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 چکیده
کار اجرایی  گیری شکلاندک حضور زنان در مدیریت عمومی روستاها در قیاس با مردان به  ةسابق

تعداد  اقلیتی از زنان در مقام دهیار ملزم به همکاری بادرنتیجه، . شود میمنجر  در فضایی مردانه

. در این کنند تعیین می نیزبر تسلط بر کار، هنجارهای فضا را  از مردان هستند که عالوه زیادی

الگوی مردمحور  ة، پدیدها دهیاری ةزنان در مواجهه با فضای مردان ةبا هدف بررسی تجرب ،پژوهش

 ةنظری ةزنان دهیار در برخورد با این پدیده به شیو ةتجرب ،منظور . بدیندست آمد بههیاری کار د

دلیل اتخاذ  به این پژوهش، های یافته. براساس شد بررسی کیفی مستقیم و عمیقطور  به بنیانی

 ابةثم بهرویکرد سنتی معطوف به جنسیت در کار اجرایی، باور جامعه به ناتوانی زنان و تلقی دهیاری 

دهیار زن با توجه به  ،. در این شرایطگیرد میکار دهیاری شکل  بودن نهمردا ةکار سیاسی، پدید

فردی و  های قابلیت برحسبجنسیت، وضعیت تأهل و سن خود تحت تأثیر تقسیم کار جنسیتی 

تظاهر به مردشدگی و حفظ استقالل شخصی  مانند را اجرایی و حس استقالل خود راهبردهایی

که به احساس مردشدگی در خود و همکاران زن، دوری از اقتضائات زنانه، پذیرش  کند میاتخاذ 

 .شود میمنجر و برتری نسبت به مردان  همترازیمردشدگی، احساس 

 بنیانی. ةجنسیت، دهیار زن، مردشدگی، نظریتقسیم کار جنسیتی، کلیدی:  های هواژ
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  مقدمه
 یا مسئلهسطوح تمام  گیری در های تصمیم حوزهضور در حمیزان در  میان زنان و مردان نابرابری

 ( اگر روند کنونی ادامه یابد، زنان باید4559سازمان ملل )به زعم که  ای گونه به ؛است جهانی

این  احتماالً کهد ونگیری با مردان برابر ش های تصمیم سال صبر کنند تا در موقعیت 152 حداقل

مطالعات  ناعادالنه، در این بستر (.415: 4834، طلب یشاد)کشید خواهد طول  1152تا سال  روند

ین ا در مردان است. ةسلطمردانه برای تثبیت  غیررسمی های شبکههژمونی و  ةدهند نشانانتقادی، 

خصوصی  ةعرصبر جنسیت و تفکیک میان  مبتنیدلیل تقسیم کار  ( معتقد است به4552اکر ) ،راستا

آل  ایدهکه به موجب آن مدل سنتی، کارگر  گیرد را دربرمیتی معانی جنسی« کار»و عمومی، مفهوم 

 (.03: 1241، همکارانماهوت و  -)بلگیتی شود محسوب میمردی فارغ از کار و مراقبت خانه 

را مانعی کلیدی برای ایجاد برابری بیشتر  4«مردبودگی»مقولة ، پایدار مرتبط با مدیریت های یشهکل

 8«زنانگی»بیش از  1«مردانگی»ناظر بر های  ویژگی ،درواقع. کنند یمجنسیتی در مسیر شغلی معرفی 

وظایف و  به هریک از دو جنس ،اساس الزم برای مدیریت است. براین یها مهارتدربرگیرندة 

 (.424: 1224رث، ی)و دده مینیز  پاداش متفاوتی را یتدرنهاو کند  میمتفاوتی را محول  های یتمسئول

 های کلیشهو  («بودن زن»برای  ها ویژگی)ناظر بر تعیین  1توصیفی یها کلیشه ،اساس براین

)ناظر بر تعیین چگونگی رفتار مورد انتظار از یک زن( هر دو به عدم تطابق یک زن با  9تجویزی

 (.10و  12: 1229)ول و هیلمن،  شود میمنجر الگوهای مدیریتی موفق 

کشورها وجود دارد که به موجب آن زنان  نوعی از تقسیم کار عمودی در اغلب ترتیب،این به 

 ،آسودو ؛1228 ،آنکر ؛1221 ،)تئوبلد ندگیر میبر عهده را نسبت به مردان  تری پایینمشاغل تصدی 

های تخصصی و مدیریتی  زنان در حرفه ،درواقع(. 8: 1220به نقل از مسینگ و اوستلین،  ؛1221

 (.428: 4832)آبوت و واالس،  گیرند نیز مانند کارهای یدی و تخصصی در حاشیه قرار می

 مشاهده قابلبارزتر  شکلی ایران بهنواحی روستایی در  یژهو به به زنان کهترانگارانهاین نگاه 

بودن روابط و مناسبات جنسیتی و همچنین تعریف  سنتیدلیل  بهفضاها  گونه ینادر  ؛ زیرااست

)خانی و  شود یمارزیابی واقعیت کمتر از  ها آن های یتوانمندهای زنان،  از کنش ای یشهکلتقریباً 

 (.421: 4854سوری، 

                                                                                                                                                             
1. Being man 
2. Masculine 
3. Feminine 
4. Descriptive stereotypes 
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عمومی روستایی از انواع سنتی آن مانند میدان اصلی،  ةعرصغالب بر فضای  ةمردانروح 

 یقانونی جدیدتر مانند شورای اسالمی روستا و دهیاری تسر های عرصهبه  خانه قهوهمسجد و 

قانونی در فضایی  ةپشتوانعمومی توسط مردان با  اتخاذ تصمیمات ،ترتیب بدینیافته است. 

