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 چکیده
ترسیم نوع مشارکت زنان روستای در مشاغل روستتایی براستان نردبتان مشتارکت شتری آرنوتتین و هدف این تحقیق،  هدف:

 سازی در شهرستان کنگاور است.مدل
عة آماری تحقیق را زنان روستاهای شهرستان کنگاور تشکیل دادنتد کته دارای بوتگی است و جامهم -این تحقیق توصیفی روش:

تحلیل وشماری استفاده شد. جهتت تجزیتهنفرتعیین شد. در این تحقیق از روش تمام 168مشاغل خانگی فعّال بودند. حجم نمونه 

 استفاده شد.  SPSS 20 , Amos 22افزارهایها ازنرمداده
سازی و آخرین پلّه بته دتدر  ترین پلّه به دگرگونهای مشارکت گویای آن است که باالبندی پلّهها، اولویتهبراسان یافت ها:یافته

های دانونی تعلّق دارد. رابطة بین متغیّرهای موتقل و مشارکت مثبت و معنادار بود. نتایج تحلیل مویر گویای آن است کته مللّفته

درصتد از تغییترا  مشتارکت زنتان در مشتاغل  76مدیریتی در مجمتوع  –ی و نهادیاحرفه –ادتصادی، اجتماعی فرهنگی، فردی

 کند.خانگی را تبیین می
 های زنان روستایی شود.تری به مشکال  و توانمندیشود که در تحقیقا  آتی توجّه بیشپیشنهاد می: ها و راهبردهامحدودیت

 دارند. حدود به عهده تولیدی هایفعّالیت در ای راعمده نقش روستاها یتجمع از نیمی دارابودن با زنان روستایی: اصالت و ارزش

 جوامع گوناگون در امور در دارند، این زنان فعّالیت طبیعی منابع و کشاورزی بخش در باال، به سال 10 روستایی زن میلیون هشت

-متی کته به طوری کنند؛می ایفا را مهمّی بویار نقش خانواده و ملّی در سطوح ادتصاد تولید جریان در و دارند مشارکت روستایی

فانه در اکثتر برنامته نام توسعة روستایی به یابیدست کلید به عنوان هاآن از توان هتا و تحقیقتا  ریتزیبرد؛ امّا این جمعیت متأستّ

 شوند. این تحقیق به مطالعة این گروه پرداخته است.نادیده گرفته می
 AMOSی، نردبان مشارکت شری آرنوتین، زنان روستایی، کار خانگوکوب ها:کلیدواژه
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 قدمه.م1
 نشتانة تترینمهتم منزلتة بته پیش از بیش بیکاری امروزه

زنتان  .شودمی مشاهده مسوّ جهان کشورهای در ناکافی توسعة

 پایتدار توستعة درشتان گاهجای یتتاهمّ وجتود بتا روستتایی

 تشتکیل را روستتایی شتاغالن درصتد 3/15 فقت  ،ییروستتا

 تواندمی خصوصی بخش توسعة معتقدند کارشناسان .دهندمی

 در خصتو به و کشتور در اشتغال توسعة برای مناسبی بوتر

 بخش، این شدنالفعّ با .باشد زنان مورد در و روستایی مناطق

 توستعة جهتت در ارزشتمندی هتایگتام تواندمی یملّ ادتصاد

 جهتانی باندیتده سازمان که پژوهشی براسان .بردارد اشتغال

 استت، داده انجتام جهان کشور 37درنظرگرفتن  با، کارآفرینی

 معنادار کاهش منجربه  متوسّ و کوچك وکارهایکوب توسعة

 کتاهش در کوچك وکارهایکوب سهم و شودمی بیکاری نرخ

)مهربانیتان و متلینی،  استت درصد 30  متوسّ طور به بیکاری

 و دارنتد طتوالنی یاستابقه ایتران در ختانگی مشاغل .(1383

بافنتدگی،  دستی، صنایع آموزشی، مشاغل از بویاری اکنونهم

 هاخانه در دیگری فراوان هایشغل و دامی تولیدا  حصیربافی،

 تتةگف بته .گیردمی انجام زنان روستایی دست به خصو به و

 جوامتع گونتاگون امتور در زنتان (،1389) پتور داسم و نجاهی

 ستطوح در ادتصاد تولید، جریان در و دارند مشارکت روستایی

 که طوری به ؛کنندمی ایفا را مهمی بویار نقش خانواده و یملّ

 روستتایی ةتوستع به یابیدست کلید عنوان به هاآن از توانمی

، ی، حجازی و حوینیرترابمی ؛2006، 1فمیشعبانعلی ) برد نام

 زنان وضعیت (.2010، 3و آنتوپولو 2010، 2چمینوکی؛ 1389

 کشورها اعتالی و هجامع آن پیشرفت میزان گرنشان جامعه هر

 استتعدادهای و نیروهتا تمتامی از هدفمنتد ةاستتفاد گرو در و

 نیمی عنوان هب زنان روستایی. است زنان جمله از و خود انوانی

 ،ادتصتادی هتایالیتتفعّ در بتارزی نقتش ،یروستای جمعیت از

 هتوجّت روستتایی پایتدار ةتوستع بته رستیدن و دارند اجتماعی

-الیتتفعّ در متردان پایهم و دوشادوش که زنان به را  تربیش

 .طلبتدیم ،دارنتد االنتهفعّ مشارکتی اجتماعی و ادتصادی های

 ،، خانی و ددیری معصتومغنیان ؛1384 ،و حمدحیدری )آگهی

عنتوان ه بت زنان مشارکت میزان .(1387 شالی، صفری ؛1387

 رونتد ایتن استت، افزایش حال در جهان سراسر در کار نیروی

 کشتورهای ادتصتاد و زنتان بترای را هتاییچالش و هافرصتت

 ةتوستع بتر رملثّ عوامل بندیاولویت) کندمی ایجاد متبوعشان

 کشتورهای در کته حتالی در ،(روستتایی زنتان خانگی مشاغل

 در ایحرفته مشاغل و اشتغال از را خویش سهم زنان رفتهپیش

 ،توستعه حتال در کشورهای در اند،داده افزایش وسیعی سطح

 غیررستمی هتایالیتتفعّ و داریخانه کشاورزی، در زنان نقش

(. 2008، 4هوکیتتو و اتوهتتارا) شتتودمتتی مشتتاهده تتتربیش

 تغییتر کته پایتدار نظتامی نفتع به موجود نظام سازیِدگرگون

 دترار دستتورکار در را اجتمتاعی و زیوتتی ادتصادی، گوتردة

. شتودمتی عملی جامعه، افراد ةهم مشارکت سایة در تنها دهد،

 نیمی هم آن کشور، جمعیت از نیمی تواننمی هرگز رو، این از

)شتادی  انگاشت نادیده را زنان یعنی ؛پایانبی هایتوانمندی از

 اشتغال ةزمین در زنان مشارکت که ایجامعه در (.1381 طلب،

 تربیش نیز اجتماعی رفاه ،باشد ترادتصادی بیش هایالیتفعّ و

نترخ  کتاهش موجب کار بازار در زنان مشارکت زیرا ؛بود خواهد

 نتیجه، در و سرانه درآمد افزایش تولید، سطح افزایش باروری،

 از یکتی .شتودمی جامعه کلّ برای اجتماعی رفاه افزایش باعث

 استت. ختانگی مشتاغل زنان ادتصادی الیتفعّ مهمّ هایزمینه

 یاعضا عضویت با که کاروکوب نوعی عنوان به مشاغل خانگی

 وکارکوتب طترح یتك دالتب در و موکونی فضای در خانواده

 واحتدهای آرامتش در اختالل ایجتاد و مزاحمتت بتدون مجاز،

 انعنتو بته و شتودمی تعریف گیرد،شکل می جوارهم موکونی

جهتان  سراستر در درآمتد و اشتتغال ایجتاد برای مهم کاریراه

و  ، شتتایانبزرگمهتتر) رودویژه بتترای زنتتان بتته شتتمار متتیبتته

 درصتد مستوّ جهان کشورهای در اامّ ؛(30 ،  .1391دی،ادص

 و باشتندمی کاره ب مشغول زمینه این در روستایی زنان از کمی

 ةوتسّلم یتا نهتاد دالتب در نیتز هعدّ این خانگی کار فانهمتأسّ

 و ستریع افتزایش به هتوجّ با امروزه .است نشده تعریف خاصی

 و ستو یك از ایران روستایی جمعیت جمله از جمعیت ةگوترد

 کتار نیروی برای کافی زاییاشتغال در کشاورزی بخش ناتوانی

 ةتوستع دیگتر، ستوی از روستتایی افتزایش حتال در و حجیم

 زمتین فادتد یا کم هایگروه برای ویژهبه غیرکشاورزی اشتغال

 یتتاهمّ از ندارند، کافی درآمد زندگی نیازهای تأمین برای که

 مناسب شغلی هایویژگی دیگر، سوی از .است برخوردار زیادی

 ساعت ،باشد پذیرانعطاف :باشد موارد این شامل باید زنان برای

 و هتاویژگتی تتابع آن شترای  ستایر و یمرخصّت  دتوانین کتار،

 دچتار را هتاآن و باشتد هتانآ هتایوتوانمندی زنان هاینقش

 شغلی نقش و هموری مادری، نقش بین. نکند مفرط خوتگی

 ،، میتر  زاده و تقتی بیگتی)آگهتی کند ایجاد هماهنگی زنان

موضوع این پژوهش ترسیم  ،به همین دلیل (.186 ،  .1391

 شترینوع مشارکت زنان در مشاغل ختانگی براستان نردبتان 

لال این است که عوامتل ادتصتادی، س ،در وادع .است آرنوتین
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اجتماعی، فرهنگی و غیره بر سطح مشارکت زنان روستایی چه 

 تأثیری دارند؟

 
 ایحلقه سه مدل -1 شکل

 1393های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 محلّ در است که ادتصادی الیتفعّ نوع هر :خانگی مشاغل

