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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type: Research article Rural women as the half of population, in addition to doing their duties as a 

mother and a spouse, play important roles in the sustainable rural 

development. In fact, the women, as trainers of the next generations, have 

great impacts on children’s insight in utilizing resources in rural areas. 

Therefore, they play a crucial role in achieving rural sustainable 

development. Unfortunately, despite their hard work in rural communities, 

their roles in the rural sustainable development is considered less important. 

So the current paper is trying to study the role of women activities in 

achieving sustainable rural development in the Ashaqabad, Neyshabour. 

Research methodology is descriptive analytical method which is based on 

library studies, field studies and completing questionnaires. The population 

of the investigation contains all women over 15 years old in Ashagh abad 

rural district which are 3921 based on the statistics in 2011. The sample size 

is determined as 384 people using Cochran formula. To analyze the data, 

the researcher has used one sample t test, Pearson correlation, Prometheus 

technique. The findings of the research indicate that according to the results 

of a single sample t-test of women's activity in the agricultural- animal 

husbandry and industry sector, with the exception of the services secyor, 

have led to the development of sustainable development in Eshaqabad. 

Besides, the results of Pearson correlation test show a direct statistically 

significant relationship among the dimensions of sustainable development. 

The results of other research indicate that the highest impact of women's 

employment in rural district was initially studied in the economic sector, 

then it promotes social indicators and, finally, cultural indicators. The 

results of Prometheus test also show that among the studied villages, 

Eshaqabad has the highest rank and Aziziyah village has the lowest rank in 

terms of sustainable development dimensions. 
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بت    یابیدر دستت آباد شهرستان نیشابور روستاهای دهستان اسحاقزنان  فعّالیّتبررسی نقش 

 توسعة پایدار روستایی

 9نسیبه حسینی، *3سید اسکندر صیدایی ،3معصومه مالنوروزی

 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانریزیجغرافیایی و برنامهعلوم  ةریزی روستایی، دانشکدا و برنامهجغرافی 3
 ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانییجغرافیاعلوم  ةریزی روستایی، دانشکدا و برنامهجغرافی 9

 چکیده  مشخّصات مقاله

در توسزعة پایزدار    مثابة نیمی از جمعیّت، افززون بزر انمزام وفزاید مزادری و همسزری،      زنان روستایی به پژوهشی نوع مقاله:

های آینزده و تزیریری کزه    دهندگان نسلمنزلة پرورشدرواقع آنان به کنند؛روستایی نقش کلیدی ایفا می

شزماری کزه بزر    های بیگذارند و همچنین فعّالیّتکارگیری و استفاده از منابع میبر تفکّر آنان درزمینة به

ایدار روستایی دارند؛ امّا باوجود فعّالیّت زیزاد زنزان   ها است؛ نقش بسزایی در دستیابی به توسعة پدوش آن

رو هزد    شود؛ ازایزن اهمّیت درنظر گرفته می در جوامع روستایی، نقش آنان در توسعة پایدار روستایی کم

آبزاد  پژوهش حاضر، بررسی نقش فعّالیّت زنان در دستیابی به توسعة پایدار روستایی در دهسزتان اسزحا   

سزا  سزاکن روسزتاهای     33ت. جامعة آمزاری پزژوهش شزامل همزة زنزان بزا ی       شهرستان نیشابور اس

نفر هستند. حمم نمونزه بزا اسزتفاده     1393برابر با  3131آباد است که براساس آمار سا   دهستان اسحا 

تزی   منظزور تمزیزه و تحلیزل اعاّلعزا  از آزمزون     نفزر تعیزین شزد. بزه     114از فرمو  کزوکران برابزر بزا    

های پژوهش بیانگر آن اسزت کزه بزا    بستگی پیرسون و تکنیک پرومته استفاده شد. یافتهای، هم نمونه تک

اسزتثنا   دامزداری و صزنعت بزه    -ای، فعّالیّت زنان در بخش کشزاورزی  نمونهتک توجّه به نتایج آزمون تی

سمت توسزعة پایزدار شزده اسزت؛ همچنزین نتزایج       آباد بهبرد دهستان اسحا بخش خدما ، سبب پیش

دار میان ابعاد توسعة پایزدار اسزت. نتزایج دیگزر     ون همبستگی پیرسون گویای رابطة مستقیم و معنیآزم

پژوهش بیانگر آن است کزه بیشزترین تزیریر اشزتغا  زنزان در دهسزتان مزورد مطالعزه ابتزدا در بخزش           

هزای فرهنگزی شزده اسزت.     های اجتماعی و درنهایت شزاخص اقتصادی بوده؛ سپس سبب ارتقا  شاخص

یج آزمون پرومتزه نیزز بیزانگر آن اسزت کزه در میزان روسزتاهای دهسزتان مزورد مطالعزه، روسزتای            نتا

 کمترین رتبه را ازنظر ابعاد توسعة پایدار دارند. آباد با ترین رتبه و روستای عزیزیه اسحا 

 تاریخچة مقاله:
 3133 بهمن 93 دریافت

 3131 اردیبهشت 91 پذیرش

 3131شهریور  93دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
فعّالیّززت زنززان، توسززعة پایززدار روسززتایی، 

 آباد، شهرستان نیشابور. دهستان اسحا 

، صزیدایی ؛ معصومه، مالنوروزی استناد:

 نسزززیبه، حسزززینی؛ سزززید اسزززکندر

بررسی نقزش فعّالیّزت زنزان    (. 3131)

آبززاد  روسززتاهای دهسززتان اسززحا   

شهرسززتان نیشززابور در دسززتیابی بززه  

جغرافیززا و . روسززتاییتوسززعة پایززدار 
 .44-93(، 9) 3، پایداری محیط
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 مهمقدّ
راهکارهزای  در قالزب   ییروسزتا  ةعبزه توسز   توجّزه برند، سر میترین مردم جهان در مناعق روستایی بهفقیر ازآنماکه

روسزتاییان بزه شزهرها،     ةرویز  بزی و افزایش تولید، کاهش مهزاجر    برداری از منابع منطقهمناسب برای ارتقای بهره

ایزن   دسزتیابی بزه   .(3139و همکزاران،   قیزداری سماسزی  های شغلی ضروری است )افزایش فرصتجذب سرمایه و 

های موجود در آن ممکن نخواهد بود. در این میزان شناسزایی   و گروه ت موجود روستاها، بدون شناخت وضعیّاهدا 

ت بیشزتری  یز اند، اهمّقرار گرفته توجّهروستایی کمتر مورد  ةهای توسعروستایی که در برنامه ةه از افراد جامعدستآن

های موجود در جوامع روسزتایی  روستایی، زنان روستایی، یکی از گروه ةمسائل توسع نظران صاحبر بیشت باور. بهدارد

مسزائل   اندرکاران دستریزان و برنامه توجّههستند که بنا به د یل مختلد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمتر مورد 

مسزتثنا   این امزر است و کشور ما نیز از  ترسولممدر کشورهای جهان سوم  مسئلهاین  ؛اندروستایی واقع شده ةتوسع

   (.3139)میرلطفی و همکاران، نیست 

ت نزامطلوب اقتصزادی،   و موقعیّز  ت کشزورهای جهزان سزوم   ی نظریا  توسزعه در بهبزود وضزعیّ   کلّ نیافتنقتحقّ 
مزیالدی در   31 ةاز اوایزل دهز   ،هتوسزع قش زنان در فرایند به ن توجّهسبب  و فرهنگی زنان در این کشورهااجتماعی 

زمزان بزا کمزک    که هم ای کننده تعیینش داری و نقنان گذشته از خانهز ؛ زیرا(3111و اکرامی،  افزا روح) دش 91قرن 
 دسزتمزد حقزو  و   تنها نه معمو عور بههستند که  اینامرئیکنند، نیروهای های اقتصادی خانواده ایفا می فعّالیّتدر 

آیزد )نزوری   نمزی  حسزاب  به عور کلّیبهشود یا اقتصادی آنان به رسمیت شناخته نمی فعّالیّتبلکه  ؛کننددریافت نمی
د زنان روستایی، هم در افزایش درآمد خانوار و هزم در کزاهش   کار مولّ که درحالی .(3111محمدی، و علیآبادی زمان
   (.3119بسزا دارد )صالحین،  تیریریهای تولید و تشکیل سرمایه زینهه

بنزدی کزرده   عبقزه  غیرفعا ت ری شهری جز  جمعیّدادار روستایی را مانند زنان خانهآمارهای رسمی، زنان خانه 
وفزایفی همچزون    مثزا  رای بشود، اقتصادی محسوب نمی فعّالیّتداری خانه زیرا در بسیاری از نقاط روستایی، ؛است
های اقتصادی هسزتند  فعّالیّتی از هایهداری از دام و پخت نان در اصل شکلگآب آشامیدنی، ن تیمینسوخت،  تیمین

هزا در شزهرها،   فعّالیّزت  گونهاین که درحالی ؛دهندداری انمام میاز وفاید خانه جزئی مثابة بهکه زنان روستایی آن را 
هزایی را  هزا هزینزه  خدما ، شهری گونه این ازگیرد و برای استفاده در چارچوب واحدهای اقتصادی خاص صور  می

بزوده کزه در روسزتاها     ای گونزه  بهبراساس جنسیت همیشه  کار تقسیمبنابراین  ؛(3138شهانی، شوند )شهمیل متقبّ
از کزار خزدماتی مزردان کمتزر      تنهزا  نزه زنان بوده است و ارزش کار خدماتی آنان  دةعهربیشترین وفاید و خدما  ب

های گوناگونی کزه بزر دوش   از مردان نیز بیشتر است. وفاید و نقش ها آنبلکه در بسیاری از موارد ارزش کار  ؛نیست
زاده، سهم عظیمی اسزت کزه او در فراینزد توسزعه دارد )لهسزایی      ةدهند کند، نشاننی میدار روستایی سنگیزن خانه
3133 :31  .) 

