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 چکیده:
است که در رابطه با موقعیت جغرافیایی و محیطيی،   آسیب پذیری شرایطی

های فرهنگی، انسان را در برابر خطرات  نیروهای اجتماعی، نهادها و ارزش

 سازد.  دفاع می متعدد طبیعی و اجتماعی حساس، ضعیف و بی

پذیرتری در جامعه  حاکی از آن است که زنان دارای موقعیت آسیب شواهد

تحقیق حاضر عبارت از بررسی، تجزیيه و   باشند. هدف اصلی روستایی می

 باشد. تحلیل  موقعیت آسیب پذیری زنان روستایی، عوامل و عواقب آن می

ای فومنات در گیالن ناحیه مورد مطالعه تحقیيق را   نواحی روستایی کوهپایه

های تحقیق از طریيق مشياهده، تکمیيل پرسشينامه در      دهد. داده تشکیل می

 رخی اسناد در دسترس جمع آوری شده است.  روستاهای منتخب نمونه و ب

های تحقیق بر اساس آمار توصیفی، استنباطی، روابط کمی بین متغرهيا   داده

آزمون ویلکاکسون، روش لیکرت( مورد تجزیه و تحلیيل قيرار    ،T)آزمون 

 گرفته است.

سياکنان ناحیيه ميورد مطالعيه در معيرا انيواع        کيه  دهيد  نتیجه نشان ميی 

آميوزش   جمعیيت تمياعی و اقتايادی قيرار دارنيد.     های محیطی، اج آسیب

با بالیيای   تواند خود را با های حفاظتی نمی ندیده، فاقد مهارت و فاقد بنیان

های اجتماعی و اقتاادی مبيد    ، بلکه آن را به آسیب سازگار نمایدطبیعی 

پذیری اجتمياعی و اقتايادی     زنان آسیبسازد. در این اکولوژی سیاسی  می

 کنند. تری را تجربه میبه مراتب باال

 

ای، زنان روستایی،  پذیری، روستاهای کوهپایه آسیب :کلیدواژگان

 .اکولوژی سیاسی و اقتاادی، فومنات
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Abstract: 
Vulnerability is a condition which makes people 

sensitive, weak, and defenseless against various 

physical and social risks, regarding environmental and 

geographical situations, social forces, institutes and 

cultural values. Documents show that women are more 

vulnerable in rural communities. The main objectives 

of this research are considering and analyzing rural 

women vulnerability situation, its responsible factors 

and consequences. 

Mountainous villages of Foumenat are the study area 

of this research located in Guilan. Data are collected 

via observation, field study, filling questionnaire in 

selected sample villages & some available documents. 

Collected data are analyzed by the means of 

descriptive and explanatory statistics, and quantitative 

relation between variables (T-student, Wilcoxon Test 

& Likert method). 

Finding shows that dwellers of the study area are faced 

with various environmental, social and economic 

vulnerabilities. Uneducated people, with no special 

skills and protection foundations can not conform 

themselves with natural disasters, but transform them 

to social and economic vulnerabilities. In this human 

and political ecology, women experience more social 

and economic vulnerability. 

 

Keywords: Vulnerability, Mountainous villages, 

Rural Women, Human and Political Ecology, 

Foumenat. 
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 ه مقدم
به معنی زخي  خيورده    vulnerareپذیری از کلمه التین  آسیب

کلمه توان بالقوه آسیب دیدن فیزیکی یا  مشتق شده است. این

پذیری به  طور کليی بيه    کند. آسیب شناختی را تشریح می روان

بینی نشيده   مفهوم در معرا خطر بودن در برابر حوادث پیش

طی اسيت کيه در   پذیری شيرای  منظور از آسیب در اینجا است.

رابطه با موقعیت جغرافیيایی و محیطيی، نیروهيای اجتمياعی،     

های فرهنگی، زنان را در برابر حيوادث متعيدد    نهادها و ارزش

پنياه   دفاع و بی طبیعی و اجتماعی حساس، شکننده، ضعیف، بی

 سازد.   می

آبيادی   91ای ناحیه تاریخی فومنات حيدود   در بخش کوهپایه

حياکی از آن اسيت کيه در ایين      واهدروستایی وجود دارد. ش

رتری در پيذی  روستاها، زنان روسيتایی دارای موقعیيت آسيیب   

 باشند.   روستایی می جامعه

پذیری زنان روستایی در ناحیه روستاهای  در این تحقیق آسیب

هيدف   گیرد. ای فومنات مورد تجزیه و تحلیل قرار می کوهپایه

پيذیری   سيیب اصلی تحقیق حاضر عبارت از تجزیه و تحلیل آ

باشد، بنا بر این کوشش  زنان روستایی، عوامل و عواقب آن می

 های زیر پاسخ داده شود:    شود به پرسش می

 پذیری چه موقعیتی دارند؟ زنان روستایی از نظر آسیب الف.

 باشد؟ پذیری زنان روستایی معلو  چه عواملی می آسیب ب.

زنييان  دهنييد  زنييان نیمييی از جامعييه روسييتایی را تشييکیل مييی

روستایی موليدان و مبيدالن محايوالت کشياورزی در نظيام      

باشند. زنان روسيتایی بيه عنيوان ميدیران داخليی       اقتاادی می

اعضيای ميو ر جامعيه بيرای مشيارکت در       های خيود،  خانواده

بایيد سيه  خيود را در     توسعه و عمران روستایی هستند و می

ا تعیین سرنوشيت و مشيارکت در اداره جامعيه روسيتایی ایفي     

، توجيه بيه    (.  از ایين رو 434-434: 3131 کنند) شهبازی،

تير   وضعیت زنان روستایی، تالش برای شناسایی هر چه دقیيق 

باشيند، از جمليه    موقعیت و خطراتيی کيه در معيرا آن ميی    

نتیجيه تحقیيق    و آیيد  الزامات توسعه روستایی بيه شيمار ميی   

توسيعه   ریيزان  ای مورد استفاده برناميه  تواند به عنوان مقدمه می

 روستایی قرار گیرد.

 پیشینه تحقیق
در بحي  بالیيای    1991پيذیری در سيا  هيای     مفهوم آسيیب 

درآن . (O´Keefe, Westgate et al, 1976)طبیعيی مطيرش شيد   

ایام محققانی اصرار داشيتند کيه شيرایط اجتمياعی، اقتايادی      

های ناشی از بالیای طبیعی است.  عامل اصلی تشدید خسارت

شان داده است که وقوع بالیيای طبیعيی در   تحقیقات تجربی ن

سا  گذشيته  افيزایش یافتيه اسيت و سيبب اتيالف        11طو  

های زیادی شده است. ایين تحقیقيات همینيین     زندگی انسان

هيای   نشان داده است کيه بیشيترین تلفيات انسيانی در کشيور     

جيایی کيه بيه نظير امليب محققيان        توسعه نیافته اتفاق افتاده،

افييزایش یافتييه اسييت. از دیييد همييین  پييذیری در آنجييا آسييیب

ای است که  پذیری اجتماعی علمی  بین رشته آسیب تحقیقات،

انسان درعميل عليی بالیيا    گرایی مدرن دارد که  ریشه در واقع

. بالیا هیچ وقت طبیعی نیستند بلکه  عواقب و نتيای   قرار دارد

هيای   باشيند. امیيدواری بيرای دری وی گيی     رفتار انسيانی ميی  

پيذیری   اقتايادی  آسيیب   -، تياریخی  و اجتمياعی  جغرافیایی

اجتماعی سبب تشویق انجام تحقیقياتی در سراسير دنیيا شيده     

پيذیری   است.  دو هدف اساسی اکنون در زمینه تحقیق آسيیب 

 اجتماعی وجود دارد:   

ای آن را   پذیری و عليت ریشيه   طرش مدلی که آسیب اول.      

 تشریح نماید.

پيذیری را در   کيه بتوانيد  آسيیب    توسعه شاخايی  دوم.       

 ,Villágran de León).   طو  زمان و فضا به تايویر بکشيد  

آسیب اجتماعی بيه هير    عبدالهی معتقد است که (2006:1-30

شيود کيه در چيارچو      نوع عمل فردی یا جمعی اطالق ميی 

اصو  اخالقی قواعد عام عمل جمعی رسمی یيا میير رسيمی    

گیرد و در نتیجه با منع  نمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار

گردد)عبيدالهی،   قانونی و یا قبح اخالقی، اجتماعی روبيرو ميی  

(. به نظر فریدمن، فرهنگ مرد ساالری با تقسی  کار 11: 1191

و محو  نمودن انجام امور خانه به زنان، عمال به نوعی سيبب  

سلب فرصت مشارکت برابر زنان را فراه  آورده و به تيدری   

ک نهياده ههنيی درآميده اسيت کيه مطييابق آن      بيه صيورت یي   

هيا را بيه زنيان ارا يه      الگوهای رفتاری مناسب با هميان ارزش 

دهد. منزوی کردن زنيان در خانيه جهيت خيدمتگزاری بيه       می
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ای از آن اسيت کيه    شوهر، فرزند و یيا جميع خيانواده، نمونيه    

 خود بپروراند و انگيار نيوعی  های دیگری را با  تواند آسیب می

را به طرزی مداوم ، مقاوم تير    "ماعی مون  ابدیساخت اجت"

نویسيد   (. رییس دانا می22: 1191) فریدمن ، دساز تر می و پایا

ميردان را از   ست عميدتا   یيک هویيت ميذکر داشيته و     که سیا

برخوردار کرده و آنان را در حد بياالی   "رانت موقعیت "نوعی

 (.22: 1191ساختار سیاسی قرار داده است ) رییس دانا، 

اند که به هنگام زلزله زنان به دلیل طیفی از  تحقیقات نشان داده

عوامل که نشانگر شرایط نهادینه اجتماعی است، مستعد آسیب 

هایی مثل طبقه اجتماعی، ني اد، قومیيت،    بیشتری هستند. متغیر

سن، توانایی ههنی یا جسيمی، ميی توانيد وضيع زنيان را بيه       

هند، مرگ و میر زنان  1اشتراتر کند. درزلزله ماهار مراتب وخی 

بیشتر از مردان بود زیيرا بهنگيام وقيوع زلزليه زنيان در خانيه       

مشغو  کار و ميردان در فضيای بياز بيوده انيد یيا اگير تيوان         

محافظت محدود بوده، پسران و مردان بیشتر از زنان و دختران 

 حفاظت شده اند.