وستایل و امکانتا  منتزل  از استتفاده بتا کته شتخص ستکونت

 در .(138 ،  .1389ازی شود )رودگرنژاد و کیاکجوری، اندراه

 و هتاروارد دانشتگاهاستتاد  ،تتاگویری رناتو میالدی1980 ةده

 دایجا هایتنادض مورد در هاروارد دانشگاه قمحقّ ،دیویس جان

 نفتوی ةنتیجت در کته وکارهای ختانوادگیکوب درون در شده

انجتام  یامطالعته آیتد،متی وجتود بته شرکت و خانواده متقابل

 در را متفتاو  هتایگروه مختلف منافع نویوندگان این .دادند

 با را افراد از هریك نقش و کردند خانوادگی تعریف هایشرکت

 یا و وکارکوب مالکیت،، خانواده گروه به فرد آن قتعلّ به هتوجّ

ای العتادهفوق محبوبیت سازیبمرتّ این. کردند تعیین مدیریت

 شد. شناخته ایحلقهسه مدل عنوان به و کرد پیدا

 شناسی تحقیقروش. 2
هتتای کمّتتی ایتتن تحقیتتق از نظتتر ماهیتتت از نتتوع پتتژوهش

. در ایتن از نظر هدف از نوع کاربردی استتو  شودمحووب می

 ةجامعت ه وبوتتگی استتفاده شتدهم -تحقیق از روش توصیفی

شهرستتان کنگتاور  روستایی اطتراف آماری این تحقیق را زنان

وکار انتتدازی کوتتبهتتای خوداشتتتغالی در جهتتت راهکتته از وام

دند، تشکیل دادند. تعداد این افراد براستان کرخانگی استفاده 

آخرین آمار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور )خرداد 

 31نفتر، دزوینته  40نفتر، فتش  50)گودین  نفر 168 ،(1393

جتم ه بته حبتود. بتا توجّت نفر( 19نفر و رشتیان  28نفر، دهلر 

 شماری استفاده شد.نمونه از روش تمام

 

 
 محدودۀ مورد مطالعه -2شکل 

 1393، های تحقیقمأخذ: یافته

 

 ةنامپرستتش ،میتتدانی ةابتتزار اصتتلی تحقیتتق در مرحلتت 

نامه اال  پرستشلساخته براسان مبانی نظتری بتود. ستقمحقّ

های فتردی و ل را ویژگیاال  بخش اوّلخش بود: سشامل سه ب

م را مقیتان بختش دوّ .زنان روستایی  تشکیل دادنتد ایحرفه

 که برای سنجش میزان مشارکت زنان نوبت به مشاغل خانگی

 .استتفاده شتد آرنوتیندر این بخش از نردبان مشارکت شری 

رسد که مشارکت زنتان روستتایی در به نظر می ،براسان نتایج

 بوده و مشارکت در ستطوح 4و  3، 2، 1تر در سطح ایران بیش

 4مشارکت زنان روستایی در  ،در وادع .است ترکم 8و  7، 6، 5

خالتدی  )زرافشانی، لی مشارکت، مشارکت صوری استسطح اوّ
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براسان نردبتان مشتارکت شتری  .(1388،  . 121و غنیان، 

شد یا هشت نوع مشارکت ممکن است وجود داشته با ،آرنوتین

  افتراد را در آن میزان دتدرای از ههر پلّ .ه مشارکت باشدپلّ 8

نردبتان مشتارکت را ل اوّ ةدهد. پلّگیری نهایی نشان میتصمیم

ایتن دو  .دنامنمی «سازیمرتفع» دوم را ةو پلّ «زیسادگرگون»

گیری نداشتن افراد در تصمیممشارکت ةدهنده در وادع نشانپلّ

استتت و هتتدف اصتتلی کتتارگزاران دولتتتی در ایتتن دو مرحلتته، 

بلکته هتدف  ؛ریزی یا متدیریت نیوتتهمشارکت افراد در برنام

م ستوّ ةپلّت .کنندگان استتها حمایتت و آمتوزش مشتارکتآن

نامنتد. در متی «مشاوره»چهارم را  ةو پلّ «ازیسآگاه»نردبان را 

و اظهتار نظتر  بحتث ةاجتاز ،کنندهه افتراد مشتارکتاین دو پلّت

نردبتان مشتارکت را  5 ةپلّت دارنتد. های خود رادرمورد دیدگاه

کنندگان براسان دانون ه مشارکتاین پلّ نامند. درمی «فقتوا»

 حتتقّ واحتتی برنامتته کننتتد د ادتتدام بتته طرّتواننتتموجتتود متتی

ق متعلّت ةشتداحیهای طرّد برنامهتأیی گیری نهایی برایتصمیم

 «تشتراک»نردبان مشارکت را  6ة به کارگزاران دولتی است. پلّ

ذاکره و دادوستد بتا کنندگان را دادر به منامند که مشارکتیم

 ةو پلّت «ددر  دتانونی»هفتم را  ةپلّ سازد.کارگزاران دولتی می

کنندگان ها نیز مشارکتهن پلّنامند. درایمی «کنترل»هشتم را 

گیری یتا دتدر  متدیریتی را بته دستت مودعیت اصلی تصمیم

براسان این نردبان، مشارکت بته سته دستته تحتت  .آورندنمی

، مشتارکت ظتاهری و دتدر  تقوتیم عنوان فقتدان مشتارکت

 ةسازی در دستتسازی و مرتفعل دگرگوناوّ ةپلّ شود که دومی

 ةسازی، مشاوره و توافتق در دستتآگاه ةفقدان مشارکت، سه پلّ

شراکت، ددر  دانونی و کنتترل در  ةمشارکت ظاهری و سه پلّ

م ارزیابی ایتن ( و بخش سو1ّ)شکل گیرندددر  درار می ةدست

های مختلتف، بته منظتور اطمینتان از روایتی جنبتهمشاغل از 

هتای نامه، برخی از مدیران ستازمانرسشظاهری و محتوایی پ

  علمی دانشگاه أمختلف کشاورزی استان همدان و اعضای هی

های اال  و گویتتهلبتتوعلی ستتینا پتتس از مطالعتتة عمیتتق ستت

نظرا  اصالحی خود را اعتالم کردنتد کته پتس از  ،نامهپرسش

رستتی در متتورد ری بتتا ایتتن افتتراد و بحتتث و برّمصتتاحبة حضتتو

شده، اصالحا  ضروری انجام شد. به منظتور های مطرحدیدگاه

نامه از روش آلفای کرونباخ استتفاده شتد. پرسش برآورد پایایی

گروهتی   نامه توسّنوخه از پرسش 30برای این منظور، تعداد 

دازی، پرآماری تحقیق تکمیل شد و پس از داده ةاز جامع خارج

شتده های اشارهها و ستلالضریب آلفای کرونبتاخ بترای گویته

محاسبه شد. میزان این ضریب که در اصل، میزان پایایی ابتزار 

رهتا اراهته بته تفکیتك متغیّ (1) در جدولکند، ص میرا مشخّ

کامل و بدون نقص تکمیل  ةنامپرسش 168 ،در کل .شده است

ری، استتتخراج عملیتتا  کدگتتذا هتتاهدادپتتس از تکمیتتل شتتد. 

از  . پتسصتور  پتذیرفتها بر روی رایانه العا  و انتقال آناطّ

پتتردازی، محاستتبا  آمتتاری )توصتتیفی و طتتی فرآینتتد داده

 نجام شد. ا AMOSو  SPSSاستنباطی( با استفاده از برنامة 
 

 رهای تحقیقمقادیر آلفای کرونباخ متغیّ -1جدول 

 1393های تحقیق، مأخذ: یافته
 ضریب آلفای کرونباخ رمتغیّ ردیف

 93/0 سازیدگرگون 1

 88/0 سازیمرتفع 2

 91/0 سازیآگاه 3

 85/0 مشاوره 4

 86/0 توافق 5

 90/0 شراکت 6

 82/0 ددر  دانونی 7

 87/0 کنترل 8
 

 مبانی نظری . 3
ابتدا سطوح مشارکت براسان مدل نردبتان  ،در این مطالعه

 بتهبتا استتناد  ،بندی شده است و ستسسشری آرنوتین دسته

ررستی عوامتل به بّ معادال  ساختاریمطالعا  گذشته و روش 

پرداخته شتده وکارهای خانگی کوبر بر مشارکت زنان در ثّلم

شتود و می ردبان شری آرنوتین توضیح دادهاست. ابتدا مدل ن

 شود. ر بر مشارکت پرداخته میثّلعوامل مرسی به برّ ،سسس

مشتتتتهورترین ( یکتتتتی از 1969) 5شتتتتری آرنوتتتتتین

ه هتارا« نردبان مشارکت»های مشارکت را با عنوان بندیتقویم

داده استتت. ایتتن نردبتتان، مشتتارکت را بتته ستته دستتته، عتتدم 

د. کنمشارکت، مشارکت ظاهری و کنترل شهروندی تقویم می

در حتالی  ،گیرنتدپایینی این نردبان، مردم آگاه درار می ةدر پلّ

مطرح « کنترل شهروندی» کتنردبان مشار ةکه در باالترین پلّ

دتدر  در  مشارکت میتزان ةبندی درجد. در این تقویمشومی

ستازی و دگرگتون ةکته دو پلّت دهتدگیری را تغییر متیتصمیم

ند. شتوبندی میهسازی تحت عنوان فقدان مشارکت گرومرتفع

 ؛گیری نبودهمشارکت در تصمیم ،هدف اصلی در این دو مرحله

، مشاوره سازی. آگاهاستکنندگان تآموزش مشارک ،دفبلکه ه

 ةوان مشتارکت ظتاهری و سته پلّتعنت بتام و توافق در گروه دوّ

کنترل شهروندی درار  ةت، ددر  دانونی و کنترل در دسشراکت

کننده افتراد شترکت ،سازی و مشتاورهآگاه ة. در مرحلاندگرفته

گونه ا هیچامّ ؛دنها را دارو بحث و انتقاد از آن بیان نظرا  ةاجاز
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هتا در تصتمیم نهتایی تضمینی برای درنظرگترفتن دیتدگاه آن

کنندگان براستان دتوانین و توافق، مشتارکت ةنیوت. در مرحل

ا هنوز امّ ؛ندکناحی برنامه ند اددام به طرّتوانرا  موجود میمقرّ

 ،مشتارکت ةمشارکت در تصمیم نهایی را ندارند. در مرحلت حقّ

ا در امّتت ؛ندهوتتتعتتا  الاطّ ةمبادلتت افتتراد دتتادر بتته متتذاکره و

 .نتدرهای اصلی نقشی نداهای مدیریتی و مودعیتگیریتصمیم

در  .گیری داردالی در تصمیمفرد نقش فعّ ،از این مرحله به بعد

افتراد دارای مودعیتت روشتن و دتدر   ،دتدر  دتانونی ةمرحل

ی از مدل در شتکل کلّ هوتند که نمایگیری دانونی در تصمیم

 است. ه شده هارا (3)

هتتای ستتازه (2)شتتده در جتتدول ههارا ه بتته متتدلتوجّتت بتتا

ه توجّ تعریف و با ،شده در هریك از سطوح مشارکتکارگرفتهبه

هتای آن ستطح جهتت فمعترّ ،ههتا در هتر پلّتبه تعریف ستازه

تعیتین ستطح  ةنامو پرسش هدشدن گویه مشخص کرمشخص

 مشارکت بر همین اسان ساخته شد

.  

