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خانوادگي، -عوامل مؤثر بر ميزان آگاهي زنان روستايي از وضعيت و حقوق فردي
)مورد مطالعه شهرستان دشتستان(اجتماعي، و اقتصادي خود- فرهنگي

1*نوذر منفرد

)1/4/132:؛ تاريخ پذيرش20/3/1391:تاريخ دريافت(

چكيده
،خـانوادگي –يو حقـوق فـرد  تيشهرسـتان دشتسـتان از وضـع   ييان روستازنيآگاهزانيعوامل موثر بر ميپژوهش حاضر با هدف بررس

دهيـ گرديآورپرسشنامه جمعقيو از طرشيمايها با فن پپژوهش، دادهنيدر ا. خود، طراحي و اجرا گرديديو اقتصادياجتماع-يفرهنگ
قرار گرفت و پايايي آن نيز با مقدار آلفاي كرونبـاخ  ييد أگيري از نظرات اساتيد و متخصصان رشته مورد تبهرهكه روايي صوري آن با ،است
جمعيت مورد مطالعه شامل زنان روستايي متأهل شهرستان دشتستان بودند كه بـا  . براي متغير هاي گوناگون تعيين  گرديد86/0تا 78/0

يافته ها نشان داد كـه  . انتخاب شدندنفر از زنان روستايي شهرستان دشتستان400، يشده تصادفيبندگيري طبقهاستفاده از روش نمونه
ثير گذار بر ميـزان آگـاهي   أهاي آموزشي از عوامل تمتغير هاي سواد زنان، درآمد زنان، ميزان دسترسي آنها به رسانه ها و شركت در كالس

نشـان داد كـه بـين    همچنـين نتـايج  . اجتماعي آنان مـي باشـد  –و فرهنگي قتصادياخانوادگي، -زنان روستايي از وضعيت و حقوق فردي
ولي  . شودگونه تفاوت معني داري مشاهده نميفرهنگي آنان هيچ-ميانگين ميزان آگاهي فردي و خانوادگي زنان، و ميزان آگاهي اجتماعي

دار عنيفرهنگي آنان تفاوت م-و ميزان آگاهي اجتماعيخانوادگيميانگين هاي آگاهي فردي و بين ميانگين ميزان آگاهي اقتصادي زنان با 
در پايان با توجه به نتايج تحقيـق پيشـنهاد   . هاي آنان بيشتر استبعالوه ميانگين آگاهي اقتصادي زنان از دو دسته ديگر آگاهي. وجود دارد

هاي مردمي زنان ،تعاونيها و گروههاي ياريگر، تأسـيس مراكـز آمـوزش    شده است كه با ايجاد مشاغل درآمدزا، گسترش و حمايت از تشكل
ايجـاد و توسـعه   هـا، گيـري حرفه اي براي زنان و دختران روستايي، تشويق و ترغيب مردان روستايي به سهيم كردن زنان در تصميم-فني
.اجتماعي زنان نسبت به افزايش آگاهي زنان روستايي مبادرت شودهايلتشك

.تستانزنان روستايي، آگاهي اجتماعي، حقوق اقتصادي ، شهرستان دش: كليديهاي واژه

.ايران، بوشهر،جهاد كشاورزيكاربردي-موسسه آموزش عالي علميدانشيار-1
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مقدمه
زنان به عنـوان نيمـي از پيكـره اجتمـاع نقـش مهمـي در       

. داشــته و دارنــدسـازي و توســعه جوامـع  جريـان فرهنــگ 
تحوالت اخيـر در سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي، بـه      

شهرنشــيني نــه تنهــا بــر عــادات و خصــوص بــروز پديــده
هاي رفتـاري، بلكـه بـر الگوهـاي انديشـه و احسـاس       شيوه
همچنين تحول در نظام خـانواده  . ان اثرگذاشته استمردم

هـا درتغييـرات   در جهان صنعتي امروز و نقش عظيم رسانه
نقـش  فرهنگي جوامع، تالش در جهـت شـناخت اهميـت   

شان بـه عنـوان يـك انسـان     زنان در جامعه و احقاق حقوق
در صورتي كـه افـراد از حقـوق و    . آزاد را الزامي كرده است

ابط اجتماعي آگـاهي داشـته باشـند، بـا     در روتكاليف خود
تالش براي حفظ حقوق خـود، نسـبت بـه رعايـت حقـوق     
ديگران و انجام تكاليفي كه جامعه بر عهده آنها قـرار داده،  

ترتيــب جامعــه كننــد و بــه ايــناحســاس مســئوليت مــي
گردد و هر فرد در هر جا و هـر مقـام بـه    پذير ميمسئوليت

از آنجا كه در بسـتر نيمـه   .پردازدايفاي مسئوليت خود مي
هـا  سنتي كشور ما هنوز اكثر زنان محدود به محـيط خانـه  

انـد، پـس در   بوده و درقالب اجتماعي عـرض انـدام نكـرده   
اجتماعـات  ارتباط با معضالت حقوقي كه به تبع شركت در

يابـد  و يا در صورت بروز مشكالت مشخص امكان ظهور مي
اي اجتماعي مانع بزرگـي  ارتباط با دنيرا ندارند و اين عدم

مهــدوي و (شــان بــوده اســتدر كســب آگــاهي از حقــوق
اي نشـانگر  وضعيت زنـان در هـر جامعـه   .)1388ميرزاپور، 

ميزان پيشرفت آن جامعه است و اين واقعيتي است كه روز 
محموديــان، (يابنــد بــه روز تعــداد بيشــتري آن را در مــي

سائل مربـوط  بدين منظور از دهه هفتاد ميالدي، م). 1382
هـاي توسـعه   به شركت همه جانبه زنان در فرآينـد برنامـه  

هاي توسعه و عمران ملي به تدريج وارد دستور كار سازمان
ها بسياري از كشور1980المللي گرديد و تا سال ملي و بين
وط به زنان را به وضوح المللي مسائل مربهاي بينو سازمان
هـا  تمامي اين تـالش . دهاي توسعه خود قرار دادندر برنامه

–سعي در آگاه ساختن مـردم از اهميـت پايگـاه اجتمـاعي    
) ها پنهان بودكه پيش از اين از نظر(اقتصادي زنان جامعه 

اي در توسعه كشور و محل زندگي داشت زيرا هـيچ برنامـه  
رسـد و هـيچ   بدون توجه بـه آنـان بـه اهـداف خـود نمـي      

). 1376، نوريهخواج(اي پايدار و كامل نخواهد شد توسعه
چنـدان  اما در مورد زنان روستايي اين موضوع اهميتـي دو 

يابد، زيرا زن بـودن در دنيـاي امـروز بـه خـودي خـود       مي
 ,Chant(دهـد  احتمال بودن در دايره فقـر را افـزايش مـي   

اي حال، زنان با زندگي در جوامع روسـتايي تجربـه  ). 2003
يـرا آنـان   چشـند، ز متفاوت از تبعيض و محروميـت را مـي  

اي هسـتند كـه منجـر بـه     هـاي اقتصـادي  ار فعاليتدهعهد
گـردد  شود و همين امر سبب ميكسب درآمد ملموس نمي
تري پيـدا كننـد،   اقتصادي پايين-تا آنان موقعيت اجتماعي

 ,Kaur(شان به منـابع محـدود شـود    دسترسي و حاكميت

و به اين بيانجامد كه كنتـرل زنـدگي و درآمدشـان    ) 2005
از ايـــن رو ). Afshar, 1998(ســـت مـــردان باشـــد در د

