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 نقش مشاركتي زنان داراي تحصيالت عاليه
 (مطالعه موردي دهستان سردشت بهبهان)در توسعه اقتصادي 

 
 يمنطق يپاسخ يدمقبل از آن وارد فرهنگ توسعه شده است و از آن زمان مشاركت مر يدر حت1960از سال  ياصطالح مشاركت مردم - چكيده

بود. زنان كه نيمي از جمعيت  را تشكيل مي دهند غالباً از ديد سياست گذاران توسعه  ييتوسعه روستا نيياز باال به پا يبه شكست راهبرد ها
دارد. در  ييباال اريدر توسعه هر كشور است. افزايش آموزش بر مشاركت اقتصادي افراد اثر بس ياند. سواد از شاخص هاي مهم اقتصاد دهپنهان مان

 يدر دهه ها يعامل رشد اقتصاد نيرومندتريو در عصر حاضر سرمايه انساني، افزايش سطح تحصيالت ن نيمهم تر التيسطح اقتصاد كالن، تحص
پژوهش كل  نيا يشد. جامعه آمار يو با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآور يدانيو م ،يپژوهش از روش كتابخانه ا نيا يها ادهگذشته است. د

 هي(در دسترس) انتخاب شدند، تجزيتصادف يسهم يريگ¬روش نمونه ق،ينفر) و از طر999فرمول كوكران(  قيزنان دهستان سردشت كه از طر
زنان   هيعال  التيجواب دهد آيا سطح تحص ريز يها¬دارد به پرسش يمستقل و انجام شده است و سع T يآمار آزمون قيداده ها از طر ليوتحل

بدست آمده نشان داده است كه زنان داراي تحصيالت عاليه در قياس با  جيساكنين دهستان سردشت موثر است؟ نتا يدر توسعه اقتصاد ييستارو
 زنان فاقد تحصيالت در اقتصاد سهم بيشتري دارند ولي متأسفانه حضور آنان در اجتماع به خاطر مسائل فرهنگي و... كم رنگ مي باشد.

 مشاركت، زنان، تحصيالت عاليه، توسعه اقتصادي، سردشت. -ها كليد واژه

 

0B1. مقدمه 
  1B امروزه ضرورت توسعه و تحول پويا، متوازن و پايا بويژه در

نواحي روستايي بيش از گذشته ضرورت مشاركت مردمي در 
 گيري را آشكار ساخته است؛ريزي و تصميمي سطوح برنامهكليه

شتر با مردم يهر چه ب يكينزد ند توسعه با هدفيها  در فرآدولت
ان در يتوسعه مشاركت روستائ يبرا ييهاافتن راهيدر صدد 

اداره  يها و به طور كليريگميها، تصميزيرها، برنامهيگذاراستيس
رابرت چمبرز و ديگران 1980در سال  ].1[اندامور جامعه برآمده

ها آوري دادهشروع به تالش براي تدبير ابعادگراي مردم به جمع
آوري اطالعات و شكلي راه سريع براي جمع ،در توسعه روستايي

كمك مجموعه اي  بهكه در آن روستايي فقير مي تواند  ،ازتوسعه
 اين  و از دستورات كار در كنترل پروژه هاي توسعه سهيم باشد.

روشي است براي فعال كردن مردم محلي (شهر و روستا) بيان 
نوان نيمي از جمعيت در امر زنان روستايي به ع ].2[شودمي

در جهان سوم از جمله ايران  ياجتماع - يتوسعه اقتصاد
مشاركت  چنداني ندارند، و اگر هم داشته باشند سازمان يافته 

 ييات و بافت جوامع روستاينيست، ليكن آنان  باتوجه به خصوص
 يهاو فرآورده يدات كشاورزياز تول يعيبخش وس يريو عشا

گيري نظام نوين آموزش و به تبع با شكل. دارند بر عهده ي رادام
اند و ها راه يافتهآن آموزش عالي، زنان  به مدارس و دانشگاه

هاي تاريخي را جبران كنند و اند بخشي از عقب ماندگيتوانسته
ي اقتصادي و اجتماعي كشور  موثر به سهم خود در فرايند توسعه

كه در بين اقشار مختلف اما هنوز اين مسئله وجود دارد ، باشند
جامعه چه قدر و تا چه حد زنان بخصوص زنان داراي تحصيالت 

هاي جنسيتي  و با توجه به اصل شايسته عالي به دور از تبعيض
ساالري به عنوان نيروي انساني متخصص و كارآمد در بخش هاي 

