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 چکیده
 هـاک  مشـارتت در نرـروک تـار در فعالرـت    نـ  بـه   م زنـا  همـوهرع قه ـه    ،ییروستا ۀهمگام با توسع

 که و شبکه و فه یب کرهارجامعه متشکل هز مس . هینهستن  در جامعه خ مات بخشتشاورزک و ررغ
 زما  هسـت  کارجغرهف یزما  منشور هصل ـ فضا ررمس هست. ش ع مرترس در فضا هست ته توسط مردم

 ر هشتغال زنا  روسـتایی شررسـتا  ورز ـا    موجود در مسر ییفضا ی ـ زمان کها تیمح ودموهنع و  و
 کبرهساس ه ف هز نوع تاربرده هست. تحقرق آ  پردهخت لرتحل بهحاضر  ۀته مطالع هست هک مسئله

 ۀبـر توسـع   یمبتنـ  یبـ رترت هز روشهسـت.   یلـ رتحل ی ـ فرو روش هز نوع توص تربودع و هز لحاظ ماه
و پاسخ به سـاهتت   یشرتت در نظرسنج کنفر ز  بره 45درمجموع تع هد  هستفادع ش ع هست. هبزهر

 یفـ رت قرـ قم کهـا  حجم در مصـاحبه  نینفر هز ه 25( هنتخاب ش ن  ته کرترل فر)ط که نهیچن گز
ع آسـا  هنتخـاب شـ     کررـ گ نمونـه  قیـ ها ه فمن  بودع و حجم نمونـه هز طر  دن . مصاحبهترشرتت 
هفـزهر مکـ     نـرم  ادع هزبـا هسـتف   «شـ ع  تیهـ ه  کنگر پژوهش درو » ی هز روشفرت در بخش. هست
بـا   یبـه روش حـ ه ل مربعـات جز ـ     کمعـادتت سـاختار   کساز م ل و در بخش تمی هز 20 ودهرت
 ،«یو خانوهدگ کع  فردهز بُ یهن هز تحرک شغل چشم»هستفادع ش .  3 .. هل. هسیهفزهر هسمارت. پ نرم
قنـوه    بـه  کو سـاختار  یتیریموهنـع مـ   »و  «یو هجتمـاق  یزنا  هز بعـ  فرهنگـ   فضایی ـ یموهنع زمان»

رتت امشـ  یزمـان  ـ  فضـا  کهـا  تیدر محـ ود  یهصـل  کها هیما قنوه  درو  به« فضا ـ  زما  تیمح ود
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در  ییزنـا  روسـتا  هز نظـر سـوی یـافتن     «یاترـ ح کفضا». تار شناخته ش ن  کروردر ن ییزنا  روستا
بـه   («یترجنسـ  کهـا  شهر)تل آور قنوه  نا  مرد به ک  ولوژیه» ر؛هقتبا فضا به مشاغل تم ـ   منشور زما 
بحـره    طیشـره » وهبسته بـود  ز ؛  خانوهدع و که تصاد شترمع یهصل ۀتنن  نرتأمقنوه   معناک مرد به

قنـوه    بـه  ،شـون   یمـ  یبـالقوع تلقـ   ۀررـ تـار خخ  کرورـ قنـوه  ن  زنا  به به هین معنا ته «فضا ـ در زما 
 .هستن زما   کاردر  لمرو جغرهف تار کروردر ن ییروستا  مشارتت زنا هاک ترین مح ودیت مرم
 ، روش آمرخته، ورز ا .زما  کارجغرهف، تار کرورن، مشارتت زنا  های کلیدی: واژه
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Abstract 

Women, along with rural development, would like to contribute in labor force 

related to non-agricultural activities and service department at society. This society 

contains non-stop paths and a network designed by the people. The time-space path 

is the main geographical charter of time. The spatial-temporal obstacles for rural 

women employment at Varzaghan State is the matter of this study to analyze. The 

research based on goal was in applied form and it was analytic-descriptive in 

method. The combination method based on tool’s improvement was used. Forty-five 

women were selected for the survey and answering multiple choice questions (Likert 

Spectrum); 25 of these women took part in the qualitative severe interviews. The 

interviews were purposeful and the sample was selected by sampling. The “Semi-

structured interview” using MAXQDA 20 was used in quality part; structural 

equation modelling in the way of partial least squares using Smart PLS 3 was used 

in quantitative part. The main themes related to spatial-temporal limitations of rural 

women contribution in labor force were as follows: perspective of job motivation in 

family and individual view, women temporal-spatial obstacles in social cultural 

view, managerial and structural obstacles. The main limitations women may face 

with in labor force at geography domain of time are as follows: the crucial 

atmosphere to lead the rural women to the low-credit jobs, considering a man of 

family as the breadwinner (gender clichés), considering a man as the only 

breadwinner and a woman as a dependent person, crisis conditions in time-space 

considering a woman as a potential labor force.  

Keywords: Women Contribution, Labor Force, Geography of Time, 

Combined Method, Varzaghan State  
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 مقدمه
 توسـعۀ روسـتایی   ررفعال در مس کفرهین  قنوه  بهها  کررگ مردر تصم ییمشارتت زنا  روستا

همـروزع توجـه بـه زنـا  و مشـارتت      ( و 97 ، ص1388 ،یدهدورخـان ) دهردتوجه   ابل یترههم
 ترـ موفق یابیـ هرز مرـم در  ارهـاک رهز مع یکـ ی ،یه تصـادک و هجتمـاق   هـاک ترـ آنا  در فعال

ــه ــعه برنام ــاک توس ــو  ه ــودع هســت )ص رموس ــاره ،  کدر تشــورها ب  .(3 ، ص1395و همک
 )صـاد لو و  بـودع هسـت   توسعه کرورهز ن یبخش مرم ۀمنزل مشارتت زنا  به ته روست نیه هز

ناپایـ هرک در فضـاک روسـتایی     کها در موه عی هسترهک شاخص (.23 ، ص1399همکاره ، 
قنـوه    روزهنـه، همـوهرع بـه    کها تررغم گستردگی مشارتت در فعال قلی زنا  شود یباقث م
  رتی، ضعف جسـمانی و فقـر گرفتـار     هز محرومرت شامل بی ییدر فضا ر،یپذ بره شار آس

 یموهزهت بروز تحوتت در ساختار ه تصادک، هجتمـاق  هلبته به. (54 ، ص1376آین  )چمبرز، 
پرزحمـت و   که هرمتحول ش ع و هز همـور حاشـ   زرهشتغال زنا  ن زه رشکل و م ،یاسرس یو حت
 (.63 ، ص1397و همکاره ،  یهن  )دهدورخان فاصله گرفته کفرسا تا ح ود طا ت

)رهنمـا و بازرگـا ،    دهرد که ژعیـ و ترـ ههم ارـ فضـا در جغرهف  گونه نیشناخت مفروم ه
نقـا    فرتوصـ  کبـره  یزمـا ، چـارچوب   کارجغرهفحالی هست ته و هین در( 115 ، ص1399
 یمفروم هساس کو ی (274، ص 2019، 1)مولر هست  ازمـ   فضا طرمح کیدر  یابردست  ابل
و حرتـات هفـرهد ره در فضـا و     ها ترفعال یهست ته توهل یزن گ ررمس ایروزهنه  رر، مسآ هز 

 کارـ جغرهف یهصل منشورزما   ـفضا   ررمس (. 7، ص 1970، 2سترهن ههاگر) ده  یزما  نشا  م
ــا هســتفادع هز آ ، همکــا    ــار  هــاک دهدع لرــوتحل هیــجزو ت آورک جمــعزمــا  هســت تــه ب رفت

هز رفتـار   اتتـ هدره بـرد شربـه پـ   مرـم  نیه ودهرد  وجود فضایی ـ یزمان هبعاددر  گویا  پاسخ
 .تن  یتمک م یو قمل کموردمطالعه در هر دو بع  تئور ۀجامع

جوهمـع   ۀمنـاطق شـررک و همگـام بـا آ  توسـع      ۀجوهمـع و توسـع   شرفتربا توجه به پ
در تارهــاک  ترــجرــت فعال یچنــان رغبــت آ  ییزنــا  روســتاو  دختــره  گــرید ،ییروســتا

تشـاورزک و  ررغ  کرـ هشـتغال در تارهـاک تول   بـه  منـ   تشاورزک ره ن هرن  و هموهرع قه ـه 
هسـت تـه سـر رهع     یمـوهنع  هسـت  مرـم  نربـ نیـ هستن . آنچـه دره  یو خ مات یهاک دولت شغل

 کها تیمح ود لبه بر. غهست مشارتت در نرروک تار مطرحجرت  ییدختره  و زنا  روستا
بنابرهین با توجـه   .نرازمن  تحلرل هستهست ته  یموضوع هساس هین مسرر،در  ییفضا ـ  یزمان
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بای  گفـت در بررسـی موضـوع در     یترنظر جنس نامتقار  بازهر تار تشور هز اررساختار بسبه 
ی هسـت  مرمـ  موضوع و مسـئله  کی زنا  روستایی تار کرورتحرک ن ،زما  کارجغرهف بستر
 تـوه   ی. مـ هشتغال هز ضروریات آ  هسـت ش ع در  تجربه کها تیمح ودموهنع و  ییشناسا ته

