و سانجش سا متی افاراد باه کاار مایرود (
درآمد ماهیانه به مجموع دریافتی در طول ی
میشود (

دوره (معموأل ی

.)Marmot,

ماه) به ازای انجام فعالیت اقتصادی معین اط ق

 .)Deaton,میزان تحصی ت به معنی تعداد سالهایی است کاه افاراد تحات آماوزش رسامی قارار

گرفتهاند .این متغیر درکسع نوع شغل افاراد درجامعاه و میازان درآماد ماهیاناه افاراد نقاش مهمای ایفاا مایکناد
(

 .)Miech & Hauser,شغل ،حرفهای اقتصادی است که افراد در بیشتر عمر خود بادان مشاغولند و در قباال
.)Nordstorm et al.,

ارائه خدمات و یا کاال مبلغی معین دریافت میکنند (

متغیرهایی که برای سنجش شاخص داراییهای افراد به کار میروند بسیار متنوعاند و مواردی از قبیل زمین
زراعی ،منزل مسکونی ،کارگاه تولیدی ،ماشین و مانند آن را در بر میگیرند .این متغیرهاا بارای روساتا نشاینان و
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شهر نشینان و برای زنان و مردان جداگانه به کارگرفته میشوند .به عنوان متال ،متغیر زمین زراعی بارای سانجش
وضعیت اقتصادی -اجتماعی روستاییان بسیار مناسعتر از میزان داراییها بر منابع تولیادی دیگار متغیرهاا باهشامار
.)Lindelow,

میآید (

عوامل فرهنگی به علت گستردگی ،میتواند به اشکال مختل ،،در آداب و رساوم ،ارزشهاا و هنجارهاای
جامعه و مذهع و بینش افراد نمود پیدا کند و مانعی برای مشارکت گسترده زنان در صاحنههاای مختلا ،جامعاه
محسوب شود (

 .)Fakhraee,به گونهای که ه ،اکنون ،مشارکت زنان در قدرت سیاسی و اجتماعی جنباهی

توسعهای ندارد ،زنان در تصمی،گیریها نقش ندارند .آنان ،در هماهی رأیگیاریهاا مشاارکت مایکنناد ،اماا در
سازمانهای مدیریتی (شوراهای روستایی و دهیاریها) حوور ندارند .ع وه بر این ،آنها در نهادهای تولیدی نیاز
مایبند(

 .)Afrakhteh,در نتیجه میتوان گفت ،مشارکت روستاییان از نوع مشارکت توسعهای نبوده و بیشاتر

جنبه مشارکت ابزاری دارد (

)Papoly Yazdi & Ebrahimi,

روند توجه به زنان در فرآیند توسعه
هرچند ،الزام مشارکت اقتصادی – اجتماعی مولد ،آگاهانه و داوطلبانه زنان در برنامههای توسعه در تااریخ تکامال
و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است (

 )Sabet Ghadam,اما ،تا قبل ازدههی  1361نقش زناان

در توسعه چندان مورد م حمه قرار نمیگرفت و در دساتیابی باه شااخصهاای توساعه ،زناان مالباا ،از محادودیت
بیشتری رنج میبرند .از سال  1391توجهات جهانی و پروژههای تحقیقاتی به سمت زنان جلع گردید ( Aleagha,

) .اع م سال  1395به عنوان «سال جهانی زن و ه،چنین کنفارانس جهاانی «اصا حات کشااورزی و توساعه
روستایی »1در سال ( )1393توجه جهانینان را به نقش انکارناپذیر زن در فرآیند توساعه جلاع نماود .هادف اصالی
این دو رخداد جهانی ،پشتیبانی از زنان روستایی به عنوان »تولیدکنندگان» و اولویت خاص آنهاا در دسترسای باه
منابع تولید ،بخصوص تکنولوژیهایی که بتوانند از حج ،کار آنان کاسته و بر بهرهوری آنها بیافزاید ،باود .بعا وه
در این سالها ،مشارکت زنان روستایی به صورت برابر در روند توسعه روستایی مشارکت اع م شد .ضامنا ،،توجاه
به ابعادی مانند برابری در وضعیت قانونی ،دسترسی به مناابع روساتایی و خادمات ،فرصات مسااوی در آماوزش و
اشتغال ،گردآوری اط عات در مورد زنان روستایی و حمایت از تشکلها و در پای آن اعا م «دهاه زن» از ساوی
سازمان ملل ،انگیزههای الزم را در سازمانهای بین المللی برای رفع تبعیض از زنان بوجاود آورد ( Saleh nasab,

) ،با همه این اوصاف ،گزارش بررسی جهانی سال ( )1394نشان میدهد که تا پیش از این تاریخ هیچ کشور
ک،تر توسعه یافته ای در برنامه توسعه بخش کشاورزی خود ،زناان روساتایی را در نمار نداشاته اسات ،اماا از ساال
( ،)1395تغییرات اساسی در این دسته از کشورها رخ داده است.
سااازمان خواروبااار و کشاااورزی 1در نااود و چهااارمین نشساات خااود در نااوامبر ( )1399باارای حوااور
فعااال زنااان روسااتایی و مشااارکت آنااان در توسااعه ،یاا

برنامااه کااار طاارح کاارد و بااه کشااورهای در حااال

توساعه توصایه نمااود .در ایاان زمااان برخای از کشااورها ،ماننااد :برزیال ،پاارو و کاسااتاریکا بااا پشااتیبانیهااای مااالی
1
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 .(Aftakhar,بااا

سااازمان خواروبااار و کشاااورزی ،برنامااه ملاای باارای زنااان روسااتایی خااود تهیااه کردنااد)

همااهی ایاان پیشاارفتهاااا ماایتاااوان گفاات ،هناااوز در رهاان بسااایاری از طراحااان سیاساااتهااای توساااعهی
کشاورزی این فرض نادرست وجود دارد که کشاورزان وکارگران روستایی املع مرد هستند.

