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 چکیده

وسااای  در ماریریت روسااای  اه یات توجه به مشارکت زناا  ر ،های اخیردر سال

ورود زنا  به عرصاه ماریریت روسااای  باا ک اری این، با وجود  ؛است یافاه زیادی

تحلیا  مواناگ اارای  زناا   ،هرف ایان ژاهوه  روازاین است؛مواجه  چش گیری

ناو   اسات ی  در شهرساا  زنجاا  روساای  به مشارکت در مریریت اجرای  روساا

و برای اردآوری  است توصیف  و تحلیل  شرهاسافاده مورد شرو و تحقیق کاربردی

های اس ادی و میران  بهره ارفاه شر  جامعه آماری این تحقیق در دو ها از روشداده

ناایج  نفر( در نظر ارفاه شر  02) نفر ن ونه( و مریرا  محل 062) سطح مردم محل 

باا میاانگین  گ نهادی و سازمان مواناز دیرااه مردم محل ، ، فریرمن نشا  داد آزمو 

را باه خاود  رتباهبیشاارین و ک اارین  20/0 با مال -اقاصادیو موانگ  90/9ای رتبه

نهاادی و  مواناگ ،  از طرف دیگر، دیارااه ماریرا  محلا  نشاا  داددادنراخاصاص 

بیشاارین و  72/0 اطلاعاات  و ارتبااط  و مواناگ 02/9ای با میاانگین رتباه سازمان 

روساااها باه خاود   زناا  در ماریریت اجرایا مشاارکتمواناگ را در  باهرتک ارین 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:roumiani.ah@mail.um.ac.ir
mailto:roumiani.ah@mail.um.ac.ir


 ای                                                  ش ارة چهلمافیا و توسعة ناحیهمجلّة جغر                                                         96

 

-عاما  ،از دیرااه مردم محل  ،نشا  داد اخاصاص دادنر  ناایج آزمو  تحلی  عامل 

اطلاعاات  و ، نهادی و ساازمان ، محیط اجا اع  و فره گ ، فردی و شخصیا های 

، ط اجا ااع  و فره گا محایعوام  ، از دیرااه مریرا  محل و اقاصادی و  ارتباط 

 نیترمهم مال -اقاصادیو  اطلاعات  و ارتباط ، نهادی و سازمان ، فردی و شخصیا 

اارای  زناا  ت ایا  باه  در بسیاری موانگ ،ج نشا  دادیناا  بودنرمشارکت اجرای  زنا  موانگ 

 ک ر ییر م أتتحقیق آ  را  یهاافاهید و روجود دا روساای  به مشارکت در مریریت اجرای  روسااها

  ، شهرساا  زنجا زنا  توسعه روساای ، مریریت روساای ، مشارکت :هاكلیدواژه

 مقدمه .1

قرار ارفاه و حا  در برخا   مرنظردر اغلب کشورهای جها   تازا بهکه   رویکردهایاز 

)اجا ااع ، اقاصاادی، سیاسا ، اجرایا ،  در ه ه عرصاه و ناایج مثبا  شرهاز کشورها اجرا 

، مریریت روساای  اسات  است به ه راه داشاهدر راساای توسعه یک سرزمین   ای  و    (زیرب

اجرای  و راهباردی، ماریریت -تجربه بسیاری از کشورهای جها  در سطوح جهان ، ع لیات 

در ع لکرد و کارکردهای روسااای  نقا  است توسعه روساای  حائز اه یت است و توانساه 

وجاود ماریرا  محلا  شایسااه ؛ ب ابراین (0، ص  2912و ه کارا ، )رومیان  مفیری ایفا ک ر

های توسعه روساای  باا چاارچوم مشاخه کاه باه برای برقراری امور و سازمانره  برنامه

هاا براردازد، بررس  و ش اسای  مشکلات روساا و اتخاذ بهارین راه ح  م کن بارای رفاگ آ 

با توجاه باه نقا  و اه یات عاما   ( 20  ص ،2912 سلی ا  و ه کارا ،)فالاست ضروری 

؛ ضرورت داردنیروی انسان  در توسعه اقاصادی و لزوم اسافاده بهی ه از این م بگ تجریرشرن  

هاا و  یهم روسااییا  باوان ر از امکانات، توانا و که هم تخصیه کاری صورت ایردنحویبه

 ،(  در ایان میاا 0  ، ص2926و شهیری،  )میرزای  ر  برداری کاساعراد بالقوه نیروی کار بهره

توان ار محاور اصال  ژیشارفت و های مریریت روساای  م زنا  روساای  با حضور در عرصه

 (  222  ، ص2912 )دادورخان  و سوری، توسعه روساای  محسوم شونر

 های  ب یادی وجود دارد و آدامتوا  افت که میا  مریریت زنا  و مردا  تفاوتامروزه م 

هاا را توانار ایان تفااوتهای جامعه ما داشتها، آموزش و ژرورش و چشمو رسوم، ارزش

شارایط فره گا ،  ریتاأ های میا  زناا  و ماردا ، تحاتب ابراین تفاوت ک ر؛تشریر یا تعری  
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 ، چسااعا) ها مافاوت اساتآ  ریتأ ط، نو  یایرد که بساه به شراسیاس  و اجا اع  قرار م 

اما بایر توجه داشت که ما اسب باا تغییار فضااهای جغرافیاای  و باا  ،(97-90  هص، 2926

های بیرو  از خاناه و ها و باورها، موانگ ژی  روی زنا  برای انجام فعالیتژررنگ شر  س ت

صاورت اجبااری و های مشارکت زنا  بهو از انگیزه شودم تر خرمات اجا اع  ک   ژیچیره

 کاهر  اخایاری در خارج از خانه م 

 یلاادیم 2122با مطرح شر  نگرش توسعه ژایرار در سال  اظهار کرد کهدر این راساا بایر 

های جانبه اقشار، طبقات و اروهکیر بر مشارکت ه هأزیست و تاز سوی اتحادیه جهان  محیط

اهرم اساس  تولیار و  ع وا بهویهه زنا  روساای  به ،س   و ج س ، اه یت توجه به سهم زنا 

با  ؛(292  ، ص2922صفری شال ، است )های بالقوه جامعه دوچ را  شره  یها و تواناظرفیت

ر که عوام  اجا ااع ، فره گا  و اناظاارات مافااوت  دهطالعات اخیر نشا  م م این، وجود

 جامعه از مرد و ز  موانگ مه   را بر سر راه زنا  در مشارکت فراایر باه وجاود آورده اسات

 ؛اسات( که این امر در روسااها شاریرتر 6  ، ص2920 ،اسا  و فرخ  راساای کااب ، یزدخو)

ه راه با تحقیر و تاوهین نگرش مردا  روساای  به مشارکت فراایر زنا   ،رسرزیرا به نظر م 

ایجاد  هویا  و ناام   در آنا سردرا   و احساس ب   برای نوعرا زمی ه  ج س  تبعیض و یا

  ( 9  ، ص2921چیا ،خان  و چوباست )کرده 

، اما بایر استها، نق  زنا  در روسااهای ایرا  در حال افزای  اک و  ژس از اذشت سال

توجه داشت که میزا  مشارکت زنا  در مریریت اجرای  روساااها ه چ اا  در ساطح بسایار 

کاه نیازم ار مطالعاه و شا اخت از مواناگ موجاود در سار راه  است ایشرهنرذیرفاهمحرود و 

ایان  بار ؛استآ   کرد ریزی برای برطرفمشارکت زنا  در فرای ر مریریت روساای  و برنامه

ارای  زنا  باه مشاارکت در ماریریت اجرایا   موانگ بررس  عل  ،هرف این مطالعه ،اساس

ن ونه اناخاام  ع وا بهسازی مطالعه، روسااهای شهرساا  زنجا  برای ع لیات  و ستروسااها

این مطالعاه  سؤالاین اساس، بر ؛استاقاصادی در عرصه زنا  باسواد و فعال  شرنر که دارای

 ؟هسا رموانگ مریریا  زنا  در م اطق روساای  چه عوامل  عبارت است از ای که 



 ای                                                  ش ارة چهلمافیا و توسعة ناحیهمجلّة جغر                                                         92

 

 تحقیق پیشینۀ .2

 یافااهساازما  مشاارکت کاه رسیرنرناایج  خود به ایندر مقاله  (2921ع بری و حس ونر )

 باا کهطوری؛ بهاست ژررسالاری فره گ یا روساای  س ا  فره گ از بع تا هرچیز از قب  زنا 

 تحصایلات، ماغیرهای افزای  با و شودم  کاساه زنا  مشارکت از ژررسالاری فره گ افزای 

 و ژیشارفت به می  ج ع ، هایرسانه از اسافاده و دسارس  میزا  اقاصادی، -اجا اع  ژایگاه

-ما  افازای  نیز روساای  مریریت در زنا  یافاه سازما  مشارکت شهری، اماکن به دسارس 

 باا کاه هاای فرصات ترینمهم که از دست یافا ربه این نایجه ( 2912مالک  و شوکا  )  یابر

 و زناا  خودباوری به ک ک شود،م  ایجاد کشورما  روساای  مریریت عرصه در زنا  حضور

در  زناا  بیشاار ژاذیریمساوولیت ای ،روسا دخارا  و زنا  مشارکت جلب روساای ، دخارا 

 و فره گا  مساائ  باه توجاه ای،حاشایه مساائ  از دوری و بیشار صراقت مردا ، مقایسه با

( 2910ه کاارا  )نیاا و روشان  است ژایرار توسعه و زیستمحیط به بیشار توجه و اجا اع 

ود  قاررت باکامای و در کشور مشکلات فره گ  ریشه در تفکارات کلیشاه ،ازارش کردنر

های  اتخاذ ک  ر کاه نهاد بایر سیاستمردم یهاسازما و  اقاصادی زنا  روساای  دارد و دولت

دسارس  آنا  را باه م اابگ، اعاباارات  بر توجه به نق  زنا  در تولیر محصولات زراع ،علاوه

  صااحبو  خوم صادقلو،  بازاریاب  محصولات، آموزش و ترویج افزای  دهر مال ، ف اوری،

بیشارین ا ر تبعیض ج سیا  بر کاه  میزا  مشارکت اقاصادی زناا   ،( ازارش کردنر2911)

اه یات نساب  تبعایض  ،بیاا  کردنارآنهاا است  ه چ این  79/9ای هتبروساای  با میانگین ر

( باه ایان نایجاه رسایرنر کاه 0222) 2بوک و درااز ژذیری زنا  است  مشارکت درج سیا  

 یام طقهح وکیر بر سطأت همقررات خود برای تحوی  وجوه ساخااری ب اتحادیه اروژا از طریق

با هرف افزای  سیاست کارآمر زنا  در بخا  را است و مشارکت زنا   آوردهو محل  روی 

( باه ایان نایجاه رسایرنر کاه 0222)  0هوکوو و ایاوها مریریت روساای  در نظر ارفاه است 

نهاادی زناا ، نقا  اساسا  در افازای   مشاارکتو  هاامهارتمیزا  درآمر، میزا  آموزش، 

                                                 
1. Bock & Derkzen 

2. Hoque & Itohara 
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( باه ایان 0222) 2ااراول اجا اع  م اطق روساای  دارنر -ها در فعالیت اقاصادیمشارکت آ 

واقگ شود و زمی ه برای  مؤ رتوانر در حکومت حضور مشارکت زنا  م که  دست یافتنایجه 

 0ساز و ساالگادو  داری افازای  دهارصحبت کرد  در عرصه ماریریت و قاررت در ج گا 

اوناااو  اقاصاادی،  هاایتفاوت بزرگ زنا  با توجه به مردا  در زمی اه نر،بیا  کرد (0220)

( 0226) 9، دیویر، سیفز و اژیروماروانیکا فره گ  و    در میا  جها  روساای  است -اجا اع 

اسات  های فعاال توساعه توانسااهمشارکت اعضای جامعه ازج له زنا  در ژروژه ذکر کردنر،

