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  چكيده

کننـدة سـطح توانمنـدي اقتصـادي زنـان      پژوهش حاضر، با هدف تعيين و تحليل عوامل تعيين

پيمايشـي   ‐روش توصـيفي ، بـه ۱۳۸۷سرپرست خانوار در مناطق روستايي استان کردستان، در 

گيـري تصـادفي   روش نمونهتن از زنان سرپرست خانوار شاغل به ۱۸۰بدين منظور، . انجام شد

ردآوري شد؛ عـالوه بـر   مند انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه، اطالعات مربوط به آنها گنظام

دسـت  و بازآزمايي، پايايي آن نيـز بـه  ) ۷۶/۰(هاي آلفاي کرونباخ تعيين روايي، از طريق آزمون

درصـد از زنـان سرپرسـت     ۲۴ها نشان داد که به لحـاظ اقتصـادي،   نتايج تحليل داده. آمده بود

وند؛ اين ميزان نزد زنان رشمار ميتوانمند بهدرصد نيز نيمه ۷/۴۰خانوار مورد مطالعه توانمند و 

بر اساس نتايج تحليل سطح توانمنـدي  . هاستبيوه بيشتر، و نزد زنان مطلقه کمتر از ساير گروه

گروه مورد مطالعه، با وارد شدن عوامل و متغيرهاي تأثيرگـذار بيمـة اجتمـاعي، سـطح توسـعة      

ن، در يـک ترکيـب   زمان فعاليت در مدل رگرسـيو ها، و مدتروستا، تنوع شغلي، ارزش دارايي
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درصد از تغييرات واريانس مربوط به توانمندي اقتصادي زنان سرپرست خـانوار در   ۷۱خطي، 

 . شودمناطق روستايي تبيين مي

مطالعـة  / منـاطق روسـتايي  / زنـان  توانمندي اقتصادي/ زنان سرپرست خانوار: هاكليدواژه

  ).استان(كردستان / موردي

* * * 
  مقدمه و بيان مسئله

هـاي  جاي توجه به افزايش شاخصان معاصر و در رويکردهاي جديد توسعه، بهدر جه

هاي مختلف اجتمـاع  آفريني گروههاي عمومي و نقشرشد اقتصادي، به افزايش فرصت

در واقع، توسعة پايدار يک اجتماع حاصل مشارکت همة اقشـار اسـت و   . شودتوجه مي

طور كلـي، توجـه بـه    ئات، و مسائل و بهاين مشارکت نيز در گرو توجه به نيازها، اقتضا

  ).Chant, 1997; Sanni, 2006(توانمندي آنهاست 

شـواهد نظـري و   . ويژه زنان سرپرست خـانوار اسـت  ها زنان و بهيکي از اين گروه

دهد که زنان سرپرست تجربي موجود در بسياري از کشورهاي در حال توسعه نشان مي

هاي جمعيتي فقير محسوب شده و در وضـعيت  روهخانوار و افراد تحت تکفل آنها از گ

هاي مـوردي در همـين زمينـه    نتايج بسياري از پژوهش. اندمعيشتي نامناسب قرار گرفته

گوياي آن است که زنان سرپرست خانوار در قالب بخشي از جامعه با مشکالت فراوان 

يکردهـاي  بر اين اسـاس، توجـه بـدين گـروه در رو    . در مسير توسعه دست به گريبانند

را پيش كشيده کـه نـاظر بـر افـزايش     » زنانه شدن فقر«جديد توسعه مباحثي زير عنوان 

ويـژه در منـاطق   تر شدن ابعاد و گسـترة فقـر آنهـا بـه    کمي درصد زنان فقير و نيز عميق

  ). Buvinic and Gupta, 1997; Goldberg and Cremen, 1990(روستايي است 

، صرف نظر از مسائل مطرح در »ان سرپرست خانوارزن«شناختي بنا به تعريف جامعه

شود که بدون حضور منظم و يا حمايت مورد چنين تعريفي، اين گروه به زناني گفته مي

يک بزرگسال، سرپرستي خانوار را بر عهده دارند و مسئوليت ادارة اقتصادي خـانواده و  

؛ )۱۳۷۹ان بهزيسـتي،  سـازم (گيرند هاي عمدة حياتي و اجتماعي آن را بر عهده مينقش

و ) هفتاد درصد(هر چند، اين دسته از زنان سرپرست خانوار خود را به علت فوت آنها 
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دهند اما موارد متعـدد ديگـري همچـون بيمـاري و از     از دست مي) يازده درصد(طالق 

