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 چكيده

هدف مقاله حاضر بررسي و شناخت نگرش مردم روستايي به حضـور و توانـايي زنـان در عرصـه مـديريت اجرايـي       

روستاست. از اين رو كوشش نگارندگان، دستيابي به نتايجي درباره تحوالت روي داده در ديدگاه جامعـه روسـتايي   

نفر از ايـن   240حجم نمونه . اند لنگرود بررسي شده نبراي انجام مطالعه ميداني، دو روستا از توابع شهرستا است.

آوري اطالعات، تكنيك پرسشنامه در قالب روش پيمايشي بـه كـار رفتـه اسـت.     روستاها تعيين شده، و براي جمع

هـاي   گانه، تفكيك جنسيتي رفتار، ايفاي نقش بچههاي  اند كه تفكيك جنسيتي بازي هاي تحقيق حاكي از آنيافته

جنسيتي، آموزش متناسب با جنس، تقسيم كار جنسيتي و همچنين جنسيتي بـودن صـفات مـديريتي و سـن و     

. نتايج حاصل يان به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستاستگو پاسخداري با نگرش تحصيالت، داراي رابطه معني

بـه  تر از مـردان   سازد كه زنان نگرشي مثبت مقايسه زنان و مردان اين دو روستا مشخص ميو  ها ه ديدگا از بررسي

به تفكيك جنسيتي در امور مختلف معتقدند.  كه مردان عمدتاً دارند. اين در حالي استتوان مديريت اجرايي خود 

شـده اسـت. تفكيـك     البته شدت اين تفكيك رو سوي تحول دارد و از جملـه مـثالً تحصـيالت دختـران پذيرفتـه     

انجامـد. در جامعـه    بيشتر مردان مـي  يابد و به همكاري اندك تحول مي جنسيتي در انجام كارهاي منزل نيز اندك

 نيز اشتغال زنان، پذيرفته شده است.  روستايي
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 طرح مسئله

 يـان و روابط متقابـل م  ياجتماع هاييشهر يتاهم يانگربدر توسعه،  يمحل هايسازمانتأكيد بر 

 بـراي اند كه يدهباور رس ينبه ا يينظران توسعه روستا صاحب است. يمحل مردمها و  سازمان ينا

 و همكـاران،  ي(افتخـار  شـروع كـرد   يجامعـه محلـ   دروناز  يدبا ييجامعه روستا يتوانمندساز

با عنوان  1375در سال  مربوط به مديريت روستايي كه قانون . بر همين اساس، طبق)4، 1386

 يبتصـو  بـه  »و انتخاب شهرداران يكشور ياسالم يو انتخاب شوراها يفوظا يالت،قانون تشك«

كـه  - »يارده« هبرعهد يياجرا ي و مديريتاسالم يبرعهده شوراگيري امور روستا  يد، تصميمرس

مشـكالت  گذاشته شده است. با توجـه بـه بـروز     -كند يسال انتخاب م 4مدت  يبراوي را شورا 

ــا تصــو 1377در ســال ها، روســتا يريتمــديــي در اجرا ــام  يقــانون يبب  يسقــانون تأســ«بــه ن

اداره امـور   يبه وزارت كشور اجازه داده شـد تـا بـرا   » كشور يخودكفا در روستاها يها ياريده

 يـدي جد يـي تجربه اجرايب، ترت ينبه ا اقدام كند. »ياريده«به نام  يسازمانيي به برپا ،روستاها

 .)238 -239، 1388(ايمـاني جـاجرمي و عبـدالهي،     شـكل گرفـت   ييروستا يريتدر عرصه مد

در نظر گرفته شده است كـه در چهـار دسـته     ياريو ده يارده يبند برا 47در  يمتعدد يفوظا

اقتصادي و اجتماعي روستا، برنامه خدمات عمومي، و ارتبـاط   هايي طرح هادي روستا، برنامهكل

 . تأسـيس )145-151، 1384ي، و عبـدالله  ي(اكبـر يـرد  گيقرار م ها و نهادهاي ديگر با سازمان

، بـه شـمار آورد   ييروسـتا  يريتمـد  يخدر تـار  يتـوان نقطـه عطفـ   يدر روسـتاها مـ  را  يـاري ده

 كنند. ريت را در جامعه روستايي تأييد ميكه امروزه همگان برتريِ اين نوع مدي طوري به

به طور رسمي، براي اولين بار در كشور زنان روستايي از طريق حضـور در شـوراهاي روسـتا    

هاي كشور در دوره دوم  در مديريت روستايي مشاركت كردند. براساس اطالعات سازمان دهياري

 548كردند كه از ايـن بـين    دهياري داراي مجوز آغاز به كار 21681)، 1386-1390 هاي (سال

 .  1درصد از كل دهياران) 5/2شود (دهياري با مديريت زنان اداره مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4اريدر ده 4ک درصدي) سهم ۱۳۸۲-۱۳۸۶کشور زنان در دوره اول ( 4ها 4اريبر اساس اطالعات سازمان ده -۱

 روستاها داشتند.
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 ييسـاكن در منـاطق روسـتا    يـت از كـل جمع  از آن است كه يحاك 1385سال  سرشماري

 يلكشـور را زنـان تشـك    يروسـتاها  يـت از جمع يمـي بـه ن  يكنزد يعنيدرصد  49حدود كشور 

ي به كـار  اقتصاد هاييتدر فعال آنهاكل  ازدرصد  42و  آنها باسوادنددرصد  00/69دهند كه  يم

ـ  يريت ودر مـد  زنـان سـهم  حـال،   ين). با ا1385 يران،(مركز آمار اپردازند  مي  يريتمـد  يـژه و هب

 5/2روسـتا و  ي اسـالمي  شوراها يدرصد از اعضا 2/1 تنها كه يطور هروستا اندك است ب يياجرا

 يها ياريده ها ويشهردار دهند (سازمان مي يلكشور را زنان تشك يروستاها ياراندرصد از ده

) و همچنـين پـژوهش   1386. گرچه براساس گزارش مركز امور زنان و خـانواده ( )1388 كشور،

) نسبت حضور زنان در شوراهاي اسـالمي روسـتا در هـر دوره    1388ايماني جاجرمي و كريمي (

 است. در قياس با دورة پيشين افزايش اندكي داشته

هــاي توانمندســازي  ) مقايســه شــاخصUNDP, 2009براســاس گــزارش توســعه انســاني (

يافتـه و همسـايگان مسـلمان و غيـر مسـلمان حكايـت از        زنان در ايـران بـا كشـورهاي توسـعه    

هـاي شـغلي كشـور دارد. ايـن گـزارش تأييدكننـده        منـدي زنـان از فرصـت   سطح پـايين بهـره  

ميـاني مـديريت اجرايـي كشـور (اسـتانداري، معاونـت       حضور بسـيار كمرنـگ زنـان در سـطوح     

 ها) است.  وزارت، معاونت نهادها و سازمان

سـازند كـه    هاي مـديريتي، مشـخص مـي    ها درباره داليل دست نيافتن زنان به پست بررسي

هـاي زنـانگي   اجتماعي و همچنين نقـش زنـان در خـانواده، همـراه كليشـه      -شرايط ساختاري 

 يشكـه افـزا   كنديم يد) در مطالعه خود تأك1377( طلبآيند. شادي مي مهمترين مانع به شمار

