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چکيده
امروزه زنان در بسياری كشورهای جهان ،بهويژه در برخی موارد ،از دخالت در سياست و نقشهای اجتماعی محروم شدهاناد باه-
طوریكه هنوز زنان از جايگاه الزم در مشاركت سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برخوردار نيستند .هادف مطالعاه حاضار،
بررسی موانع فردی و خانوادگی مشاركت سياسی و اجتماعی زنان در دهستان شيرز شهرساتان هرساين باوده اسات .باه لحااظ
روش شناسی ،اين تحقيق پيمايشی و از نوع توصيفی -همبستگی است .جامعهآماری ،زنان باالی شش سال دهستان شيرز بودند.
حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان  333نفر تعيين و با روش نمونهگياری در دساترس انتخااب شادند .تجزياه و
تحليش دادهها با استفاده از ضريب همبستگی اسپيرمن و تحليش رگرسيون چندگانه انجام شد .نتايج نشان داد كه مشاركت سياسی
زنان مورد مطالعه در سطح متوس و مشاركت اجتماعی آنها در سطح باال قرار دارد .همچناين نتاايج نشاانداد كاه باه ترتياب
اهميت ،باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور سياسی ،عدمتوانايی در برقراری ارتباط با ديگران ،مشاکالت و ضاعف جسامانی،
حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل ،حجم زياد فعاليت در بخش كشاورزی و دامداری ،پاذيرش مقاام تحات سالطه ،نداشاتن
تجربه در امور سياسی و اداری و عدم تمايش زنان نسبت به مردان به مديريت ،موانع اصلی مشااركت سياسای و اجتمااعی زناان
بودند.
كلمات كليدی :پدرساالری ،دهستان شيرز ،موانع خانوادگی ،موانع فردی

 -0دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشکده كشاورزی دانشگاه رازی
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مقدمه
طی چند دهه گذشته جامعه زنان تحوالتی را از سر گذرانده است .با افزايش آگاهی و گسترش آموزش عالی ،آنها
توانمندیهای خود را ارتقاء دادهاند و ديگر نمیتوان زنان را در حاشيه مناسبات سياسی  -اجتماعی نگهداشات .اكناون
آنها خواهان پايگاههايی هستند تا به موقعيتهای بهتری دست يابند .باا ايان وجاود علایرغام ارتقااء آگااهیهاای
اجتماعی و دانش و مهارتهای تخصصی ،هنوز هم زنان سهم قابش توجهی در سطوت مختلف مديريتی كشور ندارناد.
طبق آخرين آمار منتشره از سوی سازمان ملش ( ،)0110سهم زنان ايران در مديريت و قانونگذاری كشاور  01درصاد
اعالم شده است .اين در حالی است كه كشورهايی چون فيليپين ،آنگوال ،جزايار كايماان و مغولساتان باه ترتياب 50
درصد 50 ،درصد 50 ،درصد و  51درصد باالترين سهم را دارند .در جوالی  0110تنها در پنج كشاور ،ساهم زناان در
مديريت و قانونگذاری  51درصد و باالتر بوده است .پايينترين سهم متعلق به كشور پاكستان با سه درصد ،قطر پانج
درصد ،عمان و عربستان سعودی نه درصد و امارات متحده عربی هشت درصد است .رتبهجهانی اياران در مياان 001
كشور مورد بررسی  010تعيين شده است كه نشاندهنده جايگاه نامناسب زنان در برنامهريزی ملی میباشد (خباز زاده،
 .)0351امروزه زنان در ايران خواهان آن هستند كه در مراحش مختلف برنامهريزی و تصميمگياریهاای ملای حضاور
جدی و فعال داشته باشند ،چراكه حضور زن در جامعه و افزايش مشاركت اجتماعی  -سياسی او يک امر واقع و مقبول
است.
آنچه مسلم است اين كه امروزه زنان در برخی موارد به گونهای به حوزه زندگی خصوصی يعنای خاانواده راناده
شده و از دخالت در سياست و نقشهای اجتماعی محروم شدهاند .البتاه در برخای ماوارد كوشاشهاای جنابشهاای
فمينيستی بینتيجه نبوده و در تغيير نگرشها و اصالت بينشها نسبت به مشاركت زن تأثير زياادی داشاته اسات اماا
هنوز زنان از جايگاه الزم در مشاركت سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برخوردار نشدهاند و در برخی جواماع باه
گونهای مورد طرد نهادهای سياسی رسمی واقع گرديدهاند و مشاركت آنها هنوز در بسياری از جواماع ماورد پاذيرش
واقع نشده است .چنين تبعيضی در مناطق روستايی نسبت به مناطق شهری با شدت بيشتری محرز شده است .چراكاه
زنان روستايی بهطور عمده قدرت سياسای و اجتمااعی الزم را در منااطق روساتايی نداشاتهاناد و هماين امار باعاه
كمرنگشدن نقش آنها در انعکاس فعاليتهای آنها شده و در نهايت به چشمپوشی از نقشحياتی و اساسی آنها در
فعاليتهای توسعه انجام شده است (خباززاده .)0351 ،بیاهميتی به نقش زنان بهعناوان نيمای از مناابع انساانی هار
جامعه و عدم برنامهريزی اصولی برای زمينهسازی حضور مؤثر آنان در فرايند توسعه روستاها ،دستاوردی جاز بار هام
خوردن توازن و تعادل توسعه نخواهد داشت .لذا مطالعه و بررسی موانع مشاركت فعال زنان بهعناوان پنجااه درصاد از
دارايیهای ارزشمند انسانی ضرورتی اجتنابناپذير است.
در بررسی مفهوم مشاركت سياسی و اجتماعی ،تعاريف متعددی وجود دارد .معموالً زمانی كه تعريفهای متعاددی
از مفهومی وجود داشته باشد .دايرهالمعارف بينالمللی علوم اجتماعی 0در مقاله مشاركت باهصاورت مشااركت سياسای