شود كه سرپرسـتي خـانوار   کارافتادگي، اعتياد و يا زنداني بودن همسر آنها نيز باعث مي

هـاي قابـل   شماريصرف نظر از کم). ۱۳۸۵کميتة امداد امام خميني، (دار شوند را عهده

برابر بـا   ۱۳۵۵سرپرست در هاي رسمي کشور، نسبت خانوارهاي زنتوجه در آمارگيري

 ۴/۸ترتيب، به ، به۱۳۸۵و  ۱۳۷۵هاي درصد کل خانوارها بوده که اين رقم در سال ۳/۷

خـانوار در   ۱۷۳۵۲۶۸۶، از مجمـوع  ۱۳۸۵اي کـه در  گونهدرصد افزايش يافته، به ۴/۹و 

خانوار بر عهدة زنان بوده است؛ البته در موارد متعـدد،   ۱۶۴۱۰۴۴کل کشور، سرپرستي 

از جمله حضور پدربزرگ، پسر بزرگ خانواده، و يا شوهري که قادر به کار نيست و يـا  

نوار در بسـياري از  ، سرپرسـت خـا  )مانند زندان، اعتياد و يا فرار او(حتي در غياب وي 

  . )۱(شودتلقي مي» مرد«ها کماکان خانواده

هاي رسمي، نزديک به سي درصد از زنان سرپرسـت خـانوار در   بر اساس آمارگيري

هـم غالبـاً در مشـاغل    آن ‐دهک اول درآمدي قرار دارند و تنها شـانزده درصـد از آنهـا   

نـرخ  . غال دارنـد اشـت  ‐غيرتخصصي و صرفاً خدماتي و کشاورزي بـا مقيـاس کوچـک   

مشارکت اقتصادي زنان سرپرست خانوار در مناطق شهري پـانزده درصـد و در منـاطق    

-سرپرست فاقد فرد شاغل ميدرصد از خانوارهاي زن ۶۴. روستايي نوزده درصد است
در جامعـة  . باشند، که اين نسبت براي خانوارهاي داراي سرپرست مرد ده درصد اسـت 

درصد از زنان سرپرست خانوار بـه منـابع    ۴۴روستايي، درصد و در جامعة  ۳۱شهري، 

دسترسـي دارنـد و بقيـة آنهـا بـا کمـک سـاير        ) از جمله درآمد شغلي(درآمدي مستقل 

هاي حمايتي، امور اقتصادي خانوار خود را هاي اتفاقي، و سازماناعضاي خانوار، کمک

ني متعـدد در سـطح   هـاي ميـدا  نتايج پژوهش). ۱۳۸۱مرکز آمار ايران، (کنند هدايت مي

هاي فقيـر  دست داده است که زنان سرپرست خانوار از عمده گروهکشور اين يقين را به

نبود يا ضعف منـابع درآمـدي و منـابع انسـاني و     . روندشمار ميپذير جامعه بهو آسيب

هاي متعدد فراروي زنان سرپرست خانوار است، دليل ايفاي نقشهمچنين، مسائلي که به

هاي اساسي معيشت آنهاست؛ و در همين حـال، آمـار زنـان سرپرسـت     الشاز جمله چ
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؛ فـروزان  ۱۳۸۳نژاد، طلب و گراييشادي(خانوار و شکاف فقر آنها رو به افزايش است 

  ). ۱۳۸۴؛ قوامي، ۱۳۸۲و بيگلريان، 

-بنابراين، بر كسي پوشيده نيست که بايد زنان سرپرست خانوار از سوي دولـت بـه  
مورد حمايت قرار گيرند، اما چگونگي اين حمايـت جـاي   » اه عموميمسئول رف«عنوان 

انديشمندان اقتصادي و علوم اجتماعي اتفاق نظر دارند کـه  . بحث و بررسي جدي دارد

هـاي فقيـر جامعـه    بعدي و غيرعلمي، بايد نظام حمايت از گروههاي تکفارغ از ديدگاه

هـا،  گـام بـا ارتقـاي اسـتحقاق    که همباشد، بدين معني » توانمندسازي«مبتني بر رويکرد 

-ها را در آنها شکوفا سازد و بههاي الزم براي کسب اين استحقاقها و توانمنديقابليت
ســن، (اي گســترش دهــد كــه بتواننــد کيفيــت زنــدگي خــود را ارتقــا بخشــند  گونــه

 مثابه زيربناي دسـتيابي در اين ميان، توانمندي اقتصادي به .)Quisumbing, 1996؛۱۳۸۱

هاي الزم براي بهبود کيفيـت زنـدگي تلقـي شـده و مفهـوم آن      ها و توانمنديبه قابليت