فضایی برای حضور زنان آن هم  درنتیجهو  یابد میبر تقسیم کار جنسیتی استمرار  مبتنیشده و  قطبی

 .نداردوجود  گیرنده تصمیمدر سمت 

در  ویژه بهطوالنی حضور مردان نسبت به زنان در بازار کار، فضای کار  ةسابقبا توجه به 

ین موقعیت زنان تحت ادر  درنتیجه،. شود میبا هنجارهای مردانه ساخته  اساساز یریتی سطوح مد

احساس  ،درواقع. کنند می مردشدگیتأثیر چنین فضایی و در روند تطبیق با محیط، احساس 

کار در جریان سازگارسازی  ةمردانمردشدگی ناظر بر شرایطی است که زن پس از ورود به فضای 

آن زندگی خصوصی خود  تبع بهسبک کار و  ةحوزنقشی، دچار تحوالتی در  خود با انتظارات

 .رود میکه از مردان انتظار  کند میبروز  ای آمرانهشکل رفتارهای  به و شود می

در سطح ملی برای زنان مانند افزایش سطح تحصیالت  درازمدت، تغییرات شده توصیفبرخالف روند 

)جلیلوند، دختران و مادران در چگونگی گذراندن زمان خود  نظر اختالف تدرنهایزنان، ورود به بازار کار و 

تمایل به کار خارج از خانه و تغییرات خرد در  زمینةدر  ویژه به (91: 4832به نقل از شادی طلب،  4829

که به خروج  -تحصیالت زنان در سطوح متوسطه و دانشگاهی ةادامروستایی ایران از قبیل تمایل به  ةجامع

اشتغال  ةعرصبه  ها آنو ورود  -دوش میمنجر به روستاها و شهرهای دیگر  وآمد رفتنان از روستا، ز

 عمومی روستا فراهم شده است.عرصة  زنان در آفرینی نقشالزم برای  ةزمیندرآمدی 

در  ها دهیاریکار در مدیریت اجرایی روستایی در  مردمحورالگوی  ةپدیددر این پژوهش، 

. این الگو به لحاظ زمانی و تاریخی حاصل تقاطع شده استمشاهده  وضوح بهزن دهیاران  ةتجرب

متمادی مدیریت کدخدایان که اغلب مرد و مسن  های سال ةاول آنکه به پشتوان ؛دو جریان است

، جامعه انتظار اعمال مدیریت اجرایی را نه از جانب زنان که از سوی مردان اغلب مسن اند بوده

 ها آن های توانمندیخصوصی و افزایش  ةزنان در حوز آفرینی نقشا وجود پذیرش آنکه بدوم دارد. 

 های گیری تصمیممشارکت زنان در  زمینةمتعدد اقتصادی هنوز هم در  های طرحدر جریان اجرای 

 وجود دارد. ای ریشهاساسی در خانواده ابهامات 

عمومی  ةزنان در عرص ةایندفز ینیآفر نقشو  سابقه کمحضور زمینة ، در طبق مباحث یادشده

زنان از کار در فضایی با معیارهای مردانه چگونه  ةکه تجرب شود یممطرح پرسش روستاها این 

 .گیرد شکل می
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 پژوهش ةپیشینمروری بر 

 ةنابرابری جنسیتی علیه زنان در عرص ،(4834طلب ) شادیبه زعم داخلی:  های پژوهش الف(

 میان زنان و ناهمخوانی و تناقض نوعی بیانگر یمدیریت یها پستتصدی رقابت برای 

بسیاری از مدیران از زنان متفاوت، قوی  که یطور به؛ در این زمینه استمورد قبول  های فرض یشپ

 ها آناز اما در عین حال  ،کنند یمناامنی از حضور زنان احساس و  رندداهراس  نفس اعتمادبهو با

زنان درنتیجه، باشند. « مرد»مردانه  یها جرگهورود به د و برای ونکه وارد بازی ش خواهند یم

هایی مانند  های مهمی در زمینه با مردان تفاوتهای مدیریتی هم  سمت به یابیدستدرصورت 

 (.401-495 :4834طلب،  شادیدارند ) ییجو سلطه، انتظارات، بازی مردان و نفس اعتمادبه

هم  دستی یعصناخانوادگی و  یبردار بهرهد در واحاغلب کار زنان  ،روستایی ایرانجامعة در 

اقتضائات  ،بنابراین؛ نیستند یکتفک قابلد و فضای خصوصی و عمومی وش میکار خانه محسوب 

انجام کارهای دستمزدی هم بدین ترتیب شده و  یففراتر از خانه تعر زن یبرا خصوصی ةعرص

زمینة در این بستر، در  (.9-1 :4829، همان)شود  خانوادگی محسوب می ةها نوعی وظیف برای آن

که برای  طوری هب ؛وجود دارد آمیز یضتبع یاستحقاق زنان برای تصدی مشاغل فنی و مدیریتی نگاه

اساس،  های زنانه باشد. براین نقشحیطة که در است  فتنیپذیرمردان روستایی اشتغال زنان تا جایی 

توانند در  که زنان هم می پذیرند ینمان و مرداست مدیریت زنان در روستا همچنان الینحل  ةمسئل

 .(492: 4854نژاد،  خانجانیشادی طلب و گیری و نظارت بپردازند ) موضع قدرت به تصمیم

 د و جامعه باونش مینامتناسب تلقی  عمومی روستا ةدر عرص ینیآفر نقشزنان برای ، بنابراین

و  کردنطرد ینا .استعمومی عرصة در  ها آنکردن  ای یهحاش درصدد ها آنحضور طرد 

زنان اغلب  ،ییاز سو میان زنان و جامعه است. یهدوسوروندی زنان حاصل  راندن حاشیه به

های  و کمتر درگیر فعالیتهستند  دار خانههای کشاورزی  روستایی با وجود مشارکت در فعالیت

ی موجب های عمومی و جلسات دهیار در فعالیت ها آنعدم حضور  ،بنابراین؛ شوند عمومی می

های دست دوم باشد )زورمند اکبرزاده،  و برداشت ها یدهشنبر  مبتنیبیشتر  ها آنشود ارزیابی  می

عمومی و امور حوزة گیری و مشارکت در  زنان روستایی هنوز تصمیم ،از سوی دیگر (.494: 4835

 ها آنی را به های اساسی و راهبردی زندگ گیری تصمیم ودانند   میای خود را مربوط به مردان روست

دیدن، لزوم  چون هراس از حرف مردم و آسیبهمدر این بستر، زنان به دالیلی . کنند یمواگذار 

زنان  کنند؛ بنابراین، می واگذار ها آنمدیریت را به عرصة  ،بودن زن و نیز آزادی بیشتر مردان محفوظ

 دنآور نمیدست  رایط خود بهاقدام گروهی برای ایجاد تغییر و بهبود شزمینة توانایی الزم را در 
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آوردن منزلت، قدرت،  دست به، پذیرش حضور زنان برای شرایطدر این (. 411: 4835ای،  کمره)

روستایی را نیز دچار جامعة و ساختار دهد  میزنان با مردان را تغییر رابطة های رشد،  پول و فرصت