1- International Encyclopedia of Social Science

بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا

21

فعاليت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و غيرمستقيم سياستگذاری عمومی تعريف شاده
است .مشاركت سياسی تمام فعاليتهای قانونی شهروندان غير حکومتی است كه كم و بيش قصد دارند بهطور مستقيم
بر انتخاب كارگزاران حکومتی يا اعمال آنها اثار گذارناد (ماكلوساکی .)0510 ،0مياش بارات )0500( 0هام مشااركت
سياسی را اينگونه تعريف میكند :مشاركت سياسی رفتاری است كه اثر میگاذارد و ياا قصاد تأثيرگاذاری بار نتاايج
حکومتی را دارد .به نظر میرسد كه با توجه به تمام مواردی كه ذكر شد ،تعريف فوق به لحاظ كلی بودن آن میتاوان
انتخاب كرد .با اينکه تعريف در سالهای پيش بيان شده ،ولی قابليت علمی آن تا همين اواخر نيز مورد تأييد قرارگرفته
است.
مشاركت اجتماعی از دويست سال پيش در نظامهای سياسی و اجتماعی جوامع غرب راه يافت ،اما توجاه باه ايان
پديده و تأكيد بر نقش آن ،بهعنوان يکی از عوامش اصلی توسعه در جوامع در حال گذار ،تاا حاد بسايار زياادی پاس از
شکست راهكارها و برنامههای توسعه در دهههای  0551و  0511كه از غرب وارد اين كشورها شده بود ،متجلی شد .در
بررسی و ارزيابی اين برنامهها عدم بهرهگيری از مشاركت مردمی ،بهعنوان عامش اصلی شکسات برناماههاای توساعه
ارزيابی شده است ،بنابراين از آن پس در استراتژیهای توسعه بر رويکرد مشاركت اجتماعی بهعنوان يکی از نيازهاای
اصلی بشر تأكيد شده است (وحيدا و نيازی .)0303 ،در تعريفی ديگر مشاركت اجتماعی نوعی فرآيند تعاملی چند بعدی
است كه افراد بهطور آگاهانه ،داوطلبانه و سازمان يافته با در نظر گرفتن هدفهای معين كه منجر به بهرهمند شادن از
منافع جمعی میشوند انجام میدهند (توكش و ناصریراد.)0351 ،
در زمينه موانع مشاركت سياسی و اجتماعی زنان روستايی در سطح روستاهای كشور ما ،تحقيقات متعددی صورت
پذيرفته است كه از آن جمله میتوان به مطالعه رضوی الهاشم ( )0300اشاره كرد .وی موانع مشاركت زنان را عاواملی
از جمله تمايش كمتر زنان نسبت به مردان به مديريت ،فقدان اعتماد به نفس زنان ،تبعيضهاای ساازمانی و شاركتی،
نگرشهای منفی جامعه نسبت به زنان شاغش ،فعاليتهای خانهداری زنان ،در جامعه نسبت بهتاوان كمتار زناان در
برقراری ارتباطات بر میشمارد .رضوی الهاشم ( ،)0300سقف شيشهای 3را مانع مشاركت سياسای و دخالات زناان در
امور اجتماعی میداند .وی بيان میكند كه سقف شيشهای نگرشها و تعصبات منفی است كه مانع از آن میشود كاه
زنان و گروههای اقليت ورای يک سطح خاص در سلسله مراتب سازمانی بروند .ميار زاده و علای آباادی ( )0305در
مطالعهای با عنوان واكاوی موانع مشاركت زنان روستايی در روستای حسينآباد شهرستان كنگاور به اين نتيجه رسيدند
كه اشتغال زنان به فعاليتهای سخت ،تربيت فرزندان ،بیسوادی يا كمسوادی زنان ،عدم رضايت همسر برای حضاور
در برنامههای آموزشی و ترويجی و تمسخر و ايراد اهالی از جمله مهمترين موانع مشاركت زنان در اين روستا هساتند
(مير زاده و علی آبادی .)0305 ،نتايج كار پژوهشی با عنوان تحليش جنسيتی فعالياتهاای كشااورزی در روساتاهای
شهرستان كرمانشاه نشانداد كه زنان در فعاليتهايی از جمله پرورش دام و احشام و مراحش كاشت و داشت باا ماردان
همکاری میكنند اما هيچ دسترسی به درآمد و يا حتی به وامها ندارند و زنان بهصورت محدودی در تصاميمگياریهاا
1- Macclosky
2 -Millbrath
3- Glass Ceiling
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مشاركت دارند (علی بيگی و همکاران.)0301 ،
عنابستانی و همکاران ( )0350در بررسی رابطه ويژگیهای فردی زنان و مشاركت آنان در فرايند توسعه روساتايی
دهستان درزاب شهرستان مشهد به اين نتيجه رسيدند كه بين سن زنان و درآمد ماهيانه آنان با انواع مشااركت رابطاه
معناداری وجود دارد (عنابستانی و همکاران .)0350 ،نوروزی و بختياری ( )0300همساختار خاانواده ،تعلايم و تربيات،
اعتماد ،سن و رسانههای گروهی را در ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی مؤثر بر شمارند .بگ رضايی ( )0307هم باه
بررسی عوامش مؤثر بر مشاركت سياسی زنان شهرستان ايالم پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مشاركت سياسی
زنان ايالمی در سطح پايينی بوده بهطوریكه  55درصد زنان مورد مطالعه مشاركت سياسی خيلی كمی داشتهاناد .وی
موانع حضور زنان در فعاليتهای سياسی را عواملی از جمله تعداد زياد فرزندان ،پايگاه اقتصاادی و اجتمااعی خاانواده،
تأهش ،انگيزه نياز به پيشرفت ،ميزان نقش زن در تصميمگيریهای مهم زندگی ،شاغش بودن ،كاربرد بيشتر رساانههاا،
پايبندی به اعتقادات مذهبی و دينی ،نگرش فرد به سياست ،نگرش والدين به سياست و نگرش دوستان باه سياسات
برشمارد.
تركی هرچگانی و غفاری ( )0351طی مطالعهای به بررسی عوامش مؤثر بر مشااركت زناان و دختاران در توساعه
مناطق روستايی بخش فارسان استان چهارمحال و بختياری پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه در چهار روستای
باالی  0111خانوار بخش فارسان ،عامش افزايش سطح سواد بر مشاركت زنان روستايی در اماور توساعه تاأثير مثبات
دارد .همچنين بين درونگرا بودن روستاييان و كاهش مشاركت رابطه معنیداری وجود داشات .باين موقعيات شاغلی،
افزايش درآمد ،آگاهی زنان از مشاركت و تمايش زنان و دختران روساتايی باا ميازان مشااركت زناان روساتايی رابطاه
معنیداری ديده شد.
نتيجه مطالعات خانی و احمدی ( )0300نشان داد كه با ارتقاء سطح تحصيالت زنان روستايی ،انتظاارات آنهاا از
مشاركت در تصميمگيری افزايش میيابد .ويسی و بادسار ( )0300در بررسی عوامش مؤثر بر نقاش اجتمااعی زناان در
فعاليتهای روستايی استان كردستان نشان دادند كه ويژگیهای خانوادگی ،مؤثرترين عامش در تبيين نقشهايی اسات
كه زنان ايفاء میكنند و ويژگیهای فردی در رتبه دوم قرار دارد .رحماان خاان و آرا )0111( 0پدرسااالری ،آماوزش و
پرورش و عدم همکاری مردان در جوامع محلی با زنان را از موانع مهم اثربخشی زنان در فرايند تصميمگيری بار مای
شمارند .آكارو 0و همکاران ( )0101هم به مطالعه موانع مشاركت زنان در فعاليتهای اجتماعی ،سياسی و اقتصاادی در
كشور تانزانيا پرداختند و عواملی از جمله سن ،محش اقامت ،سطح تحصيالت ،وضعيت تأهاش و ماذهب را مهامتارين
موانع مشاركت زنان عنوان كردند.
بررسی مطالعات فوق الذكر ،نشان داد كه عمده عواماش بازدارناده زناان از مشااركت در امورسياسای و اجتمااعی،
نگرشهای حاكم بر جامعه در مورد زنان و توانايیهای آنها ،باورهای زنان از توانايیهای خاود ،تعادد وظاايف زناان
1- Rahman Khan and Ara
2- Akarro
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نسبت به مردان و ويژگیهای فرهنگی حاكم بر جامعه بوده است .موانع فوق الذكر در جوامع كوچک باهوياژه جواماع
روستايی بهدليش ويژگیهای فرهنگی و اجتماعی حاكم ،بهصورت برجستهتری خود را نشان میدهد .از اينرو ،پژوهش
حاضر سعی دارد با رويکردی جديد ارتباط موانع فردی و خانوادگی را باا ميازان مشااركت سياسای و اجتمااعی زناان
روستايی ،مورد بررسی قرار دهد .اين ارتباط در چارچوب نظری تحقيق (شکش  )0نشان داده شده است .ماورد مطالعاه
حاضر ،دهستان شيرز واقع در شهرستان هرسين يکی از شهرهای استان كرمانشاه میباشد كه تحقيقات محلی انجاام
شده توس محققين ،بيانگر پايين بودن سطح مشاركت سياسی و اجتماعی زنان در روستاهای دهساتان ماذكور باوده
است .اميد است با انجام تحقيق حاضر ،زمينه الزم برای رفع موانع مشاركت زنان بهعنوان قشار تأثيرگاذار در توساعه
جامعه فراهم شود.
سوال های اصلی در تحقيق حاضر اين است كه ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی زنان دهساتان شايرز باه چاه
ميزان استع و اينكه موانع فردی و خانوادگی به چه ميزان تبيينكننده سطح مشاركت سياسی و اجتماعی زنان استع
و فرضيههای تحقيق عبارت است از اينكه بين موانع فردی و خانوادگی با ميزان مشاركت سياسای و اجتمااعی زناان
رابطه معنیدار وجود دارد.