 هزای فعّالیّزت دهزد کزه زنزان روسزتایی در     نشان می توسعه درحا کشورهای  گرفته در بیشترهای صور بررسی 
 ؛(3111)علیزایی و همکزاران،    نزد دارت کاری بیشتری مشقّ ده وکراقتصادی نسبت به مردان زمان بیشتری را صر  

گزذاری در خزانواده   انداز و سرمایهها در پستوانایی آن ی برای رشد و توسعه هستند.زنان عامل مهمّتردید رو بیازاین
را در  ها در کشاورزی، بقای بسزیاری از اجتماعزا  معیشزتی   آن ةنقش عظیم و نانوشت .خوبی به اربا  رسیده استبه

 توسزعة پایزدار   دسزتیابی بزه   منظزور بزه  بنزابراین ؛ (33: 9111، 3جهزانی بانزک  ) کنزد ای تبیین میهای حاشیهزمین

. اسزت ص و ضزروری  در جریزان توسزعه امزری مشزخّ     از جامعزه  یبخش مهمّ مثابة جایگاه زنان به به توجّهروستایی، 
ا بزا اتخزات تزدابیر هوشزمندانه و بزا هزد  قزراردادن        امّز  ؛فرایند توسعه شزده اسزت   یندانگاشتن زنان باعث کُنادیده

                                                                                                                                                                          
1- World Bank 



 03 آباد شهرستان نیشابور در دستیابی به توسعة پایدار روستاییبررسی نقش فعّالیّت زنان روستاهای دهستان اسحاق
 

تزوان بزه   مزی  بیشتر به نقش زنان و افززایش مشزارکت در فراینزد توسزعه     توجّهدرخصوص  یانهگرا اصالح راهبردهای
در دنیای کنونی نیزل بزه اهزدا     » شدهچنانچه گفته .(3131)فا  سلیمان و صادقی،  تعدیل شرایط موجود پرداخت

)سزازمان   «خواهزد بزود   ممکزن  یزر جامعه؛ یعنی زنزان، امزری غ   ةعظیم نیمی از پیکر ةاستفاده از تخیرتوسعه بدون 

اقتصزادی، اجتمزاعی،    ةفز سه مؤلّ توسعة پایدارسنمش  برای در همین راستا ؛(1: 3134و کشاورزی،  خواروبارجهانی 
 قرار گیرد. توجّه تواند موردفرهنگی می

اسزت کزه مزردم     شزده  یزد ساختار اساسی، کا های تولیدی و منابع مزالی تعر  مثابة بهدر اینما پایداری اقتصادی  
توانایی انسزان،   که دشوگونه تعرید مینیز اینپایداری اجتماعی  برند.کار میشان بهبه اهدا  معیشتی دستیابیبرای 

جسزمی، اقتصزادی و حفز  و     های واردشده، سزازگاری بزا تغییزرا    ها و بهبود شوکافراد، خانوار، کنارآمدن با تنش

ربا  یزا سزازگاری در    مثابة پایداری فرهنگی بههمچنین ؛ (3131)شکوری و بهرامی،  های نسل آیندهافزایش توانایی
در  (.3: 9111، 3)ریچزارد و هزا   شزود  مزی  گفته ی واردههای فرهنگی یک جامعه درمقابل فشارهاچارچوب شاخص
روسزتایی   ةهزای گونزاگون توسزع   الی در گزام زنان نقش مشارکتی فعّز گویای آن است که  پژوهش ةاین زمینه پیشین

هزا نیزز افززایش    گیری نتظارا  آنان از مشارکت در تصمیمبرعهده دارند و با افزایش سطح تحصیال  زنان روستایی، ا
و دامزی   یکشزاورز های اقتصادی روستایی و تولید محصو   فعّالیّتو متناسب با افزایش نیروی کار زنان در  یابدمی

نزژاد،  زاده و اسزمعیل خراشزادی ؛ 3133شزفیعی رابزت و یوسزفی،    ) شودبر میزان پایداری نواحی روستایی افزوده می
هزای  موانع و محزدودیت ا امّ ؛(3133، و همکاران ؛ ریاحی3111خانی و احمدی، ؛ 3131راد، آگهی و پزشکی؛ 3131

محیطی، موانزع شخصزیتی و    - فرهنگی، موانع اقتصادی - در چهار عامل اصلی موانع اجتماعیاشتغا  زنان روستایی 
   (.3138د )سعدی و همکاران، شوبندی میحمایتی دسته - موانع آموزشی

جامعزه، عزرز   شزدن زن و مزرد در   یند اجتمزاعی اتبعیض و تفاو  در فر، رین موانع مشارکت اقتصادی زنانتمهم 

پزور  صزفایی ) استنهادهای سیاسی مشارکتی  نبودنبودن زنان و ی و نگرش جامعه به وفاید زنان، صاحب سرمایهتلقّ
که عوامزل  اجتماعی و فرهنگی گویای آن است  ةعوامل بازدارند ةدرزمین پژوهشهمچنین  ؛(3133، و زادولی خواجه

نزان در  آمشزارکت   بزرای فرهنگزی   ةاجتماعی مشارکت زنان نقش بیشزتری نسزبت بزه باورهزای بازدارنزد      ةبازدارند
ر بزر  از میان عوامزل مزؤرّ  توان گفت بنابراین می ؛(3134نیا و هاشمی، )فاضل ندریزی و مدیریتی داریندهای برنامهافر

اجتمزاعی، سزواد و انززوای جغرافیزایی      ةعبقوضع اقتصادی خانواده، ، سرانهدرآمد روستا،  ةسطح توسعاشتغا  زنان، 

؛ 3311، 9کزائور و پونیزا  هم و نقش اشزتغا  زنزان کاسزته اسزت )    بیشترین ارر را داشته است. درواقع این عوامل از س
   (.3113دادورخانی، 

 رفزاه  آن دنبزا  بزه  که ابدییم شیافزا اهنآ ةآمددستبه درآمد زانیم همانبه باشد، شتریب زنان یدسترس هرچه 
همزراه داشزته   بزه  باشزد،  رهیغ و آموزش بهداشت، ،ییغذا تیامن ،یمال استقال  شامل تواندیم که را ییروستا خانوار
دهند و باعزث ایمزاد   خود را از خطر نما  می ةزنان با کار در مزرعه، اقتصاد خانواد .(9131همکاران،  و 1اددیو) باشد

دستمزد زنان و شکا  درآمزدی زنزان روسزتایی    بررسی  (.9131، 4شوند )آنتوپولودرآمد خانواده میتعاد  بین نیاز و 
 ،3و کالبزر  اسزمیت ) وستایی و زنان شزهری وجزود دارد  شکا  درآمدی زیادی بین زنان ر که نشان دادو زنان شهری 

زنان دوشزادوش مزردان بزرای افززایش درآمزد       آن بود که ةدهندنشان پاکستان ةدر جامعمطالعه  همچنین ؛(9131
اقتصزادی مناسزبی    - کننزد و از منزلزت اجتمزاعی   دسزتمزدی دریافزت نمزی   بابت کار خزود  ا کنند، امّخانوار کار می

                                                                                                                                                                          
1- Richard & Hall 
2- Kaur & Punia 
3- Adedayo 
4- Anthopoulou 
5- Smith & Glaube 
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ا استقال  مزالی ندارنزد. زنزان و دختزران در     ا  هستند، امّبرخوردار نیستند. گرچه زنان روستایی ازلحاظ اقتصادی فعّ
آمزوزش مناسزبی برخزوردار     و تاز تغذیزه، بهداشز   هزا کننزد، ولزی آن  کشاورزی بیشتر از مردان کار میهای فعّالیّت

 (.9139 ،و همکاران 3الویرحماننیستند )

کزه ایزن   آن حزا   کنند،دریافت می از زنان شهر یتردستمزد بسیار پایین یتوان گفت زنان روستایمی یعور کلّبه 