 ,Chambers and Convay(اسـت  » صورت پايدارتوانايي در تأمين نيازهاي اساسي به«

رو، بديهي است كه بايد نظام حمايت از زنان سرپرست خانوار نيز داراي ؛ از اين)1992

  . دچنين رويکرد يا راهبردي باش

نظام (در واقع، هدف اين رويکرد بازگرداندن اقشار محروم به چرخة اقتصاد رسمي 

هـاي  نيازي خانوار از حمايـت هاي اجتماعي است و نتيجة آن نيز بيو بيمه) هاپرداخت

هـاي  اي عمل کنـد کـه فرصـت   گونهالبته بايد ساختار جامعه هم به. مستقيم خواهد بود

کارآمدي اين برنامه نينجامد؛ زيرا انديشمندان اقتصـادي توسـعه   نابرابر به تداوم فقر و نا

هايي نابرابر را بـراي شـماري از افـراد    بر اين باورند که ساختار جامعه شرايط و فرصت

كند و بدين ترتيب، موجب تـداوم فقـر   فراهم مي ‐مانند زنان سرپرست خانوار ‐جامعه

  ). Chambers and Convay, 1992; Chant, 2003(شود مي

در وضعيت كنوني، بخشي قابل توجه از زنان سرپرسـت خـانوار نيازمنـد در سـطح     

هـاي  کشور زير پوشش نظام حمايت رسمي قرار دارند و سهم زيادي ار بودجة دستگاه

هايي مانند سبد غذايي خانوار، درمـان، و اشـتغال، بـدين گـروه     مربوط، در قالب برنامه

نوشـتار، مجـال آن نيسـت تـا ميـزان کـارآيي نظـام         گمان، در اينبي. يابداختصاص مي
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هـاي آن  ها و فعاليتسويي سياستحمايت از زنان سرپرست خانوار در کشور و نيز هم

هـا و عوامـل اثرگـذار در    با اين همـه، بـا تعيـين زمينـه    . با راهبرد ياد شده بررسي شود

-تـوان برنامـه  يتوانمندي اقتصادي زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق روستايي، مـ 
هـا  ها و افزايش کارآيي برنامهاندرکاران را در بازشناسي و تدوين سياستريزان و دست

   .ياري رساند

بررسي و تحليل وضعيت توانمندي زنان سرپرست خانوار در مناطق روستايي استان 

ي منظور دستيابي به الگوي مناسب توانمندگفته و بههاي پيشکردستان، در قالب ديدگاه

هـاي اساسـي   آنها در جايگاه بخشي از جمعيت مؤثر در مناطق روسـتايي، از ضـرورت  

هاي علمـي در رابطـه بـا چگـونگي تحقـق      فقدان ارزيابي جامع و مبتني بر روش. است

-گذاريتوانمندي اقتصادي زنان سرپرست خانوار از موانع اساسي در تشخيص اولويت
بر همين اساس، . رودشمار ميبه» توانمندسازي«هاي مبتني بر راهبرد ها و تدوين برنامه

با شناخت عوامـل اثرگـذار در دسـتيابي و عـدم دسـتيابي زنـان سرپرسـت خـانوار بـه          

تـوان در راسـتاي   مثابه بستر کار و فعاليت، ميتوانمندي اقتصادي در محيط روستايي به

هدف کلـي مقالـة   رو، از اين. تبيين راهبرد توانمندسازي، به نتايجي مناسب دست يافت

حاضر تعيين و تحليل عوامل مؤثر در توانمندي اقتصـادي زنـان سرپرسـت خـانوار در     

  . مناطق روستايي استان کردستان است

  مباني نظري و پيشينة پژوهشي

شـناختي  توان در ابعاد روانمباحث نظري موجود در زمينة زنان سرپرست خانوار را مي

ويـژه  شناسان بر اين باورند کـه زنـان و بـه   روان. ادشناختي مورد بررسي قرار دو جامعه

در خانـه و در  (دليل برخورداري از دو نقش در زمـان واحـد   زنان سرپرست خانوار، به

ــار  ــل ک ــش  )مح ــداخل نق ــا ت ــه    ، ب ــدان مواج ــوط ب ــي مرب ــار روان ــا و فش ــد ه   ان

)Myrdal and Klein, 1956 .(ختي را شـنا هاي جامعـه توان ديگر نظريهدر اين ميان، مي

نظرية زنانه شـدن  «كه در مواردي، متمايل به اقتصاد خانوار است، در دو مجموعه شامل 

  :بندي کرددسته» نظرية توانمندسازي«و » فقر
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مبتنـي بـر ايـن ديـدگاه      پذيري زنان سرپرست خانوارآسيب يانظرية زنانه شدن فقر 