در ایااران نیااز ،بهبااود وضااعیت اجتماااعی واقتصااادی زنااان وارتقااای شاااخصهااای آنهااا در فرآینااد
توسااعهی روسااتایی در افااق 21ساااله چشاا ،انااداز توسااعهی کشااور از جملااه اهااداف و سیاسااتهااای کلاای
 .(Sabet Ghadam,بااا ایاان حااال ماننااد بساایاری از جوامااع در حااال توسااعه ،هنااوز تعااادل

ماایباشااد)

مطلااوب و قاباال قبااولی در ایاان اماار و اسااتفاده متعااادل از فرصااتهااای مشااارکت و بااروز خ قیاات و اسااتعدادها
برقرار نشدهاست)

.(Management and Planning Organization,

در بیشااتر جوامااع روسااتایی ،زمااین مهاا،تاارین وساایله تولیااد اساات و کنتاارل باار زمااین و همااه متعلقااات آن،
علاات عمااده اسااتق ل اقتصااادی اساات کااه ایاان خااود بساایاری از روابااا را باه وجااود ماایآورد و ازجملااه اینکااه
قاادرت چانااه زناای را باااال ماای-باارد .بنااابراین ،داشااتن حتاای ی ا

قطعااه زمااین کوچ ا

اهمیاات حیاااتی دارد.

زنااان بااه علاات نداشااتن کنتاارل باار حقااوق زمااین ،همااواره در مااورد درآمااد و جایگاااه در جامعااه وابسااته بااه
مااردان هسااتند و چااون دسترساای بااه اعتبااار و دیگاار خاادمات عموماا ،بااه طااور مسااتقی ،در ارتبااا بااا دسترساای بااه
زمااین اساات ،زنااان بااا طیاا ،وساایعی از محاادودیت در ارضااای نقااشهایشااان بااه عنااوان تولیدکننااده مواجااه ماای
شوند .تاثثیر ایان محادودیت دسترسای باه زماین ایان اسات کاه زناان در زمیناه درآماد و پایگااه خاود باه ماردان
وابسااتهانااد .همچنااین عاادم کنتاارل زنااان برکااار و درآمدشااان دومااین عاماال مهاا ،در زمینااه مشااارکت زنااان
روسااتایی اساات)

 .(Zobeidan,تحلیاال فعالیااتهااای اقتصاااد زنااان روسااتایی شهرسااتان اصاافهان نشااان
بااه اقتصاااد خااانواده و داشااتن اشااتغال البتااه در کنااار

داد ،انگیاازههااای اقتصااادی چااون کسااع درآمااد ،کم ا

فرصااتهااای فعالیاات در وضااع موجااود و نماار همساار و خااانواده ،بااه ترتیااع مهاا،تاارین شاااخصهااای مااؤثر در
فعالیت اقتصادی زنان این روستا است(

.)Nouri & Nourmohammadi,

بررسی پایگاه اجتماعی -اقتصادی زنان شهرستان همدان و عوامل مؤثر بر ه ،نشان داد 36/3 ،درصد زنان در
پایگاه پایین 55/3 ،در پایگاه متوسا و  9/9درصد در سطح باالیی از پایگاه اقتصاادی -اجتمااعی قارار داشاته و از
میان متغیرهای مستقل تحقیق ،بیشترین اثر متبت مربو به متغیار مشاارکت اقتصاادی باوده اسات .باه طاوری کاه
افزایشی ی

درصدی در میزان این شاخص ،منجر  1/499درصدی در احتمال بهبود پایگاه اقتصاادی  -اجتمااعی

زنان خواهد شد )

.(Soroush Mehr et al.,پژوهش نوری و مفاری(

 )Nouri & Gafari,نیز نشان داد

که وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان روستایی استان چهارمحال بختیاری از سویی تحت تثثیر سااختارهای مکاانی
فوایی قرار دارد و از سویی دیگر با عواملی چون میزان برخورداری از مهارتهای عمومی و دسترسی یا کنترل بر
منابع و عوامل تولید مرتبا است .از این رو ،از دیدگاه آنان ارتقاء سطح تحصی ت ،برگازاری دورههاای مختلا،
آموزشی-ترویجی ،فراه ،ساختن زمینه افزایش دسترسی ،کنترل و تمل

زنان روستایی بر مناابع و عوامال تولیاد،

میتواند در زمینه ارتقاء وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی مؤثر واقاع گاردد .در تعهادات باین المللای ،از
جمله دستورکار  ،21مواردی همچون شناخت نقش زنان ،دسترسی و کنترل بر منابع ،فقرزدایی از زنان باا آماوزش