ژایارار افزای  فعالیت  و هاایری، باز کرد  فضاها برای اروهتص یم یزمی ه را برای فرای رها

   رفراهم ک

 تحقیق شناسیروش .5

 تحقیقروش . 1. 5

 و هااداده ااردآوری بارای  است ارفاه بهره  لیتحل- فیتوصهای روشاز  حاضر مطالعه

 باا ژرسشا امه  یاتک  و مصااحبه بر  مبا   انریم  ی ایژ و ایکاابخانه روش دو از اطلاعات

 جامعه ن وناه ایان تحقیاق در دو ساطح ماردم محلا  و .شر اسافاده لیکرت()  فیط سؤالات

 ج عیات ماردا  و زناا کاه طاوریباه ؛مریرا  محل  و شوراها در نظر ارفااه شار ه چ ین

، 26/2و خطاای کوکرا  با اسافاده از فرمول  و بودنفر  906029روسااهای موردمطالعه بالغ بر 

آماری مریرا  محل  و  ه  ه چ ین جامعشرتوزیگ  هاآ صورت تصادف  بین ژرسش امه به 062

ت ام شا اری بررسا  صورت بهو  نرها ز  بودآ از نفر چهار نفر برآورده شر که  02شوراها 

ین و در تارو( نفار ماخصاه و دانشاگاه  22از ) ی روارای س ج  میزا  ژایای  و شرنر  ب

اسااافاده شاار کااه نشااا  از  SPSSافاازار ت ظاایم ژرسشاا امه، از روش آلفااای کرونبااا  در نرم

و محلا  ترتیاب بارای ماردم ناایج آ  باه بود وها برای انجام تحقیق بخ  بود  دادهیترضا

هاای هاا از آزماو در نهایات بارای تحلیا  داده به دست آمر  622/2و  672/2مریرا  محل  

  شراسافاده  (ط  )فریرمن، تحلی  عامل آماری و اسا با

                                                 
1. Aggarwal 

2. Ces & Salgado 

3. Maravanyka, David, Cephas & Asiedu 
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 لیکارت طیا  براسااس ایرتباه با مقیااس تحقیق ژرسش امه سؤالات در ژهوه  حاضر،

بار ای باا توجاه باه بررسا  کاابخاناه  طراح  شر( زیادخیل  و زیاد ماوسط، کم، کم، بسیار)

 ( 2)جرول  شرموضو  اساخراج باره شاخه در 02ژ ج معیار و ، ادبیات نظری

 
 زنان روستايی به مشاركت در مديريت اجرايی روستانداشتن ر گرايش ب مؤثرموانع  .1جدول 

؛ 202  ، ص2922و کاظ  ،  کجباف ؛2922؛ فاط   صرر، 292 ص  ،2912نهاد، طلب و خانجان شادیمآخذ: 

 61-69  ، صه2927بابای  زکلیک ، 
 هاشاخص نوع مانع

موانگ محیط اجا اع  و 

 فره گ 

 چش  (مان ر حسادت و چشم و همزنا  )اروه  درو  یهات  -

 شرع ، دورازی   اجا اع  از نامحرم( یهاتیمعذورمذهب  )-باورهای س ا -

 مخالفت والرین و ه سر(مردسالاری )حاک یت فره گ -

 نگران  از نگرش م ف  اجا اع  به اشاغال زنا  در روساا-

 مال -موانگ اقاصادی

 زنا  در خانوادهنراشان صادی اساقلال مال  و اقا-

 ژذیری اقاصادی زنا ژایین بود  سطح ریسک-

 آوری مردا اعاقاد به وظیفه نا -

 مردا  در مقایسه بابود  حقوق و مزایای زنا   کم-

 موانگ فردی و شخصیا 

 ژذیری مریریا  زنا ژایین بود  سطح ریسک-

 زنا  به ژذیرش مریریت روساای  کمم ری علاقه-

 ین بود  اعا اد به نفسژای-

ه با مردا  غریباه، خجاالا  همواج نراشان در توانای رفاار )اعاقاد به تفکیک ج سیا  -

 بود (

 رفاارهای زنانه(ج سیا  ) یهانق م ری به ایفای علاقه-

 مردانه بود ( مریریت روساای بود  )اعاقاد به ج سیا  -

 ا (نراشان اقارار مریریزنا  )حساس و عاطف  بود  -

 قررت و اساقامت جس  (زنا  )فیزیک  و فیزیولوژیک  یهاتیمحرودو  هاضع -

 زی و   (ابمان ر اخالاس، ژارت اجا اع  ) یهابیآسو  هابرچسبنفرت از -

 آی ره نگری(شغل  )نراشان دورانریش  -

، شارکت تیامأموردلی  مسافرت، بهخانواده ) یهاتیمسوولترس از بازمانرا  انجام -

 جلسات(در 

 موانگ نهادی و سازمان 
 داری(داری، خانهه سرداری، بچهزنا  )چ رمسوولیا  بود  -

دوساا  کااری  یهاشبکهایجاد م سجم )اجا اع  و نهادی قوی و  یهاتشک نراشان -
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 هاشاخص نوع مانع

 قوی(

نگارش سا ا  ماریرا  میاان  و بالاای  باه بالادست )مردارای  ساخاارهای مریریا  -

 مریریت زنا  در روساا(

 موانگ اطلاعات  و ارتباط 

 آااه  و معلومات زنا  از نظر اجا اع  و مسائ  جاری روسااسطح ژایین بود  -

 تخصص  و اجرای  ،یاحرفهآااه  و معلومات زنا  از نظر عل  ،  سطح ژایین بود -

 کاری مشابه در محیط روساا یهاتجربهنراشان -

 ره، رفگ تعارض، اداره جلسات(بحث و مذاکشغل  )ارتباط  یهامهارتنراشان -

مان ار نراشاان ماریریا  )روابط فراسااخااری شارایط  یهاچال ضع  در ژذیرش -

 اجا اع ( یهاانج نسیاس ، ارای  فکری،  یها وابساگ

 

 موردمطالعهۀ منطق .5. 5

ایان روساا در شهرساا  زنجا  در نظر ارفاه شر  اناخاام  29 ،مطالعه کرد برای ع لیات 

 ی شهرسااا دیگر روسااها در مقایسه باکه مریرا  زنا   بود دلی این  بهها از یک طرف روساا

اناخام و از طرف دیگر،  بودنر بیشاری ی روساا یریتسابقه مرو دارای دارای بیشارین سهم 

 222و  باود خاانوار 72 بیشاار از درصار 17کاه  انجام شر یتروسااها هم براساس ج عاین 

جامعاه آمااری     بهاری وجود داشتدسارسو امکا   رراه آسفالاه بودنی دارادرصر روسااها 

ن ونه اناخام  ع وا بهروساا(  29از روساا ) درصر 7روساای دارای سک ه بود که  072تحقیق 

  ( 2)شک   نرشر
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 . موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه1شکل 

 ماخذ: سازما  جغرافیای  نیروهای مسلح

 تحقیق مبانی نظری .4

 ؛(0222،  گزیج است )شره   یاز فره گ تعر یریتفس ع وا بهاغلب  «مشارکت»اصطلاح 

 یهاا رایاچیاز ژ  ی، فقاط درک اباارااصطلاح در توساعه نیاسافاده اسارده از اکه طوریبه

 یع ا  ی درک اباارا نی  ااست آوردهوجود را به  نفعا ذی ا یدر م یمفهوم مشارکت چ ربعر

  ص، 0222 ،2فاائو) شودم اغلب اسافاده  توسعهت برابر زنا  و مردا  در اقاصاد شعار مشارک

، دهار قارار ما ریتاأ که زنا  را تحات  خارج هایطیاز مح ریمشارکت با  یتعر ژس؛ (22

 ی هاایتوساط ناابرابر ریااز مشارکت با  ا یاط  یهراونه اباکار ع   برا  داشاه باشر  آااه

 شاهیر ی جامعاه روسااا  و فره گا ی، اقاصاد اجا اع یهار ت ام ج بهکه دشود  دادهاطلا  

 نیاا ریا، بااباری تیرس ر توسعه مشارکت زنا  د  یتعر  کهی، قب  از انیا  علاوه برانردوانره

 ی ارهایفرا قیاتوساعه از طر یهااکاه ژاروژه یدر ماوارد  که حاا میقرار ده مرنظرنکاه را 

                                                 
1. Food and agriculture Organization 
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 هبارآورد  ها به انرازه کافژروژه یهاتیدر اولو شهیزنا  ه  یازهای، نشونر انجام م  مشارکا

  مفهاوم  در مباان یمساالزم باازنگرامار  نیاا ( 022 ، ص 0229 ،2ت ویر و صافرر)شود ن 

کاه مشاارکت زناا   است معاقر آاروال زمی ه،در ه ین  زنا  است  یمشارکت و توان  رساز

توسعه مشارکت زنا  در  ع وا به، اما ه وز هم باشر فاتی، م فعلانه و صرفاً تشر توانر اس  م

و  یتوان  رسااز یبرا  شرط کاف ی/م فع  ژ اهراف، مشارکت اس  ی  براشوددر نظر ارفاه 

است و به زناا  آماوزش  تیموارد مشارکت مخصوص فعال    در بعضستین تیستوسعه ج 

 ،هاای دیگارموقعیات  انر  در برخاکرده نییکه مردا  تعانجام ده ر را   فیوظا ،شود داده م

 ؛ یع ا شارهدر م افگ حاصا  ای یریامینه در رونر تص  ،ک  ر زنا  فقط در اجرا مشارکت م

رونار  نیاباشار کاه زناا  را در ا یابزار ریو مشارکت با ستین  کاف  ریاصرفاً شرکت در فر

 کاور ه چ این   (996 ، ص 0226 ،0لاد، تراواالیونه و مارشالاسکات) ک رماحول و توان  ر 

 یسااازو نحااوه مفهااوم اناارکرده ی مخالاا  مشااارکت را ش اسااا یهااا( روش0229) 9وال

 ز:اکه عبارت ر انرداده حیک  راا  را توضشرکت

و  ناام را انجاام ده ار بات ی رهایفرا هاژروژهدر برای شرکت  بایر افراد :یع لکرد  2

شره نییتع  یازژ فرای ری ع وا بهک  راا  شرکت  ر را به حراق  برسانخود مخالفت 

 ؛شونر م رهید

 یشااریب ی اهاا را باا کاار، ژروژههاتیمسوول ضیجامعه و تفو یهابا مشارکت :ابزار  0

 ؛ریاجرا ک 

جلب نظر  یبرا یاآااهانهو تلاش  باشرداشاه فعال مشارکت  بایر نفعا یذ : مشورت  9

 ک  ر؛جامعه 

و  یاناقااد  ، آاااه اسیس یهای توانا جادیا یرکت شهرونرا  برامشا :نیآفرتحول  0

  است اعا اد به نفس

 یاباازار ریاابا مشااارکت ،(0229( و کااور  وال )0222آااااروال ) یهااا  یااب قیاابااا تلف

  یتبار  و فره گا  اسای، س اجا ااع یهاهیزنا  و مردا  به سرما یباشر که برا نیآفرتحول

                                                 
1. Tanwir & Tayyab 

2. Scott Ladd, Travaglione & Verena 

3. Corn Wall 
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مشارکت » رااهیداساس بر ؛ ب ابراینشود م  یتبر ی روساا  هیو به و به توسعه کارآمرتر شره

 -2 کاه: اساتاز ایان   حااک قیتحق نیا یبراتوسعه مشارکت زنا  در   ی، تعر«نیآفرتحول

ها و تی، اولوازهاین ی مربوط به ش اسا یریامیدر تص   و تعامل راذاریمشارکت داوطلبانه، تأ 

-رهیامشاارکت عادلاناه در ا -0 ،شاره مشاارکنییبه اهراف تع  ابیدسا یاسافاده از م ابگ برا

