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:هاي اقتصادي و عوامل مؤثر بر آنفعالیتزنان روستایی در پذیري تحلیلی بر نقش
بخش سیمکان در شهرستان جهرممناطق روستاییهمطالعمورد

1و علی حسین طاهري*عباس امینی

)09/06/95پذیرش:؛ 23/09/94(دریافت:
چکیده 

يهمیـزان و نحـو  تر از مردان قرار دارند. در جایگاهی فرودستهمواره خودهايدر اقتصاد خانواری اساسنقش با وجود ایفاي زنان روستایی 
شناسـایی نقـش و   حاضـر يمطالعـه است. هـدف  آنانشرایط محیط جغرافیاییدر ارتباط تنگاتنگ با هاي اقتصادي زنان روستایی فعالیت

ییو عوامل مؤثر بر آنان در بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم و ارائـه راهکارهـا  هاي اقتصادي در توسعه فعالیتجایگاه زنان روستایی 
بـه  نفـر  260از میان آنـان،  بوده کهمنطقهاست. جامعه آماري شامل زنان روستایی در سن فعالیت اقتصادي بوده در جهت ساماندهی آن 

هاي مـورد نیـاز   انتخاب شدند. دادهروستاي بخش مورد نظر نهدرو متناسب با سهم آنان تصادفییريگاز طریق نمونهعنوان نمونه آماري
میـدانی گـردآوري شـد.    عملیـات مقدماتی و اعتبارسنجی ابزارها از طریقيهروستا و خانوار، پس از انجام مطالعيهبه کمک دو پرسشنام

ها بیانگر سـهم و نقـش   تحلیل دادهنتایج حاصل از. صورت گرفتمختلف و متناسب آماريهايآزمونبا استفاده از ها حلیل دادهتجزیه و ت
هـاي اقتصـادي،   است، گرچه این وضعیت در رابطه با انواع مختلـف فعالیـت  کلیطوربههاي اقتصادي فعالیتو توسعهانجامناچیز زنان در 

هـاي  دار و مثبتی بر سطح فعالیـت عوامل محیطی و وضعیت درآمدي خانوار، تأثیر معنیرعوامل تأثیرگذار، دو متغیمتفاوت است. از میان 
هـاي حمـایتی،   اند و این تأثیر در رابطه با دیگر متغیرهاي مستقل مربوط به عوامل فرهنگی، عوامل نهادي و سیاسـت اقتصادي زنان داشته

، یبخشـ نظـم بستر نهادي و سـازمانی بـراي   گونهیچهبه عبارت دیگر ؛ داري آماري بوده استفاقد معنیها و عوامل فردي، آموزش و انگیزه
بـرداري  نیمی از ساختار جمعیتی منطقه وجـود نـدارد و در بهـره   یحمایت، هدایت و به فعلیت رساندن پتانسیل ارزشمند اقتصادي و شغل

صـورت گرفتـه اسـت، سـاختارهاي محیطـی و بسـترهاي فـراهم اقتصـادي در درون         ناچیزي هم که تاکنون از این فرصت و قابلیت بالقوه 
خانوارها نقش داشته است.

.هاي اقتصادي، بخش سیمکان: زنان روستایی، فعالیتهاي کلیديواژه

اصفهان، ،ریزي، دانشگاه اصفهانریزي روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهدانشیار و دانش،ترتیببه -1
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مقدمه
در دنیاي کنونی نیل به اهـداف توسـعه بـدون اسـتفاده از     
ذخایر عظیم نیمی از پیکره جامعه یعنی زنـان امـري غیـر    

بود. وضعیت زنان هر جامعـه نشـانگر میـزان    ممکن خواهد 
ةپیشـرفت آن جامعــه و اعــتالي کشـورها در گــرو اســتفاد  

جملـه  هدفمند از تمامی نیروهـا و اسـتعدادهاي خـود و از   
عنوان نیمی از جمعیت روسـتایی نقـش   زنان است. زنان به
هاي اقتصادي دارند و رسیدن بـه توسـعه   بارزي در فعالیت

زاده میرك(طلبدبیشتر به زنان را میپایدار روستایی توجه 
هـاي برنامـه در اساسـی مباحث). یکی از 1389و دیگران، 

تمـامی نیـروي   ي هـا از پتانسیلآمد کاربرداريِبهرهتوسعه، 
نقش و تأثیر چشمگیر زنان در این انسانی هر جامعه است. 

.غیـر قابـل انکـار اسـت    عنوان نیمـی از جمعیـت  بهرابطه، 
تماعی در هر جامعـه بـه عنـوان یـک هـدف      تأمین رفاه اج

توزیع منصـفانه درآمـد، بهسـازي    و سرانهتابعی از ،متعالی
سطح امکانات آموزشـی، بهداشـتی، آسایشـی و تعـادل در     

فرهنگی و سیاسی مـردان  پذیري اجتماعی، اقتصادي، نقش
نشـانگر  ياجامعهبنابراین وضعیت زنان در هر و زنان است،

میزان پیشرفت آن جامعه است و ایـن واقعیتـی اسـت کـه     
مهـر و  یابنـد (سـروش  روز تعداد بیشتري آن را در میروزبه

). در اقتصاد روستاها زنان عالوه بر به عهده 1389دیگران، 
گرفتن امور کلیدي در چارچوب اقتصاد خانواده نیـز نقـش   

نامشـهود،  عنوان عناصـري نـامرئی و  توجهی دارند و بهقابل
بخش عظیمی از نیروي انسانی شاغل در اقتصاد را تشکیل 

بهبـود  توانند نقش مـؤثري در  رو، زنان میدهند. از این می
هاي مختلـف مصـرف   وري و الگوهاي کارآمد در زمینهبهره

هاي اقتصادي و اجتماعی منابع و امکانات مرتبط با فعالیت
نان بـا زنـدگی در   در فضاهاي روستایی کشور ایفا نمایند. ز

اي متفاوت از تبعیض و محرومیت را جوامع روستایی تجربه
هـاي  فعالیـت آن دسـته از  دار چشند، زیـرا آنـان عهـده   می

اقتصــادي هســتند کــه منجــر بــه کســب درآمــد ملمــوس 
گردد تا موقعیـت اجتمـاعی   شود و همین امر سبب مینمی

بر یتشانمالکتري پیدا کنند، دسترسی و اقتصادي پایین-
Kaur(منــابع محــدود شــود et al., در نتیجــه) و 2005

,Afshar(کنترل زندگی و درآمدشان در دست مردان باشد

بـا طـرح موضـوع    همگـام میالدي و 1970از سال .)1998
تأثیر و چگـونگی نقـش   میزانزنان و نقش آنان در توسعه، 
ویژه توسـعه کشـاورزي مـورد    زنان روستایی در توسعه و به

اسـت. زنـان روسـتایی از دیربـاز تـاکنون      قرار گرفتهوجه ت

ویـژه  نقش بسیار مهمی در توسـعه اقتصـادي کشـورها، بـه    
تـوان  کشورهاي جهان سوم در بخش کشاورزي دارند و می

گفت این بخش پایگاه اساسی اشتغال رسمی آنان به شمار 
ايجامعـه ورتـرین زنـان هـر    زنـان روسـتایی بهـره   . رودمی

ازپـیش بـه نقـش آنـان،     هستند کـه بایـد بـا توجـه بـیش     
هاي مناسبی براي رشد، توسـعه و ترقـی ایـن قشـر     فرصت
کوش و استوار در برابر سرما و گرماي روزگار فـراهم  سخت

آورد. در اقتصاد روستاهاي ایران، زنان روسـتایی عـالوه بـر    
بر عهـده  هاي کلیدي که در چارچوب اقتصاد خانواده نقش
، بخش عظیمی ینامرئی و نامشخصطوربه همچنین ، دارند

نیــز را کــل جامعــه و کشــوراز نیــروي شــاغل در اقتصــاد
دهند. بـا وجـود ارزش و اعتبـار کـار و فعالیـت      میتشکیل 

براي خانوار و اقتصاد جامعه، از نظر اجتماعی و اصوالً هاآن
گیـري، بـه هـیچ وجـه نقـش متناسـب و       در موقع تصمیم

اي اند و بدون هیچ شـبهه ها نداشتهالیتبا این فعهمسنگ
بـه شـمار  ترین اقشـار جامعـه   را در زمرة محرومهاآنباید 

).1388، احمدي شاپورآباديآورد (امینی و 
ــاگون طــی    ــا بررســی تجــارب و ســوابق کشــورهاي گون ب