 هـاي  يگـاه بـه پا  يابيو دست يفيتآنها در ك يارتقا يت چندان همپايدر كم يرانمشاركت زنان ا

. اسـت  نيـافتني  كماكـان گـويي دسـت    اشتغال يها فرصت يكه برابر يبه نحو يست،ن يريتيمد

هـاي مـديريتي اذعـان     ه گماشته نشدن زنـان در پسـت  ) در تحقيقات خود دربار1387زاهدي (

خصـوص نگـرش    هـا و باورهـاي غالـب در جامعـه، بـه      دارد كه هنجارهـاي فرهنگـي و ارزش   مي

هـا در  هـاي حاصـل از پـژوهش   ترين موانع بر سر راه مديريت زنان هستند. يافتـه  جنسيتي مهم

؛ 1385؛ ميرغفـوري،  1386رضـايي،  هـاي مـديريتي (بـگ    زمينه موانع دستيابي زنان بـه پسـت  
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اند كه حضور نداشتن زنـان   ) حاكي از آن Farhangi et al., 2004؛1389 ،مهر و همكاران سروش

 اجتماعي است.   _هاي مديريتي بيشتر ناشي از عوامل نگرشي و شرايط فرهنگي  در پست

 در واقع در برخي از جوامع ماننـد جامعـه روسـتايي ايـران گرچـه زنـان همـواره بخشـي از        

هاي خارج از فضاي خصوصي را برعهده داشتند و حضور آنان در فرآيند توليد محصوالت  فعاليت

دهـد   ) نشـان مـي  1375طلـب (  شـادي  هاي پژوهشـي كشاورزي كامالً بارز بوده است ولي يافته

كنند كه در فضاي عمومي و در خـارج   مردان روستايي زنان خود را در صورتي شاغل معرفي مي

زي به كار مشغول باشند. نتايج تحقيقات درباره مشـاركت زنـان در امـور روسـتا     از واحد كشاور

) نيـز  1384؛ ويسـي و بادسـار   1384؛ وثـوقي و آقـابين   1387؛ صـفري شـالي   1385(گودرزي 

اقتصـادي و فرهنگـي موجـود در جامعـه روسـتايي از       -حاكي از آن است كه وضعيت اجتماعي 

آيـد؛ و مطـابق فرهنـگ سـنتي      روستايي به شـمار مـي  ترين عوامل حضور و مشاركت زنان  مهم

هاي روستا، اجازه و موافقت مردان براي انجام هرگونه فعاليت زنان ضروري است. در واقع كليشه

ويژه در مردان در مورد نقش مـادري و همسـري زنـان، مشخصـاً در محـيط       جنسيتي حاكم، به

 مشاركتي زنان در عرصه عمومي است.هاي  روستايي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر فعاليت

ها، نقش زنان در روستاهاي ايران به عنوان كاركنان خويشـاوندي   اكنون پس از گذشت سال

تـر از همـه    بدون مزد، جاي خود را به حضور زنان در عرصه عمـومي فعاليـت اجتمـاعي و مهـم    

دار وظـايفي  همشاركت در حيطه مديريت اجرايي روستا داده اسـت، كـه در آن زن دهيـار عهـد    

كـه بـا    -ويژه مردان توان از مردم روستايي و به ترتيب، آيا مي معطوف به امور اجرايي است. بدين

انتظار نگـرش و ادراك متفـاوتي را كـار زنـان در      -اي دارند كننده شان نقش تعيين نگرش سنتي

 فضاي عمومي داشت؟  

، معطـوف بـه   شـده  ارائـه  تـري هدف اين مقاله كه در آن بخشي از اطالعـات تحقيـق وسـيع   

هاي زنان در مديريت شناخت عوامل مرتبط با نگرش زنان و مردان روستايي در خصوص توانايي

همچنين در پي دريافتن اين نكته است نگرش اين زنـان و مـردان روسـتايي    اجرايي روستاست. 

شـدن و  پـذيري و جريـان اجتمـاعي    تا چه اندازه با سيستم ارزشي مرجع ناشـي از نـوع جامعـه   
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اند؟ از اين رو كوشش بر اين بوده است كه بـا واكـاوي نگـرش     اي مرتبطتصورات قالبي و كليشه

هـاي   مردم روستا به به مديريت اجرايي زن روستايي، نتايجي درباره تحوالت وي داده در ديدگاه

 جامعه روستايي به دست آيد.

 

 نوشتارهاي تخصصي حيطة نظري

المللي چند دهه بعد از پايان جنگ جهاني دوم، براي نخستين بار  كميته زنان انجمن توسعه بين

كننـدگان و   مانده زنـان بـه مثابـة مشـاركت     كوشيدند نشان دهند كه چگونه در كشورهاي عقب

). پـس  4، 1379طلـب،   اند (شادي مندان از فرايند توسعه از نتايج آن به دور نگه داشته شده بهره

هـاي اجتمـاعي    و تأكيد بر ساخت اجتماعي و سپردن نقش» هديدگاه جنسيت و توسع«از آن، با 

ها به زنان و مردان و انتظارات مشخص جامعـه از آنهـا، ماهيـت مشـاركت زنـان در       و مسئوليت

 گردد.   تحليل مي -اعم از درون خانه و بيرون آن -محيط فعاليت 

فرهنگي گشوده شـد و  اي در مطالعات انداز تازه در فرايند توسعه در اواخر قرن بيستم، چشم

اي ناعادالنه و استثماري در فرهنگ عمومي، مورد نقد قـرار  طور كلي بازنماياندن زنان به شيوه به

اي امروز، زنان به عنوان ابـژه يـا موجـودي ابـزاري و     ها در فرهنگ تودهگرفت. به نظر فمينيست

جنسـيتي رايـج در جامعـه     شوند. فرهنگ مدرن به بازتوليد تقسيم كاراي بازنمايانده ميحاشيه

، 1383جـاه،   زنـد (رفعـت  دار رقم مي  پردازد و سرنوشت زن را به عنوان همسر يا مادر يا خانهمي

شان وجود تبعيض بر ضد زنـان و برخـورد متفـاوت     ). پژوهشگران فمينيست با تحقيقات92-91

ت زنـان در جامعـه   گيـري جايگـاه فرودسـ    سـاز شـكل  اند و همين را زمينـه  با آنان را نشان داده

 ).288و  213، 1381اند (آبوت و واالس،  ردهمبرش

هـاي فرهنگـي و   شود كه خود داراي مؤلفـه  در ديدگاه نابرابري، بر مقوله جنسيت تأكيد مي

هـا بـين دو جـنس بـه      معتقد بود بسياري از تفـاوت  1»ولستون كرافت«اجتماعي و رواني است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Wollstonecraft, Mary 
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و همكـارانش   1»برانت«). از نظر Wood, 1999, 22( شوند نه طبيعي صورت اجتماعي ساخته مي

ها با توجه به جنس و برتـري دادن   ) رفتارهاي نابرابر برپايه ارزيابي صالحيت همه فعاليت1999(

اي جنسيتي و هر رفتاري كه جنس را مبناي برتـري قـرار   جنس معين، اعمال رفتارهاي كليشه

هاي اجتمـاعي   ست نابرابري جنسيتي، از ساختمعتقد ا 2»سيمون دوبووار«گيرد. دهد، شكل مي

) بـه سـه   1993هاي جنسـيت ( در كتاب عينك3»بِم«و از دستاوردهاي فرهنگ مردساالر است. 