هاي شوند؟ و آيا با وجود نگرشمختلف كشور به كار گرفته مي
شه در افكار و فرهنگ آحاد ملت ما دارد، چطور جنسيتي كه ري
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ريزي براي سرنوشت خود و توانند در برنامهزنان اين مرز و بوم مي
مملكت سهيم بوده و حتي اميدوار باشند كه نيمي از آينده 

كنند؟ از اين اي هستند كه در آن زندگي ميسازان واقعي جامعه
الت  عاليه  يطح تحصآيا سكه   ر مواجه هستيمرو با اين سؤال زي

 دهستان سردشت موثر است؟ توسعه اقتصادي در  ييزنان روستا
زنان  باتوجه به اين در صورت بندي فرض تحقيق خواهيم داشت:

روستايي با تحصيالت عاليه در مقايسه  با زنان بدون تحصيالت 
  نقش بيشتري بر عهده دارند. عاليه، در توسعه روستايي

و سطح  توسعه اقتصاديبين  :يدر صورت بندي فرض فرع
 تحصيالت  زنان روستايي رابطه معناداري وجود دارد. 

 
 و مفاهيم تعاريف .2

  توسعه .2,1
واژه توسعه از قرن هفدهم ميالدي وارد زبان انگليسي شد و 

از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شد كه ابتدا  تقريباً
رفت. از گي به كار ميتوسط زيست شناسان به جاي فرايند ارگاني

شناسان و متخصصان علوم سياسي نيز توسعه ديدگاه جامعه
وجهي از نوسازي است كه موجب تأسيس نهادهاي اجتماعي و 

امروزه بسياري از كشورهاي جهان خواستار  ].3[شودسياسي مي
تا ي اين كشورها هاطرح . در بسياري ازندادستيابي به توسعه
ها به شد يا اين طرحدر نظر گرفته نمي زنانزماني دراز وضعيت 

-تر شدن وضعيت زنان ميشد كه به وخيماي اجرا ميگونه
مطالعات اخير صاحبنظران اجتماعي نشان داده است كه  انجاميد.

دستيابي به توسعه پايدار بدون مشاركت فعال زنان در تمامي 
 ستتصادي و اجتماعي امكانپذير نيعرصه ها اعم از خانوادگي، اق

و در پي آن، در بسياري از كشورهاي جهان سوم، راهبردهايي 
اين نكته است كه مشاركت براي مشاركت عملي زنان با تاكيد بر 

هاي هبه مفهوم بهره مندي از آنان از مزايا و نتايج برنام زنان صرفاً
هاي توسعه ها و طرحتوسعه نيست بلكه آنان بايد در اجراي برنامه

 ].4[داشته باشندمشاركت فعاالنه 
 اقتصادي توسعه .2,2

جايگزين 1970ي اي بود كه از دههتوسعه اقتصادي مقوله
عوامل ديگري هم به مقوله رشد  1980واژه رشد شد. تا دهه 

عبارت دانستند از اقتصادي افزوده شد و توسعه اقتصادي را 
زير به صورت يكپارچه صدد رسيدن به اهداف اي كه درمقوله
ره وري باالتر و افزايش توليد يا رشد توليد ناخالص به -1باشد.
اشتغال كه  -3توزيع عادالنه منافع توسعه بين افراد جامعه -2ملي

مشاركت مردم در طراحي و اجراي  -4هدف و وسيله توسعه باشد.
اعتماد به نفس كه مبارزه با عقده حقارت و تصميم به  -5توسعه

حفظ توازن بوم  -7استفاده از منابع ملي را شامل مي شود
 ].5[شناختي(اكولوژيك) 

 روستايي توسعه .2,3

از ديدگاه بانك جهاني، توسعه روستايي، راهبردي است كه به 
منظور بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي گروه خاصي از مردم 
يعني روستاييان فقير طراحي شده است. اين فرآيند شامل 

اطق روستايي در گسترش منافع در بين اقشاري است كه در من
با نگاهي به الگوها و رويكردهاي  ].6[پي كسب معاش هستند

توان مشاهده نمود كه عنصر مشاركت يكي از توسعه روستايي مي
هاي انتخابي در توسعه روستايي است. از ديدگاه ابوت گزينه

ي توسعه اقتصادي مشاركت اجتماعي در ادبيات توسعه در انگاره
ه است. وي به نقل از مارسدن و اوكلي علت مورد تفسير قرار گرفت

هاي بعد از جنگ آن را ناتواني الگوهاي اقتصادي قراردادي سال
          ].7[دداندر سودرساني به اكثريت مردم جهان مي

 ارزن و توسعه پايد .2,4
در طول تاريخ، مسئله زنان و مشكالت و عقب ماندگي تاريخي و 

ع مختلف به اشكال و صور گوناگون ها، در جواماعاده و حقوق آن
هاي زنانه با ظهور خويش، سعي در وجود داشته است. نهضت

هاي اند. ليكن به دليل وجود قدرتزدودن تفكرات غلط داشته
 سياسي و اقتصادي در دست مردان، جايگاه انساني زن در مسير 

تكاملي تاريخ بشريت نهادينه نشده است و نياز به توجهي ويژه 
المللي، توجه به نقش واقعي در مجامع بين 70ي از دهه دارد.

