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نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا با تاکید برتعاونی روستایی زنان
(مطالعه موردی شهرستان ساری)

ریحانه دابویی ،1بیژن رحمانی *2و فریده اسدیان

3

 1دانشجو دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3استادیارگروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدعلوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1397/02/27 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1397 /05/16 :

1

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش زنان در توسعه اجتماعی -فرهنگی روستا با تاکید بر شرکتهای تعاونی
روستایی زنان در شهرستان ساری به روش کیفی-کمی انجام شد .جامعة آماری زنان روستایی باسواد
شهرستان ساری بوده حجم نمونه پژوهش کمی 382نفر ،نمونههای کیفی 18نمونه بوده است .ابزار گردآوری
اطالعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود .یافتههای حاصل از تحقیق
نشان داد که از بین متغیرهای تبیینکننده مولفههای اجتماعی و فرهنگی توسعه :شبکهها ،هنجارهای
مشترك ،تعاون و همکاری متقابل ،انسجام وهمبستگی جمعی و مشارکت میباشندکه جز ابعاد توسعه
اجتماعی و فرهنگی بوده و در توسعه پایدار منطقه موثر میباشد .بر اساس آزمون  tبا  %95اطمینان این
نتیجه حاصل میگردد که زنان روستایی در توسعه اجتماع ی-فرهنگی روستا نقش دارند.و از دیدگاه زنان
عضو تعاونی ،شرکت های تعاونی روستایی زنان درتوسعه اجتماع ی-فرهنگی روستاهای منطقه مورد مطالعه
نقش زیادی دارند.
کلید واژهها :زنان ،توسعه اجتماعی  -فرهنگی ،تعاونی روستایی زنان ،توسعه پایدار

مقدمه
بدون شک توسعه هر کشور به مشارکت و همکاری همهی عوامل آن بهویژه عوامل انسانی آن بستگی دارد.
امروزه تمامی صاحبنظران و مسئوالن اجرایی به این نتیجه رسیدهاند که سطح توسعه کشورها تابعی از شاخصهای
کیفیت گروههای گوناگون جمعیتی آنهاست .در این میان گروه جمعیتی زنان بهدلیل ویژگیهای آنان ازنظر
تواناییها ،مسئولیتها و بهطورکلی کارکردهایی که در تسریع فرایند توسعه کشور میتواند به عهده داشته باشد بسیار
* نویسنده عهده دار مکاتبات:

