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چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر در بهبود جایگاا اجتاااعی -اقتصااد زناار روساتایی اسات
رسیدر به توسعها پایدارآرزو هر ملتی است که با در نظر گرفتن زنار ،رسیدر به این امر دسات یاافتنی مای-
شود اکثر پژوهشگرار توسعه بر این عقید اند که شناخت نقش و جایگا زنار در روستاها ،دستیابی به توساعها
پایدار را امکار پذیر میسازد پژوهش حاضر به بررسی جایگا اقتصااد -اجتاااعی زناار در روساتاها اساتار
کرمانشا میپردازد جامعه آمار شامل 044نفراز زنار روستایی درروستاها استار بود که برا ناونهگیار از
هر منطقه جغرافیایی استار یک روستا به تصادف انتخاب و از بین آنها به صورت تصاادفی و باا رعایات انت ااب
متناسب  244نفر (برح ب محاسبه فرمول کوکرار) انتخاب شدند برا گرد آور اطالعات از ابااار پرسشانامه
استفاد شد نتایج این پژوهش نشار میدهد که  33/5درصد زنار در جایگا اجتااعی پایین 52،درصد زناار در
جایگا متوسط جامعه و  1/5درصد زنار در جایگا باال جامعه قرار دارناد و هانناین متغیارهاا

اعتاااد باه

نفس ،میاار تحصیالت ،تحرک اجتااعی ،مشارکت اقتصاد و اثر مثبتی در بهباود جایگاا زناار در روساتاها
دارد
واژههای کلیدی :وضعیت اجتااعی اقتصاد  ،زنار روستایی ،باورها اجتااعی ،روستاها استار کرمانشا
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مقدمه و بررسی منابع

در جهار کنونی نیل به اهداف توسعه و از جاله توسعه روستایی مناو باه توجاه باه زناار اسات و یکای از شااخ

هاا

توسعه اقتصاد -اجتااعی مشارکت زنار و نحو ایجاد نقاش آناار در حیاات اقتصااد – اجتاااعی اسات حادود نیاای
ازروستاییار وخانوارها کشاورز را زنار تشکیل میدهند که تأمین کنند بیش از نیاای از مناابغ ااذایی در ساطا جهاار
ه تند (

)Behfrouz,

موقعیت اقتصاد واجتااعی افراد از ساختار اجتااعی و اقتصاد جامعه تأثیر می پذیرد زنار نیای از جامعاه روساتایی را
تشکیل میدهند در االب نقا جهار ،زنار ن بت به مردار محرومتر وآسیب پذیرترند و در جوامغ روستایی این آسیب-
پذیر به ن بت شدیدتر است زنار با وجود مشارکت در ب یار از فعالیتها در ساطا روساتا ،ازجایگاا و رتباه خاا
اجتااعی برخوردارنی تند (

 )Azkia ,بدین منظور از دهه  04میالد  ،م ایل مربو به شرکت هااه جانباه زناار در

فرآیند برنامهها توسعه ملی به تادریج وارد دساتور کاار ساازمارهاا توساعه وعاارار ملای و باینالاللای گردیاد و تاا
سال1134ب یار از کشورها و سازمارها بین الاللی موضوعات مربو به زنار را به وضوح در برنامههاا توساعه خاود
قرار دادند (

 )Azkia ,تاامی این تالشها سعی در آگا ساختن ماردم از اهایات پایگاا اقتصااد -اجتاااعی زناار

جامعه در توسعه کشور و محل زندگی داشت ،زیرا هیچ برنامها بدور توجه به آنار باه اهاداف خاود ناای رساد و هایچ
توسعها پایدار و کامل نخواهد شد (

 )Azkia ,زنار روساتایی مولادار و مبادالر محصاوالت کشااورز در نظاام

اقتصاد بود  ،در جایگا مدیرار داخلی خاانواد هاا خاود ،اعضاا ماوثر جامعاه بارا مشاارکت در توساعه وعاارار
روستایی به شااار مای روناد و بایاد ساهو خاود را در تعیاین سرنوشات و مشاارکت در ادار جامعاه روساتایی ایفاا کنناد
(