هـايي  شـان را از برنامـه  سياستگذاران بر آن شدند تا تمركز
هـا بـود و   كه به صورت قاعده كلي و در جهت رفاه خانواده

ترين نقش زنان روستايي در فرآينـد  در آن مادر بودن مهم
هاي ديگـري كـه بـه    شد، بردارند و نظريهتوسعه فرض مي

كننـده توجـه دارنـد را    عنوان توليده ان روستايي بپايگاه زن
اعتقـاد  بـه ).Holtom et al., 1984(مـد نظـر قـرار دهنـد     

هاي سطح درآمد، آموزش، طبقه برخي انديشمندان، متغير
اجتماعي خودخواسته و يا ديگـر خواسـته، وجهـه شـغلي،     
–مالكيت خانه و اموال فيزيكـي بيـانگر جايگـاه اقتصـادي    

در تعهــدات ). Reddy et al.,1973(د باشــاجتمــاعي مــي
، مواردي چون شـناخت  21المللي، از جمله دستور كار بين

زدايي از زنـان  دسترسي و كنترل بر منابع، فقرنقش زنان، 
با آموزش و كـار، سـازماندهي و قدرتمنـد كـردن آنهـا بـه       

شـمرده شـده   عنوان عوامل موثر در تحكيم جايگاه زنان بـر 
يكي از معيارهاي تواناسـازي  ،آگاهي).Wedo, 2004(است 

بــه نقــل از ) 1376، چمبــرز(برگــر و الكمــن .زنــان اســت
كنند كه آگاهي شناختي است كه كردار را شوتس بيان مي

را كند و زندگي روزمره خـود  در زندگي روزمره هدايت مي
گذارد كـه توسـط آدميـان    به عنوان واقعيتي به نمايش مي

لحاظ ذهني به منزله دنيايي به شود و ازتعبير و تفسير مي
يكـي از  .دار اسـت هم پيوسـته و منسـجم برايشـان معنـي    

مشكالت زنان در جامعه ما اين است كه از حقوق اجتماعي 
و قانوني خود آگـاهي ندارنـد و يـا آگـاهي آنـان در سـطح       

در بررسـي علـل سـتم بـر زنـان نيـز تنهـا        . ناچيزي اسـت 

...ازييزنان روستايآگاهيزانعوامل مؤثر بر م
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حقوقشـان در مقايسـه   توان به اين امر بسنده كرد كه نمي
با مردان كمتر است بلكه مسئله مهم عـدم آگـاهي از ايـن    

عدم آگـاهي افـراد جامعـه از حقـوق فـردي،      . حقوق است
ماندگي جامعه  اجتماعي، سياسي و اقتصادي از عوامل عقب

ساز استبداد و سركوب يك ملت و در نتيجه گرفتار و زمينه
. ونت اسـت شدن افراد جامعه در چرخه فقر، جهـل و خشـ  

شكني، عـدم اطـالع و آگـاهي افـراد از     يكي از عوامل قانون
براي اينكه قانون در جامعـه حـاكم   . حقوق و مقررات است

باشد بايد اعضاي جامعه نسـبت بـه آن شـناخت و آگـاهي     
آگـاهي از  ).1388پور، مهدوي و ميرزا(كافي داشته باشند 

زنـان  يكي آگاهي خود،يابدهاي گوناگون اهميت ميجنبه
نسبت به حقوق اجتماعي و درك ارزش و جايگاه واقعـي و  

اين آگاهي شامل . انساني خويش در جامعه و خانواده است
اجتمـاعي،  ،).…امور توليدي كشاورزي و(مسائل اقتصادي 

بخش ديگري از آگاهي كه بايد . شودسياسي ميو فرهنگي
بـد،  وجود داشته باشد تا توانايي زنان در توسعه افـزايش يا 

در واقـع  . باشـد مربوط به افراد جامعه و به ويژه مردان مـي 
هـاي منفـي و بعضـاً غيرانسـاني كـه      جامعه بايستي نگرش

نسبت به زنان دارد را تغيير دهد تا زمينه  بـراي مشـاركت   
آگاهانه زنـان در فرآينـدهاي توسـعه فـراهم شـود و آنـان       

ــد از ــاييبتوانن ــتتوان ــا و قابلي ــت  ه ــاي خــويش در جه ه
فمـي ،  شـعبانعلي (جامعه استفاده نماينـد  ازندگي خود وس

هـا و يـا   عـدم دسترسـي زنـان بـه انـواع آمـوزش      ).1373
دسترسي نامناسب آنان در برخي موارد باعث خواهد شد تا 

سياسـي،  آگاهي آنها در امور مختلف اقتصادي، فرهنگـي و 
ا تا جايي ريشه دوانيده اسـت  هاين ناآگاهي. بسيار كم باشد

اي از عناصـر  ه صورت يك عنصر فرهنگي يا مجموعـه كه ب
فرهنگي درآمده است كه مورد قبول و احترام آحـاد افـراد   

پــل .باشــدجامعــه از زن و مــرد و كوچــك و بــزرگ مــي
هريسون در مورد دسترسي نامناسب زنان به آمـوزش كـه   

هــاي خـود علـت پـايين بـودن آگاهيهـاي آنـان در زمينـه       
آمـوزش و پـرورش راه   «: گويـد يتواند باشد، مگوناگون مي

بدست آوردن دستمزد، كارآيي و مهارت بيشتر اسـت، امـا   
در اين راه براي زنان موانع بيشـتري وجـود دارد تـا بـراي     

تـري  آگاهي مفهوم كلـي وجـامع  .)1371يونسكو، (مردان 
نسبت به آموزش دارد وعالوه بر دانـش و مهـارت ، بيـنش    

به اين مطلب اشـاره دارد  گردد، آگاهي فرد را نيز شامل مي
كه فرد قبل از پذيرش يك نقش، بايستي بيـنش مثبـت و  

البته در رابطه با مشاركت .خوبي نسبت به آن داشته باشد
فعاالنــه زنــان در امــور توســعه، عــالوه بــر آگــاهي فــردي  
آگاهيهاي اجتماعي نسبت به حقوق، ارزش و جايگاه واالي 

بسـياري از  چـه بسـا  . خود در جامعـه نيـز ضـروري اسـت    
مشكالت زنان ناشي از اين است كه يكسري افكار و عقايـد  

،اصـوالً بيـنش  . جامعه وجود داردمخالف با توسعه زنان در
اگـر ايـن ظـرف    . مظـروف اسـت  ،ظرف و دانش و مهـارت 

كوچك باشـد، انجـام هرگونـه فعاليـت و صـرف انـرژي در       
ــت   ــوده اس ــث و بيه ــي عب ــروف عمل ــزايش مظ ــاء . اف ارتق

هـاي گونـاگون از   فـردي و اجتمـاعي در رشـته   هايآگاهي
سازي آنان جهـت  شروط اوليه براي تواناسازي زنان و آماده

شعبانعلي فمـي  (تر در فرآيند توسعه است عاالنهمشاركت ف
شد كه توانـايي كـار بسـتگي بـه     مدتها تصور مي). 1373، 

تواننـد چـون زنـان بـار زيـادي را نمـي     قدرت بدني دارد و
بـا توجـه بـه    . س براي كار مناسب نيسـتند تحمل كنند، پ

ــا را     ــه دني ــتند ك ــن عضــالت نيس ــر اي ــروز ديگ ــه ام اينك
اسـت كـه   ) مغـز (چرخانند بلكه ايـن مـاده خاكسـتري    مي

هدايت دنيا را به عهده دارد، اين مقوله يعني ضعيف بـودن  
اثـرات  ).1372زاده ، زنجـاني (پايـه اسـت   جسمي زنان بي