هيياوایی همگييی بيير   1991اسييترالیا و  1199تجربييه زلزلييه  

دهند. به هنگام سيیل زنيان    پذیری بیشتر زنان گواهی می آسیب

انيد   های عفونت دستگاه تناسلی و گيوارش شيده   دچار بیماری

زیرا به آ  سال  و بهداشتی دسترسی نداشته و قادر به استفاده 

، زنان از تعامل بيا   یابه هنگام بال  اند از فضاهای عمومی نبوده

یيل مسيلولیت   لبيه د   مریبه حتی اميداد رسيان منيع بيوده انيد     

 اند خانه را تری کنند.  توانسته نمی

های امداد رسان املب نگاه مرد سياالرانه و خيود ميرد     آژانس

زلزليه گيیالن کيه شيب      بوده اند که نگاه جنسیتی داشيته انيد.  

انيد وليی بياز      هنگام اتفاق افتاد، زن و مرد همه در خوا  بوده

دیيدگان زن   یبدرصد آسي  9119تلفات زنان بیشتر بوده است  

 اند. اند  زیرا مردان بهتر توان مقابله و گریز داشته بوده

در ب  به دلیل فقدان حمام و توالت صحرایی دختيران و زنيان   

انيد، زنيان بيه     بیشتر آسیب دیده بودند. وقتی مردان فوت شده

شيغل زنانيه، وضيعیت     دلیل فقدان مالکیت دارایی ، مهارت و

__________________________________ 
1. Maharashtra 

پس از وقوع زلزله درب  سيه دسيته   اند.  معیشتی بدی پیدا کرده

 مشکل بروز کرد:  

زن سرپرست خانوار،  2111داد که  قانون ارث اجازه نمی اول،

 مالک زمین شناخته شوند چون بنا و اعیانی از بین رفته بود.  

ازدواج اجبيياری دختييران جييوان بييه بهانييه حمایييت از    دوم،

رفتيه  با شوهر خواهری که در زلزليه از بيین    ،های خواهر بیه

 بود.

افزایش کار زنان، در حالی که مردان امليب در چادرهيا    سوم،

نشسته بودند، زنان مشغو  شستشوی ظرف و لباس و مراقبت 

 اند. از کودکان و سالمندان بوده

نتیجه تحقیقات مزبور آن است که به دلیل بافيت سينتی نظيام    

ضيعیت جسيمی   خانواده، شالوده اجتماع سنتی مرد ساالرانه، و

، احسيياس وظیفييه مييادران در قبييا  خييانواده و زنييان ضييعیف

 اند.  فرزندان، زنان در مقایسه با مردان آسیب بیشتری دیده

کيه اگير قبيو  شيود کيه      دیگری به این نتیجه رسیده  تحقیق 

تواند پدیدآید، بایيد   آسیب اجتماعی، فارغ ازتأ یر خانواده نمی

از ساز کاهش مشيارکت سیاسيی    پذیرفت که پدرساالری سبب

گيردد. برخيی بير ایين باورنيد کيه        حد فعاالنه به منفعالنه می

گرایيی و انحايار هميه     ساختار سیاسی ميرد سياالرانه تمرکيز   

آورد و از پیوند دانش و قدرت برای  جانبه قدرت را فراه  می

-121: 1192گیرد)خلیليی،   تولید و باز تولیيد خيود بهيره ميی    

192.) 

 چارچوب نظری

ای  تعد زیان دیدن است. یعنی درجهمس پذیری به مفهوم آسیب

خسارت بوده و قادر نیست خيود   است که یک سیست  مستعد

را با ا رات مضر یک تغییر )مثل تغییير اقلیميی( تطبیيق دهيد.     

هسيتند کيه یيک     2هيایی  پيذیری اسيترس   پارامتر اصلی آسيیب 

سیست ، حساسیت سیست  و ظرفیت تطيابق سیسيت  را تحيت    

 دهد. تا یر قرار می

پييذیری سیسييت   های مختلييف در رابطييه بييا آسييیب دیييدگاه

پيذیری متيأ ر از    دهد که آسیب اکولوژیکی نشان می –اجتماعی

__________________________________ 
2. Stress 
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گسييترش یييا تضييعیف خاصييیت کششييی عناصييراجتماعی،    

توانيایی سیسيت  را در سيازگاری بيا      باشيد کيه   اکولوژیکی ميی 

 .دهيد  تا یر قرار ميی های وارده و واکنش به شوی تحت  شوی

هييا، مقييدار و شييدت  عی از وی گييیپييذیری تيياب درجييه آسييیب

 گیرد. تحریکی است که یک سیست  در معرا آن قرار می

های علمی، نظیر اقتااد، مردم شناسی، روان  بسیاری از رشته              

برنيد.   پيذیری را بيه کيار ميی     شناسی و مهندسی،  واژه آسيیب 

پيذیری    اختالفات زیادی در رویکردهای مربوطه به واژه آسیب

پيذیری   دارد اميا در قلميرو محیطيی، تحقیقيات آسيیب      وجود

پييذیری بييا  دارای اشييتراکات زیييادی اسييت. از جملييه، آسييیب

برداری از منابع رابطيه   و اقتااد سیاسی  بهره تغییرات محیطی

پذیری عالوه بر روابط متقابل با سیست  فیزیکی یيا   دارد. آسیب

شيود   اکولوژیکی از عملکرد سهوی یا عمدی انسانی ناشی می

 Adger etکند)  که  به نفع شخای و توزیع قدرت  کمک می

al,2005:268-281 .) 

در دو بخش قابل تحلیل 1پذیری محیطی آسیببه طور کلی 

 وتفسیر است:

 

 پذیری اقتصادی آسیب .الف

پييذیری در برابيير  پييذیری اقتاييادی عبييارت از آسييیب آسييیب

"شيوی "بینی نشيده  یيا    حوادث پیش
هيای مختليف اسيت.      2

توانيد بيه سيه گيروه      )شوی( ميی  پذیری اقتاادی منشأ آسیب

 تقسی  شود:

نظیير زلزليه،    2موسوم به بالیيای طبیعيی   1، شوی محیطیاول

 ، خشکسالی و میره.  2، هاریکان 1فوران آتشفشانی، تیفون

،  مربيو  بيه تجيارت و معاوضيه کياال       9، شوی خارجیدوم

ایييداری اسيت وعيواملی نظیير رکيود اقتايادی در تقاضيا، ناپ      

المللی بهره و میره در این گيروه   جهانی قیمت کاال، نوسان بین

هيایی   گیرند. سوم، شوی داخلی میر محیطی : آشيو   قرار می

__________________________________ 
1. Environmental Vulnerability 

2. Shocks 

3. Environmental shocks 

4. Natural disaster 

5.Typhoons  

6. Hurricanes  

7. External 

شود یا به طور خیلی کليی    باتی سیاسی ایجاد می که در ا ر بی

انيد، در   بینی نشده سیاسی در رابطيه  آنهایی که با تغییرات پیش

و بيوده   "درونزا"این نوع شوی ها گیرند.  این قلمرو جای می

 باشد.  کشورها می یا کمترمستقل از خواست و اراده

ناپایداری  ، مسألهپذیری اقتاادی در آسیب اولین مسأله مطرش

درآمد، افزایش فقرو اتالف فيوری رفياه انسيانی در ا رشيوی     

گذارد. بيه هميین    باشد که روی رشد و توسعه ا ر می وارده می

پذیری بيه عنيوان    های بین المللی، آسیب ح دلیل در املب  ب

رشد و توسيعه در کشيورهای کي  توسيعه ميورد       مانع  اصلی

 . (Guillaumont ,1999:1-28) گیرد بررسی قرار می

پذیری اقتاادی  محیط )مثال  بالیای طبیعی( ممکن است آسیب

را تحریک و به طور نسبی اقتاياد را در معيرا خطير قيرار     

پذیری اقتاادی تحریک شيده بيه وسيیله     دهد. بنابراین آسیب

پذیری اقتاادی و یا بخشی  تواند یا بخشی از آسیب محیط می

-Guillaumont ,1999:1)پذیری محیطی تلقی گيردد   از آسیب

28). 
پذیری اقتاادی با محدودیت اقتاادی متفياوت اسيت.     آسیب

بسیاری از کشورهای در حا  توسعه ازمحدودیت اقتاادی در 

پذیری اقتايادی بررسيی    تواند به عنوان آسیب نمی اند کهرن 

در خشکی، سطح  بودن های بزرگ، محا  شود. دوری از بازار

تواند موانع جدی رشيد باشيد، اميا ایين      پایین منابع انسانی می

شوند، زیرا ایين   پذیری تلقی نمی عوامل به عنوان عناصرآسیب

هيای   جنبيه باشند.  البته مثل بسیاری  بینی می حوادث قابل پیش

اجتماعی و اقتاادی، این عوامل ممکين اسيت  نتيای  شيوی     

 .  (Guillaumont ,1999:1-28) معینی را متأ رو تشدید نماید

بینی نشده  ممکين اسيت  خطراتيی بيرای یيک       حوادث پیش

 تفکیک است:    که به سه  قسمت قابل سیست  ایجاد کند

 ابعاد و احتما  شوی وارده  ،اول

 قرار داشتن سیست   یشو  در معرا ،دوم

ظرفیت سیست  در واکنش به شوی یا  قابلیيت انعطياف    ،سوم

 .(Guillaumont ,1999:1-28)آن سیست 

پذیری ممکن اسيت  سياختاری  و یيا ناشيی از اعميا        آسیب

 سیاست خاص باشد.  