5

سال دوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 9314

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

و کار و ساازماندهی و قدرتمناد کاردن آنهاا باه عناوان عوامال ماؤثر در تحکای ،وضاعیت زناان برشامرده شاده
است)

.(WEDO,

علیرم ،محدودیتهای اقتصادی،محدودیتهای فرهنگی و سانتی و مواناع اجتمااعی همچاون پاایین باودن
سطح سواد ،تبعیض جنسیتی ،دسترسی محدود زنان در مکانیس ،قدرت و تصامی،گیاری ،مایتوانناد دالیلای بارای
ضع ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی زنان روستایی محسوب شوند .نصیری و همکاران(

 )Nasiri et al.,نیاز

عامل اساسی وضع نامطلوب زنان را در نمام اقتصادی ،موقعیت پایین آنها در نمام اجتماعی و فرهنگی مایداناد و
سلطهی مردان و تبعیت زنان را ویژگی پایدار تمامی جوامع مایپندارناد .تفااوت فااحش میاان جامعاهی شاهری و
روستایی گویای این مطلع است که در جامعهی روساتایی بسایاری از نقاشهاای سانتی از ساوی جامعاه باه زناان
تحمیل شده است .
خباز زاده (

 ) (Khabaz zadeh,نیز معتقد است ،ه،اکنون زنان ساکن در اکتر مناطق روستایی کشاور،

در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مشارکت نمیکنند .برخی از این دالیل عبارتند از :ارزشهای حاک ،بر جوامع
روستایی ،آداب و رسوم سنتی و تااریخی ،بافات مردسااالری جامعاه و تعصابات خاانوادگی باه صاورت موافقات
نکردن پدر یا همسر با حوور زنان ،عدم تمایل به از دست دادن نیروی کار منزل ،دسترسی پایین زنان به اعتباارات
و تسهی ت نهادها و عوامل تولید و عدم دسترسی مناسع به کانالهای دستیابی اط عاات .در نهایات ،هماهی ایان
عوامل سبع گردیده که زنان درجامعهی سنتی ایران ،تابع سنتهای رایاج و فرهناگهاای محلای شاوند .بار ایان
اساس بهبود خدمات اجتماعی زنان در حوزههایی مانند آموزش ،بهداشت ،گسترش و توسعه شبکههاای حماایتی،
تومین مشارکت فعال و مؤثر زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ،یکی از رویکردهای اصلی بهبود وضاعیت
اقتصادیاجتماعی زنان روستایی می-باشد که در بسیاری از مطالعات مورد تثکید قرار گرفته است.

از سویی دیگر ،بسیاری از مطالعات که به منمور بررسی تثثیر نگرش مردان نسبت باه نقاش زناان در جامعاه
انجام شده ،نقش مه ،این متغیر را مورد تثکید قرار میدهند)

; Lahsaee zadeh et al.,

.(Izadpanah,

برخی از محققان بهبود وضعیت زنان را وابسته به نگرش مردان ،میدانناد .از دیادگاه آناان قادرت زناان باه میازان
زیادی وابسته به خانواده میباشد و سیاستها برای تعیین موقعیت بهتر زنان بر اساس تغییر نگرش مردان و حمایات
از زنان در تمام سطوح میباشد)

.(Mansourabadi & Karamy,

زنان به دلیل وضعیت فیزیولوژیکی و زیستی ،نسبت به مردان موقعیت متفاوتی دارند .این تفااوت باه تفااوت
در وضعیت اقتصادی -اجتماعی این دو گروه منجر شده است .به نحاوی کاه ایان برداشات و نگارش در جامعاهی
سنتی وجود دارد که مردان از زنان ،چه در زمینههاای جسامی و چاه در زمیناهی اساتعدادها ،روحیاات و تفکارات
توانمندتر هستتند .بر این اسااس ،در کال نماام اجتمااعی ،نقاش زن در حفان نماام خاانوادگی و تربیات فرزنادان
محدود شده است .

آلآقااا (

 )Aleagha,بیااان ماایدارد ،زنااان روسااتایی فرصاات اشااتغال فااردی خصوصااا ،اشااتغاالت

میرکشاورزی را به دلیل فرسودگی جسامی ناشای از کهولات سان و یاا بیمااری کاه بیشاتر ناشای از ساختی کاار
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کشاورزی است از دست میدهند .بنابراین ناه تنهاا در شارایا بحرانای اقتصاادی آنهاا قاادر باه گساترش درآماد
خویش از طریق مشامل درآمدزا نمیباشند ،بلکه با ازدیاد بیکاری اشتغال سابق خود را نیز از دست میدهند.