-رو، به دليل فقر حاكم بر جامعهاي يافت؛ از اينزنان اهميت ويژه
، ود كيفيت نقش زنان در روند توسعهي زنان و لزوم رشد و بهب

-گذاران كالن دولتي مجبور شدند برنامهريزان و سياستبرنامه
نقش مؤثر آنان را در فرآيند  و ،هايي اتخاذ كنند تا وضعيت زنان

اين نوع مشاركت به دنبال  ].8[توسعه مد نظر قرار دهند
توانمندسازي و فراهم كردن فرصت مساوي براي افراد در اموري 

هاي اقتصادي و توليدي ريزي و اجرا و نظارت بر پروژهچون برنامه
ا وري توليد و اقتصاد رتواند بهرهو برداشت منابعي است كه مي

در واقع مشاركت اقتصادي عبارت است از  ].1[بهبود بخشند
فرآيندي اثرگذار در توسعه روستايي كه منجر به تقسيم قدرت و 

هاي پايين جامعه به منابع كمياب و فراهم سازي فرصت براي رده
رسيدن همه  جوامع در همچنين  ].9[شود خصوص زنان مي

 و توسعه سعه پايدارو عدالت اجتماعي و تو حال توسعه به رفاه
كي از اين يادي نيازمند شناخت استعدادهاست. اجتماعي و اقتص

باشند كه در سازندگي جوامع نقش استعدادهاي موثر، زنان مي
نقش حياتي زنان در بسياري از امور مربوط به  بسزايي دارند.
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المللي روشن امعه بينبراي ج قتصاديتوسعه، مانند توسعه ا
اند. و نه الي كه نه خود زنان آن را باور داشتهدر حگرديده است. 

آموزش زنان بنابراين  ].10[اندديگران آن را به حساب آورده
روستايي، تأثيرات مهمي بر جنبه هاي مختلف بر جاي خواهد 
گذاشت و باعث افزايش رفاه اقتصادي يك كشور، بهبود بهداشت، 

شود. ها مي كاهش مرگ و مير اطفال و بهبود آموزش فرزندان آن
اي كه در دهه اخير در رابطه با ريزي گستردهبا وجه به برنامه

انداز روشني براي آموزش آموزش زنان روستايي انجام شده، چشم
هايي در اين زنان روستايي دارد. ولي هنوز نواقص و نابرابري

 ].11[خوردزمينه  به چشم مي
 نيو سرمايه انسا آموزش عالي .2,5

ه تحصيالت در دانشگاه بعد از اخذ مدرك ديپلم آموزش عالي ب
. محصول آموزش عالي افراد تحصيل كرده است شودمربوط مي

شوند. سپس، وارد بازار كار ميو كه بعد از ديپلم وارد دانشگاه 
تشكيل  -1آموزش عالي در اقتصاد از سه بعد حايز اهميت است: 

ثير خارجي فرد تحصيل كرده تأ -3بعد مصرفي -2سرمايه انساني
ستاورد آن سرمايه اجتماعي ترين دمهممثبت در جامعه دارد و 

است. هر سه بعد آموزش عالي اثرهاي عميق بر رشد و توسعه  

)روشن 1970طور كه بالگ (آن ].12[اقتصادي هر جامعه دارد
سازد، سرمايه انساني يك نظريه جديد قرن بيستمي  نيست و مي

ت نيز در شاهكارش به نام ثروت )آدام اسمي 1776حتي در سال( 
اما اين نظريه توسط شولتز در  ملل به آن اشاره كرده است.