 )Sarmadi et al ,زنار با توجه به نقشی که در خانواد ایفا میکنند ،میتوانند به عنوار محور اصالی پیشارفت و

توسعه مح وب شوند با توجه به واقعیتها ملاوس جهاانی متاسافانه زناار از ماوقعیتی ناامطلوب در ساطا باینالاللای
برخوردارند (

 )Sarmadi et al,بطور مثال تفاوت در سطا سیاستگذار  ،سرمایهگذار و دریافت حقوق بارا

کار م او پدید ا جهار شاول است میاار مشارکت زنار در فعالیتها اقتصاد تأیید بر عدم توجه کافی به امور
زنار و ارزش افاود آنار است ،زیرا زنار روستایی در تاام مراحل تولیاد محصاوالت کشااورز و تولیادات دامای و باه
طور کلی تاامی امور دوشادوش مردار به فعالیت میپردازند و اوقات اندک فرااتشار را نیا صارف تولیاد صانایغ دساتی
مانند گلیو و قالی و میکنند بنابراین ایجاد زمینهها خود آگاهی هادایت تواناا یهاا اقتصااد و اجتاااعی زناار و
برنامهریا جهت جلب مشارکت آنار در فعالیتها گوناگور الاامی است (

)Shakouii ,

درمورد فعالیت اقتصاد و اشتغال زنار روستایی در ایرار مطالعاتی معدود انجام شد که آر هو االب به مشاارکت زناار
روستایی در فعالیتها اقتصاد و عوامل موثر بر اشتغال زنار اختصا

داشته است در خانوارهاا روساتایی ،زناار در

انجام امور تولید از مردار فعال ترند ،اما قدرت نفوذ مردار در خانواد ب یار باال است بیش از  16درصاد زناار روساتایی
حداقل از یک فعالیت اقتصاد مکال درآمد خانواد برخوردارند اما نوع و میاار فعالیتها اقتصاد آنها تحات تاأثیر
مجاوعها از عوامل جغرافیایی ،اقتصاد و فرهنگی است زنار روستایی فعال در اقتصاد روساتا و خاانواد خاود مالاک
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عوامل تولید نی تند از این رو با وجود حضور گ ترد در فعالیتها اقتصاد  ،دراساتفاد از اعتباارات دولتای (وامهاا
بانکی) با موانغ متعدد روبه رو میشوند (

)Lahsaiezadeh,

بررسیها نشار میدهد که بین تحصیالت و مشارکت اقتصاد زنار روستایی رابطه معکوس وجود دارد با افااایش سان،
مشارکت زنار در فعالیتها اقتصاد بیشتر میشود و برعکس با افاایش تحصایالت و در آماد ماردار ،مشاارکت زناار
کاتر میشود (

)Papinezhad & Mohebbi ,

بر اساس نتیجه یک تحقیق دو نوع مانغ ساختار و ایر سااختار بار مشاکالت سیاسای و اقتصااد زناار تاأثیر گذاشاته
است :شخصیت و ویژگی جن یتی به هارا خصوصیات ج اانی خا  ،از یک سو و موانغ سیاسی ،فرهنگی ،اجتاااعی،
قانونی واقتصاد از سو دیگر هاگی سبب شد است که در یک فرآیند دراز مدت به جا نقاشهاا خاانوادگی زناار
مانناااد شاااوهردار و تربیااات کودکاااار در ساااایر زمیناااههاااا ،باااانوار جااانس دوم مح اااوب شاااوند ( & Amini

)Ahmadishapoorabadi ,
براساس نتایج تحقیقی در شهرستار هادار ،سطا تحصیالت ها رار زنار مورد مطالعه ،شاخ

اعتااد باه نفاس در باین

زنار روستایی ،پس انداز ،مهارتها اقتصاد زنار ،تحرک اجتااعی زنار و نگرش برابر جن یتی موجب بهباود جایگاا
اقتصاد زنار میشود (

)Babaie ,

مشارکت سیاسی را میتاوار در دو ساطا مشااهد کارد :در ساطا تاود ماردم ،مانناد شارکت در انتخاباات ،احاااب و
انجانها و در سطا نخبگار مانند حضور در مجلس و قو مجریه (