  

 ددر 

 

 

 

 

 مشارکت ظاهری

 

 

 

 فقدان مشارکت

 

 

 نردبان مشارکت -3 شکل

 1392، بیگی و گالبیبه نقل از علی 1969، شری آرنوتینمأخذ: 

  

 های نردبان مشارکتهرهای سنجش سطوح مشارکت در پلّمتغیّ -2جدول 
 1393های تحقیق، مأخذ: یافته

 هشارکت در هر پلّهای مفمعرّ کاررفتههای بهتعریف سازه سطوح مشارکت

 سازیدگرگون
ه به نیازها، هی آن، عدم توجّدریزی و سازمانعدم دخالت اعضا در برنامه

 های خارجیق  مشوّشده، جذب اعضا توسّتعیینازپیش ةها، برنامیتاولو

 ت فقدان نیازسنجی 1

 نکردن به مشکال  زنانهت توجّ 2

 ی نامناسبرفی نوآوت معرّ 3

 سازیمرتفع

ت عدم ایی مشکال  بدون نظرسنجی، متمرکزبودن تصمیما  به علّشناس

ص و توانایی اعتماد به توانایی و نظرا  اعضا، فرض بر این است که اعضا تخصّ

  اعضا ا توسّامّ ل است؛دبل در شناسایی مشک ةالزم را ندارند. تفاو  آن با مرحل

 نیوت.

 مشکال  میم متمرکز در حلّتص

و نظرا  زنان روستایی در امور  عدم اعتماد به توانایی

 گیریتصمیم

 سازیآگاه

ها و ولیتلاعضا از حقوق، مو است.دن مشارکت کرام به سمت مشروعلین گاوّ

د طرفه است و کانال بازخورالعا  یكطّا دادن اامّ ؛های انتخاب خودآگاهندگزینه

مخاطبان ر برنامه به سمت منافع و مذاکره وجود ندارد و ددر  تأثیرگذاری ب

 ود ندارد.وج

   مدیره و اعضاأالعا  بین هیاطّ ةطرفجریان یك -1

 العا های گروهی برای کوب اطّ استفاده از رسانه -2

 العا  بین اعضاجریان اطّ -3

 

 

 کنترل

 سازیدگرگون

 قدرت قانونی

 سازیمرتفع

 شراکت

 توافق

 ورهمشا

 سازیآگاه
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 های مشارکت در هر پلّهمعرّف کاررفتههای بهتعریف سازه سطوح مشارکت

 مشاوره
شود و ممکن است نظرا  ضا نظرسنجی میریزی از اعدر این مرحله برای برنامه

 ها به کار برده شود.اعضا در برنامه

 های گوناگونانجام نظرسنجی از اعضا به روش -1

 های آموزشی براسان نظر اعضابرگزاری کالن -2

 آوری نظرا  اعضااستفاده از صندوق جمع -3

 توافق
دهند؛ ولی هنوز اهه میدر این مرحله خود اعضا، نظرا  خود را جهت تدوین طرح ار

 تأیید نهایی با مراتب باالتر است.

 های خدماتی و تولیدیتدوین انواع طرح

 بودن اعضا در امور تعاونیسهیم

 بیان عقاید توسّ  اعضا

 شراکت
ها و در این مرحله اعضا و هیأ  مدیره به صور  مشتر  از طریق اعمال سیاست

 ری دخالت دارندریزی و تصمیم گیها در برنامهمکانیوم

 ت عضویت در صندوق اعتبارا  تعاونی 1

 ت حضور در محلّ شرکت 2

 ت حضور در جلوا  شرکت 3

 ددر  دانونی
-گیری پایدارند و جهت سودمندی از برنامهدر این مرحله اعضا دارای ددر  تصمیم

 کنند و حقّ اعتراض نوبت به اجرای برنامه دارندها، کار  ضمانت دریافت می

 واع بیمة محصوال ان -1

 انعقاد انواع درارداد -2

 حقّ اعتراض -3

 کنترل
در این سطح مشارکت به صور  آزادانه و آگاهانه و بدون نفوی عوامل خارجی است 

 باشدو مشارکت براسان خواست اعضا می

های خودجوش برای انجام امور تشکیل گروه -1

 گوناگون

 حرکت در جهت توسعة پایدار -2

 شدن دوانین در بین اعضانهادینه -3

 
 های نردبان مشارکتگام

 :شودها بیان میاین گام ،که در زیر است ه و هفت گامدارای هشت پلّ( 1996) آرنوتین شریمشارکت  ننردبا ،ه داشتباید توجّ

 

 
 های مشارکتهپلّ -4شکل 

 1388 ،کارانهمو  زرافشانیبه نقل از  1996، آرنوتین شری

 

 

 

 عمل مخفیانه

 دیر اطالع دادن

 اطالع دادن زود

 مشاوره هدایت شده

 مشاوره معنادار

 مذاکره

 دادن وکالت
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 آرنستین شریگانه در نردبان هشترهای سنجش سطوح متغیّ -3جدول 
 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

 آرنوتین شریگانه در نردبان رهای سنجش سطوح هشتمتغیّ گانهسطو ح هشت

 زنان برای سبهای نامناوریآفی نورّمع نکردن به مشکال  زنان،هتوجّ فقدان نیازسنجی، سازیدگرگون

 خودمربوط به  اعتمادنداشتن به توانایی زنان در امور گیری متمرکز در مورد مشکال  زنان،تصمیم سازیمرتفع

 العا  ترویجیهای گروهی برای کوب اطّرسانه استفاده از ،یج و زنان روستای  بین مروّاالعاطّ ةطرفجریان یك سازیآگاه

 مشاوره
 های متفاو انجام نظرسنجی از زنان به روش

 مشاغل خانگی ةگران( در زمین)توهیل استفاده از زنان راب 

 تولیدی -های خدماتیتدوین انواع طرح توافق

 شراکت

 نعضویت در انجم

 عضویت در مشاغل خانگی

 ارا  خرد روستاییعضویت در صندوق اعتب

 ددر  دانونی
 انعقاد درارداد با جهاد کشاورزی

 کشاورزی ةی مشاورهاانعقاد درارداد با شرکت

 های خودجوش زنان برای انجام امور مختلفتشکیل گروه کنترل

 

گونتاگون  ر بر مشارکت نیز دانشتمندانثّدر مورد عوامل مل

 تتوانای کته میبه گونته ؛انددهکراظهار نظرهای متفاوتی اراهه 

 د:کرص این عوامل را به صور  زیر مشخّ

 روستتایی منتاطق در معتقدنتد (،2009) 6ویلیام و ریچارد

 تبیتین در تتریمهم نقش شناختیجمعیت و اجتماعی عوامل

ای از دانشتمندان عوامتل هعتدّ .دارد زنتان کار نیروی مشارکت

ر بتتر مشتتارکت متتردم در ثّلادتصتتادی را از جملتته عوامتتل متت

 7کلته لنتدمك دیوید  جمله از ؛انددهکرهای توسعه یکر برنامه

مشتارکت بتا درنظرگترفتن  ر بترثّدر بحث عوامتل متل (1971)

 ةر بر انگیزثّلاز جمله عوامل م ،ادتصادی پیشرفت عوامل ةانگیز

تتر منجر به مشارکت بیش ،خود در نهایتداند که پیشرفت می

 8 کروکوتن .دشتوهای جمعی و مشتارکتی میالیتدر فعّافراد 

هتتای گونتتاگون تولیتتد و انتقتتال کتتارگیری روشهبتت ،(1999)