آنزان در   فعّالیّزت زنان روسزتایی در پزرورش نسزل و     نقش مهمّ باوجودبنابراین  ؛کندقضیه در مورد مردان صد  نمی

هزای  فعّالیّزت حضزور زنزان در    ،توسعة پایدارهای مختلد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درراستای دستیابی به زمینه

مورد مطالعه نیز از این امر مسزتثنا نبزوده و    ةی مسئولین قرار گرفته است و منطقتوجّهمهری و کمای مورد بیتوسعه

آبزاد  در دهسزتان اسزحا    توسعة پایداربه  دستیابینقش زنان روستایی در  ةای علمی و اصولی درزمینتاکنون مطالعه

زنزدگی و رفزع موانزع     ةبزرد چرخز  باوجودی که زنزان در ایزن دهسزتان در پزیش     ،شهرستان نیشابور صور  نگرفته

نقزش   یزت اهمّ متراد  است زم بنابراین  ؛نندکتر از مردان ایفا میبسا پررنگنقشی اساسی و چهبه توسعه  دستیابی

هزای زنزان در ابعزاد    فعّالیّزت به بررسی نقزش   پژوهش حاضردر به اهدا  توسعه  دستیابیو جایگاه زنان روستایی در 

 شود.آباد شهرستان نیشابور پرداخته روستایی دهستان اسحا  توسعة پایدار

   مورد بررسی ةفی منطقمعرّ
 در و ییایز جغراف عزر   18° 13′ تزا  13° 41′ و ییایز جغراف عو  33° 11′ تا 31° 33′ نیب زین شابورین شهرستان

صزور  نزواری در    هزا کزه بزه    کوه (. این رشته8: 3111دارد )عاهری، ر های بینالود به شکل بیضی قرا کوه امتداد رشته

 های مشهد، چناران و قوچزان جزدا   یافته، نیشابور را از شهرستان شهرستان امتداد جنوب شرقی - جهت شما  غربی

 ةنقطز  هفزت دهسزتان و   سیزدهبخش سرو یت، زبرخان، میان جلگه و مرکزی، چهار این شهرستان دارای  .سازد می

هزای   هزای سزطحی و منزابع آب    وجزود منزابع غنزی آب   دلیزل  به (.9 :3111)جهاد کشاورزی زبرخان،  استشهری 

روسزتاهای بخزش    ةعمزد  فعّالیّزت هزای بینزالود،    کزوه  ةقرارگیری در دامنز  ووهوایی مناسب ت آبزیرزمینی و موقعیّ

شهرسزتان را   ةاز گسزتر  %1/39مربع،  کیلومتر 3/3313زبرخان با مساحت  بخشزبرخان کشاورزی و باغداری است. 

آبزاد یکزی از سزه دهسزتان     کزه دهسزتان اسزحا     است شده واقعجنوب شرقی آن و  و در قسمت شر  گرفته دربر

 .(3شکل ) است و اردوغش( بخش زبرخان آباد اسحا )زبرخان، 

 
 ت شهرستان نیشابورموقعیّ .1 شکل

                                                                                                                                                                          
1- RehmanAlvi 
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 هامواد و روش
در  توسزعة پایزدار  بزه   دسزتیابی روند  تسریع منظوربهزنان  فعّالیّتحاضر تحلیل و شناسایی نقش و  پژوهشهد  از 

از روش  بررسزی پارامترهزا   بزرای و است از نوع کاربردی  نوشتار پیش رو. استآباد شهرستان نیشابور دهستان اسحا 

  را مطالعزا  اسزنادی و   بخزش اوّ  :انمام بوده است برایتحلیلی سود جسته و دارای دو زیر بخش عمده  -توصیفی 

به خزود اختصزاص داده و بخزش     پژوهش ةبررسی مواردی چون ادبیا  نظری موضوع و پیشین منظوربهای کتابخانه

نامزه انمزام   العا  و سپس تدوین و تکمیزل پرسزش  آوری اعّجمع منظوربهدوم در قالب پژوهش میدانی و پیمایشی 

نامه با تییید کارشناسان مربوط انمام شزد و پایزایی آن بزا اسزتفاده از     پذیرفته است. روایی صوری و محتوایی پرسش

در منزابع علمزی معتبزر، از     شزده  گرفتزه های درنظزر  به آستانه توجّهکه با  دهشبرآورد  333/1ضریب آلفای کرونباخ 

 33زنزان بزا ی    همةنیز شامل  پژوهشآماری  ةجامع(. 318: 3113قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار است )سکاران، 

ند. حمزم نمونزه بزا    هسزت نفزر   1393برابر بزا   3131که براساس آمار سا   استآباد  سا  ساکن در دهستان اسحا 

نامزه بزا   پرسش 114نفر تعیین و بنابراین  114( برابر با T=  38/3اعمینان ) %33استفاده از فرمو  کوکران در سطح 

هزای  تحلیزل داده  پزژوهش د. در مراحزل بعزدی   شز روش تصزادفی سزاده توزیزع    به اصل توزیع به نسبت و به توجّه

 تزی هزای  صزور  گرفتزه و از آزمزون    3.سس.اِس.پزی.اِ اِافززار   ده از نزرم نامزه بزا اسزتفا   شده در قالب پرسش گردآوری

نیزز مزد     9شزکل   د.شز اسزتفاده   هاپرسشگویی به پاسخ برای، همبستگی پیرسون و تکنیک پرومتی 9اینمونه تک

   دهد.را نمایش می پژوهشمفهومی مراحل انمام 

 
 پژوهشمدل مفهومی  .2شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2- One Sample T-Test 
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رهزا امزری ضزروری    هزا، تشزخیص متغیّ   یا آزمون فرضیه های پژوهشپرسشعلمی برای پاسخ به  پژوهشدر هر  

زنزان   فعّالیّزت سزنمش بررسزی    منظزور بزه بنابراین  ؛است تغییر قابلاصلی پژوهش و مفهومی  ةر ایدمتغیّ زیرااست، 

 ،زنزان  فعّالیّزت بررسزی   بزرای همین منظور به ؛دشسازی استفاده از تکنیک شاخصروستایی بر معیشت پایدار خانوار 

 ،توسزعة پایزدار  سزنمش   منظزور بزه د و شز ص عد کشاورزی و دامداری، صنعت و خزدما  مشزخّ  ها در سه بُشاخص

هزا نیزز مزورد    همچنین ارتبزاط بزین ایزن شزاخص     شد؛بررسی  و فرهنگیاجتماعی  ،عد اقتصادیبُ سهدر ها شاخص

 .(9 و 3جدو  ) محاسبه و آزمون قرار گرفت

 نتایج
هزای اقتصزادی و   فعّالیّزت ها نسزبت بزه مناسزبا  و وضزعیت     نگرش لی اساسی درتحوّ تمام کشورها تا زمانی که در

بنزابراین در اینمزا    ؛پایزدار را نخواهزد داشزت    ةبه توسزع  دستیابیهیچ کشوری توانایی  ،اجتماعی زنان صور  نگیرد

شزده  تحلیل آباد شهرستان نیشابور روستایی دهستان اسحا  توسعة پایداربه  دستیابیزنان در  فعّالیّتنقش ت وضعیّ

 در دهنزدگان  پاسزخ بیشزترین درصزد    ،سطح تحصزیال   رظنازگویای آن است که  پژوهشهای توصیفی یافته .است

در مقطزع تحصزیلی    دهنزدگان  پاسزخ و کمتزرین درصزد    (%4/19)تزدایی  و اب سزوادآموزی سطح تحصزیلی نهضزت   

 (.1 جدو ) قرار دارند %(9/1)و با تر  یسانسل فو 

 زنان فعّالیّتسنجش  برای شدههای استفادهشاخص .1جدول 

 ابعاد هاشاخص

 فعّالیّت
 زنان

دوشیدن شیر و تولید محصو   لبنی، پرورش زنبورعسل، نگهداری و پرورش دام، شزخم زمزین زراعزی، بذرپاشزی، کاشزت      
و چزرای دام، آبیزاری محصزو   کشزاورزی، تیمزار دام،       دادنعلوفزه چینی، کاشت، داشت و برداشزت محصزو ،   نها ، میوه

 .فروش محصو   زراعی، فروش محصو   باغی، فروش محصو   دامی، فراوری و فروش محصو   باغی

کشاورزی و 
 دامداری

 صنعت دستیبندی محصو  ، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایعبافی، بستهگلدوزی و خیاعی، قالی

 خدما  دستیبندی محصو  ، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایعبافی، بستهگلدوزی و خیاعی، قالی

 توسعة پایدارسنجش  منظوربه شدههای استفادهشاخص .2جدول

 ابعاد هاشاخص

 توسعة
 پایدار

شزغلی و کسزب درآمزد     ةآینزد اعمینزان بزه   ، میزان رضایت از شزغل ، اعمینان به امنیت شغلیرضایت از درآمد، امنیت درآمد، 
وانزایی  ، تتوانزایی خریزد پوشزاک   ، آ   کشاورزیماشین تهیّةمین مخارج یتوانایی ت، قدر  خرید برای رفع مایحتاج روزانه، رابت