سترش يافتـه، بلکـه   تنها در همة کشورهاي جهان گسرپرست نهاست که خانوارهاي زن

. شودگيرند، افزوده ميدرآمد قرار ميروز به روز هم بر تعداد افرادي که در جمعيت کم

هاي دولتي به زنان سرپرست خانوار، فرآينـد فقيـر   رغم کمکدر بسياري از کشورها، به

). Chant, 1997; Sanni, 2006(ويژه در نواحي روستايي همچنان ادامه دارد شدن آنها به

دين ترتيب، بر اساس مطالعات پژوهشگران، در چارچوب نظرية ياد شده، زنـان بـيش   ب

ها و امکانات الزم براي کـاهش  از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند؛ زيرا از قابليت

به باور برخي از انديشمندان، ايدة زنانه ). ۱۳۸۳نژاد، طلب و گراييشادي(اند فقر محروم

و بيش از هر عامل ديگر اساساً فقر زنان سرپرست خانوار را  شدن فقر در درجة نخست

ــيتي    ــابرابر جنس ــط ن ــي از رواب ــدرت   )۲(ناش ــابرابر ق ــاختارهاي ن ــي )۳(و س ــد م   دان

)Corner, 1997; Vecchio and Roy, 1998 .(  بر اين اساس، با درك آنکه فقر صرفاً بـه

اوري، روابط اجتمـاعي،  شود بلکه مواردي چون قدرت، اعتماد، خودبدرآمد مربوط نمي

ها نيز در حـل آن اهميـت دارنـد، اينـك رويکردهـايي      ها، و دسترسي به فرصتدارايي

متفاوت از تأکيد بر نيازهاي اساسي گرفته تا کسب وضعيت برابر قانوني در همة امور و 

 ;Chant, 1997; UNFPA, 2006(پديد آمده اسـت  ) نيازهاي راهبردي(هاي ندگي جنبه

Sanni, 2006; Quisumbing, 1996( .  

و از جمله زنان سرپرسـت خـانوار برخاسـته از     نظريه و رويکرد توانمندسازي زنان

طرح موضوعاتي همچون توسعة انساني و عدالت جنسيتي اسـت و از طريـق مفـاهيمي    

هاي گيري، و مهارتنظير انتخاب، قدرت، کنترل بر زندگي خود و منابع، توانايي تصميم

ر کلي، از طريق اثرگذاري بر آنچه در زندگي فردي و خانوادگي اهميـت  طوزندگي و به

 ;Handa, 1998(شود؛ و نتيجة آن بهبود کيفيت زندگي اسـت  دارد، تبيين و تعريف مي

Malhotra, 2002؛ ۱۳۸۴طلـب و همكـاران،   شـادي : ، به نقل ازChant, 2003 ؛Sanni, 

2006 .(  

هـاي خطـي در   ني و بر اساس سنجش مدلهاي زماکويسامبينگ، با استفاده از سري

ده کشور در حال توسعه، به بررسي رابطة فقر و جنسيت سرپرست خـانوار پرداختـه و   
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نشان داده است که فقر زنان سرپرست خانوار داراي داليل متعدد و پيچيده و نيز تأثيري 

زنـان  تـوان بـا اطمينـان زيـاد     بر همين اساس، به باور وي، نمـي . است )۴(چندكاركردي

سرپرست خانوار را فقيرترين فقـرا دانسـت همچنـين، او بـدين نکتـه توجـه کـرد کـه         

رو، تفـاوت در  کنـد و از ايـن  تنها يـک جنبـه از فقـر را بيـان مـي      )۵(معيارهاي درآمدي

معيارهايي مانند قدرت، تغذيه، بهداشت و نحوة تخصيص زمـان ممکـن اسـت عوامـل     

بـه  . باشـد  )۶(انوارها در راستاي خطـوط جنسـيتي  تري براي بيان رفاه خکنندة مهمتعيين

كنـد کـه بايـد وضـعيت نامناسـب زنـان       گيري ميهمين دليل، کويسامبينگ چنين نتيجه

مطرح شود و نه صـرفاً   )۷(سرپرست خانوار در چارچوب مباحث کلي نابرابري جنسيتي

دي و همچنـين، وي توانمنـدي زنـان را بـه انـواع اقتصـا      . از زاوية سرپرست بودن آنها

ــي      ــابي م ــديگر ارزي ــزوم يک ــن دو را الزم و مل ــدي و اي ــيم بن ــاعي تقس ــد اجتم کن

)Quisumbing, 1996( .  