 جاادیمشارکت عادلاناه در ا -9، هک  ر ریتول یهااباکارات در سازما  تیری، اجرا و مریژرداز

 ر یبه چاال  کشا یبرا تیظرف تیتقوه چ ین و  و اعا اد به نفس یاناقاد  ، آااههای توانا

 یایمشارکت عادلانه در مزا -0و  زنا  و مردا  یبرابر برا یهابه فرصت  ابیدسا یبرا ضیتبع

و  یراریبه ژا  ابیدسا یبرا هاتیفعال نیحاص  از مشارکت در ا  اسیس و  اجا اع ،یاقاصاد

 ( 2 ، ص 0229 ،0و هی رراس ارکا ؛ 22  ص ،0222 ،2وارج ته ه ) یبرا ی غذا تیام 

رفات های برو که یک  از راه هسا راجه های ماعردی مودر حال حاضر روسااها با چال 

نظارا  توساعه روسااای    صااحباساتمریریت م اسب فضاهای روساای   ها،این چال  از

ایاری م ظور افزای  تواناای  تصا یممعاقرنر که برای تحقق توان  رسازی جامعه روساای  به

توان ر باه شاک  م  مریریت روساای ، بایر از داخ  جامعه محل  شرو  کرد و عوام  بیرون 

از  ( 2116 ،9هیانوسایو اق ایآسا  و اجا ااع یاقاصااد و یسایک ) ک  ارایفاا تسهیلگری نق  

محورهای اساس  در تحلی  مریریت روساای ، توجه به مریریت زنا  در ایان جواماگ اسات  

ر جامعه، ها و اموامروزه، توان  رسازی زنا  و مشارکت کام  آنا  بر ژایه برابری در ه ه زمی ه

برابری، توسعه  دسایاب  بهایری و دسارس  به قررت برای ازج له مشارکت در فرای ر تص یم

نی   از ج عیت روسااای  نقا  باارزی در  ع وا بهضرورت ب یادین دارد  زنا  روساای      و

ا  های اقاصادی و اجا اع  دارنر و رسیر  به توسعه ژایرار روساای  توجه بیشار به زنفعالیت

های اقاصادی و اجا ااع  مشاارکت که دوشادوش و ه رای مردا  در فعالیتک ر طلب م را 

از دهه هفااد میلاادی مساائ  مرباوط باه شارکت  این اساس،؛ بر(2920آاه ، ) فعالانه دارنر 

های توسعه و ترریج وارد دساور کار سازما های توسعه مل  بهجانبه زنا  در فرای ر برنامهه ه

ال للا  هاای باینبسیاری از کشاورها و ساازما  2122و تا سال  شرال لل    مل  و بینع را

                                                 
1. Varjnt 

2. Ercan & Hendriks 

3. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
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ها در های توسعه خود قرار دادنر  ت ام  این تلاشوضوح در برنامهمسائ  مربوط به زنا  را به

اجا اع  زنا  جامعه )که ژی  از این نظرها ژ هاا  -مردم از اه یت ژایگاه اقاصادی کرد آااه 

ای برو  توجه به آنا  باه زیرا هیچ برنامه ؛داشتسع  ر توسعه کشورها و مح  زنرا  بود( د

(  2926ناوری، )خواجاه نخواهار شارای ژایرار و کاما  رسر و هیچ توسعهاهراف خود ن  

و  یاقاصااد یساازما  ه کاارهای است که توسط حضور زنا  در مریریت یک  از شاخه

تارزکی س اا  و شاود )ارزیاب  ژیشرفت کشاورها اساافاده ما ای برای ژایه ع وا به 2توسعه

زنا  در ماریریت و رهباری مواضاگ در مقایساه باا مشارکت (  درصر 2، ص  0،0222هالست

دهر تا چه حار زناا  در ورود های اجا اع  است که نشا  م م زله یک  از شاخهمردا ، به

در  و توساعه یاقاصااد یکاارزما  ه توساط سااطور کاه به بازار کار با مردا  برابرنر  ه ا 

اسات، عارالت ج سایا  در ماریریت و  کاردهازارش ج سیت و توسعه ژایرار باه آ  اشااره 

هاا های مخال  و سازما توانر موقعیت اقاصادی را بهبود بخشر و ع لکرد قس ترهبری م 

توان ر طی    م زیرا مریرا  ز ؛از طریق تعرادی از فرای رهای مخال  به ه راه داشاه باشررا 

های برقراری و مهارت ک  رهای بزرگ ایجاد ایری شرکتها را در تص یمتری از دیرااهوسیگ

 یساازما  ه کاارآورنار )وجاود ه انطباق با تغییر شرایط را ب برایارتباط و ک ک به سازما  

اصل  ف اهریک  از ازنا  در مریریت  مشارکت(  افزای  92، ص  0220 ،9و توسعه یاقاصاد

 ؛(0221 ،0اروژاا هیااتحاد و یسایک ) اسات برابری ج سیا  برایک یسیو  اروژا های سیاست

نظرا  مریریت را باه ش اسا  و صاحبش اسا ، جامعهمریریت زنا  توجه روا  مسولهب ابراین 

 ک  ار؛یااب  ای ایان مساوله را ریشاهاوناهتا به انرکردهاست و هریک تلاش  کردهخود جلب 

زناا   مشارکت افزای  درصر ،دهرش اخا  نشا  م های اقاصادی و جامعهکه تووریطوریبه

در سطح کلاا  باه  را های رهبری و مریریت، ژیامرهای اقاصادی و اجا اع  مثبا در موقعیت

یکا  از  ،توا  افاتم  ب ابراین ؛(2، ص  0222 ،7ترزکی س ا  و هالستاست )دنبال داشاه 

هاای ایری درست و م طق  از تواناای  و اسااعرادتوسعه، میزا  بهره مباحث اساس  در زمی ه

                                                 
1. Organisation for Economic Co-operation and Development 

2. Trzcinski& Holst 

3. Organisation for Economic Co-operation and Development 

4. Commission of the European Communities 

5. Trzcinski & Holst 
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این رویکرد و با توجه به یک  از وقاایگ ک اون  دنیاای  نیروی انسان  هر جامعه است  بر ژایه

یاد « ایا ر سق  شیشه» ع وا بهتر که از آ  کار، یع   باق  مانر  زنا  در سطوح شغل  ژایین

نی   از م ابگ انسان  جامعه از اه یا  ویاهه برخاودار  ع وا بهت زنا  توجه به موقعی ،شودم 

تارین اسات و یکا  از مهاممرباوط ی ای به رشر حرفاهالهوی مسااست  دیرااه سق  شیشه

خود با تجارب   وجود آ  بیا  شره است، این است که زنا  و مردا  در حرفه دلایل  که درباره

م ف  و  یهانگرش( که ناش  از 292 ، ص 2922 )کجباف و کاظ  ، شونررو م مافاوت روبه

زناا  تعاری  شاره  درباارهمریریت زنا  است  بسیاری از رفاارهای نابرابر  دربارهداوری ژی 

مسااقیم تبعایض غیارشر  قائ های  مان ر ن ونه ؛شودهای  از آ  دیره م ه وز اونه اما است،

آمیز شرایط تغییرژذیری و نیز رفاارهای تبعض ،ناژذیریانعطاف ،شرایط کاری زنا  درباره برای

مریرا  زن   ویهه برایهای آموزش ، بههای ارزیاب  و فرصت، نظامکارک ا  در اساخرام، ترفیگ

برقراری ت اس با دیگرا  و ایجاد ژیونرهای سیاس  مهم در کاار خاود باا مشاک    دلی بهکه 

 ، ص 2922 کجبااف و کااظ  ،شاود ) مااری به آنا  داده های ک شونر، فرصترو م روبه

  ک ارما  محرود هاآ  برای را کار به دسارس  زنا ، درمورد ایکلیشه(  ه چ ین دیرااه 292

 اغلاب سابب ژیوست، نخواه ر کار بازار به و کرد خواه ر ازدواج صرفاً دخارا  که این تصور

 کاه شودم  ه چ ین باعث و شونر برخوردار ریتژایین آموزش  سطوح از دخارا  که شود م

 از بسایاری در زناا  نایجاه در ؛نباشار خااص ایفاهحر کسب برای و هرف  ر هاآ  آموزش

 شاغل  هاایفرصات روازاین ؛هسا ر کار شرایط واجر از مردا  ک ار ماوسط طوربه کشورها،

 شاونر ما رکز خاص  ص ایگ در زنا  که دارد وجود ت ای  این ه چ ین  است محرودتر هاآ 

کارهاای  در زناا  کاه اسات فرضیه این بر مب   تقاضا این  ز  هسا ر ،کار نیروی ماقاض  که

 از طارف کااری چ این قباول  هسا ر شرن ک ارل و دارنر بیشاری مهارت ترجزئ  و تکراری

 اغلاب ایکلیشاه فکااراب ابراین  ؛هاستآ  برای دیگر هایازی ه نبود  دلی به احا الاً نیز زنا 

 سااخاار  ک  ار کاار دریافات از ک ااری ژااداش ماردا  در مقایساه باا زنا  که شودم  سبب

 ارزشا  قضااوت این با ایرد،نظر م  در زنا  برای را ک اری ژرداخت هاینر  که دسا زدها

 بارای ح اایا  باگم اا صارفاً زناا ، از و بسیاری نیسا ر اصل  آورا نا  زنا  که است ه راه

 از زناا  غیبت که دارنر اعاقاد کارفرمایا  از ه چ ین بسیاری  شونرم  محسوم خود خانواده
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 مطالعاات بیشاار اارچاه ؛اسات ماردا  از بی  خانواده، در ولیت آنا ومس دلی به کار، محیط

ر  اادهن اا  نشااا  زنااا  و مااردا  غیباات میااا  را داریامع اا باااره، اخالاااف ایاان در تجرباا 

 مردا  انرازه به امروز زنا ، معاقر است ج سیا  عرالت رویکرد ( 96-92، ص  2922نورزی،)

 در ناه جااری آمار  وجاود باه باعاث کار آماده نیروی این از نکرد  اسافاده و دارنر توانای 

 نشار و اساافاده تاوجه با  صاورت در که طبیع  سرمایه با انسان  سرمایه  شود م جامعه

 و تاوجه با  صاورت در انساان  سارمایه  است مافاوت ب انر، اق ب نخورده دست توانر م

 نااام   ایجااد طاورکل باه و هاابحرا  اجا ااع ، یهایناه جار بروز سبب نشر رفاهاکاربه

ژاردازا  (  نظریاه2، ص  2919 قیاراری و عروجا ، )سجاسا  شاودما  اجا اع  و سیاس 

هاای خاانوادا ، نیاروی غیرهاای مساوولیتهای ج سایا  را ناشا  از مانووکلاسیک نابرابری

هاا از ماردا  و جس   و ج سیا  زنا ، آموزش ع وم  زنا  و ک اربود  سارمایه انساان  آ 

ژردازا  دیارااه ج سایا  دان ر  نظریهها م وضعیت خاص اجا اع  حاکم بر جامعه و سازما 

درنایجه فرصت ک ار برای  به زنا  و« کار خانگ »های موجود، بر اخاصاص در تبیین نابرابری

هاای ژاذیری نقا جامعاه» نظریاه  کیار دارنارأهای اجا ااع  تها در سایر عرصهحضور آ 

ژذیری ج سیت بیا  شود  ژارسونز در زمی ه جامعهژارسونز نیز دیره م  هایهدر نظری« ج سیا 

رار دارد کاه های بیولوژیاک بار ژایاه ایان واقعیات قاها بین ج سک ر که ایره ت ایز نق م 

وجودآورناره تقارم قاوی و محا ا  از ارتبااط ماادر و تولیرمث  و ژرسااری اولیه کودکا ، به