ق و جايگــاه زنــان ومنفــي عــدم آگــاهي نســبت بــه حقــو
نمايد كـه  هاي مختلف بروز ميدختران، در جامعه به شيوه

گـاهي شــرايط و  . شــودبرخـي از نمودهـاي آن اشــاره مـي   
امكانات آموزشي براي تحصيل دختران فـراهم اسـت ولـي    
وجود برخي از افكار غلط ماننـد اعتقـاد بـه ازدواج زودرس    

اقتصـادي،  استفاده از دختر به عنوان يـك بـازوي  . دختران
شود اعتقاد به عدم ضرورت آموزش براي دختران سبب مي

.بهره بمانندتا آنان از اين موهبت بي
:عبارتند ازهاي آگاهي مورد نياز زنان ترين جنبهمهم

در اين تحقيق متغير آگاهي : هاي اقتصاديآگاهي
اقتصادي به معناي ميزان دانش و آگاهي زنان از حقوق 

گويه سنجيده شده 8باشد كه با اقتصادي خود مي
ها عبارتند از ميزان آگاهي از حق داشتن شغل و گويه.است

ها، درآمد، حق داشتن پس انداز، حق عضويت در تعاوني
اي و ترويجي، هاي فني و حرفهحق برخورداري از آموزش
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حق افتتاح حساب براي فرزند و خريدن خانه براي فرزند 
ه پدر براي برداشت از حساب بدون دخالت پدر و عدم اجاز

دار و حق زايي زن خانهفرزند يا فروش خانه، حق درآمد
.داركه با طيف ليكرت سنجيده شده استبيمه زن خانه

متغير : هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسيآگاهي
گويه 13هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي با آگاهي

از سنجيده شده است كه عبارتند از ميزان آگاهي زنان
حق مشاركت در ، مختلفدادن به انتخاباتيحق را
حق ، ا نداشتن حجابيحق داشتن ، زنانيهاتشكل

حق انتقال ي، فريت كيحق سن مسئولي، اسيمشاركت س
، حق قصاص، ت بعد از ازدواجيحق تابع، ت به فرزنديتابع

حق ، ت زنين امنيتام،زنانيمه و بازنشستگيحق بانتقال 
كه با طيف رفت و آمد يحق آزاد، تمكاتبايريتعرض پذ

.ليكرت سنجيده شده است
متغير آگاهي از :آگاهي از حقوق فردي و خانوادگي

گويه سنجيده شده است 15حقوق فردي و خانوادگي با 
، حق ازدواجكه عبارتند از ميزان آگاهي زنان از داشتن 

حق مشاركت در ، )به آموزشيدسترس(ليحق تحص
حق ، نواده راجع به ازدواج فرزندانخايهايريگميتصم

حق ، )عدم  داشتن بچهايتعداد فرزند (داشتن فرزند 
، حق حضانت از فرزندان، حق طالقي، انتخاب محل زندگ

حق نفقه مطابق با ، فرزندانيبر سرپرستتيحق وال
،با خانواده و دوستانيحق روابط عاطفي، خانوادگطيشرا

حق معالجه ، سالمحاتيحق تفر، حق اجازه خروج از كشور
حق انتخاب سن ازدواج بدون ، خود و فرزندانيهايماريب

بدون اجازه وزارت يحق ازدواج با فرد خارج، نظر پدر
.كه با طيف ليكرت سنجيده شده استخارجه

باال بردن ،سازي زناناز جمله عوامل تسهيل كننده توانمند
ن عامل را آگاهي اجتماعي آنان است، تحقيقات بسياري اي

 ,Chambers(اند هاي زنان ثابت كردهدر افزايش توانمندي

1997;Friedmann, 1992; Narayan et al.,2000 .( زيرا
هايي كه جامعه به عنوان هنجار پذيرفته شده چارچوب

كند در زندگي آنان تاثير اجتماعي براي زنان تعيين مي
اي هزناني كه با شبكه). Beteta, 2006(زيادي دارد 

اجتماعي بيشتري در تعامل هستند خدمات اجتماعي و 
 ,Bali Swain(كنند گاهي اقتصادي بيشتري دريافت مي

هاي بيشتري درباره جامعه دارند و با در ، آگاهي)2007
هاي خود را اختيار داشتن آزادي نسبي در حركت، توانايي

.بخشندبهبود مي
زنان وجود هاي آگاهي كه بايستي دريكي ديگر از زمينه

داشته باشد تا بتوانند به صورت يك انسان پويا در زندگي 
اي را اتخاذ گرايانهتصميمات واقعاجتماعي خويش،فردي و

شود تا آنها نمايند، آگاهي سياسي است، كه سبب مي
فرآيند توسعه مشاركت نكنند، بلكه با كوركورانه در 

شي شناختي دقيق از كليه جوانب آن، از هرگونه تال
هاي سياسي كه در بسياري از مواقع آگاهي.فروگذار نكنند

اي در امور گوناگون زندگي انسان دارد البته دامنه گسترده
تواند به صورت يك انگيزه قوي عمل كند و او را به مي

العاده و فراتر از توان معمولي نيز واانجام كارهاي خارق
ز جوامع آگاهي سياسي و اجتماعي در بسياري ا. دارد

ها جان خود را نيز در راه هدف شود تا انسانسبب مي
تقديم كنند و از مرگ باكي نداشته باشند، پس چه بهتر 

كاري كه با . كه اين نيروي قوي در خدمت توسعه درآيد
خوب و نتايج ،آگاهي صورت گيرد ضمانت اجراي دقيق

).1373فمي، شعبانعلي(مطلوب دارد 
د با آگاه كردن آنان نسبت به اين دفاع از حقوق زنان باي

امر صورت گيرد كه نخستين استثمار در توليد خانگي 
نهفته است كه علت اصلي وضعيت حقير آنها در ديگر 

زاده زنجاني( ي و فرهنگي و سياسي است هاي اقتصادحوزه
مقدمه آگاهي در در بسياري از كتب و منابع،).1372، 

. وزي ذكر نشده استسوادآمآموزش و در جوامع سنتي،
هاي علمي امكان ارتباط با يافتهفردي كه باسواد شد و

بشر و قوانين الهي دقيق و بدون تحريف را يافت، براي 
تر است تر و آمادههاي توسعه آگاهمشاركت در برنامه

انجمن « اي كه توسط در مطالعه). 1373فمي، شعبانعلي(
صورت 1988در سپتامبر » جهان زنان جوان مسيحي

آموزي گرفته اين نتيجه بدست آمد كه زناني كه به سواد
پردازند، درجامعه و خانواده احترام بيشتري كسب مي
هاي بهتري در كاريابي از شرايط و مهارتكنند،مي

. توانند حقوق بيشتري دريافت كنندبرخوردارند و مي
شوند كه اكثر مشاغلي كه بطور سنتي همچنين متوجه مي

تواند قابل به مردان اختصاص دارد براي آنان نيز ميفقط 

...ازييزنان روستايآگاهيزانعوامل مؤثر بر م
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استعداد ،زنان براي اداره مشاغل كوچك. اشداجراء ب
امتيازات آن را براي خود محفوظ بهتري دارند و سوابق و

توانند نقش رهبري و مديريت خود را دارند، مينگاه مي
هاي سياسي، مشاركت و تقويت كنند و به آگاهي

اني بيشتري برسند، حقوق خودرا بهتر هاي سازممهارت
براي كمك به تحصيل فرزندانشان از موقعيت بشناسند و