ک مشـارتت زنـا  در   هـا  تیمحـ ود  تـوه   یمـ  فضایی ـزمانی  با هستفادع هز تحلرل ته  گفت
 کهز هبزهرهـا  ک رـ مجموقـه مف هـ ف ره بـا    ۀجامعـ  قنوه  بهنرروک تار در شررستا  ورز ا  

ه تصـادک   ـ  یهجتمـاق  کهـا  ترـ بـا مو ع  زنـا  روسـتایی   هینکـه خهصـه   .تردبررسی  یلرتحل
ک فـردک و هجتمـاقی و سـایر    هـا  تیمحـ ود هنوهع در موهجره با  ی، تجارب متفاوتگوناگو 

ک در هیـن زمرنـه، باقـث    نگـر  درو وهتـاوک و   تـه  دهرنـ   تارموهنع در مشارتت در نرروک 
و  هـاک مختلـف   گروعآمارک و  ۀبه جامع تعمرم نتایج تیدرنراهک مطلوب و  رسر   به نترجه

 حاضر هست. ۀته هین مرم، ه ف هصلی مطالع تر جامعه خوهه  ش  بزرگ
 

 تحقیق ةپیشین
جامع   گاعیبا د که منطقه کارجغرهف یمیبود ته در مکتب    ی ه  م رنرجغرهف سترهن ههاگر

 کردی. رودبو افتهیو بشر در مناطق مختلف پرورش  عترمتقابل طب یخود در رهبطه با وهبستگ
فضـا   ـزمـا     کهافرهینـ  لحـاظ   هز جرـا  ره هز  یو هنتزهق کچن بع   گاعید ،زما  کارجغرهف

مختلـف فـرههم    کهـا  در مکـا   هافرهینـ  و   هدهایـ رو قیمختلف هز طر کها ترجمع همرهع با
 کبر ـرهر  کره بـره  کساز نماد ستمرس کیو  مرمفاه  سترهنهزما ، هاگر کار. در جغرهفتن  یم

تحـوتت در طـول زمـا  در     لرـ و تحل فرتوصـ  جـه رفضـا و در نت ـ   زمـا   کهافرهین هرتبا  
 یـی و چره یبـه چگـونگ   هاگرهسـترهن   ک زمـا  ارـ جغرهف مرتوسعه دهد. مفاه ییارجغرهف کفضا

تـه   ییهـا  مکـا   نر)هنتقـال( بـ   ییجـا  هو جاب گریک یبا  ترچن  جمع ای کیهرتبا  هفرهد در 
(. 20، ص 2012، 1نیهلگارد و سود) شود یمربو  م ،ونقل هستن  حمل قاترتحق کسنگ بنا

ر ـهـا بـ   آ  رهتر( و تـأ  شود یزما  شناخته م کارقنوه  جغرهف به ته) «فضاـ   زما » منشور ۀ یه
( مطـرح شـ  و بعـ ه     1970سـترهن  ) هبـار توسـط هاگر   نــخسترن  کرهـبـ ، هفرهد ترالـفع ـارـرفت

یـا   ازهـا رفـرد توسـط ن   کیـ فتـار مسـافرت   هساس، ر نی( هره ه ش . بر ه1974) 2نرتوسط چاپ
 ــ  یزمـان  کهـا  تیهز محـ ود  که و توسط مجموقـه  شود یم تیه ه سو کیهو هز کها خوهسته
مفرـوم در   نیـ ه .تنـ   یهـا ره محـ ود مـ    و تحـرک آ   یشـود تـه دسترسـ    یتنترل م یمکان
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م هز مفرـو  هرـ . مطالعـات هول افـت یسـرقت گسـترش    بـه  ترـ بر فعال یمبتن یقاترتحق کها تهش
 2تـوه   (،1991) 1لـر رم توسـط هن یشـمن هنی همچـو     کزما  فقط در سـط  نظـر   کارجغرهف

بع ه  تهش  ته ی، درحالش  یهستفادع م (2003) 4و توه  مرت (،2002) 3وبر و توه  (،1998)
شـود تـه در    برطـرف  ترـ بـر فعال  یمبتنـ  کسـاز  مـ ل  کدر هبزهرها یقمل کها تیش  مح ود

 8برنـز  ماننـ   هز محققـا   گـر ید یبرخـ محـرز هسـت.    7یـو   و 6، لـی 5تارهاک توه  و هنـگ 
و  11( و چـن 2008) 10ونـگ ی کشـوهنن و د  (،2007) 9مرمنزرهتم و ت (،1999(، توه  )1979)

 ـ  معنـادهر بـه فضـا    یابردسـت  کارهـا ردسـت آورد  مع  به کمفروم ره بره نیه( 2011همکاره  )
 .(1، ص 2019و همکاره ،  12)قسگرک تار بردن  هزما  ب

 کهـا  زمـا  در حـوزع   کارـ هسـاس مفرـوم جغرهف  برزمـا    ـ  ن  مطالعات رفتار فضاهرچ
 کبعـ   کهـا  دهـه  یزما  هاگرهسترهن  آغـاز شـ  و طـ    کارجغرهف ۀهره  هز زما  مختلف یقلم

 در بسترفضا ـ   منشور زما  ۀ با هی تحقرقی ته در مطالعات دهخلی، حال نیباهیافت، گسترش 
زنا  روستایی در نرروک تار پردهخته باش ، هنجام نشـ ع   به بررسی مشارتت زما  کارجغرهف
دو « زمـا  ـ فضـا   »و « جغرهفرـاک زمـا   »جوک تلر  وهژگا  و در نتایج جست حال نیباههست. 
 ح ودک به موضوع تحقرق حاضر نزدیک هستن :ۀ خیل تامطالع

 کارـ جغرهف مربا تمرتز بر مفاهخود پژوهش ( در 1397زهدع و همکاره  ) محم حسن
ــ ــرهزم ــع کا ، ب ــا هز روش مطالعــ  دهدع کآور جم ــاطرهت فعال ۀه ــخ ــا تر ــانـ    ییفض  یزم
هـا هز روش هسـتخرهر روهبـط     دهدع کساختارسـاز  کبـره  لرـ وتحل هیو در تجز  تنن گا یبازد
مطالعــات  ۀتــه در حرطــ هنــ  گــرهف هســتفادع تــردع کتئــور کمبنــابر مررمســتقرو غ مرمســتق

 گردشگرک هست.

 کهلگوهـا  ،یلـ رتحل ـ  یفرتوصـ  ککـرد یبا هتخـاخ رو خود  ۀدر مقال( 1397پور )  اضی
 کهـا  بـا هتکـا بـر روش    ره هفتـه  کیـ سـنگلج ترـره  در طـول     ۀزنا  محلـ  یو حرتت یترفعال
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 .هست تردعمطالعه « زما  کارجغرهف» کتئور لرو تحل کساز م ل
ـ   یچـارچوب زمـان  ( 2011در بررسی مطالعات خارجی بای  گفت یرن و همکاره  )

ــجغرهف ــره در حما ییار ــهز هرز تی ــ یابی ــأ  یتم ــاور رهترت ــر   کفن ــات ب ــات و هرتباط هطهق
ـ   یـمکانـ  لروتحل هیتجز ک( ی2012فانگ و همکاره  ) .دهن  یـهره ه م یانـهنس کها تـرفعال
و  . هـورنر دهـ   یزما  هره ه مـ  ییارجغرهف مرهساس مفاهبر ونقل مرم حمل کون هارهز پ یزمان

پردهختـه   ترـ مقصـ  فعال  کبازسـاز  کبره زما  کارجغرهف کردیرو ۀتوسعبه  (2012همکاره  )
 یبــا هســتفادع هز چــارچوب( بــا موضــوع فقــر زنــا  2021هســت. پورهبرههرمرــا  و همکــاره  )

دو مرتبط و متقابل هر یو هحساس یزمانـ   ییفضا کته مرزها ده  ینشا  م یزمان ییارجغرهف
هلگـارد و سـودین    .تننـ   یم یمکا  طخود ره در زما  و  کرهارهفرهد مس ته یدرحال ،هستن 

ونقـل در   حمـل  کاردر جغرهف ترفعال کردیرو ۀن  در توسعهسترهگراسرم ه ( به بررسی2012)
 .هن  پردهخته ک زما ارجغرهف ۀنرزم

. شـکاف  شـ   سررم قرشکاف تحق ییموجود، شناسا قاترتحق هن ک حجم رغم قلی
هسـت   ک یموضوع ج  یهول در بررس ؛هست ییشناسا مرم  ابل ۀموجود هز دو جنب یقاترتحق
  لمـرو تـار در   کرورـ در ن ییمشـارتت زنـا  روسـتا    ییفضـا  ـ  یموهنـع زمـان   لرـ تحلبـه  ته 

و  میدر بستر پـارهده  ختهرآم یشناس آ  هستفادع هز روش گرید ۀو جنبپردهخته  زما  کارجغرهف
 نرشـ رعـات پ بـا مطال  مطالعه حاضر زیوجه تما ،یژگیو نیهست ته ههبزهرهاک مختلف تحلرل 

 هست.
 

