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چکیده
هدف :هدف این تحقیق ،ترسیم نوع مشارکت زنان روستای در مشاغل روستتایی براستان نردبتان مشتارکت شتری آرنوتتین و
مدلسازی در شهرستان کنگاور است.
روش :این تحقیق توصیفی -همبوتگی است و جامعة آماری تحقیق را زنان روستاهای شهرستان کنگاور تشکیل دادنتد کته دارای
مشاغل خانگی فعّال بودند .حجم نمونه  168نفرتعیین شد .در این تحقیق از روش تمامشماری استفاده شد .جهتت تجزیتهوتحلیل
دادهها ازنرمافزارهای  SPSS 20 , Amos 22استفاده شد.
یافتهها :براسان یافتهها ،اولویتبندی پلّههای مشارکت گویای آن است که باالترین پلّه به دگرگونسازی و آخرین پلّه بته دتدر
دانونی تعلّق دارد .رابطة بین متغیّرهای موتقل و مشارکت مثبت و معنادار بود .نتایج تحلیل مویر گویای آن است کته مللّفتههای
ادتصادی ،اجتماعی فرهنگی ،فردی– حرفهای و نهادی– مدیریتی در مجمتوع  76درصتد از تغییترا مشتارکت زنتان در مشتاغل
خانگی را تبیین میکند.
محدودیتها و راهبردها :پیشنهاد میشود که در تحقیقا آتی توجّه بیشتری به مشکال و توانمندیهای زنان روستایی شود.
اصالت و ارزش :زنان روستایی با دارابودن نیمی از جمعیت روستاها نقش عمدهای را در فعّالیتهای تولیدی به عهده دارند .حدود
هشت میلیون زن روستایی  10سال به باال ،در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعّالیت دارند ،این زنان در امور گوناگون در جوامع
روستایی مشارکت دارند و در جریان تولید ادتصاد در سطوح ملّی و خانواده نقش بویار مهمّی را ایفا میکنند؛ به طوری کته متی-
متأستفانه در اکثتر برنامتهریتزیهتا و تحقیقتا
ّ
توان از آنها به عنوان کلید دستیابی به توسعة روستایی نام برد؛ امّا این جمعیت
نادیده گرفته میشوند .این تحقیق به مطالعة این گروه پرداخته است.
کلیدواژهها :کوبوکار خانگی ،نردبان مشارکت شری آرنوتین ،زنان روستاییAMOS ،
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.1مقدمه
امروزه بیکاری بیش از پیش بته منزلتة مهتمتترین نشتانة
توسعة ناکافی در کشورهای جهان سوّم مشاهده میشود .زنتان
روستتایی بتا وجتود اهمّیتت جایگاهشتان در توستعة پایتدار
روستتایی ،فقت  15/3درصتد شتاغالن روستتایی را تشتکیل
میدهند .کارشناسان معتقدند توسعة بخش خصوصی میتواند
بوتر مناسبی برای توسعة اشتغال در کشتور و بهخصتو در
مناطق روستایی و در مورد زنان باشد .با فعّالشدن این بخش،
ادتصاد ملّی میتواند گتامهتای ارزشتمندی در جهتت توستعة
اشتغال بردارد .براسان پژوهشی که سازمان دیتدهبان جهتانی
کارآفرینی ،با درنظرگرفتن  37کشور جهان انجتام داده استت،
توسعة کوبوکارهای کوچك و متوسّ منجربه کاهش معنادار
نرخ بیکاری میشود و سهم کوبوکارهای کوچك در کتاهش
بیکاری به طور متوسّ  30درصد استت (مهربانیتان و متلینی،
 .)1383مشاغل ختانگی در ایتران ستابقهای طتوالنی دارنتد و
هماکنون بویاری از مشاغل آموزشی ،صنایع دستی ،بافنتدگی،
حصیربافی ،تولیدا دامی و شغلهای فراوان دیگری در خانهها
و بهخصو به دست زنان روستایی انجام میگیرد .بته گفتتة
نجاهی و داسم پتور ( ،)1389زنتان در امتور گونتاگون جوامتع
روستایی مشارکت دارند و در جریان تولید ،ادتصاد در ستطوح
ملّی و خانواده نقش بویار مهمی را ایفا میکنند؛ به طوری که
میتوان از آنها به عنوان کلید دستیابی به توستعة روستتایی
نام برد (شعبانعلی فمی2006 ،1؛ میرترابی ،حجازی و حوینی،
1389؛ چمینوکی 2010 ،2و آنتوپولو .)2010 ،3وضعیت زنان
هر جامعه نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه و اعتالی کشورها
و در گرو استتفادة هدفمنتد از تمتامی نیروهتا و استتعدادهای
انوانی خود و از جمله زنان است .زنان روستایی به عنوان نیمی
از جمعیت روستایی ،نقتش بتارزی در فعّالیتتهتای ادتصتادی،
اجتماعی دارند و رستیدن بته توستعة پایتدار روستتایی توجّته
بیشتر را به زنان که دوشادوش و همپای متردان در فعّالیتت-
های ادتصادی و اجتماعی مشارکتی فعّاالنته دارنتد ،میطلبتد.
(آگهی و حمدحیدری1384 ،؛ غنیان ،خانی و ددیری معصتوم،
1387؛ صفری شالی .)1387 ،میزان مشارکت زنان بته عنتوان
نیروی کار در سراسر جهان در حال افزایش استت ،ایتن رونتد
فرصتتها و چالشهتایی را بترای زنتان و ادتصتاد کشتورهای
متبوعشان ایجاد میکند (اولویتبندی عوامل ملثّر بتر توستعة
مشاغل خانگی زنتان روستتایی) ،در حتالی کته در کشتورهای
پیشرفته زنان سهم خویش را از اشتغال و مشاغل حرفتهای در
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سطح وسیعی افزایش دادهاند ،در کشورهای در حتال توستعه،
نقش زنان در کشاورزی ،خانهداری و فعّالیتتهتای غیررستمی
بیشتتتر مشتتاهده متتیشتتود (هوکیتتو و اتوهتتارا.)2008 ،4
دگرگونسازیِ نظام موجود به نفتع نظتامی پایتدار کته تغییتر
گوتردة ادتصادی ،زیوتتی و اجتمتاعی را در دستتورکار دترار
دهد ،تنها در سایة مشارکت همة افراد جامعه ،عملی متیشتود.
از این رو ،هرگز نمیتوان نیمی از جمعیت کشور ،آن هم نیمی
از توانمندیهای بیپایان؛ یعنی زنان را نادیده انگاشت (شتادی
طلب .)1381 ،در جامعهای که مشارکت زنان در زمینة اشتغال
و فعّالیتهای ادتصادی بیشتر باشد ،رفاه اجتماعی نیز بیشتر
خواهد بود؛ زیرا مشارکت زنان در بازار کار موجب کتاهش نترخ
باروری ،افزایش سطح تولید ،افزایش درآمد سرانه و در نتیجه،
باعث افزایش رفاه اجتماعی برای کلّ جامعه میشتود .یکتی از
زمینههای مهمّ فعّالیت ادتصادی زنان مشتاغل ختانگی استت.
مشاغل خانگی به عنوان نوعی کوبوکار که با عضویت اعضای
خانواده در فضای موکونی و در دالتب یتك طترح کوتبوکار
مجاز ،بتدون مزاحمتت و ایجتاد اختالل در آرامتش واحتدهای
موکونی همجوار شکل میگیرد ،تعریف میشتود و بته عنتوان
راهکاری مهم برای ایجتاد اشتتغال و درآمتد در سراستر جهتان
بتتهویژه بتترای زنتتان بتته شتتمار متتیرود (بزرگمهتتر ،شتتایان و
صاددی)30 . ،1391،؛ امّا در کشورهای جهان ستوّم درصتد
کمی از زنان روستایی در این زمینه مشغول به کار میباشتند و
متأسّفانه کار خانگی این عدّه نیتز در دالتب نهتاد یتا ملسّوتة
خاصی تعریف نشده است .امروزه با توجّه به افتزایش ستریع و
گوتردة جمعیت از جمله جمعیت روستایی ایران از یك ستو و
ناتوانی بخش کشاورزی در اشتغالزایی کافی برای نیروی کتار
حجیم و در حتال افتزایش روستتایی از ستوی دیگتر ،توستعة
اشتغال غیرکشاورزی بهویژه برای گروههای کم یا فادتد زمتین
که برای تأمین نیازهای زندگی درآمد کافی ندارند ،از اهمّیتت
زیادی برخوردار است .از سوی دیگر ،ویژگیهای شغلی مناسب
برای زنان باید شامل این موارد باشد :انعطافپذیر باشد ،ساعت
مرخصتی و ستایر شترای آن تتابع ویژگتیهتا و
ّ
کتار ،دتوانین
نقشهای زنان وتوانمندیهتای آنهتا باشتد و آنهتا را دچتار
خوتگی مفرط نکند .بین نقش مادری ،هموری و نقش شغلی
زنان هماهنگی ایجاد کند (آگهتی ،میتر زاده و تقتی بیگتی،
 .)186 . ،1391به همین دلیل ،موضوع این پژوهش ترسیم
نوع مشارکت زنان در مشاغل ختانگی براستان نردبتان شتری
آرنوتین است .در وادع ،سلال این است که عوامتل ادتصتادی،
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سال پنجم
دادند .این نویوندگان منافع مختلف گروههتای متفتاو را در
اجتماعی ،فرهنگی و غیره بر سطح مشارکت زنان روستایی چه
شرکتهای خانوادگی تعریف کردند و نقش هریك از افراد را با
تأثیری دارند؟
توجّه به تعلّق آن فرد به گروه خانواده ،مالکیت ،کوبوکار و یا
مدیریت تعیین کردند .این مرتّبسازی محبوبیت فوقالعتادهای
پیدا کرد و به عنوان مدل سهحلقهای شناخته شد.