هاي اقتصـادي،  هاي گذشته نظریات متفاوتی در زمینهسال
ریزي، توسعه جوامـع و جنسـیت مطـرح    اجتماعی و برنامه

و چگونگی و تأثیر نقش زنـان روسـتایی در توسـعه و    شده 
است. بخصوص توسعه کشاورزي نیز مورد توجه قرار گرفته

رشـد تکنیکـی   نوسازي،هدر همین رابطه و بر اساس نظری
ــی از  ــنعتناش ــدنیص ــغلی،  ش ــاخت ش ــر س ــث تغیی باع

اقتصـاد پـولی   هاي تحصـیلی و ترکیـب خـانواده در    فرصت
موجب ایجاد شدنیصنعتشود. اقتصاد جدید همراه با می

صنایع خدماتی و رشد مشـاغل طبقـه متوسـط شـده کـه      
ت هـاي آن اسـت. تحـوال   اشتغال و فعالیت زنـان از ویژگـی  

هـاي تحصـیلی، کـاهش بـاروري و     ارتقاء فرصت،اقتصادي
ــول در  ــانواده تح ــاي خ ــا کارکرده ــه  ه ــده ب از تولیدکنن

کـارگران  رکـا تقاضـاي بیشـتر بـراي    موجب ه، کنندمصرف
,Moghadamشده است ( ). این دیـدگاه اعتقـاد دارد   1990

که توسعه همراه با نوسازي منجـر بـه جـایگزینی خـانواده     
اي جدید بدون کـارکرد تولیـدي بـه جـاي خـانواده      هسته

گسترده سنتی شده و در درون خـانوار، زنـان و مـردان بـا     
هاي کاري باالیی را مختلف، فرصتهاي تخصص در فعالیت

,Kabeerنماینـد ( تجربه مـی  ). ایـن نظریـه متضـمن    1995
خواهانه است و طـی فرآینـد آن،   هاي آزاديگسترش ارزش

هـاي  کننـده عنوان خنثـی هاي توسعه بهها و برنامهسیاست



1395/ 2/ شماره 12کشاورزي ایران / جلد علوم ترویج و آموزش 

39

هـاي سـنتی   کـه ارزش جنسیتی عمل نموده و براي زنـان 
هـاي  آفرینـی ا و نقـش هـ معمول محدودکنندة نقشطوربه

باشد. در آنان در مقایسه با مردان بوده، مفید و سودمند می
پردازان تضاد بر ایـن اسـت کـه تسـلط     مقابل، اعتقاد نظریه

مردان و تحت سلطه بودن زنـان، از طریـق روابـط زنـان و     
مردان در فرآیند تولید شکل گرفته است. در مرحله شـکار  

از نظـر اقتصـادي برابـر    مردان و زنـان و گردآوري خوراك،
هـاي کشـاورزي و صـنعتی در    روشيهبودند، اما با توسـع 

هـاي  تـر روش تولید، مردان به مالکیت بیشـتر و تخصصـی  
زنان بیشتر در خانه و براي کهیحالتولید دست یافتند در 

و پــرورش کودکــان بــاقی ماندنــد (مژدهــی و یــیزافرزنــد
صـنعتی، تولیـد   در جوامـع طور که ). همین1388زاهدي، 

ابزار و خدمات در خانه کمتـر و شـکاف مـرد و زن زیـادتر     
هاي شـغلی  شد، زنان داراي تحصیالت، درآمد و مهارتمی

مالـک بودنـد. جنـگ جهـانی دوم     نـدرت بهتر بوده و پایین
. بعـد از  کـرد کـار ضرورتاً تعداد زیادي از زنان را وارد بازار 

یـروي کـار تثبیـت    در تـأمین ن هاآنجنگ، جایگاه و سهم 
هاي تکنولوژیک، در حـال حاضـر بـا    شد و به مدد پیشرفت

Moonyکننـد ( مـردان در کـار و مـزد رقابـت مـی      et al.,

هـاي زنـان   به بعد و در اثر محرومیت1970دهه از). 2002
هـاي  هاي برابـر اقتصـادي و اجتمـاعی در زمینـه    از فرصت

مختلف تحصیل، اشتغال و مشـارکت سیاسـی و همچنـین   
یـابی بـه منـابع    محرومیت از حقوق، آزادي و امکان دسـت 

طـور بـه »)WID(نقـش زن در توسـعه  «مورد نیـاز خـود   
و ییکـارا تري، با تمرکز بر رفـاه، برابـري، فقرزدایـی،    جدي

بـه بعـد مفهـوم    1980توانمندي زنان، مطرح شد. از دهـه  
تــا حــد زیــادي جــایگزین » )GAD(جنســیت و توســعه«

ــطالح  ــعهزن در ت«اص ــث،   » وس ــن بح ــت ای ــد. محوری ش
هاي اجتمـاعی جنسـیت و تلقـی جامعـه از نقـش،      ساخت

مسئولیت و انتظاراتی است که جامعه از زنـان و مـردان در   
چنین، پارادایم جنسـیت و توسـعه،   فرآیند توسعه دارد. هم

به تحلیل ماهیت خدماتی که زنان در درون و بیرون خانـه  
جـه و ارزیـابی قـرار    دهنـد و بـه نـدرت مـورد تو    انجام می

). 1375روزاریو، لیس و کند (آماريگیرد نیز توجه میمی
با توجه به اینکه زنان، نیمی از جمعیـت جهـان را تشـکیل    

دهند، ضروري اسـت ماننـد مـردان در فرآینـد توسـعه      می
مند باشند. ولی طور کامل از نتایج آن بهرهنقش داشته و به

از بسیاري جهات، نقش زنان در فرآیند توسعه مورد غفلـت  
واقع شده است. طبق آمار شوراي همکـاري کانـادا کـه در    

درصـد از سـاعات کـار    67منتشر شده، زنـان  1991سال 
سـوادان و  بـی درصد از درآمد جهـان، دو سـوم  10جهان، 

نابراین بصد ثروت جهان را در اختیار دارند،کمتر از یک در
کشورهاي جهان داراي تشـکیالتی بـراي   درصد90اگرچه 

پیشرفت پایگاه اجتماعی زنان هسـتند، بـه دلیـل آمـوزش     
تـر از  کم، عدم اعتماد به نفـس، کـار و مسـئولیت سـنگین    

توان، زنان حضور بسیار کمتري در سطوح مختلف فعالیـت  
,CCICگیري جوامع دارند (یممو تص در کشـور مـا   ).2001
، سـهم  1390سرشـماري سـال   آمارهاي رسـمیِ طبقنیز 

امـا  ،درصـد بـوده اسـت   6/12زنان روسـتایی در اشـتغال   
متوسـط حـدود   طوربهواقعیت این است که زنان روستایی 

هـاي کشـاورزي را تـأمین    درصد نیروي کار در فعالیت40
سـهم زنـان روسـتایی در    ). 1391، نـژاد یقطبـ کننـد ( می

وم بـه دلیـل سـنتی بـودن     نیروي کار کشورهاي جهان سـ 
ساختار تولید و روابـط کـار، بیشـتر از مـردان و همچنـین      

يآمـار یافته است (بیشتر از زنان و مردان کشورهاي توسعه
عنوانبهمیالدي 1975). اعالم سال 1375و روزاریو، یسل

1976سال جهانی زن و متعاقب آن اعالم دهۀ زن از سـال  
توسط سازمان ملـل متحـد، برگـزاري کنفـرانس     1985تا 

المللی اصـالحات ارضـی و توسـعه روسـتایی در سـال      بین
هـاي توسـعه بخـش    با تأکید بر نقش زنان در برنامه1984

ــا موضــوع   ــایروبی ب کشــاورزي، تشــکیل کنگــره جهــانی ن
و 1985ي پیشــرفت زنــان در ســال اســتراتژي آینــده بــرا

کـه  1995باالخره چهارمین کنفرانس جهانی زن در سـال  
کشور جهان در پکن برگزار شد، باعث شـد  189با شرکت 

تا توجه جهانیان بیش از پیش بـه نقـش زنـان در فرآینـد     
توسعه جلب گردد.