 ینظر یمبان
 ریناپـذ  ییو جـ ه  افتـه ی تجسم ییارجغرهف کها تیموجود ییایزما  در خهت پوـ   اـار فضـساخت

 طربا مح یو زمان یو روهبط مکان ها یژگی، ویهنتزهق ای، ملموس ییارهست. هر موجود جغرهف
 کارـ در دن .(345، ص 2020، 1)یـوه   سـت ردرک ن  ابـل  نـه رو خـارر هز زم  ردرـ گ یبر مره در
 یتـل زنـ گ   ی، ساتنه و حتـ یره در فضا و زما  در روز، هفتگ کررمس شهر، مردم همیوه ع

در  یهنسـان  کهـا  ترـ فعالدر هین فضا و زما ،  ته (8، ص 1970)هاگرهسترهن ،  تنن  یدنبال م
، یکیولـوژ یزرف کازهـا رهسـت تـه ن    عرـ چرپ یهجتمـاق  سـتم رس کیـ  خـتن رهم آمتعامل و در

هفـرهد،   ییجـا  هبـه جابـ   ازرـ تعـامهت ن  نیـ ه شـتر ر. بتن  یما ره برآوردع م یتماقو هج که تصاد

                                                                                                                                        
1.  Yuan 
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 ، 2009، 1)شـاو و یـو   دهرد یکـ یزرف کمختلـف در فضـا   کهـا  مکـا   نرتاتها و هطهقـات بـ  
 تمــامهســت تــه هــ ف آ  شــامل  کپارچــهی ککــردیرو کزمــا  دهره کارــجغرهف .(141ص 

متقابـل   ررتـأ   لرـ وتحل هیـ همکـا  تجز  نیرهسـت؛ بنـاب  فضاـ   هز زما  یدر بخش خاص هافرهین 
ره  کردیرو نیه ،یشناخت یباز بود  هست یطرفو هز طرف کیهز یو هجتماق یعرطب کهافرهین 
 تــردع هســت کتــاربرد یتــا قلــوم هنســان یعــرطب لــومهز ق هافرهینــ هز  یعروســ فرــط کبــره

زمـا    کارـ تـه جغرهف  دهـ   ینشـا  مـ   یخیتـار  ررخـط سـ  (. 4: 2020، 2)س رینگ و ویلبورگ
و  سـازن   یمـ  یرهنسـان رخـود ره بـا هفـرهد غ    کارـ هـا جغرهف  هموهرع هخقا  دهشـته هسـت تـه هنسـا     

یی ـ  فضـا  کمان گار کره بره کماد لیها وسا آ  رهیز ،مرم هستن  اررو مصنوقات بس کتکنولوژ
مالفه هست ته در هنـوهع   نیچن  کدهره نرهمچنک زما  ار. جغرهفتنن  یزما  فرههم م یهجتماق

 (.288، ص 2020، 3)گر  شود یظاهر م یشناس نرزم ۀو فلسف ییهد پساساختارگرهمو
هسـت تـه توسـط مـردم، موجـودهت       که و شـبکه  و فه یب کرهارجامعه متشکل هز مس

در زمـا    رهارقبور هز مس ۀ یش ع هست. ه مردر زما  و مکا  ترس جا  یو موجودهت ب گرید
، رهارتقاطع مسـ  نیه نردر درک هرتباطات ب زما  هست. ییارو مکا ، محور چارچوب جغرهف

متمرتـز شـ ع هسـت تـه      یزمانـ   ییفضا کمرزها یو معن ییازما  قم تا  بر شناس کارجغرهف
 نیـ ، هحـال  نی. بـاه تنـ   یمـ  جـاد یه هـا  تیـ موجود نرو وع روهبـط بـ   کره بره ییها تیمح ود

هسـت تـه    یاسـ هحس اترهرتبا ، تعامل و ظرور تجرب کبره یفرصت نرلحظات برخورد همچن
، 4جسـت یو د  یـ مـک توو ) تنـ   جـاد یه زرـ روهبـط ن  کره بـره  ییهـا  تیممکن هست مح ود

، تنـ   یم ررربا زما  و مکا  تغ ییروستا طیقنوه  شره آنچه به؛ با هین وصف (26، ص 2012
 (.409، ص 2006، 5)رهک تن  یم رررتغ زرن ییروستا اتیو محتو یمعان

ن  هسـتر ههاگر یزمـان  کارـ هنسـا ، جغرهف  ییفضـا رفتـار   ینـ رب شرپـ  کتهش بره کجا به
زما   کار. جغرهفتن  یهنسا  در فضا و زما  تمرتز م کها ترفعال کها تی( بر مح ود1970)

. تنـ   یمحـ ود مشـاه ع مـ    یزمـان  کهـا  دورع کخـاص بـره   کهـا  ره فقط در مکـا   ها ترفعال
 تنــ  یحـ ود مـ  ره م هــا ترـ هفـرهد در ســفر و شـرتت در فعال   ییتــه توهنـا  ییهـا  تیمحـ ود 
مثـال،   رهک در حـال حرتـت )بـ    کزما  بـا فضـا   ۀمبادل کفرد بره کها تر(  ابل1هن  هز:  قبارت
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 کهـا  در مکـا   گـره  یبـا د  وسـتن ربه پ ازر( ن2(؛ یو قموم یخصوص ۀرنقل لیبه وسا یدسترس
 هـا  ترـ شرتت در فعال ییتوهنا نیجلسه(، بنابره کیمثال،   برهک) نرزما  مع م ت کخاص بره

 کبـره  یخصوصـ  ایـ  یمقامـات دولتـ   یی( توهنـا 3؛ و تنـ   یره محـ ود مـ   گرید کها مکا در 
مثـال، هجتماقـات     رهکهـا در فضـا و زمـا  )بـ     مکا  یدر برخ یکیزرمح ود ترد  حضور ف

هاگرهسـترهن  بـه تـاربرد دهنـش در قمـل بـه       (. 19، ص 2015، 1)مرلـر  ( یدردهر، مرهتز خر
ره  کسـاز  هرشب کها زما  م ل  هنا رمنظور، جغرهف نیه که. بردهد یهرزش زیادک م کزیر برنامه
. دو هنـ   تردع  هرهفرهد مختلف تر یهنتخاب کها در فرصت کزیر برنامه ررت هب ررتأ  یابیهرز کبره

PESASPها  م ل نینمونه هز ه
 ۀنمونـه( و نسـخ   نیگزیجـا  کهـا  رهع ۀموقمج یابیهرز ۀ)برنام 2

MASTICآ   ۀافتیبربود
 نیـ ( هسـت. ه که و خوشـه  یزمـان  کهـا  قمل در بازع ک)م ل فضاها 3

ها، ساقات  مغازع کمثال، ساقات تاربرهک ) یزمان کها استرس یهحتمال ررتأ  یابیها هرز م ل
ونقـل   حمـل  کهـا  اسـت ر(، سیونقـل قمـوم   حمل ۀش  مرتنظ کها و برنامه ریپذ هنعطاف کتار
 ییفضـا  کهـا  اسـت ر( و س ی هتوبوس ج کها ستگاعیو ه  یج  کها مثال، ساخت جادع رهک )ب
شـ ع بـه    هره ـه  کها مورد فرصت( درترفعال کها مخلو  مکا  ایدر ترهتم  رررمثال، تغ رهک )ب

ختـر  (. 274، ص 2020، 4جسـت یدهستن  )موردنظر خود  کها ترشرتت در فعال کهفرهد بره
در طـول   مرمفـاه  سن ینو یسترهن  مرهبه نقل هز هاگ   یهلگرهرد و سو هین نکته تزم هست ته

 توهنـ   ی( ته م... و تر، جمعرر)مانن  فرد، مس یهساس مر، هبت ه مفاهشون  یزما  توسعه دهدع م
 یکیهتولـوژ  ینـ رب زمـا  و جرـا    ییارش   تفکر جغرهف تر قرقم کهبزهر بره نیتر قنوه  مرم به
فادع هسـت  ۀدرک نحو شیبا ه ف هفزه کتر عروس ۀنردر زم مرن مفاهینظر گرفته شود. بع ه  هدر

 رنـ  رگ ی(  ـرهر مـ   هریـ و پا یکی)به روش هتولوژ یقنوه  خانه و منبع زن گ به نرزم ۀو توسع
 (.21، ص 2012)هلگارد و سودین، 

زمـا  و  ـ فضـا    ررمس یعنی، ن محور ،زما  کاردو نراد در جغرهفته گفته ش   طور هما 
 تنـ   یا  ره دنبـال مـ  زما  حرتت فرد در فضا و زمـ  ـفضا   ررمس (.20، ص 2015)مرلر،  منشور

مختلـف تـه حرتـات و     یو زمـان  ییفضا کها تیبا مح ود(. 51، ص 2009، 5 ولیو بر لررم)
در همتـ هد   توهنـ   یمـ  هـا  ترـ فعال ،تنن  یخاص ره مشخص م کهنجام رفتارها کها بره آ  ییتوهنا

                                                                                                                                        
1.  Miller 
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 کیـ ه در ر« نقا  لنگـر » ابت  کها ترشود. فعال کبن  طبقه ریپذ هز  ابت به هنعطاف رعرزنج کی
خـاص در طـول زمـا  خـاص هنجـام       کهـا  مکـا   در  یو هغلب با تنن  یم فیروزهنه تعر ررمس