 (.493: 4834فر، هومینکند ) تناقض می

جامعة بر جنسیت در  مبتنیعمومی، تقسیم کار عرصة در  ینیآفر نقش دنبال دوری زنان از به

برای  یا عرصه عنوان بهدر ذهنیت شوراهای اسالمی روستایی  که یطور به؛ شود یمروستایی تثبیت 

درصد از اعضا به تفاوت جنسیتی در تقسیم کار شورا اعتقاد راسخ دارند.  9/10 مشارکت مردمی

گیری امور روستا و قدرت  یان میزان باالی مشارکت زنان در تصمیمفاحشی م تفاوتدرعمل نیز، 

 (.91: 4839در مسائل مربوط به روستا وجود دارد )گودرزی،  ها آناجرایی محدود 

 

( زنان در ایفای نقش 1228سایدوفین، بازل و مزومدر )اعتقاد به  خارجی: های پژوهشب( 

 متعدد یروستایی همچنان با موانعتوسعة صادی در اجتماعی و اقتعمدة نیروی  عنوان بهخود بالقوة 

برای ساختن  ها آنشده و از  یگذار ارزش، استتوانایی آنان کمتر از آنچه  ،واقعدررو هستند.  هروب

 (.411: 4854خانی و چوبچیان، )استفاده نشده است  یدرست بهزندگی خود، خانواده و جامعه 

طرد فرایند و در این  اند شدهام رهبری به سیاقی مردانه ساخته در مق ها سازمانسینکلر اعتقاد دارد که 

 ( معتقدند زنان پس از تصدی1224) هارفورد و لئونارد ،است. همچنین ناپذیر ییجدانان بخشی ز

 درواقعو  شوند یممحسوب  «مدیر زنیک »بلکه  ،نیستنددر معنای کامل  «مدیر»های مدیریتی،  پست

دانند برای تقویت بباید  زناندرنتیجه، د. خود مستثنی هستن یها رده هم از دیگر جنسیت خود دلیل به

حاضر  یراحت بهاساس مردان  د و برایننک مییک هنجار عمل  ةمثاب بهقدرت  ها سازمانبرتری مردانه در 

 (.123: 1228به نقل از آلستون،  1224)هالفورد و لئونارد،  نیستندبه واگذاری قدرت 

بر عوامل  عالوهزنان در فضای شغلی معتقدند  (1222) و همکاران رمیل شرایط،این در 

خانواده و شخصی  ةمانند عرص دناشی از جنسیت خو ةکنند عمومی از عوامل مضطرب زای استرس

 ها بیماریبه انواع  ابتالدر معرض  و رنداحساس اضطراب دا بیشتردرنتیجه، . پذیرند مینیز تأثیر 

 .(122: 1229گیلنستن و پالمر، به نقل از  ،1222، ارانمیلر و همک) گیرند میقرار 

در  ویژه بهدر فضای مدیریتی زنان  باور دارند (1224)پائولی و مرلی  ( و4538بورن )کوک 

 ،همچنین .گیرند میاغلب بیشتر از مردان در معرض تبعیض و آزار جنسی قرار مشاغل غیرسنتی 

 خود کار محیط در از جانب مردان منفی واکنش هایبا  ،شوند  میزنانی که در مشاغل مردانه موفق 

 (.9: 1220، )سازمان بهداشت جهانی گیرند می قرار سرزنش موردو  شوند میمواجه 
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کند که  عمیقی بر جنسیت در حکومت شهری انجام داده است. وی ادعا میمطالعة نیز  استوارتدبرا 

را با صفاتی توصیف  ها آننان و هم مردان هم خود ز زیرا ؛پیشرفت زنان در مدیریت مختصر است

 (.181:4555)فوکس و شومن،  دانند ینمکنند که به موجب آن زنان را برای مدیریت مناسب  می

شواهدی را از اقدامات  «های رهبری رسمی زنان در جایگاه»عنوان با در پژوهشی جنیس یودر 

هنگام افزایش تعداد  یژهو به ها سازمانن در راندن آنا حاشیه بهشدید علیه زنان و تشدید تالش برای 

 (.42: 1225دهد )ایروین،  زنان نشان می

ذهنیت »گزارش ملی مشاغل در استرالیا به (، 4559( و گراردی )4551) یتزوبه زعم سویج و 

و  1های قدیمی بچهة شبک کهدهد  نشان میاسترالیا  یها کارخانه های مدیره یئته در 4«راگبی

 ها آنرویکرد که  برد یمرا به سمتی  ها سازمانای مربوط به زنان وضعیت بسیاری از  یشههای کل نگاه

 دارند گام بر می جامعه در جنسیتی تقسیمات پایداری و تقویت در جهت و شده جنسیتی یقاًعم

 (.2: 1225)ایروین، 

از:  اند ارتعبموانع ریاست زنان در محالت در ترکیه  ینتر مهم( نیز معتقد است 1220)سنول 

ساکنان  ،همکاران مرد از روابط اجتماعی و اقتصادی. در این بستر یمند بهرههای جنسیتی و  کلیشه

( یک زن مخالفت 8مختار/کدخداریاست )ایدة با  اساساز ای زن نیز و دوستان کاندیداه ها محله

و  ها یبهغرن با داشت سروکارمسئولیت اصلی یک زن بیش از آنکه  ها آندر نگاه  ؛ زیراکنند می

زن در مقام  ،اساس ساعته با مشکالت باشد، خانواده و مراقبت از فرزندان است. براین 11 یریدرگ

فراموش  یراحت بههای مربوط به کار در دفتر را  ریاست درصورت افزایش وظایف خانگی مسئولیت

 (.15-13 :1220نول، باشد )سعاقل  و مسنی یمرد تواند یم یراحت بهیک رئیس  ،بنابراین ؛کند می

 

 مفهومیچارچوب 
معنی یک واحد دولتی درون حاکمیت است که با امور محلی  بهحکومت محلی : حکمرانی محلی

: 4552و به دولت ملی وابسته است )جهان، کنند  می، مقامات محلی آن را مدیریت داردسروکار 

 (.8: 1220خان:  الرحمن یذمستفبه نقل از  51

 یحکومت محلی اهمیت گیری یمتصممشارکت برابر مردان و زنان در یی از سو ،در این بستر

ای  شود و هر بودجه هر تصمیمی که اتخاذ می یافتتوان اطمینان  صورت می در این رازی ؛ویژه دارد

                                                                                                                                                             
1. The rugby scrum mentality 
2. Old boys 
3. Muhtar 
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یابد، به شرایط زندگی و نیازهای مردان و زنان محلی مرتبط است )سازمان  که تخصیص می