مواد و رو ها

پژوهش حاضر از نمر ماهیت کمی ،از نمر نوع کنترل متغیرها ،از نوع میر آزمایشی و از نمر هدف از نوع پژوهش
های کاربردی محسوب میشود .جامعه آماری این پژوهش توصیفی و پیمایشی را زنان روستای کهریاز شهرساتان
کرمانشاه تشکیل دادند .محاسبه حج ،نموناه از میاان زناان روساتایی  ،باا اساتفاده از جادول کرجسای و مورگاان
( )1391و روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت( n=113و  .(N=294ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامهای شامل
بررسی وضعیت اجتماعی– اقتصادی زنان روستایی بود که در طراحی آن از شاخص ترکیبی )

 (Marmot,و

 (Falkingham & Namazie,الهام گرفته شد .برای ساخت این شاخص ترکیبی ،از متغیرهایی مانند میزان

)

درآمد ماهانه ،میزان تحصی ت و نوع شغل افراد مورد مطالعه ،نوع ام ک و سرمایه های تحت تملا

 ،مشاارکت

در تصمی ،گیری های مربو به خانواده ،مشارکت در تصمی ،گیریهای مربو به امور روستا ،میازان پاس اناداز
زنان جامعه مورد مطالعه ،باور توانمندی های اجتماعی فارد توساا خاانواده ،بااور توانمنادی هاای اقتصاادی فارد
توسا جامعه روستایی ،تجرباه سارمایه گاذاری مساتقل در فعالیات هاای اقتصاادی ،برخاورداری از مهاارتهاای
کارآفرینانه استفاده شد.
جهت بررسی تثثیر متغیرهای مختلا ،بار بهباود وضاعیت اقتصاادی -اجتمااعی نیاز متغیرهاایی مانناد :میازان
تحصی ت همسر ،تفاوت سنی با همسر ،مهارتهای اقتصادی زنان ،شااخص اعتمااد باه نفاس ،شااخص خاود اثار
بخشی ،شاخص خشاونت خاانگی و تحارک اجتمااعی بکاار گرفتاه شاد .در نهایات ،روایای ظااهری و محتاوایی
پژوهش ،توسا هیئت علمی گروه ترویج و توسعه-ی روساتایی پاردیس کشااورزی دانشاگاه رازی کرمانشااه باه
تثیید رسید .همچنین پایایی ابزار پژوهش نیز با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با  1/93محاسبه شد که نشاانگر پایاایی
باالی پرسشنامه بود .پس از آماده سازی پرسشنامه ،به علت بیساوادی یاا کا ،ساوادی زناان جامعاه ماورد مطالعاه،
پرسشنامه بصورت مصاحبه تکمیل گردید و با اساتفاده از آماار توصایفی و اساتنباطی ماورد تجزیاه و تحلیال قارار
گرفت.

نتایح و بیث

یافتهها نشان داد که زنان روستایی جامعه مورد نمار در محادوده سانی19تاا  69ساال قارار داشاته و میاانگین سانی
آنان39 /21سال بود .بیشترین تعداد افراد نمونه درگروه سنی باالی 41سال جای داشتند .همچنین یافتههاا نشاان داد
بیشترخانوادهها ( 49/5درصد) جمعیت بین  4-6نفر داشتند .وضعیت تثهال زناان نشاان مایدهاد کاه درصاد قابال
توجهی(2665درصد) از آنان مطلقه بوده و یا همسر آنها فوت کرده است(جدول .)1
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جدو - -3توزیع فراوانی جامع مورد ملالع بر اساس ویژگیهای فردی
Table - Distribution of the surveyed population of individual properties
درصد

فراوانی

Percent

Frequency

ویژگی
Property
 21سال و کمتر
Under

years

 21-31سال
years

-

سن
Age

 31-41سال
-

years

 41و باالتر
years

More than
متثهل
Married

مطلقه یا همسر متوفی
Divorced or deceased wife
باالی  11نفر

وضعیت تثهل
Marital status

تعداد اعوای خانواده
Number of family members

More than
persons
جمع کل
Total
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )2وضعیت شغلی زنان مورد مطالعه را نشان میدهد .در بررسی فعالیات اقتصاادی زناان مشاخص شاد کاه
 93/2درصد زنان فاقد شغل درآمدزا هستند که پس از مصاحبه با پاسخگویان مشخص شد فراه ،نباودن سارمایه و
امکانات مادی و همچنین فرهنگ سنتی و مرد ساالرانهی حاک ،بر روستا از مه،ترین دالیل بیکاری زنان روساتایی
میباشد.
بر اساس دادههای جدول ( ،)3اکتر زنان روستایی دارای مهارت اقتصادی بوده (56/9درصد) ،اما همانگوناه کاه از
دادههای جدول ( )2پیداست تنهاا  11/9درصاد آناان دارای شاغل درآمادزا هساتند .یعنای ،زمیناه تبادیل مهاارت
اقتصادی به مشارکت اقتصادی در میان زنان روستایی وجود ندارد.
جدول ( )3نشان میدهد ،اصلیترین فعالیت شغلی زنان روستایی نخ ریسی باوده اسات(11/9درصاد) .بعا وه ،بار
اساس دادههاای جادول ( ،)4تنهاا  1درصاد زناان روساتایی دارای درآماد بااالی 1511111ریاال در مااه هساتند.
همانگونه که از جدول ( )5پیداست 33/2 ،درصد از زنان دارای هیچ نوع مالکیتی نمیباشاند و تنهاا  6/9درصاد از
این زنان دارای زمین زراعی و یا منزل مسکونی میباشند.
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 توزیع فراوانی زنان روستایی بر اساس وضعیت شرلی زنان-4 جدو
Table - Classification of rural women into status of occupational
وضعیت شغلی زنان