كالنتري و ).1371ليند و جانستون، (بهتر برخوردار گردند 
مطالعه خود به بررسي عوامل در) 1389(همكاران 
سازي زنان روستايي كننده و بازدارنده توانمندتسهيل

ژوهش آنها نشان داد كه از نتايج حاصل از پ. پرداختند
، سواد پايينسازي زنانجمله عامل بازدارنده توانمند

)Mayoux, 2000; Dunford, 2001; Malhotra et al., 

پايين ) Blumberg, 2005(اعتماد به نفس پايين ) 2002
 & Acharya(اقتصادي–هاي توليدي بودن مهارت

Bennett, 1981 ( و عامل جنسيت)Bali Swain, 2007 (
هاي شغلي براي زنان در روستا، عدم حمايت نبود فرصت

دولت از زنان كارآفرين و عدم اعتماد مردان به زنان 
سازي كننده توانمندهمچنين آنها عوامل تسهيل. باشندمي

هاي توليدي عضويت در تعاوني: زنان روستايي را شامل
)Bali Swain, 2007 (هاي تالش به منظور افزايش مهارت
هاي ليدي ديگران، پس انداز پول جمعي، شركت در كارتو
هاي المنفعه ، همكاري با همسايگان و انجام فعاليتعام

محققين با توجه به نتايج . كندزاي گروهي بيان ميدرآمد
هاي ترويجي بايد اند كه برنامهبدست آمده پيشنهاد كرده

هاييها، تنگناها و فرصتها، اولويتبه شناسايي نياز
همچنين برگزاري . شودبپردازد كه توسط زنان اظهار مي

هاي آموزشي براي افزايش ميزان سواد و آگاهي كالس
هاي خود از ها و تواناييزنان و باال بردن شناخت آنها از نياز

.باشدهاي موثر در تواناسازي زنان ميجمله راهكار
در پژوهش خود به بررسي ) 1389(مهر و همكاران سروش

اجتماعي زنان روستايي و عوامل موثر بر - پايگاه اقتصادي
آنها به اين نتيجه رسيدند كه عواملي . بهبود آن پرداختند

انداز، نظير تحصيالت همسر، اعتماد به نفس، ميزان پس
بخشي، نگرش هاي اقتصادي زنان، خود اثرمهارت

جنسيتي، مشاركت اقتصادي و تحرك اجتماعي ، اثر مثبت 
اري در سطوح مختلف بر احتمال بهبود پايگاه دو معني

نوري و غفاري.اندي زنان روستايي داشتهاجتماع- اقتصادي
درمطاله خود پيرامون جايگاه زنان روستايي در ) 1386(

مطالعه موردي استان چهار محال و : فرايند توسعه پايدار
بختياري به اين نتيجه دست يافتند كه عواملي چون 

هاي عمومي و دسترسي يا ي از مهارتميزان برخوردار
–كنترل بر منابع و عوامل توليد در جايگاه اجتماعي 

از اين رو عواملي . اقتصادي زنان روستايي بسيار موثر است
هاي مختلف چون ارتقاء سطح تحصيالت، برگزاري دوره

ترويجي و فراهم ساختن زمينه افزايش - آموزشي
ستايي بر منابع و دسترسي، كنترل و حتي تملك زنان رو

اقتصادي زنان - جايگاه اجتماعيعوامل توليد در ارتقاء
به )1384 (زاده و همكارانلهسايي.روستايي موثر است

هاي اقتصاد روستايي و سهم بررسي نقش زنان در فعاليت
هاي يافته. اندآنان در اين حوزه در استان فارس پرداخته

اركت اقتصادي كه بين تحصيالت و مشتحقيق نشان داد
همچنين با افزايش سن، . آنها رابطه معكوس وجود دارد

با . دوشهاي اقتصادي بيشتر ميمشاركت زنان در فعاليت
افزايش تحصيالت و درآمد مردان، مشاركت زنان كمتر 

ترين عامل نهايت مشخص شد كه قويدر. گرددمي
كنندة تغييرات ميزان مشاركت اقتصادي زنان، تبيين

بيشتر مطالعاتي كه .شان استنها نسبت به شغلنگرش آ
در ايران در مورد زنان صورت گرفته است، بر روي اثبات 

هاي اين قضيه است كه زنان روستايي ايران در فعاليت
اقتصادي مشاركت بااليي دارند و يا مطالعه در خصوص 
عواملي است كه اشتغال زنان روستايي را تحت تأثير قرار 

، و كمتر به شكل )1386، نوري و حاتميهخواج(دهند مي
اجتماعي زنان - تحليلي و دقيق به سنجش پايگاه اقتصادي

نيبد. اندآنان از حقوق خود پرداختهيروستايي و آگاه
عوامل موثر بر يپژوهش حاضر بررسيمنظور هدف كل

- يو حقوق فردتياز وضعييزنان روستايآگاهزانيم
باشد كه يخودميو اقتصاد،ياجتماع-يفرهنگ،يخانوادگ
نظرمدريزيفوق اهداف اختصاصيهدف كليادر راست

.باشديم
منطقه دشستستانييزنان روستايآگاهزانيسنجش م-
دشتستانييزنان روستايشناخت عوامل موثر بر آگاه-
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دشتستان از حقـوق  ييزنان روستايآگاهزانيمسهيمقا-
-يو حقـوق فرهنگــ يحقـوق اقتصــاد ،يخــانوادگ–يفـرد 

خودياجتماع

انجـام  يهـا و مصـاحبه هانگاشتهنهيشيبا مرور پن،يهمچن
ني، تـدو 1مطـابق بـا نگـاره    قيتحقيشده، چارچوب نظر

. ديگرد

هاي شخصيويژگي
سن-
سواد زن-
سواد شوهر-
تعداد اعضاي خانواده-

ويژگي هاي اقتصادي
ميزان درآمد ماهيانه زن-
ميزان درآمد ماهيانه شوهر-
ميزان زمين زراعي-
ميزان باغ-
ميزان دام-

ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي
امكانات روستا-
دسترسي به رسانه ها-
سن ازدواج-
ميزان تماس با ساير زنان-
ميزان تماس با عاملين دولتي-
زنتوجه و احترام شوهر نسبت به -
شركت در كالسهاي آموزشي-

اجتماعي- آگاهي فرهنگيخانوادگي- آگاهي فردي اقتصاديآگاهي

آگاهي زنان روستايي

چارچوب نظري تحقيق -1نگاره 
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روش پژوهش
مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر ميزان آگاهي 

وستايي شهرستان دشتستان از وضعيت و حقوق زنان ر
اجتماعي و اقتصادي خود، - خانوادگي، فرهنگي–فردي

ها با فن در اين پژوهش، داده. طراحي و اجرا گرديد
. آوري گرديده استپيمايش و از طريق پرسشنامه جمع

براي سنجش ميزان آگاهي زنان مورد مطالعه در رابطه با 
سوال در قالب 15ادگي از وضعيت و حقوق فردي و خانو

سوال در رابطه با 15طيف ليكرت استفاده شد كه اين 
همچنين براي سنجش . هاي خانوادگي بودگيريتصميم

هاي خود در فعاليتيزان آگاهي زنان از وضعيت و حقوقم
،سوال در قالب طيف ليكرت استفاده گرديد8اقتصادي از 

نوادگي و محلي هاي اقتصادي خاكه در رابطه با فعاليت
بعالوه براي سنجش ميزان آگاهي زنان در رابطه با . بود

وضعيت و حقوق فرهنگي، اجتماعي و سياسي خود نيز از 
سوال درقالب طيف ليكرت استفاده گرديد كه مربوط 13