 های مالکبودن تر گیرانه سهلدلیل  به ،از سوی دیگر (.18: 1223های سازمان ملل،  سکونتگاه

حکومت محلی  ،عبارت دیگر به. تر است زندگی نزدیکزنانة سیاست محلی به قلمرو  انتخاب،

و کسب تجربیات  ها ظرفیتتوسعة از طریق را ملی  های سیاستبه سوی  گامتواند نخستین  می

های  فعال در سازمان طور بهتوانند  میفی با اجتماع خود، دلیل آشنایی کا بهزنان  ،. همچنینبردارد

 (.42: 1229)بیل، کنند مشارکت  شانمحالت

تجربیات خود و فرصت  ها آن ،های محلی روی زنان نماینده در حکومت پژوهشبراساس 

کنند.  د و با حضور خود در حکومت محلی تفاوت ایجاد میننه میمحلی را ارج جامعة نمایندگی 

دهند.  که راهی طوالنی را پیش از برابری جنسیتی نشان میوجود دارند  ییها چالشموانع و هرچند 

های  های ساختاری که زنان در کسب جایگاه و تعصبدارد شدن وجود  جنسیتی عبارت دیگر، به

 (.40: 1225)ایروین،  شود مشاهده میهای محلی نیز  در حکومت ،اند مواجه ها آننمایندگی با 

موانع  وجود دهندة حضور زنان در شوراهای اسالمی شهر و روستا نشان نیز تجربیات در ایران

در امور فقط مردان روستایی مدیریت زنان را  که یطور به است؛ جنسیتی قوی برای حضور زنان

 و نددان می ها آنخانوادگی  یفاز خانه را جزء وظا خارجدر کار  ها آنو همیاری  ندپذیر میخانه 

خاموش  یا بردگان مزد یبو زنان را کارگران  کنند مین محسوب مشارکترا  شتغالاین نوع ا

های خانواده و  با وجود مخالفتدر مواردی زنان منتخب  ،همچنین(. 15: 4839گودرزی، )دانند  می

به  ،خشونت عریان کالمی و جسمیغیربومی و های  نزدیکان، مقاومت جامعه در عدم پذیرش نقش

 .(80: 4858سرخی،  عرب)مختاری و دریایی به نقل از ایمانی و  دهند یمراه خود ادامه 

تکمیل عملکرد شوراهای اسالمی روستایی راستای در  4822وزارت کشور در سال  :دهیاری

این قانون  1 ةماد. به موجب کردابالغ را « های خودکفا در روستاهای کشور أسیس دهیاریت»قانون 

شود، دارای شخصیت  محسوب می یردولتیغدهیاری نهاد عمومی : »شود یمدهیاری چنین تعریف 

این قانون دهیار  9مادة براساس  ،همچنین«. شود یماداره  خودکفا صورت بهحقوقی مستقل است و 

و شود  میسال با صدور حکم بخشدار انتخاب  1شورا برای مدت اعضای سال توسط  1به مدت 

 ةکه از محل بودجدارد ای  در این قانون حقوق ماهیانهاست. دهیار  بالمانعانتخاب مجدد وی نیز 

مربوط که از  دستورالعملدهیاری و  ةقانون شوراها و با توجه به درج 51 ةشورا و با استناد به ماد

/ 29/ 42، خودکفاهای  )قانون تأسیس دهیاری دوش میشود، تعیین  طریق وزارت کشور ابالغ می

4858 ،http://www.mcls.gov.ir/fa/law/.) 
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وظایف متعددی برای دهیار مطرح شده است که به موجب آن دهیار مسئول  ،در این قانون

و وظایف دهیار از حفاظت از  ها یتفعالگسترة دهد.  اتفاقاتی است که در روستا رخ میتمام 

و  ها دستگاه، مراقبت از اموال عمومی تا ترغیب مردم به مشارکت و همکاری با زیست یطمح

 ستدهیار در این قانون بازوی اجرایی شورا در روستا ،درواقع. گیرد یبرمرا در ربط یذهای  سازمان

. دهیار در روستا با همکاری شود محسوب میهای دولت در روستا  مجری سیاست همچنینو 

به آن  یساماندهراستای و در کند شورای اسالمی روستا وظیفه دارد که به امور روستا رسیدگی 

 بکوشد.

ند. ا بخش در مدیریت اجرایی در روستاها مشغول به فعالیت ترین یینپا عنوان به ها ارییده

مستقیم در ارتباط است و  طور بههستند که دهیاری با آن  یمافوقسازمان  ةمثاب بهنیز  ها یبخشدار

مراتب تقسیمات حکومتی در ایران درنتیجه، شوند.  وزارت کشور محسوب می ةیرمجموعزهر دو 

، 4858/ 20/ 24از: استان، شهرستان، بخش، شهر و دهستان )تارنمای وزارت کشور،  اند عبارت

www.moi.ir.) 

نفر از کل  492( 4831نخست ) ةبراساس آمار موجود، فراوانی نسبی زنان دهیار در دور

، حضور (4832دوم )دورة در  بوده است. درصد 1/4 دهیار در کل کشور با سهمی معادل 440222

در  است. درصد رسیده 5/4 دهیار در کشور با سهمی معادل 140222نفر از کل  122به  هیارزنان د

درصد  0/8 دهیار با سهمی معادل 110012نفر دهیار زن در میان  333( نیز 4854سوم )دورة 

دهیار در کل کشور با  150251از زن دهیار  40991( نیز 4858چهارم ) ةدر دور اند. حضور داشته

، ها یشهردارو  ها یاریده)سازمان  اند این مسئولیت را به عهده داشتهدرصد  1/9 لسهمی معاد

4854.)  

