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  مقدمه
اصلي چرخ توليـد و سـازندگي روسـتا و دختـران روسـتايي گمنامـان توليـد در        زنان روستايي محور 

هاي ميليـون نفـري روسـتا    24 درصد از جمعيـت  70حدود  ،در حال حاضر .ندهستهاي روستا  عرصه
بـا عطـف توجـه     ].6[ دهنـد  ها را دختران روستايي تشكيل مي ميليون از آن 7 ند و حدودا جوان ايران

هاي فرداي جامعـه هسـتند، توجـه بـه آنـان و       دهندگان نسل روستايي پرورشبه اينكه دختران جوان 
دختـران روسـتايي   رغـم آنكـه    بـه يابد، اما متأسـفانه   شان اهميت صدچنداني مي حقوق اجتماعي ةاعاد

هـاي   كننـد، مـورد تبعـيض    هاي فراوان و مضاعفي در خانواده ايفـا مـي   بااليي دارند و نقش ةتوان بالقو
و به سبب موانع اجتمـاعي و فرهنگـي از جملـه فرهنـگ مردسـاالري و تـرجيح        گيرند ميخاص قرار 

دهـد كـه اصـوالً در     اين مسئله از آنجا خود را نشـان مـي   ].6[ برند سر مي جامعه به ةپسران، در حاشي
كشورهاي جهان سوم دختران نسبت به پسران سـطح بهداشـت، تغذيـه، آمـوزش و كيفيـت زنـدگي       

. شـود  اشتغال به تحصيل دختران روستايي از سطوح پايين به باال بسيار كـم مـي   ].2[ نددارتري  پايين
توجـه   و هـا  فقدان مدارس راهنمايي و دبيرستان دخترانه، دوري از مراكز شهري، كمي درآمد خـانواده 
هـاي رسـمي    بيشتر به پسران در تحصيل باعث شده دختران روستايي محروميت بيشتري از آمـوزش 

دهد كـه پسـران در روسـتا ده برابـر بيشـتر از دختـران بـه مدرسـه          ها نشان مي تحقيق. دداشته باشن
ده شـ هاي رسمي مانع اصلي رشـد اجتمـاعي و مشـاركت دختـران روسـتايي       روند و نبود آموزش مي

 از مهمـي  منزلـة بخـش   بـه  روسـتايي  ت توجه به مسائل و مشكالت دخترانررو، ضرو اين از ].6[ است
هـاي   ريـزي  جامعـه، در برنامـه   پـذير  آسـيب  شـدت  هب هاي گروه از يكي منزلة به نيز و اجتماع روستايي

امـا، متأسـفانه تـاكنون    . شـود  اي و تحقيقات مرتبط با علوم كشاورزي و اجتماعي، احساس مـي  توسعه
گرفته اسـت و آنـان در    انجامدر كشور ما توجه اندكي به مسائل اين قشر مهم و تأثيرگذار در اجتماع 

 منظـري  از غلـب ا يا شده واقع غفلت روند توسعه و مطالعات مرتبط با اين حوزه، تا حدود زيادي مورد
چنين پژوهشي در راسـتاي واكـاوي عميـق مسـائل و      مانجا ،بنابراين. اند گرفته قرار توجه مورد خاص

گمـان نتـايج حاصـل از ايـن      د و بيآي مشكالت دختران در جامعة روستايي نيازي بايسته به شمار مي
هـاي موجـود و    روسـتايي، در رفـع چـالش     ريـزان توسـعة   گذاران و برنامه تواند به سياست پژوهش مي
سـاز جوامـع روسـتايي، يـاري      هاي جامع و كارا در جهت ارتقاي زندگي اين نسل آينـده  تدوين برنامه

 بـا  جامعـة روسـتايي،   خـاص  هـاي  ويژگـي  بـه  توجه با دش سعي تحقيق در اين ،بر اين اساس. رساند
 .دشو تحليل روستايي دختران مسائل و مشكالت متفاوت و كيفي، نگرشي

  چارچوب نظري و تجربي
و  ييبه منـابع روسـتا   يدسترس ،يقانون گاهيدر پا يمانند برابر يتوجه به ابعاد ،هاي اخير  دههدر 

و  ييتااطالعـات در مـورد زنـان روسـ     يدر آموزش و اشـتغال، گـردآور   يخدمات، فرصت مساو
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الزم را در  هـاي  زهيـ سـازمان ملـل، انگ   ياز سو» زن ةده«آن اعالم  ها و در پي از تشكل تيحما
 نون،كاز آن زمان تـا  ].14[ ه استوجود آورد هاز زنان ب ضيرفع تبع يبرا يالملل نيب هاي سازمان
 و انگـر  پـژوهش ، مـورد توجـه   روي زنـان در جوامـع روسـتايي     مسائل و مشكالت پيش واكاوي

 يـك بـه   هـر  مختلف اتينظر موضوع، تياهم به توجه با .متعددي قرار گرفته است پردازان هينظر
انـد،   هكـرد  ارائـه  آن رفـع  جهـت  ييارهاكراه و يبررس مسائل مرتبط با زنان روستايي را يا گونه

اقتصـادي زنـان روسـتايي محـور      ـ ه بهبود جايگاه اجتمـاعي شد انجامحال در اكثر مطالعات  اين با
 .توجه بوده و مسائل مرتبط با دختران جوان و نوجوان روسـتايي در حاشـيه قـرار گرفتـه اسـت     

ي به بررسي مسائل با رويكردي كمگرفته در رابطه با دختران روستايي نيز  انجاممعدود مطالعات 
اي اين مسئله از ابعاد  ريشهكه به بررسي  ،اند و پژوهش كيفي و جامعي پرداخته آنانو مشكالت 

 رغم اينكه مسائل و مشكالت پيش  به همچنين .ندرت انجام شده است گوناگون پرداخته باشد، به
 ،يانكـ م ،ي، اقتصـاد ياجتمـاع  فرهنگي، همچون( اي گسترده روي دختران روستايي شامل ابعاد 

وستايي بـيش از  جامعة ر و خانواده در يتيجنس ينابرابر انواع ة، مسئلاست ...)و يتيجنس ،ينژاد
به نحوي كه از ديدگاه بسياري از محققـان  ؛ ان قرار گرفته استگر پژوهشساير ابعاد مورد توجه 

مسائل و مشكالت مهم زنـان و دختـران روسـتايي     نابرابري جنسيتي در جوامع روستايي يكي از 
ترسـي بــه  اسـت كـه مشــكالت فـراوان ديگــري از جملـه نداشـتن پايگــاه اجتمـاعي، عــدم دس      

  .را در پي داشته است... هاي آموزشي و فعاليت
 .شدن است تبعيض جنسيتي نوعي تمايز جنسيتي در اجتماعي شده، انجاماساس مطالعات  بر

كننده در تربيت  آميز و نابرابر عوامل اجتماعي هاي تمايز تبعيض جنسيتي نگرش ،به عبارت ديگر
مايز به نوعي به ضرر دختران و به نفع پسران بوده دختران و پسران است كه در اين ميان، اين ت

  ].21[ و نگاه تبعيضي به سوي دختران گرايش بيشتري داشته است
نظـران متعـدد، نـابرابري جنسـيتي      هـاي صـاحب   ديـدگاه  براسـاس در نگاهي كلي، اگر چه 

هاي  ها و ديدگاه د، نظريهشو ساالر محسوب مي دستاورد ساخت اجتماعي و دستاورد فرهنگ مرد
 و ه، زنانكنيا نخست .گيرند مرتبط با نابرابري جنسيتي، مضامين مختلفي را براي آن در نظر مي

 قـرار  زيـ نـابرابر ن  يهـا  تيـ موقع در هكـ بل دارنـد،  جامعـه  در يمتفاوت يها تيموقع تنها نه مردان،
ـ  بـا  سهيمقا در زنان و دختران روستايي ،با توجه به اين ديدگاه. اند گرفته  همـان  در هكـ  يمردان

 يمتـر ك تحقـق  يها فرصت و قدرت ،ياجتماع منزلت ،يماد منابع دارند، يجا ياجتماع گاهيجا
 مهـم  تفـاوت  گونـه  چيهـ  و از رديگ يم سرچشمه جامعه سازمان از ينابرابر نيا ه،كنيا دوم .دارند

 حـاكي شده  انجامنتايج مطالعات  .شود ينم يناش مردان و زنان انيم يتيشخص اي يشناخت ستيز
 يپدرسـاالر  هاي رايج در فرهنگ محلي، نظام از آن است كه زنان در جوامع روستايي تابع سنت

ده كـر جنسيتي هستند كه به نوعي نابرابري جنسـيتي را بـر آنـان تحميـل      ـ سنتي يها نقش و
هـاي   كه توزيع نابرابر قدرت، منابع و مسئوليت بين مردان و زنان از طريـق سـنت   طوري به؛ است
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ايـن   ].12[ زنان ريشه دوانيده و به صورت قـانون درآمـده اسـت    ةينه شده و در انديشكهن نهاد
شـدن بخـش    هـاي تعـديل سـاختاري، زنانـه     ها و پيامـدهاي نـابرابر سياسـت    نابرابري در فرصت