فراوانی

درصد

Status of occupational
دارای شغل درآمدزا

Frequency

Percent

Self-employed income

فاقد شغل درآمدزا
Without self-employed income

Totalجمع کل
Source: Research Findings

اقتصادی

 یافتههای تحقیق:منبع

 توزیع فراوانی زنان براساس نوع مهار-1 جدو

Table - Distribution of the surveyed population of economic skills
نوع مهارت اقتصادی

فراوانی

درصد

Types of economic skills
Unskilled Or low economic skillsفاقد مهارت یا دارای مهارت اقتصادی پایین

Frequency

Percent

Agricultureکشاورزی
Animal husbandryدامداری
Crafts صنایع دستی
Spinningنخ ریسی
Sewingخیاطی
weaving carpet فرشبافی
Shoemaker weaving گیوه بافی
Baking breadپخت نان
Knitting بافندگی
Make upآرایشگری
Otherسایر
Totalجمع کل
Source: Research Findings

 یافتههای تحقیق:منبع

 توزیع فراوانی زنان روستایی بر اساس میيان درآمد-2 جدو
Table - Distribution of the surveyed population of the amount of income
)میزان درآمد(ریال

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

Income
Without the Incomeبدون درآمد

Frequency

Percent

Cumulative percent

-

Rial

More than
Rial
Totalجمع کل

......

Source: Research Findings

 یافتههای تحقیق:منبع
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جدو  - 5توزیع فراوانی زنان روستایی بر اساس وضعیت تملک
Table - Distribution of the surveyed population of ownership status
وضعیت تمل

درصد

فراوانی

Percent

Frequency

Ownership status
عدم تمل Lack of ownership
زمین زراعیFarm
منزل مسکونیHouse
جمع کل Total
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق با یافتههای ارائه شده در جدول( ،)6ازمیاان 113نفار زناان روساتایی در جامعاه ماورد مطالعاه42/2درصاد
بیسوادند که بیشترین جمعیت جامعه را تشکیل دادند و تنها 3/3درصد از آنها تحصای ت بااالی دیا ل ،دارناد کاه
این ارقام نشان دهنده وضعیت نامناسع آموزشی روستای مورد مطالعه است.
جدو  -9وضعیت سواد زنان روستایی
Table - Distribution of the surveyed population of literacy
وضعیت سواد
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
Cumulative percent

Percent

Frequency

Literacy
بیسوادIlliterate
ابتداییElementary
خواندن و نوشتن reading and writing

راهنماییtips
متوسطهHigh school
دی ل ،و باالتر Diploma
جمع کل Total
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق

از جمع شاخصهای اقتصاادی – اجتمااعی ،شااخص پایگااه اجتمااعی -اقتصاادی زناان سااخته شاد .جادول(.)9
همانگونه که از داده این جدول مشخص شده است 61/2 ،درصد زنان روستایی مورد مطالعه از پایگااه اجتمااعی–
اقتصادی ضعی ،و  35درصد از پایگاه اجتماعی متوسطی برخودارند و تنها  3/3درصد زنان روستایی مورد مطالعاه
از پایگاه باالیی برخوردار هستند.
جدو  - 7وضعیت وضعیت اجتماعی – اقتصادی زنان روستایی
Table - Analysis the Socio-Economic Status of Rural Women
وضعیت اجتماعی-اقتصادی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
Cumulative percent

Percent

Frequency

Socio-Economic Status
پایین low level
متوساmediocre
باالhigh level
جمع کل Total
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق
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مطابق با دادههای جدول ( ،)9رابطه ی متبت و معنی داری بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی زناان روساتایی ماورد
مطالعه با متغیرهای میزان تحصی ت ،میازان درآماد ،مشاارکت اقتصاادی ،دارا باودن تحارک اجتمااعی در ساطح
ی

درصد وجود داشت .ه ،چنین ،بین وضعیت اجتمااعی و اقتصاادی زناان روساتایی و نگارش براباری جنسایت

ارتبا متبت و معناداری در سطح  5درصد برقرار است.
جدو  -8نتیج آزمون ضریب همبستگی درخصو

ارتباط متریرهای مستقل با پایگاه اقتصادی -اجتماعی زنان

Table - Correlation coefficient test results on the association between independent variables with
rural woman's socio-economic status
متغیرهاVariable
ضریع همبستگی()r
سطح معنی داری()Sig
تفاوت سنی با همسرThe age difference with wife
**

میزان تحصی تLevel of Literacy

**

میزان درآمدIncome
اعنماد به نفسSelf Confidence
خود کارآمدیSelf-Efficacy

*

نگرش برابری جنسیتAttitude towards gender equality
خشونت خانگیDomestic violence

*

مشارکت اقتصادیEconomic Partnership

**

تحرک اجتماعیSocial mobility
پس اندازsaving
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق

بهمنمور شناسایی تعیین کنندههای وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان در روستای کهریز ،از رگرسیون
لوجستی

استفاده شد .برای این منمور -روش پیشرو گام به گام 1مورد استفاده قرار گرفت ،متغیر وابسته تحقیق

متغیر دو سطحی (دو وجهی) است که وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان را در دو وضعیت متوسا و پایین
مشخص میسازد .محقق ،به کم