  مستمر پذیری ساختاری ناشی از عواملی است که به طور آسیب
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پييذیری   ت. آسييیباز خواسييت سیاسييی کشييورها مسييتقل اسيي

شيود.    سیاستی ازنوع سیاسيت  اقتايادی کشيورها ناشيی ميی     

پييذیری کشييورهای آسييیایی در سييالهای اخیيير از      آسييیب

پذیری کشورهای کوچک وابسته به صادرات مواد خيام   آسیب

که کمتر ساختاری و املب سیاستی بوده است، خیلی متفياوت  

 . (Guillaumont ,1999:1-28) باشد می

گيردد اميا    پيذیری در سيطح کيالن مطيرش ميی      املب  آسيیب 

ویي ه  ه پذیری مردم و ب پذیری در سطح خرد مثل آسیب آسیب

له اساسيی اسيت. روشين اسيت کيه      پيذیری فقيرا مسيأ    آسیب

پييذیری اقتايياد جهييانی در کشييورهای کيي  درآمييد بييا  آسييیب

پييذیری در سييطح خييرد همييراه اسييت و بسييتگی بييه    آسييیب

نحيوه اعميا     وچگونگی شوی در کشيور ، وضيعیت ميردم    

دارد. مثآل اگير شيوکی در ا ير کياهش قیميت      مدیریت شوی 

پيذیری کيالن آن بسيتگی بيه      جهانی نفت ایجاد شود، آسيیب 

 عوامل زیر دارد: 

 ابعاد کاهش قیمت نفت. -

  GDPسه  صادرات محاوالت وابسته  به نفت در  -

 ظرفیت کشور درنحوه مدیریت این شوی.   -

رد  ميثال در سيطح زارعيان    پيذیری آن در سيطح خي    اما آسیب

 بستگی دارد به : 

 ابعاد کاهش قیمت جهانی نفت   -

شمار کشاورزان مرتبط و سه  کل درآمد آنان از محاو  و  -

 یافته است. قیمتی که کاهش

ظرفیيت   سیاست  مالیاتی، روند فرآوری داخلی محاوالت، -

نیازهييييای اساسييييی   بیمييييه کييييردن و حفيييي  سييييطح  

 . (Guillaumont ,1999:1-28)بازرگانی

توانيد دارای منيابع    درآميد ميی   پيذیری  کشيورهای کي     آسیب

 های متفاوتی باشد. از جمله: مختلف و شاخص

 ، شوی اقلیميی و طبیعيی) ناپایيداری تولیيد کشياورزی(:     اول

پذیری در بسيیاری از   شوی اقلیمی و طبیعی منبع اصلی آسیب

را کشورهای در حا  توسعه است و انواع متفاوتی از حيوادث  

گیرد مثل زمین لرزه، باد تیفيون یيا هاریکيان، سيیل،      در بر می

 خشکسالی، هجوم آفات و میره.

 های خطربالیای طبیعی شناخت  فراوانی یکی ازشاخص -

 چنین حواد ی است که باید در دوره طوالنی محاسبه شود.

شاخص دیگر عبارت از نسبت متوسط جمعیتی است کيه از   -

هيا در بلنيد ميدت     متاسيفانه ایين داده   شوند که ه متا ر می حاد

وجود ندارند. به عالوه ا رات منفی بالقوه این حيوادث متنيوع   

به شدت متفاوت است.  محاسبه تعيداد جمعیيت متيا ر شيده     

کند زیرا مردم ممکين   اگره  در دست باشد، مساله را حل نمی

میرند وبرخی  است ک  و بیش به شدت متا ر شوند   برخی می

 نند . بی صدمه می

محاسبه میزان خسارت اقتاادی حاصله از حاد ه  در تميام   -

کشورهای در حا  توسعه شاخص مطلوبی است اما انجيام آن  

 میر ممکن است. ا تقریب

ناپایداری محاوالت کشاورزی شياخص مناسيب دیگيری     -

است اما این شاخص نیز بستگی به سیاست اقتاادی و میيزان  

 تداوم آن دارد. 

 اری) ناپایداری روند صادرات واقعی(: ، شوی تجدوم

پذیری در تجيارت خيارجی نهفتيه اسيت.      یکی از منابع آسیب

تجارت آزاد خود یکی از فاکتورهای  توسعه است. ناپایيداری  

پيذیری   های مطلو  آسیب صادرات کاال و خدمات از شاخص

 است.  

فرا کنید که در  کشورهایی  این ناپایداری  ساختاری اسيت   

حوادث خارجی  مثل نوسان قیمت جهانی در تقاضای  مثال از

خارجی و از نظر داخلی از عوامل میير سیاسيی مثيل عواميل     

البته برخی نوسانات حجي  صيادرات    شده است، یناشاقلیمی 

تواند مدیون ناپایداری خيود سیاسيت    با توجه به روند آن  می

باشد. اما مساله آن است که محاسبه حج  و قیميت آن میسير   

 .(Guillaumont ,1999:1-28)باشد نمی

نمانی بيه دلیيل بيروز بالیيای      باتی تولید کشاورزی، بی خا بی

توانييد از دیگيير   و شيياخص سييرمایه انسييانی مييی    طبیعييی

 (.  Un,2008) پذیری باشد های آسیب شاخص

 

 پذیری اجتماعی ب، آسیب

پذیری اجتماعی اخیرا  در بحي  بالیيای طبیعيی     مفهوم آسیب

و تياکنون تعریيف واحيدی در بياره آن ارا يه      رای  شده است 

پيذیری اجتمياعی    هيای متعيددی از آسيیب    نشده است. تلوری
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. امليييب (Weichselgartner, 2001:17-19)وجيييود دارد

تحقیقات تا کنون روی مشاهدات تجربی و مد  های مفهومی 

پذیری اجتماعی  اند. از این رو مفهوم کنونی آسیب متمرکز شده

یط اجتماعی را معرفی کنيد کيه یيک بيالی     آن است تا شرابر 

ای را بييه بييالی  طبیعييی مثييل سييیل، زلزلييه و یاحرکييات تييوده

 این مفهوم دو موضوع اصلی دارد: ،اجتماعی تغییر شکل دهد

، دالیل بالیا بوسیله رونيدها و یيا سياختارهای اجتمياعی     اول

از ایين رو تنهيا یيک مخياطره زمینيی یيا         تعریف شده اسيت 

کيه   زمینه اجتماعی است اٌبلکه ترجیح نیستمطرش بیوفیزیکی 

 ,Hewitt)شييود دری مييی "طبیعييی"بييه صييورت بالیييای  

1983:143 . 