 

 تحقیق  روش
 ای توان برای آشکارکردن معانی های کیفی را می روش ،(484: 4852) استراوس و کربین به اعتقاد

آوردن  دست بهو  ها دادهکار گرفت. برای کشف چیزی نو در  بهدهند  هایشان می که افراد به تجربه

. در این تحقیق شود نامیده میکه تحلیل خرد  داشت تری موشکافانهتر و  فهم بهتر، باید تحلیل دقیق

ابتدا با استفاده از فنونی استفاده شده است.  ها دادهبرای گردآوری و تحلیل  4بنیانی ةنظریاز روش 

 ها دادهزمان در میدان مورد مطالعه هم برداری یادداشت، مشاهده و یافتهساختار مصاحبة نیمه مانند

                                                                                                                                                             
1. Grounded Theory 
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 4باز یکدگذاردر مراحلی شامل  ترتیب بهدر جریان مراحل تحلیلی  ها دادهتولید شدند. این 

 9انتخابی یکدگذارو  (نظم منطقی میان مقوالت) 1محوری یکدگذار، (8ها مقولهو  1)مفاهیم

قالب مدل پارادایمی با  درة تحقیق مسئل یتدرنهاو  شدندتحلیل  (یا هستهمقولة انتخاب )

 .شدتحلیل و تفسیر  «کار دهیاری مردمحورالگوی  ةپدید»محوریت 
 

 در پژوهش ها داده یکدگذارمراحل  .1جدول 

 های حاوی مفاهیم گزاره گزاره 4122
 ها مفاهیم برآمده از گزاره مفهوم 4250

 ها مقوله 419سطح اول: 

  11سطح دوم: 

 

 با ارتباط در ةجامع افراد همة از را ها داده توان نمی کیفی پژوهش در :کنندگان مشارکت

 ،همچنین .کرد گیری نمونه مدنظر جمعیت از باید ،بنابراین ؛کرد گردآوری پژوهش موضوع

 ةتوصیبه  توجهبا  (.39-38: 4835)هومن،  باشد پژوهش هدفبر  مبتنیهدفمند و  باید گیری نمونه

 ،باشد بینی پیش غیرقابل، گیردانجام نظری  صورت بهباید  اریبرد نمونه(، 4502ر و اشتراوس )گلیز

 .داشته باشد و تا زمان اشباع نظری ادامه بددر طول مراحل پژوهش توسعه یا

دهیار زن  80 با داشتنشد. این استان درنظر گرفته میدان تحقیق  استان اصفهان ،این پژوهشدر 

 رامدیریت روستایی  سهمدرصد از  8/1ایی، انتخابات شوراهای اسالمی روست ةدوردر چهارمین 

 این پژوهش نهایی ةنمون (.4858، ها شهرداریو  ها دهیاری)سازمان  داده استبه زنان اختصاص 

 پذیری دسترسکه با توجه به معیارهایی چون  شود میبانوان دهیار در استان اصفهان از  نفر 3شامل 

دهیار زن در بخش  1این نمونه متشکل از  .اند دهکرو تمایل به مشارکت در این پژوهش همکاری 

دهیار زن در بخش جرقویه  1دهیار زن در بخش بوئین و میاندشت،  8مرکزی شهرستان اصفهان، 

و تأمین نگاه  ها دادهتکمیل برخی از منظور  به ،همچنین دهیار زن در بخش نطنز است. 4علیا و 

 شوراهای همکار با زنان دهیار در این پژوهش استفاده شد. نفر از اعضای 44محلی از  ةجامع

شد. پس از هر مصاحبه دو تن از زنان دهیار در بخش مرکزی استان اصفهان  باابتدا  ،اساس براین

                                                                                                                                                             
1. Open Coding 
2. Concepts 
3. Categories 
4. Axial Coding 
5. Selective Coding 
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. شدند مییادداشت  لیست چکمورد بحث در  های سرفصلمصاحبه مفاهیم و مقوالت استخراج و 

ادامه  -جدیدی حاصل نشودمقولة که  زمانی -اشباع نظریدستیابی به تا  ها مصاحبه ،ترتیب بدین

 .یافتند

 .شود می بررسی ها یافتهاز تحلیل  آمده دست بهپارادایمی مدل  ،در این بخش :ها یافتهتحلیل 

 

 
 دهیاری کار ةمردان الگوی ةپدید پارادایمی مدل. 1 شکل

 

 4رایی از سوی جامعهاتخاذ رویکرد سنتی معطوف به جنسیت در کار اج :علیشرایط 

که شادی طلب طور همان ،. در این بسترستبودن کار اجرایی در روستا مردانهاعتقاد به  دهندة نشان

و ( 1229ول و هیلمن )(، 1224، ویرث )(1220، سنول )(1224هارفورد و لئونارد )، (4834)

مردبودن دهیار ، کنند یمزنانه تأکید های  ویژگیمدیر مطلوب با  های یژگیوناسازگاری  بر استوارت

ن همواره با خطای قطعی همراه اجرا کار زنا ةدر عرصمردم معتقدند  زیرا ؛یی دارداهمیت بسزا

مرد  ةسلط روستایی مورد بررسی ةجامع درنتیجه، .استدر مقابل کار مردان بدون نقص  است و

امور دارد،  ةر اداربا فرض اینکه وی توانمندی ذاتی د تنها با ارجاع به جنسیت وی، دهیار را
                                                                                                                                                             

 در دهیار تعامل مورد ةجامع درواقع و باالدستی مسئوالن و مرد دهیاران و شورا روستا، مردم جامعه از منظور ،پژوهش این در .4
 .است سطوح تمام

 شرایط علی:

رویکرد سنتی -
معطوف به 

جنسیت در کار 
 دهیاری

باور جامعه به -
 ناتوانی زنان

کار  ةمثاب دهیاری به-
 سیاسی

 زمینه:
استقالل دهیار،  شدت:

های فردی و  قابلیت
 های اجرایی قابلیت

در زمان  :یزمان ةدور
 پژوهش دادنانجام

 :گرمداخلهشرایط 

 جنسیت دهیار -
 تقسیم کار جنسیتی -
 وضعیت تأهل -
 سن -

 اهبردها:ر

 تظاهر به مردشدگی -
 حفظ استقالل شخصی -

 پیامدها:
احساس مردشدگی در  -

 خود
احساس مرد شدگی در  -

 همکاران زن
دوری از اقتضائات  -

 انهزن
 پذیرش مردشدگی -
احساس برتری نسبت  -

 به مردان
احساس همترازی با  -

 مردان

 پدیده:

 کار دهیاری ةمردانالگوی 
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عمومی با  گیری تصمیم عرصة. این نگاه با حضور محدود زنان در ستو مطیع اوامر او دپذیر می

مردم  ،شود. در این بستر تقویت می روستاهاطوالنی مدیریت مردان کدخدا در  ةسابقارجاع به 

یک مرد اغلب دهیار با کدخدا توقع اعمال مدیریت سنتی از سوی  سازی معادلروستا براساس 

 تر مناسبکه برای مدیریت محالت، یک مرد مسن  کند می( نیز تأکید 1220سنول )مسن را دارند. 