ها بته گرش آنبلکه ن ؛داندلید مشارکت نمیکنولوژی را تنها کت

 نیتروی مشارکت بر رملثّ عوامل از داند.یت میبااهمّ موضوع را

 تعتداد و لتأهّ وضعیت ادتصادی، وضعیت تحصیال ، زنان کار

 زنتان تحصتیال  ستطح هرچته ،استت و معتقد است فرزندان

 و صتنعتی مشتاغل بته هتاآن یابیدستت امکتان ،یابد افزایش

 تحصیال  بین مثبتی ةرابط ،بنابراین .یابدمی افزایش خدماتی

و  9)پینکتوار  دارد وجتود کتار بتازار در زنتان مشارکت نرخ و

 (.  2007 ،دیگرو 

قتد استت افتراد در صتورتی در تمع، (1915) 10رابر  دال

کنند که برای پاداش اجتماعی مشارکت مییندهای سیاسیآفر

د و اطمینتان داشتته و مزایای حاصتل از آن ارزش داهتل باشتن

چندانی پرداختت های هزینه ،کتیباشند که در انجام امور مشار

اجتماعی افتراد را پایگتاه ادتصتادی (،2001) 11. لیتودنتکننمی

و سوان  داندیین تفاو  میزان مشارکت افراد میعامل اصلی تب

های توستعه د که اگر برنامهکنخاطرنشان می ،(2001) 12سون

ی و دارابتودن زحما  و بهبود وضتع متادّ نتایجی چون کاهش

بتا مشتارکت  ،ان ختود داشتته باشتدمنافع عملی برای مخاطبت

 ،(2009)ویلیتام  و ریچتاردراه خواهتد شتد. هتم هتاتر آنبیش

 و اجتمتاعی عوامتل روستتایی منتاطق در کتهستت ا معتقتد

 کار نیروی مشارکت تبیین در تریمهم نقش شناختیجمعیت

ای از دانشتمندان هعتدّ ،عامتل ادتصتادی عتالوه بتر .دارد زنان

ر بر مشتارکت متردم در ثّلعوامل اجتماعی را از جمله عوامل م

معتقتتد  (2006)13گوتتترومبر .انتتددهکرهای توستتعه یکربرنامتته

اجتمتاعی  ةانوتانی و سترمای ة، سرمایفیزیکی ةاست که سرمای

تمتام  ،فیزیکتی ةسرمای .دکنپذیر میمشارکت سیاسی را امکان

تباط جمعی ی افراد مانند درآمد، سرمایه، وسایل ارنا  مادّامکا

 .دشود که سبب توهیل در مشارکت میشورا شامل می غیرهو 

هایی تحصیال ، دانش و مهار  و تواناییمانند  ؛انوانی ةسرمای

 ةسترمای. نتدکندیگر اراهته متیراد در تعامل بتا یتكاست که اف

درون  د وشتواعی منبعتی استت کته باعتث مشتارکت میاجتم

و در روابت  میتان افتراد  کتردههای اجتماعی معنی پیدا شبکه

ین عنصتر در تتراور  راجترز، مهم ،چنتینهم .دشتوپدیدار می

جمعتی را میتزان آگتاهی افتراد  یهتاالیتتمشارکت فرد در فعّ

دانتد و رابتر  دال نیتز معتقتد استت کته افتراد در جامعه می

کنند کته ی مشارکت میهای سیاسی، اجتماعصورتی در برنامه
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 ی از امتتور اجتمتتاعی داشتتته باشتتند.شتتناخت و آگتتاهی کتتاف

بتر ر ثّلاز جمله عوامل مت (1389)، حجازی و حوینی یرترابیم

کته از  طتوریه بت ؛داندارتباطا  جمعی می ةرا توسع مشارکت

منزلت  ،عوامل اجتماعی ،ص استشخا  نیز مشخّنظرا  این ا

تمتاعی فرهنگتی، حتی  اج، ماجتماعی، احوان گروهی افتراد

ارتباطا   ةای و توسع، مشارکت رسانهمیزان آگاهی افراد، سواد

های مشتارکت متردم در برنامتهر بر ثّلجمعی از جمله عوامل م

  های توسعه در یك محتیبرنامه جا کهباشند. از آنمی توسعه

به عنوان یك عامتل  دبای کند،ی پیدا مییاجتماعی دابلیت اجرا

 ودشتتهای توستتعه یکتتر کت افتتراد در برنامتتهمشتتار مهتتم در

ر بتر مشتارکت ثّ(. در بحث عوامل مل7 ،  .2008، 14ازاهری)

داند پیشرفت می ةر بر انگیزثّعوامل فردی را از جمله عوامل مل

های تر افراد در برنامهدر نهایت منجر به مشارکت بیش خود که

ر د ،(1998) 15متارتین لیسوتت ،چنتیند. همشومشارکتی می

هتای توستعه، از جملته ر بر مشارکت در برنامتهثّلعوامل م بیان

 ،انتدتتر پرداختتهکته بته مشتارکت بیشرا های افرادی ویژگی

سال جامعه و افراد میان بودن، دارای تحصیال  باال بودنلمتأهّ

نیز در  (1958) 17و لرنر (1996) 16. ساموهل هانتیگتونداندمی

تتری رادی کته مشتارکت بیشهتای افتویژگی رسی و تبیینبرّ

در میتزان مشتارکت افتراد ا رهایی مانند سواد رمتغیّ ،اندداشته

ر ثّلمل مت( از جمله عوا2001) 18و شومیکر راجرز. داندمیر ملثّ

وآوری ت نوتبی نتمزیّ ،های توسعهدر برنامهرا بر گرایش مردم 

 داند که ممکن است در بحتثها میپیشنهادشده در این برنامه

ختود را نشتان  ،هتای تولیتدش درآمدها و یا کاهش هزینهافزای

ای ای برنامتهمیورا نیز تأکید دارد که هرچه منافع و مزای .دهد

میتتزان  ،تتتر باشتتدبیش ،کننتتدکته متتردم در آن مشتتارکت متتی

طور کته از نظترا  افزایش خواهد یافت. همتان هامشارکت آن

مزایا، کاهش  نظیر پاداش وعوامل ادتصادی  ،آیدمیاین افراد بر

بودن منافع ای، دار، کاهش زحما ، بهبود وضعیت مادّهاهزینه

تواننتد نوبی و افزایش درآمد می تعملی، ایجاد نوآوری با مزیّ

هتای ر برای مشارکت مردم در برنامهثّملاز جمله عوامل مهم و 

توان عامل ادتصتادی و که می طوریه ب ؛روستایی باشند ةتوسع

مزایتتای حاصتتل از آن بتترای مخاطبتتان و ه بتته منتتافع و توجّتت

ر بتر ثّه ادتصادی را به عنوان یك عامل متلخصو  ایجاد رفابه

احتی و های توسعه مهم شمرد و در طرّمشارکت افراد در برنامه

د تا بتوان مشارکت متردم کره ها توجّها به آنتدوین این برنامه

ان براست د.کترزیتادی تقویتت  های توسعه را تا حتدّدر برنامه

هتایی چتون جو دارای ویژگتیافتراد مشتارکت 19پارسنز ةنظری

انتتد و امیتتدوار بتته آینده ی، خردگرایتتیگرایال، فعّتتگراییعتتام

( مشارکت اجتمتاعی افتراد را 1997) 21(. هلی1998، 20روچر)

ماننتتتد پایگتتتاه  ؛هتتتای فتتتردی( ویژگی1های: ر دستتتتهد

گتروه ( 3( سطح تحصیال  2ادتصادی فرد در جامعه اجتماعی

، ادامتت ختانوادگی، شتامل محتلّ ة( زمینت5( جنویت 4ی سنّ

شتدن و محی  اجتماعی ل، وضعیت تأهّیزان مشکال  والدینم

ر بر مشارکت در کارهتای داوطلبانته ثّعوامل ملکند. تقویم می

: هتای فتردی( ویژگی1ت: ده اسشبندی پنج دسته طبقه را در

( پایگتاه 2 ل و تعتداد فرزنتدانسن، تحصتیال ، وضتعیت تأهّت

 ةاجتمتاعی، وجهت ةصادی: ستطح درآمتد، طبقتاجتماعی و ادت

: جنوتیت، دومیتت، فیزیکی( عوامل اجتماعی3لکیت ، ماشغلی

( نتتوع نگتترش افتتراد بتته 4، ستتالمت فیزیکتتی و توانتتایی فتتردی

مشتارکتی، تشتویق  ة، روحیتد اجتمتاعی: داشتن تعهّمشارکت

ری، ایثتار، پذی: ریوتكراد برای مشارکترفیت افظ( 5 نزدیکان

 فردونیتتا و استتمیت، )ردی، اعتمتتاد بتته نفتتس، رضتتایت شتتغلی

 (1393زاده و خواجتته شتتاهکوهی )شتتریف. (20 ،  .1973

، درآمد، نژاد، دومیت سکونت، سن، تحصیال  ةجنویت، منطق

، منتافع شخصتیاز داند و ر بر میزان مشارکت میثّدین را مل و

ر ثّعوامتل متل عنوانه بشناختی و اهداف شخصی نیازهای روان

دانیتال لرنتر ( و 1998مارتین لیسوت ). بردبر مشارکت نام می

ای را از یند شهرنشینی، سواد و مشارکت رسانهآ( سه فر1958)

-های توسعه متیبرنامه رر بر مشارکت افراد دثّلجمله عوامل م

منزلتت اجتمتاعی بتاالتر،  (،1996ساموهل هتانتینگتون ) داند.

گیری مشتتارکت شتتکل ةرا زمینتتپویتتایی و احوتتان گروهتتی 

هتای ( ویژگتی1997) 22برتون. داندر میثّلسیاسی، اجتماعی م

ر بر ساختاری را دو عامل ارزشمند و ملثّ هایشخصی و فرصت

د استت مقتداری از دانتد و معتقتمشارکت اجتماعی افتراد متی

اجتمتاعی  ةعواملی چون سطح سواد، طبقت ةمشارکت به وسیل

بتا  د وشتوتبیین متیهای شخصی گیزهو ان ق مذهبییفرد، عال

فرصتت مشتارکت  ،نتاگونهای گوه به تفاو  افراد در گروهتوجّ

عنتوان  با تحقیقی در (،1387) شالی صفری .است نیز متفاو 

 زنتان مشتارکت میتزان با مرتب  اجتماعی و فرهنگی عوامل»

-متی نشتان ،«اجتماعی و خانوادگی مواهل و امور در روستایی

 رهتایمتغیّ جملته از زنان اجتماعی و ادتصادی پایگاه که دهد

 دابتل تتأثیر هتاآن مشارکت میزان بر تواندمی است که کلیدی

تتوان براستان متی ،بته طتور خالصته .باشد داشته ایمالحظه

ر بتتر ثّلمشتتارکت عوامتتل متت ةگرفته در زمینتتمطالعتتا  صتتور 

گتتروه، را در چهتار کارهای ختانگی وکوتتبمشتارکت زنتان در 

های فتردی و شخصتیتی و عوامتل ، ویژگی، اجتماعیادتصادی

ع رستی منتابه بته برّتوجّت ، بادکربندی طبقهمدیریتی  نهادی و



 

 

 

 

 47                                                   .. .یینوع مشارکت زنان روستا میو ترس یابیارز                                                          پنجم سال    

ر بتر مشتارکت زنتان در ثّرسی عوامل ملگرفته، جهت برّصور 

چنتد ستازه  ،، بترای هتر عامتلروستاییکارهای خانگی وکوب

 رسی دترارچند گویه مورد برّ ةوسیلد و هر سازه به شص مشخّ

در شکل ه به مبانی نظری مدل مفهومی پژوهش توجّ با .گرفت

 دشواراهه می (4)

.  