در معرا بالیای  ، گروههای متفاوت جامعه ممکن استدوم

بالیا بر حسب گروههيای   نتای   اماطبیعی مشابهی قرارگیرند، 

های متعيدد و   متفاوت باشد زیرا آنها ظرفیتتواند  مختلف، می

 های مختلفی در برخورد با ا رات یک بال دارند.  اناییتو

پذیری اجتماعی را در رابطه با اکوليوژی انسيانی،    آسیببرخی 

در معييرا خطيير بييودن و در بطيين جغرافیييای اجتميياعی     

سکونتگاهها و کاربری اراضی و فضيای توزیيع ا ير جواميع و     

 .(Hewitt ,1997:143)کند  های سیاسی تعریف می سازمان

پيذیری اجتمياعی عبيارت از     گروهی از محققان  آسیباز نظر

های یک گروه یا فرد بر حسب ظرفیيت   مجموعه ای از وی گی

بینی، تطابق،  پایداری  و تحت پوشش قيرار دادن    آنها در پیش

ا ر یک بالی طبیعی است  و آن ترکیبيی از عيواملی را در بير    

ا ای را که  زندگی و معیشت کسی درمعير  گیرد که درجه می

خطر یک رویداد مجرد وقابل شناسيایی طبیعيی یيا اجتمياعی     

 (.  (Blaikie et al, 1994:9کند میاست، معین 

توسعه روسيتایی،   "رابرت چمبرز در کتا  خود تحت عنوان 

پيذیری را بيه معنيای فقيدان      آسيیب  "اولویت بخشی به فقيرا 

پشتوانه حفاظتی و حمایتی در برابر پیشامدهای اجتماعی چون 

اجتماعی) تداری جهیزیه عروسيی، عيزاداری، یيا تهیيه     رسوم 

هيا )قحطيی، دزدی(،    سرمایه برای اعضای خيانواده(، مايیبت  

های پی  های جسمانی ) بیماری، زایمان بالیای طبیعی، ناتوانای

کشی یا اسيتثمار بيه کيار     های میر تولیدی و بهره در پی( هزینه

 (.191 -1192:111،) چمبرز برد می

پيذیری عبيارت اسيت از عيدم توانيایی       آسیببرخی معتقدند 

بینی نشيده اجتمياعی کيه ممکين      مقابله با مشکالت مالبا  پیش

است زندگی افيراد را بيه مخياطره بینيدازد. در امليب ميوارد       

تيوان   پذیری با فقر ارتبا  تنگاتنگی دارد  از یک سو می آسیب

پذیری را خاستگاه و سرچشمه فقر بيه شيمار آورد و از    آسیب

پيذیری  تلقيی    دیگر می توان فقر را تشدید کننده آسیبسوی 

پيذیری آن اسيت کيه در فقير،      کرد. فيرق بيین فقير و آسيیب    

آميد و اسيتفاده از   اند که  از لحيا  میيزان در   گروههایی مطرش

تيری از حيد    ، بهداشتی و... در سيطح پيایین  امکانات آموزشی

معمو  و متعارف جامعه قرار دارند در حالی کيه در وضيعیت   

انيد، بلکيه    بيه فقير دچيار نشيده     پذیری، افراد و گروهها آسیب

ممکيين اسييت بيير ا يير  نزدیييک بييه خييط فقيير قييرار دارنييد  و

تييرین حاد ييه نيياگواری ماننييد خشکسييالی ، بیميياری  کوچييک

سرپرست یا نان آور خانواده، سیل  و مانند آن بيه فقير دچيار    

 (.1191:212مفاری،  گردند )ازکیا

در ميورد نقيش عواميل اجتمياعی،     های تجربيی   چمبرز، یافته

 اقتاادی در بروز بالیای طبیعی را در سطح مفهومی قرار داده

پذیری دارای جنبه بیرونيی و درونيی    کند که آسیب و بح  می

اند.  مردم در معرا خطرات مشخص طبیعی واجتماعی .است

همزمان مردم ظرفیت متفاوتی در مواجهيه بيا بالیيا از طریيق     

 .(Chambers,1989:115)تلف دارندعملکرد استرات ی مخ

"فشار و آزادسازی "بر اساس مد  
که به وسيیله گروهيی از    1

محققان ارا ه شده است، بالیا به عنوان محل تقاطع دو نیيروی  

 -هيای اجتمياعی   شيود: از یيک طيرف رونيد     مخالف دری می

این ميد  سيه    و از طرف دیگر روند حوادث طبیعی. اقتاادی

هيای فشيار   ای ، نیرو شامل دالیل ریشهجزء از جنبه اجتماعی 

 و یک جزء طبیعی) خود بالیا( تمیز مداوم و شرایط نا مطملن

 (.1 جدو )  داده است

 

 

 

 

__________________________________ 
1. Pressure and Release Model (PAR) 
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 مد  فشار و آزادسازی .1جدول 

 (Blaikie, Cannon et al, 1994:9)  مأخذ:

 

، اقتايادی  "ای عبيارت از رونيد هيای    مهمترین عوامل ریشيه 

، که تخایص و توزیع منابع را بيین  است "جمعیتی، و سیاسی

 کند.   گروه های مختلف مردم متا ر می

مداوم رونيدهای اقتايادی وسیاسيی را در شيرایط     فشارهای 

کنيد. شيرایط نيا     محلی از جمله الگوهای مهاجرت تبیيین ميی  

پيذیری برحسيب    مطملن شکل خاصی است که در آن آسيیب 

 Blaikie, Cannon)شيييود   زميييان و فضيييا بیيييان ميييی

etal,1994:11)  . 
پيذیری را بييه   برخيی از نویسيندگان فضيای اجتمياعی آسيیب     

 انيد  فرموليه کيرده   "ظهور، ظرفیت و توان "ز صورت ترکیبی ا

(Watts and Bohle, 1993). 

 

 

"بالی مکيان "رویکردی جامع  تحت عنوان 1کوتر
ارا يه داده   2

است که کوشش دارد بالیيای زمینيی و بیيوفیزیکی را از یيک     

بررسيی   پيذیری اجتمياعی را از طيرف دیگير     طرف و آسيیب 

 . (Cutter, Mitchell et al, 2000)کند

فرهنگيی بيا تمرکيز روی      –دیدگاه  دوگانگی  طبیعيی   ا راخی

روابيط و تولیيد ميادی،     –محيیط   -ساختار فرهنگی جمعیيت 

 پذیری اجتمياعی ميردم را تعریيف کيرده اسيت      شرایط آسیب
(Oliver-Smith and Hoffman, 2002). 

 -پذیری اجتماعی را به  سازی آسیب برخی نویسندگان مفهوم

__________________________________ 
1. Cutter, Mitchell 

2.  Hazard of Place 

 مخاطرات بالیا شرایط نا مطمئن نیروهای فشار عوامل اصلی

 طوفان  خطر حیط طبیعی شکننده :الف، م الف، فقدان:  الف، محدودیت دسترسی به : 

 سیل  مکان های پرخطر نهادها منابع

 آتشفشان  ساختار های نا امن آموزش ساختار

 زمین لغزش مخاطره  ، اقتااد محلی شکننده:  مهارت ها قدرت

 خشکسالی  معیشت نا مطملن سرمایه گذاری  ، اید ولوژی ها: 

 ها وآفات  ویروس  درآمد پایین بازار  سیست  سیاسی 

 آ ( -امواج طوالنی مدت )هوا آسیب پذیری ج، جامعه آسیب پذیر: آزادی سیست  اقتاادی

   گروههای درمعرا خطر جامعه مدنی 

   ظرفیت ناچیز در تطبیق با خطر  ،نیروهای کالن : 

   د، اقدام عمومی: رشد جمعیت  

   فقدان آمادگی  شهر نشینی 

   های بومی  بیماری هزینه های نظامی 

    باز پرداخت وام ها 

    جنگل زدایی 

    فرسایش خای 

 
 ابعاد مختلف آسیب پذیری .1شکل 

Source: Peet and Watts 1996 
 



 

 

 ی فومنات(ا موردی: روستاهای کوهپایهمطالعه )پذیری زنان روستایی آسیب 04

سیاسی و اقتايادی و سياختارهایی    اجتماعی،تاکید بر عوامل 

شيود، ميورد انتقياد قيرار      پذیری ميی  که منجر به شرایط آسیب

آنها معتقدنيد در چنيین دیيدگاهی گيرایش ماليب آن       اند. داده

دانيد  و موضيوع  و    است که مردم را قربيانی میير فعيا  ميی    

 قابلیت شمو  تعبیيری و مفهيومی حيوادث بالیيا را فراميوش     

هر مبنایی از مفهوم را   1. بانکوف(Hewitt, 1997:144)کند می

دهد و معتقد است این مفهيوم در سیسيت  و    مورد نقد قرار می

های آکادمیک کشورهای مربی شکل گرفته اسيت و بنيا    محیط

دهيد.   را ارا ه ميی  ها و مبانی آن فرهنگ بر این به اجبار ارزش

هدف نهایی نهفته در این مفهوم عبيارت از   بانکوف،طبق نظر 

خطرنيای وخاي      است که بخش وسیعی از دنیا به عنيوان  آن

دخالت و مداخليه بیشيتر در آن را توجیيه     نمایش داده شود تا

 ..(Bankoff, 2003:76)نمایند

پيذیری دارای   دهد که آسیب نشان می بررسی نظریات مختلف

 سه بعد مختلف است:

بعد مستعد بودن سیست ، یعنی سیست  فاقيد حفيا  الزم    الف:

 ها قرار دارد.   و به طور بالقوه در معرا انواع آسیببوده 

بعد عاملیت بالفعل، کيه بيا اکوليوژی سیاسيی سیسيت  در       ب:

رابطه است. اکولوژی سیاسيی عبيارت از مطالعيه روابيط بيین      

عوامل سیاسيی، اقتايادی و اجتمياعی بيا مسيایل و تغییيرات       

فرسيایش،   .(Peet and Watts 1996: 6)باشيد   محیطيی ميی  

حفاظيت و   ای شدن، تضادهای محیطی، اجتماعی حاشیهروند 

های اجتماعی از موضيوعاتی   کنتر  و ماهیت محیطی و جنبش

 ,Robbins)گیيرد  است که در این عل  مورد  بحي  قيرار ميی   

2004: 14). 

بعد ظرفیت و قابلیت کشش سیست  در مواجهه بيا بالیيا و    ج:

 هييا کييه ناشييی از روابييط بييین گروههييای اجتميياعی و  آسييیب

 توانمندی آنهاست.  

هریک از سه بعد مذکور دارای ارتباطات افقی با یکدیگر 

طبق نظر جامعه شناسان مکتب  2باشند. اکولوژی انسانی می

جنبه متقابل رابطه انسان و محیط  به مفهوم شیکاگو،

(Johnston et all,1998:258 و اقتااد سیاسی به مفهوم روند )

__________________________________ 
1. Bankeoff 

2. Human Ecology 

)شکویی یا  اجتماعی و نهادی تخایص منابع کم

( نقش Rostow ,1960( و تلوری اقتااد دوگانه )1191:111

، ابعاد مختلف 1. شکل اساسی در این ارتباطات دارند

 .دهد پذیری را نشان می آسیب

 

 های اجرایی وهشی و تکنیكروش پژ 

جامعيه ميورد   تحقیق مبتنی بر مطالعه محلی و اسنادی اسيت.  