اومبيال به انجام تحقيقي با موضوع برابري جنسيتي و فقر در غنـا پرداخـت و نشـان    

در  )۸(پذيري و محروميـت رغم کاهش فقر در چند دهة گذشته، شدت آسيبداد که علي

از ميـان چنـد متغيـر قابـل     . ها و از جمله زنان افزايش يافتـه اسـت  ميان بعضي از گروه

. گذاردهاي جنسيتي بيش از ديگر عوامل بر کيغيت زندگي زنان تأثير ميتصور، نابرابري

شـود  با اين همـه، روابـط بـين کـاهش نـابرابري جنسـيتي و فقـر پيچيـده عنـوان مـي          

)Awumbila, 2007 .( 
زنان سرپرسـت  » توانمندسازي اقتصادي«ه موضوع همچنين، در چند تحقيق ديگر، ب

-وري و ارزش افزودة کار آنها در بخشخانوار پرداخته شده و موضوعاتي همچون بهره
  . هاي توليدي و خدماتي مورد کنکاش قرار گرفته است

، بـه  »سازي معيشت روستاييراهبردهاي خانوار و متنوع«اليس، در تحقيقي با عنوان 

پردازد و با پيـروي از يـک مـدل    خانوار در توليدات کشاورزي مينقش زنان سرپرست 

: انـد از ، عوامل اثرگذار را برآورد مي کنـد، کـه عبـارت   OLSروش خطي رگرسيوني به

هـاي  افزايش منابع انساني و مادي، افزايش مشارکت در مراحل مختلف اجـراي پـروژه  

  گيــري دهاي تصــميمتوســعه، افــزايش آگــاهي اقتصــادي، و افــزايش کنتــرل بــر فرآينــ
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)Ellis, 1998 .(   هـاي روسـتايي و   معـاش «اليس و فريمن، در پژوهشي ديگر بـا عنـوان

خوداتکـايي  «رسند که ، بدين نتيجه مي»راهبردهاي کاهش فقر در چهار کشور آفريقايي

الزمة توانمندسـازي اقتصـادي و مفهـوم عمليـاتي آن دسترسـي بـه منـابع و        » اقتصادي

ها به به باور آنها، دارايي. )Ellis and Freeman, 2004(انساني استهاي مادي و سرمايه

سـازد تـا بتوانـد خطـرات را     حدي مهم است که اين امکان را براي خانوار فـراهم مـي  

  . هاي روستايي را ارتقا بخشدکاهش داده، استانداردهاي زندگي در محيط

سرپرست خانوارهاي زن وري درفقر و بهره«هورل و کريشنان، در تحقيقي با عنوان 

، بـه موضـوع توانمندسـازي اقتصـادي زنـان سرپرسـت خـانوار در بخـش         »در زيمباوه

سرپرسـت  چه زن(کنند که خانوارها گونه فرض ميپردازند و اينتوليدات کشاورزي مي

برآنند تا ميزان مطلوبيت در فعاليت اقتصادي خـود را بـه حـداكثر    ) و چه مردسرپرست

سرپرسـت همـان   حقيق آنها نشـان داد کـه در زيمبـاوه، خانوارهـاي زن    نتايج ت. برسانند

رو، بايـد  مشکالتي را دارند که مردان سرپرست خانوار با آن دست به گريبانند و از ايـن 

گونه خانوارها نيز توجه داشته باشد؛ اما بـه  هاي کاهش فقر به همان اندازه بدينسياست

ـ  هر حال، برخي کاستي فقيـر  «طـور کلـي، آنهـا    بـه . اسـت  )۹(انها خاص سرپرسـتي زن

هـاي توليـدي   ويـژه دارايـي  ها و بـه نيستند بلکه ضعف آنها در مالکيت دارايي» درآمدي

سازي توليدات و نيز انتخاب بازار محلي محـدود  اين موضوع توان آنها در متنوع. است

هـاي  بکهرو، در صورت دسترسي آنها به منابع، خدمات حمايتي و شـ سازد؛ و از اينمي

بنـابراين،  . ها، ممکن است بتوانند موقعيت خود بهبـود بخشـند  بازار محصوالت و نهاده

هـا  سرپرست تا زمان انباشت سرمايه و دارايـي هاي بيشتر به خانوارهاي زنارائة حمايت

 . )Horrel and Krishnan, 2007(ضروري است 
رسي ابعـاد مختلـف   ، در يک پژوهش ميداني، به بر)۱۳۸۴(شادي طلب و همكاران 