، 1)سـلرم  هنجـام دهد  یزمـان  ۀدر هـر نقطـ   توه  یره م ریپذ هنعطاف کها ترفعال ته یشون ، درحال
 کشـتر رو هطهقـات ب  ها دهدعتا  ده  یهز دهدع به هفرهد هجازع م یغن طرهمروزع مح .(2، ص 2021

در (. 5407، ص 2011، 2نرمـ یژ) تننـ   کآور خـود جمـع   کها تررفتار و فعال فرتوص که برهر
جلـب   کهز جامعـه در تـهش بـره    تورسـتن هاگرهسـترهن    یزمـان  ییار، م ل جغرهفکسط  رفتار

 یزمـان ــ   ییفضـا  کهـا  مکا  یکرگرهف شیو نما کساز مفروم قیجنبش و مشارتت هفرهد هز طر
فضـا و زمـا  بـالقوع     توهن  یزما  مـ منشور فضا  (. 416، ص 2015 ،3)جانل ها برجسته هست آ 

 تـوه   یزمـا  ره مـ   ـ(. منشـور فضـا    1تنـ  )شـکل    نرـر هو تع یموجود ره با توجه به بودجه زمان
 ۀهمـ (. 304، ص 2018، 4)دهک و آ  زمـا  درنظـر گرفـت    ـفضا   کرهارهز تمام مس که مجموقه

 کهـا  سـازع  هـا  نیـ . هرنـ  ر(  ـرهر بگ STP5زما  )ـ ضا  ف کدر منشورها  یزما  باـ فضا   کرهارمس
 (.370، ص 2007و همکاره ،  6)رهبل دو مخرو  متقاطع هستن  یهن س

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (304، ص 2018)دهک  و آ ،  زما  ـهز منشور فضا  که نمونه   1شکل 
 

آ  تـه هز   تنـ   یره فرههم م یشناخت یهست که زما  هنوز پنجرع کارنظر، جغرهف نیهز ه
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مـادع ره در سـط     یزمـان  کارـ فرهنـگ، بلکـه جغرهف   ایـ  عترتنرا جامعه و فضا، طب نه توه  یم
 هیـ نظر نیـ ه یمحور هصـل (. 284، ص2009گرین، ) هرچن  مح ود مشاه ع ترد نرمرجع زم

همکانـات   رسـان   حـ هتثر  بـه  دنبـال   ته بـه  کهز هفرهد یناش یا تعارض تضاد قبارت هست هز
 .(23، ص 2015و همکـاره ،   1)لرو در زما  و مکا  مح ود هستن  ته یدرحال ،خود هستن 

ممکن  هز محققا  هگرچه کارربس کبره مکا  ـ  فرد زما  هدغام زما  و فضا با مفروم منحصربه
، 2)تریفـت و گلنـی   شـ ع هسـت   لیدر مفرـوم تبـ      الیـ به ه هما ،ممکن نباش  در قمل هست
 (.15746، ص 2001

 ا ، زنـ هـا  یهن ، طبق بررسـ  گروع در بازهر تار بودع نیرتریپذ برآس یطور سنت زنا  به
 ترـ بـا مشـارتت در مالک   ژعیـ و ، بـه شـون   یجذب م یررسمرغ که تصاد کها در بخش شتررب

و  3آســونگو) توچــک کتشــاورز کهــا ترــتوچــک و فعال اسرــمشــاغل توچــک در مق
در  یهجتمـاق  بـا قلـوم   یرهحتـ  زمـا  بـه   کارـ جغرهفته در هین زمرنه  (2، ص 2019، همکاره 
 بـرهک  ، مـثه  ابـ  یتوسـعه   توهنـ   یمـ  زرـ زما  ن کارجغرهف گرید کها نهرهگرچه زمهست. هرتبا  
تحـرک   کبـره  بخـش  تیرضـا  حاترتوضـ  جوکو جستو  برشتر کهدره کبره   رتمفروم 
هنـ هز   بحث بر سـر چشـم   (. 27، ص 1991، 4)هرردمن هست ازرن یزمان کار، به جغرهفیترجنس
 1970در سـال   ن هسـتر هگرازمـا  دهرد. هگرچـه ه   کارجغرهف کخوهنش هنتقادنشا  هز  یترجنس

تـا   سـم رنرو فم ترجنس ۀبحث ترد، هما مسئل هک مورد مسا ل منطقهدرمورد مطالعات مردم در
بـا   سـت رنرفم دهنـا   یجغرهفـ  (.41، ص 1990، 5)فریبـرگ  شناخته نش  تررسم به 1990سال 
 کخانـه و فضـا   یخصوصـ  ۀحـوز  نردوگانـه بـ   ۀزنـا  و رهبطـ   کتـار  یزن گ لروتحل هیتجز
خانوهرهـا بـه    ۀتحـرک روزهنـ   کهلگوهـا  ترـ ههم .هنـ   مشارتت دهشته کتار یزن گ یقموم
 .منجر شـ ع هسـت   یهصل  اقنوه  مره ب زنا  به رمختلف سف کمورد هلگوهادر یمرم یآگاه
سـفر و   ۀروزمـر  کهـا  درک پـروژع  یمـورد چگـونگ  بـه بحـث در   نرهمچنـ  ییهـا  دهدع نرچن
روزمـرع   کسـفرها  نیه نکهیم ر  و ه ۀجامع کهمر بره نیه ترحرک تمک تردع هست. ههمت

 بـودع هسـت   یمرمـ  جینتـا دهرهک  رهر گرفته هست،  که منطقه یترجنس کرهردهدهادر چه نوع  
 (.4، ص 2012، و همکاره  6شولتن)

                                                                                                                                        
1.  Liu 

2.  Thrift & Glennie 

3.  Asongu 

4.  Hirdman 

5.  Friberg 

6.  Scholten 
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 شناسی تحقیق روش
و  کآور جمـع  کبـره  کرتسـتما رس ککـرد یقنـوه  رو  بـه  یبـ رترت قـات رتحقتوجه به هینکـه  با 

 یتمـ  یلـ رتحل کها ها و روش ته منابع مختلف دهدع ش ع هست فیها تعر دهدع لروتحل هیتجز
 ۀ رـ چرپ ۀ یـ تـر پ   درک تامـل  بـرهک متعـ د   کهـا   گاعیترد  د ررمنظور درگ ره به یفرو ت

 هزجملـه حاضـر   ۀبنابرهین مطالع (؛2، ص 2020، 1)تریمر و ریپرنگ تن  ی، هدغام میهجتماق
بـودع و هز لحـاظ    کهساس ه ف هز نـوع تـاربرد  بر هست. تحقرق تحقرقات آمرخته )ترتربی(

موهنـع و   لرـ درص د تحل قرتحق ته ییهست. هزآنجا یلرتحل ـ  یفرو روش هز نوع توص ترماه
مشارتت زنا  روسـتایی شررسـتا  ورز ـا  در نرـروک تـار       فضایی ـزمانی  ک ها تیمح ود

 ۀهسـتفادع هز روش توسـع   جغرهفراک زما  هنجـام گرفتـه و بـا   هست، هین مرم در بستر رویکرد 
 اترـ ( بـا تجرب یتمـ  کهـا  )دهدع کآمـار  کرونـ ها  نـوقی هز تحقرـق ترتربـی،    قنـوه   بههبزهر 
نقا   وت  نیه ش ع و با هستفادع هز ( توسط محقق هدغامیفرت کها )دهدع ها تیو روه یشخص

طـرح پـژوهش    2شـکل   هسـت.  شـ ع درک برتر هز ساهل پژوهش فرههم  سعی درمشترک، 
تعـ هد   مجمـوع در ره نشا  دهدع هسـت.  هبزهر ۀم ل توسع ـ یهتتشاف یطرهح صورت به ختهرآم
( کـرت رل فرـ )ط که نـه یو پاسـخ بـه سـاهتت چن گز    یشرتت در نظرسنج کنفر ز  بره 45

( شـرتت  1)جـ ول   یفـ رت قرـ قم کهـا  حجـم در مصـاحبه   نیـ نفر هز ه 25هنتخاب ش ن  ته 
آسـا  هنتخـاب شـ ع     کررـ گ نمونـه  قیـ هز طر مونـه ها ه فمن  بودع و حجـم ن  ه. مصاحبدن تر

 اترتجرببرهک گردآورک ره ی جلسات ۀ(، گروع مطالعیفردر فاز هول )ت هین مطالعهدر  هست.
 قیـ هز طر هـا   عیـ پ   رتوضـ  جرـت ( یبرگزهر تردع و در فاز دوم )تمـ  ها تیو روه یشخص
 هست. پردهختهساخته  محقق ۀنام پرسش نیت وبه  کآمار کرون ها

 هبزهر ۀتوسع م ل ـ هتتشافی طرهحی: هتتشافی ۀآمرخت پژوهش طرح   2 شکل

                                                                                                                                        
1.  Creamer & Reeping 
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قملکـرد خهـن و    «شـ ع  تیهـ ه  کنگـر  پژوهش درو » ترفی هبت ه با هستفادع هز روش
هـا   خط به خط هز رونوشـت  هرهول کت گذهرو تنن ع، مشاه ع و گزهرش ش ع  فکر مشارتت