 211فاعيات بياالتر از   آبيادی واقيع در ارت   91مطالعه را حدود 

متری ناحیه تاریخی فومنات ) شهرستانهای صومعه سرا، شفت 

هييا  . املييب ایيين آبييادی(2شييکل)دهييد و فومن(تشييکیل مييی

آبادی دارای  12باشد. تنها  سکونتگاههای تابستانی دامداران می

باشييند. کييل خانوارهييای سيياکن در ایيين  جمعیيت دا مييی مييی 

باشيند. از جمعیيت    ميی نفير   11221خيانوار،   2919هيا   آبادی

نفيير را زنييان تشييکیل   1919نفيير را مييردان و  1122مزبييور، 

 .دهد می

هيا و   آوری اطالعات محلی به دلیيل تعيدد آبيادی    برای جمع 

بررسی و شناخت نگارنده از منطقه، به ترتیب زیر عمل شيده  

 است:

هيای   دسيتکاری وجه مشتری همه روسيتاهای ميورد مطالعيه،    

-191:1191)افراختييه،:حييیط طبیعييی در مانسييانی میرمنطقييی 

بر ترکیبی از دامداری سنتی و کشاورزی  معیشت مبتنی (، 212

ک  رونق بيوده اميا رونيد تحيو  معیشيت در نقيا  مختليف        

متفاوت بوده است. از این رو، ابتدا روستاها براساس موقعیيت  

بنيدی   جغرافیایی و روند معیشت، به سه تیي  مختليف طبقيه   

 شده است.

 
 

)مأخذ: سازمان نقشه  وقعیت ناحیه فومنات در استان گیالنم. 2شکل 

 برداری(
 1)  1هيای واقيع در دهسيتان آلیيان     تی  مربيی شيامل آبيادی   

ها بيه دلیيل شيیب زميین، فقيدان منيابع        آبادی(. در این آبادی

زمین هموار یا خای مناسب کشت ( داميداری سينتی   )زراعی 

ی کييه هييای اخیيير بسييارفعا  بييوده اسييت مگيير جييای تييا سييا 

__________________________________ 
3. Alian 

 
 موقعیت ناحیه فومنات در استان گیالن. 2شکل 

 سازمان نقشه برداری( مأخذ:) 
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"طرش خروج دام از جنگل"ریزی دستوری   برنامه
، شوکی بر  1

هيای   زندگی آنان وارد آورده است. تی  مرکزی شيامل آبيادی  

ها بيه   آبادی(. در این آبادی 12واقع در دهستان سردار جنگل)

دلیل  قدمت دسترسی به مراکز شهری فيومن ، ماسيوله و نیيز     

کيارگری روزميزدی    جاده ارتباطی بین مراکز مزبيور، فعالیيت  

 کند.       تری در معیشت مردم بازی می نقش پررنگ

هيای گيورا     هيای واقيع در دهسيتان    تی  شرقی شامل آبادی

آبادی(،روستاهای مزبور 11) 2و چوبر 1، احمد سرگورا 2پس

دارای این وی گی است که در تنز  مقيام داميداری سينتی در    

هيای   در باغ معیشت روستایی  پیشتاز بوده است و کشت چای

هيا را مکميل معیشيت روسيتایی نميوده اسيت.            شیبدار دامنيه 

روستای  11های مختلف، روستاها در مجموع آنگاه از بین تی 

خييانوار مشييخص شييده اسييت. سييپس در   1122بييا  1نمونييه

روستاهای نمونه با تکیه بر روش کوکران،  و با در نظر گرفتن 

 212بر اسياس فرميو    )خانوار نمونه 211تعداد  اطمینان بیشتر،

خانوار( متناسب با جمعیيت هير روسيتا و بيه طيور تايادفی       

انتخا  شده است و با مراجعه مستقی  بيه خانوارهيای نمونيه    

 پرسشنامه تحقیق تکمیل شده است. 

 ها و متغیرهای تحقیق شاخص

 دهد.  ها و متغیرهای تحقیق را نشان می شاخص ،2جدو 
 

 

__________________________________ 

راتع، سازمان جنگلها و م 1122 بر اساس مطالعات طرش جامع مقدماتی سا  .1

نشینان در جهت کاهش  اجرای طرش ساماندهی خروج دام و تجمیع جنگل

تخریب منابع جنگلی و بهبود وضعیت جنگل و تجدید حیات طبیعی آن 

با عنوان طرش جامع صیانت از جنگلهای  91 پیشنهاد گردید. این طرش در سا 

ل شما  با در نظر گرفتن اعتبارات و ی ه تاویب شد که خروج دام از جنگ

طرش مزبور با رویکرد  .یکی از اهداف این طرش صیانت محسو  میشود

داری و جنگل شناسی و با هدف حفاظت فیزیکی،  سازی مدیریت جنگل بهینه

سازی مدیریت جنگلداری، رفع مشکالت اجتماعی و  توسعه جنگل، بهینه

تاکنون  1191 بسترسازی و تکمیل عملیات شناسایی و ممیزی اراضی از سا 

  .(1191پور،  ت اجرا است )عبداهللدردس

2. Gorab pas 

3. Ahmansargorab 

4. Chubar 
این روستاها عبارتند از: فوشه، کلتانسر،کوریه، میشگه، سیابکون، کمادو ،  . 5

 .سرا، خرکش، توسه، ویسرود، بابارکا  وزمنا، وقفی، علی

 تحقیق شاخص ها و متغیر های  .2جدول 

 متغیر معیار متغیر معیار

بی ثباتی 

 معیشت

برابييييييری  بی  باتی درآمد 

 اجتماعی

برابييری در برابيير کييار 

 واحد

برابييری در اختیييارات   فقدان امنیت مذایی

 مالی خانوار

سرررررمایه 

 انسانی

برابری در دسترسی به  مهارت شغلی

 ابزار تولید

عدم دسترسی به منابع 

 بانکی

 عدم اختار طالق سوادمیزان 

  نرخ باسوادی

 

فقيييييييدان 

پشييييييتوانه 

حفييياظتی و 

 حمایتی

 در برابر اجحاف مردان

 

 

 

وجررررود 

احسرررا  

 خطر

 در برابر اجحاف مردان

 دربرابرقحطی و فقر در برابراجحاف بازاریان

 در برابر بیکاری فقر

در برابيييير بیميييياری  در برابر بیکاری

 رابر بیماریدر ب وزایمان های متعدد

 در برابراجحاف بازار در برابرخشکسالی

دربرابر عوامل بالیيای   در برابر بهمن

 طبیعی

مشارکت در  در برابر زلزله

نهيياد هييای  

 روستایی

 شوراهای روستایی

 تعاونی های کشاورزی در برابر سیل

آوری شيده بير اسياس مطالعيه تطبیقيی، آميار        های جميع  داده            

، آزمون ویلکاکسون و روش لیکرت ميورد  Tآزمون  وصیفی،ت

 گیری شده است. گرفته و نتیجه تجزیه و تحلیل قرار

 یافته های تحقیق
نفير را ميردان و    4444نفر،  33241ناحیه ،جمعیت  از کل

یعنی نسبت زنان به ميردان   دهد. نفر رازنان تشکیل می 4335

در صد( بیشتر است کيه بيه دلیيل مهياجر فرسيتی       311334 )

باشد که مردان به نسيبت بیشيتر    مردان روستاها قابل توجیه می

 کنند. مهاجرت می

و باسوادی زنان  29122 در صد باسوادی مردان،از نظر سواد 

باشد  در صد می 22111و در صد باسوادی کل جمعیت  19119

 .(1د)جدو و زنان بیشتر در معرا بیسوادی قرار دارن
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 جمعیت تحایل کرده در ناحیه.6جدول

 
کل 

 جمعیت

کل 

 زنان

کل 

 مردان

باسوادان 

 زن

باسوادان 

 مرد

کل 

 باسوادان

 1222 1315 1222 4444 4335 33241 تعداد

 42311 43344 43312 - - - درصدباسوادی

 1191یران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکزآمار ا ماخذ:

 

دهيد. بير    اد جمعیيت نمونيه را نشيان ميی    ، میزان سو2جدو  

سيوادی سرپرسيت خانوارهيا زیياد و      اساس جدو ، میزان بی

سوادی زنان به نسبت بیشيتر اسيت. بياالترین سيطح سيواد        بی

 دهد.  دیپل  و حدود سه درصد جمعیت را تشکیل می

 میزان سواد جمعیت نمونه .4جدول 

گروه 

 جنسی

میزان 

 سواد
 بیسواد

زیر 

 دیپلم
 جمع یسانسل دیپلم

 مردان
 199 2 9 21 119 تعداد

 111 111 119 1911 1911 درصد

 زنان
 192 1 1 21 129 تعداد

 111 1 212 1119 2211 درصد

 1199بررسی محلی، :منبع

. در بقیه ها  بیشترند عداد و درصد  خان سوادان ، ت در گروه بی

، کمترند و در گيروه لیسيانس  ها  خان گروهها، تعداد و درصد 

 خانمی وجود ندارد.