ها، زن مخلوقي ثـانوي در  اند. با اين عينك كند كه همگي فرهنگي نوع عينك جنسيتي اشاره مي

آيـد   متضـاد بـا او بـه چشـم مـي     هـاي مختلـف    قياس با مرد و متفاوت از دو، و به لحاظ ويژگي

نظـام تربيتـي    5»ريـچ «خانـه) را،   خانه و بيرون تقسيم كار جنسيتي (درون-) 1989( 4چوداروف

گيـري   پسرانه در جريان اجتماعي شدن را بنيان شـكل -هاي دخترانهبازي 6»لدوِر«خانواده را، و 

تماعي را در توليد و بازتوليد نيز نقش تعاريف اج 7»سالزمن چافتز«اند.  نابرابري جنسيتي دانسته

 ).Myers et al., 1998, 93نابرابري جنسيتي بررسي كرده است (

اي درباره اين تعـاريف   هرچه سطح وفاق در ميان اعضاي يك جامعه» سالزمن چافتز«از نظر 

كننـد بيشـتر بـه عنـوان      هاي جنسي كـه افـراد اعمـال مـي     جنسي بيشتر باشد و هر چه تفاوت

شـان بـراي بقـاي نـابرابري      ها بر آن اسـتوارند، ايـن تعـاريف تـوان     شود كه جنساي فرض  شيوه

ها را براي مردان و زنـان و تقسـيم   جنسيتي بيشتر خواهد شد. همه اين فرايندها، توزيع فرصت

هاي قدرت و اقتدار و برخوردهاي بـين مـردان و زنـان در درون و بيـرون      كار نابرابر در موقعيت

هاي شـغلي و مـديريتي    شند، و چنين نظامي براساس توزيع نابرابر فرصتبخخانه مشروعيت مي

  ).Turner, 1999, 237ريزي شده است ( پايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Brant 
2- Simone de Beauvoir 

3- Bem 

4- Nancys Chodorow 

5- Adrienne Rich 

6- Janet Lever 

7- Janet Salzman Chafetz 
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) وجـود  1به اين ترتيب، تبيين نابرابري جنسيتي از وضعيت زنان متكي بر سه عامل اسـت؛  

ت ) وجود دو عرصه عمومي و خصوصي كه مردان بيشتر در عرصه نخسـ 2تقسيم كار جنسيتي، 

اي كـه   ) اجتماعي كردن منظم كودكـان بـه گونـه   3شوند و زنان در عرصه دوم؛ و  جاي داده مي

 دار شوند. هايي متناسب با جنسيت خود عهده بتوانند در بزرگسالي نقش

معتقد است كه در هر جامعه نگرش به زنان، از افكار قالبي در باب نقـش جنسـي و   » بوتل«

) و 161، 1382پذيرد (به نقـل از محمـدي اصـل،     رد تأثير ميپذيري ف طور كلي تجربه جامعه به

هـايي چـون رقابـت، اتكـاي بـه نفـس و        شـود ويژگـي   نحوه برخورد والدين با فرزندان باعث مي

شود كه براي احقاق تمـامي   استقالل عمدتاً پسرها انتظار رود. همچنين بيشتر به آنها توصيه مي

جـو باشـد و    رود و اينكـه صـلح   تر انتظار سازش ميحقوق خود ايستادگي كنند. در عوض، از دخ

اختالفات را نه با جنگ و جدال بلكه با صحبت حل و فصل كند و در عين حال مهربان و مراقب 

1»آلبرت باندورا). «94، 1382فر،  نيز باشد (هومين
نظـران برجسـته نظريـه يـادگيري      از صاحب 

ش، بر نقش عوامل محيطـي در يـادگيري   هاي جنسيتي در نگر ، با توضيح علل تفاوت2اجتماعي

داند سازي را دو شيوه عمده يادگيري مي ها و رفتارها بسيار تأكيد دارد و مشاهده و نمونه نگرش

)Martin, 2000, 86.( 

دهد كه چگونـه  توان چنين خالصه كرد كه نظريه نابرابري جنسيتي نشان ميدر مجموع مي

گـردد، و در   منتهـي مـي   شـده  ايهاي جنسيتي كليشه پذيري خود به پذيرش نقش  فرايند جامعه

پرداخته گيري شخصيت و نگرش افراد در فرايند اجتماعي شدن  نظريه يادگيري اجتماعي به شكل

پـذيري جنسـيتي (شـامل تفكيـك جنسـيتي       شود. بر همين اساس دو متغير اصـلي جامعـه   مي

هـاي جنسـيتي   جنسيتي) و كليشـه هاي  هاي بچگانه، تفكيك جنسيتي رفتار و ايفاي نقش بازي

(شامل آموزش متناسب با جنس، تقسيم كار جنسيتي و نيز جنسيتي بودن صفات مديريتي) براي 

 رود. كار مي بررسي نگرش زنان و مردان روستايي به توانايي زنان در مديريت اجرايي به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Albert Bandura 

2- Social Learning Theory  
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 روش پژوهش

اطالعات با مـروري بـر منـابع در    پژوهش حاضر برپايه رهيافت كمي انجام شده است. بخشي از 

منظـور آزمـون    هـا بـه  آوري دادهدر بخش جمعاي گردآوري و قالب مطالعات اسنادي و كتابخانه

علـوم   يآمـار  افـزار  نـرم و تكنيـك پرسشـنامه، سـپس بـا اسـتفاده از       1يمـايش روش پ فرضيات

ابـزار   3اقدام به پردازش و تجزيـه و تحليـل آنهـا شـده اسـت. بـراي سـنجش روايـي         2ياجتماع

اسـتفاده شـد و بـه منظـور تعيـين      » 4تحليـل عـاملي  «گيري از روش اعتبار سازه به شيوة  اندازه

نظـران آن را بهتـرين روش بـراي سـنجش      ، كـه صـاحب  »6آلفاي كرونبـاخ «آن از روش  5پايايي

 شمارند.   سنج برميرشقابليت اعتماد در تحقيقات نگ

 

 جامعه آماري

كه به لحاظ دارابودن تعداد زنان در سمت دهيـاري  -طبق گزارش كارشناسان استانداري گيالن 

درصد روستاها)،  43دهياري در سطح استان (حدود  1175از ميان  -رتبه سوم را در كشور دارد

 .درصد) را برعهده دارند 4/3دهياري روستايي ( 40زنان مسئوليت 

با درجه دهيـاري   7»پلتكله«جامعه مورد مطالعه دربرگيرندة ساكنان دو روستاست: روستاي 

نفر جمعيت، كـه ادارة آن را دهيـار زن برعهـده دارد؛ و روسـتاي      343خانوار و  105و داراي  2

نفر جمعيـت كـه دهيـار آن مـرد      522خانوار و  170و داراي 2با درجه دهياري  8»باالپاپكياده«

ترتيب هـر فـرد    دهند و بدينسال دو روستا تشكيل مي 18معه آماري را جمعيت باالي است. جا

 آيد.پژوهش به شمار مي 9سال از اهالي روستا واحد تحليل 18باالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Survey 

2- SPSS 

3- Validity 

4- Factor Analysis 

5- Reliability 

6- Cronbach’s Alpha 

7- Palat kaleh 

8- Bala papkyadeh 

9- Unit of analysis 
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 گيري و حجم نمونهروش نمونه

هدف اين پژوهش آگاهي از نگرش زنان و مردان روستايي درباره توانايي مديريت اجرايـي زنـان   

به  براي تعيين حجم نمونه 1ايگيري سهميهدهياري است، به همين دليل روش نمونهدر سمت 

روستاي پلتكله به دليل دارا بودن جمعيت كمتر مبنا قرار گرفته و نسـبتي در  به كار رفته است. 