 کبـره  هی انو کدر ت گذهرنرایت ع و درهز ت ها منجر ش  یعجام ستربه ل، سپ  هنجام ش 
جرـت  هسـتفادع شـ .    20 ودهرهفزهر مک  ت ها هز نرم دهدع تیریمتمرتز و م  کساخت ت ها

ساخته درآمـ ع   محقق ۀنام صورت پرسش مستخرر هز فاز هول به کمحور مرمفاه هبزهر، ۀتوسع
معـادتت   کسـاز  مـ ل  هزتـه شـ ع هسـت.    پردهخ لرـ تحل و هیها به تجز دهدع کو پ  هز گردهور

در هیـن فـاز    .. هل. هسیهفـزهر هسـمارت. پـ    بـا نـرم   یبه روش ح ه ل مربعات جز ـ  کساختار
 .هستفادع ش ع هست

 
 

 ا یگو مشخصات پاسخ    1جدول 

 درصد تعداد مشخصه
 %29 13 تر جوه سال یا  28 ردة سنی

 %47 21 ساله 39ـ29
 %24 11 سال یا باتتر 40

 %91 41 تارشناسی ح آموزشیسط
 %7 3 تارشناسی هرش 
 %2 1 دتترک ک ودهنشجوک دتتر

 %29 13 تر تمنرم ساقت و  زمان و فاصلة نیروی کار با مکان اشتغال
 %58 26 ساقت 2هلی  1

 %13 6 ساقت 2برشتر هز 

 
 هیـن روش  هیـن هسـت تـه    شـ ع  تیهـ ه  کنگر روش درو  کررتارگ هز به ه ف

خهـن   ۀفلسـف  خصـوص  بـه و  کو قلوم رفتـار  یشناس در فلسفه، روه  هیست و پاخوهبعاد ه
 هست «کیگذشته نزد»در  ای، «در حال و وع» اترحاتت و خهن ررروش درگ نیه دهرد؛

 فـر ر)خن «نیریسا اترخهن»و هم هز  ردرگ یره در برم« فرد اترخهن»شمول آ  هم  ۀریده و
 ، ق م حساسرت به نرمال بـود  توزیـع   ودب م هر ینرب شرپ (.488 ، ص1398 ،یو مسلم

 رویکـرد هسـتفادع هز   لیـ دتنرـز هزجملـه    گرـرک  مشاه هت و تع هد نمونه یا حجم نمونـه 
نشـا  دهدع   قرـ تحق یلـ رم ل تحل 3ل در هین مطالعه هست. در شک یح ه ل مربعات جز 

 ش ع هست.
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 م ل تحلرلی تحقرق   3ل شک

 
 قلمرو پژوهش

درصـ  هز تـل مسـاحت     29/5 لومترمربع،رت 236.813معادل شررستا  ورز ا  با وسعتی 
هستا  ره به خود هختصاص دهدع هسـت. بـر هسـاس آخـرین تقسـرمات تشـورک شررسـتا         

 16آبـادک دهرهک سـکنه و    147دهسـتا ،   7ورز ا  دهرهک دو بخـش مرتـزک و خاروهنـا،    
، برهبر 1395جمعرت تل شررستا  ورز ا  در سال  .(4)شکل  هستآبادک خالی هز سکنه 

بـودع و   تـر  تـم دهم درصـ    4 کبه شرر نسبت ییع  خانوهر روستاته بُ هستنفر  52650با 
 ینرهسـت. نـرش شررنشـ    نیرپا کشرر تربه جمع نسبت زرن ییدر مناطق روستا ینسبت جنس

درصـ    2( حـ ود  78/14) 1390بـه سـال    تـه نسـبت   هسـت درص   5/16شررستا   نیدر ه
 (کـار رفعـال )هفـرهد شـاغل و ب    ترـ ، جمع1395  مـاع سـال   . در آبـا دهـ   ینشا  مـ  شیهفزه
  کنسبت بره نی. ههن  دهدع یم لرشررستا  ره تشک برشترساله و  10 تردرص  هز جمع 72/37

 سـاله  10 ترـ جمع ترـ درص  بودع هست. نـرش فعال  03/9و  26/65 برمرده  و زنا  به ترت
 درصـ  بـودع هسـت    85/38 ییدرصـ  و در نقـا  روسـتا    92/31 ،کشـرر  قا در ن شتررو ب

 .(4)شکل 
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 موردمطالعه ۀمنطق ییارجغرهف ۀنقش    3شکل 

 

 پژوهش هایافتهیبحث و 
عـ   زنـا  هز بُ  فضـایی  ــ یموهنـع زمـان  »، «یو خـانوهدگ  کع  فردهز بُ یهن هز تحرک شغل چشم»

 قنوه  به« فضا ـ  زما  تیقنوه  مح ود به کو ساختار یتیریموهنع م »و « یو هجتماق یفرهنگ
 رتت زنا  روستایی در نرروک تـار ای مشزمان ـ  فضا کها تیمح ود در هصلی هاک مایه درو 

هـاک   مایـه  درو  ۀدهن  ( نشا 4)شکل  ودهرت هفزهر مک  نرم یکرگزهرش گرهف شناخته ش ن .
شـ ع هسـت تـه بـه      نگرک ه هیت درو  بر هصلی و فرقی حاصل هز ت گذهرک محورک مبتنی

 هست. ها پردهخته ش ع توصرف آ 
 ۀبرنامـ  کریپـذ  قـ م هنعطـاف  ی: و خـانوهدگ  کعـ  فـرد  هز بُ یهن هز تحرک شـغل  چشم

قنـوه    بـه  ییزنـا  روسـتا   نکـه یو ه کدهر خانـه  ۀتـ هخل بـا برنامـ    لردل به ییزنا  روستا کتار
و  کتشـاورز  کهـا  ره در بخـش  کمتنوع و متعـ د  کها ترفعال ییروستا ۀشاغه  پنرا  جامع

 ۀتأهـل، مرحلـ   تروضع ،یکیزرف کها یژگیتناسب تار با وطرفی هز .دهن  یهنجام م کدهم هر
فـردک و   کهـا  یژگیبرن و کدهر یته ب و  شک هرتبا  معن هترو تحص یخانوهدگ یزن گ

مرم  ۀها مقول نابرهبرک فرصت ۀمقول .)نوع شغل( زنا  روستایی وجود ن هرد کریپذ مشارتت
سـنجش   یهصـل  کهـا  هز مالفـه  یکـ یزنـا    یتحـرک هجتمـاق  دیگرک هست ته بایـ  گفـت   

 ییزنـا  روسـتا   یهست ته همکا  تحرک هجتمـاق  یحالدر نیجوهمع هست و ه یافتگی توسعه
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صورت مح ود وجود دهرد. موهنع فرزیولـوژیکی و   به یحضور در هجتماع در نظام محل کبره
 ،یستیو ز یکیولوژیزرف تروضع لردل زنا  به مایه مطرح ش ع هست. درو  قنوه  به شخصرتی

 ییتفاوت باقث ش ع ته در همور هشتغال، تارهـا  نیدهرن . ه یمتفاوت تربه مرده  مو ع نسبت
 ۀبردهشـت و نگـرش هز جامعـ    نیـ به مرده  سپردع شـود. ه  هست  ازمن رن کشتررب ییته به توهنا

 .ابن یها تسلط  بر آ   یبا  و مرده «ترن  فرموجودهت ضع»نشئت گرفته هست ته زنا   یتنس
با دستمزد  ییته در تارها شود یته باقث م ابن ی یهقتبار سوی م به مشاغل تم زنا طرفی هز

 شیبه هفزه نسبت تر تمهز مرده  و تو ع  شتررهنضبا  ب لردل به نرتار گرفته شون . همچن تم به
)فضـاک   رنـ  رگ یهمروز  ـرهر مـ   ۀدر جامع که تصاد یتش هستثمار و بررعمورد شترردستمزد، ب
 ۀمایـ  درو  دهرک( و مرده  )همور برـرو  منـزل(   برعی مرا  تار زنا  )خانهمرزبن ک طحراتی(. 