کودک  است و خود، ژریرآورناره ایان فارض اسات کاه ماردی کاه از چ این کارکردهاای 

که علا  و ه کاارا ،  )اح ریدر جهت دیگری تخصه ژیرا ک ر بایربیولوژیک معاف است، 

مثاباه رونار یکرد ف ی یسا  لیبرال، نظریه نوسازی رایج در توساعه را باه  رو(996، ص  2910

خط  رشر اقاصادی ژذیرفت و با به کار برد  این طرز فکر درمورد زنا  معاقر بود کاه زناا  

هاای ایارئولوژیک انر  در ایان دیارااه، ج باهجها  سوم در خارج از رونر توسعه قرار ارفاه

ن زنا  و مردا  و ارزش ناابرابری کاه بار کاار ماردا  و زناا  های نابرابر بیج سیت، فرصت

های مارکسیسا ، بر نق  -رویکرد ف ی یسا  شود، ه گ  نادیره ارفاه شره است اذاشاه م 

زناا  ه یشاه  ،کیار دارد  در ایان دیارااهأال لل  تاقاصادی زنا  و ساخاار طبقات  نابرابر بین

ژیونر آنا  با نوسازی بود که آناا  را تضاعی  و نااتوا   قاًیدقانر و بخش  از رونر توسعه بوده
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دسارسا   کرد های سلطه مردا  از یک سو، و انکاار و محارود  از نظر این دیرااه، نظامکرد

زنا  به م ابگ اقاصادی و مشارکت سیاس  از سوی دیگر، تقسای ات ج سا  کاار بار زناا  را 

افزای  مشاارکت زناا  ب ابراین  ؛(20-9ه  ، ص2921ع بری و حس ونر، است ) کردهتح ی  

روساای  در تولیر کشاورزی، کاه  شکاف بین مشارکت نیروی کار و میزا  اشاغال ماردا  و 

های آموزش  ویهه زنا  روسااای  را از های شغل  و تقویت برنامهزنا  و حفظ برابری فرصت

هاا ع  و اقاصاادی آ اهراف تحلی  ج سیا  زنا  روساای  برای بهبود شرایط زنارا  اجا اا

انررکار در زمی اه بهباود جایگااه های دستهای بانک جهان  تجارت سازما دان ر  ازارشم 

ویهه در م ااطق روسااای  حااک  از آ  اسات کاه مشاارکت زناا  اجا اع  زنا  به-اقاصادی

-برناماههاا در جانبه آ سازی و مشارکت ه هنیاز توان  رهای اقاصادی ژی روساای  در زمی ه

 ( 7، ص  2921)کوشک ، ایروان  و کلاناری،  های توسعه روساای  است

طاور باه های ماعردی برای اسافاده از نیروی انسان  زنا  در ایرا  شک  ارفاه است تلاش

رس  ، برای اولین بار در کشاور زناا  روسااای  از طریاق حضاور در شاوراهای روسااا در 

های کشاور در دوره دوم راساس اطلاعات سازما  دهیاریمریریت روساای  مشارکت کردنر  ب

 702 ،دهیاری دارای مجوز آغاز به کار کردنر که از این باین 02622(، 2912-2926های )سال

  ، ص2912ناهاد، طلب و خانجاان )شادی شودم درصر( با مریریت زنا  اداره  7/0دهیاری )

 7/0ر از اعضای شوراهای اسلام  روساا و درص 0/2(  آمارها حاک  از این است که زنا  296

هاای هاا و دهیااریده ار )ساازما  شاهرداریدرصر از مریرا  محل  را در کشور تشکی  م 

هاای انار، نگارشهای بسیاری که زنا  تاک و  به دسات آوردهرغم موفقیت(  به2922کشور، 

-، ه وز در بسیاری از فره گمریر و رهبر ع وا بههای آنا  توانای  دربارهداوری م ف  و ژی 

(  از 297 ص ، 2922آیر )کجباف و کاظ  ، ها رواج دارد و ایرا  نیز ازج له آنا  به ش ار م 

بار حضاور زناا ، فره اگ  ماؤ رعوام  محیط  و شرایط فره گ   ،مریریت زنا  یهاچال 

 ، ح ایات نشار  از جاناب ه سار،تأها (، وضاعیت 2921ژررسالاری )ع بری و حسا ونر، 

ها، فره گ جامعه، بااور نراشاان توجه  به شایساگ های خود، ب اعا ادی زنا  به توانای ب 

( و عوام  اجا ااع  و فره گا  2910)اح ری که عل  و ه کارا ،  توان  ری زنا  در جامعه

کجبااف و اسات )های روسااای  لاازم دقیق در محیط صورتبهکه ضرورت بررس  آ   است
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در راسااای   هااتوا  بیا  کرد کاه هرکارام از ایان نظریاهاناهای بحث م  در(  2922کاظ  ، 

ها و ابعاد برای جایگاه زنا  در مسائ  اقاصادی و اجا اع  و حا  سیاسا  شاخه از اسافاده

 اسافاده شره است 

 تحقیقهای يافته .3

اهیم های توصیف  و تحلیل  حاص  از ژهوه  خاودر این بخ  از تحقیق به بررس  یافاه

 ژرداخت 

 توصیفی هایيافته. 1. 3

های توصیف  ژرسشا امه نشاا  یافاه ،شرژرسش امه که بین مردم محل  توزیگ  062از میا  

درصار ژاساخ، از  2/02سال با  92-02، افراد بین های سن ژاسخگویا داد که از لحاظ ویها 

درصار، از  2/22با ه ماأه  ازی ، تأه درصر، از لحاظ  02لحاظ تحصیلات، ازی ه دبیرساا  با 

درصر، از لحاظ بررس  وضعیت مسکن، ازی اه مساکن  6/92لحاظ شغ ، ازی ه کشاورزی با 

-بیشارین ژاسخ 9/00نفر با  0تا  0درصر و از لحاظ تعراد خانوار، ازی ه بین  2/19شخص  با 

 دادنر ها را به خود اخاصاص 

هاای ، از لحاظ ویهاا مریرا  محل نفر از  02توصیف   یها هایوه چ ین برای بررس  

دیرلم و بالاتر با درصر ژاسخ، از لحاظ تحصیلات، ازی ه فوق 0/06با  سال 92-02س  ، ازی ه 

 ةدرصر، از لحاظ شاغ ، ازی ا 6/79با  ا مردرا درصر، از لحاظ ج سیت بیشارین ژاسخ  9/21

صر و از لحااظ تعاراد در 1/62، ازی ه مسکن شخص  با لحاظ مسکن ، ازدرصر 222سایر با 

 دادناررا باه خاود اخاصااص  هاژاساخدرصر بیشاارین  2/62نفر با  9تا  0خانوار، ازی ه بین 

  ( 0)جرول 
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 اطلاعات توصیفی پاسخگويان مردم محلی و مديران محلی .2جدول 

 2916ی ژهوه ، هاافاه: یمأخذ
 مديران محلی مردم محلی

مشخصات 

 دهندهپاسخ

بیشترين 

 پاسخگو

داد تع

 دهندهپاسخ
 درصد

مشخصات 

 دهندهپاسخ

بیشترين 

 پاسخگو

تعداد 

 دهندهپاسخ
 درصد

 0/06 29 92-02 سن 2/02 292 92-02 سن

 تحصیلات 06 29 دبیرساا  تحصیلات
دیرلم و فوق

 بالاتر
07 9/21 

 6/79 27 مرد ج س 2/62 026 مرد ج س

 2/20 09 ماأه  تأه  2/22 007 ماأه  تأه 

 222 02 سایر شغ  6/92 209 کشاورز شغ 

 1/62 21 شخص  مسکن 2/19 000 شخص  مسکن

تعراد افراد 

 خانوار
 9/00 222 نفر 0تا  9بین 

تعراد افراد 

 خانوار
 2/62 22 نفر 0تا  9بین 

 

 گرايش زنان به مديريت اجرايی موانع ها برارزيابی اثرات شاخص. 2. 3

ارای  زنا  به مشاارکت در  موانگ را برات  یرأبرای بررس  ای که کرام شاخه بیشارین ت

 ،مشاخه شار  شاراز انحراف معیار و تحلی  واریانس اسافاده  ،مریریت اجرای  داشاه است

نگرش س ا  ماریرا  میاان  و بالاای  باه بالادست )ماغیرهای مردارای  ساخاارهای مریریا  

 رواباط هاایال ضاع  در ژاذیرش چاماغیار ، 01/9 انسیاوارمریریت زنا  در روساا( باا 

 هاایانج ن فکری، ارای  سیاس ، هایوابساگ  نراشان مان رمریریا  ) شرایط فراساخااری

ایجاد م سجم )های اجا اع  و نهادی قوی و نراشان تشک ماغیر  ،96/9 انسیواربا  (اجا اع 

 نراشاانزنا  )ماغیر حساس و عاطف  بود   ،00/9های دوساا  کاری قوی( با واریانس شبکه

توانای  نراشاان در رفاار )و ماغیر اعاقاد به تفکیک ج سیا   60/9 انسیواراقارار مریریا ( با 

باین  درها را بیشارین واریانس ،26/9 انسیواربا مردا  غریبه، خجالا  بود ( با میزا  مواجهه 

 شاراز دیرااه مریرا  محل  مشاخه از طرف دیگر، داشا ر  شره در تحقیق ماغیرهای مطرح

حاک یات ماغیار ، 012/2 انسیوارهای کاری مشابه در محیط روساا با ه ازی ه نراشان تجربهک
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هاای نراشاان تشاک ماغیر ، 909/2 واریانسبا  مخالفت والرین و ه سر(مردسالاری )فره گ 

و  026/2 انسیاوارهای دوساا  کاری قوی باا ایجاد شبکهم سجم )اجا اع  و نهادی قوی و 

، بیشاارین 022/2 واریاانسرفاارهای زناناه( باا ج سیا  )های به ایفای نق م ری علاقه ماغیر

ماغیرهاای ، دهرب ابراین مقایسه بین این دو اروه نشا  م  ا داشا ر؛را در بین ماغیره واریانس

 ( 9ر )جرول ننق  دار    زنا  در مریریت اجرایاونااون  بر سر راه موانگ مشارکا
 

از ديدگاه  زنان روستايی به مشاركت در مديريت اجرايی روستانداشتن يش شناسايی موانع گرا .5 جدول

 و مديران محلی محلی مردم

 2916ی ژهوه ، هاافاه: یمأخذ

 هاشاخص معیارها

 یمحل رانيمد مرم محلی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین واريانس

انحراف 

 معیار
 واريانس

گ 
ره 
و ف
  
 اع
جا
ط ا
حی
گ م
وان
م

 

مان ر حسادت زنا  )اروه   های دروت  

 چش  (و چشم و هم
06/2 222/2 296/2 26/0 22/2 622/2 

های معذوریتمذهب  )-باورهای س ا 

 شرع ، دورازی   اجا اع  از نامحرم(
21/9 227/2 626/2 72/9 227/2 266/2 

مخالفت مردسالاری )حاک یت فره گ 

 والرین و ه سر(
27/9 162/2 102/2 62/9 727/2 909/2 

نگران  از نگرش م ف  اجا اع  به اشاغال 

 زنا  در روساا
22/0 192/2 222/2 60/9 226/2 729/2 

ی
صاد

 اقا
نگ
موا

- 
ل 
ما

 

زنا  در نراشان اساقلال مال  و اقاصادی 

 خانواده
91/9 270/2 222/2 27/9 290/2 610/2 

ژذیری اقاصادی ژایین بود  سطح ریسک

 زنا 
19/0 120/2 107/2 02/9 102/2 220/2 

 700/2 292/2 97/9 207/2 121/2 62/9 آوری مردا اعاقاد به وظیفه نا 

در مقایسه بود  حقوق و مزایای زنا   کم

 مردا با 
62/0 121/2 207/2 22/0 176/2 120/2 

و 
ی 
رد
گ ف
وان
م

ا 
صی
شخ

 