 )1976بالگ (ي توسعه پيدا كرد. بر طبق عقيده )1960سال(
هاي مختلف هي انساني اين است كه مردم به رامفهوم سرمايه

شولتز درباره ي ارزش سرمايه انساني در . براي خود هزينه كنند
ا و جوامع چنين اظهار داشت كه ارزش سرمايه انساني در هانسان
-گيري كرد و اين ارزيابي ميتوان اندازهها و جوامع را ميانسان

ي رشد اقتصادي باشد. اين عقيده به تحقيقات دهنتواند تعيين كن
0Fدنيسون

ي برآورد سهم آموزش در رشد اقتصادي درباره )1962(1
-ي بازدهدرباره )1964ن بكر(در اياالت متحده آمريكا و همچني

ي نقش آموزش هاي خصوصي آموزش انجاميد. تحقيقات درباره
و در  )1984دينسون(بعدي در رشد اقتصادي، از طريق مطالعات 

)، 1981،1985آموزش توسط خارپولوس(ي خصوص برآورد بازده
 .فتيا ) ادامه1983هيچ ليف( –و ساخاروپولوس 

 يآموزشي نظريه ها  .3
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1Fيه پردازان كالسيك: آدام اسميتنظراز  

از معتبرترين  2
اقتصاددانان كالسيك است كه اهميت اقتصادي آموزش را مد 
نظر قرار داده است. او معتقد است آموزش در واقع  نوعي 

ها با به عقيده اسميت، انسان هاست. انسانگذاري در سرمايه
2Fديويد ريكارد شود.آموزش به سرمايه مبدل مي

و و رابرت 3
3Fمالتوس

آيند، كه نيز دو تن از اقتصاد دانان كالسيك به شمار مي 4
اند. ريكاردو معتقد است رو نظر كردهاهظدرباره آموزش و پرورش ا

طريق 2از كه توسعه و پيشرفت اقتصادي در يك جامعه 
از  ].14[ افزايش سرمايه -2تقليل جمعيت و  -1امكانپذير است:
4Fفن تيونن كالسيك:پردازان نئونظريهنظريه پردازان 

-از اقتصاد 5
آيد. او معتقد است كه هر يك از دانان نئوكالسيك به شمار مي

-هاي گوناگون خويش ميها و كفايتافراد جامعه به لحاظ توانائي
-تواند در فرآيند توليد به كار افتد، داراي ارزش اقتصادي مي

ي بيشتري گويد ملتي كه افراد تحصيل كردهباشند. تيونن مي
اي كاالهاي سرمايه برخوردار است، قادر است تا با مقدار معيني از

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 -Adam esmit 
3 -Devid ricardo 
4 - Rabert maltos 
5 - fen tiunen 

، محصول بيشتري را توليد و به بازار عرضه نمايد. از و مواد اوليه
اين رو، مللي كه توانايي مالي بيشتري برخوردارند، امكان تربيت 

گذاري آموزشي بيشتري را براي آحاد خود در اختيار و سرمايه
د به بازدهي باالتر درآمد بيشتر جامعه منجر تواندارند كه مي

5Fتئودور شولتز نظريه پردازان معاصر: از ].15[گردد

ترين از مهم 6
دانان معاصر است كه پدر سرمايه انساني معروف گشته اقتصاد

، ابتدا در سال نظريه سرمايه انسانيكه گونه ه، هماناست. گرچ
لل مطرح ميالدي توسط آدم اسميت در كتاب ثروت م 1776

مجدداً اين نظريه را به  1961شد. ليكن تئودور شولتز در سال 
-وان نوعي سرمايهصورت جديدي ارائه نمود و از آموزش به عن

. وي بر ضرورت توجه به سرمايه انساني در گذاري ياد كرد
هاي اقتصادي تأكيد فراوان دارد، بحث جديد شولتز تحليل

-آموزش، خود نوعي سرمايه هايپيرامون اين نكته بود كه هزينه
-آيند و داراي بازده اقتصادي قابل توجه ميگذاري به حساب مي

ها و گذاري در آموزش افراد منجر به افزايش تواناييباشند. سرمايه
گذاري در آموزش خود بنابراين سرمايه گردد.ها ميهاي آنمهارت

 ].15[موجب تسريع رشد اقتصادي خواهد شداي به گونه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 -Teodor shultz 
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اي كه در عصر تغيير عمده")اعتقاد داشت كه: 1372تس ( كوزن
هاي ديگر افتد، و اين عصر را از دوراننوين اقتصادي اتفاق مي

ي علوم در رفع معضل اقتصادي سازد، كاربرد گستردهمجزا مي
» عصر دانش «وانيم تاست. اين دوره يا عصر بلند مدت را مي

م، منبع اصلي رشد . در نيمه دوم قرن نوزدهنامگذاري كنيم
به كار با  اقتصادي در كشورهاي پيشرفته امروزي جهان،

هاي مختلف رشتهدر» هاي مبتني بر دانشروش«گيري
 ].16[است
 ياقتصاد اثرآموزش عالي در توسعه .3,1