شکل  -1چارچوب نظری تحقيق
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مواد و روشها
اين تحقيق از نظر ماهيت از نوع پژوهشهای كمی محسوب میشود و از نظر هدف كاربردی است چرا كه هادف
تحقيق ،توسعه دانش كاربردی در يک زمينه خاص اسات .روش ايان تحقياق بار اسااس چگاونگی باهدسات آوردن
دادههای مورد نياز (طرت تحقيق) ،تحقيقی توصيفی -همبستگی است .جامعه آماری مطالعه حاضر ،زنان باالتر از شش
سال است كه در دهستان شيرز شهرستان هرسين واقع در استان كرمانشاه سکونت دارند كه شاامش  0055نفار بودناد
(مركز آمار ايران .)0350 ،حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان (نادری و سيف نراقای 333 ،)0351 ،نفار
برآورد شد .روش نمونهگيری به دليش عدم توازن حجم جامعهآماری در بين روساتاهای دهساتان ،از ناوع طبقاهای باا
انتساب متناسب بوده و انتخاب نمونهها در هر طبقه با استفاده از روش نموناهگياری در دساترس انجاام شاده اسات
(جدول.)0
برای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای مشتمش بر چناد بخاش تنظايم شاد .بخاش اول پرسشانامه مرباوط باه
ويژگیهای فردی و حرفهای ،بخش دوم مربوط به گويههای سنجش ميزان مشاركت سياسی ،بخش سوم گوياههاای
سنجش مشاركت اجتماعی ،بخش چهارم گويههای مربوط به موانع فردی و خانوادگی مشاركت بوده است .گويههاای
سنجش سطح مشاركت اجتماعی و سياسی و گويههای مربوط به سنجش موانع فردی و خانوادگی از مطالعات پيشاينه
استخراج شد.
برای تعيين قابليت اعتماد يا پايايی پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار  SPSS16ضريبآلفای كرونبااخ بخاشهاای
مختلف 31پرسشنامه تکميششده پيشآزمون محاسبه شد كه بهترتيب برای بخاشهاای دوم ،ساوم و چهاارم،1/03 ،
 1/05و  1/71بهدست آمد كه گويای مناسب بودن ثبات ابزار تحقيق است .برای تعيين اعتبار يا روايی پرسشنامه نيز با
استفاده از روش اعتبار محتوا 0از نقطه نظرات اساتيد و دانشاجويان دوره دكتاری گاروه تارويج و آماوزش كشااورزی
دانشگاه رازی استفاده شد و اصالحات الزم اعمال شد.
برای اندازهگيری ميزان تأثير موانعفردی و خانوادگی بر مشاركت سياسی و اجتماعی زناان از رگرسايون چندگاناه
استفاده شد .جهت بررسی آمارههای همخطی از آمارههای تولرانس و  VIFاستفاده شده است .وقتی كه هايچ ياک از
متغيرهای مستقش مدل ،هيچگونه وابستگی خطی با ساير متغيرهای مستقش ندارند ،ضريب تعيين برای همه آنها ياک
خواهد شد و بنابراين عامش تورم واريانس به ازای تمام متغيرهای مستقش مقدار  0را اختيار خواهد نمود .مقاادير بااالی
01برای آماره  VIFنشاندهنده وجود رابطه هم خطی زياد بين متغيرهای مستقش است كاه مشاکش جادی باه وجاود
می آورد .يکی ديگر از مفروضاتی كه در رگرسيون مدنظر قرارمی گيرد ،استقالل خطاها (تفااوت باين مقاادير واقعای و
مقادير پيشبينی شده توس معادله رگرسيون) از يکديگر است .در صورتی كه فرضيه استقالل خطاها رد شود و خطاها
با يکديگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسايون وجاود نادارد .باهمنظاور بررسای اساتقالل خطاهاا در
رگرسيون از آزمون دوربين -واتسون استفاده میشود .مقدار آماره دوربين-واتسون بين  0تا صفر متغير است و مقاادير
1- content validity
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بين 0/5تا  0/5نشان دهنده پذيرفته شدن فرض استقالل بين خطاها است.
جدول -1توزيع حجم نمونه به روش نمونهگيری طبقهای
رديف
0
0
3
0
5
1
7
0
5
01
00
00
03
جمع

نام روستا(دهستان شيرز) حجم جامعه(زنان باالی  6سال)
00
پشت تنگ چناران
55
چشمه بيگی
530
چهر
07
سرماج كرمی
00
سيردوله
33
شمس آباد
010
عزيزآباد
13
قلعه محمدعلی
037
گرميانک
555
سرماج حسين خانی
007
شادابادسفلی
005
شادابادعليا
71
علی آباد
0055
مأخذ :مركز آمار ايران ()0350