نفر در هر گروه را دربـر   60منظور  درصد از زنان و مردان اين روستا كه در واقع بدين 50حدود 

اند. اين تعداد مبناي حجـم نمونـه روسـتاي دوم نيـز     عنوان حجم نمونه تعيين شده گيرد، بهمي

 120زن و  120نفـر رسـيده اسـت، شـامل      240قرار گرفته است. به اين ترتيب حجم نمونه به 

 .شده مرد از دو روستاي ياد

 

 هاي پژوهش فرضيه

 اند: طرح شده هاي فرعي پژوهش شامل دو فرضيه اصلي است كه زير چتر هر يك، فرضيه

پذيري جنسيتي با نگرش نسبت به توانايي زنـان در مـديريت اجرايـي روسـتا رابطـه       جامعه  -1

 دارد.

هاي بچگانه با نگرش به توانايي زنان در مـديريت اجرايـي روسـتا    تفكيك جنسيتي بازي ·

 رابطه دارد.

 رابطه دارد.تفكيك جنسيتي رفتار با نگرش به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا  ·

 هاي جنسيتي با نگرش به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا رابطه دارد. ايفاي نقش ·

هاي جنسيتي با نگرش نسبت به توانايي زنان در مديريت اجرايـي روسـتا ارتبـاط     كليشه -2

 دارد.

ــان در مــديريت اجرايــي روســتا    · ــايي زن ــا جــنس و نگــرش بــه توان آمــوزش متناســب ب

 رابطه دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Quota Sampling 
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اشتغال تقسيم كار جنسيتي با نگرش به توانايي زنان در مديريت اجرايـي روسـتا رابطـه     ·

 دارد.

جنسيتي بودن صفات مديريتي و نگرش به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا رابطـه   ·

 دارد.

مانند سن، وضع  –اي و فردي روستاييان در كنار متغيرهاي اصلي يادشده، متغيرهاي زمينه

در جامعه مورد مطالعه نيز در نظر گرفتـه شـده اسـت. بـه      -ان تحصيالت و شغل آنهاتأهل، ميز

صورت فرضـيه تفـاوت    با دخالت دادن متغير جنس (بهسو با هدف مقاله اين فرضيات  عالوه، هم

 .اند ميان زنان و مردان) بررسي شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميان متغيرهاي اصلي و وابسته . نمودار رابطه1شكل 

 جنسيتي بودن صفات مديريتي

 تقسيم كار جنسيتي

 متناسب با جنسآموزش 

 يهاشهيكل
 يتيجنس

زنان  ييتوانا دربارةنگرش 

ت يريمد براي ييروستا

 روستا يياجرا

پذيري جامعه
 جنسيتي

 جنسيتي هاي ايفاي نقش

 تفكيك جنسيتي رفتار

 هاي بچگانهتفكيك جنسيتي بازي

 جنس
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 حوزه پژوهش

به منظور بررسي اينكه مردم روستا چه ديدگاهي دربارة توانايي زنان براي ادارة دهيـاري دارنـد،   

دو روستا از توابع شهرستان لنگرود، يكـي داراي دهيـار زن و ديگـري داراي دهيـار مـرد، بـراي       

 اند از: انجام مطالعه انتخاب شدند. اينها عبارت

بخـش مركـزي شهرسـتان لنگـرود در     » گلسفيد«از توابع دهستان » پلتكله«روستاي  )الف

بـه لحـاظ    .اي در نزديكـي سـاحل چمخالـه قـرار دارد    اي جلگـه استان گيالن است كه در ناحيه

آيد. براساس آخرين سرشماري نفوس  شمار مي پراكنده به روستايي نيمه» پلتكله«شناسي، ريخت

)، جمعيت روستا در طي سه دهه با روندي كاهشي مواجـه بـوده و در آن   1385و مسكن (سال 

 6خانوار بوده اسـت. از ميـان جمعيـت     105نفر در قالب  343سال تعداد ساكنان دائمي روستا 

 درصد از مردان باسواد هستند. 89درصد از زنان و  74سال به باالي روستا، 

ه شـوراي اسـالمي و دو دوره دهيـاري داشـته     در سـه دور » پلتكله«كنون،  تا 1382از سال 

 اند. در دوره نخست دهياري نيز مديريت اجرايي بـر است. اعضاي شورا در اين سه دوره مرد بوده

ها به عنوان مدير اجرايي روسـتا از   عهدة يكي از مردها قرار داشت؛ اما در دوره دوم، يكي از خانم

 كند. مديريت اجرايي خود را سپري مياكنون سومين سال  سوي شورا انتخاب شد كه هم

از توابع دهستان چاف بخش مركـزي شهرسـتان لنگـرود اسـت كـه در      » باال پاپكياده« )ب

جنگلي قرار دارد و رابط چندين روستا و مركز چند روستاي قمـر در اطـراف    -اياي جلگهناحيه

رگ و دور از هم بـود  هاي بز تا دهه شصت شمسي پاپكياده روستايي واحد و وسيع با محله. است

 "پايين يا ميان يا باال"اما در دهه هفتاد هر محله به روستاي مستقل با همين نام ولي با پسوند 

نفر جمعيـت بـوده    522خانوار و  170روستاي مذكور داراي  1385تبديل شد. طبق سرشماري 

معيـت حـدود   درصد از جمعيت باسواد هسـتند و از كـل ج   61» باالپاپكياده«است. در روستاي 

درصد از مردان ساكن روستا باسوادند در مقوله مديريت روسـتايي بايـد    69درصد از زنان و  53

داراي تجربه سه دوره مديريت شورايي و دو دوره مديريت اجرايـي  » باالپاپكياده«اشاره كرد كه 

ن (دهياري) است. طي سه دوره مديريت شورايي، همه اعضاي شـوراي اسـالمي روسـتا را مـردا    

 است.عهده مردان بوده  اند و در هر دو دوره دهياري، مديريت اجرايي روستا برتشكيل داده
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 هاي پژوهشيافته

 240هـاي فـردي    در ابتدا براي به دست دادن شـناخت كلـيِ نمونـه آمـاري، برخـي از ويژگـي      

 شود.ي دو روستاي مورد مطالعه به تفكيك زن و مرد ارائه ميگو پاسخ

 

 يان دو روستاگو پاسخي فردي ها ويژگي .1جدول 

 هاي فرديويژگي رديف
 درصد توزيع فراواني

 مردان زنان كل نمونه

 50 50 100 جنس 1

 2/46 6/56 7/51 سال 39تا  18رده سني بين  2

 3/73 5/67 4/70 متأهل 3

 2/94 85 6/89 1باسواد 4

 2/94 8/40 5/67 2شاغل 5

 

حاكي از جوان بودن جمعيت جامعه مـورد مطالعـه و دارا   يان گو پاسخبررسي وضعيت فردي 

تـر از  يـان زن جـوان  گو پاسـخ بودن حداقل ميزان سـواد در بيشـتر افـراد اسـت. در ايـن ميـان،       