 
 مدل مفهومی پژوهش -5شکل 

 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

 

 بتر کلیدی و محوری نقش ایران روستایی ادتصاد در زنان

 از یمعظت بخشتی عناصتر نتامرهی، عنوان به هاآن .دارند عهده

. دهنتتدمی تشتکیل را ادتصتاد در شتتاغل انوتانی نیتروی

 عوامتل رستیبرّ»در (، 2007) دمحمّت وستوالمب 23،دریوتاا

مشتاغل  در زنتان بتر مشتارکت رثّمتل ادتصتادی و اجتمتاعی

 شرکت اصلی ةانگیز که یافتند دست نتیجه این به «کشاورزی

 بتوده استت. درآمتد کوتب کشتاورزی هتایالیتدر فعّ زنتان

 میتزان و اصتلی زنتان شتغل و تحصیال  سن، بین ،نچنیهم

 و نتوروزی .استت شتده دیده معناداری تفاو  هاآن مشارکت

 مشارکت اجتماعی عنوان با خودة مطالع در (1388)بختیاری 

بتا  ستن بتین معنتاداری ةرابطت آن، بر رثّلم اجتماعی عوامل و

محمتدی و ملك نیاحوینی ند.مشارکت اجتماعی را اثبا  کرد

 و فرهنگتی فتردی، هتایویژگی کته دادنتد شتانن(، 1382)

 بته هتاالیتتفعّ در افتراد بر مشتارکت رثّلم عوامل از اجتماعی

 وکارهایکوتب ةدربتار محتدودی مطالعتا  .آیتدمتی حواب

 موانع (1389طهماسبی ) و انتظاریان .است شده انجام خانگی

 یخانگ مشاغل و مشارکت در توسعه ،اندازیراه در را مدیریتی

 جوامتع اجتمتاعی و ادتصتادی ستاختار .انتددانوتته اثرگتذار

بته  را روستتایی ةکارآفرینانت هایالیتفعّ تواندمی نیز روستایی

 ازدیتتاد روستتتایی، نتتواحی اصتتلی ویژگتتی .انتتدازد تتأخیر

 نظتام به ایوابوتگی فزاینده که است کوچکی وکارهایکوب

)آنتوپولتو،  دارنتد یمحلّ خام موادّ از برداریبهره و یمحلّ تولید

 هزاد شتتریف و احمدونتتد پتتژوهش نتتایج (.39 ،  .2010

و  ستن رهتایمتغیّ بین معناداری ةرابط که داد نشان، (1390)

. وجتود دارد زنتان اجتمتاعی مشتارکت بتا تحصتیال  ستطح

(، در پتژوهش 1384زاده، جهانگیری و خواجته نتوری )لهوایی

 بته گترایش ،زنتان دانش سطح افزایش با که خود بیان کردند

-می افزایش هاآن اجتماعی و ادتصادی مشارکت نرخ و الیتفعّ

 تتوانمتی ،استت معتقتد (2007) و دیگترو  پینکتوار  .یابد

 بته را وکارهاکوتب در شترکت برای روستایی زنان هایانگیزه

شناختی )ستن، ستطح تحصتیال ، عوامل جمعیت ةفلّلم چهار

دتصتادی )درآمتد زن ل، شغل و مانند آن(، عوامل اهّأوضعیت ت

روستایی، افزایش تولید و مانند آن(، عوامل اجتمتاعی )نگترش 

گر، مودعیت اجتماعی، بردرای ارتباط و ماننتد نوبت به آموزش

ال در جامعته، ایجتاد آن(، عوامل فرهنگی )داشتتن نقشتی فعّت

هایی برای صحبت آزادانته بتا زنتان دیگتر و ماننتد آن( فرصت

دی در گذشتته بتر نقتش عوامتل مطالعتا  متعتدّ تقویم کرد.

متدیریتی بتر  -ی و نهتادیاحرفته –ادتصادی، اجتماعی، فردی

 از جملته ؛انتدکیتد کتردهأمورد مطالعته ت میزان مشارکت افراد

، پورنعمتتتو  ، عنایتتتموحتتد ؛1389، همکتتارانو  زرافشتتانی

 مشارکت

 حرفه ای -عوامل فردی

عوامل اجتماعی 

 فرهنگی

 عوامل سازمانی مدیریتی

 عوامل اقتصادی
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 و ستاریخانی 2004دوی بازو،  ؛1388خانی و احمدی،  ؛1387

ون ستن، چتبین عوامل شخصتی هممعتقدند که  1382، طهو 

ناداری وجتود مثبت و مع ةرابط ،و مشارکت درآمد سواد، میزان

 ؛1990، 25بووینچی ؛1973، همکارانو  24ردی ،در مقابل دارد.

معتقدنتتد کتته  1384، و درنتتی طاهرختتانی و 2000، 26سبتتنک

در  و ادتصتتادیعوامتتل اجتمتتاعی از جملتته پایگتتاه اجتمتتاعی، 

  رند.افزایش مشارکت نقش دا

، 29و گتتونین 2001، 28آمودیتتو ؛1991، 27شتتیور و استتکا 

نیز معتقدند که بین عوامل نهادی و متدیریتی و میتزان  2003

 مثبت و معناداری وجود دارد. ةرابط ،مشارکت

 در زنتان مشتارکت ارزیابی و ترستیم مقاله این یکلّ هدف

 آرنوتین شریت کوکارهای خانگی براسان نردبان مشارکوب

 .است

 

 

 ی تحقیقهایافته. 4
کته  مورد مطالعه گویای آن استزنان نتایج توزیع فراوانی 

ستال دترار دارنتد کته  35تا  20ی سنّ ةدرمحدودزنان تر بیش

نان ز میانگین سنّ .مورد مطالعه است ةجامع نبودگویای جوان

 29 دارای ستنّ هکننتدتر زنتان شترکتکه بیش استسال  36

ستال  25 ان دارای مشاغل خانگیترین سن زنکم .سال هوتند

درصتد  23تنهتا  ،بتلادر مق .استتستال  68 هانآترین و بیش

و باالتر دارند کته  سلیوان سوادی در حدّ ،مورد مطالعه ةامعج

 ، خانی و ددیری معصومغنیان خود براسان نظرودی خه این ب

 52 به طتوری کته ؛(، یکی از موانع مشارکت زنان است1387)

سواد و یا بی ن دارندخواندن و نوشت دی در حدّسوا ،درصد زنان

 .و این به عنتوان یکتی از موانتع مشتارکت زنتان استت هوتند

میلیتون  5تتا 1 ةتتر در محتدودبیش هتامیزان وام دریافتی آن

 استتستال  5 تتا 1الیت زنان بتین فعّ ةترین سابقو بیش است

 .(4)جدول 
 

 ی زنان مورد مطالعهفردهای ویژگی -4جدول 

 1393، پژوهشهای خذ: یافتهمأ
 عیدرصد فراوانی تجمّ درصد فراوانی رنام متغیّ ردیف

 سن 1

 85/42 85/42 72 سال 35-20

 46/65 61/22 38 سال 36 -45

 100 52/34 58 سال 45 -60

 سواد 2

 40/24 40/24 41 بی سواد

 97/52 57/28 48 خواندن و نوشتن

 3/61 33/8 14 یسلمد

 18/76 88/14 25 یسلمفوق د

 100 8/23 40 لیوانس و باالتر

 الیتفعّ ةسابق 3

 89/31 89/31 59 سال 5-1

 72/49 83/17 33 سال 15-10

 26/70 54/20 38 سال 20-16

 100 72/29 55 سال20باالتر از 

 مدآرمیزان د 5

  42/46 78 میلیون5-1

  54/31 53 میلیون 20-6

  09/13 22 میلیون 30-21

  92/8 15 میلیون30باالتر از

 

های مختلف جهت ارزیابی مشاغل خانگی روستایی از جنبه

یتد أیانتختاب شتد کته بته ت ده شاخص ،براسان مبانی نظری

هتتای وهر  علمتتی دانشتتگاه در گأان و اعضتتای هیتتنظرصتتاحب

شناستی و جامعه و ترویج و آموزش کشتاورزی ییروستا ةتوسع

 ،نتایج گویای آن است کته در بتین زنتان .رفتی درار گیروستا

 .(5جدول ) استها به صور  زیر ش شاخصتراکن
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 وکارهای خانگیدر کسبدر بین زنان  شناختیجامعههای ارزیابی مشاغل خانگی روستایی از جنبه -5 جدول
 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

 هیگو 5میانگین از انحراف معیار

 ؟کار خانگی بهبود یافته استوسطح دانش شما در خصو  کوب تا چه حد 87/4 89/0

 ؟خودباوری شما و اعضای خانواده بهبود یافته است ةتا چه حد روحی 75/4 91/0

 ؟مشارکت اجتماعی شما باال رفتهو  ی اجتماعییگراتا چه حد سطح مهار  اجتماعی از جمله عمل 48/4 95/0

 ؟بهبود یافته استوکارتان ای گوترش کوبشما بر ةانگیزتا چه حد  21/4 94/0

 ؟است شده خانگی موجب افزایش ددر  خرید شماوکار تا چه حد کوب 19/4 95/0

 ؟( شده است غیره کتاب و ة)مطالع وکار شما تا چه حد موجب بهبود وضعیت فرهنگیکوب 12/4 95/0

 رهای هدف شما ارتقا یافته است؟زای و بازاریابی و انتخاب بار  فنّتا چه حد سطح مها 08/4 02/1

 ؟وکار خانگی شما تا چه حد موجب کاهش فقر خانوادگی درصور  وجود شده استکوب 03/4 99/0

 ؟شما شده است ةوکار خانگی تا چه حد موجب جلوگیری از مهاجر  اعضای خانوادکوب 87/3 03/1

 ؟زندگی شما شده است وکار خانگی تا چه حد موجب بهبود استانداردهایکوب 67/3 02/1

 ؟های مختلف شده استبا سازمان شما و ارتباط وکار خانگی تا چه حد موجب ارتقاکوب 54/3 02/1

 ؟شما شده است های مدیریتیمهار  ةوکار خانگی تا چه حد موجب توسعکوب 41/3 12/1

 