حجم نمونه
1
03
000
0
1
0
00
5
00
01
01
07
01
333

نتايج و بحث
نتايج تجزيه و تحليش دادههای بهدست آمده نشانمیدهد حدود دو سوم از زنان مورد مطالعه ( 13درصاد) را افاراد
متأهش و مابقی را دختران تشکيش دادند .متوس سن ازدواج در بين زنان  07سال بود كه نشاان از پاايين باودن سان
ازدواج در بين زنان روستايی دهستان شيرز داشت .بيشتر زنان مورد مطالعاه ( 05درصاد) دارای ساطح تحصايالتی در
سطح ابتدايی و يا حتی بیسواد بودند .شغش بيشتر آنها ( 10درصد) خانهداری و سطح درآمد ماهيانه بيشاتر زناان (00
درصد) صفر و يا كمتر از  011هزار تومان بود .از نظر ميزان مالکيت زنان بار اماوال ،تنهاا مالکيات آنهاا بار طاال و
جواهرات قابش توجه بوده ( 11درصد) در صورتیكه مالکيات بار ماشاينآالت سابک و سانگين ( 30درصاد) ،مناازل
مسکونی ( 05درصد) ،باغ (01درصد) و بهويژه زمين زراعی (7درصد) درصد چندانی را به خاود اختصااص ناداد .اغلاب
زنان مورد مطالعه ( 75درصد) ميزان تجربه خود را در كارهای گروهی و مشاركتی سطح روستا كمتر از يک سال اظهار
داشتند .ميزان دسترسی جامعه مورد مطالعه به وسايش ارتباط جمعی و اولويتبندی آن نشان داد كاه رساانه تلويزياون
بهعنوان مهمترين وسيله ارتباطی برای زنان مورد مطالعه مطرت بوده و پس از آن تلفن همراه و در مراتب بعدی كتاب،
مجله ،راديو ،اينترنت و روزنامه قرار گرفت .تعداد اندكی از زنان مورد مطالعه (01درصد) تمايش خود را به انجاام برخای
امور سياسی از جمله دهيار شدن و يا عضويت در شورای اسالمی روستا ابراز كردند و بيشتر آنها تمايلی به انجام اين
كارها نداشتند .برای سنجش ميزان مشاركت زنان در امور سياسی ،بر اساس مطالعه پيشنگاشتهها از  7گويه اساتفاده
شد .ميانگين كلی سطح مشاركت سياسی ( ،)M=0/00نشان از مشاركت زنان در سطح متوس داشات .مياانگين باه-
دست آمده بهوسيله هر گويه هم در جدول  0گزارش شده است .برای سنجش ميزان مشاركت اجتمااعی زناان ماورد
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مطالعه از  01گويه مطابق با مندرجات جدول  3استفاده و سطح مشاركت اجتماعی آنها در ساطح زيااد ارزياابی شاد
(.)M=3/01
جدول -2ميزان مشاركت زنان در امور سياسی روستا
0
0
3
0
5
1
7

ميانگين
گويهها
3/01
ميزان مشاركت در انتخابات
0/70
ميزان مشاركت برای رعايت سياستهای دولت
0/17
ميزان مشاركت برای ارائه گزارش مشکالت به مسئولين
0/00
ميزان مشاركت با سازمانها و نهادهای دولتی
3/57
ميزان همکاری با دهياریها و شورای اسالمی روستا در صورت اعالم نياز به همکاری
0/01
ميزان مشاركت داوطلبانه در كمک رسانی به دهيار
0/53
ميزان مشاركت داوطلبانه در كمکرسانی به اعضای شورای اسالمی روستا
مأخذ :يافتههای تحقيق طيف ليکرت (خيلی كم 0:كم 0:متوس  3:زياد 0:خيلی زياد)5:

انحراف معيار
0/07
0/35
0/05
0/05
0/10
0/01
0/03

جدول -9ميزان مشاركت زنان در امور اجتماعی روستا
0
0
3
0
5
1
7
0
5
01

ميانگين
0/75
3/00
0/10
3/71
3/01

گويهها
ميزان مشاركت در فعاليتهای عمرانی (ساخت و ساز) روستا
ميزان مشاركت در حفظ محي زيست و منابع طبيعی روستا
ميزان مشاركت در حفظ نظافت محي روستا
ميزان مشاركت برای حفظ بناهای تاريخی و آثار باستانی روستا
ميزان مشاركت در كالسهای آموزشی و ترويجی
ميزان همکاری و مشاركت برای حفظ روستا و روستاييان در صورت بروز
0/17
اتفاقاتی مثش سيش و زلزله و بيماریها
0/51
ميزان مشاركت برای تأسيس كتابخانه در روستا
3/03
ميزان مشاركت برای تأسيس مسجد يا حسينيه در روستا
0/57
ميزان مشاركت برای تأسيس مراكز ورزشی در روستا
3/53
ميزان مشاركت برای تأسيس صندوقهای اعتباری خرد در روستا
مأخذ :يافتههای تحقيق طيف ليکرت (خيلی كم 0:كم 0:متوس  3:زياد 0:خيلی زياد)5:

انحراف معيار
0/11
0/15
1530
0/05
0/00
1/50
0/30
0/05
0/33
0/00

مطابق با جدول  ،0آزمون مقايسه ميزان مشاركت زنان بر حسب طبقات تحصيلی مختلاف معنایدار شاده اسات.
بدين معنی كه زنان در طبقات مختلف تحصيلی در زمينههای مختلف سياسی و اجتمااعی مشااركت متفااوتی دارناد.
برای مشخص شدن محش دقيق تفاوتها از آزمون تعقيبی دانکن استفاده شد (جدول  .)5مطابق آزمون دانکن ،تفاوت
معنیداری بين ميزان مشاركت زنان در سطوت تحصيلی ديپلم و دبيرستان (گروه  ،)0بیساواد ،فاوق دياپلم و ابتادايی
(گروه  ،)0ليسانس و باالتر و راهنمايی (گروه  )3وجود داشت.
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جدول -4مقايسه ميزان مشاركت زنان بر حسب طبقات تحصيلی زنان
منابع تغيير
ميانگين بين گروهها
ميانگين درون گروهها
جمع

ميانگين مربعات

مجموع مربعات درجه آزادی
1
05/01
0/50
301
003/051
1/00
330
050/055
منبع :يافته های پژوهش
جدول -5آزمون دانکن
طبقه تحصيلی

تعداد
70
50
01
1
05
10
31

F

سطح معنیداری

5/75

1/11

سطح آلفا = 5/55
1
0/01
0/00

بیسواد
ابتدايی
دبيرستان
فوق ديپلم
ديپلم
ليسانس و باالتر
راهنمايی
1/00
سطح معنیداری
مأخذ :يافتههای تحقيق