روستا با ارجاع  مردم ،همچنینتا زنی که مجبور به ترک وظایف خانگی خود است.  رسد مینظر  به

های بومی  به سنت اتکایباید با مسائل و معتقدند  تابند برنمیمدیریت سنتی مقررات دهیاری را  به

 حل و فصل شوند.

این  ،. در نگاه مردمتأکید داردناتوانی زنان در کار اجرایی  بردر کنار این رویکرد، جامعه 

که تصدی  زمانی ویژه به .شود میمطرح  های زندگی ناتوانی و جایگاه کهتر جنسیتی در تمام حوزه

 جامعةدر  ،درواقع. شوند نمیحسوب م باصالحیتیی ها، زنان نیروباشدهای مدیریتی مطرح  سمت

حضور یک زن در رأس مدیریت اجرایی روستا  ،ها آنی منتخب برای مردم و شورا ییروستا

از سوی جامعه  ای گستردهکار دهیار زن، وی با ابراز تعجب  آغازکه در  جاییتا  نیست شده پذیرفته

های ناخوشایندی را واکنشبا دهیار زن در جریان کار  ،بر این اعتقاد عالوه نیزشود. شورا  جه میامو

های  در سطوح باالتر هنوز به توانایی زنان برای تصدی پست مسئوالن همچنین، .دهندبروز می

 اجرا اطمینان ندارند. ةعرصو به توانایی زنان در  دارنداجرایی در روستاها تردید 

دولتی و دهیاری را یک نهاد  ها آن ،براینبنا ؛دانند میمردم و دولت  میانجی بیندهیاری را روستا، مردم 

واکنش  دومردم  ،اساس براین. گیرند درنظر میهم مأمور مخفی دولت را و دهیار  کنند محسوب میسیاسی 

 دهیارشدن زن وجود ندارد. امکانی برای کار سیاسی و .1. به دهیار زن اعتماد کافی ندارند. 4: دارند

مردان است که به موجب آن  عرفبر  مبتنیچارچوبی  یاریده کار ةمردان الگوی ةپدید پدیده:

 دادن مردان برای انجام درنتیجه،. دارندم لامور روستا صالحیت ذاتی و اولویت مس ةبرای ادار

واجد صالحیت ذاتی  خود جنسیت دلیل به فقطهای مدیریتی  کارهای اجرایی و تصدی سمت

 تمام ةدربرگیرندکه  -که در مقابل مردانگی اه آنو در مقابل زنان با ارجاع به جنسیت  هستند

 .ندارندصالحیت اجرایی  یذاتطور  بهد و ونش میتعریف  -صفات مطلوب سنتی یک مدیر است

تمامی  ةتجربدر  مسئلهاین  گانه،چهارهای  دهیار زن در بخش 3با مصاحبه  براساس زمینه:

 نفس اعتمادبهحس استقالل و  ه میزانب توجه با دهیار زن اما ،استوجود داشته زنان مورد بررسی 

ای برای بروز  مقدمه عنوان بههای فردی  قابلیت درنتیجه،. کند میوضعیت را مدیریت فردی 

 شود. میمنجر کار دهیاری  ةالگوی مردان ةبه مهار پدید ،های اجرایی قابلیت
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برای  یتجنسجنسیتی در فرهنگ روستا همواره موجب اهمیت  های کلیشه :گر عوامل مداخله

آنکر  ،(1221تئوبلد )که طور همان ،بازتولید چنین باورهایی ةبا ادام .شود میتصدی دهیاری 

( بر نوعی تقسیم کار عمودی جنسیتی در کار 4832آبوت و واالس ) ( و1221آسودو ) ،(1228)

 در روستاها شکل گرفته بر جنسیت تقسیم کار مبتنی ، در روستاهای مورد بررسیکنند میتأکید 

مدیریت  ،بندی تقسیم. در این شوند میتقسیم  مردانه و زنانه دو نوع کارها به که به موجب آناست 

 گستردةقدرت جسمانی و روابط اجتماعی  ویژه طور بهو  های انحصاری مردانه لزم مهارتتسم

 است.ه آن

کمتر در  ، دهیار زن متأهل میانسالسن و ازدواج در روستا با توجه به اهمیتدر این بستر و 

 ةخود پشتوان یحضور یک مرد در حریم خصوص ةو به پشتوان گیرد میقرار  ها قضاوتمعرض 

 خود نیز قدرت مانور بیشتری دارد. ةو در حرف رددا تری قوی

سعی در  مردشدگیکار از سویی با تظاهر به  ةمرداندهیار زن در برخورد با فضای  :راهبردها

خود تن به مختصات  ةزنانفارغ از طبیعت و  دارد یتیجنس هنجارهایخویش با  سازی همسان

دادن شخصیتی خودساخته،  نشانکند تا با  وی همواره تالش می ،. از سوی دیگردهد می کار ةمردان

 ای حرفهنشان دهد تا هم دستاوردهای  واگذارشدهوظایف متعدد  دادن استقالل خود را در انجام

 .کندهمکاران مرد جلوگیری  ویژه بهمردان  های سوءاستفادهو هم از  دهدخود را افزایش 

در این  دختران اهمیت بسیاری دارد. ویژه به جوانانبرای زدواج در فرهنگ روستا، ا پیامدها:

، به شرط اجازه و حمایت استروابط زناشویی وارد شده  ةدایر بهو  استزنی که متأهل  ،بستر

و  گیرد میدر ارتباط با مردان قرار  ویژه بهاعی اجتم های قضاوتهمسر در پوششی امن و به دور از 

، با امنیت ذهنی شود جدید محسوب میچون دهیاری که برای زنان  هایی پستتصدی  هنگام

 .کند میبیشتری عمل 

فضای مردانه و در جریان تطبیق با استانداردهای  تعامل با فراینددهیار زن در در این بستر، 

ش به خود» و به زعم اطرافیان شود میخود دور  ةزناناقتضائات  از انکار دهیاری به مرور زم ةمردان

 هایی واکنشو  دوش میتلقی وجه تمایز قوی در میان گروه همساالن  مسئلة یادشده. «رسد نمی

جرد از آنجاکه وی را در زن درصورت ت دهیار ةخانواد .به همراه دارداز سوی خانواده  کننده منع

رعایت  ضرورتو  کنند میدانند، ابراز نگرانی  ض انتخاب دیگران میازدواج و در معر ةآستان

درصورت تأهل نیز موجب نارضایتی همسر و  مسئلهکنند. این  مسائل زنانه را به وی گوش زد می