نتایج گویتای  ،شوداستنباط می (5)طور که از جدول همان

نظرشتان ایتن  ،انتدوکار بودهکه دارای کوبآن است که زنانی 

ز مشتاغل باعتث بتاالرفتن ستطح اندازی ایتن نتوع اکه راه بود

هتای اجتمتاعی از ددر  خودبتاروری و افتزایش مهار  دانش،

ی اجتماعی و مشارکت در بافتت اجتمتاع شتده یگراجمله عمل

تتری ثیر کموکارها تتأه وجود این نوع از کوبلی کاست، درحا

های مختلتف باط با سازمانی از جمله ارتیهایش شاخصدر افزا

میتزان  ةفرمتول محاستب داشتته استت.های مدیریتی و مهار 

رنوتتین بته صتور  آ شریارکت مشارکت براسان نردبان مش

مجمتتوع امتیتتاز  - هپلّتت : مشتتارکت هتتر فتترد در هتترزیتتر استتت

مشتارکت  .ههای مربوط به هر پلّاللتعداد س ه/های هر پلّاللس

 اد در هر افر

ه/ تعتداد رد در هر پلّتفمجموع مشارکت هر  - هاهیك از پلّ

 هتر رآوردن مشارکت کل ددستهزنان روستایی، بعد از ب ةنمون

ه بنتدی میتانگین مشتارکت در هتر پلّتها به اولویتتهپلّ یك از

آوردن میتزان مشتارکت در دستتهبترای بت ،ستسس .پرداختیم

ها( مشتارکت هبراسان پلّ )بدون تفکیك مشارکت هاهتمامی پلّ

 کتردیمه تقوتیم هم جمع و بر هشت پلّ ه را باهر فرد در هر پلّ

 که فرمول آن به صور  زیر است:

مجموع مشارکت هر فترد  - هپلّمشارکت هر فرد در تمامی 

نتایج فرمتول  .(1388 ،همکارانو  )زرافشانی ه/ هشتدر هر پلّ

مشتارکت زنتان در  ةگویای آن است که نمر ،الدر بین زنان فعّ

 ،اندشراکت، کنترل و مشاوره در باالترین دومت درار گرفته ةپلّ

ین دترار یهتای پتاهسازی در پلّتسازی و مرتفعه آگاهدر حالی ک

 دارند.
 

 های مشارکت براساس نردبان شری ارنستین در بین زنانهبندی پلّاولویت -6جدول 
 1393، های پژوهشمأخذ: یافته

 اولویت میانگین کتهای مشارهپلّ
 1 87/4 سازیمرتفع
 2 28/4 سازیدگرگونی
 3 09/4 سازیآگاه

 4 6/3 ددر  دانونی
 5 42/3 توافق
 6 94/2 مشاوره
 7 54/2 کنترل
 8 27/2 شراکت
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 ةمیانگین مشارکت زنان روستایی در هریتك از هشتت پلّت

 ةل، مربتوط بته پلّتدهد که اولویت اوّنردبان مشارکت نشان می

ختر بته آ ةپلّت و استت ستازیدگرگون سازی وسازی،آگاهمرتفع

 ق دارد. تعلّ کنترل و شراکت

گویای آن است  ،مدل پژوهشارزیابی عوامل  (7)در جدول 

های ختانگی در وکاروجود کوب ،که در بین زنان مورد مطالعه

تتری ثیر بیشأادتصتادی و متدیریتی ستازمانی تت ةفلّمل ةتوسع

 ةفلّلاند موکارها نتوانوتهکه همین کوب لیدر حا ،داشته است

 فرهنگی را گوترش دهند.اجتماعی
 

 پژوهشهای فهبر مؤلّمشاغل خانگی  تأثیر های ارزیابیشاخص -7 جدول

 1393، های پژوهشمأخذ: یافته
 انحراف معیار میانگین رمتغیّ

 97/0 12/4 عوامل ادتصادی

 98/0 57/3 مدیریتی سازمانی

 09/1 15/3 یافردی حرفه

 08/1 03/3 فرهنگیاجتماعی

 

 رهتا ومتغیّ بتین ةبوتتگی رابطتکارگیری آزمتون همهبا بت

متورد  میتزان مشتارکت زنتان ،زنتانکی ی دمتوگرافیاهتفهلّلم

 هتایفتهمللّ . نتایج گویای آن است که بینسنجش درار گرفت

و  ستازمانی -متدیریتی ،یاحرفته -فتردی ،فرهنگتی ،اجتماعی

مثبت  ةرابط ،زنان با مشارکتمد آر، سن و ددریافتی میزان وام

بتته طتتوری کتته  ؛وجتتود دارد05/0 و 01/0 داری در حتتدّمعنتی

 هتاتمایتل آن ،شتود ترشتکوفا زناندر بین  رهامتغیّهرچه این 

تتر بیش و مشاغل خانگی ادتصادیهای الیتبرای شرکت در فعّ

 .(8)جدول  شودمی

 

 دموگرافیکی با مشارکت زنان هایفهمؤلّو  رهامتغیّبستگی میان هم -8 جدول
 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

sig R ّرمتغی 

 فرهنگیاجتماعی 321/0 **002/0

 یاحرفه -فردی 481/0 *021/0

 سازمانی -مدیریتی 214/0 **004/0

 عوامل ادتصادی 340/0 009/0

 میزان وام دریافتی 254/0 *014/0

 سن 102/0 087/0

 مدآدر 427/0 *011/0

 سواد 302/0 **006/0

 درصد 05/0داری در سطح معنی*

 درصد 01/0داری در سطح ** معنی
 

از  رهتابرختی متغیّبتین  ةنتایج گویای آن استت کته رابطت

و مدیریتی و  ایحرفهفردی فرهنگی،اجتماعیرهای متغیّجمله 

مثبتت و  ةرابطت ،سازمانی با میتزان مشتارکت زنتان روستتایی

ترش هرکتدام از وتو گ نکه با باالرفت به طوری ؛ددارمعناداری 

 د وشتوبوتر افزایش مشارکت زنان شتکوفاتر متی هافهلّاین مل

ر شده استت کته ایتن اادتصادی با مشارکت معناد ةفلّمل ةرابط

ادتصتادی بته  ةخود گویای آن است که مشاغل خانگی از جنب

 ةبطرا ،در مقابل .بهترشدن شرای  زندگیشان کمك کرده است

ستن بتا  ةلتی رابطتو ؛مد معنتادار شتده استتن وام و درآمیزا

  .شده استن معنادارمشارکت 

مشتارکت زنتان  میتان یعلّت روابت  بته بتردنپی منظور به

 عنتوان بته رهتاستایر متغیّ و وابوتته رمتغیّت عنوانبه روستایی

 بتا ستاختاری ةمعادلت ستازیمدل روش از موتتقل رهتایمتغیّ

 رستی،برّ متورد متدل .شد گرفته بهره AMOS افزارنرم کاربرد
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 هتاییمتدل انواع از یکی مویر هایمدل و بوده مویر مدل یك

 از مختلف هایپدیده بینیپیش و تبیین در توانمی هک هوتند

 در ،پتژوهش رهایمتغیّ بین بوتگیهم دا،تاب در د.بر بهره هانآ

 بوتتگیهم از حاصتل هاییافتته .استت شده اراهه (9) جدول

و  موتتقل رهتایمتغیّ از یك بین هر که دهدمی نشان رسونپی

 .مثبت و معناداری وجود دارد ةرابط ،مشارکت
 

 و مشارکت مستقلرهای بستگی بین متغیّضرایب هم -9جدول 
 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

 مشارکت ادتصادی مدیریتی ایحرفه -فردی فرهنگیاجتماعی رمتغیّ

     1 اجتماعی فرهنگی

    1 42/0** یاحرفه  -فردی

   1 34/0** 29/0* سازمانی -مدیریتی

  1 47/0** 47/0** 51/0** عوامل ادتصادی

 1 35/0** 28/0** 62/0** 29/0** مشارکت

 

مثبتت و  01/0رها در سطح احتمتال متغیّ ةارتباط بین هم

دار معنتی 05/0هم در سطح  ه و شراکترمشاو .دار استمعنی

گیتری و معتادال  ستاختاری دو متدل انتدازه شده است. مدل

رهای مدل پژوهش مورد بررسی دترار ساختاری را در بین متغیّ

گیری، همتاهنگی درونتی متدل متورد دهد. در مدل انتدازهمی

گیرد که نتایج آن در دو بخش برازش متدل یتا رسی درار میبرّ

 رها یکر شده است.تگی بین متغیّبومیزان انطباق و ضریب هم

رهای مدل پژوهش در دالب مدل معادال  ی بین متغیّب  علّروا

( structural Equation Modeling( )SEMستتاختاری )

-د. نتایج بترآورد متدل انتدازهشبرآورد  Amosافزار   نرمتوسّ

 آورده شده است.  (10)گیری در جدول 

-متی ،ه به معیارهای پیشنهادشده در جدول متذکوربا توجّ

کاررفته در پتژوهش، متدل رهای بهمتغیّتوان نتیجه گرفت که 

مشارکت زنتان بر  رهای موتقلمتغیّثیر أت مناسبی برای تبیین

 است.  روستایی

 

 های برازندگی مدل پژوهششاخص -10 جدول

 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته
 مقدار گزارش شده *معیار مطلوب شاخص برازش

df / 2χ 

NFI شاخص برازش هنجارشده 

3≤ 

90/0≥ 

5/3P= 0/000)) 

96/0 

CFI 96/0 ≤90/0 ایشاخص برازش مقایوه 

IFI 97/0 0≤/90 شاخص برازش افزایشی 

RMSEA 03/0 <05/0 میانگین مربعا  خطای برآورد ةریش 

 

مین مرحله در برآورد مدل، پس از آزمون نتایج بترازش دوّ

گیتری، بترآورد متدل ستاختاری یتا مدل یا برآورد مدل انتدازه

شده در متدل پتژوهش و داری ضرایب مویر فرضآزمون معنی

هتر  ةنی است که بته وستیلیا ضریب تعییشده واریانس تشریح

روستتایی نشتان  زناننتایج تحلیل نظرا  د. شیمویر برآورد م

-فهلّملرهای بیرونی داری بین متغیّمثبت و معنی طةداد که راب

و متدیریتی ستازمانی  ی،افرهنگی، فتردی حرفتههای اجتماعی

 وکارهای خانگی وجود داردبمشارکت زنان در کوبا  ادتصادی

گر آن استت رهای موتقل نمایانرسی اثرا  متغیّ(. بر5ّ )شکل

و  تترین اثتر مثبتتدارای بیش اجتمتاعی فرهنگتی ةفتلّلمکه 

 ،(. در ایتن میتان44/0)استت مشارکت زنتان  ربا متغیّ معنادار

 عوامل ادتصتادیو  (21/0دارای اثر ) یافردی حرفهرهای متغیّ

عتالوه  ؛هوتتند مشارکتر وابوته ( بر متغی14/0ّترین اثر ) کم

ر دو متغیّت کتهها گویتای آن استت، رسی دیگر رابطهبر این، برّ

تترین ، بیش45/0با مقدار  اجتماعی فرهنگی وعوامل ادتصادی 

گر اند. ایتن مطلتب نمایتانداده کوواریانس را به خود اختصا 

ه بته موتاهل توجّتو  در  ادتصادی یك فرددآن است که بین 

عالوه مثبت و معناداری وجود دارد.  ة، رابطاجتماعی و فرهنگی

ر هوتتتند کتته متغیّتت آن ینتتتایج گویتتا ،بتتر اثتترا  موتتتقیم

موتقیم بتر میتزان  به طورو عوامل ادتصادی  فرهنگیاجتماعی
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 ةفلّم به ملیتر اثر غیرموتقولی بیش ؛رددااثر مشارکت ظاهری 