ــ ــان روســتایی در توســعه  حاضــريهمطالع ــه نقــش زن ب
ــر آن در بخــش هــاي اقتصــادي و عوفعالیــت امــل مــؤثر ب

و نقـش  پردازد. بـا توجـه بـه    سیمکان شهرستان جهرم می
ــاي ــتایی در کارکرده ــان روس ــؤثر زن ــانوادهم ــاد خ ، اقتص

وري بیشـتر و  هاي متنوع آنان براي بهـره ساماندهی فعالیت
نـد، از  اهایی که با آن مواجـه مشکالت و نارساییکاستن از 

پژوهش حاضر بـه  است.اولویت و اهمیت اساسی برخوردار 
هاي اقتصـادي زنـان   مؤثر بر فعالیتدنبال شناسایی عوامل

و ارائــه راهکارهــا و روســتایی مــورد مطالعــهيهدر جامعــ
هــاآنشــکالتی در جهــت برطــرف کــردن میپیشــنهادها

نقش شناسایی هدف عمدة تحقیق، اساس،بر این باشد. می
و هـاي اقتصـادي   در توسعه فعالیتو جایگاه زنان روستایی 
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شهرسـتان جهـرم  بخـش سـیمکان  درآنبـر ثرؤعوامل م
اقتصـادي و  –اجتمـاعی  عوامـل باشد. با توجه به تنوعمی

هاي هاي جغرافیایی منطقه و تأثیرپذیري فعالیتنیز محیط
ــاگونی   ــه گون ــن عوامــل، ب ــان روســتایی از ای اقتصــادي زن

هـاي مختلـف اقتصـادي توجـه     هاي زنان در بخـش فعالیت
هـم  ها نیـز  این فعالیتده است. همچنین، عوامل مؤثر بر ش

يهو هم با مالحظـ برندهیشپدر قالب عوامل انگیزاننده و 
در ادامـه بـه   انـد.  موانع بازدارنده، مورد توجه و بررسی بوده

هاي مشابه انجام شده، بـراي  مرور مختصرِ برخی از پژوهش
ویــژه گــزینش ه تــر شــدن چــارچوب مفهــومی و بــروشــن

متغیرهاي مورد نیاز خواهیم پرداخت.
,Isabella(بالاایـز يهمطابق نتایج مطالعـ  ) در چهـار  1999

نگرش زنان جوان روستایی ،روستایی کشور یونانيهجامع
منفی بـوده و پـرداختن بـه آن بـراي     اشتغال کشاورزي به 

خانوادة خود در آینده را به اضطرار و تنها در انتظار یـافتن  
انـد.  تـر ارزیـابی نمـوده   و درآمـدي مناسـب  فرصت شـغلی  

,Kruzmetraکروزمرتا ( ، بـا برشـمردن و تأکیـد بـر     )2004
هاي اقتصادي وري پایین بخش کشاورزي، نبود فرصتبهره

هـا و  و بیکـاري، بـه عنـوان چـالش    یزراعـ یـر غو اشتغال 
ــ ریســک ــاي اصــلی متوجــه جامع روســتایی کشــور يهه

ــ ــاي بالتیــک)، جنــوبیيهجمهــوري لتــونی (در کران دری
روسـتایی را توانمندسـازي   يهتوسعيهترین وظیفضروري

هایی دانسته که بر کنترل آنان بر منابع و تصمیمزنان براي
گذارنـد. وي توانمنـد شـدن زنـان     زندگی آنـان تـأثیر مـی   

، »ارتباطـات «، »دستیابی به اطالعات«روستایی را مستلزم 
هاي قـانونی و  بهبود وضعیت و ظرفیت«، »جوییمشارکت«

» هـاي اقتصـادي بیشـتر   فعالیـت «و » آموزش«، »سازمانی
,Kumbharار (دانـد. کومبـ  می سـنادي  ادر بررسـی  )2013

کارآفرینی زنـان روسـتایی   يهخود پیرامون مشکالت توسع
آزادي ضـعف  عدم وجود برنامه مشخص براي زندگی، هند، در 

فقدان مالکیت مستقیم بر دارایی، عدم آگـاهی در مـورد   ،مالی
تـرین ایـن  را برجسـته پـذیري پـایین   ریسـک وظرفیت خـود 

ــکالت ــمرده مش ــتبرش ــا (. آلاس ــایی  1384آق ــه شناس ) ب
درآمدزا براي زنان روستایی در سه استان گلسـتان،  هايزمینه

گیالن و مازندران پرداخته و بیشترین فعالیت اقتصـادي زنـان   
ــب در حــوزه  ــه ترتی ــداري، صــنایع  را ب ــاي کشــاورزي، دام ه

روستایی و خـدمات ارزیـابی نمـوده اسـت. در عـین حـال در       
ارد، آموزش چندانی از مروجان یا مدرسـان  از این موکدامیچه

صـورت  هاي درآمدزاي خود را بهدریافت نکرده و بیشتر مهارت

با مطالعـه  )1384زاده و همکاران (اند. لهساییسنتی فرا گرفته
هاي اقتصاد روستایی در استان فارس بـه  نقش زنان در فعالیت

مشـارکت  بـا تحصـیالت  سـن و  بـین  ند کهاهاین نتیجه رسید
دار مسـتقیم و معنـی ابطور، به ترتیباقتصادي زنان روستایی

معکوس وجود دارد. همچنین با افـزایش تحصـیالت و درآمـد    
تـرین  قـوي اًنهایتـ و گـردد ان، مشارکت زنان کمتر مـی همسر

تغییرات میزان مشارکت اقتصـادي زنـان،   يهکنندعامل تبیین
سـت. نـوري و   بـوده ا شغلشـان نسـبت بـه   هاآنمثبتنگرش

هاي اقتصـادي زنـان روسـتایی    )، فعالیت1388محمدي (علی
براآن در شهرستان اصفهان را مورد بررسی قـرار داده  يهمنطق

چون کسـب درآمـد،   همهاي اقتصادي اند انگیزهنتیجه گرفتهو
هـاي  کمک به اقتصاد خانواده و داشتن اشتغال، در کنار فرصت

تـرین  و خـانواده، مهـم  فعالیت در وضع موجود و نظـر همسـر  
متغیرهاي مؤثر بر فعالیت اقتصادي و چگونگی آن بـراي زنـان   

) عوامل مؤثر بر اشـتغال زنـان   1389منطقه بوده است. نامدار (
اقتصاد روسـتایی در  ۀهاي نوین به عرصآوريهمراه با ورود فن

کند استان فارس را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و بیان می
ون وضعیت اشتغال، میزان درآمد خـانوار، تعـداد   که عواملی چ

هـاي شـغلی در روسـتا،    فرزندان، سطح سـواد زنـان و فرصـت   
. بـوذرجمهري  نـد ابیشترین تأثیر را بر روي اشتغال زنان داشته

ــاطقی از   1389( ــتایی من ــان روس ــین مشــارکت زن ــه تبی )، ب
هـاي کشـاورزي   شهرستان بناب آذربایجان شـرقی در فعالیـت  

به این نتیجه رسیده که زنـان در امـور زراعـی و در    پرداخته و 
مرحله برداشت مشارکت بیشتري دارند و موانع این مشـارکت  
مربوط به برخی از عوامل فـردي، خـانوادگی و سـازمانی بـوده     

)، نقـش اعتبـارات خـرد در    1391است. بریمانی و همکـاران ( 
توانمندســازي زنــان روســتایی دهســتان لکســتان شهرســتان 

گونـه یـن اا مـورد بررسـی قـرار داده و تـأثیر مثبـت      سلماس ر
اعتبارات را در وضـعیت برتـر اقتصـادي و روانـی (اعتمـاد بـه       

هـا را  مند از وام نسبت به دیگرانی که ایـن وام نفس) زنان بهره
اند.اند، دانستهدریافت ننموده

نسبی ادبیات موجود و همچنـین  مروردر یک برداشت کلی از 
تمقدماتی صورت گرفته بـر اسـاس نظـرا   يههاي مطالعیافته

میـزان و گونـاگونی در پـرداختن    کارشناسان و مدیران محلی، 
مـورد  يهمنطقـ کلـی و زنـان روسـتایی   طوربهزنان روستایی

تـأثیر  تحـت هـاي اقتصـادي،   بـه فعالیـت  به طور ویژهمطالعه
هاي فردي و خانوادگی، اقتصادي و معیشتی، فرهنگـی  ویژگی

نهادي و سازمانی و بـه ویـژه شـرایط و بسـترهاي     و اجتماعی،
اکولوژیکی و محیطی است. از این رو در پـرداختن بـه عوامـل    
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گـردآوري  ابـزار ها و تدوین ، عملیاتی نمودن شاخصتأثیرگذار
اند.همۀ این جوانب مورد توجه بودههاداده