)Soroushmehr et al,

از نظر جامعه شناختی ،سه دیدگا در رابطه با جن ایت و توساعه مطارح شاد و بار هااین مبناا رویادادهایی بارا توساعه
یافتگی زنار ارایه شد است )

.(Rastow ,

 -1دیدگاه زن در توسعه (جدایی برابر) :در این دیدگا زنار جدا از مردار اما برابر با آنار تعریف میشوند این
دیدگا دارا سه رویکرد رفا  ،فقرزدایی و کارایی است
-2دیدگاه جنسیت و توسعه (برابر ولی متفاوت) :در این دیدگا برهر سه نقش زناار یعنای نقاشهاا اجتاااعی،
تولید مثل و تولیدکنندگی تأکید شد و باور بر این است که با توجه به خصوصیات و نیااز زر و مارد بایاد فرصاتهاا باه
گونها در اختیار آنها قرار گیردکه بتوانند وظایف خود در زندگی را به خوبی انجام دهند
-3دیدگاه زن و توسعه(نهادگرا) :در این دیدگا  ،نظام جامعه شامل ارزشها ،باورها واعتقاادات ،روشهاا و ارکاار
سازمار ها حکومتی و دولتی در قالب نهادها به صورت کامل و به هو پیوسته مد نظر قرار میگیرد دیدگا زر و توساعه
مناسبترین رویکرد تواناندساز زنار است )

. (Rastow ,

این دیدگا دارا دو رویکرد است -1 :رویکرد تواناندساز زنار که از سه عنصر اصلی رشد آگاهیهاا تاوام باا تفکار
انتقاد  ،توسعه ظرفیتها برا تحول کارساز بر اساس واقعیات موجود و تقویت سازماندهی اقشار گوناگور تشکیل شد
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است -2رویکرد برابر جن یتی که در قالب یکی از اهداف برنامهها توسعه ان انی سازمار ملال دارا ساه جاا مهاو و
اساسی است برابر فرصتها برا تااامی افاراد ،اداماه پایادار ایان گوناه فرصاتهاا از یاک ن ال باه ن ال دیگار و
تواناندساز افراد به گونها که بتوانند در فرآیند توسعه شرکت کرد و از منافغ آر بهر مند شوند )

)Deaton ,

بر اساس نظریهها جن یتی ،موقعیتها تابعی زر در بازار کار ،خانه و خانواد درارتبا با یکدیگرند و بخشای از یاک
)Chant ,

نظام اجتااعی کل به شاار میروند که در آر زنار تابغ مردار ه تند )

بر اساس نظریهها جن یتی مادامی که زنار روستایی با وجود نقش مهو آنها در چرخه اقتصاد خاانوار و جامعاه نتوانناد از
طریق عواملی چور آموزش ،ک ب درآمد ،مالکیت بر منابغ و امکار پس انداز به سطحی از توسعه فرد دست یابند کاه
بدارها امکار انتخاب بر اساس خواستههایشار داد شود ،این نقشها خاموش و این بازیگرار پنهار در جوامغ روساتایی
به جایگاهی با منالت ان انی درخور آر نخواهند رسید (

)Chant,

الگوها رفتار و کنشها زنار تاابعی از عوامال اجتاااعی و فرهنگایا اسات کاه جامعاه بادارهاا تحایال مایکناد
)

)Marmot,

بااه باااور جان ااتور ،رفتااار ان ااار از محاایط طبیعاای ،محاایط اجتااااعی و محاایط ان ااار– ساااخت تااأثیر ماایپااذیرد
)

)Johnston,

اهایت عامل باورها االب جامعه تا آنجاست که به عقید گروهی از محققار توسعه و پیشارفت جایگاا افاراد در گارو
بازساز و نوساز جامعه بر اساس اندیشهها و باورها تاز و نهادینه شدر آنهاست )

.)Johnston,

مواد و روشها
تحقیق مورد نظر ،تحقیقی کاربرد است که جنبه بیشاتر آر از مطالعاات میادانی باه شااار مایآیاد بارا گاردآور
اطالعات از پرسشنامه استفاد شد است که با پرسشها ب ته صورت گرفت روایی پرسشنامه از روش روایی صور و
سپس روایی تشخیصی به روش تعیین شاخ