2

9

3/11
3/13
3/00

1/17

3/01
3/50
1/00

برای آزمون فرضيههای تحقيق ،ضرايب همبستگی اسپيرمن باين تماامی متغيارهاای مساتقش و متغيار وابساته
محاسبه شد .خالصه نتايج بررسی رواب همبستگی بين مسائش فردی و عدم مشااركت سياسای و اجتمااعی زناان در
جدول  1گزارش شده است .نتايج نشانداد كه بين متغيرهای پذيرش مقام تحت سلطه بهوسيله زنان ،نداشاتن تجرباه
در انجام امور سياسی و اداری ،مشکالت و ضعف جسمانی ،حجم زياد فعاليات در بخاشكشااورزی و داماداری ،عادم
تمايش زنان نسبت به مردان به مديريت ،تجارب ناموفق زنان در انجام امور روستا ،باور زنان به ناتوانی خاود در انجاام
امور سياسی ،عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران و فقدان اعتماد به نفس در زنان (اعتماد به نفس خود ارزياابی)
با ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی رابطه منفی و معنیدار داشت .به عبارتی افزايش و تقويت هر يک از موانع فاوق
ميزان مشاركت زنان را كاهش میدهد .از طرفی بين متغير سن و سطح تحصيالت باا متغيار وابساته رابطاه مثبات و
معنیدار وجود دارد .بدين معنی كه هر چقدر سن زنان و سطح تحصيالت آنها باالتر مایرود مشااركت هام بيشاتر
میشود.
نتايج حاصش از ضرايب همبستگی بين متغيرهای مسائش خانوادگی با ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی زناان در
جدول  7آمده است .بين متغيرهای حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل و نارضايتی پدر و همسار باا متغيار وابساته
رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .به عبارتی افزايش حجم فعاليت زنان در داخش منازل منجار باه كااهش مشااركت
سياسی و اجتماعی زنان میشود .افزايش نارضايتی پدر و همسر هم اثری كاهنده بر مشاركت سياسی و اجتماعی زنان
دارد .متغيرهای تعداد اعضای خانواده و ازدواج زودرس (سن ازدواج) با متغير وابسته رابطاه مثبات و معنایدار دارد .باه
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عبارتی افزايش تعداد اعضای خانوار و افزايش سن ازدواج زنان ،ميزان مشاركت آنها را كاهش میدهد.
برای اندازهگيری ميزان تأثير موانع فردی و خانوادگی بر مشاركت سياسی و اجتماعی زنان از رگرسايون چندگاناه
استفاده شد .بررسی آمارههای همخطی از جمله تولرانس و  VIF0در جدول  0نشاان مایدهاد اخاتالف باين ميازان
تخمين زده شده و مقدار واقعی ضرايب رگرسيون استاندارد شده زياد نيست .مقادير اين آماره برای اكثريت متغيرهاای
مستقش تحقيق حاضر بين يک تا دو بهدست آمده است كه نشان میدهد مشکلی برای انجام محاسبات وجود ندارد.
جدول -6نتايج حاصل از ضريب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای مسائل فردی و ميزان مشاركت سياسی و
اجتماعی زنان
رديف
0
0
3
0
5
1
7
0
5
01
00
00
03
00

متغير دوم
متغير اول
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
پذيرش مقام تحت سلطه بهوسيله زنان
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
نداشتن تجربه در انجام امور سياسی و اداری
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
مشکالت و ضعف جسمانی
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
حجم زياد فعاليت در بخش كشاورزی و دامداری
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
تجارب ناموفق زنان در انجام امور روستا
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور سياسی
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
اشتغال به تحصيش دختران
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
بیسوادی و نداشتن تحصيالت كافی
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
عدم تمايش زنان نسبت به مردان به مديريت
فقدان اعتماد به نفس در زنان(اعتماد به نفس خود ارزيابی) مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
عدم وجود تمايش به پيشرفت
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
سن
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
تجرد
مأخذ :يافتههای تحقيق *معنیدار در سطح خطای  ** ،1/15معنیدار در سطح خطای 1/10

مقدارr
**

-1/01
**-1/01
**-1/05
**-1/03
**-1/00
**-1/57
-1/11
**-1/37
*1/03
**-1/00
**-1/35
-1/10
**1/05
1/15

جدول -7نتايج حاصل از ضريب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای مسائل خانوادگی و ميزان مشاركت سياسی و
اجتماعی زنان
مقدارr

متغير دوم
متغير اول
رديف
-1/31
حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
0
زمان بر بودن پرورش و ترتيب فرزندان مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی -1/10
0
**
-1/00
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی
نارضايتی پدر و همسر
3
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی **1/05
تعداد اعضای خانواده
0
عدم حمايت و پشتيبانی پدر و همسر مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی -1/10
5
مشاركت زنان در امور سياسی و اجتماعی *1/03
ازدواج زودرس(سن ازدواج)
مأخذ :يافتههای تحقيق *معنیدار در سطح خطای  ** ،1/15معنی دار در سطح خطای 1/10
**

1- Variance Inflation Factor
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همچنين طبق مندرجات جدول  0مقدار آماره دوربين -واتسون برای مدل رگرسيونی 0/13 ،بهدست آماده اسات
كه نشان میدهد باقيماندهها در رگرسيون مستقش هستند.
پس از ورود متغيرهای مستقش به معادله خ رگرسيون از روش گام به گام 0 ،گام مهم اين معادله مشخص شاد
كه نتايج در جدول  0گزارش شده است .طبق نتايج به دست آمده ،به ترتيب اهميت ،عوامش باور زنان به ناتوانی خاود
در انجام امور سياسی ،عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران ،مشکالت و ضعف جسمانی ،حجم زياد فعاليات زناان
در داخش منزل ،حجم زياد فعاليت در بخش كشاورزی و دامداری ،پذيرش مقام تحت سلطه ،نداشاتن تجرباه در اماور
سياسی و اداری و عدم تمايش زنان نسبت به مردان به مديريت در مجموع توانستند  13درصد از تغييرات متغير وابسته
را پيشبينی نمايند.
با توجه به نتايج به دست آمده معادله رگرسيون بهصورت زير خواهد بود:
()0

Y= a + b0X0 + b0X0 + b3X3 + b0X0 + b5X5 + b1X1 + b7X7 + b0X0

Y= 5/501 – 1/17 X0 – 1/00X0 – 1/03X3 – 1/35X0 - 1/00X5 – 1/00X1 – 1/10X7 – 1/17X0
جدول -8مراحل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام
مراحل

متغيرهای وارد شده به معادله

ضرايب b

Beta

گام اول

عدد ثابت
باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور
سياسی
باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور
سياسی
عدم توانايی در برقراری ارتباط با
ديگران
باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور
سياسی
عدم توانايی در برقراری ارتباط با
ديگران
مشکالت و ضعف جسمانی
باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور
سياسی
عدم توانايی در برقراری ارتباط با
ديگران
مشکالت و ضعف جسمانی
حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل

3/51

-

-1/07

-1/50

-1/00

-1/50

**-0/00

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

t
**

AdjR2

F

آماره هم خطی
Tolerance

VIF

01/05
1/30

**57/03

0/111

0/111

1/00

**55/01

1/550

0/110

-1/05

-1/07

**-0/70

1/550

0/110

-1/00

-1/05

**-7/03

1/500

0/101

-1/05

-1/00

**-5/10
**

**

-01/37

-1/05

-1/00

-1/05

-1/30

**

-5/150

-1/01

-3701

**

-1/575

-1/01
-1/00

-1/05
-1/01

1/07

**

53/55

-0/05

**-0/03
**-0/50

1/507
1/570
1/711

1/50

**05/00

0/100
0/131
0/001

1/530

0/170

1/101
1/555

0/050
0/751
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ادامه جدول 8

مراحل

گام
پنجم

متغيرهای وارد شده به معادله

ضرايب b

Beta

باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور سياسی
عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران
مشکالت و ضعف جسمانی
حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل
حجم زياد فعاليت در بخش كشاورزی و دامداری
باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور سياسی

-1/00
-1/00
-1/00
-1/07
-1/00
-1/15
-1/00

-1/01
-1/00
-1/30
-1/35
-1/05
-1/00
-1/01

مشکالت و ضعف جسمانی

-1/00
-1/31

-1/30
-1/03

-7/3
**-7/37
**

عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران
گام
ششم

گام
هفتم

حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل

AdjR

F

**

-0/10
**-7/00
**-1/10
**-1/55
**-5/31
**-3/11
*-7/10

1/50

**

1/117

**50/00

**00/300

Tolerance

VIF

1/500
1/001
1/130
1/537
1/150
1/511

0/707
0/005
0/577
0/010
0/033
0/705

1/001

0/001

1/103

0/130

1/005

0/333

حجم زياد فعاليت در بخش كشاورزی و دامداری
پذيرش مقام تحت سلطه

-1/05
-1/00

-1/00
-1/05

-0/50
**-3/13

1/100
1/500

0/511
0/500

باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور سياسی

-1/10

-1/07

**-0/55

1/001

0/155

عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران
مشکالت و ضعف جسمانی
حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل
حجم زياد فعاليت در بخش كشاورزی و دامداری
پذيرش مقام تحت سلطه
نداشتن تجربه در امور سياسی و اداری

-1/03
-1/00
-1/30
-1/00
-1/01
-1/10

-1/00
-1/30
-1/05
-1/03
-1/00
-1/03

*-7/05
**-1/01
**-7/00
**-0/51
**-0/10
**-0/11

1/700
1/500
1/000
1/107
1/500
1/500

0/010
0/005
0/357
0/100
0/501
0/705

عدد ثابت ()a

5/50

-

**00/07

باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور
سياسی()X1
عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران ()X2
گام
هشتم

t

2

آماره هم خطی

مشکالت و ضعف جسمانی()X3
حجم زياد فعاليت زنان در داخش منزل ()X4
حجم زياد فعاليت در بخش كشاورزی و دامداری
()X5
پذيرش مقام تحت سلطه ()X6
نداشتن تجربه در امور سياسی و اداری ()X7
عدم تمايش زنان نسبت به مردان به مديريت
()X8