پژوهشروش
موقعیت جغرافیایی و شکل اسـتقرار روسـتاهاي کشـور در    

نقـش دارد.  هـا آنیـافتگی  مسائل اقتصادي و میزان توسعه
بخش سیمکان در غرب و شـمال غـرب شهرسـتان جهـرم     
واقع گردیده اسـت. جمعیـت روسـتایی ایـن بخـش طبـق       

نفـر بـوده   16655، برابر با 1390هاي سرشماري سال داده
بـاال و  بـه پـایین، پـل  بـه هاي پـل مکه در سه دهستان به نا

ــت ــر و پش ــد   39پ ــکونت دارن ــکنه، س ــتاي داراي س روس
موقعیت جغرافیـایی  1نقشه ). 1389(بخشداري سیمکان، 
.دهدهاي روستایی منطقه را نشان میو پراکنش سکونتگاه

ترین فعالیت اقتصادي سـاکنین بخـش سـیمکان، در    عمده
باغی مانند مرکبات، بخش کشاورزي و در رابطه با تولیدات 

در برخـی از روسـتاها در   باشـد کـه  انگور و انجیر دیم مـی 
هاي اخیر رشد چشمگیري نسبت بـه گذشـته داشـته    سال

منطقـه  يههـاي عمـد  است. گندم، جو و باقال نیز از زراعت
است. گذشته از کشـاورزي، تولیـد ذغـال بـاغی بـه شـیوه       

) و قالیبافی ي (تولید تانکرهاي هزار لیتريتانکرسازسنتی، 
هاي عمدة دیگر در میـان جوامـع   به شیوه سنتی از فعالیت

هـاي  . در بخـش خـدمات، فعالیـت   سـت روستایی منطقـه ا 
اي و برخـی  ونقـل جـاده  کارگري فصـلی و روزمـزد، حمـل   

مشاغل محدود دیگر، قابل اشاره هسـتند. درآمـد پـایین و    
هاي اساسـی بـراي توسـع   بیکاري اکثر مردم دلیل و انگیزه

(تولید ذغال بـاغی)  یزراعیرغاقتصادي هايرخی فعالیتب
عنـوان فعالیـت   شده که در برخی از روستاهاي منطقـه بـه  

ــایگزین      ــانوار، ج ــد خ ــأمین درآم ــادي در ت ــلی اقتص اص
هایی هاي کشاورزي شده است. این تغییر، دگرگونیفعالیت

انداز روستاها را نیز باعث شده است. با این در بافت و چشم
درصد خانوارهاي 63حال کشاورزي فعالیت اصلی بیش از 

).1393هاي میدانی، روستایی منطقه است (یافته
آماري پژوهش شامل زنان روستایی در سن فعالیت هجامع

اقتصادي در بخش سیمکان شهرستان جهرم است. 
تخاب روستاها، بر گیري، یعنی اننخست نمونهيهمرحل

اساس شناخت روستاهاي منطقه و آگاهی از جایگاه 
صورت گرفته هاآنفعالیت اقتصادي زنان در هرکدام از 

مسئوالن و يههاي بدست آمده از پرسشناماست. داده
مدیران محلی، مورد استفاده در این مرحله بوده است. با 

م (به دويهاي مقدماتی و تکمیل پرسشناماجراي مطالعه
عنوان ابزار اصلی مصاحبه با زنان روستایی نمونه و 

هم پایایی نفر30اي به حجم ها) در نمونهگردآوري داده
هاي اصلی پرسشنامه به کمک آلفاي کرونباخ مورد بخش

آزمون قرار گرفت و هم با آگاهی از واریانس متغیرهاي 
دوم ه، مرحلqو pپارامترهاي هاصلی و محاسب

گیري، یعنی انتخاب خانوارهاي نمونه، به کمک نمونه
نفر صورت گرفت. ترکیب و 260فرمول کوکران و به حجم 

در ،1و به شرح جدول ها، با انتساب متناسب توزیع نمونه
روستاي مورد مطالعه صورت گرفته است.9بین 

موقعیت جغرافیایی منطقه و روستاهاي مورد مطالعه-1نقشه
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ترکیب نمونه در روستاهاي منتخب-1ل جدو

روستاهايهستاند
منتخب

سهم
نمونهسهممنتخبروستاهايهستاندنمونهسهممنتخبروستاهايهستاندنمونه

پل
به باال

پل57آرجویه
پایینبه

15زاغ
پرپشت

51بهجان
20شت باالرمج23لیالکُک28َکراده
10بادنجان25شاغون31مزکان

260جمع کل

يههاي اقتصادي توسط زنان روستایی جامعـ انجام فعالیت
بـوده اسـت. بـه لحـاظ     تحقیقهمتغیر وابستمورد مطالعه، 

میـزان پـرداختن و مشـارکت زنـان     این متغیر به مفهومی،
ی اشـاره  مختلفـ اقتصـادي  هـاي  فعالیتانجام روستایی در 

دارد که به نحوي موجب تقویت اقتصاد خانوار خواهد بـود،  
ـ   ویـژه در  ه چه از طریق تأمین بخشی از نیروي کـار الزم ب

هاي زراعی و چه از طریق کسب درآمد مستقیم. به فعالیت
گویه در رابطه با سه 23این مقیاس شامللحاظ عملیاتی،

هـا و مشـاغل   هـاي کشـاورزي، حرفـه   دستۀ کلی از فعالیت
کـه بـا   بـوده هـاي خـدماتی   و فعالیـت یزراعـ یرغتولیدي 

لـب طیفـی   اهاي آنان در قپاسخپرسشگري از افراد نمونه و
بـه میـزان خیلـی زیـاد     «تـا  » فعالیتی ندارم«قسمتی از 5

هـاي  سـنجیده شـده اسـت. گویـه    ویارزیاب»فعالیت دارم
هـاي مربـوط بـه    مواردي مانند انواع فعالیـت شاملمربوطه

سازي، کاشت، داشت و برداشت محصـوالت زراعـی و   آماده
هاي زراعـی)،  باغی، نگهداري و پرورش دام و طیور (فعالیت

غال (مشاغل و ذبافی، تولیدات و صنایع دستی و تولید قالی
داري و فروشندگی و مغازه) و یزراعیرغهاي تولیديِ حرفه

هاي خدماتی) بوده است. در مشاغل مختلف اداري (فعالیت
هـاي  نظر گرفتن ایـن مـوارد بـه عنـوان مصـادیق فعالیـت      

در هــاآناقتصــادي زنــان روســتایی منطقــه و گنجانیــدن 
اي بوده است کـه  اولیهيهپرسشنامه، بر اساس نتایج مطالع

اي و مـدیران محلـی   منطقـه با نظرسـنجی از کارشناسـان  
روستاهاي منطقه، براي شناخت و انتخاب روستاهاي نمونه 

آگاهی از چندوچون اقتصاد روستاهاي منطقـه انجـام شـده    و 
است.

نیز، به عنوان عوامل مختلف متغیرهاي مستقل تحقیق
تأثیرگذار بر متغیر وابسته، بر اساس منابع مرتبط مرور شده و 

، شامل اشاره شدهيهاولیيهلعمطاهاي همچنین یافته
مواردي همچون عوامل مختلف محیطی و جغرافیایی، عوامل 

هاي درآمدي و امل و انگیزهفرهنگی و خانوادگی، عو

هاي هاي آن، عوامل نهادي و سازمانی و سیاستزمینه
هاي درونی افراد حمایتی، آموزش و عوامل فردي و انگیزه

هرکدام از طریق چندین گویه براي ها نیزاند. این سازهبوده
، به کمک طیف لیکرت مورد پاسخگویانارزیابی نظر و نگرش 
روایی ابزار حصول به این ترتیب،اند.سنجش قرار گرفته

محتوایی و صوري بوده و پایایی يهها به گونگردآوري داده
هاي حاصل آن نیز با اجراي آزمون آلفاي کرونباخ بر روي داده

جدول مورد ارزیابی قرار گرفته است.مطالعه راهنمااز اجراي 
ترکیب و نتایج سنجش اعتبار میزان آلفاي کرونباخ، ، 2

دهد.را نشان میپژوهشهاي وابسته و مستقل مقیاس
ها و بحثیافته

هـاي نمونـه نشـان داد میـانگین سـنی      توصیف آماري ویژگی
سـال  61تـا  14اي از سال با دامنـه 5/32نمونۀ مورد مطالعه، 

نفــر 204درصــد) مجـرد و  5/21نفــر آنـان ( 56بـوده اسـت.   
درصد آنـان  3/12درصد) متأهل بودند. به لحاظ سواد، 5/78(

5/53درصد ابتدایی، بیشـترین میـزان معـادل    2/24سواد، بی
درصـد در سـطح   10درصد در سطح راهنمایی و دیپلم و تنها 

انـد. بـاالترین درصـد مشـاغل سرپرسـتان      باالتر از دیپلم بـوده 
5/50خانوارهــاي نمونــه، بــه ترتیــب کشــاورزي و دامــداري ( 

درصد) بـوده  6/39درصد) و پس از آن تولید ذغال و کارگري (
نفـر  191جمـوع  است. در رابطه با خود زنان پاسخگو نیز در م

هـایی در اقتصـاد خـانوار خـود     درصد) با انجام فعالیـت 5/73(
داري ها، در کنـار خانـه  آفرینیاند. این نقشسهم و نقش داشته

بـافی و تولیـد ذغـال و در    و عالوه بـر آن بـوده و عمـدتاً قـالی    
مواردي نیز مشاغل اداري بوده است.