كـه ميـزان    يان مرد هستند و ميزان بيكـاري در ميـان آنهـا محسـوس اسـت. در حـالي      گو پاسخ

 ت.يان مرد بيشتر اسگو پاسخباسوادي و داشتن شغل در بين 

توان براساس اهداف و فرضيات تحقيق به دو بخش تقسيم كـرد: در   هاي پژوهش را مييافته

ابتدا براي شناخت عوامل مرتبط با نگرش روستاييان به توانايي زنان در مديريت اجرايي روسـتا،  

شود. سـپس بـا هـدف كسـب آگـاهي در زمينـه       ها ارائه ميدست آمده از آزمون فرضيه نتايج به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در اينجا، طيفي است از افرادي كه خواندن و نوشتن بلدند تا آنها كه تحصيالت عالي دارند.  "باسواد"منظور از  -1

شـود و در اينجـا بـه چهـار دسـته      شه فرد است که منبع درآمد و3 محسوب مـي ي"شغل"، حرفه يا پ منظور از -2

يک از دار)، کارگر و کارمند تقسيم شده است. گفتني است هيچکاسب (شامل خياط، آرايشگر، نانوا و مغازهکشاورز، 

 اند.زنان روستايي شغل خود را کارگر ذکر نکرده
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هـاي پـژوهش بـا    زنان و مردان روستايي به توانايي زنان در مديريت اجرايي روسـتا، داده نگرش 

 گيرند. دخالت دادن متغير جنس مورد بررسي و آزمون قرار مي

 

 1الف) نگرش روستاييان و عوامل مرتبط

سازند كه عواملي چون وضـع تأهـل يـا     اي و فردي روشن ميدست آمده از عوامل زمينه نتايج به

اي با نگرش فـرد بـه توانـايي زنـان در مـديريت اجرايـي       ع شغل و ميزان درآمد، چندان رابطهنو

داري  و سطح معنـي  -305/0روستا ندارد؛ اما متغيرهاي سن (ضريب همبستگي پيرسون برابر با 

داري اسـت و سـطح معنـي    229/0) و ميزان تحصيالت (ضريب همبسـتگي پيرسـون كـه    00/0

دار نسبتاً ضعيفي با نگرش افـراد هسـتند. بـه ايـن ترتيـب بـه نظـر        عني) حاكي از رابطه م00/0

تري بـه توانـايي   تر و داراي تحصيالت باالتري باشند، نگرش مثبت رسد كه هر چه افراد جوان مي

 زنان در حوزه مديريت اجرايي روستا دارند.

 

 2پذيري جنسيتيجامعه ·

كودكان است كه از هنگام  شده جنسيتيهاي  پذيري جنسيتي، آموزش ارزش منظور از جامعه

شود. بنابراين از شروع زندگي، بسته به دختر يا پسر بودن كودك، با آنان براساس تولد آغاز مي

رود كه آنان نيز به نحوي زنانه يا شود و در مقابل توقع ميالگوي زنانگي و مردانگي رفتار مي

پذيري جنسيتي از متغيرهاي اصلي  امعهمتغير جمردانه به ايفاي نقش در جامعه بپردازند. 

نظر فرد درباره تفكيك "دست آمده است:  تحقيق است كه از تركيب اين سه شاخص به

 ."هاي جنسيتي ايفاي نقش"و  "تفكيك جنسيتي رفتار"، "هاي بچگانه جنسيتي بازي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي هاي مربوط به شاخصگيري شدند و گويهاي اندازههاي مورد آزمون در سطح سنجش فاصلهتمامي شاخص -1

 اند. ف ليكرت مورد پرسش قرار گرفتهبررسي شده براساس طي

گويـه/ تفكيـك    3هـاي بچگانـه    گويه بررسي شده است (تفكيـك جنسـيتي بـازي    14اين متغير با استفاده از  -2

 گويه). ۳ها3 جنسيتي  و ايفا3 نقش گويه، 8جنسيتي رفتار 
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 هاي بچگانه تفكيك جنسيتي بازي )1

) 00/0داري (در سـطح معنـي   )306/0نتايج حاصل از آزمون ضـريب همبسـتگي پيرسـون (   

هاي بچگانه، و نگرش بـه   دهد كه بين متغيرهاي نظر فرد درباره تفكيك جنسيتي بازينشان مي

 توانايي مديريت اجرايي زنان رابطه معناداري وجود دارد.  

 تفكيك جنسيتي رفتار )2

بيانگر وجود رابطه بين شـاخص تفكيـك جنسـيتي رفتـار بـا       00/0بررسي سطح معناداري 

دست آمده از آزمـون همبسـتگي (ضـريب همبسـتگي پيرسـون برابـر بـا         نگرش است. نتيجه به

دهد كه جهت رابطه مذكور، مستقيم است. اين بدان معناست كه با توجـه بـه   ) نشان مي306/0

تـوان گفـت افـرادي كـه     هاي مخالف تفكيك جنسيتي، مياختصاص يافتن امتياز باالتر به گويه

 تري نيز دارند. مثبت جنس در رفتارها معتقدند، نگرشبيشتر به برابري دو 

 هاي جنسيتي ايفاي نقش  )3

در ايـن شـاخص    گو پاسخ) است. نمره 00/0داري () در سطح معني433/0ميزان اين رابطه (

تـر باشـد امتيـاز بيشـتري     و غيرجنسـيتي  دهد كه هر چه نظر فرد به دو جنس برابرانهنشان مي

هاي جنسيتي دخترانـه و پسـرانه    رتيب با افزايش باور فرد به ايفاي نقشت آورد. بديندست مي به

شود. بنابراين فرض وجود رابطه بين نظر فرد تر مييابد و نگرش او نيز منفي نمره وي كاهش مي

 شود.اثبات مي01/0هاي جنسيتي و نگرش با سطح خطاي كمتر از  درباره ايفاي نقش

 

 هاي مربوط به آن با نگرش روستاييان جنسيتي و شاخصپذيري . رابطه بين جامعه2جدول 

 ضريب همبستگي پيرسون داريسطح معني هاشاخص

 582/0 00/0 پذيري جنسيتيجامعه

 306/0 00/0 هاي بچگانه تفكيك جنسيتي بازي) 1

 526/0 00/0 تفكيك جنسيتي رفتار) 2

 433/0 00/0 هاي جنسيتي ايفاي نقش  )3
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پـذيري جنسـيتي و نگـرش بـه     آزمون فرضيه وجود رابطـه بـين جامعـه   هاي  با بررسي يافته

شـود كـه ايـن آزمـون در سـطح معنـاداري       توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا، روشـن مـي  

هاي موافـق  تر به گويهبا توجه به اختصاص يافتن امتياز پايين دار است.) مستقيم و معني00/0(

بين دو جنس، با كاهش نمره فـرد، نگـرش وي بـه توانـايي     پذيري جنسيتي و نابرابري  با جامعه

 شود.تر ميزنان در حوزه مديريت اجرايي منفي

 

 1كليشه جنسيتي

هاي جنسيتي در اين مقاله، تثبيت الگوهاي زنانگي و مردانگي در زنان و مـردان   منظور از كليشه

هـاي مختلـف آمـوزش و     هاي آنان را در حوزهها و توانايي براساس تجارب زندگي است كه نقش

متغير از مجموع اين سه شـاخص   سازد. اين كار و اشتغال و همچنين صفات مديريتي مطرح مي

و  "تقسـيم كـار جنسـيتي   "، "نظر فرد درباره آموزش متناسـب بـا جـنس   "دست آمده است:  به

 ."جنسيتي بودن صفات مديريتي"

 آموزش متناسب با جنس )1

ن نظر هر فرد درباره آموزش متناسب با جنس و نگرش دهد كه بيهاي پژوهش نشان مييافته

توان در سطح  وجود دارد، كه آن را مي او به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا رابطه

درصد اثبات  99با اطمينان  597/0و با ميزان ضريب همبستگي پيرسون  00/0داري   معني

 كرد.