درصتد ار تغییترا   41/0ق است کته سازمانی متعلّ –ریتیمدی

درصتد  76 ،به طوری که در کل ؛کندددر  را تبیین می ةفمللّ

تبیین  رهای موجود در مدلمتغیّر مشارکت را از تغییرا  متغیّ

 کند.می

 

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

 مشارکت با مستقل مدلهای رمتغیّ ۀرسی رابطبرّ -6شکل 
 1393، پژوهشهای مأخذ: یافته

 

 رهتای موتتقلمتغیّآن استت کته ی نتایج این مدل گویتا

 ها در سطح روستا کمك کندتواند در افزایش انواع مشارکتمی

 ریزی منطبق بتر نیازهتایرنامهدرستی و با بدر صورتی که به و

هتای شتایان یکتری در افتزایش کمتك ،هتدف ةوادعتی جامعت

 مشارکت انجام دهد.
 مشارکتگویان از نظر سطح تحلیل وضعیت پاسخ

 آزمون تحلیل واریانس فریدمن  -

بنتدی ظتور رتبهبه منرا نتایج آزمون فریدمن  (11)جدول 

نشتان  زنتاندر  شتریمشتارکت هتای فتهوضعیت موجتود مللّ

آزمتون در ستطح یتك  هتای جتدول،فتهه به یادهد. با توجّمی

بتین میتانگین  کنتددار است کته بیتان متیدرصد خطا، معنی

تفتتاو   ،دیگر در وضتتعیت موجتتودها بتتا یتتكفتتهای مللّرتبتته

دار بته لحتاآ آمتاری داری وجود دارد. این اختالف معنیمعنی

 کا است.رسی و اتّدابل برّ
 

 سطوح مشارکتای ت میانگین رتبهرسی تفاونتایج آزمون فریدمن جهت برّ  -11 جدول
 1393، سژوهشهای تمأخذ: یافته

 داریسطح معنی آزادی ةدرج مقدار کی دو ایرتبه میانگین روستایی سطوح مشارکت زنان ردیف

 65/3 سازیمرتفع 1

577/341 8 001/0 

 51/3 سازیآگاه 2

 42/3 سازیدگرگون 3

 21/3 ددر  دانونی 4

 08/3 توافق 5

 81/2 شراکت 6

 47/2 کنترل 7

 28/2 مشاوره 8

 

 

 

38/0 

  جتماعی فرهنگیا

 یاحرفه -فردی

 سازمانی -مدیریتی

 عوامل ادتصادی
34/0 

44/0 
24/0 

21/0 

E

2 

19/0 

 مشارکت

12/0 

45/0 
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گویان را به ایتن های پاسخبندیتوان رتبهمی ،بر این اسان

و  ستتازیآگاه، ستتازیمرتفعهای فتتهد کتته مللّکتترشتتکل بیتتان 

 زنتان روستتاییها در بتین فهلّلنوبت به سایر م سازیدگرگون

 مشتارکتهتای فتهگر مللّحالی که دی در ،ت بهتری دارندوضعی

خطر و رو به افول دترار دارد و  ةستاندر آ زنان روستاییدر بین 

 پذیر باشند.سیبتوانند آاز این ناحیه می زنان

 یریگجهینتبحث و . 5
بنتتدی میتتزان مشتتارکت زنتتان هتتا، اولویتبراستتان یافتتته

دهتد های نردبان مشارکت نشان متیهز پلّروستایی در هریك ا

ه بته نیازهتای وادعتی زنتان ریزی کنونی، بدون توجّتکه برنامه

گیرد. مرکز و از باال به پایین صور  میروستایی و به صور  مت

ه داشت سازی است. باید توجّمرتفع ةلین اولویت مربوط به پلّاوّ

 ،ترتیتب کته بته ستازیو دگرگتون سازیهآگا ،سازیکه مرتفع

ان به خود اختصتا  م را در مشارکت زنوّسو  م، دوّلاولویت اوّ

 ةی آرنوتتتتین در دستتتتانتتتد، براستتتان نردبتتتان شتتترداده

در ایتتن ستتطوح از  ،در وادتتع .دتترار دارنتتد نداشتتتن،مشارکت

مشارکت، زنان روستایی نقش منفعل دارند. چهتارمین اولویتت 

مشتارکت  ةدهندددر  دتانونی استت کته نشتان ةمربوط به پلّ

نیتاز مبترم زنتان  ه و بته دلیتلباالی زنان روستایی در این پلّت

ناشی از این نوع مشارکت است.  ،های مالیروستایی به حمایت

هتتا، نتتتایجی ه بتترای آنر ایتتن پلّتتاز ستتوی دیگتتر، مشتتارکت د

 طراه دارد. پنجمین اولویت، مربتوبازده و محوون را به همزود

روستتایی در ایتن رنگ زنتان ه توافق بود که مشارکت کمبه پلّ

ت فرهنگ حاکم بتر روستتا علّه ی زنان، بسواده، عالوه بر بیپلّ

نیز هوت. مطابق این فرهنگ، مردان رهیس خانواده هوتتند و 

-خانواده حضور متی ةعنوان نماینده ب های اجتماعیالیتدر فعّ

هتا را الیتحضور در این نوع فعّ ةیابند در این صور ، زنان اجاز

 عنتوان نیترویه یابند. از ستوی دیگتر، زنتان روستتایی بتنمی

نته تنهتا  اجتماعی شاغل، شخصیتی موتقل ندارند که این امر

بلکتته در نبتتودن  ؛پتتا استتتتی دیرهتتای ستتنّناشتتی از نگتترش

ششتمین اولویتت، کایی و خودبتاوری زنتان ریشته دارد. خوداتّ

رنگ زنان در ه به مشارکت کمبا توجّ .شراکت بود ةمربوط به پلّ

نهادهای مربوط بته ها و لایجاد تشکّ ةشراکت، باید در زمین ةپلّ

 ،تتری انجتام شتود. در ایتن راستتاهتای بیشالیتامور زنان فعّ

های روستایی زنان، موجب ایجاد پایگاهی بترای تشکیل تعاونی

والن را از نیازهتا و لتوانند موشود که از طریق آن میزنان می

ه کنترل هفتمین اولویت مربوط به پلّند. کنمشکال  خود آگاه 

زنتان کته رغتم اینه ایتن استت کته علتیتوجّ دابل ة. نکتاست

 ؛انتدتر نردبان مشتارکت داشتتهتر در سطوح پایینروستایی کم

له انتد. ایتن موتأتتری داشتتهبیشکنترل مشتارکت  ةدر پلّا امّ

مشتارکت و تعتاون در میتان زنتان  ةفرهنگ دیرین ةدهندنشان

بته عبتارتی  ؛جوش استتهای خودالیتوستایی برای انجام فعّر

 داشتته،گر نقش مور ترویج به عنوان توهیلکه مأ نیگر، زمادی

گر نقشی نداشته و که توهیل ا زمانیامّ ؛مشارکت زنان کم بوده

تر بوده است. از این شیزا بوده، مشارکت زنان بها درونالیتفعّ

موران تترویج أتوان نتیجه گرفت که زنان روستایی، مله میأمو

نگرند که زیاد دابل اعتماد می وستاعنوان عوامل خارج از ره ا بر

گر تتوان از زنتان توتهیلایتن معضتل متی برای حتلّ .نیوتند

تمین اولویتت، هشت. دکترروستایی جهت آموزش زنان استفاده 

دهتد کته له نشتان متیمشتاوره بتود. ایتن موتأ ةلّتمربوط به پ

تمرکز مهای نیازسنجی زنان روستایی از طریق مصاحبه و گروه

 ارتقتای ها محتدود استت.ه مشکال  وادعی آنب نبردبرای پی

 ریتزیبرنامته و ادتصادی اجتماعی، هایالیتفعّ در زنان حضور

 ادتصادی، هایزمینه در ویژههب ،هاآن مشارکت گوترش جهت

 نتواحی در امتر ایتن استت. پایدار ةتوسع جهت در الزم شرطی

 کارهتای در تیستنّ ةگونت بته و دیربتاز از زنتان کته روستتایی

 تتریبیش از ضترور  انتد،داشتته مشتارکت هخانواد صادیادت

 ،  .1388 و علی محمدی، زمان آبادی )نوری است برخوردار

-کتم ،متورد مطالعته زنانتر براسان نتایج پژوهش، بیش (.95

هتا را در توانتد آنمتی لهأایتن موت .ستواد هوتتندسواد و بتی

توصتیه  از ایتن رو،مشکل مواجه کند.  العا  بایابی به اطّدست

 وکارهای ختانگیمترتب  بتا کوتب هتایشتود کته آموزشمی

د و ستعی شتود شتواراهه  یزنان روستایمتناسب با سطح سواد 

 دتدرههرچت .استتفاده شتودجمعی  تر از وسایل ارتباطکه بیش

و  30گتالووی) شتوندمتیتتر گریزمشتارکتتر باشند، مونزنان 

 دیمتعدّ و گوناگون هاینقش روستایی زنان. (2006 ،موچری

 زراعتی، محصتوال  ةتولیدکننتد متادر، همور، ؛دارند عهده بر

 داشتت، کاشت، امر در دخیل داری،دام هایالیتفعّ در شریك

 ،در کنار ایتن ،اغذ و خورا  ةتهی و بازاریابی فرآوری، برداشت،

 ادتصتادی آزادی عمتل داشتتن و گوناگون منابع از وام گرفتن

 آگتاهی خود هایتوانایی از انندبتو بهتر زنان که شودمی باعث

 را مشتکل داده، نشتان ختود از ادیتتو خلّ عمل ابتکار و یابند

و  کترده پیتدا را مشتکل حلّ برای الزم مهار  ،کنند شناسایی

 پتژوهش ةنتیجت .ندشتو توانمنتدتر و دکنن مشکل حلّ به اددام

از  آمتدهدستتهبت ةنتیج با ،(1391) غالمیو  ، باباییعلی بیگی

 براسان .بود سوهم کار زنان روستای مورد مطالعه  ةقنظر ساب

 15 تتا11 از تربیش روستایی زنان از درصد 50پژوهش  نتایج
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 ختوب ةسابق ةدهندنشان که داشتند کشاورزی کار ةسابق سال