Bijan. Rahmani @gmail.com
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قابلتوجه است .زنان روستایی ایران نیز از دیرباز به دالیل گوناگون از جایگاه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی متفاوتی
در فرایند توسعه برخوردار بودهاند .بهطورکلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمتگیری
متفاوت کل نظام اقتصادی -اجتماعی را به همراه دارد .توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد،
شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی ،اجتماعی-اداری و همچنین دیدگاههای عمومی مردم است .در
بسیاری از موارد ،حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمیگیرد .و به معنای تغییر شکل اساسی در همه ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و روابط انسانی در آن منطقه است که بهتدریج شرایط زندگی مردم را بهبود بخشیده و
عامه مردم از مواهب آن بهرهمند میشوند .توجه به توسعه مناطق به ویژه روستاها باعث شده است برنامهریزیهای
گوناگونی برای نیل به آن انجام پذیرد .که تأسیس و حمایت از شرکتهای تعاونی روستایی یکی از این برنامهها
است( .نجفی و فرجزاده .)1389 ،شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی با تنوع بخشیدن به فعالیتهای خود وارد
عرصه عملیات بازاریابی شوند و از این طریق موجبات افزایش درآمد اعضای خود یعنی همان تولیدکنندگان
محصوالت خود را فراهم سازند.تعاونی های روستایی زنان از جمله تشکلهای مردمی هستند که با افزایش مشارکت
در فعالیتهای جمعی ،زنان را تبدیل به افرادی فعال و اجتماعی میکند و آنان را قادر می نساز د تا در زمینه های
اقتصادی و اجتماعی به شکوفایی برسند و زمینه های مناسب را جهت اشتغال فراهم کنند(نیک فرجام و جلیلی،
1391؛ آجیلی و همکاران.)1388 ،
در استان مازندران تعاونیهای روستایی از سابقه زیادی برخوردارند ،و زنان هم بهعنوان کلیدیترین عامل توسعه
پایدار نقش ارزندهای دارند.حضور فعال و پویای زنان روستایی در عرصهی اجتماعی-فرهنگی همواره قابلتوجه
است (زمانی و همکاران .) 154 :1391 ،این امر بهویژه در استان مازندران که عموماً زنان روستایی تالشهای زیادی
را برای افزایش تولیدات کشاورزی ،صنایعدستی ،آموزش ،مشارکت و همکاری در امور خانواده و روستا به عمل
میآورد جایگاه موجه ای دارد.و زمینه ای جهت عضویت زنان در تعاون های روستایی به وجود می آورد .برابر آمار
رسمی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران هم اکنون تعداد  12شرکت تعاونی روستایی زنان ،با حدود
1445عضو ،در سطح استان در حال فعالیّتاند (نقشه ( )1جدول  .)1از این تعداد  4تعاونی در شهرستان ساری
مشغول فعالیت میباشند(.نقشه()2جدول .)2نظر به فقدان مطالعات میدانی که در رابطه با نقش زنان در توسعه و
نقش تعاونیهای روستایی زنان در توسعه اجتماعی-فرهنگی و نهایتاً توسعه پایدار دارد ،ضرورت این مطالعه از دو
جهت میتواند موردتوجه قرار گیرد نخست به تبیین مؤلفههایی که بر اساس آن ،زنان روستایی میتوانند در توسعه
اجتماعی -فرهنگی منطقه نقش ایفا کنند میپردازد و در این بین نقش تعاونی را برای ایجاد فضای مناسب جهت
تسهیل این امر مورد ارزیابی قرار داده ،از سوی دیگر پیشنهادهای الزم را جهت برنامهریزی و سیاستگذاری در امر
توسعه اجتماعی-فرهنگی و در نتیجه توسعه پایدار به مراجع ذیصالح ارائه مینماید .بنابراین ،نقش زنان با تأکید بر
نقش حمایتی تعاونیها در توسعه اجتماعی-فرهنگی روستاهای شهرستان ساری محوریترین هدف تحقیق میباشد.
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جدول( )1شرکتهای تعاونی روستایی زنان استان مازندران
ردیف

نام شرکت تعاونی روستایی زنان

شهرستان

تعداد اعضاء

1

تیرتاش

گلوگاه (بهشهر)

400

2

آیلین

گلوگاه

50

3

کزال

بهشهر

48

4

مهر

ساری

30

5

رفاه کشاورزی

ساری

26

6

کوثر

ساری

31

7

گلبهار

ساری

45

8

دشت سر

آمل

182

9

کوکده

آمل

182

10

ایزده

نور

213

11

شیستا

رامسر

222

12

فدک مهر

قائم شهر

16

ماخذ :سازمان تعاون روستایی کشور1395

نقشه ( )1موقعیت شرکت های تعاونی روستایی زنان استان مازندران
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جدول ( )2شرکت های تعاونی روستایی زنان شهرستان ساری
ردیف