میانگین واریانس استخراج شد است این ضریب نشاار مایدهاد کاه چاه

درصد از واریانس ساز مورد مطالعه تحت تأثیر متغیرها آر بود است محققاار مقادار  4/5باه بااال را بارا مناساب
بودر این شاخ

تعیین ناود اند جهت تعیین پایاایی نیاا تعاداد  34پرسشانامه از محققاار خاارج از ناوناه ماورد مطالعاه

تکایل شد و ضریب آلفا کرونباخ برا موارد مذکور تعیین شد (جدول .)1
جدول  :1نتایج تحلیل پایانی
Table : analysis of the final results

صفات مورد مطالعه

ضریب میانگین واریانس

ضریب پایانی

آلفا کرونباخ

داشتن شغل

%68

%79

%97

سطا تحصیالت

%69

%71

%68
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ادامه جدول 1
میاار زمین

%67

%73

%68

میاار درآمد

%78

%72

%97

نوع منال

%72

%79

%67

وضعیت تأهل

%73

%77

%97

تعداد اعضا خانواد

%73

%77

%69

در این پژوهش موضوع جایگا اقتصاد -اجتااعی زنار روساتایی ،بار اسااس عاواملی(متغیرهایی)چور داشاتن
شغل  ،سطا تحصیالت،میاار زمین،میاار درآمد،نوع منال،وضعیت تاهل و تعداد اعضا خانواد مورد بررسای
قرار گرفت
نتایج و بحث

زنار روستایی در استار کرمانشا در محدود سنی (هرم سنی) 10تا  65سال قرار دارند که بیشترین تعاداد ناوناه
سنی در گرو 34 -21سال قرار دارد
جدول  :2بررسی ویژگیهای شناختی افراد
Table : study of cognitive characteristics of individuals

مشخصات فرد (افراد)

فرآوانی

درصد

 24سال و کاتر

54

25

 34-21سال

60

33/5

 04-31سال

00

22

 01سال به باال

31

11/5

این جدول سن افراد را در رنجها مختلف نشار میدهد هاانطور که پیداست ،بیشترین فراوانی در باز 34-21
ساله ( 33/5درصد) وجود دارد ،افراد با سن 01سال به باال کاترین فراوانی را به خود اختصا
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جدول  :3وضعیت تأهل زنان روستایی
Table : marital status of rural woman

وضعیت تأهل

فرآوانی

درصد

مطلقه

16

3

سرپرست خانوار

5

2/5

متأهل

101

31/5

از  244نفر کل ناونه  101نفر از زنار متاهل ه تند که بیشترین فراوانی را دارد  16زر مطلقه و 5زر سرپرسات
خانوار ه تند (یعنی به دالیلی چور فوت شوهر یا جدا شدر از شوهر)
جدول  :9سطح تحصیالت( باسوادی –بیسوادی)
Table0: Level of Education
سطا تحصیالت

فرآوانی

درصد

بی سواد

34

15

ابتدایی

00

22

راهناایی

21

14/5

متوسطه

10

03/5

دیپلو و باالتر

3

0

این جدول سطا سواد افراد را نشار میدهند که تقریبا نیای از افراد تا سطا متوسطه خوانداند و بیشترین فراوانی
را به خود اختصا

داد است ،در حالی که افراد با مدرک تحصیلی باالتر تنها 0درصد را شامل میشود
جدول :7تعداد اعضای سرپرست خانوار
Table : Number of household members

تعداد اعضا سرپرست خانوار

فرآوانی

درصد

4-0

35

02/5

5-0

03

36/5
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3 -14

30

10

باال  14نفر

3

0

اکثر خانوارها روستایی  5-0نفر میباشند ،با فراوانی  03و کاترین تعداد اعضا خانوار مربو به افراد باال
 14نفر میشود
جدول :8نوع شغل
Table : Job Type

نوع شغل

فرآوانی

درصد

قالی بافی

61

30/5

آرایشگر

33

11

خیاطی

00

22

بافندگی

33

11

لبنیات فروشی

11

5/5

قالی بافی پر گرایشترین شغل در روستاهاست و بیشتر افراد به این شغل متاایل میشوند ،در حاالی کاه لبنیاات
فروشی کاترین فراوانی را به خود احتصا