توانای  رفاار )اعاقاد به تفکیک ج سیا  

با مردا  غریبه، ه همواجنراشان در 

 لا  بود (خجا

20/9 166/2 266/9 96/9 219/2 602/2 
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 هاشاخص معیارها

 یمحل رانيمد مرم محلی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین واريانس

انحراف 

 معیار
 واريانس

ژذیری مریریا  ژایین بود  سطح ریسک

 زنا 
21/9 122/2 200/2 09/9 626/2 022/2 

زنا  به ژذیرش مریریت  کمم ری علاقه

 روساای 
06/9 171/2 121/2 92/9 219/2 602/2 

 091/2 669/2 72/9 127/2 172/2 19/9 ژایین بود  اعا اد به نفس

ج سیا  های م ری به ایفای نق علاقه

 رفاارهای زنانه()
70/0 122/2 172/2 72/0 100/2 272/2 

مردانه بود ( بود  )اعاقاد به ج سیا  

 مریریت روساای 
72/9 206/2 227/2 22/9 692/2 022/2 

نراشان زنا  )حساس و عاطف  بود  

 اقارار مریریا (
62/0 129/2 602/9 20/9 269/2 207/2 

های فیزیک  و ها و محرودیتضع 

قررت و اساقامت زنا  )فیزیولوژیک 

 جس  (

22/9 267/2 202/2 11/0 226/2 662/2 

اجا اع  های ها و آسیبنفرت از برچسب

 مان ر اخالاس، ژارت  بازی و   ()
70/9 267/2 202/2 01/9 292/2 220/2 

 722/2 222/2 29/9 610/2 299/2 60/0 نگری(آی رهشغل  )نراشان دورانریش  

های ترس از بازمانرا  انجام مسوولیت

موریت، أدلی  مسافرت، مبهخانواده )

 شرکت در جلسات(

62/9 221/2 622/2 06/9 220/2 712/2 

ن 
زما
سا
و 
ی 
هاد
گ ن
وان
م

 

ه سرداری، زنا  )چ رمسوولیا  بود  

 داری(داری، خانهبچه
21/9 220/2 722/2 70/9 626/2 022/2 

های اجا اع  و نهادی قوی نراشان تشک 

های دوساا  کاری ایجاد شبکهم سجم )و 

 قوی(

06/0 270/2 001/9 16/0 692/2 026/2 

بالادست مردارای  ساخاارهای مریریا  

نگرش س ا  مریرا  میان  و بالای  به )

 مریریت زنا  در روساا(

20/0 292/2 901/9 22/9 122/2 100/2 
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 هاشاخص معیارها

 یمحل رانيمد مرم محلی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین واريانس

انحراف 

 معیار
 واريانس

طل
گ ا
وان
م

ط 
تبا
 ار
 و
ت 
اعا

 

آااه  و معلومات زنا  سطح ژایین بود  

 از نظر اجا اع  و مسائ  جاری روساا
62/0 272/2 200/2 26/9 627/2 022/2 

آااه  و معلومات زنا   سطح ژایین بود 

از نظر عل  ، حرفه ای، تخصص  و 

  اجرای 

02/9 220/2 620/2 00/9 222/2 621/2 

ابه در محیط های کاری مشنراشان تجربه

 روساا
19/9 260/2 720/2 70/9 791/2 012/2 

بحث و شغل  )های ارتباط نراشان مهارت

 مذاکره، رفگ تعارض، اداره جلسات(
22/0 220/2 222/2 79/9 620/2 967/2 

های روابط ضع  در ژذیرش چال 

مان ر نراشان مریریا  )فراساخااری شرایط 

وابساگ  های سیاس ، ارای  فکری، 

 انج ن های اجا اع (

19/0 122/2 969/9 29/9 229/2 662/2 

 

 از میاانگین ماغیرهاا برای بررسا  تفااوت مع ااداری ،دهرنشا  م  0طورکه جرول ه ا 

 هاا مشاخهای از دیرااه مردم و مریرا  محل  بهره ارفاه شره است تا میزا  اه یت آ رتبه

  براسااس ایان اسات برای بررس  این موضو  از آزمو  فریرمن اسافاده شاره ب ابراین شود؛

مواناگ محایط اجا ااع  و فره گا ، معیارهاای از دیرااه مردم و ماریرا  محلا ، در آزمو ، 

در سطح آلفا  موانگ اطلاعات  و ارتباط  و نهادی و سازمان ، فردی و شخصیا  مال ،-اقاصادی

هاای حاصا  از تحلیا  ک ا  ای دادهبررس  میانگین رتبه اداری وجود دارد تفاوت مع  22/2

  م ااطق یامواناگ مشاارکت زناا  روسااای  در ماریریت اجراهای موجود در جهت ظرفیت

فردی و  مال ،-محیط اجا اع  و فره گ ، اقاصادی موانگسطح  بالابود ده ره نشا  ،روساای 

از  بیشارن ونه به میزا   در روسااهای اعات  و ارتباط موانگ اطل و نهادی و سازمان  ،شخصیا 

 ساطح باود ژاایینتوا  دلایا  به ناایج آزمو  فریرمن م  توجهب ابراین با  است؛حر ماوسط 
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از دیرااه مریرا  محل  و ماردم را  روسااها  جرایاموانگ مشارکت زنا  روساای  در مریریت 

 محل  به شرح زیر بیا  کرد:

در روسااااهای محااروده  موانااگ محاایط اجا اااع  و فره گاا غیرهااای در اااروه ما -2

چشا  (، باورهاای مان ر حساادت و چشام و هامزنا  )اروه  های درو ت   ،موردمطالعه

های شارع ، دورازی ا  اجا ااع  از ناامحرم(، حاک یات فره اگ معذوریتمذهب  )-س ا 

اجا ااع  باه اشااغال زناا  در م ف   نگاهمخالفت والرین و ه سر( و نگران  از مردسالاری )

 99/9و ماریرا  محلا   00/9از دیارااه ماردم  مواناگ اینمیانگین سبب شره است که روساا 

 است 

زناا  در  نراشاان اساقلال ماال  و اقاصاادی، مال -موانگ اقاصادیاروه ماغیرهای  در -0

آوری ماردا  و ژذیری اقاصادی زنا ، اعاقاد باه وظیفاه ناا خانواده، ژایین بود  سطح ریسک

 های    سبب شره است تا میانگین شاخهو مردا  در مقایسه بابود  حقوق و مزایای زنا  کم

 وباشار  29/9  محلو از دیرااه مریرا   22/9از دیرااه مردم در حرود  مال -موانگ اقاصادی

 دادنر؛ک ارین مقرار در بین موانگ ژ ج اانه رابه خود اخاصاص 

بسار روان  و شخصیا  زناا   شر تاسع   ،موانگ فردی و شخصیا  در اروه ماغیرهای -9

 ایان ماغیار،قارار ایارد  در  مرنظر  ها در مریریت اجرایدر سکوناگاه و مباحث مشارکت آ 

  موانگ مشارکت زنا  در مریریت اجرایبه قرار ارفت تا  رنظرو م شر مطرح تالاؤبیشارین س

 هاای مهام کا  از شااخهع وا  یبه مشارکا  انگیزهداشان  زیرا  شود؛روساای  بیشار توجه 

اعاقاد به تفکیاک دلی  در م طقه موردمطالعه به ب ابراینست  روسااهازنا  در   یااجر مریریت

ژاایین باود  ساطح  ،با مردا  غریبه، خجالا  بود ( توانای  نراشان در مواجههرفاار )ج سیا  

ژاایین باود   ،ا  به ژذیرش ماریریت روسااای زن کمم ری علاقه، ژذیری مریریا  زنا ریسک

، اعاقااد باه ج سایا  رفاارهای زنانه(ج سیا  )های م ری به ایفای نق علاقه اعا اد به نفس،

نراشان اقارار مریریا (، زنا  )مردانه بود ( مریریت روساای ، حساس و عاطف  بود  بود  )

رت و اساقامت جس  (، نفارت از قرزنا  )های فیزیک  و فیزیولوژیک ها و محرودیتضع 

شاغل  بازی و   (، نراشان دورانریش  مان ر اخالاس، ژارت اجا اع  )های ها و آسیببرچسب

موریات، أدلی  مساافرت، مبهخانواده )های ترس از بازمانرا  انجام مسوولیتنگری( و آی ره)
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و  22/9ترتیاب اه باهاز دیرااه مردم و مریرا  محل  میانگین هر دو دسا ،شرکت در جلسات(

 است  12/0و  29/0  آنها ایو میانگین رتبه 02/9

زناا  چ رمساوولیا  باود   مواردی ازقبیا  موانگ نهادی و سازمان در اروه ماغیرهای  -0

م ساجم هاای اجا ااع  و نهاادی قاوی و داری(، نراشان تشک داری، خانهه سرداری، بچه)

نگارش بالادسات )مردارایا  سااخاارهای ماریریا  های دوساا  کاری قوی( و ایجاد شبکه)

از دیارااه ماردم محلا  و ماریرا   ،س ا  مریرا  میان  و بالای  به مریریت زناا  در روسااا(

را باه خاود اخاصااص  02/9و  90/9ای و میانگین رتبه 92/9و  90/9 میانگینترتیب محل  به

  دادنر

آااه  سطح ژایین بود   مواردی از قبی  ،موانگ اطلاعات  و ارتباط در اروه ماغیرهای  -7

آااه  و معلوماات سطح و معلومات زنا  از نظر اجا اع  و مسائ  جاری روساا، ژایین بود  

های کااری مشاابه در محایط ای، تخصص  و اجرای ، نراشان تجربهزنا  از نظر عل  ، حرفه

ض، اداره جلساات( و بحاث و ماذاکره، رفاگ تعاارشغل  )های ارتباط روساا، نراشان مهارت

های مان ر نراشان وابساگ مریریا  )های روابط فراساخااری شرایط ضع  در ژذیرش چال 

ترتیاب از دیارااه ماردم و ماریرا  محلا  باه ،سیاس ، ارای  فکری، انج ن های اجا اع (

در  ب اابراین نر؛را به خود اخاصاص داد 72/0و  00/9ای رتبه و میانگین 20/9و  01/9میانگین 

که از دیرااه ماردم  افتتوا  ب ری دیرااه مردم و مریرا  محل  م ب ری کل  برای رتبهج گ

، 22/9باا ماال -و مواناگ اقاصاادی 90/9 ایمیاانگین رتباه موانگ نهادی و سازمان  باا ،محل 

از دیرااه ماریرا   ،از سوی دیگر  رتبه را به خود اخاصاص دادنر ک ارینترتیب بیشارین و به

و  02/9 ایمیانگین رتباه ترتیب بابه نهادی و موانگ اطلاعات  و ارتباط -موانگ سازمان  ،ل مح

 ( 0ها را به خود اخاصاص دادنر )جرول ارین رتبهک بیشارین و  72/0
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 نمونه براساس آماره آزمون فريدمن معیارهایای معناداری تفاوت میانگین رتبه .4 جدول

 2916ی ژهوه ، هاافاه: یمأخذ

 ديدگاه مديران محلی ديدگاه مردم محلی

 تعداد معیارها
میانگین 

 عددی

ای میانگین رتبه

 فريدمن
 تعداد

میانگین 

 عددی

ای رتبهمیانگین 

 فريدمن

 07/9 99/9 02 11/0 00/9 062 اجا اع  و فره گ   ،موانگ محیط

 22/0 29/9 02 20/0 22/9 062 مال  -موانگ اقاصادی

 12/0 02/9 02 29/0 22/9 062 ا موانگ فردی و شخصی

 02/9 92/9 02 90/9 90/9 062 موانگ نهادی و سازمان 

 72/0 20/9 02 00/9 01/9 062 موانگ اطلاعات  و ارتباط 

 022/6 101/02 دوکای

 0 0 درجه آزادی

 266/2 222/2 مع اداری مقرار

 