 .2روششناسی تحقیق
شکل  -1مدل سه حلقهای
مأخذ :یافتههای تحقیق1393 ،

مشاغل خانگی :هر نوع فعّالیت ادتصادی است که در مح ّ
ل
ستکونت شتخص کته بتا استتفاده از وستایل و امکانتا منتزل
راهاندازی شود (رودگرنژاد و کیاکجوری .)138 . ،1389 ،در
دهة 1980میالدی رناتو تتاگویری ،استتاد دانشتگاه هتاروارد و
جان دیویس ،محقّق دانشگاه هاروارد در مورد تنادضهای ایجاد
شده در درون کوبوکارهای ختانوادگی کته در نتیجتة نفتوی
متقابل خانواده و شرکت بته وجتود متیآیتد ،مطالعتهای انجتام

ایتتن تحقیتتق از نظتتر ماهیتتت از نتتوع پتتژوهشهتتای کمّتتی
محووب میشود و از نظر هدف از نوع کاربردی استت .در ایتن
تحقیق از روش توصیفی -همبوتتگی استتفاده شتده و جامعتة
آماری این تحقیق را زنان روستایی اطتراف شهرستتان کنگتاور
کتته از وامهتتای خوداشتتتغالی در جهتتت راهانتتدازی کوتتبوکار
خانگی استفاده کردند ،تشکیل دادند .تعداد این افراد براستان
آخرین آمار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور (خرداد
 168 ،)1393نفر (گودین  50نفتر ،فتش  40نفتر ،دزوینته 31
نفر ،دهلر  28نفر و رشتیان  19نفر) بتود .بتا توجّته بته حجتم
نمونه از روش تمامشماری استفاده شد.

شکل  -2محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای تحقیق1393 ،

ابتتزار اصتتلی تحقیتتق در مرحلتتة میتتدانی ،پرستتشنامة
محقّقساخته براسان مبانی نظتری بتود .ستلاال پرستشنامه
شامل سه بخش بود :سلاال بخش اوّل را ویژگیهای فتردی و
حرفهای زنان روستایی تشکیل دادنتد .بختش دوّم را مقیتان
برای سنجش میزان مشارکت زنان نوبت به مشاغل خانگی که

در این بخش از نردبان مشارکت شری آرنوتین استتفاده شتد.
براسان نتایج ،به نظر میرسد که مشارکت زنتان روستتایی در
ایران بیشتر در سطح  3 ،2 ،1و  4بوده و مشارکت در ستطوح
 7 ،6 ،5و  8کمتر است .در وادع ،مشارکت زنان روستایی در 4
سطح اوّلی مشارکت ،مشارکت صوری است (زرافشانی ،خالتدی
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و غنیان .)1388 . ،121 ،براسان نردبتان مشتارکت شتری
آرنوتین ،هشت نوع مشارکت ممکن است وجود داشته باشد یا
 8پلّه مشارکت باشد .هر پلّهای از آن میزان دتدر افتراد را در
تصمیمگیری نهایی نشان میدهد .پلّة اوّل نردبتان مشتارکت را
«دگرگونسازی» و پلّة دوم را «مرتفعسازی» مینامند .ایتن دو
پلّه در وادع نشاندهندة مشارکتنداشتن افراد در تصمیمگیری
استتت و هتتدف اصتتلی کتتارگزاران دولتتتی در ایتتن دو مرحلتته،
مشارکت افراد در برنامهریزی یا متدیریت نیوتت؛ بلکته هتدف
آنها حمایتت و آمتوزش مشتارکتکنندگان استت .پلّتة ستوّم
نردبان را «آگاهسازی» و پلّة چهارم را «مشاوره» متینامنتد .در
این دو پلّته افتراد مشتارکتکننده ،اجتازة بحتث و اظهتار نظتر
درمورد دیدگاههای خود را دارنتد .پلّتة  5نردبتان مشتارکت را
«توافق» مینامند .در این پلّه مشارکتکنندگان براسان دانون
موجتتود متتیتوانن تد ادتتدام بتته طرّاحتتی برنامتته کننتتد و ح تقّ
تصمیمگیری نهایی برای تأیید برنامههای طرّاحیشتدة متعلّتق
به کارگزاران دولتی است .پلّة  6نردبان مشارکت را «شتراکت»
مینامند که مشارکتکنندگان را دادر به مذاکره و دادوستد بتا
کارگزاران دولتی میسازد .پلّة هفتم را «ددر دتانونی» و پلّتة
هشتم را «کنترل» مینامند .دراین پلّهها نیز مشارکتکنندگان
مودعیت اصلی تصمیمگیری یتا دتدر متدیریتی را بته دستت
نمیآورند .براسان این نردبان ،مشارکت بته سته دستته تحتت
عنوان فقتدان مشتارکت ،مشتارکت ظتاهری و دتدر تقوتیم
میشود که دو پلّة اوّل دگرگونسازی و مرتفعسازی در دستتة
فقدان مشارکت ،سه پلّة آگاهسازی ،مشاوره و توافتق در دستتة
مشارکت ظاهری و سه پلّة شراکت ،ددر دانونی و کنتترل در
دستة ددر درار میگیرند (شکل )1و بخش سوّم ارزیابی ایتن
مشاغل از جنبتههای مختلتف ،بته منظتور اطمینتان از روایتی
ظاهری و محتوایی پرسشنامه ،برخی از مدیران ستازمانهتای
مختلف کشاورزی استان همدان و اعضای هیأ علمی دانشگاه
بتتوعلی ستتینا پتتس از مطالعتتة عمیتتق ستتلاال و گویتتههای
پرسشنامه ،نظرا اصالحی خود را اعتالم کردنتد کته پتس از
مصتتاحبة حضتتوری بتتا ایتتن افتتراد و بحتتث و برّرستتی در متتورد
دیدگاههای مطرحشده ،اصالحا ضروری انجام شد .به منظتور
برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استتفاده شتد.
برای این منظور ،تعداد  30نوخه از پرسشنامه توسّ گروهتی
خارج از جامعة آماری تحقیق تکمیل شد و پس از دادهپردازی،
ضریب آلفای کرونبتاخ بترای گویتهها و ستلالهای اشارهشتده
محاسبه شد .میزان این ضریب که در اصل ،میزان پایایی ابتزار
را مشخّص میکند ،در جدول ( )1بته تفکیتك متغیّرهتا اراهته
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شده است .در کل 168 ،پرسشنامة کامل و بدون نقص تکمیل
شتتد .پتتس از تکمیتتل دادههتتا عملیتتا کدگتتذاری ،استتتخراج
اطّالعا و انتقال آنها بر روی رایانه صتور پتذیرفت .پتس از
طتتی فرآینتتد دادهپتتردازی ،محاستتبا آمتتاری (توصتتیفی و
استنباطی) با استفاده از برنامة  SPSSو  AMOSانجام شد.
جدول  -1مقادیر آلفای کرونباخ متغیّرهای تحقیق
مأخذ :یافتههای تحقیق1393 ،
ردیف

متغیّر

ضریب آلفای کرونباخ

1

دگرگونسازی

0/93

2

مرتفعسازی

0/88

3

آگاهسازی

0/91

4

مشاوره

0/85

5

توافق

0/86

6

شراکت

0/90

7

ددر دانونی

0/82

8

کنترل

0/87

 .3مبانی نظری
در این مطالعه ،ابتدا سطوح مشارکت براسان مدل نردبتان
شری آرنوتین دستهبندی شده است و ستسس ،بتا استتناد بته
مطالعا گذشته و روش معادال ساختاری به بّررستی عوامتل
ملثّر بر مشارکت زنان در کوبوکارهای خانگی پرداخته شتده
است .ابتدا مدل نردبان شری آرنوتین توضیح داده میشتود و
سسس ،به برّرسی عوامل ملثّر بر مشارکت پرداخته میشود.
شتتتتری آرنوتتتتتین )1969( 5یکتتتتی از مشتتتتهورترین
تقویمبندیهای مشارکت را با عنوان «نردبان مشارکت» اراهته
داده استتت .ایتتن نردبتتان ،مشتتارکت را بتته ستته دستتته ،عتتدم
مشارکت ،مشارکت ظاهری و کنترل شهروندی تقویم میکند.
در پلّة پایینی این نردبان ،مردم آگاه درار میگیرنتد ،در حتالی
که در باالترین پلّة نردبان مشارکت «کنترل شهروندی» مطرح
میشود .در این تقویمبندی درجة مشارکت میتزان دتدر در
تصمیمگیری را تغییر متیدهتد کته دو پلّتة دگرگتونستازی و
مرتفعسازی تحت عنوان فقدان مشارکت گروهبندی میشتوند.
هدف اصلی در این دو مرحله ،مشارکت در تصمیمگیری نبوده؛
بلکه هدف ،آموزش مشارکتکنندگان است .آگاهسازی ،مشاوره
و توافق در گروه دوّم بتا عنتوان مشتارکت ظتاهری و سته پلّتة
شراکت ،ددر دانونی و کنترل در دستة کنترل شهروندی درار
گرفتهاند .در مرحلة آگاهسازی و مشتاوره ،افتراد شترکتکننده
اجازة بیان نظرا و بحث و انتقاد از آنها را دارند؛ امّا هیچگونه
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دانونی در تصمیمگیری هوتند که نمای کلّی از مدل در شتکل
تضمینی برای درنظرگترفتن دیتدگاه آنهتا در تصتمیم نهتایی
( )3اراهه شده است.
نیوت .در مرحلة توافق ،مشتارکتکنندگان براستان دتوانین و
بتتا توجّ ته بتته متتدل اراههشتتده در جتتدول ( )2ستتازههتتای
مقرّرا موجود میتوانند اددام به طرّاحی برنامه کنند؛ امّا هنوز
بهکارگرفتهشده در هریك از سطوح مشارکت ،تعریف و با توجّه
حقّ مشارکت در تصمیم نهایی را ندارند .در مرحلتة مشتارکت،
به تعریف ستازههتا در هتر پلّته ،معترّفهتای آن ستطح جهتت
افتتراد دتتادر بتته متتذاکره و مبادل تة اطّالعتتا هوتتتند؛ امّ تا در
مشخصکردن گویه مشخص شده و پرسشنامة تعیتین ستطح
تصمیمگیریهای مدیریتی و مودعیتهای اصلی نقشی ندارنتد.
مشارکت بر همین اسان ساخته شد
از این مرحله به بعد ،فرد نقش فعّالی در تصمیمگیری دارد .در
مرحلة دتدر دتانونی ،افتراد دارای مودعیتت روشتن و دتدر
.
کنترل

ددر

قدرت قانونی
شراکت
توافق
مشاوره

مشارکت ظاهری

آگاهسازی
مرتفعسازی

فقدان مشارکت

دگرگونسازی

شکل  -3نردبان مشارکت
مأخذ :شری آرنوتین 1969 ،به نقل از علیبیگی و گالبی1392 ،
جدول  -2متغیّرهای سنجش سطوح مشارکت در پلّههای نردبان مشارکت
مأخذ :یافتههای تحقیق1393 ،
معرّفهای مشارکت در هر پلّه

سطوح مشارکت

تعریف سازههای بهکاررفته

دگرگونسازی

عدم دخالت اعضا در برنامهریزی و سازماندهی آن ،عدم توجّه به نیازها،
اولویتها ،برنامة ازپیشتعیینشده ،جذب اعضا توسّ مشوّقهای خارجی

مرتفعسازی

شناسایی مشکال بدون نظرسنجی ،متمرکزبودن تصمیما به علّت عدم
اعتماد به توانایی و نظرا اعضا ،فرض بر این است که اعضا تخصّص و توانایی
الزم را ندارند .تفاو آن با مرحلة دبل در شناسایی مشکل است؛ امّا توسّ اعضا
نیوت.