هاي پيشرفت و اعتالي هر كشوري به كميت و كيفيت دانشگاه
مي در پيشبرد ها نقش بسيار مهآن وابسته است. در واقع دانشگاه

علوم و فناوري دارند، و جوامعي كه بتوانند در ايجاد و انتقال 
شك در درازمدت به رشد و هاي مؤثري بردارند، بي فناوري گام
به طور  ].15[ادي قابل توجهي دست خواهند يافتتوسعه اقتص

كلي، آموزش و پرورش شالوده توسعه اقتصادي و اجتماعي را 
هاي ي اقتصاد مبتني بر دانش و فناوريدهد. توسعهتشكيل مي

نوين در كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته در اولويتي خاص 
امروزه آموزش عالي معرف نوع مهمي از  ].17[قرار گرفته است

گذاري در منابع انساني است كه با فراهم كردن و ارتقاء سرمايه
-به توسعه اقتصادي كمك ميكه هاست بخشيدن دانش، مهارت

ترين و نيرومندترين تحصيالت مهم ح اقتصاد كالن،در سط. ندك
-بررسي ].19[هاي گذشته بوده استعامل رشد اقتصادي در دهه

اقتصادي را تأييد ها در سطح اقتصاد خرد نيز اثر آموزش بر رشد 
» ركلي«همچنين در اين رابطه،  ).273: 1998(شولتز، كندمي

ها در ت بيشتر آنمعتقد است كه آموزش زنان باعث مشارك
 ].20[شودنيروي كار جامعه مي

هاي در آغاز قرن بيست و يكم، جهان همچنان شاهد تفاوت
است. بر اساس ي انساني بسياري از اشكال سرمايه جنسي در

در نزديك  1990ي آخرين آمار يونسكو، با وجود آن كه در دهه
مردان  كشور جهان، ميزان سواد آموزي زنان در مقايسه با 40به 

ترين مسئله ، مهمرعت بيشتري برخوردار بوده است. بنابرايناز س
ي بازده اقتصادي آموزش، زنان است كه فقط آن در محاسبه

بخش زناني كه در بازار كار مشاركت دارند و دستمزد دريافت 
توان بين شوند، و در اين صورت ميكنند به حساب آورده ميمي

نيروي كار زنان ارتباط برقرار ساخت وري دستمزد دريافتي و بهره
 ].15[ها را با يكديگر سنجيدو آن
 ليزن و آموزش عا .3,2

، افزايش سطح تحصيالت و استفاده در عصر حاضر سرمايه انساني
طي  بهينه از نيروهاي توانمند اهميتي بيش از گذشته يافته است.

چهل سال اخير، مخصوصاً بعد از انقالب اسالمي، امكانات و 
شرايط تحصيلي بيشتري براي زنان فراهم گرديده و عمالً در 
نگرش جامعه نسبت به ادامه تحصيل زنان تغييراتي به وجود 
آمده است. افزايش تعداد زنان تحصيل كرده و افزايش سن ازدواج 
موجب كاهش مواليد و ارتقاء فرهنگ جامعه را به دنبال داشته 

هه اخير، عمالً از ميزان است؛ اما بر اساس آمار موجود در سه د
اشتغال زنان كاسته شده است. افزايش بار تكفل و توسعه خط 

توان از جمله پيامدهاي سوء كاهش اشتغال يفقر در جامعه را م
هاي زنان به شمار آورد. تغيير و تحول اشتغال زنان در بخش

اي بوده است كه بيشترين نسبت مختلف اقتصادي جامعه به گونه
عالوه بر  ل زنان در بخش صنعت مشاهده مي شود.كاهش اشتغا

آن پديده تبعيض جنسي در بازار كار حاصل گرديده است. به 
نست افزايش سطح تحصيالت زنان، شرايط الزم براي ارتقاء 

س مملكتي نيز به وجود نيامده هاي حسامديريتي در پست
هاي جنسيتي امروزه در اكثر كشورهاي دنيا نقش ].21[است

تغيير پيدا كرده و در راستاي افزايش مشاركت زنان در  عميقاً
رود. به طور كليه امور اجتماعي، از جمله آموزش عالي پيش مي

درصد پست هاي  48و 28مثال،در اتريش و سوئيس به ترتيب 
اند، و اين در حالي است كه در مديريتي را زنان اشغال كرده

زنان . باشددرصد مي 17اياالت متحده آمريكا اين مقدار برابر با 
 11نيمي ازجمعيت كشورند؛ اما بر اساس آمارهاي رسمي، تنها 