مأخذ :يافتههای تحقيق

1/10

**03/5

-1/17

-1/01

**-0/00

1/005

0/113

-1/00

-1/00

*-0/01

1/700

0/010

-1/03
-1/35

-1/37
-1/50

**

-1/00
**-0/05

1/501
1/005

0/030
0/001

-1/00

-1/07

**-5/10

1/111

0/111

-1/00
-1/10

-1/05
-1/05

*

-0/57
**-0/51

1/335
1/505

0/501
0/507

-1/17

-1/03

*-0/05

1/050

0/105

Durbin-Watson=631/1

1/13

**35/01

*معنیدار در سطح خطای  ** ،1/15معنیدار در سطح خطای 1/10

نتيجهگيری و پيشنهادها
نتايج سنجش ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی زنان نشان داد كه ميزان مشاركت سياسی زنان در حد متوس و
سطح مشاركت اجتماعی آنها در سطح زياد است .از طرفی بيشاترين ساطح مشااركت سياسای در ماواردی از جملاه
همکاری با دهياری و شور ای اسالمی روستا و مشاركت در انتخابات بوده است و كمترين مشااركت سياسای زناان در
زمينه مشاركت برای ارائه گزارش مشکالت روستا به مسئولين مربوطه تعيين شد .بيشترين مشاركت اجتماعی زنان نيز
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در زمينه حفظ روستا و روستاييان در برابر حوادث غير مترقبه از جمله سيش ،زلزله و بيماریها بوده ،در حالیكه كمترين
مشاركت اجتماعی آنها در زمينه فعاليتهای عمرانی و ساخت و ساز روستا بوده است .عدم باالبودن ساطح مشااركت
سياسی زنان دور از انتظار نبوده ،چراكه مطالعات بساياری پاايين باودن ساطح مشااركت سياسای زناان را در منطقاه
خاورميانه نشان داده است (حافظيان ،0300 ،آكارو و همکاران.)0101 ،
بين متغير پذيرش مقام تحت سلطه به وسيله زنان با متغير ميزان مشااركت سياسای و اجتمااعی رابطاه منفای و
معنیدار وجود دارد .پذيرش مقام تحت سلطه می تواند ناشی از دستيابی محدودتر زنان نسبت به مردان به منابع مالی و
اطالعات باشد .رحمانخان و آرا ( )0111معتقدند نبودند .اعتماد به نفس و در نتيجه عدمدستيابی باه مناابع ،باه دلياش
وجود فرهنگ پدرساالری و مردساالری ظاهر میشود .به عبارتی وجود فرهنگ پدرساالری و به ويژه طبيعی شامردن
آن باعه میشود زنان همواره خود را در وضعيتی فرودست نسبت به مردان ببينند .در اين راستا ،پيشنهاد میگاردد باه
منظور ايجاد تغيير نگرش در ديدگاههای متعصبانه و غل راجع به زنان ،ابتدا بايد يک تغيير و تحاول در ديادگاه خاود
زنان ايجاد شود .نخست بايد ذهن زنان را به گونهای بازسازی كرد تا آن كه هر زنی ارزش و تواناايیاش را تشاخيص
دهد ،فشارهای پدر ساالرانه را از ذهن خود بردارد و ديگر خود را ضعيف و وابسته نپندارد .در واقع زنان بايد از قابليتها
و ظرفيتهای خودآگاه شوند و با اعتماد به نفس و با اتکاء به خودشان برای خودشکوفايی خود گام بردارند.
نداشتن تجربه در انجام امورسياسی و اداری تأثيری منفی و معنیدار بر ميزان مشاركت سياسی و اجتمااعی زناان
دارد .قابشذكر است كه بخش اعظمی از بیتجربگی زنان در اين زمينه نه فق به علت عدم تمايش آنها بلکه به دليش
عدمآگاهی و عدم وجود شراي الزم بوده است .عدم بسترسازی مناسب برای حضور و مشاركت فعال زنان باه وسايله
سازمانهای دولتی و غيردولتی ،زنان را بيش از پيش به وادی فراموشی سپرده است .از اينرو پيشانهاد مایشاود كاه
برنامههای آموزشی بيشتری هم در قالب كالس آموزشی و ترويج در سطح روستا و هم در رسانههای جمعی باه وياژه
تلويزيون در زمينه اشکال مختلف مشاركت سياسی ،اجتماعی و تشويق زنان به كارهای جمعی ،به اجرا درآيد و ساطح
آگاهی افراد را در خصوص شيوههای مختلف مشاركت ارتقاء دهد.
وجود رابطه منفی و معنیدار بين متغير مشکالت و ضعف جسمانی با متغير ميزان مشااركت سياسای و اجتمااعی
محرز شده است .در مطالعات بسياری از جملاه مطالعاات خبااززاده ( )0351و پاسابان ( ،)0300پاايين باودن ضاريب
سالمت بهعنوان مانع مشاركت زنان مطرت شده است.
حجم زياد فعاليت زنان در بخشكشاورزی و دامداری منجر به كاهش ميزان مشااركتسياسای و اجتمااعی آنهاا
شده است .تعداد زنانی كه در روستاهای دهستان شيرز در كارهای كشاورزی و دامداری مشاركت دارند فراتر از تعدادی
است كه از اين دو حرفه بهعنوان شغش خود ياد كردهاند .به عبارتی بيشتر زنان مورد مطالعه به نحوی در كمکرساانی
به همسران خود به طور مستقيم و يا غير مستقيم در اين فعاليتها درگير هستند .انجاام اماور فاوق در كناار وظاايف
ديگر ،زمان و فرصت انجام كارهای گروهی و سياسی را از زنان سلب كرده است .پاسبان ( )0300نيز از اين عامش باه
عنوان مانع فردی مشاركت زنان در توسعه روستايی ياد میكند.
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بين متغير تجارب ناموفق زنان در انجام امور روستا با متغير وابسته ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی رابطه منفی
و معنیدار وجود دارد .يکی از عواملی كه زنان مورد مصاحبه به عنوان مانع مشاركت در فعاليتهای سياسی و اجتماعی
عنوان كرده اند ،تجارب ناموفق زنان در گذشته نه چندان دور بوده كه ترس از شکست و مورد سرزنش قرار گارفتن از
طرف مردان را در زنان روستا ايجاد كرده است .وجود باورهای خرافی و فرهنگ سنتی مبنی بر مذموم و ناپسند باودن
حضور زن در جامعه و برچسبهای ناروا زدن به زنانی كه در فعاليتهای اجتماعی حضور فعال دارند و همساو دانساتن
حضور سياسی با فساد و انحرافات ،همگی موانعی هستند كه مانع حضور موفق زنان در عرصههای مختلاف سياسای و
اجتماعی میشوند (احمدی.)0300 ،
متغير باور زنان به ناتوانی خود در انجام امور سياسی نيز منجر به كاهش ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی آنها
شده است .بهعبارتی باور زنان نسبت به توانمندیهای خود در امور سياسی به نحو معنایداری بار مشااركت سياسای
آنها مؤثر است .زيرا شناخت خصوصيات ،توانايیها و پتانسيش موجود در خود باعه میشود كه زنان در همه زمينههاا
به مردان وابسته نباشند ،در نتيجه اين اعتماد به نفس میتوانند مسئوليتها و پستهای كليادی جامعاه را باه عهاده
گيرند و در امور سياسی جامعه مشاركت فعالی داشته باشند .اين نتيجه تأييدكننده نتايج مطالعه خباززاده ( )0351است.
عدم توانايی در برقراری ارتباط با ديگران تأثيری كاهنده و معنیدار بر ميزان مشاركت سياسی و اجتمااعی زناان
دارد .وجود نگرشهای سنتی در روستا در زمينه حضور زنان در احزاب و تشکشها ،مانع از حضور مؤثر آنهاا در چناين
اجتماعاتی شده است .نتيجه چنين نگرشی ،ايجاد حس ترس و اضطراب در زنان در مواقاع حضاور در جماع ،صاحبت
كردن و اظهار نظر بوده و به منزوی شدن بيش از پيش زنان منتهی شده است.
سطح تحصيالت زنان با ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی آنها رابطه مثبت و معنیدار دارد .پايين باودن ساطح
سواد ،عالوه بر مشکالت فراوان منجر به عدم اعتماد به نفس ،احساس حقارت ،كنارهگيری و خود كامبينای مایشاود
(پاسبان .)0300 ،از طرفی زنان تحصيشكرده و بهرهمند از مهاارتهاای حرفاهای بااالتر ،باا احتماال بيشاتری واجاد
ايستارهای مشاركتجويانه هستند (آكارو و همکاران 0101 ،خانی و احمدی 0300 ،آلموند و پاول 0301 ،صمدیراد،
 .)0305بين متغير عدم تمايش زنان نسبت به مردان به مديريت با متغير وابسته ميازان مشااركت سياسای و اجتمااعی
رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .رضوی الهاشم ( )0300به وجود اين رابطه دستيافته و معتقد است زنان نسابت باه
مردان تمايش كمتری به انجام امور سياسی و اجتماعی نشان میدهند و همين عامش در كنار گذاشاته شادن آنهاا در
صحنههای مختلف تأثيرگذار بوده است .زمانی كه زنان آمادگی و تمايش بيشتری به مشااركت سياسای از خاود نشاان
میدهند ،در عمش نيز فعاليت سياسی بيشتری انجام میدهند (آل غفور و كاشف الغطاء .)0300 ،در همين راستا تركای