بـر  . پردازنـد توانمندي اقتصادي، اجتماعي، رواني و سياسي زنان سرپرست خـانوار مـي  

گونه زنان عمالً بسيار پايين است، کـه  اساس نتايج اين پژوهش، رفتارهاي مشارکتي اين

هـا بـراي مـديريت خـانواده عنـوان کـرد؛       ها و مسئوليتتوان دليل آن را تعدد نقشمي

» وقـت «گريزي زنان سرپرست خانوار در زمينة از دست دادن زمان و طرههمچنين، مخا
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مثابه تنها منبع باارزشي که در اختيار دارند، و ضرورت اسـتفادة بيشـتر از ايـن وقـت     به

سوي کارهاي فـردي سـوق داده اسـت    براي کسب درآمد حداقلي اما مطمئن، آنها را به

  ). ۱۳۸۴طلب و همكاران، شادي(

دسـت آمـده از   بـه  ۱۳۸۲هاي مقطعي سال ، در تحقيقي بر اساس داده)۱۳۸۴(قوامي 

براي تعيين عوامل اثرگذار بر انتخاب  )۱۰(هزينه، از يک مدل لوجيت ‐گيري درآمدنمونه

بر اساس نتايج اين تحقيق، مشـکل  . کندهاي خوداشتغالي و مزدبگيري استفاده ميحالت

صادي يا به ديگـر سـخن، تـأمين معـاش و     هاي آنها اقتاصلي زنان سرپرست و خانواده

دليـل  زنان سرپرست خـانوار، بـه  . شودهايي است که از اين ناحيه بر آنها وارد ميآسيب

هاي کافي و در نتيجـه، نداشـتن شـغل مناسـب، از     نداشتن مهارت، تحصيالت و آگاهي

وحـي،  درآمدي اندك برخوردارند و براي تأمين اقتصاد خانوار، با مشکالت، فشارهاي ر

  . شوندرو ميو تضادهاي شخصيتي و كاركردي بسيار روبه

-، طي تحقيق خود در پنج استان کشور، بدين نتيجه مـي )۱۳۸۲(فروزان و بيگلريان 
رسند که زنان سرپرست خانوار درآمد خود را صرف بهبود وضعيت خانواده كـرده، بـه   

خـود کمـک اساسـي     افزايش سطح تغذيه، رفاه و تحصيل فرزندان و افراد تحت تکفل

  ).۱۳۸۲فروزان و بيگلريان، (کنند مي

  هامواد و روش

لحاظ ميزان نظارت، درجة کنترل و لحاظ هدف، از نوع کاربردي و بهپژوهش حاضر، به

توانمنـدي  «پيمايشـي اسـت؛ متغيـر وابسـته      ‐ها، از نـوع توصـيفي  نحوة گردآوري داده

بـر اسـاس مبـاني نظـري و پيشـينة       بوده و تعريف آن» اقتصادي زنان سرپرست خانوار

درآمـد کـافي بـراي تـأمين     «پژوهش عبارت است از وضعيتي که در آن، زنـان بتواننـد   

  .)Horrell and Krishnan, 2007(» طور پايدار فراهم كنندنيازهاي اساسي خود را به

است، که بايـد بـه   » پايداري«و » تأمين نيازهاي اساسي«اين تعريف داراي دو مولفة 

غالباً نيازهاي اساسي مجموعه نيازهايي تعريف شده که : يف و سنجش آنها پرداختتعر

بندي مـورد توافـق،   براي تأمين يک زندگي فعال و مؤثر ضروري است و در يک تقسيم
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شـود؛ همچنـين، معمـوالً    نياز به غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت را شامل مـي 

اي محاسـبة فقـر و نقطـة مقابـل آن يعنـي،      مبنـايي بـر   )۱۱(ارزش پولي نيازهاي اساسـي 

برابر ارزش حداقل غذاي قابل قبول گيرد و بدين منظور، سهتوانمندي اقتصادي قرار مي

ريـزي  سازمان مديريت و برنامـه (شود مبناي فقر مطلق در نظر گرفته مي) کالري ۲۲۰۰(

رسـمي  پژوهش حاضر ارزش پولي نيازهاي اساسي را معادل خـط فقـر   ). ۱۳۷۹كشور، 

کاشـي و همکـاران،   (شده از سوي مرکز آمار ايران در نظر گرفته اسـت  محاسبه و اعالم

-بـه (شـود  ؛ و بدين ترتيب، براي سنجش مؤلفة اول، از معادلة زير اسـتفاده مـي  )۱۳۸۱
  ): صورت درصد