هـاي تحقیـق   هاي توصیفی به توصـیف متغیر یافتهيهدر ادام
متغیر وابسته (نقش و مشـارکت زنـان روسـتایی    پرداخته شد.
هــاي فعالیــت«يهاي اقتصــادي)، در ســه حــوزهــدر فعالیــت
یـر غهـاي تولیـدي   صنایع دستی و دیگر حرفـه «، »کشاورزي

سنجیده شده است. چنانکـه  » هاي خدماتیفعالیت«و » یزراع
3هـاي آن در جـدول   نتایج توصیف آماري این متغیر و مؤلفـه 
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هـا در مجمـوع بـا میـانگین     آفرینـی دهد، این نقـش نشان می
طیـف لیکـرت اسـتفاده    يهتر از مقدار میان، بسیار پایین51/1

ن ) بوده و کمترین میـزان آ 3(برابر با هاآنشده براي سنجش 
هاي خـدماتی بـوده اسـت. بـا توجـه بـه       نیز مربوط به فعالیت

هـاي  ها، مبادرت زنان بـه فعالیـت  مقادیر انحراف معیار فعالیت
)، از پراکنــدگی 81/1کشــاورزي، عــالوه بــر میــانگین پــایین (

هاي دیگر برخـوردار بـوده اسـت.    بیشتري نیز نسبت به فعالیت
کشـاورزي در  يهوسعهاي زیاد رونق و تتفاوتیلبه دلاین امر 

اسـت.  هـا آنمیان روستاهاي منطقه در اثر تنـوع جغرافیـایی   
يههاي اخیر و کاهش منابع آب، سطح کلی توسـع خشکسالی

کشاورزي در منطقه را تنـزل داده اسـت. توصـیف متغیرهـاي     
مستقل نیز بیانگر وضعیت ضـعیف و نـامطلوب همـۀ عـواملی     

سـهم و نقـش زنـان    توانند کمیت و کیفیتاست که بالقوه می
تــرین نــامطلوبهــاي اقتصــادي را ارتقــا بخشــند.در فعالیــت

وضــعیت نیــز در ایــن میــان مربــوط بــه بســترهاي نهــادي و  

حمایتی بوده که حاکی از فقـدان ایـن بسـترها و    هايیاستس
هـا یـا بـه عبـارتی     بهترین وضعیتها در منطقه است.سیاست

بسترهاي محیطـی  ها نیز مربوط به عوامل وبیشترین مساعدت
، کمتـر از حـد   81/2با میانگین و خانوادگی بوده که همچنان، 

هـاي زنـان   آفرینـی متوسط براي گسـترش و کارآمـدي نقـش   
اند.مهیا بودهیشانخانوارهاروستایی منطقه در اقتصاد 

آفرینـی زنـان   در این قسمت به ارزیابی میـزان و سـطح نقـش   
هـاي اقتصـادي   مـورد مطالعـه در فعالیـت   يهروستایی منطقـ 

جداگانـۀ  يآمارهاي، نتایج مقایسه4خواهیم پرداخت. جدول 
)، 3سطح متوسط (برابر بـا  هاي اقتصادي زنان را با سهفعالیت

)، بـه کمـک آزمـون    1) و بسیار پایین (برابر با 2پایین (برابر با 
کـه  tن اسـتفاده از آزمـو  یلبه دلدهد. نشان میtاي نمونهتک

، بــا هــاي کوچــک آمــاري داراي اعتبــار اســتتنهــا در نمونــه
ها نمونـه  سـطح روسـتا  سازي متغیرها، این ارزیـابی در  خالصه

)9=n.صورت گرفته است (

آزمون اولیهبر اساس هاآنگیري و سنجش اعتبار ابزار اندازهپژوهشمتغیرهاي -2جدول 

ترکیب و اعتبار مقیاسنقشمتغیر
آلفاي کرونباخترکیب مقیاسهازیر مقیاس

مشـــارکت و نقـــش زنـــان 
ــت ــاي روســتایی در فعالی ه

اقتصادي
وابسته

86/0گویه13هاي کشاورزيفعالیت
63/0گویه5زراعیهاي تولیدي غیرحرفه

74/0گویه5هاي خدماتیفعالیت

ــر    ــؤثر بــ ــل مــ عوامــ
ــت ــاي فعالی ــاده ياقتص

زنان روستایی
مستقل

76/0گویه23عوامل محیطی
76/0گویه4عوامل فرهنگی و خانوادگی

74/0گویه7هاي آنعوامل درآمدي و زمینه
72/0گویه10عوامل نهادي، حمایتی

84/0گویه11عوامل آموزشی
83/0گویه9هاي درونیعوامل فردي و انگیزه

معرفی و توصیف آماري متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق-3جدول 

ترکیب و توصیف مقیاسهامقیاسزیرنقشمتغیر
انحراف معیارمیانگینهاگویه

وابستههاي اقتصاديفعالیت
1381/162/0هاي تولیدي کشاورزيفعالیت

551/150/0يکشاورزیرغهاي تولیدي پیشه
507/126/0هاي خدماتیفعالیت

2353/152/0هامجموع فعالیت

ــر   ــؤثر ب ــل م ــام عوام انج
مستقلهاي اقتصاديفعالیت

481/283/0عوامل محیطی
781/265/0عوامل فرهنگی و خانوادگی

1069/256/0هاي آنعوامل درآمدي و زمینه
1156/135/0عوامل نهادي، حمایتی

931/271/0عوامل آموزشی
1479/255/0هاي درونیعوامل فردي و انگیزه
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زنان در جامعه روستایی مورد مطالعههاي اقتصاديفعالیتارزیابی وضعیت و سطح -4جدول 

معیار ومیانگینمتغیر
سطح مقایسه

اختالف
tهآمارمیانگین

هدرج
آزادي

سطح
ارزیابی نهاییداريیمعن

هايفعالیت
53/1اقتصادي

تر از حد متوسطضعیف800/0- 8/33- 47/1(متوسط)3
تر از حد پایینضعیف800/0- 8/10- 47/0(پایین)2

باالتر از حد بسیار پایین800/0+2/12+53/0(بسیار پایین)1

هـاي اقتصـادي   انجـام فعالیـت  کهحاکی از آن است نتایج
توسط زنان روستایی بخش سیمکان در سطح بسیار پایین 

نظرسنجی يهمیدانی اولیيههاي مطالعمطابق یافتهاست. 
هــاي اقتصــادي فعالیــتاز کارشناســان و مــدیران محلــی،

از و بــودهارتبــاط تنگاتنــگ بــا کشــاورزي ايراروســتاها د
هـاي  پذیري زنان روستایی در زمینـه بیشترین نقشدیرباز 

آوري محصوالت زراعی و کارهاي جنبـی آن  زراعت و جمع
کـاهش بخـش سـیمکان   هـاي اخیـر   طی سـال است.دهبو

را تجربـه  کشاورزي هاي سطحی در بخشمنابع آبشدید
در ایـن  زراعـت  ویژه با توجه به اینکـه  ه نموده و این امر، ب

پـذیري  نقـش ، گیـرد صورت میسنتیهايمنطقه به شیوه
کـرده دستخوش تغییر راها در انجام فعالیتروستاییزنان 
هـاي صـنعتی و خـدماتی    در خصوص انجام فعالیـت است.