تصمیم متمرکز در حلّ مشکال
عدم اعتماد به توانایی و نظرا زنان روستایی در امور
تصمیمگیری

آگاهسازی

اوّلین گام به سمت مشروعکردن مشارکت است .اعضا از حقوق ،مولولیتها و
گزینههای انتخاب خودآگاهند؛ امّا دادن اطّالعا یكطرفه است و کانال بازخورد
و مذاکره وجود ندارد و ددر تأثیرگذاری بر برنامه به سمت منافع مخاطبان
وجود ندارد.

 -1جریان یكطرفة اطّالعا بین هیأ مدیره و اعضا
 -2استفاده از رسانههای گروهی برای کوب ا ّطالعا
 -3جریان اطّالعا بین اعضا

 1ت فقدان نیازسنجی
 2ت توجّهنکردن به مشکال زنان
 3ت معرّفی نوآوری نامناسب

44

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
سطوح مشارکت
مشاوره
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معرّفهای مشارکت در هر پلّه

تعریف سازههای بهکاررفته
در این مرحله برای برنامهریزی از اعضا نظرسنجی میشود و ممکن است نظرا
اعضا در برنامهها به کار برده شود.

 -1انجام نظرسنجی از اعضا به روشهای گوناگون
 -2برگزاری کالنهای آموزشی براسان نظر اعضا
 -3استفاده از صندوق جمعآوری نظرا اعضا

توافق

در این مرحله خود اعضا ،نظرا خود را جهت تدوین طرح اراهه میدهند؛ ولی هنوز
تأیید نهایی با مراتب باالتر است.

تدوین انواع طرحهای خدماتی و تولیدی
سهیمبودن اعضا در امور تعاونی
بیان عقاید توسّ اعضا

شراکت

در این مرحله اعضا و هیأ مدیره به صور مشتر از طریق اعمال سیاستها و
مکانیومها در برنامهریزی و تصمیم گیری دخالت دارند

 1ت عضویت در صندوق اعتبارا تعاونی
 2ت حضور در محلّ شرکت
 3ت حضور در جلوا شرکت

ددر دانونی

در این مرحله اعضا دارای ددر تصمیمگیری پایدارند و جهت سودمندی از برنامه-
ها ،کار ضمانت دریافت میکنند و حقّ اعتراض نوبت به اجرای برنامه دارند

 -1انواع بیمة محصوال
 -2انعقاد انواع درارداد
 -3حقّ اعتراض

کنترل

در این سطح مشارکت به صور آزادانه و آگاهانه و بدون نفوی عوامل خارجی است
و مشارکت براسان خواست اعضا میباشد

 -1تشکیل گروههای خودجوش برای انجام امور
گوناگون
 -2حرکت در جهت توسعة پایدار
 -3نهادینهشدن دوانین در بین اعضا

گامهای نردبان مشارکت

باید توجّه داشت ،نردبان مشارکت شری آرنوتین ( )1996دارای هشت پلّه و هفت گام است که در زیر ،این گامها بیان میشود:
وکالت دادن
مذاکره
مشاوره معنادار
مشاوره هدایت شده
زود اطالع دادن
دیر اطالع دادن

عمل مخفیانه
شکل  -4پلّههای مشارکت
شری آرنوتین 1996 ،به نقل از زرافشانی و همکاران1388 ،
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جدول  -3متغیّرهای سنجش سطوح هشتگانه در نردبان شری آرنستین
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
سطو ح هشتگانه
دگرگونسازی

متغیّرهای سنجش سطوح هشتگانه در نردبان شری آرنوتین
فقدان نیازسنجی ،توجّهنکردن به مشکال زنان ،معرّفی نوآوریهای نامناسب برای زنان

مرتفعسازی

تصمیمگیری متمرکز در مورد مشکال زنان ،اعتمادنداشتن به توانایی زنان در امور مربوط به خود

آگاهسازی

جریان یكطرفة اطّالعا بین مروّج و زنان روستایی ،استفاده از رسانههای گروهی برای کوب اطّالعا ترویجی

مشاوره

انجام نظرسنجی از زنان به روشهای متفاو
استفاده از زنان راب (توهیلگران) در زمینة مشاغل خانگی

توافق

تدوین انواع طرحهای خدماتی -تولیدی

شراکت

عضویت در انجمن
عضویت در مشاغل خانگی
عضویت در صندوق اعتبارا خرد روستایی

ددر دانونی

انعقاد درارداد با جهاد کشاورزی
انعقاد درارداد با شرکتهای مشاورة کشاورزی

کنترل

تشکیل گروههای خودجوش زنان برای انجام امور مختلف

در مورد عوامل ملثّر بر مشارکت نیز دانشتمندان گونتاگون
اظهار نظرهای متفاوتی اراهه کردهاند؛ به گونتهای کته میتتوان
این عوامل را به صور زیر مشخّص کرد:
ریچارد و ویلیام ،)2009( 6معتقدنتد در منتاطق روستتایی
عوامل اجتماعی و جمعیتشناختی نقش مهمتتری در تبیتین
مشارکت نیروی کار زنتان دارد .عتدّهای از دانشتمندان عوامتل
ادتصتتادی را از جملتته عوامتتل متتلثّر بتتر مشتتارکت متتردم در
برنامههای توسعه یکر کردهاند؛ از جمله دیوید مك کلته لنتد7
( )1971در بحث عوامتل متلثّر بتر مشتارکت بتا درنظرگترفتن
انگیزة پیشرفت عوامل ادتصادی ،از جمله عوامل ملثّر بر انگیزة
پیشرفت میداند که خود در نهایت ،منجر به مشارکت بیشتتر
افراد در فعّالیتهای جمعی و مشتارکتی میشتود .کروکوتن 8
( ،)1999بتتهکتتارگیری روشهتتای گونتتاگون تولیتتد و انتقتتال
تکنولوژی را تنها کلید مشارکت نمیداند؛ بلکه نگرش آنها بته
موضوع را بااهمّیت میداند .از عوامل ملثّر بر مشارکت نیتروی
کار زنان تحصیال  ،وضعیت ادتصادی ،وضعیت تأهّل و تعتداد
فرزندان است و معتقد استت ،هرچته ستطح تحصتیال زنتان
افزایش یابد ،امکتان دستتیابی آنهتا بته مشتاغل صتنعتی و
خدماتی افزایش مییابد .بنابراین ،رابطة مثبتی بین تحصیال
و نرخ مشارکت زنتان در بتازار کتار وجتود دارد (پینکتوار  9و
دیگرو .)2007 ،
رابر دال ،)1915( 10معتقتد استت افتراد در صتورتی در
فرآیندهای سیاسیاجتماعی مشارکت میکنند که برای پاداش
و مزایای حاصتل از آن ارزش داهتل باشتند و اطمینتان داشتته

باشند که در انجام امور مشارکتی ،هزینههای چندانی پرداختت
نمیکننتد .لیتو ،)2001( 11پایگتاه ادتصتادیاجتماعی افتراد را
عامل اصلی تبیین تفاو میزان مشارکت افراد میداند و سوان
سون ،)2001( 12خاطرنشان میکند که اگر برنامههای توستعه
نتایجی چون کاهش زحما و بهبود وضتع متادّی و دارابتودن
منافع عملی برای مخاطبتان ختود داشتته باشتد ،بتا مشتارکت
بیشتر آنهتا هتمراه خواهتد شتد .ریچتارد و ویلیتام (،)2009
معتقتد استت کته در منتاطق روستتایی عوامتل اجتمتاعی و
جمعیتشناختی نقش مهمتری در تبیین مشارکت نیروی کار
زنان دارد .عتالوه بتر عامتل ادتصتادی ،عتدّهای از دانشتمندان
عوامل اجتماعی را از جمله عوامل ملثّر بر مشتارکت متردم در
برنامتتههای توستتعه یکرکردهانتتد .برگوتتتروم )2006(13معتقتتد
است که سرمایة فیزیکی ،سرمایة انوتانی و سترمایة اجتمتاعی
مشارکت سیاسی را امکانپذیر میکند .سرمایة فیزیکتی ،تمتام
امکانا مادّی افراد مانند درآمد ،سرمایه ،وسایل ارتباط جمعی
و غیره را شامل میشود که سبب توهیل در مشارکت میشود.
سرمایة انوانی؛ مانند تحصیال  ،دانش و مهار و تواناییهایی
است که افراد در تعامل بتا یتكدیگر اراهته متیکننتد .سترمایة
اجتماعی منبعتی استت کته باعتث مشتارکت میشتود و درون
شبکههای اجتماعی معنی پیدا کترده و در روابت میتان افتراد
پدیدار میشتود .همچنتین ،اور راجترز ،مهمتترین عنصتر در
مشارکت فرد در فعّالیتتهتای جمعتی را میتزان آگتاهی افتراد
جامعه میدانتد و رابتر دال نیتز معتقتد استت کته افتراد در
صورتی در برنامههای سیاسی ،اجتماعی مشارکت میکنند کته