نام شرکت تعاونی روستایی زنان

دهستان

روستا

1

مهر

اسفیوردشوراب

تیرکال

2

رفاه کشاورزی

رودپی شمالی

دازمیرکنده

3

کوثر

میاندرود کوچک

معلم کال

4

گلبهار

کوهدشت

داراب کال

نقشه ( )2موقعیت شرکت های تعاونی روستایی زنان شهرستان ساری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نقش زنان روستایی در توسعه پایدار برکسی پوشیده نیست از آنجایی که زنان نیمی از جمعیت روستاها را
تشکیل می دهند نقش اساسی میتوانند در توسعه روستاها ایفا کنند .به طور خالصه میتوان نتیجه گرفت که الزمه
دستیابی به توسعه پایدار ،در نظر گرفتن نقش زنان و مشارکت بیشتر ایشان است .تا بتوان به اهداف اجتماعی-
فرهنگی توسعه پایدار شامل شبکهها ،هنجارهای مشترک ،تعاون و همکاری متقابل ،انسجام و همبستگی جمعی و
مشارکت ،سرمایه های اجتماعی است توبک ( ) 1375پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین عزت نفس و مشارکت
زنان در تعاونیهای زنان روستایی استان سمنان ،شهرستان شاهرود روستای مجن را مورد بررسی و تجلیل قرار داد»
در این تحقیق نگارنده به بررسی علل و عوامل مؤثرو تأثیرگذار عضویت در تعاونیهای زنان روستایی میپردازد .او
به این نتیجه دست یافت ،که زنان عضو تعاونیها از میزان عزت نفس ،تفاهم زناشوئی ،اوقات فراغت و تحصیالت
باالتری نسبت به زنان غیر عضو برخوردار میباشند.
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سلطانی ( )1381در تحقیقات خود نشان داد زنانی که در تعاونیها عضوند ،رضایت بیشتری از زندگی شان دارند
و ضمن برخورداری از استقالل نسبی مالی ،مشارکت اجتماعی شان نیز گسترده تر است.
اعظمی و سروش مهر ( )1389در تحقیقی با نام «تأثیر متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی بر مشارکت
آنان در تعاونی تولید» ،نشان دادند که سه متغیر سابقة عضویت ،بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و سابقة مدیریت،
بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت زنان روستایی در تعاونی دارد
طاهرخانی و حیدری ساربان ( )1383در تحقیقی با نام «نقش تعاونی های تولیدی در توسعة مناطق روستایی» ،
تأثیر تعاونیهای تولیدی را در توسعة مناطق روستایی تحلیل کردند و دریافتند که عضویت در تعاونیهای تولیدی،
در کل شاخص های اجتماعی و فرهنگی و درنهایت در توسعة مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر تأثیرگذار
بوده است .بررسی روند تغییرات شاخصهای توسعه در دو دورة قبل و بعد از عضویت در تعاونیها ،در کلیة
شاخصهای توسعه در این تحقیق ،به اثبات رسیده است
امیرنیا ( )1381در مطالعه ای که در مورد میزان و چگونگی مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای کشاورزی در
فرآیند توسعه روستایی انجام داده ،به این نتیجه رسیده است که میزان مشارکت زنان در فعالیتهای کشاورزی بیش
از مردان است .او به این نتیجه رسیده که بین متغیرهای مستقل چون استفاده از تکنولوژی ،سطح درآمد و پایگاه
اجتماعی  -اقتصادی و متغیر وابسته مشارکت زنان روستایی رابطه معنیداری وجود دارد
هوگو وآندیتوهارا ( )2008در تحقیقی به بررسی نقش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی مانند تعاونیها در
کشور بنگالدش پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد :متغیرهای میزان درآمد ،میزان آموزش ،مهارتها و مشارکت
نهادی زنان ،نقش اساسی را در افزایش مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی دارندHoque and anditohara, (.
.)2008