دهد دهند. تحقيقات نشان ميدرصد ازنيروي كار را تشكيل مي
كه دسترسي زنان به منابع اقتصادي، اعم از سرمايه مادي، 

مندي ي فرهنگي اندك است وبهرههاي اشتغال و سرمايهفرصت
هاي ارتقاي شغلي و قدرت زايا، فرصتها از دستمزد و مآن

بايد توجه داشت كه  گيري در اقتصاد بسيار نابرابر است.تصميم
اند به نسبت زناني كه در جست و جوي كارند اما هنوز كار نيافته

-دهد دختران جواني كه در سالنشان مي، هاجمعيت فعال آن
ي يافتن اند، شانس چنداني براهاي اخير به بازار كار وارد شده

 ].23[اند كار نداشته
 نهتعيين حجم نمو و روش تحقيق  .4
روند كلي حاكم بر اين پژوهش از دو بخش اصلي تشكيل شده    

از نوع علي و  و ميداني و توصيفي ،است: روش كتابخانه اي 
ها به كار مقايسه اي است و ابزارهاي زير را جهت جمع آوري داده

اط آمارهاي مربوط به سطح در اين ارتب ،گرفته شده است
دهستان ابتدا از طريق پرسشنامه استخراج شده و با آمارهاي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي تطبيق داده شد و سپس با 

گذار هاي مختلف تاثيربه تحليل عامل spssاستفاده از نرم افزار 
 در نقش مشاركتي زنان روستايي در عرصه اقتصادي پرداخته شد
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اطالعات موجود و اطال عات به دست آمده ميداني به  و بر مبناي
  مقايسه نقش عملكردي زنان در عرصه اقتصادي پرداخته شد.

، مورد بررسي قرار با سواد جامعه آماري تحقيق مورد نظر كل زنان 
زن آن داراي  796يعني جامعه آماري كه از اين تعداد گرفته اند.

 .اي تحصيالت عاليه هستندنفر ان دار203سواد سيكل و ابتدايي و 
 20در آخرين تقسيمات سياسي كشور داراي سردشت دهستان 

تا از روستاها  13 روستا مي باشد، بنابراين در اين پژوهش فقط
در انتخاب جامعه آماري  و ي آن مورد بررسي قرار گرفته اند

هر روستا را در نظر گرفته به اين  و جمعيت  تعداد خانوارهاي
سردشت (روستاهاي مورد  انوار دهستانصورت كه كل خ

بود  نفر  999ي ما حجم كل نمونه در نظر گرفته شد و بررسي)،
سال به باالي اين دهستان  18اين حجم نمونه از بين زنان  كه
نفر به  244تعداد نمونه ما براي پر كردن پرسشنامه  باشد.مي

ت عاليه ي تحصيالانفر از افراد دار52دست آمد. كه از اين تعداد 
كنند  را تكميلنفر از افراد فاقد  تحصيالت بايد پرسشنامه 188و 

 تا فرضيه هاي ما اثبات شوند.
 نويژگي هاي اجمالي استان خوزستا  .5

 29كيلومتر مربع بين  6/63633استان خوزستان با مساحت 
درجه و صفر دقيقه عرض شمالي از خط  33دقيقه تا  57درجه و 
دقيقه طول  33درجه و  50دقيقه تا  40درجه و  47استوا و 

  .شرقي از نصف النهار گرينويچ در جنوب غربي ايران قرار دارد
 

 
 ].قيتحق يها افتهيمأخذ: [ منطقه مورد مطالعه موقعيت: 1شكل 

2B6.  پژوهش افته هايي 

در هر تحقيق علمي براي پاسخ به سؤاالت تحقيق و يا آزمون  
ضروري است چرا كه متغير، ها، تشخيص متغيرها امري فرضيه

 .ايده اصلي يك پژوهش است
برآورد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي بر سن و جنس و .1جدول شماره 

 1385و1375آخرين مدرك تحصيلي زنان نقاط روستايي بهبهان در سال 

 
جمع  سال

كل 
 زن

فوق 
 ديپلم

فوق  ليسانس
 ليسانس

 اظهارنشده دكترا

1375 24 13 10 1 0 0 
1385 364 102 240 15 0 8 

 ].قيتحق يها افتهيمأخذ: [
رسيم كه ورود به اين نتيجه مي 1شماره با مشاهده جداول 

ها و مراكز آموزش عالي نقاط روستايي بهبهان  زنان به دانشگاه
و گيري دارد تفاوت چشم 1375نسبت به سال  1385در سال 

ايش آيا سهم روز به روز در حال افزايش است. با توجه به اين افز
زنان داراي تحصيالت عاليه نقاط روستايي بهبهان در توسعه هم 