46

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

شتتناخت و آگتتاهی کتتافی از امتتور اجتمتتاعی داشتتته باشتتند.
میرترابی ،حجازی و حوینی ( )1389از جمله عوامل متلثّر بتر
مشارکت را توسعة ارتباطا جمعی میداند؛ بته طتوری کته از
نظرا این اشخا نیز مشخّص است ،عوامل اجتماعی ،منزلت
اجتماعی ،احوان گروهی افتراد ،محتی اجتمتاعی فرهنگتی،
میزان آگاهی افراد ،سواد ،مشارکت رسانهای و توسعة ارتباطا
جمعی از جمله عوامل ملثّر بر مشتارکت متردم در برنامتههای
توسعه میباشند .از آنجا که برنامههای توسعه در یك محتی
اجتماعی دابلیت اجرایی پیدا میکند ،باید به عنوان یك عامتل
مهتتم در مشتتارکت افتتراد در برنامتتههای توستتعه یکتتر شتتود
(ازاهری .)7 . ،2008 ،14در بحث عوامل ملثّر بتر مشتارکت
عوامل فردی را از جمله عوامل ملثّر بر انگیزة پیشرفت میداند
که خود در نهایت منجر به مشارکت بیشتر افراد در برنامههای
مشارکتی میشود .همچنتین ،متارتین لیسوتت ،)1998( 15در
بیان عوامل ملثّر بر مشارکت در برنامتههتای توستعه ،از جملته
ویژگیهای افرادی را کته بته مشتارکت بیشتتر پرداختتهانتد،
متأهّلبودن ،دارای تحصیال باال بودن و افراد میانسال جامعه
میداند .ساموهل هانتیگتون )1996( 16و لرنر )1958( 17نیز در
برّرسی و تبیین ویژگیهتای افترادی کته مشتارکت بیشتتری
داشتهاند ،متغیّرهایی مانند سواد را در میتزان مشتارکت افتراد
ملثّر میداند .راجرز و شومیکر )2001( 18از جمله عوامل متلثّر
بر گرایش مردم را در برنامههای توسعه ،مزیّت نوتبی نتوآوری
پیشنهادشده در این برنامهها میداند که ممکن است در بحتث
افزایش درآمدها و یا کاهش هزینههتای تولیتد ،ختود را نشتان
دهد .میورا نیز تأکید دارد که هرچه منافع و مزایای برنامتهای
کته متتردم در آن مشتتارکت متتیکننتتد ،بیشتتتر باشتتد ،میتتزان
مشارکت آنها افزایش خواهد یافت .همتانطور کته از نظترا
این افراد برمیآید ،عوامل ادتصادی نظیر پاداش و مزایا ،کاهش
هزینهها ،کاهش زحما  ،بهبود وضعیت مادّی ،دارابودن منافع
عملی ،ایجاد نوآوری با مزیّت نوبی و افزایش درآمد میتواننتد
از جمله عوامل مهم و ملثّر برای مشارکت مردم در برنامههتای
توسعة روستایی باشند؛ به طوری که میتوان عامل ادتصتادی و
توجّ ته بتته منتتافع و مزایتتای حاصتتل از آن بتترای مخاطبتتان و
بهخصو ایجاد رفاه ادتصادی را به عنوان یك عامل متلثّر بتر
مشارکت افراد در برنامههای توسعه مهم شمرد و در طرّاحتی و
تدوین این برنامهها به آنها توجّه کرد تا بتوان مشارکت متردم
در برنامههای توسعه را تا حتدّ زیتادی تقویتت کترد .براستان
نظریة پارسنز 19افتراد مشتارکتجو دارای ویژگتیهتایی چتون
عتتامگرایی ،فعّتتالگرایی ،خردگرایتتی و امیتتدوار بتته آیندهانتتد
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(روچر .)1998 ،20هلی )1997( 21مشارکت اجتمتاعی افتراد را
در دستتتتههای )1 :ویژگیهتتتای فتتتردی؛ ماننتتتد پایگتتتاه
اجتماعیادتصادی فرد در جامعه  )2سطح تحصیال  )3گتروه
سنّی  )4جنویت  )5زمینتة ختانوادگی ،شتامل محتلّ ادامتت،
میزان مشکال والدین ،وضعیت تأهّل و محی اجتماعیشتدن
تقویم میکند .عوامل ملثّر بر مشارکت در کارهتای داوطلبانته
را در پنج دسته طبقهبندی شده است )1 :ویژگیهتای فتردی:
سن ،تحصتیال  ،وضتعیت تأهّتل و تعتداد فرزنتدان  )2پایگتاه
اجتماعی و ادتصادی :ستطح درآمتد ،طبقتة اجتمتاعی ،وجهتة
شغلی ،مالکیت  )3عوامل اجتماعیفیزیکی :جنوتیت ،دومیتت،
ستتالمت فیزیکتتی و توانتتایی فتتردی )4 ،نتتوع نگتترش افتتراد بتته
مشارکت :داشتن تعهّد اجتمتاعی ،روحیتة مشتارکتی ،تشتویق
نزدیکان  )5ظرفیت افراد برای مشارکت :ریوتكپذیری ،ایثتار،
اعتمتتاد بتته نفتتس ،رضتتایت شتتغلی (ردی ،فردونیتتا و استتمیت،
 .)20 . ،1973شتتریفزاده و خواجتته شتتاهکوهی ()1393
جنویت ،منطقة سکونت ،سن ،تحصیال  ،درآمد ،نژاد ،دومیت
و دین را ملثّر بر میزان مشارکت میداند و از منتافع شخصتی،
نیازهای روانشناختی و اهداف شخصی به عنوان عوامتل متلثّر
بر مشارکت نام میبرد .مارتین لیسوت ( )1998و دانیتال لرنتر
( )1958سه فرآیند شهرنشینی ،سواد و مشارکت رسانهای را از
جمله عوامل ملثّر بر مشارکت افراد در برنامههای توسعه متی-
داند .ساموهل هتانتینگتون ( ،)1996منزلتت اجتمتاعی بتاالتر،
پویتتایی و احوتتان گروهتتی را زمین تة شتتکلگیری مشتتارکت
سیاسی ،اجتماعی ملثّر میداند .برتون )1997( 22ویژگتیهتای
شخصی و فرصتهای ساختاری را دو عامل ارزشمند و ملثّر بر
مشارکت اجتماعی افتراد متیدانتد و معتقتد استت مقتداری از
مشارکت به وسیلة عواملی چون سطح سواد ،طبقتة اجتمتاعی
فرد ،عالیق مذهبی و انگیزههای شخصی تبیین متیشتود و بتا
توجّه به تفاو افراد در گروههای گونتاگون ،فرصتت مشتارکت
نیز متفاو است .صفری شالی ( ،)1387در تحقیقی با عنتوان
«عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتب با میتزان مشتارکت زنتان
روستایی در امور و مواهل خانوادگی و اجتماعی» ،نشتان متی-
دهد که پایگاه ادتصادی و اجتماعی زنان از جملته متغیّرهتای
کلیدی است که میتواند بر میزان مشارکت آنهتا تتأثیر دابتل
مالحظهای داشته باشد .بته طتور خالصته ،متیتتوان براستان
مطالعتتا صتتور گرفته در زمینتة مشتتارکت عوامتتل متلثّر بتتر
مشتارکت زنتان در کوتتبوکارهای ختانگی را در چهتار گتتروه،
ادتصادی ،اجتماعی ،ویژگیهای فتردی و شخصتیتی و عوامتل
نهادی و مدیریتی طبقهبندی کرد ،با توجّته بته برّرستی منتابع
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گرفت .با توجّه به مبانی نظری مدل مفهومی پژوهش در شکل
صور گرفته ،جهت برّرسی عوامل ملثّر بتر مشتارکت زنتان در
( )4اراهه میشود
کوبوکارهای خانگی روستایی ،بترای هتر عامتل ،چنتد ستازه
مشخّص شد و هر سازه به وسیلة چند گویه مورد برّرسی دترار
.
عوامل اقتصادی

عوامل فردی -حرفه ای

مشارکت

عوامل اجتماعی
فرهنگی
عوامل سازمانی مدیریتی

شکل  -5مدل مفهومی پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،

زنان در ادتصاد روستایی ایران نقش محوری و کلیدی بتر
عهده دارند .آنها به عنوان عناصتر نتامرهی ،بخشتی عظتیم از
نیتروی انوتانی شتتاغل در ادتصتاد را تشتکیل میدهنتتد.
ادریوتا23،ستوالمب و محمّتد ( ،)2007در «برّرستی عوامتل
اجتمتاعی و ادتصتادی متلثّر بتر مشتارکت زنتان در مشتاغل
کشاورزی» به این نتیجه دست یافتند که انگیزة اصلی شرکت
زنتان در فعّالیتهتای کشتاورزی کوتب درآمتد بتوده استت.
همچنین ،بین سن ،تحصیال و شتغل اصتلی زنتان و میتزان
مشارکت آنها تفاو معناداری دیده شتده استت .نتوروزی و
بختیاری ( )1388در مطالعة خود با عنوان مشارکت اجتماعی
و عوامل اجتماعی ملثّر بر آن ،رابطتة معنتاداری بتین ستن بتا
مشارکت اجتماعی را اثبا کردند .حوینینیا و ملكمحمتدی
( ،)1382نشتان دادنتد کته ویژگیهتای فتردی ،فرهنگتی و
اجتماعی از عوامل ملثّر بر مشتارکت افتراد در فعّالیتتهتا بته
حواب متیآیتد .مطالعتا محتدودی دربتارة کوتبوکارهای
خانگی انجام شده است .انتظاریان و طهماسبی ( )1389موانع
مدیریتی را در راهاندازی ،توسعه و مشارکت در مشاغل خانگی
اثرگتذار دانوتتهانتد .ستاختار ادتصتادی و اجتمتاعی جوامتع
روستایی نیز میتواند فعّالیتهای کارآفرینانتة روستتایی را بته
تتأخیر انتتدازد .ویژگتتی اصتتلی نتتواحی روستتتایی ،ازدیتتاد