 کها ترهنتظار هنجام مسئول تهک طور هتع د نقش زنا  ب ۀمسئلده   دیگرک هست ته نشا  می
تضـاد   نـوقی  و تـنش  دچـار  ره هـا  آ . …دهر، شاغل  متفاوت زنا  در  الب همسر، مادر، خانه

 .تن  یهز آ  م یناش کنقش و فشارها
 

 ودهرت مک  یکرگرهف یخروج   4کل ش
 

 یدهنشــگاه هترتحصــی: و هجتمــاق یعــ  فرهنگــزنــا  هز بُ فضــایی ـــ یزمــانموهنــع 
طـور خـاص دهشـته هسـت و      به ییطور قام و زنا  روستا به یرهنیزنا  ه کبره کادیمشکهت ز

هز  یحـذف برخـ   ، هرمختلـف ماننـ  هختصـاص سـرم     لیـ گروع هز جامعه هر سـال بـه دت   نیه
 ک یـ ج  کـرد یبا رو یلرتحص ۀهنتخاب رشت کنبود فرصت هشتغال بره ای ینیگز یها، بوم رشته
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هشـتغال   نیرهرزش پـا هست.  آموزش ییفضا یزمان هاک تیمح ودجمله ته هز هن   عموهجه ش
 ۀنـ رمناسـب در زم  کهـا  آمـوزش  افـت یقـ م در  ،ییروسـتا  ۀدر جامعـ  یدست عیمربو  به صنا

هسـت تـه    کهزجمله موهرد یدست عیمناسب تزم برهک صنا کها رارتو ن هشتن م یدست عیصنا
حـل نشـ ع    زرن جیترو نینو افترتشاورزک، در  الب ره جیبا طرح هصهح ساختار نظام ترو

 ۀمقولـ  قنـوه   بهیی روستا جیماسسات آموزش، توسعه و ترو رنگ پذیرک تم نقش ته هست
دیگـرک   ۀمقول (یترجنس کها شهرآور )تل قنوه  نا  مرد به ک  ولوژیه گر مطرح هست. م هخله
 ۀخود هستن  در جامعـ  ۀخانوهد که تصاد شترمع یهصل ۀتنن  نرباور ته مرده  تأم نیههست. 
تـه هزنظـر    شـون   یشـناخته مـ   کقنـوه  هفـرهد   در آ  زنـا  بـه   وهسـت   ررچشمگ زرن ییروستا
 نرتـأم  کبره ای مانن  یممره بت هز خانوهدع و تودتا  در خانه  کوهبسته هستن  و بره که تصاد

 همنرت ۀمقول .پردهزن  یم کتشاورز کبه تارها ترشرو تسب درآم  ب یزن گ یمخارر هضاف
 ۀجلـو  ینـوق ، هش سفرهاک مختلف هسـت  تار، ته تزمه کرورهمکا  مشارتت زنا  در ندر 
 نر ـوهن بسرار مرم و فرهگرر هین هست ته  ۀهز طرفی مقول ز  در جامعه هست. یهجتماق یناهمن
تشـور   نرمقصـر هسـت.  ـوهن    کنابرهبر ه تصـاد  تروضع نیوجود آورد  ه هحتمات  در به ره یه
 نیـ . هزجملـه ه دهرنـ   یروه مـ  ضربرهبـر زنـا  بـه هسـتخ هم تبعـ      یابردست هرقل مرمستق یشکل به
هـا   در آ  توهننـ   یتـه زنـا  مـ   هشـارع تـرد    ییهـا  به مح ود ساختن حرفـه  توه  یم ها ضرتبع

هشـتغال دهشـته باشـ  و     کگـاع ز   بـل هز هزدوهر بـه تـار     باشن . طبق  انو  هرهشتغال دهشته 
هز شـغل   توهن  یباش  شوهر م تردع لرتار خود تحص ۀهدهم کضمن قق  موهفقت شوهر ره بره

 اترـ ثرو ح یمنافات شغل زوجه با مصال  خانوهدگ صرمهک تشخ رهیز ،تن  کررز  جلوگ
 ؛ و) وهنرن نـاظر بـر خـانوهدع(    شود یم حسوبرک ممشت یشوهر بع  هز شروع زن گ ایخود 
 کریو قشا ییروستا ۀدر جامع خصوص بهفرهنگ ه ت هرگره و مردساتر در جامعه نرایت در

نظر گـرفتن  تربرت و هجتماقی ش   دختره ، در هموهرع مرور باورهاک سنتی بودع و هز هبت ه،
 ینـ رب   حقـارت و خـودتم  نف  و تعمرق حـ  قنوه  جن  دوم و تضعرف هقتمادبه خویش به
 پی دهشته هست.هاک خویش ره در توهنایی

 کقـاد  طیدر شـره : فضـا  ـ  زمـا   تیقنـوه  محـ ود   بـه  کو سـاختار  یتیریموهنـع مـ   
و در  شـون   یمـ  یبـالقوع تلقـ   ۀررـ تـار خخ  کرورقنوه  ن و رون  تن  توسعه، زنا  به که تصاد
قنـوه  بحـره  در قصـر     رونا بـه ت یپان م وعرو مخصوصا  در زما  ش کبحره  ه تصاد طیشره
تـار   طیشـره  نرتـأم  رهیـ ز ،مطرح خوههـ  بـود   شرهزپ شرزنا  ب کبره تیمح ود نیه ،یتنون
 باورهـایی هسـتن    ایـ  رهردهدهـا  دیگر  ۀمقول مشکل هست. اررزنا  بس کمرده ( بره ا)ب کمساو

 لیـ قلـت قـ م تما   نیتـر  مرـم تـه در هیـن خصـوص     تنن  یم تیره تقو یترته تفاوت جنس
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 نیـ ه یبخـش خصوصـ   یصـنعت   هترـ و تول یدر بازرگـان  یهنسـان  کرورتارفرما به هستخ هم ن
دیگـر در   ۀشـ   هسـتخرهر  ۀمایـ  . درو تزم هستن  یهست ته معتق ن  زنا  فا     رت جسم

 یهشـتغال مـانع   ۀنـ ردر زم هـا  کوجود نابرهبرک هست، در برهبر تربرهساس جنس یموهنع فنبحث، 
و  شـود  یمـ  یمردهنـه تلقـ   انـه رقام کهـا  ته در بردهشـت  یمشاغل یرخورود زنا  به ب کهست بره

مایۀ مرم دیگرک هسـت   ی درو موهنع سازماندرنرایت  .دشو یبازهر تار م کریناپذ سبب هنعطاف
 هست. به زنا  در پردهخت وهم نسبت یررسمرغ کها گروع زرآم ضررفتار تبعته توصرف آ ، 

در فاز ترفی، در هین بخش هز مطالعـه،   هاک هصلی و فرقی مایه پ  هز توصرف درو 
 کت گـذهر  ۀهـا در مرحلـ   آ  فاترو توص ش ع ک ه هیتنگر درو  جیهز نتا مستخرر مرمفاه
تنن گا   رهر گرفته هسـت؛ پـ     مشارتت اررگونه، در هخت تیروه فرتوص ۀوربه ش کمحور

 ۀنامـ  پرسـش هصـلی و فرقـی بـه صـورت      ۀمای درو ها،  آ  فاترو توص مرمفاه نیه ۀهز مطالع
 ۀهقتبــار مقولــ کبـره  یشاخصــ قنـوه   بــه ابـا  یهســت. تعـ هد تــل هرز ســاخته درآمـ ع   محقـق 

شـ    ا رـ ب قرـ تحق یشناسـ  آنچـه در روش  با قنایت به .نظر گرفته ش ع هستش ع در هستخرهر
ه ـ هم شـ ع    کمعادتت ساختار کساز هبزهر با هستفادع هز م ل ۀفاز هول به توسع جیهساس نتابر

هستفادع  ی،برترت کررگ پنرا  در م ل هن هزع کرهارمتغ یابیهرز کها هز روش یکی چو  هست.
مـورد   نیـ ه یه ف بررسـ  نجایهست و در ه ریپذ مشاه ع کرهاردر سط  متغ کهز تحلرل آمار
 کبـره  توهنـ   یبرآمـ ع هسـت مـ    یفـ رت ۀته هز دل مطالع ریپذ مشاه ع ررمتغ کی ایهست ته آ

 کهـا  معـرف  کمعنـادهر  نرنـامرتبط باشـ  و همچنـ    ایـ مرتبط  شون ع لرپنرا  تشک ررمتغ جادیه
 یبـ رترت ییایـ پا PLSبا هستفادع هز دستور  5شکل  د. ررگ یدرخور توجه  رهر م عدهن  لرتشک

 ره نشا  دهدع هست.   کررگ ( م ل هن هزعرمنرهسپ ـ )ترونباش

 

 ریپذ مشاه ع کرهار( متغرمنرهسپ ـ )ترونباش یبرترت نا رهطم تر ابل ینمودهر بررس   5شکل 
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 یزمـان  کهـا  تیمربـو  بـه موهنـع و محـ ود     کرهـا رتمام متغ ییایپا ۀدهن  نشا  جینتا
 ییایـ پا کدهره ریتمام مقـاد  ته کطور به ،هستتار  کروردر ن ییمشارتت زنا  روستا ییفضا
هستان هردشــ ع در  کهمــا  بتــا ررمســ بیمنظــور هز ضــر. ( هســتن 7/0)بــاتتر هز   بــول  ابــل
پنرـا    کرهارمتغ نرب مرروهبط مستق ۀدهن  مثبت نشا  ررمس بیهست ته ضره یخط و ررگرس
 لرـ تحلنتـایج  هاسـت.   آ  نرروهبط معکوس بـ  ۀدهن  نشا  یمنف بیزه و ضره زه و برو  درو 
زه  پنرا  درو  کرهارمتغ نرب رهارمتغ نرهست ته تمام روهبط ب نیه ۀدهن  نشا  (7)شکل  ررمس

 ، وجــود (باشــ  یمنفــ بیتــه نشــانگر ضــره)ع و روهبــط معکــوس بــود مرزه و مســتق و بــرو 
 .ن هرد