روش تحقیق
در این پژوهش با توجه به هدف کاربردی ،توسعه ای است و از نظر روش انجام آن تلفیق روشهای کیفی و
کمی ،توصیفی -تحلیلی میباشد .نوع توصیفی ،کیفی و نوع تحلیل ،کمی است .محدوه جغرافیایی مورد مطالعه،
شهرستان ساری در استان مازندران می باشد.ابزار جمعآوری اطالعات در مرحله کیفی مصاحبه و بخش کمی
پرسشنامه است .مفاد این پرسشنامه بر اساس یافته های کیفی مشخص گردید .جامعه آماری در بخش کمی زنان
روستایی باسواد شهرستان ساری به تعداد  62822نفر می باشد برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده
شده است .برابر  382نفر محاسبه شده است .روش نمونهگیری بر اساس نمونهگیری تصادفی طبقهای است.حجم
نمونه مرحله کیفی  18نفر از نخبگان جامعه ،روش تجزیه و تحلیل کیفی بر اساس کد گذاری (باز ،محوری و
گزینشی) بر اساس متد اشتراووس و کوربین ( )1999است .روش تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کمی با استفاده
از آزمون کالموگروف -اسمیرنف (بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق) ،تحلیل عاملی تاییدی ،آزمون  tتگ
گروهی و آزمون  tدو گروه مستقل انجام شد .همچنین به منظور بررسی میزان برازش مدل از آزمون برازش مدل
استفاده شد .ابزار تجزیه و تحلیل کیفی به صورت کد گذاری دستی (فیش نویسی ،فیشبرداری و چک لیست)
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میباشد .ابزار تجزیه و تحلیل کمی با استفاده از نرمافزارهای  SPPSبا ویرایش  20و ( LISRELلیزرل) با ویرایش
 8/5انجام شد .روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی توسط اساتید و مختصصان تایید شده است پایایی
پرسشنامهها نیز با استفاده از طیف لیکرت در پرسشنامه مورد نظر ،از روش همسانی درونی بین مولفهها آلفای
کرونباخ بررسی و تایید گردید.

سواالت تحقیق
-1از نظر زنان روستایی مهمترین مولفههایی که بر توسعه اجتماعی-فرهنگی روستاها نقش دارند کدامند؟
 -2تا چه میزان زنان روستایی در توسعه اجتماعی -فرهنگی شهرستان ساری نقش دارند؟
 -3از دیدگاه زنان روستایی عضو تعاونی تا چه میزان تعاونیهای روستایی زنان در توسعه اجتماعی -فرهنگی
روستا نقش دارد؟

بحث و تحلیل
بر اساس تجزیهوتحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبههای عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای
متن مصاحبهها و درعینحال مطابقت آنها با مبانی نظری ،طبق نظر مشارکتکنندگان مقولهها و عوامل اصلی و
فرعی نقش زنان در توسعه اجتماعی -فرهنگی را در 1مقوله اصلی و 4مقوله فرعی طبقهبندی نمود .مقوله اصلی
مؤثر و مقولههای فرعی در جدول شماره ( )1نمایش دادهشده است.
جدول ( )1عوامل اصلی و فرعی نقش زنان درتوسعه اقتصادی شهرستان
مقوله اصلی
اجتماعی و فرهنگی

مقولههای فرعی

کدها

شبکهها  .هنجارهای مشترک

امیدواری ،همنوایی ،تعامل با دیگران (تاثیر پذیری و تاثیر گذاری)و حضوردرکنار دیگران

تعاون و همکاری متقابل

همکاری با دیگر زنان روستایی،آگاهی از بازتاب کار گروهی ،هم افزایی و سینرژی،

انسجام و همبستگی جمعی
مشارکت

وفاق دربین زنان روستایی برای حل مشکالت ،اتحاد نظر برای رفاه اجتماعی
روستایی،توجه زنان روستایی به انجام کارهای اخالقی.
تاثیرگذاری در باره مدیریت تصمیم گیری روستایی ،حضور داوطلبانه زنان برای حل
مشکالت روستا،