 ةاز بـين رفـتن شـبك    و هـا  رسمي اقتصاد و محروميت زنان از امتياز اشتغال رسمي، مهاجرت غير
 حمايت خانوادگي و قومي به سهم نابرابر و بيشتر زنان از فقر و پديدار شدن مفـاهيمي همچـون  

 تبعـيض  نيـز معتقدنـد  ) 2008( همكـارانش  و 1كيانگ ].13[ منجر شده است» شدن فقر زنانه«
 درون در جنســيتي ينــابرابر تــر، بــزرگ اجتمــاعي محــيط درون در دختــران روســتايي پنهــان
 احساس از روستايي ناآگاهي دختران از تأثير اين عوامل باعث شده دختران خانواده و يها ارزش
 70تـا   60دهنـد زنـان    آمارهاي جهاني نيز نشـان مـي   ].22[ برند رنج يبيشتر محروميت و فقر

  ].22[ دهند و احتمال فقر در ميان زنان افزايش يافته است درصد فقراي جهان را تشكيل مي
 افـراد  چنـد  هـر  هكـ  به اين مسئله اشاره دارد ينابرابر ي ها نظريه مضمون مستتر در نيسوم
 گونـه  هـيچ  باشند، داشته تفاوت يكديگر با هايشان ويژگي و نظر استعدادها از است ممكن انساني
 نـابرابري  واقـع،  در. كنـد  متمـايز  هـم  از را جنس دو كه ندارد وجود طبيعي مهمي تفاوت الگوي
بـه   نيـاز  بـرآوردن  براي كمتري قدرت مردان با مقايسه در زنان كه شود مي ناشي از آنجا جنسي
 ها برگ نيز نابرابري از ديدگاه بلوم. اند سهيم نياز اين در دو هر كه حالي دارند؛ درخود  شنق تحقّق

اين  دارد و وجود ها فرصت و دارايي قدرت، منزلت، توزيع در نابرابري مختلف از جمله در سطوح
جامعه منجر خواهـد   ةزنان آينده در مقابل مردان به عدم توسع موقعيت نابرابر دختران يا همان

ند، شـو  اقشار مستضعف جامعه محسوب مـي  دختران روستايي كه از ، با توجه به اين ديدگاه. شد
ـ  يمـ ك نتـرل ك و دارند كياند منزلت ،ياقتصاد قدرت و بدون ندارند يمال اناتكام چيه عمالً  رب
و  كتحـر  در يآزاد الت ويتحصـ  نـوع  و سـطح  ،يخـانگ  تيـ فعال طالق، ازدواج، لياز قب يمسائل
  ].4[ دارند ها فرصت به يابيدست و قشانيو عال ها خواسته بيتعق

شـده اهـم عوامـل مـؤثر بـر نـابرابري جنسـيتي در روسـتا،          هرچند در بسياري از مطالعات انجـام 
هـا   برخي ديگر از مطالعات به نقش عوامل اقتصادي در نـابرابري پذيري جنسيتي بوده است، در  جامعه

در اين راستا، عامل فقر اقتصادي تأثير مستقيم و غيرمسـتقيم خـود را بـر وضـعيت     . اشاره شده است
گذارد، زيرا عدم اشتغال، درآمد و قدرت اقتصـادي زنـان، خـود     فرهنگي و اجتماعي خانواده برجاي مي

گيـري و   همچـون كـاهش قـدرت تصـميم     را به همراه خواهـد داشـت؛   هاي اجتماعي بسياري آسيب
زعـم بسـياري از محققـان، نـابرابري در      بـه  ].23؛ 16[زني زنان در خانواده، افسردگي و اضطراب  چانه
اسـت كـه دختـران در جوامـع       يا مسـائل عمـده    هاي آموزشي نيز يكي ديگر از  مندي از فرصت بهره

از شناسي فقر  مسـئله « بـا عنـوان  ) 1390( طالـب و همكـاران   ةنتايج مطالعـ . اند روستايي با آن مواجه
ــان داد ستايي» ان روخترن و دناه زيدگاد ــهنشـ ست كه ي اعناصراز تحصيلي يكي ي يتهادومحد كـ

ــتايي ان خترادي دسو يا كمادي بيسو ةموجب پديد  ].11؛ 10[  سته اها شدآننهايت فقر  و درروســـ
اين مسئله است كه فقـدان و كمبـود مـدارس راهنمـايي و دبيرسـتان      همچنين، بررسي آمارها مبين 

                                                        
1. Qiang 
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هـا بـه تحصـيل پسـران باعـث شـده اسـت كـه          دخترانه و اختصاص سهم بيشتري از درآمد خـانواده 
  ].24[ دختران روستايي محروميت بيشتري داشته باشند

 ييانمهـاجرت فراگيـر و شـتابان روسـتا     ،هاي جنسيتي در جوامع روستايي تبعيضافزون بر 
كاهش نسبت جنسي و عدم توازن تعداد مردان و زنان در  به شهرها به) ويژه مردان و جوانان به(

تنها تعادل جمعيت روستاها را از نظر  شدن فضاي روستايي نه اين زنانه. روستاها منجر شده است
هـاي جـدي    سني و جنسي به هم ريخته است، بلكه در ابعاد اقتصـادي و اجتمـاعي نيـز چـالش    

ها حاكي از آن است كه مهاجرت مردان از روستا موجب كاهش فرصت  بررسي. ده استكريجاد ا
دسترسي پسران روسـتايي بـه    ،از سوي ديگر. دشو رفتن نرخ تجرد مي ازدواج براي دختران و باال

به طبقات اجتماعي بـاالتر  شان ها موجب صعود ها به دانشگاه يابي آن مقاطع تحصيلي باالتر و راه
ـ د كـه ايـن مسـئله موجـب     شـو  همسرگزيني ايشـان مـي   ةگسترش دايرو  ه حـداقل رسـيدن   ب

چه بيشـتر بـه مشـكالت ايشـان شـده       زدن هر هاي ازدواج براي دختران روستايي و دامن فرصت
، ييروسـتا  تـر  بسـته  و يسـنت  جوامع در يقطع مجردان ليخ به وستنيخطر پ ،به عبارتي. است

  ].18[ ه استكرد رو روبه تري معضل جدي دختران روستايي را با
 يامـدها يپ عـالوه بـر تشـديد    و خطر تجـرد قطعـي دختـران روسـتايي     ازدواج ش سنيافزا
ـ  ياجتماع  يماننـد ايجـاد شرمسـاري و احسـاس حقـارت و انـزوا و زنـدگ        ،ناشـي از آن  يو روان
بايـد  به نحوي كه . خوردگي جمعيت روستاها را نيز در پي خواهد داشت دختران، سال يا هيحاش

ن پايـدار  اعنـوان سـاكن   هاي آتي با جمعيت انبوهي از زنان و دختران روسـتايي بـه   گفت در سال
برداري از امكانات و منابع  اين گروه در حالي مسئوليت بهره. مناطق روستايي رويارو خواهيم بود

و از دسترسـي بـه منـابع مـالي      موجود در روستاها را نيز برعهده خواهنـد داشـت كـه احتمـاالً    
هاي الزم براي مشاركت در امور اقتصادي و اجتمـاعي و ايفـاي نقـش     اعتباري، آموزش و مهارت

چنانچه به توانمندي و رفـع مسـائل و مشـكالت آنـان توجـه       ،رو اين از .ندا خود در جامعه محروم
]. 13[ هاي جدي مواجه خواهد شد كشاورزي و روستايي با چالش ةكافي نشود، طبعاً روند توسع

 فشارهاي اجتماعي بـر ايشـان، موجـب    ايجاد بر افزوندختران روستايي  نكردن ازدواج ،ينمچنه
افرادي كه فرزند دختر دارند، فشار اجتمـاعي  . شود ميها نيز در جامعه  تحقير و سرزنش خانواده

 زيـرا نـد،  ا دختـران  ةهـا و شـايعات دربـار    ها نگران گسترش حرف آن. شوند فراواني را متحمل مي
عبـور و   ةهاي مردم دربـار  عدم ازدواج دختران و حرف ةهاي ديگران دربار جوامع روستايي طعنه

 ].15[ كننـد  آبرويي تلقـي مـي   مرور دختران به منظور يادگيري مهارت، تحصيل و اشتغال را بي
هاي بيشتري براي بلوغ  كه در محيط شهري تأخير در سن ازدواج پذيرفته شده و فرصت حالي در

از تماشـاي تلويزيـون گرفتـه تـا ورزش،      ـ و عاطفي، تحصيل، كار و گذران اوقـات فراغـت  فكري 
گيري اجتماعي بيشتر در مناسبات اجتماعي و تنوع حضـور در   و سهل ـ پارك، خيابان و اينترنت