، با سيوادان ميرد در کيل جامعيه روسيتایی      1بر اساس جدو  

درصد و با سيوادان زن در کيل جامعيه ميورد مطالعيه       29122

در صييد و بیييانگر بیسييوادی بیشييتر در جامعييه زنييان    19119

مسييتقل، مشييخص  Tروسييتایی اسييت. بييا اسييتفاده از آزمييون 

سا ، با  2119ونه شود که میانگین سواد زنان خانوارهای نم می

و ارقام میيانگین و انحيراف معیيار سيواد      1119انحراف معیار 

  باشيد.   ميی  1192سا  و  2192مردان در جامعه نمونه به ترتیب 

Sig  تستLeven  و  11112برابرSig آزمونT   مستقل کمتر از

شود کيه سيواد زنيان و ميردان      نتیجه گرفته می ،باشد می 1111

ن سواد هردو گروه پایین و کمتير از سيه   نابرابر است و میانگی

باشيد. انحيراف معیيار بياال بیيانگر نيابرابری درون        کالس ميی 

گروهی و وجود افيراد بیسيواد بياال در جامعيه نمونيه اسيت.       

بررسی محلی نشان داده است  کيه میيزان بیسيوادی در گيروه     

تر کاهش یافته اما نيابرابری جمعیيت زن و ميرد در     سنی پایین

 باشد.   های آموزشی همینان باال می فرصتدسترسی به 

اساس اقتااد جامعه مزبور مبتنيی بير داميداری سينتی اسيت.      

باشند.  در صد روستاها دارای مزارع کشت برن  می 35 حدود

ویي ه در  ه در برخی از روستاها از جمله بخش جنو  مربی، ب

گذشته چایکاری نیيز رواج داشيته اسيت. زنيان روسيتایی در      

  به عنيوان  کيارگر روزانيه در ميزارع کشيت      فال کشت برن

 -پورفیکو ینماینييد) ای مشييارکت مييی بييرن  نييواحی جلگييه 

، شغل اصلی سرپرسيت خانوارهيای   1 (. جدو 19:1191بازن،

 دهد. نمونه را نشان می

 های نمونه شغل اصلی سرپرست خانوار. 5جدول 

کشاورزی  کارگری بیکار جمع

 و دامداری

کشاورز دامداری

 ی

 شغل اصلی

سرپرست 

 خانوار

 تعداد 29 29 91 99 1 211

 درصد 11191 21111 11121 12112 212 111

 1199: بررسی محلی،منبع

دهد که هیچ یک از مردان جمعیت نمونه  بررسی نشان می

مهارت شغلی ندارند زیرا ساکنان موجود هیچ یک دوره 

اند. مجموع مردان و زنان  کارآموزی در هیچ رشته شغلی ندیده

اند که با هیچ  ر کشاورزی و دامداری سنتی را تجربه کردهکا

تنوع، تحو  و یا ابتکاری روبرو نبوده است. اما در بین زنان 

اند و بر همان اساس ه  در  درصد دوره خیاطی را دیده 1129

، نوع کار زنان 2جدو   اند. منز  به کار خیاطی اشتغا  داشته

تقریبا  همه کار  دهد. براساس جدو  را در منز  نشان می

 باشد.  درون منز  خانوارهای روستایی به عهده زنان می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد. بر  ، مشارکت زنان را در زراعت شالی نشان می9جدو 

درصد موارد زنان در همه امور  99121اساس جدو ، در 

در صد کل فعالیت زراعی را انجام  22111زراعی یعنی حداقل 

 نوع کار زنان در منز  .6جدول 

 جمع

 پخت و پزو، شستشو،

بت از اطفال و مواظ

 کهنساالن

وخریدنیاز مصرفی 

 منزل

پخت و پزو 

و  شستشو

مواظبت از 

اطفال و 

 کهنساالن

نوع کاربانوان 

 در منزل

 تعداد 199 11 191

 درصد 9212 919 111

 1199بررسی محلی، منبع:
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ی در یک یا دو مرحله از فعالیت دهند و بقیه به طورنسب می

 زراعی مشارکت دارند. 

 مشارکت زنان را در زراعت شالی .7جدول

 جمع
جمع آوری 

 محصول
 وجین

خزانه، نشاء، وجین، 

آبیاری، درو، جمع 

آوری و حمل 

 محصول

مشارکت زن در 

 کار کشاورزی

 تعداد 91 1 9 99

 درصد 99121 1111 9122 111
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دهيد.    ، مشارکت زنان را در فعالیت دامداری نشان می9دو ج

درصد موارد زنان در همه کارهای  91191در این زمینه نیز در  

دامداری سنتی به جزء چرای دام دوشادوش ميردان مشيارکت   

درصيد در هميه کارهيای داميداری      9121دارند و بقیه، یعنيی  

دن طویليه  سنتی بامردان همکاری دارند. مواردی نظیر پای کير 

ها و به وی ه نگهداری دام و طیور به طور کامل توسط زنان  دام

توان بيرآورد نميود کيه در بخيش      شود. از این رو می انجام می

باشد.  درصد فعالیت به عهده زنان می 11دامداری نیز حد اقل 

تبدیل پش  گوسفند از مرحله شستشوی پش  تيا تولیيد نيخ و    

 باشد.  یفه زنان میجورا  به عنوان صنایع دستی وظ

 

 در فعالیت دامداری مشارکت زنان .8جدول

 جمع
همه کارها  جز چرای 

 دام
 *همه کارها

مشارکت زن در کار 

 دامداری

 تعداد 11 119 119

 درصد 9121 91191 111
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یر دوشی، فرآوری جمع آوری خورای دام، ش پای کردن طویله، چرای دام، همه:*

 و گیوه بافی،  نگهداری طیور جورا  ،، شالبافیمحاو 

زنان روستایی خانوارهای دامدار و کشاورز و به طور کليی در  

در صد خانوارها در کيار کشياورزی    1112ناحیه مورد مطالعه 

ای بييه عنييوان کييارگر روز مييزد مشييارکت   روسييتاهای جلگييه

روز بيه   21تيا   1نمایند. اینان به هنگام زراعت شيالی بيین    می

های بار به مزارع انتقيا    روند. زنان از طریق وانت ارگری میک

یابند و بخشی از دستمزد آنان توسيط راننيدگان بيه عنيوان      می

حق ایا  و هها  و حق کمیسیون به راننده وانت اختاياص  

یابد و آنیه عاید زنان می گردد ، برحسب نوع کار روزانيه   می

 بوده است. 1199هزار تومان در سا   21تا  11مبلغی بین 

درصيد کيل ميزد پرداختيی توسيط       2211طبق برآورد حيدود  

درصد بيه حيق    1911گردد و بقیه، یعنی  کارفرما عاید زنان می

یابيد و آن بيه ایين     ایا  و هها  و کمیسیون اختاياص ميی  

جهت است کيه در شيرایط موجيود حميل و نقيل و شيرایط       

کارگری ر)ستند به طور مستقل به بازار کااجتماعی زنان قادر نی

صورتی که در همین شرایط و در شالیزارها( مراجعه نمایند. در

و  درصد مردان روستایی به طور مستقل 19119حدود  همزمان

کننيد و ميزد    به بازار کيار مراجعيه ميی    با وسایل نقلیه عمومی

باشيد   در صيد بیشيتر ميی    1911دریافتی آنان به طور متوسيط   

کارگری در ميزارع بيرن ،    زنان روستایی عالوه بر  (.9)جدو  

پردازند و ميزد   های چای ه  به کار برگ چینی چای می در باغ

دریافيت   1199هيزار توميان در سيا      21تا  11ای برابر روزانه

  اند.   کرده
 (1199)به تومان کار روز مزدی زنان و مردان در مزارع برن  .3جدول 

روز در  مزد روزانه

 سال

درصدنسبت 

 به کل افراد

کار روزمزدی  تعداد

 در  مزارع 

 زن 91 11121  21تا  1 هزار  21تا  11بین 

 مرد 21 19119  21تا  1 هزار  11تا  21بین 
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در ناحیه مورد مطالعه مردان و زنيان بيه صيورت روزميزد در     

کارهای میر زراعی هي  فعالیيت دارنيد. کيارگری روزميزدی      

کردن منياز  روسيتاهای مرفيه یيا      میرزراعی زنان به کار تمیز

درصيد زنيان را در    912شيود کيه حيدود     شهری خالصه ميی 

روز تيا یيک مياه بيه چنيین       11گیرد. اینان سالیانه حدود  می بر

هزار تومان در  11تا  11ورزند و مبلغی بین  کاری مبادرت می

 1119انيد. در مقابيل حيدود     دریافت داشته 1199روز در سا  

ماه در سا  به کارگری در مراکز 11روز تا  11درصد مردان از 

پردازند. آنها در فعالیت هایی چيون بيار    شهری و روستایی می

هيای   زدن کامیونهای شن کش، کارگر ساختمانی و یا کارخانيه 

هيزار   21تا  12چای به کار می پردازند و مزد روزانه آنان بین 

 (.11تومان بوده است) جدو  



 

 

 ی فومنات(ا موردی: روستاهای کوهپایهمطالعه )پذیری زنان روستایی آسیب 03

 و مردان در بخش های میر زراعی کار روزمزدی زنان.11جدول 

روز در  مزد روزانه

 سال

درصدنسبت به 

 کل افراد 

کار روزمزدی غیر  تعداد

 (1983زراعی )

 11تا  11بین 

 هزار تومان 

 11بین 

 11تا 

 روز

 زن 11 912

 21تا  12بین 

 هزار تومان 

تا 11بین 

 روز  111

 مرد 99 1119
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ای زنان ناحیه در خارج از فعالیيت زراعيی   های کار بر فرصت

باشد  و محدود به نظافت برخی مناز  اقشار مرفه می ک بسیار 

در حالیکييه مييردان کييارگر در مجمييوع احتمييا  دسييتیابی بييه  

روزکار در سا  را به وی ه در بخيش سياختمانی    121حداکثر 

 باشد. روز می 91یابند،  این فرصت برای زنان حداکثر  می

به دالیل مختلف حتی در کيار مشيابه کمتير از ميزد      مزد زنان

هيزار   21دریافتی مردان است. متوسط مزد مردان در مجميوع  

قابييل  1199هييزار تومييان در سييا   11تومييان و بييرای زنييان 

محاسبه بوده است.این ادعا بيا انجيام آزميون ویلکاکسيون در     

مورد مزد دریافتی زنان و مردان در فعالیت زراعيی روزميزدی    

گیيرد. چنانیيه خروجيی  آزميون      ميورد تأییيد قيرار ميی     ه 

ویلکاکسون در رابطه بيا ميزد دریيافتی زن و ميرد در فعالیيت      

 باشد. می 1111و کوچکتر از 11112برابر  Sigزراعی ،دارای 

خانوار دسترسی ناچیزی بيه درآميد نقيدی از طریيق فيروش      

محاو  دارد و املب تولیيدات جنبيه خيود مايرفی دارنيد.      