1001 .
.PLN

I
Emp i∑=  

  :كه در آن

1Emp = خـانوار،  شاخص اول توانمندي زنان سرپرستI =      درآمـد خـالص خـانوار در هـر كـدام از

  بعد خانوار؛= Nسرانة خط فقر، و = PLهاي اصلي و جانبي،فعاليت

هاي اقتصادي زنان سرپرست خانوار نيز بر اسـاس  فعاليت» پايداري«و مؤلفة دوم يعني، 

  :)۱۲(شوددو شاخص زير تعيين مي

نسبت يک دورة منطقـي فعاليـت بـراي بازگشـت      به(مدت فعاليت در شغل اصلي  ‐ ۱

  ): شودکه در اينجا، ده سال لحاظ مي(سرمايه و درآمدزايي 

100102 .∑= i
T

Emp   

  : كه در آن

2Emp = شاخص دوم توانمندي، وT =هاي فعاليتتعداد سال .  

 :هاسرمايه و دارايي) درصد تغييرات(رشد  ‐ ۲

100
1

12
3 .

)(
C

CC
Emp i∑ −

=  

  :كه در آن



  ۸۵ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     …كنندة سطح توانمندي عوامل تعيين

 

3Emp = ،1شاخص سوم توانمنديc  = 2سرماية اوليه، وc= سرماية ثانويه .  

هـاي  در توضيح شاخص سوم، بايد گفـت کـه در پـژوهش حاضـر، ارزش دارايـي     

زنـان سرپرسـت   » نمنديتوا«بدين ترتيب، . توليدي و غيرتوليدي برابر فرض شده است

) بـر حسـب درصـد   (دست آمده از سه متغير يا شـده  خانوار بر اساس ميانگين امتياز به

  . شودگيري مياندازه

بـين بـا اسـتفاده از    در قالـب يـک متغيـر پـيش    » سطح توسعة روستا«سنجش متغير 

هاي عمومي، زيربنايي و توليدي روستاهاي محل توزيع نمونـه از طريـق روش   شاخص

هـا از نتـايج   آمار و اطالعات مربوط بـه شـاخص  . )۱۳(انجام گرفت» اکسونومي عدديت«

و همچنـين، گـزارش آمـاري     ۱۳۸۳هـاي  ، کشاورزي و آبادي۱۳۸۵سرشماري عمومي 

شـدة  بنـدي بر اساس متغيـر گـروه  . گيري شده استهاي مرتبط استخراج و بهرهدستگاه

توزيع زنان سرپرست خانوار، هفده  يافتگي، از مجموع هفتاد روستاي محلسطح توسعه

يافته، و سـي روسـتاي ديگـر محـروم شـناخته      توسعهروستا نيمه ۲۳يافته، روستا توسعه

  . شدند

منظور فراهم شدن امکان دسترسـي بـه فهرسـت افـراد مـورد      در پژوهش حاضر، به

ن بـا توجـه بـدي   . مند استفاده شـده اسـت  گيري تصادفي نظام، از روش نمونه)۱۴(مطالعه

کـار رفـت؛ البتـه    بـه  )۱۵(مسئله و ماهيت تحقيق، براي برآورد حجم نمونه، آمارة کوکران

صـورت زيراسـتفاده   بـه  )۱۶(شدة يتزبراي برآورد دقت احتمالي مطلوب، از معادلة تعديل

  : شد

n
stxst .. ==  

). n=۱۸۰(، حجم نمونه تعيين شـد  )d=۲۲/۰(پس از محاسبة دقت احتمالي مطلوب 

ها از طريـق  صورت پرسشنامه بود؛ تكميل پرسشنامهها نيز بيشتر بهآوري دادهابزار جمع

مصاحبة حضوري در هفتاد روستاي استان که نمونة مورد مطالعه در آنها پراکنـده بـود،   

پانـل افـراد   «پرسشنامه، از فن  )۱۷(براي تعيين روايي. صورت حضوري انجام پذيرفتبه

ــنج» )۱۸(متخصــص ــراي س ــاييو ب ــاخ )۱۹(ش پاي ــاي کرونب ــون آلف و روش  )۲۰(، از آزم
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فاصـلة زمـاني   . به تعداد سي نفر بهره جستيم )۲۲(در آزمون گروه پيشاهنگ )۲۱(بازآزمايي

از آنجـا كـه مقـدارآلفاي    . تکميل مجدد پرسشنامه در گروه ياد شـده بيسـت روز اسـت   