. باشدهاي اجتماعي و فرهنگي در روستا ميبه فعاليت
اهي زن متغير، متغير كلي ميزان آگ3ضمناً از مجموع اين 

به منظور سنجش . از وضعيت و حقوق خود بدست آمد
ميزان روايي صوري پرسشنامه طراحي شده، از روش 

نظر در مورد ميزان اعتبار سواالت نظرسنجي اساتيد صاحب
براي سنجش روايي پرسشنامه . مطرح شده استفاده گرديد

نظران و كارشناسان موضوع از روش نظرخواهي صاحب
با انجام يك مطالعه پايايي پرسشنامه . استفاده گرديد

در خارج از نمونه اصلي و محاسبه ضريب كرونباخ راهنما
براي متغيرهاي پژوهش مورد تاييد قرار ) 1جدول (آلفا 
.گرفت

جامعه آماري تحقيق شامل زنان روستايي متأهل 
در ضمن، از روش .باشدشهرستان دشتستان مي

بدين. ي استفاده گرديدبندي شده تصادفگيري طبقهنمونه

ترتيب در سطح شهرستان، ابتدا از بين روستاهاي 
كه به عنوان يك طبقه در نظر ) روستا149(شهرستان 

روستا 40گرفته بودند، با توجه به جمعيت دهستان، تعداد 
. دهستان شهرستان بصورت تصادفي انتخاب شد9در 

توجه به جمعيتسپس در هر روستا بصورت تصادفي با
.زن بصورت تصادفي انتخاب شدند12تا 8زنان روستا، 

نفر 80روستا با 8آباد الزم به ذكر است كه در بخش سعد
نفر زن، بخش 110روستا با 11زن، در بخش شبانكاره 

نفر زن، بعنوان نمونه تحقيق 210روستا با 21مركزي، 
نفر زن روستايي 400بنابراين در مجموع . انتخاب شدند

عنصر مورد (بعنوان نمونه تحقيق ) ازدواج كرده(متأهل
اطالعات حاصل از انجام اين .انتخاب شدند) مطالعه 

، مورد تجزيه و SPSSمطالعه با استفاده از نرم افزار آماري 
.تحليل قرار گرفت

يافته ها و بحث
هاي زنانعوامل مؤثر بر ميزان آگاهي

يهـاي زنـان،   به منظور تعيين عوامل مـؤثر بـر ميـزان آگاه   
3ضريب همبستگي بين عوامل و متغيرهاي مختلف كه به 

دسته كلي شامل ويژگيها يا متغيرهاي شخصي، ويژگيها يا 
-متغيرهاي اقتصادي، و ويژگيهـا يـا متغيرهـاي اجتمـاعي    

سـپس متغيـر   . انـد ، محاسـبه شـد   فرهنگي، تقسيم شـده 
فـردي و  ( دسته آگاهي زنان 3آگاهي كلي زنان از مجموع 

محاسبه شد و با ) اجتماعي، اقتصادي-انوادگي، فرهنگيخ
داري را بـا  انتخاب متغيرها و ويژگيهايي كـه رابطـه معنـي   

آگاهيهــاي زنــان نشــان داده بودنــد، اقــدام بــه محاســبه و 
تخمين معادل رگرسيوني شد تا سهم هر يك از عوامـل در  

.ميزان آگاهي زنان تعيين شود

راي متغير هاي پژوهشضريب كرونباخ آلفا ب-1جدول 
ضريب آلفامتغير

80/0آگاهي از وضعيت و حقوق فردي وخانوادگي
78/0آگاهي از وضعيت و حقوق اقتصادي

86/0فرهنگي-و حقوق اجتماعيوضعيتآگاهي از
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هاي زنانهاي شخصي برآگاهيتأثير عوامل ويژگي
هـاي  ا ميزان آگـاهي بها و عوامل شخصيرابطه بين ويژگي

اجتماعي، و اقتصـادي زنـان   –فردي و خانوادگي، فرهنگي 
نتايج آزمـون پيرسـون بـين    (آورده شده است 2جدول در 

هـاي مختلـف   ها و عوامل شخصي، و ميـزان آگـاهي  ويژگي
دهد بـين  نشان مي2هاي جدول يافتههمانطور كه ).زنان

هـاي فـردي و   متغيرهاي سن و سواد زن با ميـزان آگـاهي  
همـانطور كـه   . دار وجـود دارد معنـي ان رابطهخانوادگي آن
هاي سن زنان با ميزان آگاهيشود ميان متغير مشاهده مي

دار در سـطح  خانوادگي آنـان رابطـه منفـي معنـي    فردي و
2بــا مــرور مجــدد يافتــه هــاي جــدول .داردوجــود05/0

آگـاهي  سـواد زنـان بـا   سـطح  متغيـر  شود كه مشخص مي
01/0دار در سـطح  اقتصادي آنان نيز رابطه مثبت و معنـي 

متغير ديگري كه با آگاهي اقتصادي زنان رابطه دارد، . دارد
باشـد، كـه داراي رابطـه منفـي و     تعداد اعضاء خانواده مـي 

. با آگـاهي اقتصـادي زنـان اسـت    05/0دار در سطحمعني
بـين متغيرهـا و   رتباط هاي جدول همچنين در مورد ايافته
فرهنگـي  -هاي شخصي با ميزان آگـاهي اجتمـاعي  ويژگي
سـطح سـواد   دو ويژگي سن ونشان مي دهد كه بينزنان

فرهنگي آنان رابطه مثبـت  -زنان با ميزان آگاهي اجتماعي
. داردوجود دارو معني

هـاي  هاي اقتصادي بـر آگـاهي  تأثير عوامل و ويژگي
زنان

ها و متغيرهـاي  همبستگي بين ويژگينتايج آزمون ضريب
هـاي فـردي و خـانوادگي، اقتصـادي، و     اقتصادي با آگـاهي 

همانطور . آورده شده است3جدول فرهنگي در -اجتماعي
، هـيچ كـدام از متغيرهـاي    دهـد مينشان نتايج جدولكه 

ميـزان درآمـد   اقتصادي نظير ميـزان درآمـد ماهيانـه زن،   
عي، ميزان باغ، و تعـداد دام  ماهيانه شوهر، ميزان زمين زرا

خانواده، با ميـزان آگـاهي فـردي، خـانوادگي زنـان رابطـه       
ميزان دو متغير ميزان درآمد ماهيانه زن و. دار ندارندمعني

در آمد ماهيانه شوهر با ميزان آگاهي اقتصادي زنان رابطـه  
متغير ميزان درآمد ماهيانه . دارند05/0دار در سطح معني

دار اهي اقتصـادي او رابطـه مثبـت و معنـي    زن با ميزان آگ
دارد، بدين صورت كه زنان شاغل بدليل اشتغال در بيـرون  

زا، داراي آگاهي اقتصادي بيشـتري  از منزل وفعاليت درآمد
.باشـند نسبت به زناني كه كار بيرون از منـزل ندارنـد مـي   

متغير ميزان درآمد ماهيانه شوهر با ميزان آگاهي همچنين 
. دار داردرابطه منفي و معنياقتصادي زن

- ، اقتصادي و فرهنگيضرايب همبستگي بين متغيرهاي شخصي زنان و ميزان آگاهي فردي وخانوادگي-2جدول 
)نتايج آزمون پيرسون(آنها  اجتماعي