 تقسيم كار جنسيتي )2

دهد كه فـرض رابطـه بـين دو    ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دست آمده از آزمون نتايج به

متغير تقسيم كار جنسـيتي و نگـرش بـه توانـايي زنـان در مـديريت اجرايـي روسـتا در سـطح          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گويـه/ تفکيـک    ۷گويه مورد بررسي قرار گرفته است (آموزش متناسب بـا جـنس    ۲۶اين متغير با استفاده از  -1

تر به موافقـان بـا   نمره پايينالزم به ذکر است که  گويه). ۸گويه و جنسيتي بودن صفات مديريتي  ۹جنسيتي کار 

 تعلق گرفته است. ها3 منفيگويه
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تـوان آن را   است كه از نظر شدت، مي 672/0شود. ميزان اين رابطه ) تأييد مي00/0داري ( معني

 همبستگي نسبتاٌ قوي برشمرد.

 ات مديريتيجنسيتي بودن صف )3

، رابطـه  77/0و شدت همبسـتگي   00/0براساس ضريب پيرسون اين شاخص با سطح معناداري 

داري با نگرش به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا دارد. اين رابطه نشـان  تنگاتنگ و معني

داوري ذهنـي دربـاره دو جـنس معتقـد      اي و پـيش دهد روستايياني كه به تصـورات كليشـه  مي

شـمارند و بـه همـين دليـل      ، زنان را ضعيف و حساس يا بدون جسارت و قاطعيت برمـي هستند

 دانند.مشاغلي را كه نياز به فعاليت فكري و جسماني دارند، مناسب زنان نمي

 

 يانگو پاسخنفر از  240هاي مربوط به آن با نگرش  . رابطه بين كليشه جنسيتي و شاخص3جدول 

 همبستگي پيرسونضريب  داريسطح معني هاشاخص

 773/0 00/0 كليشه جنسيتي

 597/0 00/0 آموزش متناسب با جنس  )1

 672/0 00/0 تقسيم كار جنسيتي  )2

 774/0 00/0 جنسيتي بودن صفات مديريتي  )3

 

 هاي جنسيتي در نگرش روستاييانب) تفاوت

هـاي   در اين بخش به منظور شناخت نظر و نگرش دو جنس، تفـاوت ميـانگين مجمـوع ديـدگاه    

پـذيري جنسـيتي، كليشـه    هاي سه متغير اصـلي جامعـه  يان زن و مرد در مورد شاخصگو پاسخ

tجنسيتي و نگرش به توانايي زنان در مـديريت اجرايـي روسـتا، بـا آزمـون پـارامتري      
مقايسـه   1

  شوند. مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Independent- Samples T Test 
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 جنسيتيپذيري جامعه ·

هـاي بچگانـه، تفكيـك جنسـيتي      هاي نظر فرد درباره ضرورت تفكيك جنسـيتي بـازي  از معرف

فـرد بــه   1هـاي جنســيتي، بـراي ســنجش ميـزان بــاور   رفتارهـاي مـورد انتظــار و ايفـاي نقــش   

 پذيري جنسيتي استفاده شده است. جامعه

 هاي بچگانه تفكيك جنسيتي بازي )1

هـاي   ان دو روستا درباره شاخص تفكيك جنسـيتي بـازي  بررسي توزيع ميانگين نظر زنان و مرد

 )382/0(برابـر بـا    tدهنده نزديكي دو ميانگين است. و با توجـه بـه نتيجـه آزمـون      بچگانه نشان

تـوان ايـن فرضـيه را    ناشي از آن مي )703/0داري (برابر با دست آمده و همچنين سطح معني به

 رد كرد.» هاي بچگانه دارند جنسيتي بازي زنان و مردان نظر متفاوتي درباره تفكيك«كه 

 تفكيك جنسيتي رفتار )2

درصـد   99) براي معرف تفكيك جنسيتي رفتار با اطمينان 000/0داري (با توجه به سطح معني

تأييد » زنان و مردان نظر متفاوتي درباره تفكيك جنسيتي رفتار دارند«توان گفت كه فرضيه مي

) بيـانگر  47/2و مردان برابر بـا   91/2گروه (ميانگين زنان برابر باهاي دو شود. توزيع ميانگينمي

تر بودن نظر زنـان بـه طيـف غيرسـنتي و بـاور بـه        باالتر بودن نمره ميانگين و در نتيجه نزديك

 تفاوت جنسيتي كمتر است.  

 هاي جنسيتي ايفاي نقش )3

دهنده وجود ) نشان62/2با  ) و مردان ( برابر01/3بررسي توزيع ميانگين دو گروه زنان ( برابر با 

درصد  01/0تر از  تفاوت ميان آنان است. بر همين اساس، با توجه به سطح خطاي كوچك

» هاي جنسيتي دارند زنان و مردان نظر متفاوتي درباره ايفاي نقش«توان اين فرضيه را كه  مي

طور كلي اين  كه بهدهد تر بودن نمره ميانگين نظر مردان از زنان، نشان مياثبات كرد. پايين

  ترند.هاي جنسيتي از نظر مردان پذيرفته نقش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظور از باور در بخش روش و آزمون فرضيات، ميزان تلقي و ديدگاه فرد درباره متغير موردنظر است. در ايـن   -1

 گيري نظر و تلقي افراد است. وسو يا جهت تحقيق منظور از باور و ميزان باور افراد، اندازه و سمت
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دست آمـده   ) بهt )22/3پذيري جنسيتي با توجه به هاي جامعهبه اين ترتيب درباره شاخص

دار اسـت.  درصد تفاوت ميان نظر زنان و نظر مـردان معنـي   99توان بيان كرد كه با اطمينان مي

در سـطح  ، »پـذيري جنسـيتي دارنـد   نظر متفاوتي درباره جامعـه زنان و مردان «بنابراين فرضيه 

 شدني است. درصد اثبات 01/0تر از خطاي كوچك

 

 پذيري جنسيتي به تفكيك جنس هاي جامعه . توزيع ميانگين روستاييان در مورد شاخص4جدول

 ميانگين جنس شاخص
انحراف 

 معيار

 هابراي برابري ميانگين tآزمون 

t 
درجه 

 آزادي
 معناداري

تفاوت 

 ميانگين

پذيري  جامعه

 جنسيتي

 929/0 86/2 زن
221/3 28/227 001/0 350/0 

 745/0 51/2 مرد

تفكيك جنسيتي   )1

 هاي بچگانه بازي

 142/1 65/2 زن
382/0 237 703/0 053/0 

 011/1 60/2 مرد

تفكيك جنسيتي   )2

 رفتار

 860/0 91/2 زن
123/4 70/236 000/0 442/0 

 798/0 47/2 مرد

هاي  ايفاي نقش  )3

 جنسيتي

 893/0 01/3 زن
534/3 35/236 000/0 392/0 

 822/0 62/2 مرد

 هاي جنسيتي كليشه ·

، "آمـوزش متناسـب بـا جـنس    "هاي جنسيتي، از سـه شـاخص اعتقـاد بـه     براي ارزيابي كليشه

 شده است. استفاده "جنسيتي بودن صفات مديريتي"و  "تقسيم كار جنسيتي"

 آموزش متناسب با جنس )1

 01/0داري تفـاوت در سـطح خطـاي كمتـر از     مقايسه ميانگين نظر زنان و مردان نشانگر معنـي 

تري به برابري آمـوزش  تر و موافقسازد كه زنان ديد مثبت ها مشخص ميمقايسه ميانگيناست. 