این تکنی

در صدد بود تا احتمال هر ی

از دو سطح وضعیت زنان را

محاسبه کند .از مجموع متغیرهای مستقل مورد مطالعه (اعتماد بنفس ،خودکارآمدی ،نگرش برابری جنسیتی،
میزان تحصی ت همسر ،تحرک اجتماعی ،مهارت اقتصادی ،مشارکت اقتصادی ،خشونت خانگی ،تفاوت سنی با
همسر) سه متغیر میزان تحصی ت ،تحرک اجتماعی و نگرش برابری جنسیت وارد معادله شدند .در گام اول متغیر
میزان تحصی ت ،در گام دوم متغیر تحرک اجتماعی و در گام سوم متغیر نگرش برابری جنسیت وارد معادلهی
رگرسیون شد .بر این اساس ،دادههای جدول ( )3نشان میدهد که متغیر میزان تحصی ت با بهبود شاخص کای
اسکوئر برابر با  ،19/691متغیر تحرک اجتماعی درگام بعدی با بهبود شاخص کای اسکوئر برابر با  13/113و
متغیر برابری جنسیت در گام سوم با بهبودی شاخص کای اسکوئر 6/933به طور معنا دار وارد معادله شدند و به
طور کلی شاخص ،بیانگر معناداری مدل است

1

Forward Stepwise
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جدو  -6معیارهای معناداری مد در مراحل مختلف
معناداری شاخصها
Sig

Table - Model Summary
بهبود شاخص کای اسکوئر
درجه آزادی
- log likelihood

DF

گام
Steps
گام اول
Step

.

گام دوم
Step
گام سوم
Step
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( ،)11در نتایج بدست آمده از مطالعه - Log likelihood ،که برای نشان دادن برازش مادل
آورده شده است .اولی مربو به گام اول میباشد که در آن تنها متغیر مستقل میزان تحصای ت وارد معادلاه شاده
است (برابر با .)112/191با ورود متغیر مستقل تحرک اجتمااعی در مادل ،مقادار  - Log likelihoodباه میازان
 13/113درصد کاهش یافته است و با ورود متغییر نگرش برابری جنسایت مقادار  - Log likelihoodنسابت باه
دومین مقدار 9/333درصد کاهش داشته است که بیانگر 9/333درصد بهبود کای اسکوئر می باشد.
در جدول ( ،)11ابعاد مختل ،متغیر وابسته نشان داده شده است .ستون درصد تشاخیص صاحیح ،1دقات مادل در
تفکی

زنان با وضعیتهای مختل ،را نشان میدهد .درصد کل ،دراین جدول نشان میدهد که این مدل تاا چناد

درصد کل افراد را به درستی از یکدیگر تفکی

میکند .در گام اول باا ورود متغیار میازان تحصای ت حساسایت

مدل برای تعیین زنان با وضعیت اجتماعی -اقتصادی ضعی 95/9 ،درصد و زنان با وضاعیت اجتمااعی -اقتصاادی
متوسا به 62/2درصد میباشد .به طور کلی ،حساسیت مدل در تعیاین وضاعیت اجتمااعی -اقتصاادی زناان ماورد
مطالعه زمانی که تنها متغیر میزان تحصی ت وارد معادله شود 95/9درصاد کال اسات ،اماا باا ورود متغیار تحارک
اجتماعی حساسیت مدل برای تعیین زنان با وضعیت اجتماعی -اقتصادی ضعی 99/9 ،درصاد و زناان باا وضاعیت
اجتماعی -اقتصادی متوسا به  53/6درصد افزایش یافته است و در گام سوم با ورود متغیر نگرش برابری جنسایت
حساسیت مدل برای تعیین زنان با وضعیت اجتماعی -اقتصادی ضعی 93/3 ،درصد و زنان باا وضاعیت اجتمااعی-
اقتصادی متوسا به 91/ 3درصد افزایش یافته است.
جدول ( ،)12مقدار ثابت ،ضریع  ،Bنسبت برتری)) ،)Exp(Bآمار والد( )Waldو آمارههای دیگار را بارای
متغیرهای میزان تحصی ت ،تحرک اجتماعی و نگرش برابری جنسیت نشان میدهد .نتاایج حااکی از تاثثیر متبات
متغیرهای میزان تحصی ت و تحرک اجتماعی است .به نحوی که با افزایش میزان تحصی ت ،تحرک اجتمااعی و
نگرش برابری جنسیتی ،احتمال بهبود وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان افزایش خواهد یافت و ضریع منفی متغیار

1

Correct Percent

12

بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی

نگرش برابری جنسیت بیانگر تاثیر معکوس این متغیر با بهبود وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان است به نحوی کاه
با کاهش آن ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان افزایش خواهد یافت .ه،چنین ،نسابت برتاری() )Exp(Bمحاسابه
شده برای سه متغیر بیانگر برتری نسبی متغیر تحرک اجتماعی نسبت باه متغیار میازان تحصای ت ونگارش براباری
جنسیت می باشد.
جدو  -30آماره های برازندگی مد رگرسیون لوجیت
- Indicators of Logit model
Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