روستاها،يههاي توسعها و پارادیمگذشته از سیاستگذاري
تــراکم و جمعیــت زیــاد منــاطق روســتایی نیــز بســترهاي 

هـا  گونـه فعالیـت  انجام ایـن گیري و تري براي شکلمناسب
جمعیتـی) و  انـدامی (کـم  کوچـک بنابراینآورند،بوجود می

پراکنــدگی جغرافیــایی روســتاهاي منطقــه نیــز بــه شــکل 
پذیري زنان ویژه نقشه نگرفتن این بسترها کمک کرده و ب

پذیرتر کرده است.ها را آسیبگونه فعالیتدر انجام این
هـاي مختلـف   زوجی سـطح فعالیـت  هايهمچنین مقایسه

گویاي آن است کـه سـطح   ، 5اقتصادي زنان، طبق جدول 
هـا در رابطـه بـا مشـاغل خـدماتی      بسیار پایین این فعالیت
هاي دو گروه دیگـر  داري با فعالیتغیرتولیدي تفاوت معنی

هــاي تولیــدي غیــر اقتصــادي، یعنــی کشــاورزي و پیشــه
بافی و تولیـد ذغـال بـاغی) دارد، در    کشاورزي (عمدتاً قالی

قـدري برتـر از گـروه    تـر و  سطحکه دو گروه اخیر همحالی
داري با هم ندارند.نخست بوده و تفاوت معنی

تـرین قسـمت بحـث، بـه بررسـی      در ادامه، به عنوان اصلی
هاي اقتصادي زنان روستایی به  عوامل مؤثر بر ایفاي نقش

تحلیـل رگرسـیون و   . پـردازیم کمک تحلیل رگرسیون مـی 
هاي رگرسیونی به منظور بررسی و شناختبکارگیري مدل

متغیرهاي مؤثر (مثبت و منفـی) و مقایسـۀ سـهم و نقـش     
در تبیین واریانس یـک متغیـر وابسـته، مسـتلزم آن     هاآن

صـورت متغیـري واحـد و در    بـه هـا آناست که هرکدام از 
اي در دسـترس باشـند (امینـی و    مقیاسی حـداقل فاصـله  

ــد،  ــابراین، همــ1394برومن ــاي وابســته و يه). بن متغیره
هـاي  گیـري گویـه  اده، از طریق میانگینمستقل مورد استف

اي مورد نظـر نیـز   اند و ارزیابی رابطهمربوطه به دست آمده
شـده  نجـام گام ابهرگرسیون چندگانه با روش گامبه کمک 

یا R)، 6خالصۀ مدل رگرسیون (جدول مطابق نتایج است. 
و بیـانگر  714/0ضریب همبستگی متغیرهاي تحقیق برابر 

بـاال و اثرگـذاري متغیرهـاي مسـتقل بـر      وجود همبستگی
Rضـریب تعیـین (  همچنـین متغیر وابسـته بـوده اسـت.   

Square ( ن است کـه آو بازگو کننده509/0برابر مدل نیز
مـدل،  يهگیـري شـد  مجموعه متغیرهاي گزینش و انـدازه 

درصـد از واریـانس متغیـر    51قادر به تبیـین نزدیـک بـه    
ان روسـتایی منطقـه)   اقتصادي زنوابسته (نقش و مشارکت 

.اندبوده
ــایج  ــانس مــدل رگرســیون  نت و 7جــدولدر تحلیــل واری

دار تـر بـودن معنـی   نیز بیانگر بزرگFآماره دار شدن معنی
بخش قابل تبیـین واریـانس متغیـر وابسـته توسـط مـدل       

يهمانـده و تبیـین نشـد   رگرسیونی نسبت به واریانس باقی
نــابراین، بآن، بـه کمـک متغیرهـاي مســتقل مـدل اسـت.     

داري در نقـش معنـی  یکـی از متغیرهـاي مسـتقل   حداقل
تبیین متغیر وابسته داشته است.

متغیرهـاي  دار، نتایج آزمون آماري ضرایب معنـی 8جدول 
. بـر ایـن   دهـد مستقل در تحلیـل رگرسـیون را نشـان مـی    

پذیري دار بر نقشاساس، تنها متغیرهاي داراي تأثیر معنی
با ضریب محیطیروستایی، عوامل و شرایطاقتصادي زنان 
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و پس از 516/0یا وزن استاندارد شده (ضریب همبستگی) 
با ضریب هاي درآمديآن، وضعیت درآمدي خانوار و انگیزه

خطـی  نتـایج آزمـون هـم   اند.بوده329/0ي استاندارد شده
) نیز، چنانکه مقادیر شاخص multi-collinearityچندگانه (

دهنـد،  ) در ستون آخر جدول نشان مـی toleranceتحمل (
باشـد.  خطی بین این متغیرها مـی بیانگر عدم وجود اثر هم

بیـانگر ،هر متغیر مستقل مـدل رگرسـیونی  تحمليهمارآ
اســت کــه بــه وســیله آن متغیــرنســبتی از واریــانس کــل
شود. بنابراین، هرچه مقدار این یمتغیرهاي دیگر تبیین نم

فر تا یک متغیر است، بـه یـک   ي صکه در محدودهشاخص
تر باشد مطلوبیت بیشتر متغیر براي مـدل را نشـان   نزدیک

يهدهندنشاننیز 1/0هاي تحمل کمتر ازارزشدهد و می
بـراي  هـا آنو نامطلوبیـت  هـا خطی چندگانه بین متغیرهم

.استتحلیل 

پـذیري و  امکـان ماننـد هرچه بسترهاي محیطـی،  بنابراین، 
هاي زمینی وهوایی، نزدیکفعالیت، شرایط آبدسترسی به 

بــوده، انجــام مهیــاتر، و عــدم پراکنــدگی آنــانکشــاورزي
هاي اقتصادي توسط زنان هـم بیشـتر بـوده اسـت.     فعالیت

رغبت به انجام فعالیـت در جهـت کسـب درآمـد     همچنین 
، دلیل وجود رابطـه  سطح درآمدي خانوارباال بردنبیشتر و 

هـاي درآمـدي   اقتصـادي و انگیـزه  هـاي  انجام فعالیتبین 
است. این عامل، خواه در جهـت افـزایش درآمـد خـانوار و     
ــام     ــر انج ــی ب ــی، دلیل ــد شخص ــب درآم ــراي کس ــواه ب خ

تـوان گفـت   مـی باشـد. بنـابراین  هاي اقتصادي مـی فعالیت
پـذیري در نقـش مـؤثر کمک به اقتصاد خـانواده از عوامـل  

.باشداقتصادي زنان می
ضـرایب و  داراي یافتـه بـه مـدل و   نمتغیرهاي مستقل راه

9جـدول دار بـر متغیـر وابسـته نیـز در     یمعنتأثیرات غیر 
، امـا ضـریب   داریمعنـ یرغگرچه ضعیف و اند.گزارش شده

با میانگینی خیلی کمتـر از حـد   منفی براي متغیر آموزش
ن اسـت کـه   آبیـانگر  ، هـاي آن متوسط و با توجه به مؤلفـه 

ــان متخصــص جهــت آمــو  ، برگــزار نشــدن زشکمبــود زن
اي، کیفیـت پـایین   زشـی حرفـه  هـاي آمو هـا و دوره کالس
هاي برگـزار شـده، مشـارکت نکـردن و نارضـایتی از      کالس
هاي ها، از جمله عوامل بازدارنده در ایفاي مؤثر نقشکالس

با اینکه آموزش از ارکان ی، به عبارتاقتصادي زنان هستند. 
ــع    ــالی جوام ــرفت و تع ــت پیش ــی در جه ــانی و اساس انس

زنان روسـتایی بخـش   ،دستیابی به توسعه همه جانبه است
ــن  ــســیمکان از ای ــدهمحــرومو ضــرورت ت موهب ــدمان .ان

گیـري  سختی کار و عدم نتیجـه ،یريرقابت ناپذهمچنین، 
هاي انگیزشی و فـردي  مناسب از فعالیت نیز از جمله مؤلفه

اقتصـادي  هـاي فعالیـت ي ناکارآمـد مؤثر در سطح پایین و 
.اندان بودهزن

هـاي  اي (دمـوگرافی و ویژگـی  ارزیابی تأثیر عوامـل زمینـه  
ــت -اقتصــادي ــر فعالی ــاعی) ب ــان  اجتم ــاي اقتصــادي زن ه

روستایی، آخرین تحلیل و بحث انجام شده است. عالوه بـر  
هاي اقتصادي زنان متغیرهاي مستقل تحقیق که بر فعالیت

ن اي همچـو روستایی تأثیر اساسـی دارنـد، عوامـل زمینـه    
هاي دموگرافیکی مانند سن، وضعیت تأهل، سـواد و  ویژگی