ها در اختيار دختران جوان روسـتايي   به دختران داده است، اما اغلب اين فرصت... مراكز خريد و
هاي ديگري كه دختـران در   چالش]. 18[ ت يا اينكه صرفاً براي تعداد اندكي مهياستايران نيس
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ند، شامل فقدان مشاركت گسترده، فقدان دسترسـي بـه اطالعـات،    ا جوامع روستايي با آن مواجه
بـودن پايگـاه اجتمـاعي و اقتصـادي آنـان و سـطح پـايين         دانش و منابع، خشونت خانگي، پايين

  ].23 ؛10؛ 9؛ 6؛ 5؛ 3[ اي است ي توسعهها مشاركت در برنامه
فرهنگي مختص بـه   ـ شده، زندگي روستايي همراه با نظام اجتماعي با توجه به مطالب مطرح

نفس و قدرت كنترل بـر   به خود، انزواي جغرافيايي و عدم تعامالت گسترده، ناآگاهي، عدم اعتماد
مراتـب بيشـتر دختـران در جوامـع      به هاي ها و محروميت زندگي خود، همواره به تقويت نابرابري

اين مسئله در كنار اولويت داشتن فرزندان ذكور در خانواده و فرهنگ . ده استشروستايي منجر 
بـه نحـوي    ؛تري را براي دختران روستايي رقم زده اسـت  مردساالري در روستاها، وضعيت بغرنج

هاي مشهود در  با وجود محروميت ،حال اين با. كه موجب نوعي انزوا و نااميدي در آنان شده است
معضـالت ايشـان در سـطح     ييخصوص شناسا جامع در اي تاكنون مطالعهبين دختران روستايي، 

و روش  جسـتن از پـارادايم كيفـي   با بهره حاضر  ةنگرفته است، لذا مطالع انجاماستان كرمانشاه 
مختلـف   عـاد ر ابد مسـائل و مشـكالت دختـران روسـتايي     يبررسبه درصدد است  يانيبن ةنظري

رود نتايج اين پـژوهش   انتظار مي. روستايي بپردازدة در بطن جامع يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد
هـا و   خصـوص وضـعيت فعلـي دختـران روسـتايي و شناسـايي آسـيب        رسـاني در  عالوه بر اطالع

روســتايي يــاري رســاند تــا در ة ريــزان و متوليــان توســع روي آن، بــه برنامــه  مشــكالت پــيش
  .خود رفع اين مسائل را مد نظر قرار دهند ةهاي آيند گيري تصميم

  شناسي روش
بنيـاني   ةمسائل و مشكالت دختران روستايي از روش نظريـ  شناساييدر راستاي  ،در اين تحقيق

دهند عميق باشد، براي  كنندگان ارائه مي به سبب آنكه الزم بود توصيفي كه شركت. دشاستفاده 
هايي تكميلي مانند مطالعة مدارك  و روش 1ساختارمند عميق و نيمه ةمصاحبها از  آوري داده جمع

بـاال    دختران روستايي دهستانپژوهش حاضر شامل  ةجامع. اي بهره گرفته شد و اسناد كتابخانه
كيلومتري از شهر  15هزار خانوار دارد كه در فاصلة  3اين دهستان . بود 2شهرستان كرمانشاهدربند 

روسـتايي در   دختـران نفـر از   55 ،منـد  گيري هدف با استفاده از روش نمونه. داردكرمانشاه قرار 
شـدن اطالعـات    گيري تا اشـباع و تكـراري   نمونه). 1جدول(انتخاب شدند  35ـ17محدودة سني 

ها تا آنجا ادامه  به عبارت ديگر، مصاحبه .كنندگان در تحقيق ادامه يافت شركت از سويشده  هئارا
محققان به اين باور رسيدند كه اظهار نظرها پيرامون موضـوع و هـدف تحقيـق بـه     پيدا كرد كه 

هـاي جديـد منجـر     جوي بيشتر به يـافتن داده و حالتي يكنواخت و تكراري رسيده است و جست
  ].19[ شود گفته ميداده  شود كه اصطالحاً در تحقيقات كيفي به آن شاخص اشباع نمي

                                                        
1. semi structured interview 

اين  به سبب اهميت توجه به رعايت اصول اخالقي در پژوهش و حفظ حقوق دختران روستايي مورد مطالعه، در .2
اسـامي  ، همچنـين . دشـ اجتناب  شده شونده از ذكر نام روستاهاي مطالعه پژوهش به درخواست افراد مصاحبه

  .استدر متن مقاله ساختگي  رفته كار به
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  در پژوهش هكنند مشاركتمشخصات دختران . 1جدول
  فراواني سطح تحصيالت فراواني گروه سني

  4 ابتدايي 24 17ـ20
  22 راهنمايي 16 21ـ25
  17 ديپلم 9 26ـ30
  7 فوق ديپلم 6 31ـ35

  5 ليسانس  
  

، 1زبااري كدگذ ةرويها با سه دادهتحليل ، بنيانيية نظرگيري از روش  بهرهبا  ،مطالعهدر اين 
ــتگر   رتصو 3نتخابيو ا 2ريمحو ور مر، متن مصاحبههادن كر دهپياز، بااري كدگذة مرحلدر . فـــ
ي ستهبند، دهم مفاهيم باقياس ، مصاحبهه و مشاهداز حاصل    يهااز دادهمفاهيم اج ستخر، اهاداده

م نجاامقولهها اي مناسب برم ناب نتخاا و تشكيل مقولههاو  هاوتتفات و تشابهاس ساا مفاهيم بر
ها در فرايندي مستمر با يكديگر مقايسه شدند تا بعد از كدگذاري  ، دادهريمحواري كدگذدر . دش

كـدهاي حاصـل از تحليـل و آن دسـته از      ،در اين مرحلـه . دشوها مشخص  نيز پيوند بين مقوله
در  ،به عبارت ديگـر . بندي شدند كدهايي كه موضوع مشترك دارند در قالب مفاهيم جديد گروه

ها تجزيـه شـده بودنـد، بـه      در كدگذاري باز به مفاهيم و مقوله هايي كه كدگذاري محوري، داده
اش  اصـلي و مقـوالت فرعـي   ة پيوندند تا ارتباط ميان يك مقول هاي جديدي به يكديگر مي شيوه

شرايط علي، پديده، زمينه، شرايط ( پرسشاصلي، شش  ةدر اين مرحله، براي هر مقول. نمايان شود
ها از  پرسشهاي  شود و جواب مطرح مي) ند؟ا و پيامدها كدام تعامل /گر، راهبردهاي عمل مداخله

كدگـذاري انتخـابي    ].1[شود  هاي اصلي ثبت مي هاي فرعي استخراج و در كنار مقوله بين مقوله
در . چارچوب تحقيق ةگيري اولي آمده براي شكل وجود كردن طبقات به عبارت است از تلفيق و توأم

اي كه قادر  مقوله هم تركيب شدند تا كدگذاري شده بودند دوباره با هايي كه قبالً جمله، اين مرحله
است ساير طبقات يا مفاهيم را به يكديگر ارتباط دهد شناسايي شود و چارچوب مفهومي تحقيق 

فعاليت عمده و اصلي اين مرحله از تحليل، ايجاد خط سير داستاني اسـت   .به تدريج شكل گيرد
نگرانه بـر   واقع تحليل كل افتد در آنچه در اين مرحله اتفاق مي. شود طبقات را شامل مي ةكه هم

هـايي كـه در    داده همةگر براساس  يندهايي است كه در طول تحقيق رخ داده است و پژوهشافر
پيچ و خم پژوهش اندوخته، خط سير داستان را دنبال  اختيار دارد و برداشتي كه خود در مسير پر

 ،اعتبار :4بودن گابا و لينگولن ها از چهار معيار موثق و پايايي داده اطمينان از صحت براي .كند مي
هـاي   محقق با محـل  ،بدين منظور]. 23[پذيري استفاده شد  انتقال قابليت اعتماد و ،تأييدپذيري

كنندگان و همچنين به درك محيط  مدت داشت كه به جلب اعتماد شركت تحقيق ارتباط طوالني
                                                        

1. open coding 
2. axial coding 
3. selective coding 
4. Gubba  & Lincoln  
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هـا و   نيز براي تأييـد صـحت داده   1كنندگان از بازنگري شركت ،همچنين. شده كمك كرد مطالعه
كننده بازگردانـده   به اين صورت كه بعد از كدگذاري، متن مصاحبه به شركت .كدها استفاده شد

كنندگان بيانگر  شد تا از صحت كدها و تفاسير اطمينان حاصل شود و كدهايي كه از نظر شركت
  .    دشديدگاه آنان نبود اصالح 

  هاي تحقيق يافته
در جريـان كُدگـذاري بـاز    به متن، شده  انجامهاي حاصل از مكالمات  محققان پس از تبديل داده