کوبوکارهای کوچکی است که وابوتگی فزایندهای به نظتام
تولید محلّی و بهرهبرداری از موادّ خام محلّی دارنتد (آنتوپولتو،
 .)39 . ،2010نتتایج پتتژوهش احمدونتتد و شتتریف زاده
( ،)1390نشان داد که رابطة معناداری بین متغیّرهتای ستن و
ستطح تحصتیال بتا مشتارکت اجتمتاعی زنتان وجتود دارد.
لهواییزاده ،جهانگیری و خواجته نتوری ( ،)1384در پتژوهش
خود بیان کردند که با افزایش سطح دانش زنتان ،گترایش بته
فعّالیت و نرخ مشارکت ادتصادی و اجتماعی آنها افزایش می-
یابد .پینکتوار و دیگترو ( )2007معتقتد استت ،متیتتوان
انگیزههای زنان روستایی برای شترکت در کوتبوکارها را بته
چهار مللّفة عوامل جمعیتشناختی (ستن ،ستطح تحصتیال ،
وضعیت تأهّل ،شغل و مانند آن) ،عوامل ادتصتادی (درآمتد زن
روستایی ،افزایش تولید و مانند آن) ،عوامل اجتمتاعی (نگترش
نوبت به آموزشگر ،مودعیت اجتماعی ،بردرای ارتباط و ماننتد
آن) ،عوامل فرهنگی (داشتتن نقشتی فعّتال در جامعته ،ایجتاد
فرصتهایی برای صحبت آزادانته بتا زنتان دیگتر و ماننتد آن)
تقویم کرد .مطالعتا متعتدّدی در گذشتته بتر نقتش عوامتل
ادتصادی ،اجتماعی ،فردی– حرفتهای و نهتادی -متدیریتی بتر
میزان مشارکت افراد مورد مطالعته تأکیتد کتردهانتد؛ از جملته
زرافشتتانی و همکتتاران1389 ،؛ موحتتد ،عنایتتت و پورنعمتتت،
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1387؛ خانی و احمدی1388 ،؛ دوی بازو 2004 ،و ستاریخانی
و طه 1382 ،معتقدند که بین عوامل شخصتی همچتون ستن،
سواد ،میزان درآمد و مشارکت ،رابطة مثبت و معناداری وجتود
دارد .در مقابل ،ردی 24و همکاران1973 ،؛ بووینچی1990 ،25؛
بتتنکس 2000 ،26و طاهرختتانی و درنتتی 1384 ،معتقدنتتد کتته
عوامتتل اجتمتتاعی از جملتته پایگتتاه اجتمتتاعی ،و ادتصتتادی در
افزایش مشارکت نقش دارند.
29
28
شتتیور و استتکا 1991 ،27؛ آمودیتتو  2001 ،و گتتونین ،
 2003نیز معتقدند که بین عوامل نهادی و متدیریتی و میتزان
مشارکت ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
هدف کلّی این مقاله ارزیابی و ترستیم مشتارکت زنتان در
کوبوکارهای خانگی براسان نردبان مشارکت شری آرنوتین
است.
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 .4یافتههای تحقیق
نتایج توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه گویای آن است کته
بیشتر زنان درمحدودة سنّی  20تا  35ستال دترار دارنتد کته
گویای جوانبودن جامعة مورد مطالعه است .میانگین سنّ زنان
 36سال است که بیشتر زنتان شترکتکننتده دارای ستنّ 29
سال هوتند .کمترین سن زنان دارای مشاغل خانگی  25ستال
و بیشترین آنها  68ستال استت .در مقابتل ،تنهتا  23درصتد
جامعة مورد مطالعه ،سوادی در حدّ لیوانس و باالتر دارند کته
این به خودی خود براسان نظر غنیان ،خانی و ددیری معصوم
( ،)1387یکی از موانع مشارکت زنان است؛ به طتوری کته 52
درصد زنان ،سوادی در حدّ خواندن و نوشتن دارند و یا بیسواد
هوتند و این به عنتوان یکتی از موانتع مشتارکت زنتان استت.
میزان وام دریافتی آنهتا بیشتتر در محتدودة 1تتا  5میلیتون
است و بیشترین سابقة فعّالیت زنان بتین  1تتا  5ستال استت
(جدول .)4

جدول  -4ویژگیهای فردی زنان مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
ردیف

نام متغیّر

1

سن

2

سواد

3

سابقة فعّالیت

5

میزان درآمد

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمّعی

 35-20سال

72

42/85

42/85

 36 -45سال

38

22/61

65/46

 45 -60سال

58

34/52

100

بی سواد

41

24/40

24/40

خواندن و نوشتن

48

28/57

52/97

دیسلم

14

8/33

61/3

فوق دیسلم

25

14/88

76/18

لیوانس و باالتر

40

23/8

100

 5-1سال

59

31/89

31/89

 15-10سال

33

17/83

49/72

 20-16سال

38

20/54

70/26

باالتر از 20سال

55

29/72

100

5-1میلیون

78

46/42

 20-6میلیون

53

31/54

 30-21میلیون

22

13/09

باالتر از30میلیون

15

8/92

جهت ارزیابی مشاغل خانگی روستایی از جنبههای مختلف
براسان مبانی نظری ،ده شاخص انتختاب شتد کته بته تأییتد
صتتاحبنظران و اعضتتای هی تأ علمتتی دانشتتگاه در گروههتتای

توسعة روستایی و ترویج و آموزش کشتاورزی و جامعهشناستی
روستایی درار گرفت .نتایج گویای آن است کته در بتین زنتان،
تراکنش شاخصها به صور زیر است (جدول .)5

سال پنجم
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جدول  -5ارزیابی مشاغل خانگی روستایی از جنبههای جامعهشناختی در بین زنان در کسبوکارهای خانگی
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
میانگین از5

انحراف معیار

4/87

0/89

گویه
تا چه حد روحیة خودباوری شما و اعضای خانواده بهبود یافته است؟

4/75

0/91

تا چه حد سطح مهار اجتماعی از جمله عملگرایی اجتماعی و مشارکت اجتماعی شما باال رفته؟

4/48

0/95

تا چه حد انگیزة شما برای گوترش کوبوکارتان بهبود یافته است؟

4/21

0/94

تا چه حد کوبوکار خانگی موجب افزایش ددر خرید شما شده است؟

4/19

0/95

کوبوکار شما تا چه حد موجب بهبود وضعیت فرهنگی (مطالعة کتاب و غیره ) شده است؟

4/12

0/95

تا چه حد سطح مهار فنّی و بازاریابی و انتخاب بازارهای هدف شما ارتقا یافته است؟

4/08

1/02

کوبوکار خانگی شما تا چه حد موجب کاهش فقر خانوادگی درصور وجود شده است؟

4/03

0/99

کوبوکار خانگی تا چه حد موجب جلوگیری از مهاجر اعضای خانوادة شما شده است؟

3/87

1/03

کوبوکار خانگی تا چه حد موجب بهبود استانداردهای زندگی شما شده است؟

3/67

1/02

کوبوکار خانگی تا چه حد موجب ارتقا و ارتباط شما با سازمانهای مختلف شده است؟

3/54

1/02

کوبوکار خانگی تا چه حد موجب توسعة مهار های مدیریتی شما شده است؟

3/41

1/12

تا چه حد سطح دانش شما در خصو

کوبوکار خانگی بهبود یافته است؟

همانطور که از جدول ( )5استنباط میشود ،نتایج گویتای
آن است که زنانی که دارای کوبوکار بودهانتد ،نظرشتان ایتن
بود که راهاندازی ایتن نتوع از مشتاغل باعتث بتاالرفتن ستطح
دانش ،ددر خودبتاروری و افتزایش مهار هتای اجتمتاعی از
جمله عملگرایی اجتماعی و مشارکت در بافتت اجتمتاع شتده
است ،درحالی که وجود این نوع از کوبوکارها تتأثیر کمتتری
در افزایش شاخصهایی از جمله ارتباط با سازمانهای مختلتف
و مهار های مدیریتی داشتته استت .فرمتول محاستبة میتزان
مشارکت براسان نردبان مشارکت شری آرنوتتین بته صتور
زیتتر استتت :مشتتارکت هتتر فتترد در هتتر پلّته  -مجمتتوع امتیتتاز
سلالهای هر پلّه /تعداد سلالهای مربوط به هر پلّه .مشتارکت
افراد در هر

یك از پلّهها  -مجموع مشارکت هر فرد در هر پلّته /تعتداد
نمونة زنان روستایی ،بعد از بهدستآوردن مشارکت کل در هتر
یك از پلّهها به اولویتتبنتدی میتانگین مشتارکت در هتر پلّته
پرداختیم .ستسس ،بترای بتهدستتآوردن میتزان مشتارکت در
تمامی پلّهها (بدون تفکیك مشارکت براسان پلّهها) مشتارکت
هر فرد در هر پلّه را با هم جمع و بر هشت پلّه تقوتیم کتردیم
که فرمول آن به صور زیر است:
مشارکت هر فرد در تمامی پلّه  -مجموع مشارکت هر فترد
در هر پلّه /هشت (زرافشانی و همکاران .)1388 ،نتایج فرمتول
در بین زنان فعّال ،گویای آن است که نمرة مشتارکت زنتان در
پلّة شراکت ،کنترل و مشاوره در باالترین دومت درار گرفتهاند،
در حالی که آگاهسازی و مرتفعسازی در پلّتههتای پتایین دترار
دارند.

جدول  -6اولویتبندی پلّههای مشارکت براساس نردبان شری ارنستین در بین زنان
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
پلّههای مشارکت
مرتفعسازی
دگرگونیسازی
آگاهسازی
ددر دانونی
توافق
مشاوره
کنترل
شراکت

میانگین
4/87
4/28
4/09
3/6
3/42
2/94
2/54
2/27

اولویت
1
2
3
4
5
6
7
8
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میانگین مشارکت زنان روستایی در هریتك از هشتت پلّتة
نردبان مشارکت نشان میدهد که اولویت اوّل ،مربتوط بته پلّتة
مرتفعسازی،آگاهسازی و دگرگونستازی استت و پلّتة آختر بته
کنترل و شراکت تعلّق دارد.
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در جدول ( )7ارزیابی عوامل مدل پژوهش ،گویای آن است
که در بین زنان مورد مطالعه ،وجود کوبوکارهای ختانگی در
توسعة مللّفة ادتصتادی و متدیریتی ستازمانی تتأثیر بیشتتری
داشته است ،در حالی که همین کوبوکارها نتوانوتهاند مللّفة
اجتماعیفرهنگی را گوترش دهند.