 .مین مخارج آموزش اعضای خانوادهیتوانایی ت، مراجعه به پزشک ةهزین تهیّةتوانایی ، مسکن تهیّةخرید مواد غذایی، توانایی 

 ادیاقتص

درمانی، میزان مشارکت در امور مربوط به روستا، میزان رضزایت از زنزدگی، میززان مشزارکت در      ةمیزان استفاده از خدما  بیم
های شغلی، میزان رضزایت از محزیط   فعّالیّتمندی از خدما  آموزشی، میزان رضایت از های خانوادگی، میزان بهرهگیریتصمیم

 .رسیدگی به نقش همسری و مادری برایروستا، توان انمام مسافر  سا نه، میزان اوقا  فراغت در روز، میزان فراغت از کار 

 اجتماعی

وانزایی درونزی،   بزه ت  یاعتمادبیدا  خانوادگی زنان، لزوم تبعیت از شوهر در انتخاب شغل، ر مردسا ری، انتظار شوهر از تعهّتفکّ
 .تقدیرگرایی

 فرهنگی

 دهندگانت تحصیلی پاسخوضعیّ .3جدول 

 ردیف تحصیالت درصد

 3 سواد یب 3/1
 9 نهضت سوادآموزی و ابتدایی 4/19
 1 راهنمایی 3/93
 4 دیپلم 1/38
 3 دیپلم فو  3/8
 8 لیسانس 4/1
 3 و با تر لیسانس فو  9/1

 1 جمع 311
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 دسزت بزه و فروش محصزو    های مختلد اقتصادی شدر بخ زنان فعّالیّتدریافتی که از  درآمدمیزان همچنین  

هزای  فعّالیّزت مربزوط بزه    زنزان بیشترین درآمد  کهگویای آن است  ،4جدو  نتایج به  توجّهبا  ود شمحاسبه  ،آیدمی

انزداز  سزپس میززان پزس    اسزت؛ های بخش خزدما   فعّالیّتکشاورزی و دامداری و کمترین میزان درآمد مربوط به 

بیشزترین میززان   ص شزد کزه   مشزخّ  وآوردنزد محاسزبه    دستبهتوانند ها میفعّالیّت این اززنان که از هریک  ةسا ن

 .استو کمترین آن در بخش خدما  در بخش کشاورزی و دامداری  زنان انداز پس

 روسزتایی امالک زنزان  نتایج گویای آن است که  ؛شد بررسی استق به زنان میزان امالکی که متعلّبعد  ةدر مرحل 

 .(3)جدو   چشمگیر نیست دهنددر خانواده انمام میکه و وفایفی ها فعّالیّتدر مقایسه با 

توانزد میززان   این آزمون مزی  د.شاستفاده  اینمونهتک تی آزمون از توسعة پایدارارزیابی اشتغا  زنان بر  منظوربه 

شده را نشزان  داربودن یا نبودن اختال  مشاهدهیخاص و نیز معن یشده از مقدارگردآوری العا میانگین اعّاختال  

ط جامعزه  متوسّز  داری تفاو  میانگین نمونه از میانگین و حزدّ یدهد. در بیشتر موارد از این آزمون برای سنمش معن

 زنزان در بخزش کشزاورزی    اشتغا  کهگویای آن است  این آزمون نتایج (.3139شود )قنبری و همکاران، استفاده می

، نگهداری و پرورش دام، شخم زمزین  زنبورعسلدوشیدن شیر و تولید محصو   لبنی، پرورش که شامل  و دامداری

و چزرای دام، آبیزاری    دادنهفز وچینی، کاشت، داشت و برداشزت محصزو ، عل  ، کاشت نها ، میوهبذرپاشی، کشاورزی

 وریافزر محصو   کشاورزی، تیمار دام، فروش محصو   زراعی، فروش محصو   باغی، فروش محصزو   دامزی،   

ط اسزت  داری بیشزتر از مقزدار متوسّز   عزور معنزی  کزه بزه   93/1با میزانگین برابزر بزا     است و فروش محصو   باغی

(111/1> sig و نشان از تفاو  آماری بین میانگین ) و در بخزش صزنعت    دارد 1عوامل کشاورزی و دامداری و مقدار

نیزز بزا    اسزت  دستی صنایع و بندی محصو  ، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بستهبافی قالیگلدوزی و خیاعی، که شامل 

 ؛دشزو ییزد مزی  یت %33 اعمینزان  سزطح (، بزا  sig <111/1) اسزت ط بیشزتر  که از مقدار متوسّ 13/1برابر با میانگین 

لحزاظ آمزاری   به صنعتدر بخش کشاورزی و دامداری و  شده محاسبهتوان چنین نتیمه گرفت که آزمون بنابراین می

بسزا  زنان در بخش کشاورزی و صنعت دوشادوش مردان و چه بیشتردر دهستان مورد مطالعه درواقع  است؛دار یمعن

چینزی،  تولید محصو   لبنی، نگهداری و پرورش دام، میوه هایی نظیر دوشیدن شیر وفعّالیّتویژه در هبفراتر از آنان 

 فعّالیّزت دسزتی  صزنایع  و بزافی داشت و برداشت محصو  و تیمزار دام همچنزین گلزدوزی و خیزاعی، قزالی      ،اشتک

در بخزش  ریر اشزتغا  زنزان   یتز ا امّز  ؛انددهکررا هموار  توسعة پایداربه  دستیابیتالش و پشتکار ستودنی  کنند و با می

میزانگین  بزه   توجّهبا  است، فروشی خرده، مراکز بهداشت، رستوران، عمده و ونقل حملآموزش، که شامل  خدما  نیز

در  زیزرا  ؛دشزو ییزد نمزی  یت اسزت  طمتوسّز متر از مقدار ککه  343/1 < دارییو سطح معن 93/3برابر با آمده دستهب

 .(8)جدو   است زنان میزان اشتغا بیشتر از مردان  اشتغا  ،بخش خدما مورد مطالعه در  ةمنطق

 انداز زنانمیانگین درآمد خانوار و پس .4جدول 

 فعّالیّتنوع 
 ةمیانگین درآمد خالص ساالن

 (میلیون تومان)خانوار 

زنان از درآمد  فعّالیّتمیانگین سهم 

 (میلیون تومان)خالص خانوار 

زنان  ةساالن انداز پسمیانگین 

 (میلیون تومان)

 3/3 8 9/38 دامداریکشاورزی و 

 9/1 4/9 4/3 دستی یعصنا

 3/1 /.14 8/1 خدما 

 آباد اسحاقمیزان مالکیت زنان روستایی دهستان  .5جدول 

 میزان مالکیت

 مسکن آب کشاورزی دام باغی هایزمین کشاورزی هایزمین

4% 9%   4%   1% 9% 



 44-93( 3031) 03مالنوروزی و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  03
 

 

 اینمونهتک یتنتایج حاصل از آزمون  .6جدول 
Testvalue= 3 

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 تی ةمارآ

 ةدرج
 آزادی

سطح 
 داری یمعن

تفاوت 
 میانگین

 %55اطمینان  اختالف ةفاصل
 حد ترین یینپا باالترین حد

و  کشاورزی
 دامداری

93/1 919/3 841/9 111 111/1 311/1 391/1 193/1 

 991/1 339/1 333/1 111/1 111 393/9 139/3 13/1 صنعت
 -393/3 -443/3 -813/3 343/1 111 -113/43 /399 93/3 خدما 

ضزریب   ؛ زیزرا دشاستفاده  پیرسونبا یکدیگر از آزمون همبستگی  توسعة پایدارارتباط میان ابعاد  بررسی منظوربه 

 اسزتفاده هزای زیزاد   هایی با توزیع نرما  و تعداد دادهداده آزمون برایستگی پیرسون، روشی پارامتریک است که همب
 درنتیمزه  ،دشزو استفاده می توسعة پایدارهای مربوط به ابعاد میانگین سنمه ازآنماکهنیز  نوشتار پیش رودر . دشو می
مزورد(   98ند )هسزت ها نیز زیاد ها نرما  بوده و تعداد شاخصازسوی دیگر توزیع داده ؛ی هستندکمّ پژوهشهای داده

گویزای   133/1بزا سزطح اعمینزان    نتایج حاصل از ایزن آزمزون    د.شاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده  درنتیمه
یعنی با بهبود وضعیت در یک بعد، سایر ابعزاد هزم    است؛ توسعة پایداردار در میان ابعاد مستقیم و معنی ةوجود رابط

جزز بزا بهبزودی و توسزعه در تمزام       توسعة پایداربه  دستیابی ازآنماکهتوان گفت می درواقع ؛ندیابشرایط بهتری می
در سزایر   توسعة پایزدار به  دستیابیعد زمینه و بستر را برای رو پیشرفت و توسعه در یک بُ ازاین ؛آیدنمی دستبهابعاد 