مسـتقرم و ه ـرهت تـل بـه      ه ـرهت و ضرهیب معنادهرک  تی ۀمقادیر آمار ۀبرهک مشاه 
 شـ ع  نشا  دهدع ریپذ مشاه ع کرهارمتغ یقامل کها وز  مرهجعه ش ع و هفزهر نرم BTخروجی 

 (.6شکل ) هست
 

 
 

 ریپذ شاه عمبررسی سط  متغررهاک    6شکل 
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 ریپذ مشاه عهاک قاملی متغررهاک  بررسی وز    7شکل 
 

. هسـت معنادهرک ضرهیب مسرر مکمل بزرگی و جرـت قهمـت ضـریب بتـاک مـ ل      
در نظـر گرفتـه شـ ع     نـا  رموردهطمآمارع در سط   ح ه لباتک  آم ع دست بهچنانچه مق هر 

 99درصـ  و   95درصـ ،   90ک . در سـط  معنـادهر  شـود  یمـ   رـ أیتباش ، آ  رهبطه یا فرضره 
 . شود یممقایسه  58/2و  96/1، 64/1تی  ۀدرص  هین مق هر به ترترب با ح ه ل آمار

فضاک مشـارتت زنـا  روسـتایی در     ـ  مح ودیت زما »هرتبا  برن  7هساس شکل بر
ده  هیـن رهبطـه    نشا  می «یو خانوهدگ کع  فردهز بُ یهن هز تحرک شغل چشم» با «نرروک تار

 یدر صـورت  نیـ ه شـود.  درص  رهبطه تأیر  مـی  99در سط  هطمرنا   36/3تی  ۀهر آماربا مق 
 نرهسـت. هرتبـا  بـ    هین زمرنـه در  رگذهررتأ  ررمتغ نیتر قنوه  مرم به« یاترح کفضا»هست ته 

 ۀرهبطه با مق هر آمـار  نیه ده  ینشا  م «ییفضا ـ   یـزمان تیمح ود»با « یاترح کفضا» ررمتغ
روسـتایی در   زنـا  . گفته شـ  تـه   شود یم  یردرص  رهبطه تأ 99 نا رطمدر سط  ه 4/18 یت

بـا   ییدر تارهـا  شـود  یتـه باقـث مـ    ابنـ  ی یهقتبار سـوی مـ   به مشاغل تم فضا ـ  منشور زما 
بـه   نسـبت  تـر  تـم هز مـرده  و تو ـع    شـتر رهنضـبا  ب  لرـ دل بهو  تار گرفته شون  دستمزد تم به

. هز رن رگ یدر جامعه همروز  رهر م که تصاد یتش بررعهستثمار و مورد شترردستمزد، ب شیهفزه
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روزمــرع  یهســت تــه زنــ گ نیــه یمفروضــات هساســ( 2012دیــ گاع شــولتن و همکــاره  )
. میشـب برگـرد   لیهوه ایو بع  هز ظرر  میها سر تار برو ش ع هست ته صب  مرتنظ که گونه به

 یهز زنـا  مره بـا  هصـل    کاررسـ هز آنجـا تـه ب   .شود یمساله هشارع م نیزما  به ه کاردر جغرهف
 کره بـره  کتـر  تـم شـود، زمـا     یصـرف مـ   کتـار  کتـه در سـفرها   کشـتر رهستن ، زمـا  ب 

دسـتمزد در منـاطق    تـم  ک. خانوهرهـا  نررگ ینظر مدر یشخص کازهارخانه و ن کها ترمسئول
 ریپـذ  برآسـ  یبـازهر تـار محلـ    کدهرن  و در برهبر ساختارها ییفضا تیمح ود شتررب کشرر
زمـا    ـمنشور فضـا   برا  ش   ته  به  گونه هما  ها دهرن . به آ  کشتررب یوهبستگ رهیز ،ن هست
فضـا و زمـا     توهن  یم ته زما  درنظر گرفت ـ  فضا کرهارهز تمام مس که مجموقه توه  یره م
آورد   کرو کهست تل بره نیتر ک و .تن  نررهو تع یزمان ۀموجود ره با توجه به بودج ۀبالقو

 هـاک  تشـمکش هز  کریتصـاو  جـاد یبـا ه در فضـاک حرـاتی   هست تـه   نیه یزمان کاربه جغرهف
و در  کفـرد   گاعیـ م هخلـه هز د  کهـا  اسـت ر، موهنـع و س کررگ مرها، تصم ترفعال نرروزمرع ب

ره  کفـرد  یغالـب و دسترسـ   کهـا  ها، پروژع تی، همکا  تجسم مح ودیمحل کارسط  جغرهف
 ده . یم

« تار کروردر ن ییمشارتت زنا  روستا کفضا ـ   زما تیمح ود» نرببررونی هرتبا  
قنوه  متغررهاک پنرا  یا مکنـو    به «یو هجتماق یع  فرهنگزنا  هز بُ فضایی ـ یموهنع زمان»با 

. شـود  یمـ   یردرص  تأ 99 نا ردر سط  هطم 84/4 یت ۀرهبطه با مق هر آمار نیه ده  نشا  می
آور  قنـوه  نـا    مـرد بـه   ک  ولوژیـ ه» فـت در بررسی هرتبا  درونی متغررهاک آشکار بایـ  گ 

رهبطـه بـا    نیـ ه تـه  هسـت  نهرزم نیدر هآشکار  ررغمت نیتر قنوه  مرم به «(یترجنس کها شهر)تل
 یترجنس کها شهرتل .شود یم  یردرص  رهبطه تأ 99 نا ردر سط  هطم 75/18 یت ۀمق هر آمار

امعـه همـوهرع هز زنـا     هسـت تـه ج   و آ  تفکر  البی و غلط یدرمورد زنا  آ  تصورهت منف
تعـامهت   در صورت نیه ررخاص فکر و رفتار تنن  و در غ که گونه به  یکه بانیهنتظار دهرد؛ ه

(، 2021هز نظـر سـلرم و همکـاره  )   شون .  یو طرد مجازهت م یمنف کها با  ضاوت یهجتماق
هد هسـت تـه هفـر    یفرض هساس نیبرگرفته هز ه کچارچوب نظریک قنوه   زما  به کارجغرهف
تنرـا بـر    نـه   رـ . تأتتننـ   یهنـ ، شـرتت مـ    شـ ع  عیـ ته در فضـا و زمـا  توز   ییها تردر فعال

تنرـا بـه    وجـود دهرد. فضـا نـه    زرـ ن یبلکـه در تعـامهت هجتمـاق    ی،و زمـان  ییفضـا  کهـا  نهرزم
 یو معـان  یهجتمـاق  کهنجارها ،یبلکه تعامهت هنسان ،خود یکیزرو ف ییارجغرهف کها یژگیو

   .تن  یع ممتصل به فضا هشار

« تار کروردر ن ییمشارتت زنا  روستا کفضا ـ  زما  تیمح ود» نرب یرونرهرتبا  ب
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 ایـ پنرـا    کرهـا رمتغ قنـوه   به «فضا ـ  زما  تیقنوه  مح ود به کو ساختار یتیریموهنع م »با 
درصـ  رهبطـه    99 نـا  ردر سط  هطم 67/8 یت ۀرهبطه با مق هر آمار نیه ده  یمکنو  نشا  م

 در زما  بحره  طیشره»گفت   یآشکار با کرهارمتغ یهرتبا  درون ی. در بررسشود یم  یرتأ
 یتـ  ۀرهبطـه بـا مقـ هر آمـار     نیهست ته ه نهرزم نیآشکار در ه ررمتغ نیتر قنوه  مرم به« فضا ـ

تـهش   کجـا  زمـا  بـه   کارـ هز منظـر جغرهف . شود یم  یردرص  تأ 99 نا ردر سط  هطم 18/27
 کهـا  تی( بر محـ ود 1970زما  هاگرهسترهن  ) کارهنسا ، جغرهف ییضارفتار ف ینرب شرپ کبره
ره فقـط در   هـا  ترـ زمـا  فعال  کارـ . جغرهفتنـ   یهنسا  در فضا و زمـا  تمرتـز مـ    کها ترفعال

هسـاس هقتبارسـنجی بـا    بر .تنـ   یمح ود مشـاه ع مـ   یزمان کها دورع کخاص بره کها مکا 
 ۀررـ تار خخ کرورقنوه  ن ن  توسعه، زنا  بهو رون  ت که تصاد کقاد طیدر شرهنتایج ترفی، 

ترونـا   یپان م وعرو مخصوصا  در زما  ش کبحره  ه تصاد طیو در شره شون  یم یبالقوع تلق
مطـرح خوههـ  بـود     شرهزپـ  شرزنا  بـ  کبره تیمح ود نیه ،یقنوه  بحره  در قصر تنون به
 کارـ هسـت. هز منظـر جغرهف  مشـکل   اررزنا  بس کمرده ( بره ا)ب کتار مساو طیشره نرتأم رهیز

عـ   بُ کیـ قنـوه    فضـا بـه  ـ   مکا  و زما  در مفروم زمـا   کریناپذ کرزما  و با توجه به تفک
روزمـرع،   کهـا  تربر فعال قهوع ی مرهپ کزنا  شاغل در روزها ت،رهز وه ع فیتعر وهح   ابل