داري   ) و سـطح معنـي  t )12/4دست آمده از آزمـون   با توجه به نتيجه بهدختران و پسران دارند. 

 هاي زنان و مردان را تأييد كرد. درصد فرض تفاوت ديدگاه 99توان با اطمينان )، مي000/0(
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 تقسيم كار جنسيتي )2

يان گو پاسخدهنده وجود تفاوت معنادار ميان دو گروه جنسي از  ) نشان000/0داري (سطح معني

اخـتالف ميـانگين ديـد     583/0كه زنان با  دست آمده بيانگر آن است است. همچنين ميانگين به

 تري به اشتغال زن و مرد در حوزه خصوصي و عمومي دارند. تر و برابرانهغيرسنتي

 جنسيتي بودن صفات مديريتي )3

t حـاكي از وجـود تفـاوت ميـان     000/0داري (عـالوه سـطح معنـي    ) بـه 50/5دسـت آمـده (   به (

اسـت. ميـانگين بـاالتر زنـان نشـان       01/0 هاي زنان و مردان در سـطح خطـاي كمتـر از    ديدگاه

تري به صـفات مـديريتي و   سنتي، نظر مساعدتر و غير568/0دهد كه آنان با تفاوت ميانگين  مي

 گيري دارند.  برابري زنان و مردان در قدرت مديريت و تصميم

دار ميان متغيـر كليشـه جنسـيتي در بـين زنـان و      هاي پژوهش حاكي از تفاوت معنييافته

تـر   ترتيب زنان نگرشي نزديك كند. بدينها آن را تأييد ميان است كه آزمون تفاوت ميانگينمرد

هـاي مختلـف آمـوزش و    تر به حضـور بـودن زنـان در عرصـه    و نظري برابرانه به طيف غيرسنتي

تـر اسـت. بـه عنـوان     بـاره سـنتي   اين  كه نظر مردان در اشتغال و صفات مديريتي دارند؛ در حالي

هاي درسي دختران بايد متناسـب بـا نقـش     دان روستايي بيشتر بر اين باورند كه كتابمثال، مر

تر است و اينكـه مـردان در   كدبانوگري باشد، يا اينكه شغل معلمي و پرستاري براي زنان مناسب

كنند. با اين حال، هر دو جنس به برابري توانايي و استعداد دختران شرايط سخت بهتر عمل مي

دست آمـده   به tداري و ميزان آموزي و اشتغال باور دارند. با توجه به سطح معنيعلمو پسران در 

از آزمون، بيشترين تفاوت زنان و مردان دو روستا به تقسيم كـار جنسـيتي و سـپس جنسـيتي     

زنـان و مـردان نظـر    «را كـه   توان اين فرضيه شود. بنابراين مي بودن صفات مديريتي مربوط مي

 شده دانست. اثبات» كليشه جنسيتي دارندمتفاوتي درباره 
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 . توزيع ميانگين روستاييان در مورد شاخص كليشه جنسيتي به تفكيك جنس5جدول 

 ميانگين جنس شاخص
انحراف 

 معيار

 هابراي برابري ميانگين tآزمون 

t معناداري درجه آزادي 
تفاوت 

 ميانگين

 كليشه جنسيتي
 817/0 04/3 زن

105/5 77/236 000/0 534/0 
 799/0 51/2 مرد

آموزش متناسب   )1

 با جنس

 915/0 56/3 زن
124/4 09/234 000/0 458/0 

 803/0 10/3 مرد

تقســــيم كــــار   )2

 جنسيتي

 764/0 07/3 زن
990/5 84/237 000/0 583/0 

 745/0 48/2 مرد

جنسيتي بـودن    )3

 صفات مديريتي

 792/0 16/3 زن
501/5 98/236 000/0 568/0 

 804/0 59/2 مرد

 

 1نگرش به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا ·

منظور از نگرش روستاييان به توانايي مديريت اجرايي زنان، تلقي و نظـر آنهـا در مـورد تصـدي     

وسـاز و امـور عمرانـي، قـرارداد بـا       زنان در پست دهياري و انجام اموري چون نظارت بر سـاخت 

 و نظارت بر امور كارگران، تنظيم بودجه و صدور پروانه و نيز وصول عوارض است.پيمانكار 

توان بيان كـرد كـه   ) مي000/0) و سطح معناداري (58/4(برابر با  tبا توجه به نتيجه آزمون 

تري بـه توانـايي زنـان در    نمره ميانگين باالتر، نگرش مساعدتر و مثبت 508/0زنان با دارا بودن 

زنان و مردان نگرش متفاوتي نسـبت  «ترتيب، اين فرضيه كه  يي روستا دارند. بدينمديريت اجرا

  شود.، اثبات مي»به توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد پرسش و ارزيابي قرار گرفتـه  اC مگويه بر اساس طيف کيکرت و در سطح سنجش فاصله ۹اين شاخص با  -1

 است.
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 به تفكيك جنس يياجرا يريتمد ييدر شاخص توانا يانگين روستاييانم يعتوز. 6جدول 

 ميانگين جنس شاخص
انحراف 

 معيار

 هابراي برابري ميانگين tآزمون 

t 
درجه 

 آزادي
 معناداري

تفاوت 

 هاميانگين

توانايي مديريت 

 اجرايي زنان

 787/0 54/3 زن
583/4 07/232 000/0 508/0 

 925/0 03/3 مرد

 

 گيري بحث و نتيجه

پـذيري جنسـيتي و كليشـه جنسـيتي همبسـتگي      هاي پژوهش دو متغير جامعـه براساس يافته

تنگاتنگي با نگرش روستاييان به توانايي زنان روستايي در حوزه مديريت اجرايي دارند. براسـاس  

هـا و   آموزنـد كـه بـر مبنـاي ارزش    چارچوب مفهومي تحقيق، افراد در فرايند اجتماعي شدن مي

هـاي زنـانگي و    شان رفتار كننـد. دختـران و پسـران پيـرو وظـايف و نقـش      هنجارهاي جنسيتي

يابند و اين جريان به شكل تصورات كه قرار است در بزرگسالي ايفا كنند پرورش مياي  مردانگي

يابد. بر همـين اسـاس، در مرحلـه بعـد     هاي ذهني در طول زندگي ادامه مي داوري قالبي و پيش

هاي خاصي كه بـه نيـروي فكـري و    ضروري است كه پسران آموزش بيشتري ببينند و در رشته

كـه دختـران متناسـب بـا نقـش مـادري و همسـري         كنند؛ در حالي جسماني نياز دارد تحصيل

با وجود برابري زنان و مردان در دارا بـودن اسـتعداد و   بيند. به اين ترتيب شان آموزش مي آينده

گيرد. دليل ايـن امـر وجـود    هاي نابرابر در اختيارشان قرار ميظرفيت كاملي از عقالنيت، فرصت

هـاي جنسـيتي جامعـه انتظـار رفتارهـاي متناسـب بـا ايـن         ايدئولوژي جنسيتي اسـت و هنجار 

 ايدئولوژي را از افراد دارند.