ماخذ :یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل سواالت تحقیق
برای تعیین میزان برازش و سازگاری عاملها با ابعاد و مولفهها ارزیابیشده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد،
بهعبارتدیگر برای تعیین روابط بین متغیرها و ضرایب اهمیت آنها در تبیین هر یک از عاملها نیز از تحلیل عاملی
تأییدی ( ،)CFAضرایب استاندارد و مقادیر  tاستفاده شده است .همچنین جهت بررسی کفایت مدل نیز از
شاخصهای کای دو ،شاخص برازش هنجار شده ،شاخص برازش تطبیقی ،شاخص نیکویی برازش ،ریشه مربعات
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خطای برآورد ،شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ،شاخص برازندگی افزایشی و شاخص برازش هنجار نشده
استفاده شده است.
سوال :1از نظر زنان روستایی مهمترین مولفه هایی که بر توسعه اجتماعی -فرهنگی شهرستان ساری نقش دارند
کدامند؟
برای انجام تحلیل عاملی ابعاد اجتماعی  -فرهنگی نیز ،پیش از ارائه مدلها و انجام آزمون فرضیات ،متغیرهای
مورداستفاده را با شاخص ها نشان داده شده است.
جدول شماره(  )2شاخصهای بهکارگرفته شده برای نمایش متغیرهای مکنون
(بعد اجتماعی -فرهنگی)
نام مکنون

تعداد شاخصها

شبکهها .هنجارهای مشترک

4

تعاون و همکاری متقابل

4

انسجام و همبستگی جمعی

4

مشارکت

5

اجتماعی/فرهنگی

17

ماخذ :یافته های تحقیق

بعد از معرفی مولفه ها و تعداد شاخص های مشخص شده به بررسی متغیرهای تبیین کننده پرداخته شده است.
جدول شماره ()3وضعیت متغیرهای تبیینکننده مولفههای اجتماعی-فرهنگی توسعه
زیر بعد (مؤلفه)

بار عاملی استاندارد

مقدار t

ضریب تعیین R2

نتیجه

شبکه ها  .هنجارهای مشترک

0/64

12/21

0/41

معنیدار

تعاون و همکاری متقابل

0/97

18/11

0/94

معنیدار

انسجام و همبستگی جمعی

0/50

9/61

0/25

معنیدار

مشارکت

0/42

8/09

0/18

معنیدار

ماخذ :یافته های تحقیق

با توجه به جدول فوق مالحظه میگردد که:
ضریب عاملی استاندارد شبکه های هنجارهای مشترک در بعد اجتماعی و فرهنگی برابر با  ،0/64مقدار  tبرابر با
 12/21که بزرگتر از  1/96است نتیجه میگیریم که مؤلفهی شبکهها و هنجارهای اجتماعی بر بعد اجتماعی و
فرهنگی مؤثر است(عاملی معنیدار در تبیین بعد اجتماعی و فرهنگی است) ،ضریب عاملی استاندارد تعاون و
همکاری متقابل در تبیین بعد اجتماعی و فرهنگی برابر با  ،0/97مقدار  tبرابر با  18/11که بزرگتر از  1/96است
نتیجه میگیریم که مؤلفهی تعاون و همکاری متقابل در بعد اجتماعی و فرهنگی مؤثر است ،ضریب عاملی استاندارد
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انسجام و همبستگی جمعی در تبیین بعد اجتماعی و فرهنگی برابر با  ، 0/50مقدار  tبرابر با 9/61که بزرگتر از 1/96
است نتیجه میگیریم که انسجام و همبستگی جمعی در بعد اجتماعی و فرهنگی مؤثر است ،ضریب عاملی استاندارد
مشارکت در تبیین بعد اجتماعی و فرهنگی برابر با  ،0/42مقدار  tبرابر با  8/09که بزرگتر از  1/96است نتیجه می-
گیریم که مؤلفهی مشارکت در تبیین بعد اجتماعی و فرهنگی مؤثر است.

نمودار شماره( )1تحلیل عاملی تاییدی مولفه های بعد اجتماعی فرهنگی بر اساس ضریب استاندارد