جدول  -7شاخصهای ارزیابی تأثیر مشاغل خانگی بر مؤلّفههای پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
متغیّر

میانگین

انحراف معیار

عوامل ادتصادی

4/12

0/97

مدیریتی سازمانی

3/57

0/98

فردی حرفهای

3/15

1/09

اجتماعیفرهنگی

3/03

1/08

با بتهکارگیری آزمتون همبوتتگی رابطتة بتین متغیّرهتا و
مللّفههتای دمتوگرافیکی زنتان ،میتزان مشتارکت زنتان متورد
سنجش درار گرفت .نتایج گویای آن است که بین مللّفتههتای
اجتماعی ،فرهنگتی ،فتردی -حرفتهای ،متدیریتی -ستازمانی و
میزان وام دریافتی ،سن و درآمد زنان با مشارکت ،رابطة مثبت

معنتیداری در حتدّ  0/01و 0/05وجتتود دارد؛ بتته طتتوری کتته
هرچه این متغیّرها در بین زنان شتکوفاتر شتود ،تمایتل آنهتا
برای شرکت در فعّالیتهای ادتصادی و مشاغل خانگی بیشتتر
میشود (جدول .)8

جدول  -8همبستگی میان متغیّرها و مؤلّفههای دموگرافیکی با مشارکت زنان
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
متغیّر

R

sig

اجتماعیفرهنگی

0/321

**0/002

فردی -حرفهای

0/481

*0/021

مدیریتی -سازمانی

0/214

**0/004

عوامل ادتصادی

0/340

0/009

میزان وام دریافتی

0/254

*0/014

سن

0/102

0/087

درآمد

0/427

*0/011

سواد

0/302

**0/006

*معنیداری در سطح  0/05درصد
** معنیداری در سطح  0/01درصد

نتایج گویای آن استت کته رابطتة بتین برختی متغیّرهتا از
جمله متغیّرهای اجتماعیفرهنگی ،فردیحرفهای و مدیریتی و
سازمانی با میتزان مشتارکت زنتان روستتایی ،رابطتة مثبتت و
معناداری دارد؛ به طوری که با باالرفتن و گوتترش هرکتدام از
این مللّفهها بوتر افزایش مشارکت زنان شتکوفاتر متیشتود و
رابطة مللّفة ادتصادی با مشارکت معنادار شده استت کته ایتن
خود گویای آن است که مشاغل خانگی از جنبة ادتصتادی بته

بهترشدن شرای زندگیشان کمك کرده است .در مقابل ،رابطة
میزان وام و درآمد معنتادار شتده استت؛ ولتی رابطتة ستن بتا
مشارکت معنادار نشده است.
به منظور پیبتردن بته روابت علّتی میتان مشتارکت زنتان
روستایی بهعنوان متغیّتر وابوتته و ستایر متغیّرهتا بته عنتوان
متغیّرهتای موتتقل از روش مدلستازی معادلتة ستاختاری بتا
کاربرد نرمافزار  AMOSبهره گرفته شد .متدل متورد برّرستی،
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جدول ( )9اراهه شده استت .یافتتههای حاصتل از همبوتتگی
یك مدل مویر بوده و مدلهای مویر یکی از انواع متدلهتایی
پیرسون نشان میدهد که بین هر یك از متغیّرهتای موتتقل و
هوتند که میتوان در تبیین و پیشبینی پدیدههای مختلف از
مشارکت ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
آنها بهره برد .در ابتدا ،همبوتگی بین متغیّرهای پتژوهش ،در
جدول  -9ضرایب همبستگی بین متغیّرهای مستقل و مشارکت
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
فردی -حرفهای

متغیّر

اجتماعیفرهنگی

اجتماعی فرهنگی

1

فردی -حرفه ای

**0/42

1

مدیریتی -سازمانی

*0/29

**0/34

1

عوامل ادتصادی

**0/51

**0/47

**0/47

1

مشارکت

**0/29

**0/62

**0/28

**0/35

ارتباط بین همة متغیّرها در سطح احتمتال  0/01مثبتت و
معنیدار است .مشاوره و شراکت هم در سطح  0/05معنتیدار
شده است .مدل معتادال ستاختاری دو متدل انتدازهگیتری و
ساختاری را در بین متغیّرهای مدل پژوهش مورد بررسی دترار
میدهد .در مدل انتدازهگیری ،همتاهنگی درونتی متدل متورد
برّرسی درار میگیرد که نتایج آن در دو بخش برازش متدل یتا
میزان انطباق و ضریب همبوتگی بین متغیّرها یکر شده است.
رواب علّی بین متغیّرهای مدل پژوهش در دالب مدل معادال

ادتصادی

مدیریتی

مشارکت

1

ستتاختاری ()SEM( )structural Equation Modeling
توسّ نرمافزار  Amosبرآورد شد .نتایج بترآورد متدل انتدازه-
گیری در جدول ( )10آورده شده است.
با توجّه به معیارهای پیشنهادشده در جدول متذکور ،متی-
توان نتیجه گرفت که متغیّرهای بهکاررفته در پتژوهش ،متدل
مناسبی برای تبیین تأثیر متغیّرهای موتقل بر مشارکت زنتان
روستایی است.

جدول  -10شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
*

شاخص برازش
χ2 / df
 NFIشاخص برازش هنجارشده

≤3
≥0/90

)P= 0/000)3/5
0/96

 CFIشاخص برازش مقایوهای

≥0/90

0/96

 IFIشاخص برازش افزایشی

0≥/90

0/97

 RMSEAریشة میانگین مربعا خطای برآورد

>0/05

0/03

دوّمین مرحله در برآورد مدل ،پس از آزمون نتایج بترازش
مدل یا برآورد مدل انتدازهگیتری ،بترآورد متدل ستاختاری یتا
آزمون معنیداری ضرایب مویر فرضشده در متدل پتژوهش و
واریانس تشریحشده یا ضریب تعیینی است که بته وستیلة هتر
مویر برآورد میشد .نتایج تحلیل نظرا زنان روستتایی نشتان
داد که رابطة مثبت و معنیداری بین متغیّرهای بیرونی مللّفه-
های اجتماعیفرهنگی ،فتردی حرفتهای ،متدیریتی ستازمانی و
ادتصادی با مشارکت زنان در کوبوکارهای خانگی وجود دارد
(شکل  .)5برّرسی اثرا متغیّرهای موتقل نمایانگر آن استت
که مللّفتة اجتمتاعی فرهنگتی دارای بیشتترین اثتر مثبتت و

معیار مطلوب

مقدار گزارش شده

معنادار با متغیّر مشارکت زنتان استت ( .)0/44در ایتن میتان،
متغیّرهای فردی حرفهای دارای اثر ( )0/21و عوامل ادتصتادی
کمترین اثر (  )0/14بر متغیّر وابوته مشارکت هوتتند؛ عتالوه
بر این ،برّرسی دیگر رابطهها گویتای آن استت ،کته دو متغیّتر
عوامل ادتصادی و اجتماعی فرهنگی با مقدار  ،0/45بیشتترین
کوواریانس را به خود اختصا دادهاند .ایتن مطلتب نمایتانگر
آن است که بین ددر ادتصادی یك فرد و توجّته بته موتاهل
اجتماعی و فرهنگی ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه
بتتر اثتترا موتتتقیم ،نتتتایج گویتتای آن هوتتتند کتته متغیّتتر
اجتماعیفرهنگی و عوامل ادتصادی به طور موتقیم بتر میتزان
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مشارکت ظاهری اثر دارد؛ ولی بیشتر اثر غیرموتقیم به مللّفة
مدیریتی– سازمانی متعلّق است کته  0/41درصتد ار تغییترا
مللّفة ددر را تبیین میکند؛ به طوری که در کل 76 ،درصتد
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از تغییرا متغیّر مشارکت را متغیّرهای موجود در مدل تبیین
میکند.

اجتماعی فرهنگی
0/44

0/38
E
2

فردی -حرفهای

0/24

0/21

0/45

مشارکت

مدیریتی -سازمانی

0/19

0/12

0/34
عوامل ادتصادی
Chi-square=2/41, df= 2, NFI=.96, CFI=.96, IFI =.97, RMSEA=.03

شکل  -6برّرسی رابطۀ متغیّرهای مستقل مدل با مشارکت
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،

نتایج این مدل گویتای آن استت کته متغیّرهتای موتتقل
میتواند در افزایش انواع مشارکتها در سطح روستا کمك کند
و در صورتی که بهدرستی و با برنامهریزی منطبق بتر نیازهتای
وادعتی جامعتة هتدف ،کمتكهتای شتایان یکتری در افتزایش
مشارکت انجام دهد.
تحلیل وضعیت پاسخگویان از نظر سطح مشارکت
 -آزمون تحلیل واریانس فریدمن

جدول ( )11نتایج آزمون فریدمن را به منظتور رتبهبنتدی
وضعیت موجتود مللّفتههتای مشتارکت شتری در زنتان نشتان
میدهد .با توجّه به یافتههتای جتدول ،آزمتون در ستطح یتك
درصد خطا ،معنیدار است کته بیتان متیکنتد بتین میتانگین
رتبتتهای مللّفتتهها بتتا یتتكدیگر در وضتتعیت موجتتود ،تفتتاو
معنیداری وجود دارد .این اختالف معنیدار بته لحتاآ آمتاری
دابل برّرسی و اتّکا است.