داد و زنار روستایی کاتر به آر گرایش دارند
جدول :9درآمد خانوار
Table : Household Income

میاار درآمد

فرآوانی

درصد

کاتر از 144

01

31/5

544 -144

140

52

 544به باال

10

3/5

درآمد نیای از خانوارها بین  144تا 544هاار ریال است که بیشترین فرآوانی را به خود اختصا
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جدول :6مالکیت زمین
Table : land ownership

مالکیت زمین

فرآوانی

درصد

دارا زمین

113

51

فاقد زمین

32

01

بیش از نیای از زمینها متعلق به خودشار است و بر رو زمین زراعی خود کار میکنند ،در حاالی کاه بقیاه باه
صورتها مختلف و از جاله :کرایه ،روزماد و در زمین دیگرار کار میکنند
جدول :7جایگاه اجتماعی -اقتصادی
Table : land ownership

فرآوانی

درصد

جایگا اجتااعی -اقتصاد
پایین

00

33/5

متوسط

140

52

باال

11

1/5

از جدول پیداست که زنار از جایگا متوسط اجتااعی برخور دار ه تند
معاوال در تحقیقات اقتصاد و اجتااعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرها مورد سنجش ،با حجو زیاد از
متغیرها روبهرو ه تیو از طرفی محقق برا تحلیل بهتر و دقیق تر داد ها و رسیدر به نتایجی علایتار و در عاین
حال عالیاتیتر به دنبال آر است کاه از یاک طارف حجاو داد هاا را کااهش دهاد و از طارف دیگار سااختار
جدید را برا داد ها خود تشکیل دهد در این پژوهش با استفاد از آزمور تحلیل عامل تأیید از مجااوع
متغیرها 0عامل ساخته شد است جدول  ،3ماتریس هاب تگی متغیرها و عاملها را بعد از چرخش نشار میدهد
این عاملها به دلیل سنخیت ماهیت و مقدار بار عاملی شار در  2عامل با عنوار عاملهاا

وضاعیت اجتاااعی و

وضعیت اقتصاد از مجاوع عوامل تاثیرگذار بر زنار روستایی ه تند هاننین به منظور اولویتبند عوامال و
مولفهها عاد تأثیرگذار بر زنار روستایی ،از آزمور ناپارامتر فریدمن استفاد گردید است

بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بررشد
جدول  :18ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش
: correlation matrix of agents after rotation

متغیرها

Table

عامل اجتااعی

قدرت تصایوگیر زنار روستایی در امور مختلف

4/53

شرکت در مراسو مذهبی

4/03

هاکار با موس هها خیریه جهت اشتغالاایی

4/60

عدم دسترسی به منابغ مالی

4/03

عامل اقتصاد

میاار رضایت از وضعی تا شتغال

4/61

نقش شرکتها تعاونی در خوداشتغالی زنار

4/01

نقش بنگاهها زودبازد درخوداشتغالی زنار

4/01

نقش کارگاهها کوپی صنایغ دستی درخوداشتغالی زنار

4/05

نتایج این جدول حاکی از آر است که با اطاینار  11درصد و سطا خطا کاتر ار  4/41درصد ،تفاوت آماار معنای-
دار بین هر یک از عوامل و مؤلفهها اجتااعی و اقتصاد مؤثر بر وضعیت زنار روساتایی وجاود دارد میاانگین رتباه-
ها عامل اجتااعی  5/0و عامل وضعیت اقتصاد  0/3است

نتیجه گیری کلی
بر اساس نتایج این تحقیق ،بهبود تحصیالت زنار نقش موثر و مهای در بهبود جایگا اقتصاد و اجتااعی دارد،
لذا توسعه مراکا آموزشی ،نهضتها سواد آماوز و مایتواناد باه ایان موضاوع کااک کنناد هانناین
تحقیقات نشار میدهد که هرچه باورها اجتااعی در جامعه کاملتر و پویاتر باشد بر بهبود نقش زنار در جامعه
موثرتر خواهد بود هاننین نتایج نشار میدهد که زنار جوامغ روستایی بیشتر به سات مشاال ایر دولتای (ایار
رسای)گرایش پیدا میکنند که خود ناشی از عوامل مختلفی از جاله :گرایشات محل ،نوع اعتقاادات ،دور از
محل مورد نظر و میباشد گرایش به مشاال ایر رسای یک نوع خود اشتغالی در بین زنار ایجاد می کناد کاه
این خود اشتغالی آنها را به سات تواناندساز خواهد برد نتاایج ایان پاژوهش متناساب باا یافتاههاا پاژوهش
)