 ر گرايش به مديريت اجرايیها در كاهش انگیزه زنان دارزيابی سهم هر يک از شاخص .5. 3

هاای کاه  انگیزه برها  یراذاری هریک از معیارها و شاخهأدر ادامه برای تعیین سهم ت

تعیاین انساجام درونا  و  بارایییاری اساافاده شار  أتحلی  عامل  ت از روش ،مشارکت زنا 

بهاره  KMOها برای تحلی  عامل  از آزماو  بارتلات و شااخه تشخیه م اسب بود  داده

حاک   KMOدرصر و مقرار م اسب  11داری آزمو  بارتلت در سطح اط ی ا  اارفاه شر  مع 

  (7)جرول  از ه بساگ  و م اسب ماغیرهای مرنظر برای انجام تحلی  عامل  بود
 

 ایرتبه آزمون بارتلت در سطح معناداری .3 جدول

 2916ی ژهوه ، هاافاه: یمأخذ

 مقدار بارتلت KMOمقدار  اهديدگاه شدهتحلیل متغیرهای مجموع
 مقدار

 اداریمعن

 

مج و  موانگ ارای  زنا  روساای  به مشارکت در 

 مریریت اجرای  روساا

 222/2 122/612 716/2 مردم

 222/2 262/796 220/2 مریرا  محل 
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یااک  از یشاارب ویاهه مقارار دارای عاما  ژ ج ر، ؤم هایلفهؤم به توجه با ژهوه  این در

جرول  در  شر روساا اساخراج  راساای مریریت اجرای در   موانگ مشارکت زنا عواما بارای

 از هریاک واریانس درصر نها،آ از هریک مقارار ویهه باا ه راه شرهاساخراج عوام  تعراد ،6

 هار ساهم بیاانگر ویاهه مقارار  است عواما  آمره واریاانس درصر تج ع  فراوان  و عوام 

 و اه یات ده ارهنشاا  باشر، ترآ  بزرگ مقارار هارچاه و سترهاماغی واریانس ک  از عام 

 تبیین دررا  سهم ک ارین ژ جم عاما  و ساهم بیشاارین اول عاما   است عام  آ  بیشار تأ یر

 از درصار 602/70 آمرهدستهب عام ژ ج  ،از دیرااه مردم محل  ،درمج و دار    ماغیرها ک 

 ایان ژا ج عاما ، از دیارااه ماریرا  محلا ک  ار  ه چ این م  تبیین را ماغیرها واریانس ک 

   ک  راز ک  واریانس ماغیرها را تبیین م  درصر 092/62
 

 شده همراه با ارزش ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعی واريانسعوامل استخراج .9جدول 

 2916ی ژهوه ، هاافاه: یمأخذ
 ديدگاه مديران محلی ديدگاه مردم 

 اهعامل رديف

 مجموع مجذور بارهای استخراجی مجموع مجذور بارهای استخراجی

 مقدار ويژه
درصد 

 واريانس

درصد واريانس 

 تجمعی
 مقدار ويژه

درصد 

 واريانس

درصد واريانس 

 تجمعی

 620/29 620/29 772/9 222/26 222/26 072/0 عام  اول 2

 921/06 220/20 929/9 202/02 261/22 772/2 عام  دوم 0

 020/92 920/20 022/9 226/96 291/1 969/2 م  سومعا 9

0 
عام  

 چهارم
221/2 117/2 222/00 110/0 721/22 020/72 

 029/62 072/22 222/0 602/70 271/2 226/2 عام  ژ جم 7

 

 هاچرخش عامل .4. 3

  بعار از ه اساتدر ژهوه  حاضر برای چرخ  عاامل  از روش ری ااکس اساافاده شار

  شونرساون  مشخه م  صورتبههسا ر، مربوط یرهای  که به هر عام  ، ماغمرحله چرخ 

هریاک از  ،2  در جارول اقارام شار  هااذاری هرکرام از عام ، به نامژس از ژردازش ماغیرها
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ه شارها ذکر های ژوشان ره آ آ  عام  ه راه با بار عامل  و اویه به عوام  و ماغیرهای مربوط

 است 

 دی و شخصیتیموانع فرعامل اول: 

ژاذیری ماریریا  بود  ساطح ریساکژایینچو    ماغیرهای ،2با توجه به محاوای جرول 

مرداناه باود  )اعاقااد باه ج سایا   ،م ری ژایین زنا  به ژذیرش مریریت روساای علاقه ،زنا 

قاررت و زناا  )های فیزیک  و فیزیولوژیاک ها و محرودیتضع  بود ( مریریت روساای ،

دلیا  مساافرت، باهخاانواده )هاای و ترس از بازمانارا  انجاام مساوولیت  (اساقامت جس 

 توانای  نراشان در مواجهاهرفاار )موریت، شرکت در جلسات( و اعاقاد به تفکیک ج سیا  أم

  باار عاامل  ایان انرارفاهدر سطح روسااها در عام  اول قرار  با مردا  غریبه، خجالا  بود (

دارنار  از طرفا   زیاادیین ماغیرها با این عام  ه بساگ  مثبات و دهر که اماغیرها نشا  م 

 222/26های دیگر بیشاار اسات و بای  از است که از بقیه عام  072/0مقرار ویهه این عام  

 توا  اظهار کرد کاه باین ماغیرهاای عواما م  ب ابراین ؛ک راز ک  واریانس را تبیین م  درصر

 مواناگ ه بسااگ  قاوی وجاود دارد و برآی ار آ  در در ایان ااروه موانگ فردی و شخصیا 

 ملاحظه کرد  اتوا  آشکارروسااها را م   مشارکت زنا  در مریریت اجرای

 موانع محیط اجتماعی و فرهنگیعامل دوم: 

مان ار حساادت و زناا  )اروها  های درو ت  ماغیرهای قرارارفاه در این عام  شام  

های شارع ، دورازی ا  اجا ااع  از معذوریتب  )مذه-چش  (، باورهای س ا چشم و هم

طورکه ملاحظه   ه ا است مخالفت والرین و ه سر(مردسالاری )نامحرم( و حاک یت فره گ 

ماغیر است و ت ام  ماغیرها با عاما  دوم  627/2تا  220/2، بار عامل  این ماغیرها بین شودم 

 ایان عاما  ده ره باا مقارار ویاهه شکی ه بساگ  مثبت دارنر  با توجه به اه یت ماغیرهای ت

 اغیرهای این عام ،ک ر  مدرصر از واریانس ک  را تبیین م  261/22مج و  رد است و 772/2

  ری درؤتوانر نق  مایرد که م طیف  از عوام  موانگ محیط اجا اع  و فره گ  را در بر م 

 ر یا  داشاه باشیروساا  موانگ مشارکت زنا  در مریریت اجرای
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 موانع نهادی و سازمانیعامل سوم: 

-داری، خاناهه سارداری، بچاهزناا  )چ ر مسوولیا  باود  مان ر   در این عام  ماغیرهای

های دوسااا  کااری ایجاد شبکهم سجم )های اجا اع  و نهادی قوی و داری(، نراشان تشک 

  و بالاای  باه نگارش سا ا  ماریرا  میاانبالادست )قوی( و مردارای  ساخاارهای مریریا  

و اسات  969/2ایان عاما   ایرنر  مقرار ویاههدر این عام  جای م  مریریت زنا  در روساا(

چ رمساوولیا  که بین ماغیر طوریبه ؛ک ردرصر از واریانس ک  را تبیین م  291/1، درمج و 

م فا  با دیگار ماغیرهاا در ایان تحقیاق رابطاه  داری(داری، خانهه سرداری، بچهزنا  )بود  

های ن موانگ نهادی و سازمان  در روسااهای موردمطالعه نیازم ر توجه ارکا یب ابرا ؛وجود دارد

های نهادی و سازمان  در روساااها فاراهم سازی اروهزمی ه را برای بسار تاانر دولا  و نهادی

 ک  ر 

 موانع اطلاعاتی و ارتباطیعامل چهارم: 

 117/2، درمج او  کاه است درصر 221/2قرار ویهه ماغیرهای مربوط به عام  چهارم با م

آااه  و معلومات  سطح ژایین بود  مان ر  یدهر  ماغیرهادرصر از ک  واریانس را تشکی  م 

بحاث و شاغل  )هاای ارتبااط زنا  از نظر اجا اع  و مسائ  جاری روساا، نراشاان مهاارت

ی روابط فراساخااری شرایط هامذاکره، رفگ تعارض، اداره جلسات(، ضع  در ژذیرش چال 

هاای اجا ااع ( و ژاایین های سیاس ، ارای  فکری، انج نمان ر نراشان وابساگ مریریا  )

در روساااها  ای، تخصصا  و اجرایا آااه  و معلومات زنا  از نظر عل  ، حرفه سطح بود 

وده روساااهای محارسازنر  با دقات در ایان ماغیرهاا خاواهیم یافات کاه عام  چهارم را م 

ای و تخصصا  و موردمطالعه، نیازم ر افزای  آااه  و معلومات زنا  از نظار عل ا ، حرفاه

از نظار  ی ماذکورهاا  ع اره شااخههساا ر در کانو  خانواده و مریریت روساااها  اجرای

انر، وضعیا  نام اسب داشاهسایر ماغیرها از دیرااه جامعه آماری  در مقایسه با ای رتبهمیانگین 

را به خود اخاصااص  762/2تا  620/2 نیبانر و بار عامل  انسجام و ه بساگ  بوده یدارا اما

 انر داده
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 مالی-موانع اقتصادیعامل پنج: 

زنا  در خانواده، اعاقاد به  نراشان اساقلال مال  و اقاصادی ،ماغیرهای مرنظر در این عام 

عام  ژ جم را تشاکی   ی زنا ژذیری اقاصادژایین بود  سطح ریسکآوری مردا  و وظیفه نا 

و ت اام  ماغیرهاای باا عاما   است 722/2 تا 602/2بار عامل  این ماغیرها  ب ابراین ؛ده رم 

 -، نام مواناگ اقاصاادیده رهژ جم ه بساگ  مثبت دارنر  با توجه به اه یت ماغیرهای تشکی 

 271/2مج وعاه  ه دراست کا، 226/2مقرار ویهه آ   ه است شرمال  برای این عام  اناخام 

از طرف دیگر، از تحلی  عامل  بارای بررسا  دیارااه  ک ر از واریانس ک  را تبیین م  درصر

روساااها   زناا  در ماریریت اجرایانراشاان تاا مواناگ مشاارکت  شرمریرا  محل  اسافاده 

  و باوا  آ  را با دیرااه مردم محل  مقایسه کرد تا ناایج بهار مشخه و ن ایاا شودمشخه 

 .شرعام  مشخه و تجزیه و تحلی   ژ جب ابراین از دیرااه مریرا  محل   ؛شود
 موانع محیط اجتماعی و فرهنگیعامل اول: 

مان ار حساادت و چشام و زناا  )اروها  هاای درو تا   ماغیرهای این عاما  شاام 

های شرع ، دورازی   اجا ااع  از ناامحرم(، معذوریتمذهب  )-چش  (، باورهای س ا هم

مخالفت والرین و ه سر(، نگران  از نگرش م ف  اجا ااع  باه مردسالاری )اک یت فره گ ح

دهر که این ماغیرها با ایان عاما    بار عامل  این ماغیرها نشا  م اشاغال زنا  در روساا است

هاای دیگار ( کاه از بقیاه عاما 772/9دارنر  مقرار ویهه این عام  ) زیادیه بساگ  مثبت و 

توا  ک ر  از مباحث مذکور م از ک  واریانس را تبیین م  درصر 620/29بی  از  ،بیشار است

از دیارااه ماریرا  محلا   موانگ محیط اجا اع  و فره گا  که ماغیرهای عوام  کرداسا ااج 

  یازناا  در ماریریت اجرا نراشاان به دیرااه مردم محل  بیشاارین مواناگ مشاارکت سبتن

 ت روسااها را به دنبال داشاه اس

 موانع فردی و شخصیتیعامل دوم: 