او  جنبه اتفاقی دارد و بیشتر به هنگام ضرورت و فروش مح

خریيد نیياز    تهیه پو  برای مواردی چون تأمین دارو و درمان،

ی فروش گیرد. در موارد مارفی و آهوقه دامداران صورت می

توسط زارعان در حالی صورت گرفته که در پایيان سيا    برن  

 درصد گرانتر جهيت مايرف خيانوار    21آن را به قیمتی برابر 

اند. فروش دامداران منحار به مقداری پنیر در  خریداری کرده

هيای   دو ماهه آخر فال بهار، فرو ش پشي  گوسيفندان و دام  

گیيرد(   های نر و پیرکه در آماز پاییز صيورت ميی   دامگوشتی )

بنابراین درآمد نقدی و قابل توجه و مشخايی بيرای   باشد.  می

طبيق ادعيای    اعضای خانوار اع  از ميرد و زن وجيود نيدارد.   

مردان و زنان، احتميا  بيی  بياتی در آميد سيالیانه آن زیياد و       

باشيد کيه امليب تحيت تيأ یر آفيات،        درصد ميی  2912حدود 

های دامی، زمسيتان هيای سيخت و سيیل      خشکسالی، بیماری

 گیرد. صورت می

 12زنان کنترلی در امور مالی ندارند. طبق بررسی محليی تنهيا   

د کيه در اميور ميالی و فيروش     درصد از زنان اعالم کيرده اني  

محاوالت دخالت دارند که بخش اعظي  آن هي  مربيو  بيه     

فروش صنایع دسيتی)جورا  پشيمی( وميرغ  و طیيور بيوده      

به همین دلیل در حالی که به نظر مردان احتما  فقيدان   است.

 2212درصد است ، نظر زنيان در ایين ميورد     19امنیت مذایی

 باشد.  درصد می

) در جامعيه نمونيه(   درصد زنان و مردانيی را   ،  تعدد و11جدو   

اند. تعيداد افيرادی کيه از     دهد که از منابع بانکی وام گرفته نشان می

درصد  9اند، بر اساس جدو ، حدود کمتر از  منابع بانکی وام گرفته

اند در حالی که این رق  در مورد ميردان   زنان موفق به اخذ وام شده

در صيد زنيان    91ان وام دریيافتی  در صد رسیده است. میز 1211به 

کمتر از دو میلیون تومان بوده است ولی این در صد در مورد مردان 

در صد بوده است. در مقابل در صد زنانی که قادر بيه اخيذ وام    21

در صد بوده است در حيالی   1211اند،  میلیون تومان شده 1باالتر از 

 در صد بوده است. 2111این رق  برای مردان 

 اند د و درصد زنان و مردانی که از منابع بانکی وام گرفتهاتعد .11جدول 

 درصد نسبت  به کل تعداد مردان درصد نسبت  به کل  تعداد زنان

12 2191 91 1211 
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وام کمتر از پانادهزار تومانی مردان املب از بانک کشاورزی 

ن بوده است کيه  گیال 1129و به وی ه وام خسارت زلزله سا  

هنوز باز پرداخت نشده است. وام هفت میلیونی مردان امليب  

وام ساخت مسکن بنیاد مسکن بوده است و وام دریافتی زنيان  

 املب وام خرید لوازم خیاطی یا منز  بوده است.   

دهيد. بير    ، دارایی تحت مالکیت زنان را نشيان ميی  12جدو  

جامعيه نمونيه   در صد از کل زنيان   12191اساس جدو ، تنها 

باشند. از این تعداد تنها یک نفر خيان    دارای مالکیت اموا  می

خیا  مالک اتومبیيل پرایيدی بيوده اسيت کيه هميه اعضيای        

اند و اتفاقا  سيه  اسيتفاده خيان      کرده خانواده از آن استفاده می

 111نفير یيا   2کمتر از همسرش بوده است. پس انداز زنان بيه  

کل جامعه نمونه دو نفير اعيالم    درصد محدود بوده است و از

اند که دارای پيس انيدازی حيدود شيش میلیيون توميان        کرده

باشند که حاصل فروش صنایع دستی یا کارگری آنان بيوده   می
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است. بیشترین موارد دارایی  مربيو  بيه زميین زراعيی و دام     

 .  بوده است
 دارایی تحت مالکیت زنان جامعه نمونه .12جدول 

درصد 

نسبت به 

نان کل ز

 نمونه 

پس  جمع

 انداز

اتومبیل 

 *پراید

زمین  دام منزل

 زراعی

زنان 

دارای 

 مالکیت 

 تعداد 21 11 2 1 2 19 12191

 درصد 1119 2912 1111 212 111 111
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 این خان  دارای خیاطی زنانه در منز  بوده است *

ر مت 1111در صد زنان کمتر از  2219زمین تحت مالکیت 

در صد زمینی برابر نی  هکتار را  1211مربع است و تنها 

های کوچک و بزرگ تحت مالکیت زنان میر  مالکند. تعداد دام

رأس  11رأس دام بزرگ و  2قابل توجه است که به حد اکثر 

درصد  119نفر یا  2در مجموع شود.  دام کوچک محدود می

ند که تنها باش های نمونه دارای مالکیت مسکن می زنان خانوار

 در صد آنان مالکیت کامل مسکن را در اختیار دارند.  21

نفر با انحراف معیار  112تعداد متوسط فرزندان را  11جدو   

نفر  11نفر تا  2دهد که دامنه نوسان آن از  نشان می 219

درپی  های پی بیانگر آن است که هنوز زایمان متفاوت است و

 در ناحیه رای  است.
 

 بعاد خانواده در جامعه نمونها .19جدول 

انحراف  متوسط مینیمم ماکزیمم 

 معیار

تعداد اعضای 

 خانواده

11 2 112 219 
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گیيری زنيان بيه رمي  بهبيود       در قلمرو خانواده قدرت تامی 

در ميورد   ، هنور ناقص اسيت. چنانکيه   های اخیر نسبی در سا 

گیری با زنان است .  امی در صد موارد ت 211آوری  در  فرزند

در صد ميوارد زن و ميرد بيا     99اما همانگونه که گفته شد، در 

. در  باشيد  گیرند که بهبودی قابيل تيوجهی ميی    ه  تامی  می

گیری در دست پدر متمرکز  هنوز قدرت تامی قلمرو ازدواج، 

در صد موارد و نقيش   22است اما نقش مادر به عنوان زن در 

در  911وارد و نقيش قياطع دختير در    در صد مي  2112دختردر 

صييد مييوارد نشييانی از بهبييود نسييبی در وضييعیت مشييارکت  

متوسيط سين ازدواج    باشيد.  اجتماعی زنان در بعد خانوار ميی 

سيا  و   2219برای مردان خانوار نمونه به هنگام ازدواج آنيان  

 سا  بوده است.   1912برای زنان 

محدود اسيت .  وقوع طالق با توجه به ساختار اجتماعی ناحیه 

 11سا  گذشته  محدود بيه    11وقوع طالق در ای که  به گونه

ميورد در   1آبادی  گزارش شده است )در کوریه  11مورد در 

بييه کييل  مييورد ( کييه نسييب 1مييورد در کمييادو   1علیسييرا 

سيا    11خيانوار، در   1122یعنی  خانوارهای روستاهای نمونه

اسيت. اميا جيای    درصد در هرسا  (  1119رق  ناچیزی) برابر 

گیری طالق با مردان  نگرانی آن است که در همه موارد تامی 

 بوده است.