 (Babaei,میباشد در جامعه مورد مطالعه

 13 ،درصد زنار در وضعیت اجتااعی -اقتصاد پایین قرار

داشته و تعداد معدود هو در وضعیت باالتر قرار داشتند ناگفته پیداسات هار اناداز زناار و دختارار روساتایی
سطا تحصیالت خود را باال ببرند در جامعه روستایی وضعیت اقتصاد  -اجتااعی بهتر را ک اب کارد و در
آیند این اجتااعات نقش مؤثر را یفا می ناایند که این امر نشانگر لااوم توجاه باه افااایش ساطا ساواد زناار
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روستایی جهت بهر گیر از نیرو بالقو آنار در دستیابی به توسعه پایدار میباشد نتایج پژوهش سروش مهر و
هاکارار )

 (Sorosh Mehr et al.,هو تأکیاد مای کناد بهباود تحصایالت زناار روساتایی نقاش ماؤثر در

شناخت جایگا اقتصاد زناار روساتایی و ارتقااض وضاعیت موجاود آناار خواهاد داشات در اداماه پاژوهش
مشخ

شد چناننه شاخ

تحرک اجتااعی در میار زنار روستایی بهبود یابد ،وضاعیت اجتاااعی -اقتصااد

آنار هو به طور معنادار افاایش مییابد

شکور و هاکارار )

 (Shakuri et al.,نیا اظهار میدارند ،تحرک

و فعالیت ها اجتااعی زنار موجب افااایش تواناناد اجتاااعی آناار و در نتیجاه بهباود وضاعیت اقتصااد -
اجتااعی زنار میشود بنابراین پیشنهاد میشود دولت به را انداز مشاال خانگی توسط زنار و تأسیس تعاونی-
ها تولید آنار توجه بیشتر کند و زمینهها الزم را در ایجاد اشتغال برا آنار ت ریغ نااید تا بادین وسایله
سطا مشارکت اقتصاد در میار آنار باال رفته و این قشر ضعیف و زحاتکش اما مؤثر موجود در روساتا دارا
درآمد م تقل گردند که مطائناً این درآمد کاکی به بهبود وضعیت معیشت در خانوارها روستایی نیا خواهاد
کرد
باتوجه به یافتهها تحقیق میتوار این طور بیار ناود که نادیک به نیای از زنار روساتایی قشارجوار و م ان را
تشکیل میدهد که آموزش این قشر از زناار روساتایی مایتواناد از اهایات ب ااایی برخاوردار باشاد آماوزش
میتواند در جهت آگاهی آنار در زمینههاا مختلفای از جالاه ،اقتصااد  ،اجتاااعی ،فرهنگای و حتای محایط
زی ت باشد
دادر یک برنامه جامغ و مشاور ا به روستاییار در جهت کاهش خشونت علیه زنار روستایی میتواناد یکای از
عوامل مفید در کاهش آر باشد و به باال رفتن جایگا زنار در روساتا کااک شاایانی کناد فرساتادر ماروج باه
روستاها از سو مراکا خدماتی در جهت ارا ه برنامهها هدفاناد ترویجای و ایجااد کاالسهاا آموزشای در
جهت باال بردر نقش زنار در جامعه روستایی میتواند یکای از عوامال تاأثیر گاذار در جهات بهباود جایگاا
اجتااعی و اقتصاد زنار روستایی باشد اولتیااتوم (اتاام حجت) از طرف دولات بارا حضاور فعاال زناار در
اجتااعات و تشویق آنار در جهت تواناندساز و خود اشتغالی که منجر به بهبود جایگا آناار در اجتاااع مای
شود
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