 ایان  اسات 929/9 آ  ویهه مقرار وبوده  واریانس ک از  درصر 220/20 حرود عام  این

زنا  به ژاذیرش ماریریت روسااای ،  کمم ری علاقه) ماغیرش   بارا  زیادی ه بساگ  عام 

های فیزیکا   ها و محرودیتمردانه بود ( مریریت روساای ، ضع بود  )اعاقاد به ج سیا  
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قررت و اساقامت جس  (، ژایین بود  سطح ریساک ژاذیری ماریریا  زنا  )و فیزیولوژیک 

موریت، شرکت در أدلی  مسافرت، مبهخانواده )های ترس از بازمانرا  انجام مسوولیتزنا  و 

 کامم اری علاقه ماغیر به عام  این ه بساگ  یشارینب ،1 جرول طبق دهر نشا  م  جلسات(

یک  از دلای  اصال  مواناگ  و است 669/2 با است که برابر به ژذیرش مریریت روساای زنا  

روساااها در محاروده موردمطالعاه   فردی و شخصیا  در مشارکت زنا  در ماریریت اجرایا

  است

 موانع نهادی و سازمانیعامل سوم: 

س اسات  کا  واریاان از درصار 920/20و درمج و  بوده  022/9این عام  با مقرار ویهه 

داری(، داری، خاناهه سارداری، بچاهزناا  )چ رمساوولیا  باود  شاام  ماغیرهای این عام  

های دوساا  کاری قوی( و ایجاد شبکهم سجم )نراشان تشک  های اجا اع  و نهادی قوی و 

نگرش س ا  مریرا  میان  و بالای  به مریریت زناا  بالادست )مردارای  ساخاارهای مریریا  

 نشاا کاه قارار ارفااه اسات  -772/2تاا  622/2است  بار عامل  این ماغیرها بین  در روساا(

داری( و نراشاان داری، خاناهه سرداری، بچهزنا  )بین ماغیرهای چ رمسوولیا  بود  دهر م 

هاای دوسااا  کااری قاوی( رابطاه ایجاد شبکهم سجم )های اجا اع  و نهادی قوی و تشک 

نگارش سا ا  ماریرا  بالادست )مردارای  ساخاارهای مریریا   یهاماغیردر اما  ،مثبت است

  استرابطه م ف  این میان  و بالای  به مریریت زنا  در روساا( 

 موانع اطلاعاتی و ارتباطیعامل چهارم: 

آااه  و معلوماات زناا  از نظار اجا ااع  و    سطحژایین بود ماغیرهای این عام  شام 

بحث و ماذاکره، رفاگ تعاارض، اداره شغل  )های ارتباط مسائ  جاری روساا، نراشان مهارت

مان ار نراشاان ماریریا  )های روابط فراساخااری شرایط جلسات(، ضع  در ژذیرش چال 

آاااه  و ساطح باود  ، ژاایین(هاای اجا ااع های سیاس ، ارای  فکری، انج انوابساگ 

عامل  این ماغیرها نشاا   بار ای، تخصص  و اجرای  است معلومات زنا  از نظر عل  ، حرفه

 110/0برابار باا   مقرار ویاهه ایان عاما  قوی بین آنها وجود دارده بساگ  مثبت و  ،دهرم 

 ک ر از ک  واریانس را تبیین م  درصر 721/22است و 
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 مالی-موانع اقتصادیعامل پنجم: 

  در زناا نراشاان اسااقلال ماال  و اقاصاادی در ایان عاما  شاام  شرهماغیرهای اسافاده

 ژاذیری اقاصاادی زناا آوری مردا  و ژایین بود  ساطح ریساکخانواده، اعاقاد به وظیفه نا 

و درمج او  باوده  222/0دهار  مقارار ویاهه ایان عاما  تشکی  م  را عام  ژ جم هسا ر که

 711/2 تاا 260/2ک ر  بار عاامل  ایان ماغیرهاا از درصر از ک  واریانس را تبیین م  072/22

باا مقایساه باین دو   ساگ  قوی بین ماغیرها در این عام  را به وجود آورده استاست و ه ب

 بین ماردم و ماریرا  روسااای  در راه مواناگ یتفاوت زیاد، ناایج دلی  عامل  نشا  داد ه،ارو

مواناگ مشاارکا  زناا  باه هام  نگرش زنا  به مشارکت مریریا  اجرای وجود نرارد و تقریباً

  انرکنزدی
 

 يافته از ديدگاهآمده از ماتريس چرخشدستمتغیرهای هر يک از عوامل و میزان بارهای عاملی به .7جدول 

 مردم و مديران محلی

 2916ی ژهوه ، هاافاه: یمأخذ

 متغیرها عامل ها
ديدگاه 

 مردم

ديدگاه 

 مديران

ا 
صی
شخ
و 
ی 
رد
گ ف
وان
م

 
 276/2 610/2 ژذیری مریریا  زنا ژایین بود  سطح ریسک

 709/2 692/2 زنا  به ژذیرش مریریت روساای  کمم ری  علاقه

 722/2 672/2 مردانه بود ( مریریت روساای بود  )اعاقاد به ج سیا  
 669/2 722/2 قررت و اساقامت جس  (زنا  )های فیزیک  و فیزیولوژیک ها و محرودیتضع 

موریت، شرکت أت، مدلی  مسافربهخانواده )های ترس از بازمانرا  انجام مسوولیت

 در جلسات(
722/2 679/2 

با مردا  غریبه، خجالا  ه همواجنراشان در توانای  رفاار )اعاقاد به تفکیک ج سیا  

 بود (
722/2 722/2 

ط 
حی
گ م
وان
م

و 
  
 اع
جا
ا

گ 
ره 
ف

 

 720/2 220/2 چش  (مان ر حسادت و چشم و همزنا  )اروه  های درو ت  
 722/2 622/2 های شرع ، دورازی   اجا اع  از نامحرم(ذوریتمعمذهب  )-باورهای س ا 

 762/2 627/2 مخالفت والرین و ه سر(مردسالاری )حاک یت فره گ 

و 
ی 
هاد
گ ن
وان
م

ن 
زما
سا

 

 720/2 -616/2 داری(داری، خانهه سرداری، بچهزنا  )چ رمسوولیا  بود  

های دوساا  اد شبکهایجم سجم )های اجا اع  و نهادی قوی و نراشان تشک 

 کاری قوی(
702/2 622/2 
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 متغیرها عامل ها
ديدگاه 

 مردم

ديدگاه 

 مديران

نگرش س ا  مریرا  میان  و بالای  به بالادست )مردارای  ساخاارهای مریریا  

 مریریت زنا  در روساا(
762/2 772/2- 

ط 
تبا
 ار
 و
ت 
اعا
طل
گ ا
وان
م

 

 722/2 620/2 آااه  و معلومات زنا  از نظر اجا اع  و مسائ  جاری روساا سطح ژایین بود 

 220/2 762/2 بحث و مذاکره، رفگ تعارض، اداره جلسات(شغل  )های ارتباط نراشان مهارت
مان ر نراشان مریریا  )های روابط فراساخااری شرایط ضع  در ژذیرش چال 

 های اجا اع (های سیاس ، ارای  فکری، انج نوابساگ 
670/2 720/2 

ای، تخصص  و ظر عل  ، حرفهآااه  و معلومات زنا  از ن سطح ژایین بود 

 اجرای 
762/2 729/2 

ی
صاد

 اقا
نگ
موا

- 

ل 
ما

 

 260/2 722/2 زنا  در خانوادهنراشان اساقلال مال  و اقاصادی 

 711/2 602/2 آوری مردا اعاقاد به وظیفه نا 
 220/2 620/2 ژذیری اقاصادی زنا ژایین بود  سطح ریسک

 

 موانع گرايش زنان به مديريت اجرايی درباره . مقايسه ديدگاه زنان و مردان3. 3

مواناگ اارای  زناا  روسااای  باه برای بررس  مقایسه دیرااه زنا  و مردا  در رابطه باا 

از آزمو  ت  دو ن ونه مساق  اسافاده شر  ناایج آزماو   مشارکت در مریریت اجرای  روسااها

ارائاه مردا  از نظر مواناگ مشاارکا  ت  با دو اروه مساق  در ارتباط با تفاوت دیرااه زنا  و 

 Sig در مواردی کاه داری آزمو  لو اسطح مع  ،جرولاین   با توجه به (2)جرول  است شره

نباود ها و در سایر موارد آزمو  ت  با فرض آزمو  ت  با فرض برابری واریانسباشر،  0.05<

نهاادی و  ورد معیارهاایدرما ،شاودطورکاه مشااهره م ایرد  ه ا برابری واریانس انجام م 

 بقیاهبراباری واریاانس در نظار ارفااه شاره و بارای نباود فارض  مال -اقاصادی و سازمان 

فارض براباری  اطلاعاات  و ارتبااط موانگ اجا اع  و فره گ ،  معیارهای فردی و شخصیا ،

 واریانس در نظر ارفاه شره است 
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 در رابطه با موانع مشاركتی در مديريتی اجرايینتايج مقايسه میانگین ديدگاه زنان و مردان  .8جدول 

 2916ی ژهوه ، هاافاه: یمأخذ

 میانگین جنسیت معیارها

 هاآزمون تی برای برابری میانگین آزمون لون

 fآماره 
سطح 

 معناداری
 tآماره 

درجه 

 آزادی

 مقدار

 معناداری

موانگ فردی و 

 شخصیا 

 06/9 مرد
22/2 211/2 23290 00 216/2 

22/9 ز   

موانگ محیط اجا اع  

 و فره گ 

 17/0 مرد
202/9 217/2 262/2- 00 212/2 

02/9 ز   

موانگ نهادی و 

 سازمان 

 01/9 مرد
026/2 002/2 900/2 292/26 212/2 

 20/9 ز 

موانگ اطلاعات  و 

 ارتباط 

 79/9 مرد
022/2 010/2 020/0 00 202/2 

 29/9 ز 

 مال -صادیموانگ اقا
 20/9 مرد

200/7 207/2 221/2 762/20 262/2 
 20/9 ز 

 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 9

  ت ها از موضوعات و اهراف اساس ، نهاز م ابگ انسان ی  ن ع وا بهتوجه به مشارکت زنا  

راف اها تحقق رود، بلکه ابزاری مؤ ر در در هر کشور به ش ار م اقاصادی و  اجا اع توسعه

 هاای درجاهاز شاخه یک  روینازا ؛شود محسوم م یزن یرار و مریریت روساای ژا توسعه

است که زنا  در آ  کشور   و نقش یزا  ت و  مشارکتکشور، م یک توسعه مریریت روساای 

زناا  روسااای  باه مشاارکت در ماریریت  موانگ اارای  ،  ازآنجاکه هرف این ژهوه دارنر

بررس  این موضو  از آزمو  های  برای بود،سااهای محروده موردمطالعه در رو اجرای  روساا

بارای بررسا   ب اابراین ؛ای مساق ( اسافاده شردون ونه tتحلی  عامل  و  ،فریرمن) یناژارمار

تاا مشاخه شاود کاه  شارنردو سطح مردم و مریرا  محل  س ج  و ارزیاب   ،این موضو 

زناا  روسااای  باه مشاارکت در ماریریت اجرایا   ارای  موانگ موجب ماغیرهایک از کرام

 روساای  در محروده موردمطالعه شره است 
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 روسااای  را  مواناگ مشاارکت زناا  در ماریریت اجرایا، فریرمن نشاا  داد ناایج آزمو 

 ،فاردی و شخصایا  ،مال  -اقاصادی ،موانگ محیط اجا اع  و فره گ اروه )به ژ ج  توا م 

کاه از دیارااه ماردم محلا  طوریبه ؛ب ری کرد( دساهاعات  و ارتباط اطل و نهادی و سازمان 

ای باا میاانگین رتباه ماال -موانگ اقاصاادیو  90/9ای با میانگین رتبه موانگ نهادی و سازمان 