 (.3)جدو  سازد ابعاد نیز ممکن می
از  توسزعة پایزدار  ابعاد و  دامداری، صنعت و خدما ( - در بخش کشاورزی) زنان اشتغا بررسی ارتباط بین  برای 

داری میزان  مسزتقیم و معنزی   ةنتایج این تحلیل گویای آن اسزت کزه رابطز    .دشاستفاده پیرسون ضریب همبستگی 

فرهنگزی بزا    صزادی، اجتمزاعی و  اقت در ابعزاد  توسعة پایزدار های داری با شاخصدام - های کشاورزیفعّالیّتشاخص 
بزا   ،بنزابراین  ؛وجزود دارد  83/1 و 31/1، 18/1ترتیب برابر بزا  همبستگی بهو مقدار  113/1داری کمتر از یسطح معن

هزای توسزعه   بهبزود شزاخص   برداری دام - کشاورزیزنان در بخش  فعّالیّتریر یبیشترین ت ،نامهنتایج پرسش رب یهتک
تن قزدر  خریزد   با رف ،نان سبب با رفتن میزان درآمد و در پی آناشتغا  آ زیرا ؛است بودهبخش اقتصادی در ابتدا 

ن ایز مدر آنزان   فعّالیّزت ریر یدهنزدگان بیشزترین تز   ازنظر پاسخ که بودهسپس در بخش اجتماعی  ؛ده استشخانواده 

هزای  شزاخص  آخر سبب ارتقزا   ةو در مرحل استمیزان مشارکت و رضایت از زندگی ارتقا  های اجتماعی بر شاخص
داری بزا  ینیز ارتبزاط مسزتقیم و معنز    توسعة پایدارهای صنعتی و فعّالیّتین شاخص ب همچنین؛ ده استشفرهنگی 
ترتیزب  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگزی بزه  و مقدار همبستگی در بین شاخص %113/1داری کمتر از یسطح معن
 .وجود دارد 93/1و  19/1، 43/1با مقدار 

 با یکدیگر توسعة پایدارارتباط ابعاد  .7جدول 

 فرهنگی اجتماعی اقتصادی  هاشاخص

 اقتصادی
 همبستگی

 دارییسطح معن
 تعداد

3 181/1 193/1 
1 111/1** 111/1** 

1 114 114 

 اجتماعی
 همبستگی

 دارییسطح معن
 تعداد

181/1 3 31/1 
113/1** 1 111/1** 

114 1 114 

 فرهنگی
 همبستگی

 دارییسطح معن
 تعداد

193/1 31/1 3 
119/1** 111/1** 1 

114 114 1 

 001/0 داری در سطحی** معن
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در بخزش   توسزعة پایزدار  هزای  زنزان بزر بهبزود شزاخص     فعّالیّزت ریر یت ،آیدبرمی پژوهشگونه که از نتایج همان 
بزه اشزتغا  و تمایزل     سزو از یزک  توانمی امر از د یل اینکه  بوده استداری بیشتر از بخش صنعت دام - کشاورزی

د بزودن تعزدا   کزم  بزه  ،ازسزوی دیگزر   و صزنایع داری نسبت به بخش زی و دامدر بخش کشاور فعّالیّت دربیشتر زنان 
 توسزعة پایزدار  هزای  هزای خزدماتی و شزاخص   فعّالیّزت ا میان شاخص امّ؛ اشاره کرددر دهستان مورد مطالعه  صنایع
دلیزل  بزه  درواقع بود؛ %113/1ا تر از ب آمده دست بهداری یسطح معن زیرا ؛دشداری مشاهده نیمستقیم و معنارتباط 
 تزیریر روسزتایی   توسزعة پایزدار  بزر   این بخزش زنان در  هایفعّالیّت ،خدما بخش  دربودن میزان اشتغا  زنان پایین

 .(1)جدو  ندارد  یتوجّه قابلمستقیم و 
از تکنیک پرومتزه   پایدارتوسعة های شاخصاساس میزان بر مطالعه مورد روستاهای منطقة بندی تاولویّ منظور به 

عزد اقتصزادی،   بُ سزه هزا شزامل   نامزه های حاصل از پرسزش اساس دادهگیری بردر ابتدا ماتریس تصمیم .داستفاده ش
در قسمت افقی ماتریس معیارهزا و در قسزمت   د. تشکیل ش آباد اسحا روستای دهستان  هفدهاجتماعی و فرهنگی و 

یة شزاخص  لها که اعداد اوّهمچنین میانگین شاخص مد  هستند وارد شد؛های ان گزینهعمودی نام روستاها که هم
 .(3)جدو   داستخراج ش .سس.اِاِاِس.پی. افزار نرم هستند با

 توسعة پایدارزنان و  فعّالیّتارتباط میان  .8جدول 

 فرهنگی اجتماعی اقتصادی  هاشاخص

 کشاورزی و دامداری
 همبستگی

 یدارمعنیسطح 
 تعداد

18/1 31/1 83/1 
111/1** 111/1** 111/1** 

114 114 114 

 صنعت
 همبستگی

 یدارمعنیسطح 
  تعداد

43/1 19/1 93/1 
141/1* 114/1* 119/1* 

114 114 114 

 خدما 
 همبستگی

 یدارمعنیسطح 
  تعداد

119/1 191/1 191/1 
199/1 ns 134/1 ns 413/1 ns 

114 114 114 

ns  001/0ی در سطح دارمعنی **؛ 05/0ی در سطح دارمعنی *؛ یدارمعنی= عدم 

 گیری تصمیم های گزینهل از معیارها و ماتریس متشکّ .5جدول 

 اقتصادی اجتماعی فرهنگی روستا
 13/1 38/1 48/1 آباد یوسد

 31/9 41/9 43/9 احمدآباد
 31/1 38/1 81/9 آباد جهان
 83/9 13/1 91/9 حصار
 33/3 9 13/3 عزیزیه

 33/9 13/9 13/9 حاجی جهان بیگ کالتة
 13/9 19/9 13/9 نوبهار

 33/4 38/4 38/1 آباد  ااسح
 31/9 11/9 31/9 آباد ینحس

 11/4 11/4 11/1 دستمرد آقابزرگ
 83/1 19/1 13/1 آبادعصمت
 83/9 31/9 18/9 قنبری کالتة

 33/9 18/9 88/9 فخرآباد
 11/1 33/9 11/9 آهوان
 39/1 34/1 19/1 حشمتیه

 88/1 31/1 13/9 دیشدیش
 9 14/9 13/9 آباد یمابراه
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 .(31جدو  ) دست آمدهببا استفاده از روش آنتروپی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  یهاوزن شاخص

از آنتروپزی   آمده دست بههای د و آنگاه وزنی( این توابع تعیین ش  )عادّاساس تابع ترجیح نوع اوّدر مرحلة بعد بر 

 .  (33جدو  ) دگیری محاسبه شماتریس تصمیم       داده شد و  تیریردر این توابع 

 جریان خالص کزه همزان   به محاسبة  a    و  a - های خروجی و ورودی، یعنی جریان پس از آن با محاسبة 

  a  (.31د )جدو  ص شبرتر مشخّ ها گزینةبندی آن( و براساس رتبه39)جدو  اقدام  ،است 

 پژوهشهای وزن شاخص .10جدول 

 شاخص اقتصادی اجتماعی فرهنگی

133184/1 133418/1 89343/1 W 

      𝛑. محاسبة نمادهای ترجیح 11جدول 

 
 یوسف

 آباد 

 احمد

 آباد

 جهان

 آباد 
 عزیزیه حصار

حاجی 

جهان 

 بیگ

 آباد اسحاق نوبهار
  حسین

 آباد

 دستجرد

 آقابزرگ

 عصمت

 آباد 

کالتة 

 قنبری
 حشمتیه آهوان فخرآباد

  دیش

 دیش

 ابراهیم

 آباد 

 43/1 19/1 93/1 13/1 49/1 19/1 39/1 34/1 3/1 1318 11/1 91/1 13/1 84/1 98/1 99/1 1 آباد یوسد

 41/1 31/1 81/1 41/1 81/1 93/1 41/1 18/1 93/1 34/1 93/1 33/1 91/1 33/1 41/1 1 81/1 احمدآباد

 33/1 13/1 18/1 41/1 19/1 13/1 93/1 34/1 11/1 11/1 31/1 81/1 83/1 13/1 1 91/1 99/1 آباد جهان

 31/1 11/1 34/1 13/1 91/1 93/1 19/1 33/1 84/1 34/1 13/1 93/1 38/1 1 33/1 91/1 33/1 حصار

 33/1 81/1 43/1 38/1 13/1 11/1 43/1 11/1 34/1 13/1 93/1 33/1 1 14/1 13/1 31/1 41/1 عزیزیه

حاجی 

 جهان بیگ
33/1 13/1 33/1 13/1 39/1 1 13/1 91/1 31/1 18/1 13/1 31/1 33/1 33/1 34/1 81/1 83/1 