جدول  -11نتایج آزمون فریدمن جهت برّرسی تفاوت میانگین رتبهای سطوح مشارکت
مأخذ :یافتههای تسژوهش1393 ،
ردیف

سطوح مشارکت زنان روستایی

میانگین رتبهای

1

مرتفعسازی

3/65

2

آگاهسازی

3/51

3

دگرگونسازی

3/42

4

ددر دانونی

3/21

5

توافق

3/08

6

شراکت

2/81

7

کنترل

2/47

8

مشاوره

2/28

مقدار کی دو

341/577

درجة آزادی

8

سطح معنیداری

0/001
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روستایی کمتر در سطوح پایینتر نردبان مشتارکت داشتتهانتد؛
بر این اسان ،میتوان رتبهبندیهای پاسخگویان را به ایتن
امّا در پلّة کنترل مشتارکت بیشتتری داشتتهانتد .ایتن موتأله
شتتکل بیتتان کتترد کتته مللّفتتههای مرتفعستتازی ،آگاهستتازی و
نشاندهندة فرهنگ دیرینة مشتارکت و تعتاون در میتان زنتان
دگرگونسازی نوبت به سایر مللّفهها در بتین زنتان روستتایی
روستایی برای انجام فعّالیتهای خودجوش استت؛ بته عبتارتی
وضعیت بهتری دارند ،در حالی که دیگر مللّفتههتای مشتارکت
دیگر ،زمانی که مأمور ترویج به عنوان توهیلگر نقش داشتته،
در بین زنان روستایی در آستانة خطر و رو به افول دترار دارد و
مشارکت زنان کم بوده؛ امّا زمانی که توهیلگر نقشی نداشته و
زنان از این ناحیه میتوانند آسیبپذیر باشند.
فعّالیتها درونزا بوده ،مشارکت زنان بیشتر بوده است .از این
 .5بحث و نتیجهگیری
موأله میتوان نتیجه گرفت که زنان روستایی ،مأموران تترویج
براستتان یافتتتههتتا ،اولویتبنتتدی میتتزان مشتتارکت زنتتان
را به عنوان عوامل خارج از روستا مینگرند که زیاد دابل اعتماد
روستایی در هریك از پلّههای نردبان مشارکت نشان متیدهتد
نیوتند .برای حتلّ ایتن معضتل متیتتوان از زنتان توتهیلگر
که برنامهریزی کنونی ،بدون توجّته بته نیازهتای وادعتی زنتان
روستایی جهت آموزش زنان استفاده کترد .هشتتمین اولویتت،
روستایی و به صور متمرکز و از باال به پایین صور میگیرد.
مربوط به پلّتة مشتاوره بتود .ایتن موتأله نشتان متیدهتد کته
اوّلین اولویت مربوط به پلّة مرتفعسازی است .باید توجّه داشت
نیازسنجی زنان روستایی از طریق مصاحبه و گروههای متمرکز
که مرتفعسازی ،آگاهسازی و دگرگتونستازی کته بته ترتیتب،
برای پیبردن به مشکال وادعی آنها محتدود استت .ارتقتای
اولویت اوّل ،دوّم و سوّم را در مشارکت زنان به خود اختصتا
حضور زنان در فعّالیتهای اجتماعی ،ادتصادی و برنامتهریتزی
دادهانتتتد ،براستتتان نردبتتتان شتتتری آرنوتتتتین در دستتتتة
جهت گوترش مشارکت آنها ،بهویژه در زمینههای ادتصادی،
مشارکتنداشتتتن ،دتترار دارنتتد .در وادتتع ،در ایتتن ستتطوح از
شرطی الزم در جهت توسعة پایدار استت .ایتن امتر در نتواحی
مشارکت ،زنان روستایی نقش منفعل دارند .چهتارمین اولویتت
روستتایی کته زنتان از دیربتاز و بته گونتة ستنّتی در کارهتای
مربوط به پلّة ددر دتانونی استت کته نشتاندهندة مشتارکت
ادتصادی خانواده مشتارکت داشتتهانتد ،از ضترور بیشتتری
باالی زنان روستایی در این پلّته و بته دلیتل نیتاز مبترم زنتان
برخوردار است (نوری زمان آبادی و علی محمدی. ،1388 ،
روستایی به حمایتهای مالی ،ناشی از این نوع مشارکت است.
 .)95براسان نتایج پژوهش ،بیشتر زنان متورد مطالعته ،کتم-
از ستتوی دیگتتر ،مشتتارکت در ایتتن پلّ ته بتترای آنهتتا ،نتتتایجی
سواد و بتیستواد هوتتند .ایتن موتأله متیتوانتد آنهتا را در
زودبازده و محوون را به همراه دارد .پنجمین اولویت ،مربتوط
دستیابی به اطّالعا با مشکل مواجه کند .از ایتن رو ،توصتیه
به پلّه توافق بود که مشارکت کمرنگ زنتان روستتایی در ایتن
میشتود کته آموزشهتای مترتب بتا کوتبوکارهای ختانگی
پلّه ،عالوه بر بیسوادی زنان ،به علّت فرهنگ حاکم بتر روستتا
متناسب با سطح سواد زنان روستایی اراهه شتود و ستعی شتود
نیز هوت .مطابق این فرهنگ ،مردان رهیس خانواده هوتتند و
که بیشتر از وسایل ارتباط جمعی استتفاده شتود .هرچتهدتدر
در فعّالیتهای اجتماعی به عنوان نمایندة خانواده حضور متی-
زنان مونتر باشند ،مشتارکتگریزتتر متیشتوند (گتالووی 30و
یابند در این صور  ،زنان اجازة حضور در این نوع فعّالیتهتا را
موچری .)2006 ،زنان روستایی نقشهای گوناگون و متعدّدی
نمییابند .از ستوی دیگتر ،زنتان روستتایی بته عنتوان نیتروی
بر عهده دارند؛ همور ،متادر ،تولیدکننتدة محصتوال زراعتی،
اجتماعی شاغل ،شخصیتی موتقل ندارند که این امر نته تنهتا
شریك در فعّالیتهای دامداری ،دخیل در امر کاشت ،داشتت،
ناشتتی از نگتترشهتتای س تنّتی دیرپتتا استتت؛ بلکتته در نبتتودن
برداشت ،فرآوری ،بازاریابی و تهیة خورا و غذا ،در کنار ایتن،
خوداتّکایی و خودبتاوری زنتان ریشته دارد .ششتمین اولویتت،
گرفتن وام از منابع گوناگون و داشتتن آزادی عمتل ادتصتادی
مربوط به پلّة شراکت بود .با توجّه به مشارکت کمرنگ زنان در
باعث میشود که زنان بهتر بتوانند از تواناییهای خود آگتاهی
پلّة شراکت ،باید در زمینة ایجاد تشکّلها و نهادهای مربوط بته
یابند و ابتکار عمل و خلّادیتت از ختود نشتان داده ،مشتکل را
امور زنان فعّالیتهتای بیشتتری انجتام شتود .در ایتن راستتا،
شناسایی کنند ،مهار الزم برای حلّ مشتکل را پیتدا کترده و
تشکیل تعاونیهای روستایی زنان ،موجب ایجاد پایگاهی بترای
اددام به حلّ مشکل کنند و توانمنتدتر شتوند .نتیجتة پتژوهش
زنان میشود که از طریق آن میتوانند مولوالن را از نیازهتا و
علی بیگی ،بابایی و غالمی ( ،)1391با نتیجة بتهدستتآمتده از
مشکال خود آگاه کنند .هفتمین اولویت مربوط به پلّه کنترل
نظر سابقة کار زنان روستای مورد مطالعه همسو بود .براسان
است .نکتة دابل توجّه ایتن استت کته علتیرغتم اینکته زنتان
نتایج پژوهش  50درصد از زنان روستایی بیشتر از 11تتا 15
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سال سابقة کار کشاورزی داشتند که نشاندهندة سابقة ختوب
آنها در کارهای کشاورزی و داشتن دانش بومی باالست .سابقة
خوب زنان در کارهای کشاورزی و داشتن دانش بومی بتاال در
انتختتاب روشهتتای بازاریتتابی و پیتتداکردن بازارهتتای هتتدف و
انتخاب نوع محصول ،کمك شایانی بته زنتان متیکنتد .نتتایج
گویای آن است که  61درصد از زنان مورد مطالعه ،ستوادی در
حدّ دیسلم و یا پایینتر از آن دارند که این زنگ خطتری بترای
برنامهریزان است؛ چون یکی از موانع مشارکتنداشتن ستواد و
تحصتتیال استتت .غنیتتان1388 ،؛ علتتیآبتتادی ،میتتر زاده و
شتتمس1389 ،؛ میرترابتتی و همکتتاران 1391 ،معتقدنتتد کتته
کمبود سواد یکی از موانع مشارکت زنان است .در نتایج ارزیابی
متغیّرهای موتقل مدل در بین زنان فعّال گویای آن است کته
از نظر آنها راهاندازی این کوتبوکار ستبب بتاالرفتن دانتش،
روحیة خود باوری و عملگرایی در بافت اجتماعی شتده استت
(جدول  .)5یافتتههای حاصتل از همبوتتگی پیرستون نشتان
میدهد که بین هریك از متغیّرهای موتقل با متغیّر مشارکت،
رابطة مثبت و معنتیداری وجتود دارد .نمودارهتای موتیر در
شکل ( )5نشان داده شده است .با توجّه به شتاخصهای کلّتی
برازش ،میتوان گفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است
(جدول  .)9نمودار مویر (شکل  ،)5برّرستی اثترا متغیّرهتای
موتقل نمایانگر آن استت کته مللّفتههتای اجتمتاعیفرهنگی
دارای بیشترین اثر مثبت و معنادار بر متغیّتر مشتارکت زنتان
هوتتتند ( .)0/44در ایتتن میتتان ،متغیّرهتتای فتتردی -حرفتتهای
دارای اثر ( )0/21و عوامل ادتصتادی کمتترین اثتر ( )0/14بتر
متغیّر وابوتة مشارکت هوتند؛ عتالوه بتر ایتن ،برّرستی دیگتر
رابطهها گویای آن است که طبق شکل ( ،)5دو متغیّتر عوامتل
ادتصتتادی و اجتمتتاعی فرهنگتتی بتتا مقتتدار  ،0/45بیشتتترین
کوواریانس را به خود اختصا دادهاند .ایتن مطلتب نمایتانگر
آن است که بین ددر ادتصادی یك فرد و توجّته بته موتاهل
اجتماعی و فرهنگی ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد؛ عالوه
بر این ،نتایج گویای آن هوتند که متغیّر اجتماعی فرهنگی اثر
موتقیم بر میتزان مشتارکت ظتاهری دارد؛ ولتی بیشتتر اثتر
غیرموتقم به مللّفة مدیریتی– سازمانی متعلّق است کته 0/41
درصد ار تغییترا مللّفتة دتدر را تبیتین میکنتد .در میتان
مللّفههتای متورد ستنجش ،مللّفتههتای اجتمتاعی فرهنگتی و
مدیریتی– سازمانی و ادتصادی اثترا موتتقیمی بتر پلّتههای
مختلف مشارکت دارد؛ به طوری که با باالرفتن فهم اجتمتاعی
فرهنگی زنان و عوامتل ادتصتادی متیتتوان امیتد داشتت کته
مشارکت آنها افتزایش یابتد؛ ولتی مللّفتة متدیریتی ستازمانی
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نوبت به دیگرعوامل اثر کمتری در افتزایش دتدر مشتارکت
زنان دارد (شکل .)5
این نتایج با یافتتههای ریچتارد و ویلیتام ( ،)2009صتفری
شالی (( ،)1389ازاهری )2008 ،و (دامیوا و یوهانتا)2007 ،31
همخوانی دارد .تحلیل نتایج جدول همبوتگی گویای آن استت
کتته بتتین مللّفتتههتتای اجتمتتاعی فرهنگتتی ،فتتردی -حرفتتهای،
مدیریتی -سازمانی ،میزان وام دریافتی و درآمد ،رابطة مثبت و
معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش این مللّفهها می-
توان به گوترش مشارکت زنان امیدوار بود .این یافته با نتتایج
مطالعا متعدّدی در گذشته مطابقت دارد که بر نقش عوامتل
ادتصادی ،اجتماعی ،فتردی– حرفتهای و نهتادی متدیریتی در
میزان مشارکت افراد متورد مطالعته تأکیتد کردهانتد؛ از جملته
مطالعتتا ردی و همکتتاران1973 ،؛ زرافشتتانی و همکتتاران،
2009؛ خانی1389 ،؛ دوی بتازو 2004 ،32و ستاریخانی و طته،
 1382که معتقدند بین عوامل شخصی همچتون ستن ،ستواد،
میزان درآمد و مشارکت ،رابطة مثبت و معنتاداری وجتود دارد.
در مقابل نیز طاهرخانی و درنی آرانی1384 ،؛ بنکس 2000 ،و