Table
- Log likelihood

گامSteps

گام اول
Step

گام دوم
Step

گام سوم
Step
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق

جدو  -33جدو دست بندی افراد مورد ملالع
- Classification Table

a

Table

تعداد مورد انتمار
Predicted

درصد صحت تفکی
Percentage Correct

وضعیت اجتماعی-اقتصادی

تعداد مشاهده شده

Socio-Economic Status

Observed

متوسا

ضعی،

mediocre

low level

-

-

-

-

گامها
Steps

ضعی،
low level

متوسا

وضعیت اجتماعی-اقتصادی
Socio-Economic Status

mediocre

گام اول
Step

درصد کل
Overall Percentage

ضعی،
low level

وضعیت اجتماعی-اقتصادی

متوسا

Socio-Economic Status

mediocre

گام دوم
Step

درصد کل
Overall Percentage

ضعی،
low level

وضعیت اجتماعی-اقتصادی

متوسا

Socio-Economic Status

mediocre

گام سوم
Step

درصد کل
Overall Percentage
Source: Research Findings
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جدو  -34ضرایب سلح معنی داری و نسبت برتری متریرهای وارد شده در مد
- Variables in the Equation
)Exp(B

Sig.

df

Wald

S.E.

Table

B

متغیرها

گام

Variable

Steps

تحصی ت
Level of Literacy

عدد ثابت

-

گام او
Step

Constant coefficient

تحصی ت
Level of Literacy

تحرک اجتماعی

گام دوم

Social mobility

Step

عد ثابت

-

Constant coefficient

تحصی ت
Level of Literacy

تحرک اجتماعی

.

Social mobility
-

.

نگرش برابری جنسیت

گام سوم
Step

Attitude towards gender
equality

-

عدد ثابت
Constant coefficient
Source: Research Findings

منبع :یافتههای تحقیق

بر مبنای مقدار ثابت وضریع  Bمعادله ی بهینه رگرسیون متغیرهای وارد شده در معادله را به شارح ریال مایتاوان
نوشت:
(2/135تحرک اجتماعی)(1/125 ++میزان تحصی ت)= -6/392 +برتری لگاریتمی
(نگرش برابری جنسیت)1/214
براساس این معادله برتری لگاریتمی برابر 1/ 5است ،چنانچه مقادیرکوچکتر از  1/5برای زناان ماورد مطالعاه
محاسبه شود ،در گروه وضعیت اجتمااعی -اقتصاادی ضاعی ،قارار خواهناد گرفات و در صاورتی بزرگتار از1/5
بدست آید افراد در گروه وضعیت اجتماعی -اقتصادی متوسا قرار خواهند گرفت.
نتیج گیری تلی

نتایج این پژوهش در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت اجتماعی  -اقتصادی زنان روستایی نشاان داد ،اکتار
این زنان ،در وضعیت اجتماعی -اقتصادی پایین ( 61/2درصد) 34 ،درصد در از این نمر در سطح متوسا و تعاداد
کمی ه ،در سطح باال قرار داشتند (3/3درصد) که متناسع با یافتاههاای پاژوهش (

 )Babaei,مای باشاد .در

جامعه مورد مطالعه وی 33 ،درصد زنان در وضعیت اجتماعی -اقتصادی پایین قرار داشته و تعداد معدودی ها ،در
وضعیت باال قرار داشتند .بر اساس نتایج حاصل از ضریع همبساتگی ،ارتباا متبات و معناادارای میاان متغیرهاای
میزان تحصی ت ،میزان درآمد ،تحرک اجتماعی ،نگرش برابری جنسیت و متغیار وضاعیت اجتمااعی – اقتصاادی
زنان روستایی وجود دارد .در ادامهی پژوهش .،به منمور پیشگویی عوامل مؤثر بار وضاعیت اجتمااعی -اقتصاادی
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زنان روساتایی از رگرسایون لوجیات اساتفاده شاد کاه از میاان تماام متغیرهاای مساتقل تحقیاق ،ساه متغیار میازان
تحصی ت ،تحرک اجتماعی و نگرش برابری جنسیت وارد معادله شدند .به طوری کاه ،در گاام اول متغیار میازان
تحصای ت ،در گااام دوم متغیار تحاارک اجتمااعی و در گااام ساوم متغیاار نگارش برابااری جنسایت وارد معادلااهی
رگرسیون شد. .ناگفته پیداست ،هر اندازه ،زنان و دختران روستایی سطح تحصی ت خود را بااال ببرناد ،در جامعاه
روستایی وضعیت اقتصادی -اجتماعی بهتری را کسع کرده و درآینده این اجتماعات نقش مؤثرتری را ایفاا مای-
نمایند که این امر نشانگر لزوم توجه به افزایش سطح سواد زنان روستایی جهت بهرهگیری از نیروی بالقوه آناان در
دستیابی به توسعه پایدار میباشد .نتاایج پاژوهش ساروش مهار و همکااران (

 )Soroush Mehr et al.,ها،

تثکید میکند ،بهبود تحصی ت زنان روستایی ،نقش مؤثری در شناخت جایگاه اقتصادی زناان روساتایی وارتقاای
وضعیت موجود آنان خواهد داشت .اوالیی (