05/0احتمال دار در سطحمعني*

ــاي برخــي ويژگــي ه
شخصي

آزمون پيرسون
)ضريب همبستگي(

اجتماعي- آگاهي فرهنگيآگاهي اقتصاديخانوادگي- آگاهي فردي 

R*25/0-11/0 -*21/0سن
P04/007/005/0

R*31/0*28/0*26/0سواد زن
P01/001/002/0

R11/013/009/0سواد شوهر
P09/008/07/0

R09/0*17/0-08/0تعداد اعضاء خانواده
P93/005/07/0

...ازييزنان روستايآگاهيزانعوامل مؤثر بر م
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- هاي اقتصادي زنان و ميزان آگاهي فردي و خانوادگي، اقتصادي، و فرهنگيي بين متغيرضرايب همبستگ-3جدول
)نتايج آزمون پيرسون(اجتماعي آنها

05/0احتمال سطحدار درمعني*

دهد بين دو متغيـر  نشان ميهاي جدوليافتههمانطور كه 
فرهنگـي زنـان نيـز    –الذكر و ميزان آگاهي اجتمـاعي  فوق

زنـاني كـه داراي كـار بيـرون از منـزل      . رابطه وجـود دارد 
بدليل ارتباط با خـارج  از  ،باشندهستند و داراي درآمد مي

اقتصــادي، از آگــاهي هــاي منــزل و مشــاركت در فعاليــت
. فرهنگي بيشتري نيز برخوردار هستند–اجتماعي 

ــي ــل و ويژگ ــأثير عوام ــاعيت ــاي اجتم ــي - ه فرهنگ
هاي زنانبرآگاهي
فرهنگـي كـه در ايـن   -هـا و متغيرهـاي اجتمـاعي   ويژگـي 

هــاي زنــان مــورد مطالعــه رابطــه آنهــا بــا ميــزان آگــاهي 
:بررسي قرار گرفت عبارتند از

اامكانات روست-
هادسترسي زنان به رسانه-
سن ازدواج زنان-
ميزان تماس با ساير زنان-
ميزان تماس با عاملين دولتي-
توجه و احترام شوهر نسبت به زن-
هاي آموزشيشركت در كالس-

از بـين ايـن   كـه  دهـد شان مـي ن4در جدولنتايج حاصل 
متغيرها، دو متغير ميزان تماس زنان بـا عـاملين دولتـي و   

هاي آموزشي با ميزان آگاهي فردي ميزان شركت دركالس
متغير ميزان تماس زنـان بـا   .و خانوادگي زنان رابطه دارند

بـا  05/0دار در سـطح  عاملين دولتي رابطه مثبـت ومعنـي  
هـاي  همچنين زناني كه بيشتر در كالس. آگاهي زنان دارد

.كنند داراي آگـاهي بيشـتري هسـتند   آموزشي شركت مي
ها ، سـن ازدواج زنـان و   اي دسترسي زنان به رسانهمتغيره

هـاي آموزشـي، بـا ميـزان آگـاهي      شركت زنـان در كـالس  
دسترسـي  .رنـد دار دااقتصادي زنان رابطـه مثبـت و معنـي   

كتاب، مجله ،ها نظير راديو و تلويزيونبيشتر زنان به رسانه
شود تا زنان از آگاهي اقتصادي بيشتري و روزنامه سبب مي

متغير دسترسي زنان بـه رسـانه   همچنين.ار باشندبرخورد
فرهنگي زنـان رابطـه مثبـت و    –با ميزان آگاهي اجتماعي 

بدين معني است كه هر چه دارد،01/0دار در سطح معني
هاي ارتباط جمعي داشته زنان دسترسي بيشتري به رسانه

متغيـر شـركت   . شودباشند بر ميزان آگاهي آنان افزوده مي
ــ ــان در  ك ــاهي   السزن ــزان آگ ــا مي ــز ب ــاي آموزشــي ني ه

دار در سـطح  فرهنگي آنان رابطه مثبت و معنـي -اجتماعي
ــالس  01/0 ــان در ك ــركت زن ــزايش ش ــا اف ــاي دارد و ب ه

هـــاي برخـــي ويژگـــي
اقتصادي

آزمون پيرسون
)ضريب همبستگي(

آگاهي فردي و 
خانوادگي

- آگاهي فرهنگيآگاهي اقتصادي
اجتماعي

R11/0*28/0*21/0ميزان درآمد ماهيانه زن
P07/003/005/0

-R09/0*21/0-*20/0آمد ماهيانه شوهرميزان در
P87/005/005/0

R12/017/0 -11/0ميزان زمين زراعي
P07/008/009/0

R09/011/0 -09/0ميزان باغ
P87/009/087/0

R09/009/001/0تعداد دام
P87/087/09/0
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، اقتصادي و زنان و ميزان آگاهي فردي وخانوادگياجتماعي- فرهنگيضرايب همبستگي بين متغيرهاي-4جدول 
)مون پيرسوننتايج آز(آنها  اجتماعي- فرهنگي

05/0معني دار در سطح 

فرهنگــي آنــان نيــز –آموزشــي، ميــزان آگــاهي اجتمــاعي
بين متغير ميزان تمـاس زنـان بـا عـاملين     .يابدافزايش مي

فرهنگـي زنـان   -دولتي در روستا و ميزان آگاهي اجتماعي
وجـود دارد، و هـر   05/0دار در سـطح  رابطه مثبت و معني

س بيشتري با عاملين دولتي داشـته باشـند از   چه زنان تما
. فرهنگـي بيشـتري برخـوردار هسـتند    –آگاهي اجتماعي 

فرهنگـي  -آخرين متغيري كه با ميزان آگـاهي اجتمـاعي   
دار دارد، متغيـر سـن ازدواج زن   زنان رابطه مثبت و معنـي 

اند آگاهي اجتمـاعي  باشد و زناني كه زودتر ازدواج كردهمي
.دارندفرهنگي بيشتري–

تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر آگاهي
به منظور تعيـين اثـرات تـوأم كليـه متغيرهـاي شخصـي،       

فرهنگي مؤثر بر ميزان آگاهي زنان و -اقتصادي واجتماعي
بيني ميزان تغييرات آن، اقدام بـه تحليـل و تخمـين    پيش

معادله رگرسيوني چند متغيره، بين اين متغيرهـا و ميـزان   
در اين تحليـل تمـامي   . شد) آگاهي كلي زنان(آگاهي زنان 

فرهنگـي ، بـه   -اجتمـاعي اقتصـادي و متغيرهاي شخصي،
وارد معادله رگرسيوني شدند ) stepwise(گام به گامشيوه 

دهد،  از بـين متغيرهـاي   نشان مي5همانطور كه جدولو
مذكور، به ترتيب چهار متغير سطح سواد زن، درآمد زنـان،  

ها آموزشي، و دسترسي زنان به رسانههاي شركت دركالس
ــه شــده اســت  ــدار . وارد معادل در جــدول نشــان Betaمق

يرهـاي  دهد كه افزايش يـك انحـراف اسـتاندارد در متغ   مي
هـاي  ، شركت زنـان دركـالس  سطح سواد زنان، درآمد زنان

هـا بـه ترتيـب سـبب     آموزشي، دسترسي زنـان بـه رسـانه   
ــزايش  ــراف د228/0، 210/0، 212/0، 392/0افــ ر انحــ

شـود كـه باتوجـه بــه    اسـتاندارد ميـزان آگـاهي زنـان مــي    
در كليـه متغيرهـاي مـذكور، تـأثير ايـن      Tدار بودن معني

دار اسـت زنـان، معنـي  متغيرها در توضـيح ميـزان آگـاهي   
ايـن متغيرهـا   ،R2همچنين، باتوجه بـه مقـدار   .)2نگاره (