هرچگانی و غفاری ( )0351نيز تمايش زنان و دختران را عامش مهمی در مشاركت آنهاا عناوان مایكنناد .تشاويق و
معرفی زنان روستايی كه در امور روستا مشاركت فعال و موفقيتآميز داشتهاند ،میتواناد انگيازه زناان روساتا را بارای
مشاركت افزايش دهد.
فقدان اعتماد به نفس در زنان (اعتماد به نفس خود ارزيابی) ،بهعنوان يکی ديگر از موانع فاردی مشااركت زناان
شناخته شد .به عبارتی با كمشدن اعتماد به نفس در زنان ،كاهش مشاركت آنها اجتناب ناپاذير باوده اسات (رضاوی
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الهاشم .)0300 ،طبق نظريه هانتيگتون و نلسون وجود نگرش مثبت نسبت به توانايیهای خود زميناه را بارای ايجااد
قدرت تأثيرگذاری و احساس توانمندی فراهم میكند و در نتيجه تماياش فارد را بارای مشااركت سياسای و اجتمااعی
افزايش میدهد (بگ رضايی.)0307 ،
متغير سن نيز با متغير ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی رابطه مثبت و معنیدار دارد .بدين معنی كه باا افازايش
سن ،تمايش زنان برای مشاركت در امور سياسی و اجتماعی افزايش میيابد .يکی از داليش آن را میتوان محادوديت-
های موجود در محي روستا برای حضور دختران و زنان جوان در عرصه اجتماع دانست .در بسياری مطالعاات ،عاماش
سن به عنوان عاملی مؤثر در ميزان مشاركت زنان مطرت شده و بيان شده است كه زنان با افزايش سن ،حضور بيشتری
در عرصه فعاليتها پيدا میكنند (ليپست و دوز .)0373 ،پيشنهاد میگردد برنامههای آموزشی و ترويجی مناسبی بارای
خانواده های روستايی به ويژه مردان روستا در نظر گرفته شود كه فوايد مشاركت سياسی و اجتماعی زنان به ويژه قشر
جوان تشريح گردد تا توجيه شوند كه افزايش مشاركت زنان و دختران در نهايت به نفع روستا و خانواده های روساتايی
خواهد بود.
حجم زياد فعاليت زنان مورد مطالعه در داخش منزل منجر به كاهش مشاركت آنها شده اسات .باه بياانی ديگار،
عدم تمايش خانواده به از دست دادن نيروی كاری داخش خانه بهعنوان مانعی در برابر مشاركت و حضور فعاال زناان در
جامعه مطالعاتی مطرت است .اين نتيجه در راستای نتايج مطالعه خباززاده ( )0351است كه باالرفتن حجم فعاليتهاا و
مسئوليتهای زنان را در داخش خانه ،مانع حضور و فعاليت بيرون از خانه آنها و مانع مشاركت در عرصههای عماومی
میداند .برخی رهبران سياسی مرد و نخبگان شغلی نيز اظهار نمودهاند كه زنان برای نقشهاای رهباری بخاشهاای
دولتی و يا خصوصی مناسب نيستند چراكه آنها به دليش مسئوليتهای درون خانواده در دساترس نمایباشاند (تارو،0
.)0550
بين متغير نارضايتی پدر و همسر با متغير وابسته ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی رابطه منفی و معنیدار وجود
دارد .عدم رضايت پدر و يا همسر از فعاليت زنان در امور اجتماعی و سياسی روستا و از طرفی رفتار متعهداناه زناان در
قبال پدر و همسر خود مانع مشاركت زنان میشود .اين نتيجه تأييدكننده نتاايج پاسابان ( )0300و ميار زاده و علای
آبادی ( )0375است .نتايج بهدست آمده اهميت نقش و تأثير عوامش خانوادگی را بر فعاليات و مشااركتجاويی فاردی
نشان می دهد .خانواده بهعنوان اولين كانونی كه فرد در آن قرار می گيرد و بنيادی ترين نهااد اجتمااعی دارای اهميات
شايان توجهی است .از اين رو تغيير نگرش سنتی خانواده ها نسبت به دختران برای تحقاق شاراي يکساان تربيتای و
پرورشی در خانواده ضرورت دارد .نقش والدين در توزيع عادالنه امکانات باين فرزنادان پسار و دختار از نظار تغذياه،
بهداشت و درمان ،تحصيش و تربيت اجتماعی و آموزش های سياسی می تواند در ايجاد زمينه جامعه پذيری سياسای باه
دور از تبعيض بين فرزندان از تأثير بهسزايی برخوردار باشد .در اين راستا می توان باه نقاش خاانواده باهعناوان نقاش
پايهای و نخستين نهاد جامعهپذيركننده اشاره كرد .بنابراين ،اگر خانوادهها بتوانند سطح آگاهی خاود را ارتقااء دهناد در
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اين صورت می توان انتظار داشت كه در آينده شاهد مشاركت باالی زنان در حيطه های گوناگون در جامعه باشد و ايان
امر بيش از همه متأثر از شکش گيری رفتارهای مشاركتی و تعامالت همکاری جويانه در خانواده خواهد بود .جهت حاش
اين مشکش ،اجرای برنامه های فرهنگی با هدف تغيير نگرش اعضای خانواده ،برای سازگار ديدن مشاركت سياسای باا
شأن زنان قابش توصيه است.
تعداد اعضای خانواده با ميزان مشاركت سياسی و اجتماعی رابطه معنیدار و مثبت دارد .ايان نتيجاه بادان معنای
است كه افزايش تعداد اعضای خانوار ،ميزان مشاركت زنان را در فعاليتهای سياسای و اجتمااعی افازايش مایدهاد.
بسياری از زنان مورد مطالعه اذعان داشتهاند كه تعدد اعضای خانواده راهی را برای واگذاری بخشی از مسائوليتهاای
خانه به ديگران ايجاد كرده و در نتيجه با تقسيمكار ،فرصت حضاور در جامعاه بارای بيشاتر اعضاای خاانواده فاراهم
میشود.
سن ازدواج زنان متأهش در جامعه مطالعاتی رابطه مثبت و معنیدار با ميزان مشاركت سياسای و اجتمااعی آنهاا
دارد .يعنی با افزايش سن ازدواج ،مشاركت زنان افزايش میيابد .ازدواج زود هنگام يکی از مسائلی است كه در جامعاه
مورد مطالعه به وفور مشاهده میشود كه خود می تواند يکی از داليش مورد توجه در باالنبودن سطح مشاركت سياسای
اين جامعه تلقی گردد.
در مجموع ،میتوان استنباط كرد كه پايين بودن سطح مشاركت زنان در محدوده مورد مطالعه ،ريشاه در تفکارات
كليشهای اعضای خانواده و نگرشها و باورهای زنان روستايی دارد و دولت و سازمانهای مردم نهاد بايد سياستهايی
اتخاذ كنند كه عالوه بر توجه به نقش زنان در عرصههای مختلف ،تدابيری جهات حاش مشاکالت فرهنگای موجاود
انديشيده شود.
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Abstract
Today, in many countries of the world, in some cases women are barred from
interfering in politics and social roles. Thus, still it is necessary to place women in
political, social, economic and cultural activities. The purpose of this study is to
examine individual and family barriers to women's political and social participation
of the Shirez District in the city of Harsin. The research methodology used is
descriptive-correlation and it is carried out by using a survey. The statistical
population included the women older than 6 years in the Shirez District. A sample
size of 333 person was determined by using the Kerejcie and Morgan table. They
have been selected using the convenience sampling method with proportional
assignment. Data analysis was done by using the Spearman coefficient and
multiple regression analysis. The results showed that the political participation of
women is in the medium level and their social participation is in the high level.
Also, the results indicated that women believe that they are not able to participate
in political affairs. The inability to communicate with others, the physical
weakness and other problems, high volume of activities of women at home, high
volume of activities in the agricultural sector and livestock, accepting dominance,
lack of experience in political and administrative affairs and unwillingness of
women compared to men in management are the main barriers of the political and
social participation of rural women.
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