براساس بررسی محلی، جمعیت موجود تا آنجا که از نظر سن 

هيای   گیری اند، اع  از زن و مرد در کلیه رأی قانونی مجاز بوده

لس و شوراهای ، مججمهوری اسالمی ایران اع  از همه پرسی

در کل روستاهای اند. با این همه  ارکت کردهمش روستا اسالمی

مورد مطالعه فقط در یک مورد و آن هي  در روسيتای میشيکه    

یک نفر خان  عضو شورای اسالمی روستا بيوده اسيت.  هيیچ    

یک از زنان در روستاهای مورد مطالعه عضو شيرکت تعياونی   

در ایين رابطيه گفتيه     انيد.  نبوده و یا نهادهای تولیدی روستایی

 وقتی هيدف از مشيارکت زنيان ، رأی دادن در پيای      شود می

بيه آسيیب اجتمياعی در جامعيه      صندوق ها باشد، ميی توانيد  

 (.  192-121: 1192)خلیلی،  شود منجر

دررابطه با متغیرهای احساس خطر و فقدان پشتوانه حفاظتی، 

ای  های پن  گزینه دان و زنان خانوار  به صورت پرسشنظر مر

محاسبه میانگین پاسخ ها و تبدیل  تکمیل شده است. پس از

، 1ضمیمه )درج شده است. 11آن به درصد، نتیجه در جدو  

 .(دهد دهی متغیرها را نشان می نحوه وزن

لزله مهیب تابستان ز زهای داده شده به خوبی آ ار ناشی ا پاسخ

وی ه در بخش ه را منعکس کرده است که ب 1129سا  

جان چوپانان شده ها و  کوهستانی منجر به اتالف دام

ای به مناز  مسکونی خسارت وارد  ودرروستاهای کوهپایه

آورده است. از نظر مردم، تهدید خشکسالی، که در سا  های 

ان دامدار و منابع درآمدی کشاورزان به خسارتاخیر منجر 

 .کمین استبالیای طبیعی در  است، بهمن و سیل از جمله شده
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ه جدی وردزبان همه ها و فقدان پشتوان گله از بیماری

اجحاف . وی ه روستاییان سالمند بوده استه روستاییان ب

عوامل بازار و نقش گرانی قیمت کاالهای ضروری و ارزانی 

 های روستاییان بوده  فروش تولیدات روستایی از دیگر دمدمه

 وی هه  باتی قیمت کاالهای ضروری ب است. آنان از گرانی و بی

و مواد امی، قند، پاپوش و لباس سانی و ددارو و درمان ان

خوراکی شکایت داشتند ولی شکوه نسبت به ارزانی خرید 

 کردند که تولیدات روستایی محدودتر بود زیرا املب ادعا می

ه  که  درصدی 29محاو  قابل فروشی ندارند. حدود 

  دالالن وی هه شکوه داشتند، ابراز می کردند که واسطه ها و ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنند. بیشترین دام ) چوبداران( به آنها اجحاف می خرید

نارضایتی مربو  به کشاورزان و مربو  به قیمت پایین برن  

راضی نبودند نا بود و در مجموع دامداران از قیمت فروش دام

فروش  اجحاف در پیش ولی اجحاف واسطه ها و گاهی

 .محاوالت دامی دمدمه خاطر آنان بوده است

خارج از های شغلی در  دان فرصتاجحاف مردان ، فق

وی ه برای زنان، و مجموعه ه ب کشاورزی و دامداری سنتی

های مزبور، ترس روستاییان را از فقر و فرو افتادن  وی گی

، وزن هریک از 12 پذیری نشان داده است. جدو  درآسیب

پذیری کل مردان و زنان را  پذیری و آسیب های آسیب شاخص

 دهد. نشان می
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پذیری کل مردان و زنان پذیری و آسیب های آسیب  وزن هریک از شاخص:14جدول    

 

12منبع: جدو    
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 وزن جنس متغیر شاخص وزن جنس متغیر  شاخص

 

 

 سرمایه انسانی

  11119 مرد  ارزش بی سوادی

 

 

 

 

 

 

فقدان پشتوانه  

 حفاظتی

 111 مرد اجحاف مردان

 22 زن 11191 زن

 12 مرد اجحاف بازار 12112 مرد نرخ بی سوادی

 12 زن 22122 زن

 22 مرد فقر 111 مرد فقدان مهارت شغلی

 22 زن 92111 زن

 

 بی ثباتی معیشت 

 22 مرد بیکاری 2912 مرد بی  باتی درآمدی  

 91 زن 2912 زن

 12 مرد بیماری 19 مرد فقدان امنیت مذایی

 12 زن 2212 زن

 

 

 

 

 

 

 احسا  خطر

 19 مرد زلزله 111 مرد اجحاف مردان

 19 زن 22 زن

 19 مرد بهمن 22 مرد اجحاف بازار

 19 زن 22 زن

 22 مرد سیل 11 مرد خطر  فقر

 22 زن 11 زن

عييدم احتمييا  فرصييت   

 شغلی خارج از منز 

 29 مرد خشکسالی 1129 مرد

 29 زن 99121 زن

  12 مرد خطر بیماری

 

 

نيييييييابرابری 

 اجتماعی

 

عيييييييييدم  

دسترسييی بييه 

 ابزار تولید

 22191 مرد زمین

 91192 زن 1912 زن

 2191 مرد دام 11 مرد خطر زلزله

 91121 زن 11 زن

 111 مرد مسکن 2 مرد خطر بهمن

 99122 زن 2 زن

  9 مرد خطر سیل

تابرابری ميزد در برابير کيار     

 واحد

 111 مرد

 21 زن

 111 مرد فقدان اختیار طالق 9 زن

 111 زن

 111 مرد فقدان اختیار مالی 19 مرد خطر خشکسالی

 99 زن 19 زن

فقدان مشيارکت در نهادهيای   

 مدنی روستایی

 2112 مرد

 99121 زن

 2119 مرد عدم دسترسی به منابع بانکی

 91111 زن

فقييدان مشييارکت در تعيياونی 

 های کشاورزی

 111 مرد

 111 زن

 وزن متغیرهای تحقیق .15جدول 

 1199بررسی محلی  منبع:
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در شاخص سرمایه انسانی زنان و ميردان   ،12اس جدو  بر اس

گذاری  ک  و بیش موقعیت مشابهی دارن زیرا هییگونه سرمایه

. درصد ميردان  جز آموزش رسمی همگانی وجود نداردجدی 

آموزش دیده در این بخش کمی بیشيتر و در عيوا زنيان بيا     

های خیاطی و یا کارگاههای جهاد سازندگی تيا   گذراندن دوره

 اند. مهارت شغلی خود را افزایش دادهحدی 

 باتی معیشتی نیز از وضيعیت مشيابهی برخيوردار     شاخص بی

است ولی نگرانی زنان از فقدان امنیت ميذایی تاحيدی بیشيتر    

 بوده است.  

ویي ه در ميوارد اجحياف    ه در شاخص احساس خطر زنيان بي  

پيی ،   در هيای پيی   مردان، فقدان شغل و بیماری ناشی از زایمان

فقدان پشيتوانه  از نظر شاخص  اند. پذیرتر دانسته ا آسیبخود ر

تر اسيت. زنيان معتقدنيد در ميوارد      حفاظتی تفاوت محسوس

ترند. بيه طيور    پناه بیکاری نسبت به مردان بی اجحاف مردان و

درصيد  121پذیری زنان نسيبت بيه ميردان حيدود      کلی آسیب

 بیشتر است.

 

  بحث و نتیجه گیری

ناحیه مورد مطالعه در معرا  اکنانس که دهد بررسی نشان می

های محیطی، اجتماعی و اقتاادی قرار دارند. زیرا  انواع آسیب

مرحله تحو  تکتونیکی قرار  ای که هنوز در محیط کوهپایه

ای و افزایش  های دوره دارد، نوسانات اقلیمی، خشکسالی

های اخیر شدت آن   های انسانی در سا دستکاریها که  سیال 

باشد. انسان سنتی  منبع انواع باالیای طبیعی می ،استرا افزوده 

ظرفیت  های حفاظتی، آموزش ندیده، فاقد مهارت و فاقد بنیان

را ندارد   ها ه با بالیا و آسیبو قابلیت کشش الزم در مواج

فاقد سازگاری الزم با بالیای طبیعی بوده، بلکه آن را به 

یعنی سیست   سازد. های اجتماعی و اقتاادی مبد  می آسیب

اقتااد  ها قرار دارد. به طور بالقوه در معرا انواع آسیب

سیاسی رای ، روابط قدرت، به طور بالقوه حفاظت کننده 

در این اکولوژی انسانی و  .باشد ها نمی سیست  در مقابل آسیب

ای شدن بیشتر قرار دارند و  سیاسی، زنان در معرا حاشیه

مراتب باالتری را تجربه  و اقتاادی  به پذیری اجتماعی آسیب

  کنند. می
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 :، نحوه وزن دهی متغیرها1ضمیمه 

اجحاف  -فقدان امنیت مذایی -حسا  شده است. مثل :بی  باتی درآمدی  111، نتیجه ضربدر  1وزن آسیب پذیری طیف لیکرت از طریق میانگین تقسی  بر 

 خطر خشکسالی.-خطر سیل -خطر بهمن -خطر زلزله -خطر بیماری -خطر  فقر -اجحاف بازاریان -مردان

و  121( ، نتیجه تقسی  بر 121و مرد  91روز سا  منهای فرصت شغلی خارج از مزرعه هر جنس) زن  121ز = وزن عدم احتما  فرصت شغلی خارج از من

 . 111حاصل ضربدر 

 .111سا ( ، نتیجه ضربدر.12( نتیجه تقسی  بر سواد لیسانس )12وزن ارزش بیسوادی از روی میزان بیسوادی به سا  منهای کل سواد موجود )

 د بیسوادی.وزن نرخ بیسوادی=  درص

 .111( ضربدر 211وزن عدم دسترسی به منابع ومسکن=تعدادآنهایی که ندارند تقسی  بر کل )

 منهای درصد اختیار .111فقدان اختیار امور مالل = 

 .111( ضربدر 21نابرابری مزد در کار واحد= مبنا مزد مردان ، کسری از آن تقسی  بر مزد مردان)

 ک .111نفر ، تعدادزنان و مردان بر حسب درصد، حاصل از  1روستا ضربدر  11مشارکت در نهاد های مدنی= 
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