ن درصد از تغييرات ميزان آگاهي زنا38مجموع قادرند در
).5جدول(را تبيين نمايند

-فرهنگـي هـاي  برخي ويژگـي 
اجتماعي

آزمون پيرسون
)ضريب همبستگي(

–آگاهي فردي 
خانوادگي

اجتماعي- آگاهي فرهنگيآگاهي اقتصادي

R09/009/015/0امكانات روستا
P8/087/009/0

R01/0*21/0*31/0دسترسي به رسانه ها
P9/003/001/0

R11/0*19/0*18/0سن ازدواج
P07/004/005/0

R05/010/011/0ميزان تماس با ساير زنان
P9/023/013/0

R*21/009/0*21/0ميزان تماس با عاملين دولتي
P04/08/004/0

R06/002/015/0توجه واحترام شوهر نسبت به زن
P8/09/006/0

R*23/0*28/0*21/0هاي آموزشيشركت در كالس
P03/001/001/0

...ازييزنان روستايآگاهيزانعوامل مؤثر بر م
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هاي مؤثر بر ميزان آگاهي زناناي به منظورتعيين تأثير كليه سازهرگرسيون چند متغيره به شيوه مرحله-5جدول 
BSE BBetaSig.Tمتغيرهاي مستقل

331/4938/0392/0000/0سطح سواد زن
800/1686/0212/0010/0درآمد زنان

616/2629/0210/0011/0آموزشيهايشركت در كالس
162/1783/0228/0007/0هادسترسي به رسانه

Constant = 25.738 ;  F= 13.093 ;  Sig. F=0.000
Summary

Multiple RR2R2مرحله AdjustR2 Changed
497/0247/0239/0247/0سطح سواد زن
559/0312/0298/0065/0درآمد زنان
587/0344/0323/0032/0هاي آموزشيكالسشركت در

623/0388/0362/0044/0هادسترسي به رسانه
Varibles not in the Equation

Beta InPartialMin TolerSig.Tمتغيرهاي مستقل
082/0103/0987/0326/0سن

00/001/080/088/0درآمد شوهر
04/004/066/053/0سن ازدواج

09/009/078/018/0يزان تماس با عاملين دولتم

اجتماعي –اقتصادي و فرهنگي خانوادگي،–عوامل موثر بر ميزان آگاهي زنان روستايي از حقوق فردي -2نگاره 
خود

–از حقوق فردي ( آگاهي زنان روستايي
)اجتماعي خود–اقتصادي و فرهنگي خانوادگي،

سطح سواد زن

شركت در كالسهاي آموزشي درآمد زنان

دسترسي به رسانه ها

**39/0

**21/0**21/0

**23/0
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هاي زنانمقايسه ميزان آگاهي
هـاي فـردي و  به منظور مقايسـه ميـانگين ميـزان آگـاهي    

فرهنگـي زنـان روسـتايي    -خانوادگي، اقتصادي، اجتمـاعي 
مورد مطالعه از آزمـون تحليـل واريـانس اسـتفاده گرديـد     

دهد بين ميانگين ميزان آگاهي نشان مينتايج).6جدول (
ــاعي   ــاهي اجتم ــزان آگ ــان، و مي ــانوادگي زن ــردي و خ -ف

ــان هــيچ ــه تفــاوت معنــي داري مشــاهده  فرهنگــي آن گون
ميانگين ميزان آگاهي اقتصـادي زنـان   ولي  بين . شودنمي

با ميانگين هاي آگاهي فردي و خانوادگي و ميـزان آگـاهي   
و دار وجــود داردي آنـان تفـاوت معنـي   فرهنگـ -اجتمـاعي 

هاي ميانگين آگاهي اقتصادي زنان از دو دسته ديگر آگاهي
.آنان بيشتر است

گيري و پيشنهادهانتيجه
هـاي فـردي و   ن آگـاهي ميزايافته هاي پژوهش نشان داد 

زنان با سن آنها رابطه منفي و معنادار و با سطح خانوادگي 
زنان جـوان  بعبارت ديگر.سواد رابطه مثبت و معنادار دارد

نســبت بــه زنــان مســن برخــوردار ياز آگاهيهــاي بيشــتر
از طرف ديگر هر چه زنان از سطح سـواد بـاالتري   ،اندبوده

ي فردي و خانوادگي آنان نيز اند، ميزان آگاهبرخوردار بوده
بيشتر بوده است كه اين موضوع بـه خـاطر برخـورداري از    
آموزش و ارتباط با ديگران و مهمتر از همه توانايي خواندن 

هاي پژوهش ميـان آگـاهي   همطابق يافت.باشدو نوشتن مي
اقتصادي با تعداد اعضاي خـانواده رابطـه منفـي و معنـادار     

هر چه كه تعـداد اعضـاء خـانواده    بعبارت ديگر. وجود دارد
زنـان بيشــتر باشــد، ميــزان آگــاهي اقتصــادي آنهــا كمتــر  

تواند بدليل مشـغله و گرفتـاري بيشـتر    باشد كه اين ميمي

بـين  يافته ها همچنين در مورد ارتباط .زنان در خانه باشد
-هاي شخصي با ميزان آگـاهي اجتمـاعي  متغيرها و ويژگي
دو ويژگـي سـن و  ه بـين دهـد كـ  نشان ميفرهنگي زنان 

فرهنگـي آنـان   -سطح سواد زنان با ميزان آگاهي اجتماعي
سطح سواد بدليل بـاال  . داردوجود رابطه مثبت و معني دار 

بردن توانايي فرهنگي زنان و بالطبع مشاركت بيشـتر آنـان   
در اجتماع تأثير مثبت بر ميزان آگاهي اجتماعي، فرهنگـي  

رفـتن سـن زنـان، سـطح     ضـمناً بـا بـاال   . زنان داشته است
تواند بر ميـزان  هاي آنان در اجتماع بيشتر شده و ميتماس

.آگاهي اجتماعي، فرهنگي زنان تأثير مثبـت داشـته باشـد   
نكتــه قابــل ذكــر ايــن اســت كــه از مهمتــرين متغيرهــاي 
شخصي تأثيرگذار بر ميزان آگاهي زنان، سطح سـواد آنـان   

الت زنان، ميزان باشد و با باال رفتن سطح سواد و تحصيمي
هـاي پـژوهش نشـان داد   يافته.شودآگاهي آنان بيشتر مي

متغير ميزان درآمد ماهيانه زن با ميزان آگاهي اقتصادي او 
دار دارد، بدين صورت كه زنـان شـاغل   رابطه مثبت و معني

زا، داراي فعاليت درآمـد بدليل اشتغال در بيرون از منزل و
زناني كه كـار بيـرون از   آگاهي اقتصادي بيشتري نسبت به 

متغير ميزان درآمد ماهيانه شوهر با .باشندمنزل ندارند مي
. دار داردميزان آگاهي اقتصادي زن رابطه منفـي و معنـي  

علت اين است كه در خانواده هايي كه مردان داراي درآمد 
باال و مكفي مي باشند، معموالً زنان كمتر داراي كار بيرون 

كار و فعاليت درآمدزاي يرا در روستاهاز. باشندمنزل مياز
بنـابراين در  . باشدبيرون از منزل براي زنان اكثراً سخت مي

هاي بادرآمد باال، زنان كمتـر بـه فعاليـت بيـرون از     خانواده
شوند و در نتيجه آگاهيهاي آنان در مورد منزل مشغول مي