بووینچی 1990 ،معتقدند که عوامل اجتماعی از جملته پایگتاه
اجتماعی و ادتصادی در افزایش مشارکت نقش دارنتد .شتیور و
اسکا 1991 ،؛ آمودیو 2001 ،و گونین 2003 ،نیتز معتقدنتد
که بین عوامل نهتادی و متدیریتی و میتزان مشتارکت ،رابطتة
مثبت و معناداری وجود دارد .با توجّه به نتایج تحقیق پیشنهاد
میشود:
 .1از آنجاکه اکثر زنان شترکتکننده در ایتن پتژوهش از
نظر سواد در سطح باال و مطلوبی درار نداشتند و این خود می-
تواند به عنوان متانعی درصتد مشتارکت زنتان روستتایی را در
بخش ادتصادی بهخصو کوبوکارهای خانگی کاهش دهتد،
مولوالن و دستتاندرکاران و برنامتهریتزان در عرصتة توستعة
کشاورزی و روستایی باید با برنامهریتزی متدوّن و منطبتق بتر
نیازجامعة هدف جهت کتاهش ایتن معضتل تالشتی دوچنتدان
داشته باشند.
 .2ارتقای فرهنگی جامعه بته ستوی پتذیرش و گوتترش
مشتتارکت زنتتان در فرآینتتد توستتعة روستتتایی و فعّالیتتتهتتای
ادتصادی بهخصو کوبوکارهای خانگی ،تتدوین طترحهتا و
برنامههای توسعة روستایی در بخش ادتصادی براسان نیازها و
اولویتهای زنتان روستتایی و تشتویق آنهتا بته مشتارکت در
طرحهای ادتصادی ،رفع موانع دانونی و سازمانی و وضع دوانین
حمایتی هدفمند از زنان برای جلب مشارکت آنهتا در فرآینتد
ادتصادی روستاها.
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...ارزیابی و ترسیم نوع مشارکت زنان روستایی
سال پنجم
 بتتا توجّ ته بتته میتتزان مشتتارکت در پلّ تة مرتفعستتازی و.3
یادداشتها
دگرگونسازی پیشنهاد میشود با انجام نیازسنجی مبتنتی بتر
 زمینة پیبتردن بته نیازهتای،هدف از طریق گروههای متمرکز
وادعی زنان روستایی در زمینههای ادتصادی و مدیریتی و جلب
 برنامههای مدوّن،مشارکت آنها جهت شرکت در این برنامهها
.و منطبق به نیاز فراهم شود
 تشتکیل، با توجّه بته میتزان مشتارکت در پلّتة شتراکت.4
تشکّلهای ویژة کوتبوکارهای ختانگی در روستتاها پیشتنهاد
میشود تا این شرکتها به تهیتة برنامتههتایی در رستانههتای
انبوهی ویژة زنان در جهت رفتع نیازهتای فنّتی و تکنولتوژیکی
.مشاغل همّت بگمارند
 با توجّه به مشارکت پایین زنان در پلّة شراکت و نیتز بتا.5
،توجّه به نقش تعیینکنندة مردان در مشارکت زنان در این پلّه
پیشنهاد میشود کته در کوتبوکارهای ختانگی بترای متردان
 تقویتت بنیتة.مواهل نگرشی در مورد زنان نیز گنجانتده شتود
ادتصادی خانوارهای روستایی و احتوتاب کتار ختانگی زنتان و
سهم آنها از درآمد خانوار در تولید ناخالص ملّی و اراهة آن در
آمارهای رسمی به همراه فراهمکردن زمینههتای خوداشتتغالی
برای زنان روستایی که در دالب برنامههای آموزشی بته متردان
.گوشزد شود
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Extended Abstract
1. INTRODUCTION
Women are involved in various production
activities and play an important role in family and
the national-level economic. One of the important
aspects of women's economic activity is domestic
occupations. Domestic occupation is an occupation
that launching with family members in the
residential space. It is defined as an important
strategy for creating jobs and incomes especially
for women, around the world.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
This research draws women participation in
domestic occupations according to Sherry
Ernestine ladder. In this research, the levels of
participation is categorized based on the Sherry
Ernestine ladder then past studies and structural
equation model has been paid to study the factors
affecting women's participation in domestic
occupations. According to the Sherry Ernestine
ladder of participation, there are eight types of
partnership or 8 steps; each step shows the strength
of people in decision making. The first step of
participation ladder is "Manipulation" and the
second step is "Therapy". These two-steps actually
represents the lack of participation in decision
making The third step of participation ladder is
"Informing" and fourth step is called
"Consultation" and the fifth step of participation
ladder is called "Placation". Step 6 of participation
ladder is called "partnership" the participants to be
able to negotiate a deal with the government
agencies. The seventh step is "Delegated power"
and the eighth step is called "control".
3. METHODOLOGY
This research is a quantitative and applied. In this
research, descriptive-correlation method was used.
The population was formed of rural women around
the Kangavar city who used the self-employed
loans to set up a domestic occupation. Census
method was used based on a sample size. The main
tool for research in the field was questionnaire that
was made based on theoretical basis. Cronbach's
*. Corresponding Author: izadi.nasim@yahoo.com
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alpha was used to estimate reliability. The rate of
this index was 0.82 – 0.93, that shows we have a
reliable questionnaire. A total of 168 questionnaires
were filled out perfect. After completing the
operation coding data, information extraction and
transfer it was done on a computer. Statistical
analysis (descriptive and inferential) was
performed, after the data processing, by using
SPSS and AMOS software.
4. DISCUSSION
Ranking of the respondents was performed based
on the Friedman test. Finding indicated that
therapy, Informing and manipulation were in better
condition among the other rural women
participation components, while other elements of
participation among rural women is declining and
risky and women can be vulnerable in this area.
The results showed rural women’s views and
significant positive relationship between the
external components like: socio-cultural, professional
individual,
institutional
management,
and
economic participation of women in domestic
occupations. The independent variables effects
indicated that socio-cultural factors have the
greatest positive effect in women participation
(0.44) and economic factors have the least effect
(0.14) on the dependent variable. Moreover, other
relationship assessment show that economic and
socio-cultural variables with the value of 0.45,
have the greatest variance. This indicates that there
is a significant positive relationship between the
economic power of a person and his attention to
social and cultural issues. In addition to the direct
effects, the results indicate that socio-cultural and
economic factors have a direct impact on the
apparent participation rate and institutional management has the greatest indirect effect (0.41).
So, that in total variables involved in the model
explained 76% of the participation variance.
5. CONCLUSION
Based on the findings, the current plan is top-down
decision without considering the real needs of rural
women. Therapy is the first priority. There was a
Tel: +98917 702 0661
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positive significant relationship among independent
variables and participation and path analyses results
show that economic, socio - cultural, professional
and institutional - management components explain
a total 76 percent of the women participation in
domestic occupations. According to the results
some recommendations presented:
1. Based on the findings, authorities and practitioners
in the field of agricultural development and rural
planners should be pushed to reduce this problem
with the right planning and need assessment.
2. Promotion of society culture towards acceptance
and expansion of women's participation in the
development process of rural economic activities,
especially domestic occupations planning, development
projects and programs of rural development in the
economic sector based on the rural women needs
and priorities and encouraging them to participate

60

in economic projects and reduce legal and
institutional obstacles for them and legislation
supported laws about women's participation in
rural economic processes.
3. recommended to understand the real needs of
rural women in the field of economics and
management and engage them to participate in
these programs by purposively needs assessment
through focus groups.
4. According to the participation in partnership
step, recommended to launch domestic occupations
associations in rural communities to produce
programs in mass media, particularly for women,
in order to meet their technical and technological
needs.
Key words: Domestic occupation, Shirley Aniston
ladder of participation, rural women, AMOS.
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