ال ؤاي مرتبط با سـ  سطر با دقت مطالعه شد تا هر جزئي كه حاوي نكته به متن هر مصاحبه، سطر
اتي كه گويـاي  ي از كلمه يا كلمبد و به آن برچسششد، شناسايي  اصلي پژوهش حاضر تلقي مي
ه شد يآورجمع يهاداده   از ذيـل  مفاهيم، يارين كدگذن اپايادر . آن نكته بود، نسـبت داده شـد  

       .دست آمد هرة مشكالت دختران روستايي ببادر
  

  ها مفاهيم اصلي حاصل از تجزيه و تحليل داده .2جدول
  كد مفاهيمعبارتةنمون

.اننـهواش تـوي خهمـه.دخترهاي روستا هيچ كـار خاصـي نـدارن
 .اي ندارن چاره

 A1  بيكاري دختران روستايي

 .بخوانم م روخانواده ديگه اجازه ندادن درس
تحصـيل  ةمخالفت خانواده با ادامـ

 دخترها
B1 

  C1 خستگي روحي.مثل هم شدهمونروزهاةهم.دوست دارم صبح نشه
  D1 فرزندان پسر توجه خاص به.خوانميچيز از پسرها نظرخانواده در مورد همه

  E1 خير در ازدواجأت.ازدواج براي دخترها دير شده
.كـنناد براش خواسـتگاري مـيبيهر پسري از هر دختري خوشش

حـاال پسـرها    .گفتن دختر فالني رو بگير ها به پسرها مي خانواده قبالً
 .گيرنن تصميم ميوخودش

هـا در   رنگ شدن نقش خانواده كم
 انتخاب همسر براي پسران

F1  

براي راهنمايي و دبيرستان بايـد بـه روسـتاهاي     .فقط دبستان داريم
 .دن ها اجازه نمي ديگه و شهر بريم كه بيشتر خانواده

تحصيل به دليـل   عدم امكان ادامه
نبـــودن مقـــاطع راهنمـــايي و   

 دبيرستان در روستا
B2  

مـردمه،كسـي پسـر نـدارهاگـ.خوانميها فقط پسر بعضي خانواده
 .هاجاقش كورگن  مي

ــژه پســران در  ــاه وي ــة جايگ جامع
 وستايير

D2  

 .كنن ميمون چپ نگا چپ. ت ندارم توي روستا راه برمئجر
فشـــار اجتمـــاعي بـــر دختـــران 

 روستايي
G1  

  C2  حوصلگي بي .هيچكي رو ندارمةحوصل.ديگه از بيكاري كالفه شدم
امـا بـراي دخترهـا.ن هستويه راهي براش،پسرها درس هم نخونن

 .هيچي
 D3 وجود شرايط بهتر براي پسرها

                                                        
1. member check 
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كدمفاهيمعبارتةنمون

 .كنن مي از دخترهاي روستا كمتر خواستگاري
ــران   ــتگاري از دخت ــاهش خواس ك

 روستا
E2

دخترها كه.شننما ميانگشت،هم راه برنچهار تا زن كه تو روستا با
.بدتر

بـــين بـــودن دختـــران زيـــر ذره
 روستايي

G2  
هـاي روسـتا از بيكـاريخيلي از دخترها و زن.اي نداريم برنامه چهي

 .بيننمي فقط ماهواره
آوردن بــه مــاهواره از ســر پنــاه

 بيكاري
H1  

الاقل كاري،،رفتيم شهرميهمشد مامياگه.دخترهاي شهر راحتن
.گرفتيم مي هنري ياد

تمايل به شهرنشيني بـراي يـافتن
  I1حرفه

 .مهمهن وشبرادرس پسرها  ن فقطوپدر و مادرم
داشـتن تحصـيل فرزنـدان     اولويت

 پسر
D4

هـاي روسـتا آزردگي از محدوديت.ما هر جوري باشيم، حرف مردم هست
 براي دختران

G3  
بـراي خـانواده هـم.هجايي براي تفريح دخترها در روستا وجود ندار

 .مهم نيست
  J1مراكز تفريحي نبود

E3  كاهش فرصت ازدواج.كننمين دلسوزيوبه خاطر دير شوهر كردن هم برام

 .ههميشه بايد چشمم به دست پدر و برادرم باش .مدي ندارمآدر
وابستگي مالي دختـران بـه افـراد    

 ذكور خانواده
K1

،دخترها ديـپلم دارنهاگگفتن.نه راه افتاده بودوروستا يه گلخ يتو
 .نشد براي كار بريم،اما چون مدرك نداشتيم.بيان اينجا كار كنن

دادن فرصـت شـغلي بـهاز دست 
 تحصيل نكردن دليل تكميل

B3  

 .گذره ن ميواز صبح تا شب الكي وقتم .سرگرمي نداريم
سرگرمي براي اوقات فراغـت نبود

J2دختران

 .ذارن ها احترام نمي ه نظر خانوادهبديگه پسرها 
گزينــي پســران روســتايي  همســر
 معيارهاي ظاهري براساس

F2

نوشـحتي اگه وضع مالي.كننميكاريها براي پسرها همه خانواده
 .خوب نباشه

هـا  گذاري بيشـتر خـانواده   سرمايه
 روي پسرها

C3  

 ؟هنوز شوهر نكردي پرسن مي ،هرجا بريم
بودن منزلت اجتماعي بـراي   پايين

 دختران مجرد
E4

دوسـت دارم تنهـا تـو.تو هيچ مراسمي شركت كنم خوام نمي ديگه
C4 تمايل به انزوا.نمونه بموخ

  L1بروز بيمارهاي جسماني.هر روز يه دردي دارم.هميشه مريضم
،رنديگه و شهر مييه روستاهاببيشتر پسرها چون راحت هستن و

 .كننمين ازدواجوبا دخترهاي غير از دخترهاي روستاي خودم
انتخاب همسرگزيني ةافزايش دامن
 براي پسران

E5  

 .پول جمع كنيم نوبراي خودمنيم وكاري در روستا نيست كه بت هيچ
مـد بـراي دختـران    آمنبع در نبود

 روستايي
K2

بـراي محلي خاص در روستا نبود.جايي نداريم راحت دور هم بشينيم
ــران ــت دخت ــات فراغ ــذران اوق   J3گ

ادامۀ جدول2. مفاهیم اصلی حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
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كدمفاهيمعبارتةنمون
روستايي

،يك مقـدار بـافتم.ياد هم گرفتيم.گذاشتنمونبافي برا كالس قالي
،ام بافتـه فـروش نرفتـه خالـه  خترهايي كه د فرش اما چون ديدم تابلو

 .ديگه ادامه ندادم

عدم حمايت از توانمندي دختـران
 روستايي

M1  

نهوكاري داشته باشيم كه مجبور باشيم چند بار در يك روز از خ هاگ
 .ن حرف بزننوشوره داريم كه پشت سرمدل ،بيرون بياييم

اضــطراب دختــران روســتايي از
G4هاي اهالي روستا حرف

ما ةكنن خانواد مي رايشآپوشن يا  مي ا هر لباسيهبعضي دخترچون 
.گيرن مي به ما بيشتر سخت ،بينن مي ا روه اون

ها بر دختران افزايش فشار خانواده
ةمشــاهد ةواســط هروســتايي بــ 
 وستاييجامعة رناهنجاري در 

N1  

شـه تنهـانمـيحتي براي خريد يك جفت جوراب.مثل شهر نيست
 .بريم خريد

دختران از شرايط زندگي خستگي
 در روستا

I2  

 .دن كه وام بگيريم اما مدرك نمي ،ذارن مي مونكالس برا
هــاي  عــدم حمايــت از توانمنــدي

 دختران روستايي
M2

بـراي پسـرها عيبـي،زننبـاگه تو روستا دختر و پسري باهم حرف
.ان ا قربـاني هـ هميشـه دختر . آد اما دختر ديگه اسمش درمـي  .نداره

 .آد خواستگاريديگه هيچكي براش نمي

ــر ــدوديت  منحص ــدن مح ــاي ش ه
 اجتماعي به دختران روستايي

G5  

هـاي بودن پسران از محدوديت رها.مردم با پسرها كاري ندارن
 اجتماعي

D5  
فـوري.گيـرنمين دستموبرا،اگه از بيكاري توي روستا قدم بزنيم

 .گن دختر فالني چه تيپي كرده مي
سازي براي دختران شايعهفرهنگ 
 روستايي

G6  
I3 هاي روستا گريز از محدوديت.ها دنبالتهچشمةتوي روستا هم.دوست دارم شهر زندگي كنم

ا هـم ديگـه از پسـرهايهـهاي ماهواره بعضـي دختر خاطر سريال هب
نون، زير نظرشوش ن خواستگاريآ وقتي مي .آد ن نميوروستا خوشش