 )Owlai,نیز یکی از اولین گامها در افازایش توانمنادی زناان

روستایی را برطرف کردن نیازهای آموزشی آنان می داند .بنابراین با توجه به اهمیت این یافتاه پیشانهاد مای شاود،
ک س های نهوت سوادآموزی جهت افزایش سطح سواد زنان روستایی در محایا روساتا بایش از پایش تقویات
گردد و در این ک س ها نه فقا افزایش آمار تعداد زنان باسواد ،بلکه دستیابی واقعی زنان روستایی به سواد ماورد
توجه قرار گیرد .در این راستا ه ،چنین پیشنهاد میشود مدرسههایی جهت تحصیل دختران بزرگساال و بااز ماناده
از تحصیل در روستاها دایر شود .به ع وه پیشنهاد میگردد ،زیرساختهای الزم آموزش از راه دور برای پیشرفت
و اعت ی روزافزون وضعیت آنان در دنیای پیشرفته امروز فراه ،گاردد .در اداماه پاژوهش مشاخص شاد ،چنانچاه
شاخص تحرک اجتماعی در میاان زناان روساتایی بهباود یاباد ،وضاعیت اجتمااعی -اقتصاادی آناان ها ،باه طاور
معناداری افزایش مییابد .شکوری و همکاران (

 )Shakuri et al.,نیز اظهار میدارند ،تحرک و فعالیتهاای

اجتماعی ز نان موجع افزایش توانمندی اجتماعی آنان و در نتیجه بهبود وضاعیت اقتصاادی و اجتمااعی زناان مای
شود .به منمور افزایش سطح این متغیر در اجتماعات روستایی پیشنهاد مایشاود ،اقادامات ماؤثری جهات افازایش
تحرک و فعالیتهای اجتماعی زنان صورت گیرد .به عنوان نمونه ،صندوقهاای اعتباارات خارد در محایا روساتا
تحت کنترل و مدیریت زنان روستایی تثسایس و اداره گاردد .بسایج زناان در مسااجد تقویات شاود و از آناان در
تصمی ،گیاری هاا و اقادامات مها ،اجتمااعی روساتا اساتفاده شاود .اقادامات فرهنگای ماؤثری در جهات کااهش
محدودیتهای فرهنگی زنان روستایی جهت انجاام اماور اجتمااعی برداشاته شاود .ساومین متغیار ماؤثر در بهباود
وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان روستایی ،نگرش برابری جنسیتی است .بادین معناا کاه هار چاه نگارش براباری
جنسیتی در اجتماعات روستایی تقویت گردد ،وضعیت این زنان از لحاظ اجتمااعی و اقتصاادی در ساطح بااالتری
قرار خواهد گرفت .بین این یافته با یافته سروش مهر و همکااران (

 )Soroush Mehr et al.,تناساع برقارار

است .حاجیلو و خانی ه ،معتقدند ،پذیرفتن زنان باه عناوان کاانون زنادگی در رواباا درونای خاانواده ،پاذیرفتن
نقشهای منحصر به فرد و مستقل از مردان و اعتقاد به نقش متم ،ومکمل آنان در معیشت و تولید ،پشتوانه مناسابی
برای فرو ریختن کلیشههاای جنسایتی موجاود و ارتقاای وضاعیت و منزلات اجتمااعی زناان در فواای فرهنگای و
اجتماعی روستا است (

 .)Hajilo & Khani,در این راستا ،در جهت افزایش این متغیر و سایر متغیرهای مؤثر

در بهبود وضعیت اجتماعی -اقتصادی زنان روستایی نمیتوان نقش برنامههای ترویجی را نادیده گرفت .برگازاری
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 زناان خاود و آشانایی آناان باا،ک س های ترویجی برای مردان روستایی جهت آشنا سازی آناان باا حقاوق مسال
 بر روستا و افزایش نگارش متبات، نقش مؤثری در شکستن نگرشهای مرد ساالری حاک،توانایی های بالقوه زنان
 از برناماههاای ترویجای مایتاوان جهات افازایش، چناین، ه.نسبت به توانمندیهای زنان روستایی خواهد داشت
باه آناان جهات تشاکیل

مهارت اقتصادی زنان روستایی یا در برگزاری کارگاههای آموزش کاارآفرینی و کما

 میاان افازایش درآماد زناان روساتایی و،، ضامنا.گروههای خودیار و مستقل در فعالیتهای اجتماعی استفاده کارد
 درصاد برقارار1 مشارکت اقتصادی زنان روستایی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان ارتبا معناداری در ساطح
 مشارکت اقتصادی بدون مزد زنان و عدم دسترسای، بیان می کنند،( هKaur et al.,

)کور و همکاران.است

، بناابراین. سبع میگردد تا آنان در موقعیت اجتماعی و اقتصادی پاایین تاری قارار گیرناد،آنان به درآمد ملموس
 به راه اندازی مشامل خانگی توسا زنان و تثسیس تعاونیهای تولیدی آنان توجاه بیشاتری،پیشنهاد میشود دولت
کند و زمینههای الزم را در ایجاد اشتغال برای آنان تسریع نماید تا بدین وسیله ساطح مشاارکت اقتصاادی در میاان
، و زحمتکش اما مؤثر موجود در روستا دارای درآمد مستقل گردناد کاه مطمئناا،آنان باالتر رفته و این قشر ضعی
.این درآمد کمکی به بهبود وضعیت معیشت در خانوارهای روستایی نیز خواهد بود
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