ــادي ــاه اقتص ــر   -جایگ ــز ب ــانوار نی ــخص و خ ــاعی ش اجتم
هاي اقتصـادي،  پذیري زنان روستایی در انجام فعالیتنقش

خالی از تأثیر نیسـت. در همـین راسـتا و بـراي شناسـایی      
با هاي اقتصادي زنان روستایی،نقش این عوامل در فعالیت

هاي به دست آمده بـراي شناسـایی و کشـف    دادهتوجه به
ــر     ــر متغی ــا ه ــب ب ــاط، متناس ــتگی و ارتب ــن همبس از ای

ــون ــاي آزم ــون  tه ــرایب همبســتگی و آزم ــه F، ض (تجزی
استفاده شـده  Duncanآزمون آن پسبه دنبالواریانس) و

است.
همبســتگی متغیــر وابســته بــا برخــی ، آزمــون10جــدول 

رابطـه  نتایج، بر اساس کند. میاي را بیانهاي زمینهمتغیر
توسـط  انجام فعالیـت اقتصـادي  ي بینداریمستقیم و معن

وجود داشـته، بـدین معنـی کـه     سن آنانزنان روستایی و 
تر تمایل (یـا در مـواردي الـزام) بیشـتري بـراي      زنان مسن

نـد و بـا توجـه بـه     داراقتصـادي  هـاي فعالیـت پرداختن به 
تـر  هـا، افـراد جـوان   ي اندك ایـن فعالیـت  وري و فایدهبهره

وضـعیت درآمـدي   دهنـد. نشان نمـی آنچندان رغبتی به 
هـاي زراعـی بیشـتر نیـز     بهتر خانوار و برخورداري از زمین

انـد. دار بـا متغیـر وابسـته داشـته    ي مثبـت و معنـی  رابطه
اقتصـادي  –اعی هاي اجتمکلی بین ویژگیطوربهبنابراین 
داري وجـود دارد.  هاي اقتصادي زنان روابط معنیو فعالیت

هـاي  داري با انجام فعالیـت بعد خانوار افراد اما رابطه معنی
اقتصادي آنان نداشته است.

طـور بـه هـاي اقتصـادي،   سـواد بـا انجـام فعالیـت    يهرابط
آن سـنجیده  يگانـه هـاي سـه  تر و به تفکیک مؤلفـه جزئی

دار بـوده و  این رابطه، در مجموع منفی و معنـی شده است. 
ــه    ــاالتر ب ــا ســطح ســواد ب ــانِ ب تمایــل و رغبــت کمتــر زن

ي منفـی  دهد. این رابطـه هاي اقتصادي را نشان میفعالیت
59یژه در رابطه با کارهاي کشاورزي شدیدتر (بـیش از  وبه
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درصد) بوده و اگر نتایج پیشین را هم در نظر آوریم، بیانگر 
-آن دسته از زنان روستایی در انجـام فعالیـت  که آن است

از سن بیشـتر و  زمانهمهاي کشاورزي مشارکت دارند که 
سطح سواد کمتري برخوردار هستند. با توجـه بـه سـاختار    
نیروي انسانی شاغل در بخش کشاورزي و رابطۀ کلی بـین  

رشـد  جمعیت و اشتغال زراعی، به ویژه در کشـورهاي کـم  
نتیجـه، شـاید بـا شـدتی کمتـر، امـا در       جهان سومی، این 
کلی از جملـه علـل   طوربهصادق بوده و رابطه با مردان هم

نیـافتگیِ کشـاورزي ایـن جوامـع     وري پایین و توسـعه بهره
ي مثبـت پـرداختن بـه    داري رابطـه است. در مقابل، معنی

هاي خدماتی و سطح سواد زنان (گرچـه بـا شـدتی    فعالیت
رونـد  درصـد)، 29و در حـدود  کمتر از نصف مورد پیشین 

تمایل و مبادرت به مشاغل خدماتی غیر تولیدي روبه رشد
هـاي  گریز از کارهاي کشـاورزي در میـان نسـل   زمانهمو 

دهـد. تر) زنان روستایی را نشان میباسوادتر (و اغلب جوان
این واقعیت نیز تنها اختصاص به زنان نداشـته و برآمـده از   

-یگــري در پیکــرة اقتصــاديرونــد دگرگــونی ســاختاري د
اجتماعی و به ویژه کارکردهاي جوامـع روسـتایی در دوران   

ي دار نشـدن رابطـه  اسـت. معنـی  روي پیشحاضر و آینده
ي بـا شـدتی نزدیـک بـه     کشاورزیرغسواد با مشاغل دیگر 

سواد، مبادرت داشتن (یا نداشتن) یکسان افراد بیهمصفر 
کند که با توجه را بیان میها به این پیشهسواد و باسوادکم

.رسدها قابل توجیه به نظر میبه تنوع این فعالیت
ي بـین تأهـل و   ي جزئیات آماري، بررسی رابطهارائهبدون 
tهاي مختلف اقتصادي زنان به کمـک آزمـون   پذیرينقش

هـاي کشـاورزي در   داري بیشتر فعالیـت هم حاکی از معنی
د بـوده اسـت. ایـن    میان زنان متأهل نسبت به افـراد مجـر  

نتیجه نیز با نتایج قبلی در رابطه با سن و سواد همخـوان و  
گفتـه اسـت.  بیانگر دیگري از همان روند و راسـتاي پـیش  

همچنین، ارزیابی آماري تأثیر شـغل سرپرسـت خـانوار بـر     
یــرغهـاي  هـاي اقتصــادي کشـاورزي، پیشـه   پـذیري نقـش 

ن بـه کمـک آزمـو   نیـز  هـاي خـدماتی   ي و فعالیتکشاورز
آزمـون  ي آن پس) و در ادامهANOVAي واریانس (تجزیه

Duncan    ،بـه  اشـاره یبـ صورت گرفت. در ایـن مـورد نیـز
دارتـر  جزئیات آماري، نتایج حاکی از انجام بیشـتر و معنـی  

هاي کشاورزي توسـط آن دسـته از زنـانی بـود کـه      فعالیت
انـد و در  دار بـوده خود سرپرسـت خـانوار و در اصـل خانـه    

تـر، توسـط   دارهاي خدماتی بیشـتر و معنـی  مقابل، فعالیت

یز نهاآنگرفته که شغل سرپرستان خانوار زنانی صورت می
گونه روابط یناي و کارمندي بوده است. به این ترتیب، ادار

هـا نیـز بیـانگر بـروز و کـارکرد نـوعی از تحـوالت        و تفاوت
کلــی طــوربــههــاي اجتمــاعی و ســاختاري در قشــربندي

ي اسـتقرایی و  شناسی روستاهاي منطقه (و به گونـه جامعه
، پـس از نـیم قـرن    با مسـامحه، جوامـع روسـتایی کشـور)    

ي اصالحات ارضی و سپري شدن نزدیـک بـه چهـار    تجربه
ي انقالب، در دوران حاضر است.دهه از تجربه

ها و پیشـنهادهاي ایـن   در مقایسه و مطابقت نسبی با یافته
)، نیـز در مطالعـۀ خـود بـر نقـش و      1392مطالعه، منفرد (

-تأثیر آگاهی زنـان روسـتایی از وضـعیت و حقـوق فـردي     
اقتصادي خود در موفقیـت  اجتماعی و-خانوادگی، فرهنگی

و دستیابی آنان به موقعیت و جایگاه مطلوب و شایسـته در  
ــه و در     ــتان پرداخت ــتان دشتس ــتایی شهرس ــۀ روس جامع

گیري نهایی، سـواد، درآمـد، دسترسـی بـه رسـانه و      نتیجه
ي آموزش را متغیرهاي تأثیرگذار بر این آگاهی و در نتیجه

بخـش مهـم از   هـاي ایـن   آن به فعلیت درآمـدن پتانسـیل  
ــه ــهجامع ــورد مطالع ــوده اســت.  ي م ــابی نم ــود ارزی ي خ

ي حاضـر،  همچنین، در تطـابق نسـبی دیگـري بـا مطالعـه     
هـا و  هاي مردمی زنان، تعـاونی گسترش و حمایت از تشکل

هـاي  هاي یـاریگر، تأسـیس مراکـز و تشـکیل کـالس     گروه
ي مـذکور بـراي افـزایش    آموزشی، از پیشنهادهاي مطالعـه 