 .كننميبه تيپ پسرها نگاه .دآ نمي

ثير ماهواره بر معيارهاي انتخابأت
H2همسر

حتي برادر،بايد يه مرد،ن بريموفاميلمةنواگه توي روستا بخوايم خ
هـا هـم اما اون ،ن كرديمون بزرگشوخودم .با ما بياد ،نموتر كيكوچ
 .آرنميدربازي غيرتي نموبرا

D6 برتري پسران خانواده

آرايـش.ن عـوض شـدهوشـا قيافـههـماهواره بعضـي دخترخاطر ه ب
ن حـرفوپشت سرش .شن مي نونش زود توي روستا انگشت .كنن مي
 .زنن مي

هـاي مـاهواره در ناهنجـاري   ريتأث
  H3اجتماعي

چـون دسـت و پـا نـداريم.فايده نـداره،اگه هم چيزي درست كنيم
.وقت ندارنهم مردها  .جايي رو هم بلد نيستيم .ببريم شهر بفروشيم

 .ش رو هم ندارن  حوصله

دختران روستايي نداشتن دسترسي
 توليداتشان ةبه بازار جهت ارائ

M3  

ن خيلـيوبيشتر دخترهاي روستا درسش. درسم از برادرهام بهتر بود
.خوب بوده

ــران از اســتعداد برخــورداري دخت
 باالي تحصيلي

O1

L2 كسالت ناشي از فكر و خيال .عصبيه.داريمركز بهداشت رفتم گفتن فشار.چند بار حالم بد شد

ادامۀ جدول2. مفاهیم اصلی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها
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هـا و و از جهت شـباهت شدند آمده با دقت بررسي  دست هدر ادامة جريان كُدگذاري باز، مفاهيم ب
ها با يكديگر مقايسه شدند، در نتيجه مفاهيمي كه ماهيت يكسان داشتند، يا از لحاظ معنـا بـه تفاوت

.شوند، قرار گرفتند ناميده مي» مقوله«تر كه  انتزاعيهاي  شدند، ذيل مفهوم هم مربوط مي
ها هاي اصلي حاصل از تجزيه و تحليل داده مقوله .3جدول

نوع مقولهمقوله رديف
پديدههدفي دختران روستاييبيكاري و بي1
تحصيلعدم امكان ادامه2

يعوامل علّ
ساالريفرهنگ مرد3
عدم حمايت از توانمندي دختران4
ايش سن ازدواج در دختران روستاييزاف 5
هاي اجتماعيمحدوديت6
)فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي(هاي جنسيتينابرابري7
باالي تحصيلي دختراناستعداد 8

اي عوامل زمينه  راهنمايي و دبيرستانةمدرسنبود9
 مكان براي فراغت دختراننبود10
تغيير فرهنگ ازدواج11
عواملماهواره 12

گر مداخله  هاهاي فرهنگي خانوادهتفاوت 13
راهبردها هاي ماهوارهوابستگي به برنامه 14  آموزيحرفه15
بيماري جسمي16

پيامدها
گريزيروستا17
مشكالت روحي و شخصيتي18
استقالل مالي دختراننداشتن19
هاي اخالقيناهنجاري20

هـا بـا اسـتفاده از گـران شـروع بـه پرورانـدن آن     ها شناسـايي شـدند، تحليـل    مقولهپس از اينكه 
هـا و كـردن ويژگـي   اين عمل از آن جهت اهميت داشت كه بـا مشـخص  . ها و ابعادشان كردند ويژگي

هـاي ديگـر و ز يـك مقولـه از مقولـه   يـ تشخيص و تمي گران و خوانندگان در ابعاد هر مقوله، به تحليل
سـپس در ادامـه از آنجـا كـه. تعيين اينكه منظور ما دقيقاً از يك مقولة خاص چيسـت، كمـك كـرد   

يند كُدگذاري محوري كاري پيچيده و دشـوار بـود،اهاي اصلي با فرعي در فر كردن مقوله عمل مرتبط
شـدند، از ر مـي دادن بـه ارتباطـاتي كـه پديـدا     كردن و سامان گران در اين مطالعه براي مرتب پژوهش

هـا و ابعـاد و شناسـايي الگوهـا، با مشـخص كـردن ويژگـي    ،بدين طريق .مدل پارادايمي بهره گرفتند
دهندة پـارادايم در ايـن مطالعـه شـامل اجزاي تشكيل .دششالوده و ساختار اولية مدل پارادايمي مهيا 

شرایط علّی1پديده شرایط زمینه اي ،، . اسـت 6و پیامدها 5/کنش  واکنش ها4شرایط مداخله گر، 3،

1. phenomena
2. contextual conditions
3. causal conditions
4. interving conditions

2

 Act/interact: به تاكتيك هاي راهبردي و طـرز عمـل عـادي و چگـونگي مـديريت موقعيـت       هـا توسـط افـراد
مطالعه شده در مواجهه با مسائل اشاره دارد. ازاين رو، نقش پژوهش گر در اين زمينه به شناسايي راهبردهاي به

كار گرفته شده از سوي دختران روستايي مطالعه شده محدود است و در تعيين آن نقش ندارد.
6. consequences
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كننـدگان در آمـده و اظهـارات مشـاركت    دسـت  براساس نتايج حاصل از بررسي مفاهيم و مقـوالت بـه  
).1 شكل(انتخاب شد » هدفي دختران روستايي بيكاري و بي«اي  پژوهش مقولة هسته

مدل پارادايمي پژوهش .1 شكل

ايهستهةمقول
  )پديده(

بيكاري و
هدفي بي

دختران
روستايي

ها واكنش
به وابستگيـ

هاي برنامه
ماهواره

آموزي حرفهـ

پيامدها
مشكالت روحيـ
جسماني مشكالتـ

گريزي روستاـ
هاي  ناهنجاريـ

اخالقي 
وابستگي ماليـ

يشرايط علّ
فراهم نبودن ـ

شرايط
تحصيل ادامه

افزايش سنـ
ازدواج

فرهنگـ
مردساالري

هاي محدوديتـ
اجتماعي

عدم حمايت ازـ
توانمندي دختران

اي شرايط زمينه
باالي استعدادـ

تحصيلي دختران
مدرسه راهنمايي نبودـ

و دبيرستان
مكان براي فراغت نبودـ

دختران
تغيير فرهنگ ازدواجـ

نبود امكانات فراغتـ

گر شرايط مداخله
ظهور ماهواره درـ

روستا
هاي فرهنگي تفاوتـ

ها خانواده
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 ردنكـ  تـوأم  و قيـ ، تلفيداستان ريس خط مرور با ،يانتخاب يدگذارك يعني ،يانيپاة مرحل در
خط . دشـ  مرور نگر لك يديد پژوهش با مراحل همةدر قالب جمله،  ها آن ةرابط كدر و طبقات

بيكاري  ةپديد ،در اين مطالعه .ميكشدبه تصوير ت را جزئيا، ستا   رـستاني هرچند كلنگداسير 
شدت از  دختران روستايي به. دششناسايي  اي هسته ةمقول منزلة بهو روزمرگي دختران روستايي 

خاطرند و با عبارات مختلف ايـن معضـل را عنـوان     هدف بودن در زندگي خود آزرده بيكاري و بي
معضـل   ».اي نـدارن  چاره .ن نهوش توي خ همه .دخترهاي روستا هيچ كار خاصي ندارن«. دندكر

بيكاري باعث شده دختران روستايي در اوج جواني، شادابي و سـرزندگي يـك جـوان را نداشـته     
سـاله بـا    17سـاله و مـريم    22زهـرا   .تدريج به افرادي خموده و افسرده تبديل شوند و به باشند

مثل هـم   مونروزها ةمه .دوست دارم صبح نشه« :تحصيالت راهنمايي در اين باره معتقد بودند
حوصـلگي،   بـي  ».، ديگـه حـال و حوصـله نـداريم    گذره ن ميواز صبح تا شب الكي وقتم«، »شده

خواهند پرورش نسل  افسردگي، تمايل به انزوا پيامدي اسفناك براي دختران جواني است كه مي
گونـه توصـيف    ساله با تحصيالت ديپلم وضعيت خـود را ايـن   31فاطمه  .عهده بگيرند آينده را بر

طبـق   ».نمونه بمـ ودوست دارم تنها تو خ .تو هيچ مراسمي شركت كنم خوام نمي ديگه« :دكن مي
بودن در زندگي به غيـر از مشـكالت    برنامه بي ،شده اظهارات بسياري از دختران روستايي مطالعه

كـاري  از بي«. روحي، برخي مشكالت جسمي را نيز براي دختران روستايي به ارمغان آورده اسـت 
 مركز بهداشـت رفـتم گفـتن فشـار     .چند بار حالم بد شد .هر روز يه دردي دارم .هميشه مريضم

  ».عصبيه .داري
مـدارس راهنمـايي و    نبـود تحصـيل بـراي دختـران روسـتايي بـه دليـل        ادامـه  محروميت از