طور كه در جداول باال همان به همين نسبت افزايش داشته است؟
 75بهبهان در مقايسه با سال  تعداد زنان باسوادمشاهده مي شود 

نيزبه همين  دهستان سردشت  در افزايش زيادي داشته است.
موزي و امكانات و تسهيالت زير سوادآ نسبت، به واسطه نهضت

زير زنان  جداول، گيري داشته استبنايي و آموزشي افزايش چشم
داراي تحصيالت عاليه  را به صورت جمع و به  تفكيك روستا 

با  كنيدمشاهده مي نمودار زيرطور كه در همان .دهدنشان مي
هاي التوجه به اينكه ميزان ورود زنان به دانشگاه در كشور در س

به همين نسبت هم تعداد  زنان  اخير سير صعودي داشته است
داراي تحصيالت عاليه زنان دهستان سردشت نيز سير صعودي 

را به  تحصيالت عاليه داراي زنان 1شماره  نمودار داشته است.
  .دهد صورت جمع و به  تفكيك روستا به روستا نشان مي

  سردشت ليهتحصيالت عا يزنان دارا .1نمودار شماره 
 
 
 
 

 
 ].قيتحق يها افتهيمأخذ: [      

زنان فاقد تحصيالت عاليه (ابتدايي و سيكل)را به  2شماره  نمودار
  .دهد صورت جمع و به  تفكيك روستا به روستا نشان مي

 سردشت زنان فاقد تحصيالت عاليه (ابتدايي و سيكل) .2نمودار شماره 
 
 
 
 

 ].قيتحق يها افتهيمأخذ: [        
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 . يافته هاي آمار استنباطي2جدول شماره 

 ].قيتحق يها افتهيمأخذ: [

 
 
 
 
 

 آزمون فرض  .6,1
:0H  بين  افزايش درآمد خانوار و سطح تحصيالت  زنان روستايي

 .داردنمعناداري وجود  رابطه
1H  بين  افزايش درآمد خانوار و سطح تحصيالت  زنان روستايي

 .رابطه معناداري وجود دارد
)و 242) با درجه آزادي(003/0محاسبه شده( SIGچون : تفسير

)-.918 t=  است لذا به  كوچكتر  01/0درصد از  99) در سطح
س فرض باشد پلحاظ آماري تفاوت مشاهده شده معنادار مي

بين  يعني ، شودشود و فرض خالف(آماري )پذيرفته ميصفررد مي
افزايش درآمد خانوار و سطح تحصيالت  زنان روستايي رابطه 

 .معناداري وجود دارد

4B7.  يريگ جهيو نت يبند جمع 
هاي اساسي توسعه در هر آموزش عالي يكي از زير ساخت

ايل شود و به همين لحاظ توجه به مسكشوري محسوب مي
گيران و آموزش عالي همواره يكي از دغدغه هاي مهم تصميم

ريزان بوده است. در حال حاضر بازار كار كشور با پديده برنامه
 در پژوهشمواجه شده است. » تحصيل كردگان«جديدي به نام 

حاضر به بررسي نقش مشاركتي زنان داراي تحصيالت عاليه در 
مورد بررسي  بهبهاننواحي دهستان سردشت اقتصادي  توسعه 

االت عاليه و فاقد تحصيالت عاليه، . و زنان داراي تحصيقرار گرفت
به موازات روند رو به رشد و و  منطقه مورد مطالعه قرار گرفت

منطقه مورد مطالعه هم زنان  ها درصعودي ورود زنان به دانشگاه
 . ي كشور كرداهداراي تحصيالت عاليه زيادي را راهي دانشگاه

 

 

 

 
 ].قيتحق يها افتهيمأخذ: [
 

 و غير كليدي منطقه جايگاهي  هاي كليديبدون اينكه در پست
و در منطقه مورد مطالعه از آنجايي كه ما  در ايران .داشته باشند

 هاي آموزشي ايم در زمينه حضور زنان در فعاليتتوانسته
هايي را كسب نماييم اما به بخصوص در زمينه تعليم موفقيت

ستفاده مفيد اين قشر از اين تعليم فعاليت بخصوصي را لحاظ ا
 ايم كه اين امر منجر به تبعات روحي و رواني ناگوار در انجام نداده

زنان شده كه نسبت به گذشته نيز شرايط حادتر گرديده است 
  هاي جدي صورت گيرد.ريزيبايست در اين زمينه برنامهپس مي

، تبعات ي از زنان جامعه هستندوستايي بخشكه زنان رو از آنجايي
اين موارد را نيز در روستاها شاهد هستيم با توجه به اهميت 