.باشدهاي اقتصادي زنان نيز كمتر ميفعاليت

)نتايج تحليل واريانس( هاي مختلف يسه ميانگين امتياز آگاهي زنان در زمينهمقا- 6جدول 
انحراف معيارميانگينآگاهي در زمينه

a*95/2332/7حقوق فردي و خانوادگي
b28/3215/5حقوق اقتصادي
a10/2168/7فرهنگي-حقوق اجتماعي

.)LSD)P=0.05مون دار در آزحروف يكسان بيانگر عدم وجود تفاوت معني* 
F=7.64 ,P=0.00
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الذكر دهد بين دو متغير فوقنشان ميهايافتههمانطور كه 
فرهنگي زنان نيز رابطـه وجـود   –و ميزان آگاهي اجتماعي 

زناني كه داراي كار بيـرون از منـزل هسـتند و داراي    . دارد
بــدليل ارتبــاط بــا خــارج  از منــزل و ،باشــنددرآمــد مــي

–هاي اقتصـادي، از آگـاهي اجتمـاعي    اليتمشاركت در فع

در خانوارهـاي بـا  . فرهنگي بيشتري نيز برخوردار هسـتند 
درآمد باال نيز بدليل عدم فعاليت اقتصادي بيرون از منـزل  
زنان روستايي، زنان كمتر با محـيط خـارج منـزل ارتبـاط     

-كننــد و در نتيجــه ميــزان آگــاهي اجتمــاعيبرقــرار مــي
از بـين  كه دهدشان مينتايج ن.باشدفرهنگي آنها كمتر مي

، دو متغير ميزان تماس زنان فرهنگي-ي اجتماعي متغيرها
هاي آموزشـي بـا   با عاملين دولتي و ميزان شركت دركالس

زناني كه .ميزان آگاهي فردي و خانوادگي زنان رابطه دارند
تماس بيشتري با عـاملين دولتـي در سـطح روسـتا نظيـر      

لمــين و آموزشــياران نهضــت ســواد بهداشــتيار روســتا، مع
…آمــوزي، كارشناســان زن ســازمان جهــاد كشــاورزي و  

دارند، بدليل ايجاد ارتباط وكسب اطالعات از سطح آگاهي 
همچنـين  . فردي و خـانوادگي بـاالتري برخـوردار هسـتند    

كننـد  هاي آموزشي شـركت مـي  زناني كه بيشتر در كالس
رسـي زنـان   متغيرهـاي دست .داراي آگاهي بيشتري هستند

هـاي  ها ، سن ازدواج زنان و شركت زنان در كالسبه رسانه
آموزشي، با ميزان آگـاهي اقتصـادي زنـان رابطـه مثبـت و      

هـا نظيـر   دسترسي بيشتر زنـان بـه رسـانه   . رنددار دامعني
شـود تـا   كتاب، مجله و روزنامه سبب ميراديو و تلويزيون،

زناني كه . ندزنان از آگاهي اقتصادي بيشتري برخوردار باش
اند نيز از ميزان آگاهي اقتصادي باالتري زودتر ازدواج كرده

تواند بدليل ايـن باشـد كـه زودتـر     اند كه ميبرخوردار بوده
. انـد وارد ميدان زنـدگي و گرفتاريهـاي اقتصـادي آن شـده    

انـد  هـاي آموزشـي شـركت كـرده    زناني كه بيشتر دركالس
ي نسـبت بـه زنـاني    هاي بيشترمسلماً از اطالعات و آگاهي

كنند يا شركت كمتري دارنـد،  ها شركت نميكه در كالس
برخوردار هستند، كه نتيجه آزمون نيز نشـان دهنـده ايـن    

متغير دسترسي زنان بـه رسـانه بـا    همچنين.موضوع است
فرهنگـي زنـان رابطـه مثبـت و     –ميزان آگاهي اجتمـاعي  

چه دارد، بدين معني است كه هر01/0دار در سطح معني

زنان دسترسي بيشتري به رسانه هاي ارتباط جمعي داشته 
متغيـر شـركت   . شودباشند بر ميزان آگاهي آنان افزوده مي

ــان در  كــالس ــاهي   زن ــزان آگ ــا مي ــز ب ــاي آموزشــي ني ه
دار در سـطح  فرهنگي آنان رابطه مثبت و معنـي -اجتماعي

ــالس  01/0 ــان در ك ــركت زن ــزايش ش ــا اف ــاي دارد و ب ه
فرهنگــي آنــان نيــز –ن آگــاهي اجتمــاعيآموزشــي، ميــزا

بين متغير ميزان تمـاس زنـان بـا عـاملين     . يابدافزايش مي
فرهنگـي زنـان   -دولتي در روستا و ميزان آگاهي اجتماعي

وجـود دارد، و هـر   05/0دار در سـطح  رابطه مثبت و معني
چه زنان تماس بيشتري با عاملين دولتي داشـته باشـند از   

. گـي بيشـتري برخـوردار هسـتند    فرهن–آگاهي اجتماعي 
فرهنگـي  -آخرين متغيري كه با ميزان آگـاهي اجتمـاعي   

ـ  زنان رابطه مثبت و معني اندار دارد، متغير سـن ازدواج زن
آگاهي اجتماعي ،اندباشد و زناني كه زودتر ازدواج كردهمي
.فرهنگي بيشتري دارند–

:ودپيشنهادهاي زير ارائه مي ش،با توجه به نتايج تحقيق
هاي آموزشي داراي تاثير از آنجا كه شركت در كالس-

باشد لذا پيشنهاد مثبت و معنادار بر ميزان آگاهي زنان مي
هاي آموزشي الزم در مورد مسائل شود كه دورهمي

خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي با هدف باال بردن آگاهي 
زنان از حقوق خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي خود برگزار 

.دشو
د زنـان بـر آگـاهي    با توجه به تاثير مثبت و معنادار درآم-

شـود كـه بـا تخصـيص تسـهيالت الزم      پيشنهاد مـي ،آنان
ايجاد مشاغل درآمدزا براي زنان روستايي نظيـر  نسبت به 

.مبادرت شود…صنايع تبديلي،صنايع دستي،
بـت سـطح سـواد زنـان در ميـزان      با توجـه بـه تـاثير مث   -

شود كه بـا همكـاري نهضـت    يشنهاد ميپ،هاي آنانآگاهي
سواد آموزي و آموزش و پرورش نسبت به بـا سـواد كـردن    

.زنان بيسواد روستايي اقدام شود
پيشـنهاد  ،ها در آگاهي زنـان با توجه به نقش موثر رسانه-
هاي راديويي و تلويزيوني در ايـن رابطـه،    شود كه برنامهمي

ترس زنـان روسـتايي   تهيه و در دسـ ....ها، مجالت و بروشور
.قرار گيرد
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Abstract 
The purpose of this study is investigating factors affecting rural women’s awareness about their 
individual-family, economical and socio-cultural status and laws. A survey was conducted using 
stratified random sample of 400 rural women in Boushehr province. Data were collected through a 
questionnaire that its validity was tested by faculty. Also, the reliability of different scales used in the 
study were between 0.78 to 0.86. The finding revealed that level of education, income, access to media 
and participation in educational classes have influence on women’s awareness about their status and 
laws. Also, the results showed that there is no significant difference between the mean of women’s 
awareness about their individual-family and their socio-cultural status and laws. But, a significant 
difference was seen between the mean of women’s awareness about their economical laws with their 
individual-family and socio-cultural laws. Based on these results, to increase women’s awareness about 
their status and laws, the study suggested creating new jobs, establishing production cooperative, 
increasing number of agents in rural areas and increasing supports for public groups and increasing the 
role of women in decision making. 
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