 نیـ در ها  شـ فیآمـوزه ، وظا  هز دهنـش  نیوهل  تیها و لزوم حما م هرس و دهنشگاع یلربا تعط
قنوه   قضو خانوهدع با ترونا به کی کرردر صورت درگ زرو نهست تردع   هرپ شیهفزه نهرزم
 .تنن  یه  هم م یدرمان کها مره بت ۀهره  کفرد بره نرهول

 

 رییگجهیبندی و نت جمع
 کآور زما  هست ته با هستفادع هز آ ، همکـا  جمـع   کارجغرهف یزما  منشور هصل ـفضا   ررمس

مرـم   نیـ وجـود دهرد و ه  فضایی ـ یزماندر هبعاد  ا یگو رفتار پاسخ کها دهدع لروتحل هیو تجز
تمـک   یو قملـ  کعـ  تئـور  موردمطالعـه در هـر دو بُ   ۀهدرهتـات هز رفتـار جامعـ    بردشربه پ
در تارهـاک   ترـ جرـت فعال  یچنان زنا  رغبت آ  ،ییجوهمع روستا ۀوسع. همگام با تتن  یم

تشـاورزک و  ررغ  کرـ منـ  بـه هشـتغال در تارهـاک تول     ع قه ـه تشاورزک ره ن هرن  و هموهر
 ر،رمسـ  نیـ در ه ییفضا ـ  یـزمان کها تیبه بر مح ودـغل .هستن  ی ماتـو خ یتـهاک دول شغل

 آ  پردهخت. لرحاضر به تحل ۀبود ته مطالع یموضوع مرم
 هترر( و تـأ  شـود  یزمـا  شـناخته مـ    کارقنوه  جغرهف )ته به« فضاـ   زما »منشور  ۀ یه

( مطـرح شـ  و بعـ ه     1970بار توسط هاگرهسـترهن  )  نرهول کهفرهد، بره ترفعال ـ  ها بر رفتار آ 
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 ایـ  ازهـا رفـرد توسـط ن   کیـ هسـاس، رفتـار مسـافرت     نیـ ( هره ه ش . بر ه1974) نرتوسط چاپ
 ــ  یزمـان  کهـا  تیهز محـ ود  که و توسط مجموقـه  شود یم تیه ه سو کیهو هز کها خوهسته
. هرچنـ  مطالعـات   تنـ   یهـا ره محـ ود مـ    و تحرک آ  یته دسترس ودش یتنترل م یمکان

 ۀمختلـف هز زمـا  هره ـ    یقلم کها زما  در حوزع کارهساس مفروم جغرهفزما  بر ـ  رفتار فضا
در  حـال  نیبـاه  افـت، یگسـترش   کبعـ   کها دهه یزما  هاگرهسترهن  آغاز ش  و ط کارجغرهف

 یزمـا  بـه بررسـ    کارـ فضا در بستر جغرهفـ   ا منشور زم ۀ یته با ه یقرتحق ،یمطالعات دهخل
موجـود   یقـات رنش . شکاف تحق افتیتار پردهخته باش ،  کروردر ن ییمشارتت زنا  روستا

 ییفضا ـ  ینموهنع زما لرته به تحل ک یموضوع ج  یش . هول در بررس ییهز دو جنبه شناسا
آ   گـر ید ۀهختـه و جنبـ  زما  پرد کارتار در  لمرو جغرهف کروردر ن ییمشارتت زنا  روستا

 .هست لرمختلف تحل کو هبزهرها میدر بستر پارهده ختهرآم یشناس هستفادع هز روش
 کبـره  کرسـتمات رس ککـرد یقنـوه  رو  بـه  یبـ رترت قـات رنکتـه تـه تحق   نیبا درک ه 

هبـزهر   ۀشـ ع هسـت، بـا هسـتفادع هز روش توسـع      فیـ هـا تعر  دهدع لرـ وتحل هیو تجز کآور جمع
و  یشخصـ  اترـ ( بـا تجرب یتم کها )دهدع کآمار کرون ها ،یبرترت قرقهز تح یقنوه  نوق به
نقـا   ـوت مشـترک،     نیش  و با هستفادع هز ه هدغام( توسط محقق یفرت کها )دهدع ها تیروه

 لمرو پـژوهش، سـرم    قنوه  بهشررستا  ورز ا  در درک برتر هز ساهل پژوهش فرههم ش . 
 بودع هست.رص  د 03/9 ،1395هساس آمار زنا  برفعال  ترجمع

ـ   یـتـ یریم  فرهنگی و ـ  ه بخش فردک، هجتماقیـدر سزنا   اییـفض ـ یـوهنع زمانـم
 ی مشارتت زنا  روستایی در نرـروک تـار  زمان ـفضا ک تلیها تیقنوه  مح ود به ساختارک

و  («یترجنسـ  کهـا  شـه رآور )تل قنـوه  نـا    مرد به ک  ولوژیه»، «یاترح کفضا» شناخته ش ن .
 گذهر شناخته ش ن .أ ررمتغررهاک ت قنوه  به «فضا ـ ه  در زما بحر طیشره

فضـا بـه مشـاغل تـم هقتبـار سـوی        ـ  در منشـور زمـا    ییزنا  روسـتا هساس نتایج، بر
هنضـبا    لرـ دل با دستمزد تم به تار گرفته شون  و بـه  ییدر تارها شود یته باقث م ابن ی یم
 یتشـ  هسـتثمار و برـرع  مورد شـتر رسـتمزد، ب د شیبـه هفـزه   نسـبت  تـر  تمهز مرده  و تو ع  شتررب

دسـتمزد در   تم کخانوهرها هز منظر جغرهفراک زما . رن رگ یهمروز  رهر م ۀدر جامع که تصاد
 یبـازهر تــار محلــ  کدهرنــ  و در برهبـر ســاختارها  ییفضـا  تیمحــ ود شـتر رب کمنـاطق شــرر 

 کهسـت تل بـره   نیتـر  ک و هز طرفیها دهرن .  به آ  کشتررب یوهبستگ رهیهستن ، ز ریپذ برآس
هز  کریوتصــا جـاد یبــا ه یاترـ ح کهسـت تــه در فضـا   نیـ ه یزمــان کارـ آورد  بـه جغرهف  کرو

  گاعیـ م هخله هز د کها استر، موهنع و سکررگ مر، تصمها ترفعال نرروزمرع ب کها تشمکش
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 یغالب و دسترس کها ها، پروژع تی، همکا  تجسم مح ودیمحل کارو در سط  جغرهف کفرد
 .ده  یره م کفرد

هسـت   یفـرض هساسـ   نیـ برگرفته هز ه ،کچارچوب نظر کیقنوه   زما  به کارجغرهف
تنرا بـر   نه  ر. تأتتنن  یهن ، شرتت م ش ع عیته در فضا و زما  توز ییها ترته هفرهد در فعال

تنرـا بــه   وجــود دهرد. فضـا نـه   زرـ ن یبلکــه در تعـامهت هجتمـاق   یو زمـان  ییفضـا  کهـا  نـه رزم
 یو معـان  یهجتمـاق  کهنجارهـا  ،یخود بلکه تعامهت هنسان یکیزرو ف ییارجغرهف کها یژگیو

خـانوهدع   که تصاد شترمع یهصل ۀتنن  نرباور ته مرده  تأم نی. هتن  یمتصل به فضا هشارع م
شـناخته   کقنـوه  هفـرهد   هسـت و در آ  زنـا  بـه    ررچشمگ زرن ییروستا ۀخود هستن  در جامع

مره بـت هز خـانوهدع و تودتـا  در خانـه      کهستن  و بـره وهبسته  کته هزنظر ه تصاد شون  یم
 کتشـاورز  کبـه تارهـا   برشترو تسب درآم   یزن گ یمخارر هضاف نرتأم کبره ای مانن  یم
 .پردهزن  یم

محـ ود   یزمـان  کها دورع کخاص بره کها ره فقط در مکا  ها ترزما  فعال کارجغرهف
و رون  تنـ    که تصاد کقاد طیدر شره ،یفرت جیبا نتا یهساس هقتبارسنج. برتن  یمشاه ع م

و  کبحره  ه تصـاد  طیو در شره شون  یم یبالقوع تلق رعرتار خخ کرورقنوه  ن توسعه، زنا  به
 تیمحـ ود  نیـ ه ،یقنـوه  بحـره  در قصـر تنـون     ترونا به یپان م وعرمخصوصا  در زما  ش

 ک)بـا مـرده ( بـره    کتـار مسـاو   طیشره نرتأم رهیز ،مطرح خوهه  بود شرهزپ شرزنا  ب کبره
 ترـ تـانو  فعال نتـایج تحقرـق هز جنبـۀ توجـه بـه فضـاک حرـاتی و         مشـکل هسـت.   اررزنا  بس
 کدرک برتـر هلگوهـا  (و هز نظر پـردهختن بـه   1397پور ) زنا  با نتایج مطالعۀ  اضی یهجتماق
( مطابقـت و  1397و همکاره  ) زهدع یحسن محم زنا  در مسرر زمـا  ـ فضا با مطالعۀ   کرفتار

 همخوهنی دهرد.
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