نمودار شماره( )2تحلیل عاملی تاییدی مولفه های بعد اجتماعی و فرهنگی

بر اساس مقادیر t

ماخذ :یافته های تحقیق

پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی به بررسی کفایت مدل برازش داده شده میپردازیم ،قابلذکر اینکه از میان
شاخصهای مختلف و متعدد برازندگی الگوی موردنظر ،ریشه میانگین مربعات خطای برآورد و نیکویی برازش از
بهترین و معروفترین بوده و میتوانند در حد کفایت الزم ،برازندگی الگوی موردنظر همان طور که در جدول () 4
مالحظه میگردد مقدار آمارهی کای-دو در مدل ،1/96درجة آزادی مدل نیز برابر با  2است که حاصل نسبت آنها
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برابر با  0/98است که در حدود مقدار قابلقبول قرار دارد از طرفی دیگر شاخصهای برازندگی الگو مانند ،NNFI
 CFI،GFI ،AGFI ،NFIو  IFIهمگی در حد قابلقبول و مناسب قرار دارند و شاخص  SRMRنیز  0/061است.
بنابراین ابعاد اجتماعی و فرهنگی را شبکه ها و هنجارهای مشترک ،تعاون و همکاری متقابل ،انسجام و همبستگی
جمعی ،مشارکت تشکیل می دهند.
جدول شماره( )4شاخصهای برازش الگو
شاخصها

مقدار قابلقبول

مقدار یافته پژوهش

مطلوبیت

کای دو (  ) مجذور کای

-

1/96

تائید مدل

P-Value

-

0/0000

تائید مدل

2

تائید مدل

2

0/98

تائید مدل

RMSEA

RMSEA < 0.1

0/000

تائید مدل

NNFI

NNFI> 0.8

1

تائید مدل

NFI

NFI > 0.8

0/99

تائید مدل

AGFI

AGFI> 0.8

0/99

تائید مدل

GFI

GFI> 0.8

1

تائید مدل

CFI

CFI > 0.8

1

تائید مدل

IFI

IFI > 0.8

1

تائید مدل

SRMR

هرچه به صفر نزدیکتر باشد.

0/061

تائید مدل

2

( Dfدرجه آزادی)

2
df

0

3

df
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سوال :2تا چه میزان زنان روستایی در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرستان ساری نقش دارند؟
جدول ( :)5آزمون تی
تعداد آزمودنی ها
375
ماخذ :یافته های تحقیق

میانگین پاسخها
3/85

انحراف معیار
0/51

مقدار t

31/86

درجه آزادی
374

α
0/05

p-value

0/000
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Individual Value Plot

)(with 95% Z-confidence interval for the Mean, and StDev = 3

_
X

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

نمودار شماره ( )3نمودار نقطهای فاصله اطمینان  %95برای میانگین نمرات
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H1 : µ > 3

H0 : µ ≤3

با توجه به اینکه در جدول ( )5مقدار( p-valueسطح معنیداری) از سطح  α = 0/05کمتر می باشد و همچنین
با توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده( )3/85از مقدار نظری  3با  %95اطمینان فرضیه تحقیق تایید
میشود و این نتیجه حاصل می گردد که زنان روستایی در توسعه اجتماعی  -فرهنگی روستا نقش زیادی دارند.
در تفسیر این یافته می توان گفت یافتههای تحقیق نشان میدهد زنان روستایی در توسعه اجتماعی -فرهنگی
روستا نقش زیادی دارند چه آنهایی که عضو تعاونی هستند و چه آنهایی که عضو تعاونی زنان روستایی نیستند در
توسعه اجتماعی -فرهنگی روستا نقش دارند .بطور کلی مولفههای توسعه اجتماعی -فرهنگی که زنان روستایی با
انجام آن به توسعه روستا کمک میکنند شامل تعاون و همکاری ،مشارکت ،همدلی ،وفا به عهد ،گردش و تفریح و
غیره می باشد .این یافته با یافتههای طاهرخانی و حیدری ساربان ( ،)1383که عضویت در تعاونی بر شاخصهای
اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه توسعه روستا تاثیرگذار است همخوانی دارد .همچنین یافتههای تحقیق امیرنیا
( )1381در ارتباط با مشارکت زنان روستایی در توسعه روستا هم همسو میباشد.
نتایج تحقیق همچنین در راستای یافته های توبک هم در سال  1375که عنوان کردزنان عضو تعاونیها از میزان
عزت نفس ،تفاهم زناشوئی ،اوقات فراغت و تحصیالت باالتری نسبت به زنان غیر عضو برخوردار میباشند است.
سوال - 3از دیدگاه زنان روستایی عضو تعاونی تا چه میزان تعاونیهای روستایی زنان در توسعه اجتماعی -
فرهنگی روستا نقش دارد؟
با توجه به اینکه در جدول ( )6مقدار( p-valueسطح معنیداری) از سطح  α = 0/05کمتر میباشد و همچنین با
توجه به بیشتر بودن مقدار میانگین محاسبه شده ( )3/84از مقدار نظری  3با  %95اطمینان فرضیه تحقیق تایید می -
شود و این نتیجه حاصل میگردد که از دیدگاه زنان عضو تعاونی ،شرکتهای تعاونی روستایی زنان درتوسعه
اجتماعی -فرهنگی روستا نقش زیادی دارند .نتایج تحقیق با یافتههای طاهرخانی و حیدری ساربان ( ،)1383که
عضویت در تعاونی بر شاخص های اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه توسعه روستا تاثیرگذار است همخوانی دارد
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جدول شماره ( )6آزمون تی دو گروه مستقل
تعداد آزمودنیها