 84/1 41/1 33/1 91/1 33/1 31/1 33/1 11/1 91/1 18/1 1 41/1 31/1 98/1 41/1 11/1 13/1 نوبهار

 93/1 38/1 34/1 48/1 33/1 83/1 13/1 13/1 13/1 1 41/1 11/1 33/1 33/1 13/1 41/1 18/1 آباد  ااسح

 33/1 18/1 33/1 81/1 48/1 13/1 13/1 13/1 1 34/1 11/1 13/1 39/1 11/1 34/1 33/1 91/1 آباد ینحس

دستمرد 

 آقابزرگ
11/1 81/1 11/1 11/1 33/1 81/1 31/1 11/1 33/1 1 38/1 39/1 91/1 33/1 94/1 13/1 91/1 

 13/1 41/1 43/1 34/1 48/1 14/1 1 33/1 41/1 91/1 81/1 41/1 91/1 11/1 13/1 34/1 13/1 آباد عصمت

کالتة 

 قنبری
11/1 11/1 81/1 18/1 39/1 39/1 33/1 41/1 81/1 13/1 81/1 1 14/1 13/1 43/1 38/1 11/1 

 91/1 39/1 11/1 41/1 1 83/1 93/1 94/1 43/1 18/1 31/1 11/1 11/1 43/1 13/1 88/1 91/1 فخرآباد

 38/1 31/1 43/1 1 33/1 31/1 11/1 33/1 41/1 33/9 38/1 33/1 98/1 13/1 11/1 81/1 13/1 آهوان

 93/1 41/1 1 33/1 84/1 13/1 11/1 91/1 19/1 91/1 13/1 33/1 43/1 13/1 11/1 31/1 11/9 حشمتیه

 19/1 1 33/1 38/1 31/1 38/1 31/1 13/1 43/1 13/1 38/1 43/1 19/1 18/1 81/1 31/1 31/1 دیش دیش

 1 81/1 13/1 14/1 13/1 31/1 33/1 48/1 81/1 41/1 13/1 13/1 93/1 93/1 31/1 11/1 13/1 آباد یمابراه

 هایک از گزینههای خروجی و ورودی مثبت برای هرمقدار جریان .12جدول 

 آباد یوسف هاگزینه
 کالتة

 قنبری
 حصار آباد قااسح نوبهار احمدآباد عزیزیه آباد حسین آباد جهان

های فی

 مثبت
834/1 913/1 481/1 133/1 338/1 913/1 913/1 841/1 193/1 

های فی

 منفی
31/1 43/1 93/1 33/1 41/1 11/1 43/1 39/1 48/1 

 هاگزینه
دستجرد 

 آقابزرگ
 آباد عصمت

حاجی جهان 

 بیگ
 - آباد یمابراه دیش دیش حشمتیه آهوان فخرآباد

های فی

 مثبت
813/1 339/1 983/1 439/1 499/1 893/1 344/1 933/1 - 

های فی

 منفی
39/1 91/1 48/1 11/1 99/1 33/1 98/1 43/1 - 
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 شده محاسبه اساس فی کلّها بربندی گزینهرتبه .13جدول 

 آباد یوسف هاگزینه
 کالتة

 قنبری
 حصار آباد قااسح نوبهار احمدآباد عزیزیه آباد حسین آباد جهان

 φفی 

 کل
41/1 31/1- 93/1 33/1- 91/1- 33/1- 93/1- 39/1 31/1- 

 31 3 33 39 33 33 3 31 1 هارتبه

 هاگزینه
دستجرد 

 آقابزرگ

عصمت 

 آباد

حاجی جهان 

 بیگ
 - آباد یمابراه دیش دیش حشمتیه آهوان فخرآباد

 φفی 

 کل
33/1 93/1 33/1- 11/1 91/1 41/1 91/1 93/1- - 

 - 38 8 4 1 3 34 3 9 هارتبه

توسزعة  هزای  لحاظ شزاخص از مطالعه موردی دهستان هاد که روستاص شمشخّ آمده دست بههای به رتبه توجّهبا  

را  رتبزه  تزرین پزایین ی عزیزیزه  با ترین رتبه و روسزتا  از این لحاظ آباد اسحا ند و روستای سطح نیستیک در  پایدار

خزدماتی بزا تر، وجزود امکانزا  شزغلی      بزودن امکانزا    دلیل وسعت آن درنتیمة داراآباد بهروستای اسحا در  دارد.

هزا  ر لزوم حضور زنان در مشارکتوجود تفکّهای فرهنگی، بودن شاخصان، تحصیال  با تر زنان، با تربیشتر برای زن

توسزعة  سزمت  برد روسزتا بزه  تری در پیشقاند حضور پرشورتر و موفّ... زنان توانستهمردان این روستا و یهافعّالیّتو 

 ویژه روستای عزیزیه داشته باشند.  هنسبت به سایر روستاها ب پایدار

 بحث
آبزاد  دهسزتان اسزحا    روسزتایی  توسزعة پایزدار  بزه   دسزتیابی زنزان در   فعّالیّتبررسی نقش پژوهش حاضر با هد  

کزه اشزتغا     نشزان داد  روستایی توسعة پایدارنیشابور انمام گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی اشتغا  زنان بر  شهرستان

داری بیشزتر از  عزور معنزی  کزه بزه   13/1و  93/1 ترتیب با میزانگین به صنعت دامداری و - زنان در بخش کشاورزی

 توسزعة پایزدار  بزه   دسزتیابی و بهبزود رونزد   ایزن مشزاغل    سبب توسزعة ، %33سطح اعمینان و  است مقدار متوسط

اورزی و صزنعت دوشزادوش مزردان و    زنان در بخش کش بیشترواقع در دهستان مورد مطالعه در .ده استشروستایی 

لبنزی، نگهزداری و پزرورش دام،    هایی نظیر دوشیدن شزیر و تولیزد محصزو      فعّالیّتویژه در هبسا فراتر از آنان بچه

دسزتی  صزنایع  بزافی، داشت و برداشت محصو  و تیمار دام همچنزین گلزدوزی و خیزاعی، قزالی     ،چینی، کاشتمیوه

بزا  در بخزش خزدما    ا امّز  ؛انزد دهرا هموار کزر  توسعة پایداربه  دستیابیکنند و باتالش و پشتکار ستودنی می فعّالیّت

   د.ی مشاهده نشدارمعنیتفاو  ، 343/1 <ی دارمعنیو سطح ط است که کمتر از مقدار متوسّ 93/3 میانگین

هزای کشزاورزی، وجزود    فعّالیّزت انمزام   ت مساعدبودن شرایط عبیعزی بزرای  علّلعه بهمورد مطا درواقع در منطقة 

 سزوی دیگزر نبزودِ   وآمزد و از و سهولت رفزت مورد مطالعه  ةنزدیکی شهرک صنعتی به منطقصنایع کوچک روستایی، 

ایزن بخزش    زنزان در  فعّالیّزت  ،نسبت بزه مزردان   روستایی منطقه در بخش خدما  برای زنان فعّالیّت مساعد شرایط

ی بزر رونزد   دارمعنزی ریر مستقیم و در بخش کشاورزی و صنعت تی ص شد که اشتغا  زنانبنابراین مشخّپایین است؛ 

 دار هسزتند ی را عهدهنظر فرایند توسعه و ایماد ررو  در جهان سهم مهمّزنان روستایی ازرو دارد؛ ازاین پایدارتوسعة 

زاده و خراشزادی  ؛3131راد، شزود )آگهزی و پزشزکی   زنان سبب ایماد تعاد  بین نیاز و درآمد خانواده مزی  فعّالیّت و

 و انمزام  در زنزان کزه   دص شز ا در موارد اندکی مشزخّ امّ(؛ 9131؛ آنتوپولو، 3311پونیا، کائور و  ؛3131ژاد، ناسمعیل

محزیط  شزرایط   هزا، ت ایزن مغزایر   علّز توان گفزت  می ،سهم ناچیزی دارندی کلّ عوربه اقتصادی های فعّالیّت توسعة

سزطح سزواد و عزواملی از ایزن دسزت اسزت )امینزی و        ت درآمدی خانوار، بعد وضعیّ جغرافیایی متفاو  و در مرحلة



 44-93( 3031) 03مالنوروزی و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  43
 

 

 وجزود رابطزة  گویزای  ، بزا یکزدیگر   توسعة پایزدار ارتباط میان ابعاد  بررسی درزمینةنتایج همچنین  (؛3133عاهری، 

سزایر ابعزاد هزم شزرایط بهتزری       عد،ت در یک بُیعنی با بهبود وضعیّ بود؛ توسعة پایدارمیان ابعاد  دارمستقیم و معنی

تعزاد  و   ایمزاد  ،توسزعه بزه   دستیابی کند. درنتیمه  زمةصور  سیستمی عمل می به توسعة پایدارواقع در ؛ندیابمی