كـه بـه آن    ودشـ  دبيرستان از مشكالت مهم و يكي از عوامل اصلي بيكاري ايشان محسـوب مـي  
ها و حتـي برتـري استعدادشـان از حـق      شايستگي همةرغم  بهدختران اعتقاد داشتند . دشاشاره 
سـاله و داراي تحصـيالت راهنمـايي در ايـن خصـوص       26سميرا  .اند تحصيل محروم مانده ادامه

بيشـتر دخترهـاي   . درسم از برادرهـام بهتـر بـود    .خانواده اجازه ندادن درس بخونم« :كردعنوان 
ـ      .ن خيلي خوب بودهوروستا درسش  ».نددخترهاي خوبي هم بودن، امـا ديگـه نذاشـتن ادامـه بِ

حتي بعد از يك ازدواج موفـق هـم بـا انـدوه از ايـن      ؛ هاست حسرت اين محروميت هميشه با آن
تحصـيل، معضـل بيكـاري دختـران      امكـان ادامـه  ، فراهم نبودن نهايت در .كنند محروميت ياد مي
روستا يـه   يتو «: گويد مي ساله و داراي تحصيالت راهنمايي 19مهين . ه استروستا را دامن زد

امـا چـون مـدرك     .بيان اينجـا كـار كـنن    ،دخترها ديپلم دارن هاگ گفتن. نه راه افتاده بودوگلخ
  ».نشد براي كار بريم ،نداشتيم

مـالي  همچنـان وابسـتگي   ، رغم افـزايش سـن   بهها،  بيكاري دختران روستايي باعث شده آن
بيكـاري و نداشـتن درآمـد اقتصـادي را از      ،ساله با تحصيالت راهنمايي 21سمانه  .داشته باشند

هميشه بايد چشمم به دسـت پـدر و بـرادرم     .مدي ندارمآدر« :دكن ميمشكالت مهم خود عنوان 
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بـا اينكـه برخـي     .».پول جمع كنـيم  نونيم براي خودموكاري در روستا نيست كه بت هيچ ...هباش
آمـوزي بـراي دختـران روسـتايي      هاي مهـارت  كالس ،...از جمله جهاد كشاورزي، بسيج و ،هانهاد

همچنـان از كسـب درآمـد     ،هـا  رغم فراگيـري ايـن مهـارت    بهاند، دختران روستايي  تشكيل داده
 ةدختران روستا به بازار جهـت عرضـ   نداشتن يكي از داليل اين مسئله دسترسي .اند محروم مانده

 32لـيال  . ده اسـت كـر كار دلسرد  ةعدم حمايت، ايشان را از ادام ةهمين مسئل .تتوليداتشان اس
، نبـود بـازار كـار   ساله با تحصـيالت ديـپلم، عـالوه بـر      24ساله با تحصيالت ليسانس و مرضيه 

 .گذاشـتن  مـون بـافي برا  كالس قالي«: دكردننداشتن مهارت بازاريابي را مشكل مهم خود مطرح 
ام بافتـه فـروش    خالـه  هايي كـه دختـر   فرش اما چون ديدم تابلو ،مقدار بافتميك  .ياد هم گرفتيم

چون دست و پا نداريم ببـريم   .فايده نداره، اگه هم چيزي درست كنيم... ديگه ادامه ندادم ،نرفته
از » .ش رو هـم نـدارن    حوصـله . وقـت نـدارن   هم مردها .جايي رو هم بلد نيستيم .شهر بفروشيم

 ةواسطه دريافت وامي بود كه ب ،لي كه براي دختران روستايي اهميت داشتيكي از مسائ ،طرفي
مـدركي بـه    ،هـا  رغـم پيگيـري   بهدر اغلب موارد،  اما. توانستند دريافت كنند مدارك آموزشي مي

  .شد ها اعطا نمي آن
توجـه محسـوب    درخـور هاي اجتماعي روستا بـراي دختـران روسـتايي معضـلي      محدوديت

بـين   شدت زير ذره دختران روستايي به. ناشي از بيكاري را تشديد كرده استشود كه خفقان  مي
هـاي   هاي خود به اين محدوديت شده در گفته بسياري از دختران مطالعه. دارند اهالي روستا قرار

 ...كـنن  مـي مون چپ نگا چپ. ت ندارم توي روستا راه برمئجر« :اجتماعي در روستا اشاره داشتند
ت نكنن حتي براي كار ضروري چند بـار در روز  ئشده دختران روستايي جر اين محدوديت باعث

نه بيرون وكاري داشته باشيم كه مجبور باشيم چند بار در يك روز از خ هاگ. بشناز منزل خارج 
هـا، دختـران    به دليـل همـين محـدوديت    ».ن حرف بزننوشوره داريم كه پشت سرم دل ،بياييم

ساله بـا تحصـيالت    18شيرين . ندا هم محروم ،روي در روستا يادهمثل پ ،روستا از كمترين تفريح
 ،هـم راه بـرن   چهار تا زن كـه تـو روسـتا بـا    «: دكن ميگونه توصيف  راهنمايي اين وضعيت را اين

ترين  كه از پيش پا افتاده ،روي اهميتي مثل پياده تفريح كم» .دخترها كه بدتر .شن نما مي انگشت
هزار حرف و حديث بـراي دختـر    ةماي تواند دست شود، مي محسوب ميتفريحات دختران شهري 

گـن   فـوري مـي   .گيـرن  مـي  ن دستموبرا، اگه از بيكاري توي روستا قدم بزنيم « .روستايي شود
گونـه امكانـات    اين در حالي اسـت كـه دختـر روسـتايي بـه هـيچ      » .دختر فالني چه تيپي كرده

  .نداردكردن اوقات فراغت دسترسي  پر ي برايتفريح
كمبود فضا و امكانـات مناسـب بـراي گـذران اوقـات فراغـت       از بسياري از دختران روستايي 

اين مسئله در كنار بيكاري و محروميت از  ».جايي نداريم راحت دور هم بشينيم«: مند بودند گله
 يچندان اهميتـ  ديگرانظاهراً از ديد  ، اماتر كرده است تحصيل، عرصه را بر دختر روستايي تنگ

كننده براي دختران روستايي،  رفاهي و سرگرم ةبرنام گونهرهوجود بدون  وضعيت،در اين . ندارد
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ساله و ديپلم در  23طاهره . ه استشدماهواره به تنها سرگرمي بسياري از دختران جوان تبديل 
مـاهواره  روستا از بيكاري فقط هاي  خيلي از دخترها و زن .كاري نداريمچ هي«: گويد مياين باره 

سرعت پيامدهاي منفي خـود را در زنـدگي دختـران معصـوم      اين سرگرمي مخرب به ».بينن مي
اي  هـاي مـاهواره   هاي سخيف قهرمانان سـريال  ها از شخصيت ن روستايي بروز داده و الگوپذيري آ

ا هـ خاطر مـاهواره بعضـي دختر  ه ب«. ها شود دختران روستا قرباني سادگي آن ةآيند شدهموجب 
ن وپشـت سرشـ   .شـن  مـي  نونشـ  زود توي روستا انگشت .كنن مي آرايش .ن عوض شدهوش قيافه

هـا باعـث    آن ةدهند هاي فريب هاي ماهواره و باور اغراق سريال ةاز طرفي مشاهد» .زنن ميحرف 
و گوهر جـواني خـود را در انتظـار     تغيير كندازدواج برخي دختران براي ازدواج هاي  ه مالكشد

 :گويـد  مـي ساله بـا تحصـيالت ديـپلم     29توران  .اي ببازند هاي ماهواره مدليايي نظير ؤمردي ر
وقتـي   .آد ن نميوا هم ديگه از پسرهاي روستا خوششههاي ماهواره بعضي دختر خاطر سريال هب«

تغييـر   ،از طرفـي  ».كـنن  مـي  به تيپ پسرها نگـاه  .دآ ن نميون، زير نظرشوش ن خواستگاريآ مي
ها فشار و  ده بعضي خانوادهشثير عواملي مثل ماهواره موجب أت تحت ظاهر و رفتار برخي دختران

ساله بـا تحصـيالت راهنمـايي در ايـن بـاره       18سارا . دكننمحدوديت مضاعفي بر دختران وارد 
 ا روهـ  مـا اون  ةخـانواد  ،كـنن  مـي  رايشآپوشن يا  مي ا هر لباسيهچون بعضي دختر « :گويد مي
گيري كرد كه مـردم   چنين نتيجه توان اين مي، به عبارتي» .گيرن مي به ما بيشتر سخت ،بينن مي

بندنـد و   برخي همچنان به فرهنگ سنتي پاي. اند هاي فرهنگي شده جامعة روستايي دچار تفاوت
اي،  عـده  از سـوي هنجارهـا   نكـردن  تر شده اسـت و رعايـت   رنگ ها كم ها ارزش در برخي خانواده

  .ده استشدختران در روستا  بيشترتر شدن شرايط براي زندگي  موجب سخت
هـاي مـاهواره در جامعـة روسـتايي فقـط منحصـر بـه         هاي ناشي از برنامه چه ظهور ناهنجاري اگر