اجتماعي زنان در روند توسعه به  –بهبود جايگاه اقتصادي 
خصوص توسعه پايدار پژوهش حاضر به بررسي اين شاخص در 
بين زنان روستايي، نقش مؤثري در شناخت جايگاه اقتصادي آن 

 .ضعيت موجود زنان خواهد داشتقاي وها و ارت

 عمراج

 ژهيو يجلب مشاركت مردم يها وهيبا ش ييآشنا« انيخداورد ديمج ]1[
كتابچه  »)ها¬ياريو ده ها¬ي( وزارت كشور سازمان شهردارارانيده

 ،يمشاركت مردم -. 1385محور، نديمؤسسه توسعه فرآ يمجر ،يآموزش
 .ها¬يو شهردار ها¬ياريسازمان ده

[۲] Nading  A, Mobility,participation, and  the Lociation of the 
Development ´Field´, ADEST MA pogramme -VOL(۰٤). ۲۰۰۳. 

 

t-test Equality of Means Levens test for 
Equality variances 
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مشاركت و نقش سازمان  «مجموعه مقاالت  همايش توسعه نظام اداري ]3[
 »بر نقش زنان ديبا تاك يدر اداره امور عموم يدولت ريغ يها

 .1378ناشر:مركزآموزش مديريت دولتي، خرداد
توانمند   زهرا« ستي ، بهجت فرخي راستابييزد خوا كتابيمحمود  ]4[

، 3فصلنامه پژوهش زنان، دوره  » سازي زنان براي مشاركت در توسعه
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	1. مقدمه
	  امروزه ضرورت توسعه و تحول پويا، متوازن و پايا بويژه در نواحي روستايي بيش از گذشته ضرورت مشاركت مردمي در كليهي سطوح برنامهريزي و تصميمگيري را آشكار ساخته است؛ دولتها  در فرآیند توسعه با هدف نزدیکی هر چه بیشتر با مردم در صدد یافتن راههایی برای توسعه مشارکت روستائیان در سیاستگذاریها، برنامهریزیها، تصمیمگیریها و به طور کلی اداره امور جامعه برآمدهاند[1]. در سال 1980رابرت چمبرز و ديگران شروع به تلاش براي تدبير ابعادگراي مردم به جمعآوري دادهها در توسعه روستايي، راه سريع براي جمعآوري اطلاعات و شكلي ازتوسعه، كه در آن روستايي فقير مي تواند به كمك مجموعه اي از دستورات كار در كنترل پروژه هاي توسعه سهيم باشد. و اين  روشي است براي فعال كردن مردم محلي (شهر و روستا) بيان ميشود[2]. زنان روستایی به عنوان نیمی از جمعیت در امر توسعه اقتصادی - اجتماعی در جهان سوم از جمله ایران مشارکت  چندانی ندارند، و اگر هم داشته باشند سازمان یافته نیست، لیکن آنان  باتوجه به خصوصیات و بافت جوامع روستایی و عشایری بخش وسیعی از تولیدات کشاورزی و فرآوردههای دامی را بر عهده دارند. با شکلگیری نظام نوین آموزش و به تبع آن آموزش عالی، زنان  به مدارس و دانشگاهها راه یافتهاند و توانستهاند بخشی از عقب ماندگیهای تاریخی را جبران کنند و به سهم خود در فرایند توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشور  موثر باشند، اما هنوز این مسئله وجود دارد که در بین اقشار مختلف جامعه چه قدر و تا چه حد زنان بخصوص زنان دارای تحصیلات عالی به دور از تبعیضهای جنسیتی  و با توجه به اصل شایسته سالاری به عنوان نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش های مختلف کشور به کار گرفته میشوند؟ و آیا با وجود نگرشهای جنسیتی که ریشه در افکار و فرهنگ آحاد ملت ما دارد، چطور زنان این مرز و بوم میتوانند در برنامهریزی برای سرنوشت خود و مملکت سهیم بوده و حتی امیدوار باشند که نیمی از آینده سازان واقعی جامعهای هستند که در آن زندگی میکنند؟ از اين رو با اين سؤال زير مواجه هستیم  که آيا سطح تحصیلات  عالیه  زنان روستایی در توسعه اقتصادی دهستان سردشت موثر است؟ 
	6.  یافته های پژوهش
	 در هر تحقيق علمي براي پاسخ به سؤالات تحقيق و يا آزمون فرضيهها، تشخيص متغيرها امري ضروري است چرا که متغير، ايده اصلي يک پژوهش است.
	7.  جمع بندی و نتیجه گیری