پزس   ؛را فراهم خواهزد آورد  توسعة پایداربه  دستیابی ترکیب مطلوب این عناصر زمینة که توازن در تمامی ابعاد است

 .اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر استاهدا  اقتصادی،  کنندةسیستم تلفیق مثابةبه توسعة پایدار

 – هزای کشزاورزی  فعّالیّزت میزان شزاخص   نیزز  داری مستقیم و معنزی  ص شد که رابطةمشخّ در نوشتار پیش رو 

 113/1ی کمتزر از  دارمعنزی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگزی بزا سزطح     توسعة پایدارهای داری با شاخص دام

های توسزعه ابتزدا در بخزش    شاخص در بینداری دام –زنان در بخش کشاورزی  فعّالیّتریر بیشترین تیوجود دارد و 

سبب افزایش درآمزد   ود شوها محسوب میمنبع درآمدی برای خانواده مثابةزیرا اشتغا  زنان به است؛ اقتصادی بوده

آخزر سزبب ارتقزا      مرحلزة شزود؛ سزپس در بخزش اجتمزاعی و در     مزی  یش قدر  خرید و رفاه خانوارهزا افزاسرانه، 

 های فرهنگی شده است.   شاخص

ی کمتزر از  دارمعنزی ی بزا سزطح   دارمعنینیز ارتباط مستقیم و  توسعة پایدارهای صنعتی و فعّالیّتبین شاخص  

داری بیشتر و پرشورتر از بخش صنعت بود. نزدیکزی  زنان در بخش کشاورزی و دام فعّالیّتا امّ مشاهده شد؛ 113/1%

هزای کشزاورزی   تواننزد در کمتزرین زمزان بزه زمزین     نقلیه نیز مزی  زیست که بدون وسیلة کشاورزی به محلّمزارع 

هزای غیزر   فعّالیّزت مردان سرپرست خانوار در بعضی از بودن داربودن روستاییان و شاغلدسترسی داشته باشند. زمین

بیشتر زنان در بخزش کشزاورزی نسزبت بزه      فعّالیّتسبب  ،های کشاورزیبه زمینزنان از کشاورزی و لزوم رسیدگی 

 شده است.بخش صنعت 

ارتبزاط مسزتقیم و    %113/1ی بزا تر از  دارمعنزی با سطح  توسعة پایدارهای خدماتی و فعّالیّت هایمیان شاخص 

روسزتاییان   دسزتیابی ی بر توجّهریر قابل مشارکت ناچیز زنان در این بخش تی و فعّالیّت زیرا ؛دی مشاهده نشدارمعنی

داری و صزنعت  دام – های کشاورزیبین شاخصکه د ص شمشخّ ؛ بنابراین در پژوهش حاضرنداشت توسعة پایداربه 

بزین آگزاهی و سزطح تحصزیال  و     توان گفت بنابراین می ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ توسعة پایدارهای با شاخص

ی وجزود دارد  دارمعنزی  ن روستایی از درآمزد خزانوار( رابطزة   زنار دوم )سهم های اجتماعی و متغیّتمیزان باور به سنّ

 (.3111؛ علیایی و همکاران، 3111)خانی و احمدی، 

بنزدی  تو اولویّز  توسزعة پایزدار  های به شاخص دستیابینقش زنان در پژوهش در ارتباط با  های مرحلة بعدیافته 

طالعزه در ایزن   که روستاهای دهستان مزورد م د، نشان داد استفاده ش نیز در این زمینه که از تکنیک پرومتهروستاها 

کزه از د یزل    وستای عزیزیه کمترین رتبه را داردآباد بیشترین رتبه و رند و روستای اسحا زمینه در یک سطح نیست

آبزاد، وجزود مراکزز آموزشزی بیشزتر،      بودن سطح تحصیال  زنان ساکن در دهسزتان اسزحا   توان بیشتر، میاین امر

ر رشزد و  یتی که زنزان د به نقش و اهمّ توجّهبا نهایت باید گفت درغیره را نام برد.  و همکاری بیشتر مردان و همراهی

خصزوص  هزا در  زم است که دیزدگاه  ؛ندعور خاص داری بهعور عام و چه در سطح محلّتوسعه چه در سطح کشور به

هزا نیزز صزور     یابد و مطالعا  مشابهی در سایر دهسزتان ویژه زنان روستایی تغییر توانایی و قابلیت مدیریت زنان به

یزت  اهمّبزی رنزگ و  کزم  توسزعة پایزدار  به  دستیابی یندفرازنان در  فعّالیّتپذیرد تا در روستاهایی که نقش اشتغا  و 

 های  زم صور  پذیرد.ریزیتدابیر و برنامه ،دشوی میتلقّ

 گیری نتیجه
داری و صزنعت دارنزد و   دامداری، کشاورزی، های خانهفعّالیّتدر انمام چشمگیری زنان سهم  مورد مطالعه در منطقة



 43 آباد شهرستان نیشابور در دستیابی به توسعة پایدار روستاییبررسی نقش فعّالیّت زنان روستاهای دهستان اسحاق
 

 ی بزر توسزعة  بسزیار مهمّز   تیریرینتیمه زنان در هستند؛ فعّالیّتها دوشادوش مردان در حا  ری از این زمینهبسیا در

بزه   توجّزه  کزه  درصورتیشود. می نادیده انگاشته یت آنان در توسعهش و اهمّاین قشر و نق اامّ ؛نددار روستاهای منطقه

همزراه خواهزد   روسزتا بزه   توسزعة پایزدار  در رشد و  یانکارناپذیربسیار مهم و  ، سهمبازوی قدرتمند منزلة به ،این قشر

تی هزای سزنّ  در دیدگاه ،منطقه یت زنان در توسعةد با بررسی نقش و اهمّنوشتار پیش رو سعی شداشت. درنتیمه در 

؛ در همزین زمینزه   دوشایماد تغییری  ،باشندمحصور کردند زنان باید در خانه و آشپزخانه می رنسبت به زنان که تصوّ

برابر بزا   tو مقدار  sig <111/1و  93/1زنان در بخش کشاورزی با میانگین  فعّالیّت کهگویای آن است  نتایج پژوهش

 393/9برابزر بزا    tو مقزدار   sig <111/1و  13/1. در بخش صنعت نیزز بزا میزانگین    ط استمتوسّ ازحدّ یشب 841/9

برابزر بزا    tو مقزدار   sig <111/1و  93/3به میانگین  توجّهمتوسط قرار دارد و در بخش خدما  نیز با  تر از حدّپایین

 زیزرا  ؛در بخزش خزدما  اسزت    دلیزل اشزتغا  کمتزر زنزان    این امزر بزه   ؛ کهاستمتوسط  تر از حدّپایین -113/43

ر این بخزش  د در سطح پایینی قرار دارد و سهم اشتغا  مردان ناعق روستایی منطقهدر مهای بخش خدما   فعّالیّت

یعنزی بزا    ؛وجزود دارد  توسزعة پایزدار  در میان ابعزاد   یدارمستقیم و معنی همچنین رابطة بسیار بیشتر از زنان است؛

داری میزان شزاخص   مستقیم و معنزی  طةهمچنین راب یابند؛شرایط بهتری می ، سایر ابعاد نیزعدت یک بُوضعیّ بهبود

در ابعزاد اقتصزادی، اجتمزاعی و فرهنگزی بزا سزطح        توسزعة پایزدار  های داری با شاخصدام - های کشاورزیفعّالیّت

همچنزین بزین    وجزود دارد؛  83/1و  31/1، 18/1ترتیزب برابزر بزا    و مقدار همبستگی بزه  113/1ی کمتر از دار معنی

و  %113/1ی کمتزر از  دارمعنزی ی با سطح دارمعنینیز ارتباط مستقیم و  توسعة پایدارهای صنعتی و فعّالیّتشاخص 

وجزود   93/1و  19/1، 43/1ار ترتیزب بزا مقزد   ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بههمقدار همبستگی در بین شاخص

 .دی مشزاهده نشز  دارمعنزی ارتباط مستقیم و  توسعة پایدارهای های خدماتی و شاخصفعّالیّتا میان شاخص امّ دارد؛

 39/1بزا   آبزاد  اسزحا  روسزتای  ، مطالعه مورددر بین روستاهای  توسعة پایدارزنان بر  فعّالیّتنقش ت با بررسی وضعیّ

کمترین رتبه از این لحزاظ را    = -91/1 بات معیشت پایدار دارای با ترین رتبه و روستای عزیزیه وضعیّ ازلحاظ  =

 .دارد

هزای  در ابتزدای راه بایزد بزا برگززاری کزالس      د:توان پیشنهادهای تیل را ارائزه کزر  به نتایج پژوهش می توجّهبا  

ی در مزانعی بازدارنزده و جزدّ    مثابزة های فرهنگی منطقه را که بههای گوناگون شاخصها و نشستآموزشی، همایش

 هزایی تعزاونی انزدازی  راهسپس با  تقویت کرد؛نطقه مشهود است، نیروی کارآمد در روستاهای م منزلةپذیرش زنان به