دهــد، بــه دليــل  الشــعاع قــرار مــي و رفتــار و ظــاهر پســران روســتا را هــم تحــت  يســتدختــران ن
بـراي دختــران  هـاي اجتمـاعي بـراي دختـران روسـتايي، بيشـترين پيامـدهاي منفـي را          محـدوديت 

تـوان   مـي  ،به عبـارتي » .مردم با پسرها كاري ندارن« :شده معتقد بودند دختران مطالعه. روستايي دارد
دختـران قربـاني اصـلي     ،گونـه مـوارد   د در ايـن شـو  آميـز موجـب مـي    اذعان داشت رفتارهاي تبعيض

گونـه   تا را ايـن هاي جنسيتي موجود در روسـ  ساله با تحصيالت ديپلم تبعيض 20ليدا . محسوب شوند
امـا دختـر    .براي پسرها عيبـي نـداره   ،زننباگه تو روستا دختر و پسري باهم حرف «: كند توصيف مي

  ».آد خواستگاري ديگه هيچكي براش نمي .ان ا قربانيههميشه دختر. آد ديگه اسمش درمي
از «. از ديگر مشكالت دختران روستايي كـاهش موقعيـت ازدواج بـراي دختـران روستاسـت     

تغيير فرهنگ ازدواج در ، يكي از داليل اين مسئله ».كنن ترهاي روستا كمتر خواستگاري ميدخ
 ،روسـتا داشـتند  هـاي   پسر با توجه بـه شـناختي كـه از خـانواده     ةخانواد ،در گذشته. ستروستا

خانواده نقش محوري  ،به عبارتي .كردند دختري را انتخاب و براي ازدواج به پسر خود معرفي مي
تـوان گفـت در    مي. تدريج اين شرايط تغيير كرده است اخير بههاي  اما در سال .در ازدواج داشت
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بسـياري از دختـران    .انتخاب پسـرها بـراي ازدواج، نظـر خـانواده ديگـر چنـدان مـالك نيسـت        
 ،حـال حاضـر  در . ذارن هـا احتـرام نمـي    ه نظر خـانواده بديگه پسرها « :شده معتقد بودند مطالعه

بـراش  ، ي خوشـش بيـاد   هـر پسـري از هـر دختـر    . نا اصـلي بـراي ازدواج   ةگيرند پسران تصميم
حـاال پسـرها    .گفـتن دختـر فالنـي رو بگيـر     ها به پسـرها مـي   خانواده قبالً .كنن خواستگاري مي

 ةچون پسران روستا تحرك اجتماعي بيشتري دارند، داير ،از طرفي ».گيرن ن تصميم ميوخودش
اين مسئله كاهش موقعيت ازدواج براي دختـران  . شود ها فراتر از روستا مي زيني براي آنهمسرگ

سـاله بـا تحصـيالت ابتـدايي داليـل كـاهش فرصـت ازدواج         29كبري  .كند روستا را تشديد مي
ند و به روستاهاي ديگـه و  ا بيشتر پسرها چون راحت«: دكن ميگونه بيان  دختران روستايي را اين

ايـن مسـئله    ».كـنن  ن ازدواج مـي وبا دخترهاي غير از دخترهـاي روسـتاي خودمـ    ،رن شهر مي
  .ده استكربيكاري و روزمرگي را در زندگي دختران روستايي تشديد 

خانوارهاي روستايي باعث آزردگي  بيشترساالري در  فرهنگ مرد ،اين مشكالت ةدر كنار هم
اي اسـت كـه فقـط     ها به انـدازه  خانوادهتأثير اين فرهنگ در برخي . ده استشدختران روستايي 

 مـردم  ه،كسي پسر نـدار  هاگ .خوان مي ها فقط پسر بعضي خانواده«. فرزندان ذكور را قبول دارند
روسـتايي امتيـازات خاصـي    هـاي   اين فرهنگ باعث شده برخي خـانواده  ».هگون اجاقش كور مي

اين تفاوت در  ».خوان رها نظر ميچيز از پس خانواده در مورد همه«. براي پسران خود قائل باشند
ويژه اينكه دختران روستا به  به ؛ده استشرفتار با فرزندان موجب ايجاد حس تحقير در دختران 

 ةامور خود به مـردان خـانواد  ة براي هم ،هاي اجتماعي كه قبالً شرح آن گذشت دليل محدوديت
 ؛شـود  دختـران مـي   انواده بـر گاهي اين وابستگي باعث تشديد برتري پسران خـ  .اند خود وابسته

تـر   تحمل اين اقتدار بـراي دختـران سـنگين    ،تر است ويژه زماني كه برادر از نظر سني كوچك به
ـ واگه توي روستا بخوايم خ«: گويد ميساله با تحصيالت راهنمايي  26فرانك . است ن وفـاميلم ة ن
ها هم  اما اون ،ن كرديموبزرگشن وخودم .با ما بياد ،نموتر كيحتي برادر كوچ ،بايد يه مرد ،بريم
  ».آرن مي در بازي غيرتي نموبرا

اي  به گونـه  ؛قرار گرفتن اين مسائل در كنار هم باعث واماندگي دختران روستايي شده است
خوشـي و   تـرين سـرگرمي و دل   كوچك فقدان. پرورانند نشيني را در سر مي ها آرزوي شهر كه آن

ال گريـز از  بـ ده است كه دختران روسـتايي بـه دن  شنداشتن هدف و برنامه براي زندگي موجب 
منزلة تنها راهكـار   بسياري از دختران روستايي مهاجرت به شهر را به ،به نحوي كه .روستا باشند

هـا   چشـم  ةتـوي روسـتا همـ    .دوست دارم شهر زنـدگي كـنم  « :ندكن پيش روي خود عنوان مي
  الاقـل كـاري، هنـري   ، رفتـيم شـهر   هـم مـي   شـد مـا   اگه مي .نا دخترهاي شهر راحت ...دنبالته
  ».گرفتيم ياد مي
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  گيري بحث و نتيجه
ة نظير مطالع( مشكالت دختران روستايي دربارة شده انجام ةهاي اين تحقيق و صدها مطالع يافته

ـ 1386؛ مجدالـدين،  1382؛ نقدي و باللـي،  1382؛ افتخار، 1376رحيمي،  ب و همكـاران،  ؛ طال
گـواه ايـن   ) 1393؛ رسـتمي و همكـاران،   1393زاده،  ؛ فرضـي 1392؛ لطيفي و همكاران، 1390

روز بـا افـزايش    بـه  برنـد و روز  است كه دختران روستايي در شرايط مناسب و مطلوبي به سر نمي
 هـا  روستايي به امكانات و موقعيـت  دسترسي دختران و پسران ةشكاف بين شهر و روستا و فاصل

دختـران روسـتايي    هـدفي  بيكـاري و بـي   ةپديـد  ،حاضرة در مطالع. شود ميتر  اين مسئله بغرنج
ـ   ،اين پديـده نيـز   .دشمركزي شناسايي  ةمقول منزلة به معلـول شـرايط و عوامـل     ،خـود ة بـه نوب

هـاي   نـابرابري و  از توانمنـدي دختـران   نكـردن  اجتماعي، حمايـت هاي  محدوديت مختلفي نظير
حوصـلگي،   به گسترش فقر و محروميت، انزواطلبي، احساس درمانـدگي و بـي  كه  است جنسيتي

. منجـر شـده اسـت    عالقگي به زنـدگي آينـده   هاي اجتماعي، نااميدي و بي گيري از فعاليت كناره
بيكـاري از نگـاه بيكـاران     ةنيـز در بررسـي مطالعـ   ) 1395( رستمي و ايمـاني جـاجرمي  ة مطالع

د بيكار پس از مدتي فقر و بيكاري براي جلـوگيري از تحقيـر   روستايي، حاكي از آن است كه افرا
نفـس خـود، گسسـت روابـط بـا دوسـتان و انزواطلبـي را         بـه  و تمسخر ديگران و تخريب اعتمـاد 

هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي و     ايـن معضـل سـبب كـاهش فعاليـت      ،از سوي ديگر. گزينند برمي
  .شود ميهاي اجتماعي   يافتن به سوي بزهكاري سوق

هاي پژوهش، تبعيض جنسيتي در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي   يافته براساس
تـأثير عوامـل مختلـف     ايـن مسـئله تحـت   . وستايي بسـيار مشـهود اسـت   جامعة رو آموزشي در 

ايجـاد   شـده  مطالعههاي جدي براي دختران روستايي  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، محدوديت
برابـر بـراي حضـور در      فرصـت  نبـود  كنار در سرخوردگياحساس  به نحوي كه اين ؛ده استكر

تغييراتـي كـه بايـد بـراي     بـه  ده آنـان  شوستايي سبب جامعة رهاي اجتماعي و اقتصادي  صحنه
محققان مختلفـي  . گيرند و موضوع انفعالي در پيش اشندب اعتنا بي  دهند،شان انجام  بهبود زندگي