 .شود میحتی فرد 
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که دیگر زن نیست و  کند یمبیان  ،بنابراین ؛شمارد را مرد میخود دهیار زن این روند،  ةادامبا 

 راخود  هریک ،اند شدهتبدیل  یا خبرهکه در جریان کار به مدیران  ال آن سایر همکاران زن رادنب به

با استمرار احساس  ،تدریج به شمارد. می مردشده نوعیبههای مردانه دانسته و  واجد ویژگی

و دهیار زن از آن  شود میزمینه برای پذیرش مردشدگی فراهم  ،مردشدگی در خود و همکاران

 .کند میناگزیر شغلی یاد  ییک اقتضا بةمثا هب

ناسازگاری وی با الگوهای رایج  ةمشاهددهیار مجرد در واکنش به احساس مردشدگی با  ةخانواد

و برای بازگرداندن وی به شرایط پیش از پذیرش  دهند میزنانه در روستا او را از این احساس پرهیز 

دلیل عدم ایفای کامل  رد بانوان متأهل نیز بهکنند. قبح احساس مردشدگی درمو مردشدگی تالش می

. گیرد میمورد توجه قرار  سابقه بیخشن  های واکنشتوقعات همسری و بروز  ینقش مادری، عدم ارضا

که همسر از تسری احساس مردشدگی به خانواده که  یابد میزمانی شدت  مسئلهبودن این  مذموم البته

 .کند میاحساس نگرانی  شدت بهشود،  منجر میبه عدم توازن قدرت در خانواده 

که  دهد میبا استمرار تظاهر به مردشدگی و حفظ استقالل شخصیتی پذیرش مردشدگی روی 

با  ها آنکه پذیرش برای  اول کسانی ةگروه تقسیم کرد: دست دوتوان به  اساس دهیاران زن را می براین

های  و از قضاوت رنداز ریسک ازدواج دامانند بانوان مجرد که ترس  ؛استنارضایتی درونی همراه 

معتقدند با مرد  زیرا ؛مثبت دارند یبه مردشدگی احساس ی کهدهیاران زن دوم ةند. دستا مردم هراسان

، جنسیت خود را مانع حضور کنند میبیشتری پیدا  نفس اعتمادبهشدن از سوی مردم حس  شمرده

کنند. این زنان دهیار  درون خود افتخار میو در قالب زنانه به مرد  دانند نمیمؤثر در جامعه 

 کنند. و از وجود آن ابراز رضایت می پذیرند میاحساس مردشدگی را در خود 

گیری احساس  برای زنانی که به پذیرش مردشدگی احساس خوبی دارند، به شکل نگاهاین 

ردان همکار یا عضو کنند که چیزی از م اعالم می صراحت بهها  آنو  شود میمنجر همسانی با مردان 

های فردی  قابلیتدر برخی موارد که  زن د. دهیارنبین در جایگاه برابر می خود را و ندارندشورا کم 

های مداوم  . وی تالشرسد میمردان  برو احساس استقالل شخصی بیشتری دارد، به حس برتری 

وستایی به رخ مردان ر ةجامعو دستاوردهای اجرایی خویش را با وجود موانع فرهنگی موجود در 

 کند. افتخار می ها نه آبکشد و  می

 

 گیری نتیجهبحث و 

جامعه  از نظرکه است کار متصدی ایفای نقشی شده  مردمحوردهیار زن در بستر وجود الگوی 
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با مردان  مردانهوی در سمت خود در چارچوب الگوهای  ،اول ةوهلد. در شو مردانه تلقی می

 های ارزشهمسازی با صورت ناچار به  دوبه  زنان دهیار ،اساس . برایندشو میمقایسه  خود ةرد هم

اثبات  رد یاهای مردانه  با ارجاع به ارزش همواره ها آنو شکست  موفقیت مردانه هستند: اول آنکه

خطای  اجرا همواره با ة، کار زنان در عرصرایج جنسیتی های کلیشهبراساس آنکه  ومد .شود می

، با دهد میانجام  ازندگی روستاهر اقدامی که دهیار زن برای س اساس، راینست. با همراهقطعی 

ایجاد  در طول زمان ها آنجامعه و مسئوالن، تضمینی برای مدیریت موفق  دوچندانوجود تحسین 

 .کند نمی

تصدی سمت دهیاری، زن روستایی را در جریانی مخالف با روند رایج الگوهای  ،درواقع

وی را فردی نابهنجار مطرح  ،آغازین کار ةو حداقل در بره دهد میر قرار رفتاری مورد انتظا

زندگی خویش  یخصوص ةو هم در عرص ای حرفهزن دهیار هم در حیات  درنتیجه، .کند می

 .کند میرا تجربه  هایی کشمکش

یفا ارا مردانه نقش شغلی خود  های ارزش ارجاع بهجامعه انتظار دارد زن دهیار با  ،در این معنا 

در  ،بنابراین ؛بومی جنسیتی در رفتار خود باشد های ارزشهمزمان متعهد به رعایت  طور بهو کند 

به همراه حفظ ، ای حرفهدر زندگی  مردانه های توانمندیاز  ای مجموعه «دهیار خوب زن»این نگاه 

 است.زندگی شخصی در زنانگی  های ارزش

دهیار زن همراه  زندگی خصوصی اساسی در هایی تعارض، با یادشده آل ایده تصویر تحقق

در رفتار و سبک زندگی دهیار زن  زنانه های ویژگیبا استمرار این روند، از  که طوری به ؛است

حس زنانگی در  ،اساس . برایندهد میمردانه  های ویژگیجای خود را به  مرور بهد و وش میکاسته 

، به عدم رعایت درنهایتو  شود میخصوصی در مواردی چون مادری و همسری کمرنگ  ةحوز

 .شود میمنجر الزامات رفتاری و ظاهری آن 

 ةوارد عرص ها دهیاریکه زنان با ورود به این است  شرایط یادشدهتعارض مهم دیگر در 

که  -معادالت قدرتهمچنان در  ، اماشوند میعمومی روستا  های گیری تصمیمدر  آفرینی نقش

 ،درواقع. شوند می طرد -آید درمیبه اجرا  ها آنو میان  است مختص مردان براساس فرهنگ روستا

پنهان  های گیری تصمیمبرخی  ةزنان در قالب باالترین مقام اجرایی روستا همچنان به دور از زمین