  از طارف دیگار، دیارااه ماریرا  بیشارین و ک ارین عل  را به خود اخاصاص دادنار، 20/0

و مواناگ  02/9ای باا میاانگین رتباه نهاادی و ساازمان  یهااموانگ شااخه ،محل  نشا  داد

بیشارین و ک ارین عل  را باه خاود ، 72/0 ایبا میانگین رتبه اطلاعات  و ارتباط  هایشاخه

 نر داخاصاص دا

مواناگ فاردی و هاای عاما  ،از دیرااه ماردم محلا ، ناایج آزمو  تحلی  عامل  نشا  داد

مواناگ  ،772/2مقارار ویاهه  محایط اجا ااع  و فره گا موانگ  ،072/0مقرار ویهه  شخصیا 

مواناگ و  221/2مقارار ویاهه  موانگ اطلاعات  و ارتبااط  ،969/2مقرار ویهه  نهادی و سازمان 

مواناگ از دیرااه مریرا  محلا ، ر  را به خود اخاصاص دادن 226/2مقرار ویهه  مال -اقاصادی

 ،929/9مقارار ویاهه  نگ فردی و شخصایا موا ،772/9مقرار ویهه  محیط اجا اع  و فره گ 

موانااگ و  110/0مقاارار ویااهه  موانااگ اطلاعااات  و ارتباااط  ،022/0سااازمان  موانااگ نهااادی و 

 را به خود احاصاص دادنر   222/0مقرار ویهه  مال -اقاصادی

مواناگ برای  داد،ای مساق  نشا  دو ن ونه t برای مقایسه بین دو اروه مردا  و زنا  آزمو 

برابری واریاانس نبود مال  فرض -اقاصادیه چ ین ا اع  و فره گ ، نهادی و سازمان  و اج

در نظر ارفاه شر و برای معیارهای فردی و شخصایا ، اطلاعاات  و ارتبااط  فارض براباری 

میانگین مردا  بیشاار از میاانگین زناا  اسات و  دهر،که نشا  م واریانس در نظر ارفاه شر 

تاوا  ژیشا هادهای نهاای  این اساس م بر ؛مردا  بیشار از زنا  است موانگ مشارکت از سوی

 :زیر ارائه کردصورت بهطالعه ماز مطالعه حاضر را در روسااهای محروده موردحاص  

نهاا در آمشارکت  یسازی در راساافراهم کرد  بسار توجه مردم محل  به نق  زنا  و  2

  ؛مریریت اجرای

هاا را وانگ مشارکا  زنا  از سوی مردا  که بیشارین میانگینتلاش در جهت برداشان م  0

 ؛به خود اخاصاص دادنر
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و موانگ محایط اجا ااع  و فره گا  کاه بیشاار  موانگ فردی و شخصیا از بین برد    9

 نر  موانگ را از سوی دو اروه مردم و مریرا  به خود اخاصاص داد

 كتابنامه

(  موانگ دسایاب  زنا  به ژسست های 2910) .جور، طجامو ، ر  .اح ری که عل ، ر ، بهبودی، م  2

  نشریه ز  در توسعه و سیاست، ای کیف  در شهر ب ررعباسمریریا  از دیرااه مریرا  ز ، مطالعه
22(9) ،01-99  

 ی روساا  اجا اع یاقاصاد یهامشارکت زنا  در تشک   چگونگ  (2927)    ی،حامر شرفا  0

  222-207(، 027)02706 ،هادج ماه امه  اساا  الساا 

مج وعاه مقالات ها در بهبود موفقیت زناا  در فرای ار توساعه  در (  نق  تعاون 2920آاه ، ح  )  9
 یزد: دانشگاه یزد   (،60-7)صه   م اخب ک فرانس تعاو ، اشااغال و توساعه

موزش و ژرورش (  بررس  نگرش کارک ا  سازما  آ2922کجبا، م  م ، کاظ  ، م  س  )آنرره م   0

، مجله مطالعات زنا شهر اصفها  به مریریت زنا  و موانگ ارتقای زنا  به جای ااه های مریریا   

6(9 ،)202-299  

(  م اسبات ج سیا  در فضاهای روساای  و تأ یر آ  بر مشارکت 2921خان ، ف ، و چوبچیا ، ش  )  7

دهساا  هول  شهرساا  ژاوه   زنا ، مطالعه مقایسه ای دهساا  مریرا  شهرساا  ل گرود و

  292-260(، 2)9، های روساای ژهوه 

ماه امه (  مشارکت زنا  و توسعه ژایرار روساای   2912خسروی ژور، م ، و فروشان ،    )  6
   299-77، 62، اجا اع  کار و جامعه

ه اقاصادی مؤ ر بر بیگانگ  زنا  )مطالع -بررس  عوام  اجا اع    (2926)  واجه نوری، مخ  2

 کارش اس  ارشر جامعه ش اس ، دانشگاه شیراز ژایا  نامه   شیراز رموردی زنا  شه

از ع لکرد  ییا روساا یا  ریرضا ی در تحل یا ج س یکردرو(  2912)  ف ی،و سور  ،دادور، ف  2

 (،52)11،یرا ا یای انج ن جغراف "شهرساا  کوهرشت(   بخ  کونان یمریرا  محل  )مطالعه مورد

222-206  

روساای  شهرساا   بررس  نق  زناا  در فعالیااهاای اقاصاادی م ااطق ( 2926  )ولرور عرب ، حرس  1

  دانشگاه شهیر باه ر کرما  ش اس ، دانشکره ادبیاات، نامه کارش اس  ارشر جامعه ژایا   رامسر
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ی  در (  بررس  نق  زنا  روساا2910) روشن نیا، د ، خادم ، ر ، کردی، ل ، و صلح  فام اص ، ژ   22

-212،20، مجله کار و جامعهاجا اع ، اقاصادی،  مطالعات توسعه و موانگ و محرودیت های آنا ،

12  

(  نق  مریریت در توسعه ژایرار شهری  2912 ، مرادی، س ، رومیان ، م ، و تی وری، ا  )رومیان ، ا  22

   اصفها ،وهانموسسه آموزش عالی دانش پژ، دومین ک فرانس مل  توسعه ژایرار و ع را  شهری

1-2  

ص عا ،  جامعه به اذر در روساای  زنا  مشارکت فرای ر تحولات ( 2926س  ) مبارکه، رئیس   20

  کشاورزی وزارت ،تهرا  چهارم ازارش  2022 کشاورزی مشارکت، زنا ، ارده ای 

  90-97، 00،مجله کار و جامعه(  بهراشت روان  در محیط کار  2926ساعا  چ ، م  )  29

 ی   درزنا  روساا یاتوسعه یازهاین یب رتیاولو ( 2919)     ،عروج و   ا ،حی، راریق  سجاس  20

 (  مشهر: دانشگاه فروس  مشهر  22-27)صه   ی روساا راریتوسعه ژا ز  و  مل  یه ا نیاول

  06-01 ،02ماه علوم اجا اع ،  کاام (  جامعه ش اس  ج سیت 2922سفیری،   ، و ای انیا ، س  )  27

(  نگرش روسااییا  به توانای  های زنا  در مریریت 2912، ژ ، و خانجان  نهاد، ل  )شادی طلب  26

های ژهوه اجرای  روساا، مطالعه موردی، روسااهای ژلاکله و بالاژاژکیاده شهرساا  ل گرود  
  297-262(، 0)9روساای ، 

ر میزا  (  بررس  تا یرات تبعیض ج سیا  ب2911)  ش، ش ، و صاحب ، خوم صادقلو، ط ،  22

م طقه مورد مطالعه: دهساا  های ال کا  و رادکا  شهرساا  ) ی روساامشارکت ژذیری زنا  

  09-79 (،2)22، توسعه و سیاست ز چ ارا (، 
 روساای   ژایرار توسعه در زنا  واجا اع  اقاصادی توان  رسازی نق   (2922صفری شال ، ر  )  22

 جهاد وزارت مردم  مشارکت و ترویج معاونت ،عشایر و روساای  زنا  خرد اعابارات ه ای 

 کشاورزی 

(  عوام  فره گ  و اجا اع  مرتبط با میزا  مشارکت زنا  روساای  در امور 2922صفری شال ، ر  )  21

مجله ز  در توسعه و مطالعه موردی زنا  روساای  اساا  زنجا (  )  اجا اعو مسائ  خانوادا  و 
  292-271(، 2)6، سیاست

 در س قر و کلیای  شهرساا  روساای  زنا  مشارکت تحلی  ( 2922ل  ) عامریا ، ب   و ا ، بیگ ، عل   02

 اولین مقالات مج وعهدر  روساای (  ژایرار توسعه در )راهبردی ترویج  های آموزش  برنامه
  اهواز: دانشگاه اهواز  ( 902 – 970  )صهایرا   در ژایرار توسعه کشاورزی و مریریت مل  ه ای 
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(  رابطه فره گ ژرر سالاری و مشارکت سازما  یافاه زنا  در 2921  )ا ری، م ، و حس ونر،ع ب  02

فصل امه روساا مریریت روساای ، مطالعه موردی زنا  روساای  دهساا  فیروزآباد در اساا  لرساا   
  292-279(، 2)29، و توسعه

اقاصادی  -اجا اع  ر مشاارکتتبیین عواما  اجا ااع  و فره گا  ماؤ ر با(  2922  )غفاری، غ  00
روسااای  در ایارا : مطالعاه ماوردی  ع وا  مکاانیزم  بارای توساعهسازما  یافااه روساااییا  به
 تهرا  دانشگاه تهرا ،  م اشرنشره(  ش اس جامعه رسااله دکااری) روساااهای شاهر کاشاا 

(  بررس  و ارزیاب  ع لکرد مریرا  2912سلی ا ، م ، صادق ، ح ، مرادی، م ، و کاووس ، غ  )فال  09

  29-17 (،2)2ریزی روساای ، مجله ژهوه  و برنامهمحل  در فرای ر مریریت و توسعة روساای   
سازی زنا  برای مشارکت در توان  ار(  2920، ز  )و فرخا  راساااب   ،، یزدخواسا ، م کااب ، م  00

  7-92(، 9)2 ،فصل امه ژهوه  زناا   توسعه

(  عوام  مو ر بر بهبود مشارکت زنا  در ص روق 2921)   ف ، ایروان ، ه ، و کلاناری،  کوشک ،  07

-09(، 2)20فصل امه روساا و توسعه، های اعابارت خرد روساای ، مطالعه موردی اساا  کرمانشاه  

27  

زنا  اقاصادی  بررسا  مشاارکت(  2920)، م  و خواجاه ناوری  ،، جهاانگیری، ج زاده،  هساای ل  06

  200-207(، 9)6ش اسا  ایارا ،  جامعاه ( مطالعه موردی اساا  فارس)روساای  

(  زنا  در عرصه مریریت روساای  ایرا ، فرصاها و تهریرها  2912مالک ، ر ، و شوکا  آمقان ، م  )  02

 ، دانشگاه فردوس  مشهر ه ای  مل  جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روساای 

های (  بررس  عوام  مو ر بر حضور زنا  روساائ  در فعالیت2926، ک  )میرزای ، م ، و شهیری  02

نشریه  آموزش  و ترویج  کشاورزی، مطالعه موردی: شهرساا  های بافت و زرنر اساا  کرما  
  2-22(، 0و 9)0، توسعه و بهره وری

روساای  در  (  واکاوری موانگ مشارکت زنا 2921آبادی، و ، و ش س،    )زاده،    ا ، عل میرک  01

  202-267(، 0)29، فصل امه روساا و توسعهبرنامه های آموزش  و ترویج   

 )چاپ اول(  کار زنا  نیروی عرضه و مشارکت نر  بر عال  تحصیلات تأ یر ( 2922ل  ) نوروزی،  92

 عال    آموزش ریزیبرنامه و ژهوه  تهرا : مؤسسه
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