ن روستایی و ارتقـاي جایگـاه آنـان بـوده اسـت.      آگاهی زنا
تحصیالت به عنوان یک ویژگی شخصیتی و ارتباط مؤثر بـا  
مروج به عنوان عـاملی نهـادي، از جملـه متغیرهـاي داراي     

ي ي پیشرفت در نتیجـه دار با انگیزهي مثبت و معنیرابطه
)، در رابطـه بـا   1392یدي و همکـاران ( ملک سعي مطالعه
ــانجامعــه ــارآفرین روســتایی شهرســتان  ي زن ــق و ک موف

ي اند. پرداخـت نظـري و ژرف بـه مقولـه    مرودشت نیز بوده
بسیار مهم نهاد و نهادسازي، بـراي ارتقـاي کمـی و کیفـی     

هاي اقتصادي زنان روستایی و محقق ساختن و پذیرينقش
هـاي  ، در قالـب سـازمان  هـا آنهـاي  مندي از پتانسیلبهره

یــا و همکــاران نیقلــي العــهغیردولتــی محلــی، مــورد مط
ي نهایی این مطالعـه هـم بـر    ) نیز بوده و در نتیجه1390(

سازي و سازي، ظرفیتیکردهایی مانند آگاهرونقش اساسی 
توانمندسازي زنـان روسـتایی کشـاورز بـراي منظـور فـوق       

تأکید شده است.
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آزادي
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سطح
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001/0015/0988/0هاي درونیو انگیزهفرديهاي ویژگی

ايضرایب همبستگی بین فعالیت اقتصادي زنان روستایی و متغیرهاي زمینه-10جدول 

حجممتغیرهاي مستقل و وابسته
نمونه

ضریب
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248244/000/0میزان زمین زراعی

سطح
سواد

هاي کشاورزيفعالیت

260

592/0 -00/0
32/0-062/0يکشاورزیرغهاي حرفه

288/000/0هاي خدماتیفعالیت
00/0- 535/0هاي اقتصاديمجموع فعالیت
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
بررسی نقش و جایگـاه زنـان روسـتایی    حاضر بهيهمطالع

هـاي  فعالیـت يهبخش سیمکان شهرستان جهرم در توسع
تـرین  اقتصادي و عوامل مؤثر بر آن پرداختـه اسـت. اصـلی   

فعالیت اقتصادي در بخش سیمکان با محوریـت کشـاورزي   
گرفته بـر اقتصادي شکل–با توجه به تنوع اجتماعی است. 

هاي جغرافیایی و تأثیرپذیري زنـان روسـتایی   اساس محیط
هـاي اقتصـادي و توسـعه    از این عوامـل در انجـام فعالیـت   

آیـد.  اقتصادي، در نقش آنان تنوع و گوناگونی به وجود مـی 
بیشترین فعالیت اقتصـادي زنـان روسـتایی بـه ترتیـب در      

هاي کشاورزي، صنایع روستایی و خدمات است ولـی  حوزه
حال از آموزش چندانی برخوردار نیستند و بیشـتر  در عین 
صـورت  هاي اقتصادي در جهت کسب درآمـد را بـه  فعالیت

اند.سنتی فرا گرفته
هـاي اسـتنباطی   بر اساس نتایج به دسـت آمـده از تحلیـل   

مشخص شد که زنان روستایی بخش سیمکان با توجـه بـه   
دهند نقـش بسـزایی در   هاي اقتصادي که انجام میفعالیت

سب درآمـد و توسـعه اقتصـادي خـانوار و روسـتا دارنـد.       ک
هاي کشاورزي و هاي گوناگون فعالیتحضور زنان در عرصه

هـا  ها در باغات مرکبـات و تاکسـتان  اي از فعالیتانجام پاره
صورت کارگران فصلی بیانگر نقش غیرقابل انکار آنـان در  به

یط هاي اقتصادي است. همچنین به دلیل شراانجام فعالیت
طبیعی (کاهش منابع آب کشاورزي)، اجتماعی و فرهنگـی  

پذیري زنان روند فرسایشی بـه خـود گرفتـه و نقـش     نقش
کـم اسـت. انجـام    هاي عمـده فعالیـت بسـیار   آنان در گروه

هاي اقتصادي زنان روستایی نمونه مورد مطالعـه در  فعالیت
هـاي طبیعـی و   هاي خاص هست و با توجه به ویژگیمؤلفه

روستاها متفاوت اسـت و ایـن خـود باعـث کـاهش      انسانی 
هاي اقتصادي شده است.میانگین فعالیت در کل فعالیت

هـاي اقتصـادي زنـان    از عوامل تأثیرگذار در انجام فعالیـت 
دهـد  ی عوامل محیطی و درآمدي است و نشان مـی یروستا

که هرچه بسترهاي محیطی مناسـب باشـد گـرایش زنـان     
شـود.  مـی بیشـتر فعالیـت اقتصـادي  روستایی نیز به انجام 

هــاي زنــان مهمتــرین عوامــل بازدارنــده در انجــام فعالیــت
وش سیمکان، ضعف آموزش و فقدان سـاز  روستایی در بخ

مناسب و فراهم نبودن بسـترهاي نهـادي   کارهاي آموزشی
هاي دموگرافیکی فـردي نقـش   کننده است. ویژگیحمایت

بخـش سـیمکان   پذیري زنان روستاییتأثیرگذاري در نقش
تــوان بــه ســن، دارد و از عوامــل مهــم در ایــن زمینــه مــی

وضعیت تأهل و سطح سواد آنان اشاره کرد، این عوامل هم 
گرایش به انجام فعالیت درنقش بازدارنده و هم نقش مؤثر 

اقتصادي –هاي اجتماعی دارند. همچنین ویژگیاقتصادي 
در نـوع فعالیـت و نقـش داشـتن در انجـام آن      نیـز خانوار

تأثیرگذار بود.
هاي به عمل آمـده، برخـی   در راستاي نتایج مطالعه و بحث

پیشنهادهاي راهبردي براي اثربخشـی و بهبـود وضـعیت و    
مــورد مطالعــه در   يهجایگــاه زنــان روســتایی منطقــ   

شناسـایی  چنین برشمرد: توانهاي اقتصادي را میفعالیت
هـاي اقتصـادي انجـام    انواع و ابعاد پنهان و آشـکار فعالیـت  

شده توسط زنان روستایی توسط مـدیران محلـی و تـالش    
توسـط زنـان امـور کمسیونبراي ساماندهی آنان، تشکیل

و رسـیدگی  هـا نیازمنديبخشداري منطقه براي شناسایی
منظـور بـه اسـتانداري باتعامل،روستاییزنانمشکالتبه

زنـان جایگـاه ارتقـاي جهتموجودهايظرفیتازاستفاده
انـدازي  سـیمکان، ایجـاد و راه  بخـش عشـایري وروستایی
هاي آموزشـی، اجتمـاعی و اقتصـادي و شناسـایی     مجتمع

ها و آگـاهی  افراد آموزش دیده محلی و استفاده از پتانسیل
شناسـایی واطالعـاتی بانکآنان در بخش سیمکان، ایجاد

هـا دهیـاري اموروبخشداريتوسطمنطقهمتخصصزنان
آنـان هايتوانمنديازبهینهاستفادهوساماندهیجهتدر
ــالی  و  ــان ق ــاماندهی زن ــتان   س ــتاهاي دهس ــاف در روس ب

هسـتند. در منطقـه پایین که داراي بیشـترین تعـداد   بهپل
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An Analysis on the Role-Playing of Rural Women’s Economical Activities
and its Determinants: The Case of Simakan Rural District in Jahrom

County
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Abstract
Despite, rural women play an important role in their families’ economy, they are situated at an inferior place,
compared to the men. Based on the different human and natural contextual environments, their acts are variable
and strongly related to these environmental differentiations. The present study attempts to identify the role and
situation of rural women in the household’s economy and interpretation of its determinants in Simakan district of
Jahrom county, as a study area. The statistical population has contained total active rural women of the region.
Finally, 260 of them were randomly selected as statistical sample among the nine villages, assigned
proportionally. The needed data gathered by two types questionnaires (household village) via field operation.
Findings showed, the overall contribution of the women in economical activities is not noticeable, but it was
different towards the various kinds of activities. The only significant predictors in variance explanation of
dependent variable were the environmental properties and the households’ income situation with positive
coefficients. The other independent variables like cultural factors, institutional and supportive factors, training
and personal motivations were not statistically significant. In fact, there was no any institutional support for
organizing, conducting and actualizing the valuable economical and occupational potential of half of the regions’
population.
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