میانگین پاسخها

انحراف معیار

مقدار t

درجه آزادی

α

p-value

197

3/84

0/52

22/49

196

0/05

0/000

Individual Value Plot

)(with 95% Z-confidence interval for the Mean, and StDev = 3

_
X

5.0

4.5

4.0

3.5

H1 : µ1 ≠ µ2

3.0

2.5

2.0

H0 : µ1 = µ2
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نتیجهگیری و پیشنهاد
هدف اصلی این تحقیق نقش زنان با تأکید بر نقش حمایتی تعاونیها در توسعه اجتماعی -فرهنگی شهرستان
ساری بود .روششناسی تحقیق به صورت آمیخته (کیفی -کمی) با اساس رویکرد سه سویهسازی (بررسی ادبیات
تحقیق ،مصاحبههای انفرادی اکتشافی و پرسشنامه) بود .یافتههای توصیفی نشان داد :از نظر زنان روستایی مهمترین
مولفه های اجتماعی -فرهنگی مدنظر زنان روستایی در توسعه شهرستان ساری هم شامل :شبکه ها و هنجارهای
مشترک،تعاون و همکاری متقابل ،انسجام و همبستگی جمعی ،مشارکت تشکیل میدهند.
یافتههای استنباطی نشان داد :که با توجه به جدول ( ) 5مربوط به سوال 2و مقدار ( p-valueسطح معنیداری) با
 %95اطمینان میتوان فرضیه  H0را رد کرد و فرضیه  H1که زنان روستایی در توسعه ا اجتماعی -فرهنگی روستا
نقش زیادی دارند را پذیرفت.
همچنین با توجه به جدول ( )6در سوال  3تحقیق با  %95اطمینان فرضیه تحقیق  H1رد میشود و این نتیجه
حاصل میگردد که از دیدگاه زنان عضو تعاونی ،شرکت های تعاونی روستایی زنان درتوسعه اجتماعی -فرهنگی
روستا نقش زیادی دارند بنابراین بهطورکلی می توان اذعان کرد که جایگاه زنان در توسعه اجتماعی -فرهنگی
شهرستان و در نتیجه توسعه پایدار منطقه حائز اهمیت است.
براساس نتایج و یافتههای تحقیق پیشنهادها زیر ارائه میگردد:
 تقویت سرمایه اجتماعی زنان روستایی با افزایش میزان اعتماد اجتماعی آنان ،ارتقای آگاهیهای آنان نسبت بهحقوق ،توانمندیها و استعدادهای خود و مزایای مشارکت در جامعه از طریق آموزش و رسانههای گروهی و
بسترسازی برای ایجاد و تقویت تشکلها و نهادهای مدنی در روستا
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 -ارتقای فرهنگی جامعه به سوی پذیرش مشارکت همه جانبه زنان در فرایند توسعه روستایی
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