 .شوند مینگه داشته 

نگاه به مدیریت زنان بسیار محدودتر از مردان است. در این شرایط،  ،ای حاشیهاین نقش  تبع به

کارها رسیدگی  ةهمکه بتواند به  داند نمیجامع  یجامعه دهیار زن را کارشناس یا مدیر سویی از
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روستا باشد، بلکه اغلب وی را مسئولی برای رسیدگی به امور  جانبة همهو قادر به مدیریت  کنند

 که اغلب با دارنداز مدیریت  ای ویژهتعریف  زنان دهیاراز سوی دیگر،  .داند میخود  همجنسان

نگاه خود دهیاران زن به مفهوم مدیریت نیز مشابه منفی با ارجاع به مردان همراه است.  های ارزش

و  دانند می مدیریت روستایی را دارای ذاتی مردانه ها آن ،اساس رویکرد جامعه است. براین

مردم مسئوالن، توانایی برخورد با کار با لزوم اعصاب قوی،  داشتن بودن، چون سنگدل هایی ویژگی

نسبت به اصول اخالقی،  قیدی بیدر رفتار،  پروایی بیزدن، رفتار خشن،  تهمت ،گفتن روستا، دروغ

بر مردانگی  ارتباط با دیگر مردان را در تعریف مدیریت مطلوب مبتنی و آزادی در مانسستی در ای

 .شمرند برمی

با پذیرش و اجرای  ها آن، کند میتعارضی که مردشدگی برای زنان ایجاد است با وجود  ذکر شایان

 ،درواقع. باشندعمرانی و فرهنگی داشته  ةارزشمندی در حوز دستاوردهای اند توانستهمردانه  های ارزش

که زنان یک احتمال قوی از عملکرد  زمانیدر گذشته هر »( 1224جیل کر کونوی )که به زعم طور همان

)ایروین، « مجدد رقابت پیدا شده است یده انسازم، راهی برای اند دادهبهتری نسبت به مردان نشان 

 ةعرصد و برای حضور دیگر زنان در وش میحضور دهیار زن موجب تلطیف فضا  (،42: 1225

 .4 ستراهگشا عمومی چه در روستای خود چه در روستاهای دیگر گیری تصمیم

اتوانان و محرومان به نیازهای دیگر زنان، کودکان، افراد مسن، ن دهیاران زناز آنجاکه  ،همچنین

های کانادا،  شهرداریاتحادیة ) کنند میدر فرهنگ سیاسی ایجاد  تغییر چشمگیریدهند،  اولویت می

به نیازهای  توان یمدر روستاها ویژه  بهمدیریتی  های یگاهجا. با حفظ موقعیت زنان در (8: 1223

این یک نگاه حداقلی به  رچنده. کردمانند سالمندان، زنان و کودکان رسیدگی  ای یهحاش یها گروه

دلیل انتخاب زنان  ینتر مهمشوراهای اسالمی اعضای یک مدیر زن است، از نظر  های یتوانمند

 .رود یم ربرای دهیاری به شما

در مدیریت  نظیر یب یا تجربه ها آندهیاری برای زنان با وجود تحمیل مردشدگی به  ،یتدرنها

چون  یا زنانهدر این بستر زنان با ارجاع به روحیات  یرا؛ زمدرن روستایی در ایران بوده است

عمومی و کسب  گیری یمتصم، تعدیل توازن قدرت در ای یهحاش یها گروهحساسیت به 

درنتیجه، . اند داشته یتوجه شایانحل مشکالت روستاها، عملکرد  راستایدستاوردهای اجرایی در 

 ضرورتی انکارناپذیر است. ها نآپای حمایت از زنان برای حفظ موقعیت مدیریتی نو

                                                                                                                                                             
کشور مؤید این  های استان تمامتسری انتخاب زنان برای تصدی سمت دهیاری از روستایی به روستای دیگر و درنهایت به  .4

 ادعاست.
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 ةشمار ،انجمن جغرافیای ایران ةفصلنام، «موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت ةمطالعدهیاران: 

81 :424-410. 

  موردی  ةمطالع: ها دهیاریبررسی نگرش روستائیان نسبت به وظایف ، (4835) ، سحراکبرزادهزورمند

 ةدانشکدکارشناسی ارشد،  ةنام ایانپ، روستای خواچگین )از توابع شهرستان خمام در استان گیالن(

 دانشگاه تهران. ،علوم اجتماعی

  4854، ها یشهردارو  ها یاریدهسازمان. 

 3 ةشمار، شناختی جامعهمطالعات ، «دیدگاه مردان روستایی به کار زنان»(، 4829)طلب، ژاله  شادی :

34-52. 

 شر قطرهن: ، تهرانهای زنان ایران توسعه و چالش(، 4834) ـــــــــــــــ. 

 های زنان در مدیریت  نگرش روستائیان به توانایی»(، 4854لیال )، نژاد خانجانیو طلب، ژاله  شادی

های  ، پژوهش«موردی روستاهای پلتکله و باالپاپکیاده شهرستان لنگرود ةمطالعاجرایی روستا: 

 .402-489: 1 ةشمار ،روستایی

 ( 4851فلیک، اووه،) هادی جلیلی، تهران: نشر نی ٴهترجم ،درآمدی بر تحقیق کیفی. 

 29/4858/ 42، خودکفاهای  قانون تأسیس دهیاری ،http://www.mcls.gov.ir/fa/law/ 

 بررسی اثرات طرح صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی و (، 4835، مریم )کمرهای

، موردی: روستاهای تمیسیان و کاجان در شهرستان دماوند( ةطالعماجتماعی زنان روستایی )

 .گاه تهراندانش ،علوم اجتماعیکدة دانشکارشناسی ارشد،  ةنام پایان

http://www.mcls.gov.ir/fa/law/
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 ( 4839گودرزی، فریبا ،) بررسی میزان مشارکت زنان عضو شوراهای اسالمی روستایی در مدیریت

دانشگاه  ،علوم اجتماعی ةدانشکدسی ارشد، کارشنا ةنام پایان، آن برمربوط به روستا و عوامل مؤثر 

 تهران.

 ( 4831هومین فر، الهام ،) ةنام پایان، جنسیتی: روستای مراء دماوند پذیری جامعهتحول در الگوی 

 .گاه تهراندانش ،علوم اجتماعیکدة دانشکارشناسی ارشد، 

   ،تهران: انتشارات سمتراهنمای عملی پژوهش کیفی(، 4835) حیدرعلیهومن ،. 
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