؛ نـيس و جـوانمردي،   1393رستمي و همكـاران،   ؛1388پورطاهري و پوروردي نجات،  همچون
نـد ارتقـاي   بود و معتقـد  ندنيز بر تبعيض عليه دختران در جوامع روستايي تأكيـد داشـت   1394

هـاي   هـاي برابـر مسـتلزم شكسـته شـدن كليشـه       آگاهي، مشاركت و دسترسي زنان به فرصـت 
  .ايي استجنسيتي و تعديل عناصر فرهنگي و سنتي در مورد زنان و دختران روست

پسران نيازمند برخورداري از امكانات آموزشـي، تسـهيالت    ةروستايي به انداز دختران جوان
دستيابي  به منظور. هايشان هستند فرهنگي و اجتماعي در راستاي كشف استعدادها و توانمندي

 ةخـانواد  .كنـد برخورد با دختران روستايي بـازنگري   ةنحودر وستايي بايد جامعة ربه اين هدف، 
تغييـر دهـد،    ،كننده و ناتوان موجودات مصرف منزلة به ،دختران خودبه را  شروستايي بايد نگاه

اي در  كننـده  هاي متنوعشـان، سـهم بسـزا و تعيـين     دختران و زنان روستايي در ايفاي نقش زيرا
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معيشت روستايي و نيز رفاه كودكان دارند و رشد موقعيـت دختـران و زنـان     ةبهزيستي و توسع
ايي و دسترسي آنان به امكانات برابر تحصيلي، آموزشي، كسب اعتبار مالي و ساير خـدمات  روست

در ايـن   .اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور خواهد داشت ةاجتماعي، تأثير مستقيمي در توسع
خصـوص جايگـاه و حقـوق     وستايي در راستاي بازنگري نگرش و باورها درجامعة رآموزش  ،ميان

د كـه  شـو اي فراهم  همچنين الزم است زمينه. ضرورتي مسلم است ق روستاييدختران در مناط
خـود تغييـر    ةا دربـار ره جامعـ و ديدگاه خانواده و  هندخود را بروز دهاي  دختران بتوانند قابليت

هاي آموزشي  پذير نخواهد بود، مگر با در نظر گرفتن تدابيري كه طي آن برنامه اين امكان .دهند
اول الزم اسـت بـين نهادهـا و     ةد و صد البته در وهلشومورد نياز ايشان ارائه  اي منسجم و حرفه
رسـاني دارنـد    هاي مختلفي كه به اشكال مختلف به زنـان و دختـران روسـتايي خـدمات     نسازما

د و پـس از اتمـام   شوطراحي  مند هدفآموزشي هاي  دوره. عمل آيده هماهنگي و انسجام الزم ب
هاي صنايع دستي در منـاطق   احداث كارگاه. ايشان مورد حمايت قرار گيردهاي  دوره، توانمندي

روستايي يا حداقل استقرار مراكـزي در منـاطق روسـتايي كـه توليـدات و مصـنوعات دختـران        
هاي  يافته چنان كه از آن ،در غير اين صورت. د، الزامي استكنآوري و بازاريابي  روستايي را جمع

اي بـراي كـار و    هـاي مختلـف، انگيـزه    رغم دريافت آموزش بهتران د، دخشاين پژوهش استخراج 
 ،سواد، فاقد شـغل و درآمـد   ويژه آن دسته از دختران كم به ،دختران مجرد .توليد نخواهند داشت

بـه اعتقـاد   . هـا ضـرورت دارد   آن ةتوانمندسـازي و بيمـ  . نيازمند توجه نهادهاي حمايتي هستند
د با يادگيري مهارت و برخورداري از امكانـات الزم  نتوان مي دختران روستايي )1393( زاده فرضي

. تـأمين معـاش خـود برآينـد و از وابسـتگي رهـايي يابنـد        ةز عهـد اكـار   و اندازي كسـب  براي راه
در مناطق روستايي براي گذران اوقـات  ... ايجاد مراكزي نظير كتابخانه، سالن ورزش و ،همچنين

هـاي ايـن    خصوص در شرايطي كـه مطـابق يافتـه    به. ستفراغت دختران روستايي از ضروريات ا
هـاي پـر رنـگ و لعـاب و خـالي از       سـريال و هسـتند   رو روبهماهواره  ةپژوهش، روستاها با پديد

كه كار و فراغت ديگـري   ،روز در ميان خيل عظيم دختران روستايي به فرهنگ و محتوايي كه روز
هـا، مشـكالت فرهنگـي و اجتمـاعي      آن ةمايـ  ضمن اتالف عمر گران ،شوند تر مي محبوب ،ندارند

موقعيت متزلزل خود  ةدختر روستايي ضمن مقايس. كند وستايي ايجاد ميجامعة ربسياري را در 
د و ايـن  شـو  مي چه بيشتر دچار افسردگي هاي ماهواره هر مند سريال ظاهر سعادت با قهرمانان به

هاي فرهنگـي جامعـه    پا گذاشتن ارزشها و زير  اي مواقع به شكل هنجارشكني افسردگي در پاره
ضـمن آنكـه آنچـه ايـن      .تدريج عواقب ناخوشايندي به دنبال خواهـد داشـت   يابد كه به نمود مي

هايي است كه در اختيـار   دختران روستايي به فرصت نداشتن دسترسي ،كند مي مشكل را تشديد
ان مهـاجرت آنـان بـه    توان بـه آزادي پسـرهاي روسـتايي و امكـ     مي ،هزميندر اين . پسران است

هنگامي كـه   ،1389؛ نقدي و باللي، 1386مجدالدين،  ةمطابق با نتايج مطالع. دكرشهرها اشاره 
كنند و با يـك تحـرك    پسران در راه كسب علم، تخصص و شغل مناسب به شهرها مهاجرت مي
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ترانـي در  يابند، ديگر حاضر نيسـتند بـا دخ   طبقاتي صعودي به پايگاه اجتماعي باالتري ارتقا مي
نـد و بـه ازدواج بـا دختـران شـهري متمايـل       كنتر خود در روسـتا ازدواج   اقشار و طبقات پايين

رفتن سن ازدواج دختـران روسـتايي    خود به كاهش فرصت ازدواج و باالة اين امر به نوب. شوند مي
  .ده استشهاي اجتماعي منجر  و تشديد آسيب

مناسـب در   بايد اذعان داشت در شرايط موجود ضـرورت و فوريـت اجـراي تـدابير     ،بنابراين
 ةو شايد تنها گزين است در مناطق روستايي بسيار مبرهن جهت رفع مسائل و مشكالت دختران

  .دشوقدر روستا محسوب  بخش نيمي از جمعيت جوان و گران نجات

  ها پيشنهاد
هـا در   تايي در راسـتاي تغييـر نگـرش خـانواده    هـاي آموزشـي در منـاطق روسـ     ـ برگزاري كارگاه

ــابرابري    خصــوص جايگــاه دختــران روســتايي در خــانواده و جامعــه در راســتاي حــذف تبعــيض و ن
 عليه ايشان؛

شناسي در روستاها به منظور رفع مشكالت روحـي دختـران    روان ةبرگزاري جلسات مشاورـ 
 ند؛هست ابتال به افسردگي ةبيش در آستان و روستايي كه كم

هـاي مسـئول در    اي دختران روسـتايي بـا همـاهنگي سـازمان     ساماندهي به آموزش حرفهـ 
 ؛مين استقالل مالي و اجتماعي ايشانأراستاي ت

مين امكانات الزم و فضاي مناسـب در روسـتاها جهـت گـذران اوقـات فراغـت دختـران        أتـ 
  ؛وردن ايشان به تفريحات ناسالمآروستايي و ممانعت از روي 

اي كه بـه دليـل دوري راه و    دختران در روستاها به گونه ةويژ احداث مراكز آموزش رسميـ 
كـه اغلـب نيـز اسـتعدادهاي      ،فقر خانواده، شانس و امكان ادامه تحصـيل از دختـران روسـتايي   

 ؛دريغ نشود ،درخشاني دارند
در  دادن زنـان روسـتايي   سـاالري و تبعـيض در روسـتاها بـا مشـاركت      تغيير فرهنگ مـرد ـ 

تـر را   اي روشـن  ينـده آاي كه دختران روستايي  به گونه وستايي و شوراجامعة رتصميمات جمعي 
 ؛پيش روي خود ببينند

دن تدابير حمايتي از جملـه تضـمين خريـد مصـنوعات دسـتي زنـان و دختـران        كربرقرار ـ 
محصوالت خود ة هايي كه ايشان بتوانند به عرض ها و بازارچه روستايي و همچنين ايجاد نمايشگاه

 ؛و امنيت مالي داشته باشند زندپرداب
دختران و زنان روسـتايي كـه موجـب     ةاعتباري در مناطق روستايي ويژهاي  ايجاد صندوقـ 
 .دشو  توان مالي ايشان يارتقا
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