اقتصزادی، اجتمزاعی و   مسزائل مختلزد    که حامی و پشتیبان زنان چه ازلحاظ مالی و چه ازنظزر اجتمزاعی درزمینزة   

 د.شزود مرتفزع شزو     احساس مزی شدّهویژه در بخش خدماتی که در منطقه بهموانع اشتغا  زنان ب ،ندفرهنگی هست

پزایین بزه زنزان کزارآفرین منطقزه       پرداخت وام بدون بهره یا با بهزرة  توانند باهای دولتی مییا سازمان هااین تعاونی

 و بزا  ند  و مسائل مالی زنان کارآفرین شوشدن مشکالآباد، نوبهار و... سبب کمه زنان روستاهای عزیزیه، ابراهیمویژ هب

تی کزه  مزدّ  های سنگین و عو نیفعّالیّتبه  توجّهبا  ،سرپرستسرپرست و بد ویژه زنان بی دن زنان روستایی بهکر بیمه

ی بزه آن اعزالم نارضزایتی    توجّهدهندگان از کمر پاسخمثابة یکی از مشکالتی که بیشت، بهدهنددر عو  روز انمام می

 ویژه در این روستاها باشیم.هشاهد اشتغا  بیشتر زنان ب ،داشتند

 منابع
اقتصزاد کشزاورزی و   توسزعه.   (. ارزشیابی کار زنان روسزتایی در کشزورهای درحزا    3131رضا )غالمراد، پزشکی ؛آگهی، حسین
 .939-313(، 91) 19، توسعه

بزر   مزؤرّر های اقتصزادی و عوامزل   پذیری زنان روستایی در فعّالیّتنقش(. تحلیلی بر 3133حسین )عاهری، علی ؛امینی، عباس

(، 9) 39 علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایزران، آن: مورد مطالعه مناعق روستایی بخش سیمکان در شهرستان جهرم. 
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13-33. 

 .31-3 .3113سیمای کشاورزی شهرستان نیشابور در سا   .(3111جهاد کشاورزی زبرخان )

اجتمزاعی در   -هزای اقتصزادی   گیزری در تصزمیم تبیین عوامل مؤرّر بر مشارکت زنزان  (. 3111احمدی، منیژه ) ؛خانی، فضیله

 .331-33(، 4) 3 پژوهش زنان،مناعق روستایی. 

(. نقش زنان در توسعة پایدار روسزتایی مطالعزة مزوردی: روسزتای خراشزاد      3131نژاد، مرتضی )اسمعیل ؛زاده، مهدیهخراشادی

 .93-3(، 1) 1، اجتماعی خراسان -مطالعا  فرهنگی شهرستان بیرجند. 

 .188-171(، 33) 11 های جغرافیایی،پژوهشهای اشتغا  زنان. (. توسعة روستایی و چالش3113دادورخانی، فضیله )

(، 31) فرهنزگ، (. ضرور  توجّه به اهمّیت نقش زنان در راسزتای اهزدا  توسزعة پایزدار.     3111اکرامی، عطیه ) ؛، فائزهافزا روح

383-334. 

های اقتصادی زنان در پایزداری  تحلیل اررا  فعّالیّت(. 3133زاده، فاعمه )موسی؛ پوردیان، حورماه ؛جوان، فرهاد ؛ریاحی، وحید

توسزعه و   پایزداری، . )نواحی روستایی )مطالعة موردی: دهستان لوداب شهرستان کهگیلویزه و بویراحمزد   ستیز طیمح

 .84-33(، 4) 1 ،ستیز طیمح

 :تهزران  ب.نص صاحب غالمحسین ه:ترجم ی.کشاورز ةتوسع در زنان نقش(. 3134) «فائو» کشاورزی و خواربار جهانی سازمان

 .مردمی مشارکت و ترویج معاونت سازندگی، جهاد وزار 

معیشت پایزدار روسزتایی بزا     عةراهبردهای توس بندی یتاولو .(3139) متبیپالوج، م؛ اهرهصادقلو، ع ؛مدالهسماسی قیداری، ح

 .331-13، (9) 38 روستا و توسعه،. فازی: مطالعه موردی شهرستان خدابنده - تاپسیس – مد  ترکیبی سوا 

های اشزتغا   (. تحلیل موانع و محدودیت3138قهرمانی، فاعمه )؛ زلیخایی سیار، لیال ؛یعقوبی فرانی، احمد ؛اهلل حشمتسعدی، 

 .41-13(، 33) 8 ریزی روستایی،پژوهش و برنامهزنان روستایی )مطالعة موردی: شهرستان تویسرکان(. 

ترجمه: محمد صزائبی و محمزود شزیرازی. چزام دوم، تهزران: انتشزارا        های تحقیق در مدیریت. روش(. 3113سکاران، اوما )

 ریزی.مؤسّسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

ة مزوردی: ناحیز   ةمطالعز ی هزای محلّز  گزاه سکونت ةجایگاه مشارکت زنان در توسع(. 3133؛ یوسفی، سمیه )شفیعی رابت، ناصر

 .38-33 ،(41) 33 جغرافیایی آمایش محیط،. گیلوان و آب بر شهرستان عارم

گردشزگری روسزتایی بزر کزاهش فقزر از منظزر معیشزت پایزدار: مزورد           یرتزیر  ةمطالع .(3131) قایقبهرامی، ش؛ لیشکوری، ع

 .94-3(، 3) 8 روستایی، ةتوسع .نو و کلین شهرستان ری روستاهای قلعه

مقا   گردهمایی زنان، مشزارکت و کشزاورزی   ممموعه(. ضرور  توسعه، تعاد  جنسی کار و دانش، 3138شهشهانی، سهیال )
 انتشارا  وزار  کشاورزی.(. 938-333، )صص 3411

   .33-13(، 3) 3 پژوهش زنان،(. نحوة صر  وقت زنان روستایی. 3119صالحین، شهرزاد )
مزوردی:   ةتحلیلزی بزر موانزع مشزارکت اقتصزادی زنزان در ایزران )نمونز        (. 3133؛ زادولی خواجه، شزاهرخ ) پور، مسعودصفایی

 .13-81(، 3) 3 ی اقتصادی و توسعه،شناس جامعه (.شهر تبریز کالن
 نیشابور: انتشارا  شادیاخ. آمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور.در(. 3111عاهری، علی )

(. تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤرّر بر سهم زنزان روسزتایی   3111اکبری، مرتضی )؛ رضوانفر، احمد ؛محمدصاد علیایی، 
 .99-39(، 3) 38 علوم کشاورزی و منابع عبیعی،از درآمد خانوار: مطالعة موردی شهرستان دیواندره. 

ینزد  ار فرمشزارکت زنزان روسزتایی د    ةبازدارنزد فرهنگی  - تحلیل باورهای اجتماعی (.3134هاشمی، رضوان ) ؛نیا، غریبفاضل

 .88-43(، 93) 8 زن و جامعه،. موردی: شهرستان رستم ةمطالع پایدار روستاییة ریزی و مدیریت توسع برنامه

 ترسزیب  المللزی  ینبز  ةپزروژ  جریان در روستایی زنان نقش و جایگاه بررسی (.3131) اهلل حمت صادقی،؛ حمودم سلیمان، فا 

-31)صزص   ،بیابزان  یملّز  همزایش  لزین اوّ مقا  موعهمم ر.پایدا یمحلّة توسع جهت در سربیشه شهرستان در کربن
 .تهران دانشگاه بیابان المللی ینب تحقیقا  مرکز :تهران(. 93



 40 آباد شهرستان نیشابور در دستیابی به توسعة پایدار روستاییبررسی نقش فعّالیّت زنان روستاهای دهستان اسحاق
 

(. سنمش و ارزیزابی شزاخص کیفیّزت زنزدگی در منزاعق روسزتایی       3139احمدیان، مهدی )؛ رحیمی، حمزه؛ قنبری، یوسد

 .33-31(، 1) 9 ریزی روستایی،پژوهش و برنامه)مطالعة موردی: دهستان میانده، شهرستان فسا(. 

 . تهران: نشر روز.ی توسعة روستاییشناس جامعه(. 3133زاده، عبدالعلی )لهسایی

(. بررسی نقش کار پنهان زنزان در سزطح رفزاه خزانوار روسزتایی      3139شهرکی، سعیده )؛ بندانی، میثم ؛میرلطفی، محمودرضا

 .81-43(، 1) 1 ریزی فضایی )جغرافیا(،برنامه)مطالعة موردی: زنان روستایی شهرستان هامون(. 

های اقتصادی زنزان روسزتایی، مطالعزة مزوردی     (. تحلیلی بر فعالیت3111علی محمدی، نرگس ) ؛آبادی، هدایت اهللنوری زمان

 .314-13(، 9) 9 ریزی محیطی،جغرافیا و برنامهمنطقه براآن شهرستان اصفهان. 
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