 ةسابق .بومی باالست دانش داشتن و کشاورزی کارهای در هانآ

 در بتاال یبوم دانش داشتن و کشاورزی کارهای در زنان خوب

بازاریتتابی و پیتتداکردن بازارهتتای هتتدف و هتتای روش انتختتاب

 نتتایج. کنتدمتیکمك شایانی بته زنتان  ،انتخاب نوع محصول

ستوادی در  ،عهدرصد از زنان مورد مطال 61گویای آن است که 

ند که این زنگ خطتری بترای ن دارآاز  ترینیدیسلم و یا پا حدّ

ستواد و  نداشتنع مشارکتچون یکی از موان ؛ریزان استبرنامه

، میتتر  زاده و بتتادیآعلتتی ؛1388 غنیتتان، .تحصتتیال  استتت

کتته معتقدنتتد  1391 ،همکتتارانو  میرترابتتی ؛1389 ،شتتمس

ارزیابی نتایج در  موانع مشارکت زنان است. بود سواد یکی ازکم

ال گویای آن است کته در بین زنان فعّ رهای موتقل مدلمتغیّ

وکار ستبب بتاالرفتن دانتش، ین کوتباندازی اراه هانآاز نظر 

 ی در بافت اجتماعی شتده استتیگراخود باوری و عمل ةروحی

 نشتان پیرستون بوتتگیهم از حاصتل هاییافتته .(5 )جدول

 ،ر مشارکتمتغیّ با موتقل رهایمتغیّ از بین هریك که دهدمی

 در موتیر نمودارهتای دارد.  وجتود داریمعنتی و مثبت ةرابط

 یکلّت هایشتاخص به هتوجّ با .است شده دهدا نشان (5)شکل 

 است برخوردار مناسبی برازش از مدل که گفت توانمی ،برازش

رهتای رستی اثترا  متغیّبرّ، (5 شکل) مویر نمودار (.9 )جدول

فرهنگی اجتمتاعی هتایفتهمللّ گر آن استت کتهموتقل نمایان

مشتارکت زنتان  رمتغیّت بر ترین اثر مثبت و معناداردارای بیش

ی احرفتته -رهتتای فتتردیمتغیّ ،در ایتتن میتتان (.44/0) وتتتنده

( بتر 14/0تترین اثتر )( و عوامل ادتصتادی کم21/0دارای اثر )

رستی دیگتر بتر ایتن، برّعتالوه  ؛مشارکت هوتند ةر وابوتمتغیّ

ر عوامتل (، دو متغیّت5طبق شکل ) که ها گویای آن استرابطه

تتترین ، بیش45/0اجتمتتاعی فرهنگتتی بتتا مقتتدار  و ادتصتتادی

گر اند. ایتن مطلتب نمایتانکوواریانس را به خود اختصا  داده

ه بته موتاهل آن است که بین ددر  ادتصادی یك فرد و توجّت

عالوه  ؛مثبت و معناداری وجود دارد ةاجتماعی و فرهنگی، رابط

ر اجتماعی فرهنگی اثر هوتند که متغیّ آن ینتایج گویا این،بر 

تتر اثتر ولتی بیش ؛دارد موتقیم بر میتزان مشتارکت ظتاهری

 41/0ق است کته سازمانی متعلّ –مدیریتی ةفلّلغیرموتقم به م

. در میتان کنتددتدر  را تبیتین میة فتلّلدرصد ار تغییترا  م

ی و هتای اجتمتاعی فرهنگتفتهد ستنجش، مللّرهتای متوفهمللّ

های هپلّت بترسازمانی و ادتصادی اثترا  موتتقیمی  –مدیریتی

فهم اجتمتاعی  نوری که با باالرفتبه ط ؛مختلف مشارکت دارد

ن امیتد داشتت کته اتتوفرهنگی زنان و عوامتل ادتصتادی متی

متدیریتی ستازمانی  ةفتلّولتی مل ؛دایش یابتافتز هاآنمشارکت 

افتزایش دتدر  مشتارکت  تری دررعوامل اثر کمیگنوبت به د

 (.5 )شکل داردزنان 

صتفری  ،(2009) ویلیتام و ریچتارد هاییافتتهاین نتایج با 

 (2007، 31دامیوا و یوهانتا) و (2008ازاهری، ) ،(1389) الیش

بوتگی گویای آن استت ل همتحلیل نتایج جدو .خوانی داردهم

ی، احرفتته -اجتمتتاعی فرهنگتتی، فتتردی هتتایفتتهکتته بتتین مللّ

و  تمثب ةرابط ،مدآسازمانی، میزان وام دریافتی و در -مدیریتی

-ها میفهاین مللّ که با افزایش به طوری ؛داردوجود معناداری 

 با نتتایج این یافته .وار بودتوان به گوترش مشارکت زنان امید

بر نقش عوامتل مطابقت دارد که دی در گذشته مطالعا  متعدّ

 دری و نهتادی متدیریتی احرفته –ادتصادی، اجتماعی، فتردی

از جملته  ؛انتدکیتد کردهأمیزان مشارکت افراد متورد مطالعته ت

، همکتتارانو  ؛ زرافشتتانی1973، همکتتارانو  ردی مطالعتتا 

، طتهو ستاریخانی و  2004، 32؛ دوی بتازو1389، خانی؛ 2009

چتون ستن، ستواد، معتقدند بین عوامل شخصی همکه  1382

 اداری وجتود دارد.مثبت و معنت ةرابط ،مد و مشارکتآدرمیزان 

و  2000، س؛ بنک1384، و درنی آرانی طاهرخانی در مقابل نیز

دند که عوامل اجتماعی از جملته پایگتاه معتق 1990بووینچی، 

شتیور و . اجتماعی و ادتصادی در افزایش مشارکت نقش دارنتد

نیتز معتقدنتد  2003و گونین،  2001آمودیو،  ؛1991اسکا ، 

 ةرابطت ،که بین عوامل نهتادی و متدیریتی و میتزان مشتارکت

ه به نتایج تحقیق پیشنهاد توجّ با مثبت و معناداری وجود دارد.

 :دشومی

 از پتژوهش ایتن در کنندهشترکتاکثر زنان  جاکهاز آن .1

-می خود این وداشتند ن درار باال و مطلوبی سطح در سواد نظر

 در را روستتایی زنتان مشتارکت درصتدبه عنوان متانعی   تواند

، دهتد وکارهای خانگی کاهشکوب خصو هبخش ادتصادی ب

 ةتوستع ةعرصت درریتزان برنامتهدرکاران و انن و دستتواللمو

نطبتق بتر ن و مریتزی متدوّنامهباید با بر روستایی کشاورزی و

دوچنتدان  معضتل تالشتیجهت کتاهش ایتن  هدف ةنیازجامع

 داشته باشند.

گوتترش و  پتذیرش ستوی بته جامعه فرهنگی ارتقای .2 

هتتای الیتتتفعّ و روستتتایی ةتوستتع ینتتدآفر در زنتتانمشتتارکت 

 و هتاطترح نتتدوی ،وکارهای خانگیکوب و خصهادتصادی ب

 و نیازها براسان در بخش ادتصادی روستایی ةتوسع هایبرنامه

 در مشتارکت بته هتاتشتویق آن و روستتایی زنتان هایاولویت

 دوانین وضع وو سازمانی  دانونی موانع رفع ،ی ادتصادیهاطرح

 ینتدآفر در هتاآن مشارکت جلب برای زنان از مندهدف حمایتی

 روستاها.ادتصادی 
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 ستتازی ومرتفع ةه بتته میتتزان مشتتارکت در پلّتتبتتا توجّتت .3

 مبتنتی بترد با انجام نیازسنجی شوسازی پیشنهاد میدگرگون

بتردن بته نیازهتای پی ةزمین های متمرکز،گروهاز طریق هدف 

و جلب  های ادتصادی و مدیریتیدر زمینه وادعی زنان روستایی

ن وّهای مدبرنامه ،هادر این برنامهجهت شرکت  هامشارکت آن

  د.شوفراهم و منطبق به نیاز 

تشتکیل  ،شتراکت ةه بته میتزان مشتارکت در پلّتبا توجّ .4

در روستتاها پیشتنهاد  وکارهای ختانگیکوتب ةهای ویژلتشکّ

هتای در رستانهی یهتاامتهنبر ةها به تهیتاین شرکت تا شودمی

 کنولتوژیکیتی و رفتع نیازهتای فنّت تجه درزنان  ةویژ انبوهی

 ارند.ت بگممشاغل همّ

و نیتز بتا شراکت  ةه به مشارکت پایین زنان در پلّبا توجّ .5

ه، مردان در مشارکت زنان در این پلّ ةکننده به نقش تعیینتوجّ

بترای متردان  وکارهای ختانگیکوتبکته در  شودپیشنهاد می

 ةبنیت تقویتت مواهل نگرشی در مورد زنان نیز گنجانتده شتود.

 و زنتان ختانگی کتار اباحتوت و روستایی خانوارهای ادتصادی

 در آن ةاراه و یملّ ناخالص تولید در خانوار درآمد از هاآن سهم

 خوداشتتغالی هتایزمینه دنکرفراهم راههم رسمی به آمارهای

بته متردان آموزشی  یهاکه در دالب برنامه روستایی برای زنان

 د.شوگوشزد 
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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 

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 
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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 

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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