شـان، كـاري را   شوند، براساس جنسيتدر بزرگسالي وقتي دو جنس وارد حوزه اجتماعي مي

شود و امور حـوزه عمـومي بـه مـردان.      گيرند. امور حوزه خصوصي به زنان واگذار مي برعهده مي

اي دانسـت كـه دو   هـاي زنانـه و مردانـه    توان ويژگي، دليل اين امر را ميطور كه اشاره شد همان

اند. به اين شكل، حضور زنـان در عرصـه عمـومي     دست آورده جنس در فرايند اجتماعي شدن به



 هاي زنان در مديريت اجرايي روستا نگرش روستاييان به توانايي نژاد طلب و ليال خانجاني ژاله شادي

156 

هاي زنانگي ايفـا   شود كه در حوزه خانه و ارزشهاي حمايتي و پرورشي مي اغلب منتهي به نقش

هـا از خانـه بـه اجتمـاع منتقـل       رود زنان به حوزه اجتماعي اين نقـش اند و در واقع با وكرده مي

هايي كه به تخصص و جسـارت يـا قاطعيـت و همچنـين نظـارت و روابـط       گردد. حال، حرفه مي

اي چـون  همـين دليـل، حرفـه   بـه  گيرند. گسترده نياز داشته باشند، حيطه كاري مردان قرار مي

شود. اثبات روابط بـين دو متغيـر   رد، مردانه تلقي ميرا دا شده مديريت كه بسياري از صفات ياد

جنسيتي با نگرش روستاييان به توانايي زنان در حـوزه مـديريت   پذيري جنسيتي و كليشهجامعه

 اجرايي روستا، مؤيد اين موضوع است.  

هـاي  پـذيري و كليشـه  اند كه نظر روسـتاييان دربـاره جامعـه    هاي پژوهش حاكي از آنيافته

تواند متأثر از جنس باشد. زنان در موارد مختلف از جمله تفكيك جنسـيتي رفتـار،   جنسيتي مي

هاي جنسيتي، آموزش متناسب با جـنس، تقسـيم جنسـيتي كـار، جنسـيتي بـودن        ايفاي نقش

صفات مديريتي و توانايي زنان در مديريت اجرايي روستا، نظرشان متفاوت بـا مـردان اسـت. در    

ر به اين سو تمايل دارند كه دختران و پسـران در انجـام امـور    پذيري، زنان بيشتخصوص جامعه

زيـر بـودن نيـز آنـان     هاي رفتاري دخترانه مانند مطيع و سربه خانه همكاري كنند. درباره ارزش

هـاي   شان در حال تحول است رو سوي ايفاي رفتارهـا و نقـش   هاي اند و ديدگاه دچار ترديد شده

 برابر از دو جنس دارند.  

هاي جنسـيتي نيـز زنـان بـيش از مـردان در معـرض تغييـر و        يزان پذيرش كليشهدرباره م

كه ادامه تحصيل دختران اهميت بسيار يافته اسـت. نظـر آنـان      اند، به نحوي تحوالت قرار گرفته

درباره ايفاي نقش زنانه در حوزه خصوصي نيز در حال تغيير به سمت همكاري و شراكت مردان 

دستيابي به مشاغل غيرجنسيتي مانند فني و مهندسي معطوف شده  است و در حوزه عمومي به

رغـم اينكـه توانـايي مـردان در شـرايط سـخت و قـدرت         است. در خصوص صفات مديريتي، بـه 

گيري هنوز ارزشمند اسـت، نظـر زنـان دربـاره واجـد صـالحيت بـودن زنـان در صـفات          تصميم

تـر بـه تـوان زنـان روسـتايي در      تمديريتي دچار تحول شده است. اكنون زنان بـا نگـرش مثبـ   

تواننـد از عهـده امـور    اند كـه زنـان نيـز مـي     مديريت اجرايي، بيشتر به اين موضوع گرايش يافته

 گيري و روابط اجتماعي گسترده برآيند. فكري، نظارتي، تصميم
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جنسـيتي  تـوان نتيجـه گرفـت كـه متغيـر كليشـه       دست آمـده مـي   هاي بهاز مجموع يافته

ترين عامـل در بـين زنـان و مـردان روسـتايي      امل با نگرش افراد و مورد اختالفترين عهمبسته

رسد كه موضوع آموزش دختران در ذهنيت مردم روستايي تقريباً نهادينه شـده  است؛ به نظر مي

تواننـد  انـد و مـي  آمـوزي اند كه دختران داراي توانايي برابر با پسران در علـم است و آنان پذيرفته

حصيل به شهر برونـد. دربـاره تقسـيم كـار بـين زنـان و مـردان، تحـولي در حـوزه          براي ادامه ت

هاي روستاييان حاكي از آن است كه هر دو گروه زنـان   خصوصي در حال رخ دادن است. ديدگاه

و مردان موافق مشاركت بيشتر مردان در كارهاي خانه هستند و در مورد اشتغال زنان، تـا آنجـا   

هاي زنانه باشد پذيرفته شده است. اما در خصوص اشـتغال   ر حيطه نقشكه كار بيرون از خانه د

هاي فني و مهندسي و نظارتي بين دو روستا و دو جنس تفاوت وجود دارد و پـذيرفتن  در حرفه

دسـت آمـده    ويژه از سوي مردان هنوز تثبيت نشده است. با ايـن حـال، نتـايج بـه     اين موضوع به

هـا  يابـد. يافتـه   د به سوي حضور زنان در اين مشاغل تحـول مـي  اند كه نظر مردان دار بيانگر آن

شـدن ايـن    مانده است و دروني دهند كه موضوع مديريت زنان همچنان حل نشده باقينشان مي

گيـري و نظـارت بپردازنـد، بـه تحـول      توانند در موضع قدرت به تصميمواقعيت كه زنان نيز مي

 فرهنگي در گذر زمان نيازمند است.  

در زمينـه مـديريت زنـان و     شـده  هاي انجام توان تأييدي بر پژوهشآمده را مي دست بهنتايج 

هـا و باورهـاي غالـب در     هنجارهاي فرهنگي و ارزشفعاليت زنان روستايي دانست. در اين معنا، 

 -جامعه ارتباط تنگاتنگي با نوع فعاليت زنان در عرصه عمومي دارند و ايجـاد فضـاي اجتمـاعي    

هاي معطوف به روابط جنسيتي و بازسازي ساختارهاي ها و سياستتحول ذهنيتفرهنگي براي 

 رسد. ناپذير به نظر مي اجتماعي امري اجتناب

هاي تحقيق نشان دادنـد تجربـه و حضـور زن دهيـار بـه      سرانجام نيز با توجه به اينكه يافته

كننده در تحـول نگرشـي افـراد جامعـه      مؤثر و تسهيل يتواند نقشعنوان مدير اجرايي روستا مي

اي، هـاي توسـعه  گـذاري  ها و سياسـت  ريزيشود كه در برنامهروستايي داشته باشد، پيشنهاد مي

  مشخصاً به حضور و فعاليت زنان روستايي در عرصه مديريت روستايي بيشتر توجه شود.
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