حات الزم در آنهـا  بـود، اصـال   ۷/۰هاي مقياسي كمتر از کرونباخ براي برخي از پرسش

بـين، مـدل انتخـابي    با توجه به سابقة پژوهشي، هدف و نوع متغيرهاي پـيش . انجام شد

  . بوده است )۲۳(روش حداقل مربعات معموليبراي پژوهش حاضر رگرسيون خطي به

  هاي پژوهشيافته

 تبيين سطح توانمندي اقتصادي زنان سرپرست خانوار
محاسـبه  ) بر حسب درصد(صورت شاخص ترکيبي توانمندي زنان سرپرست خانوار به

ميانگين توانمندي زنان مورد بررسي با انحراف معيار . عنوان متغير وابسته تعيين شدو به

درصـد   ۱۷و  ۱۱۲ترتيـب،  درصد بوده، بيشترين و کمترين ميزان آن به ۳۸برابر با  ۵/۱۹

 . ده استآم ۱اي در جدول توزيع فراواني اين متغير در حالت طبقه. است

 توزيع فراواني زنان سرپرست خانوار بر حسب سطح توانمندي اقتصادي  ‐۱جدول 

  و باالتر۱۰۰  ۵۰‐۹۹ ۴۹کمتر از 

  ۴۳  ۷۵ ۶۲ فراواني

  ۹/۲۳  ۷/۴۰ ۴/۳۴ درصد

  نتايج تحقيق: مأخذ

طـور کامـل   درصد از زنان سرپرست خانوار به ۹/۲۳شود، گونه كه مشاهده ميهمان

. رونـد شـمار مـي  توانمند بهدرصد نيز نيمه ۷/۴۰اند و را کسب کرده توانمندي اقتصادي

ارزيـابي  «شدة توانمندي بـا متغيـر   بنديمتغير گروه )۲۴(كه از بررسي جدول توافقيچنان

درصـد زنـاني کـه     ۹۴آيد، امتياز زنان سرپرست در مورد توانمندي خود برمي» شخصي

درصد و باالتر بـوده کـه تـا حـدودي      ۷۵ي اند، از شاخص ترکيبخود را توانمند دانسته

گيـري توانمنـدي اقتصـادي گـروه مـورد      شده براي اندازههاي تعيينبيانگر اعتبار معرف

  . هاي زندگي آنهاستمطالعه و انطباق با واقعيت
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  تحليل همبستگي و بررسي رابطة متغيرها

ي بـين متغيرهـاي   منظور دستيابي به اهداف مورد نظر، بررسي و تحليل رابطة همبستگبه

 ۲مستقل و وابسته صورت گرفت، که ماتريس ضـرايب همبسـتگي حاصـل در جـدول     

  .آمده است

  داري آنهاضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته و آزمون معني ‐۲جدول 

  مقياس  متغير  رديف

ضريب

همبستگي 

)r( 
  مقياس  متغير رديف

ضريب 

همبستگي 

)r(  

  ۵۷/۰ ** نسبتي  هااييارزش دار ۱۰ ‐/۳۰*نسبتي سن  ۱

  سطح سواد  ۲
-فاصله
 اي

* ۳۳/۰  ۱۱  

تخصيص زمان 

توسط سرپرست 

  خانوار

  ۴۶/۰ ** نسبتي

۳  
ميانگين سواد

 خانوار

-فاصله
 اي

** ۵۷/۰‐  ۱۲  
تخصيص زمان 

  توسط افراد خانوار
  ۵۱/۰ ** نسبتي

  بعد خانوار  ۴
-فاصله
 اي

  ‐۵۶/۰ **   هزينة زندگي  ۱۳  ۴۳/۰ **

۵  
تعداد افراد 

  غلشا

-فاصله
 اي

** ۵۸/۰  ۱۴  

هاي محدوديت

اجتماعي فعاليت 

  زنان

  ‐۲۳/۰  ايرتبه

۶  

تعداد افراد

داراي مهارت 

 ايحرفه

-فاصله
 اي

** ۵۶/۰  ۱۵  
دسترسي به منابع 

  اعتباري
  ۳۹/۰**  ايرتبه

  تنوع شغلي  ۷
-فاصله
 اي

** ۶۲/۰  ۱۶  
ها دسترسي به نهاده

  و خدمات توليدي
  ۳۱/۰ *  ايرتبه

۸  
يمتاختالف ق

 فروش
  ۱۷  ‐۶۰/۰ **  نسبتي

دسترسي به بازار 

  فروش

رتبه

 اي
* ۳۳/۰  

۹  
سطح توسعة

 روستا

-فاصله
 اي

  ۲۸/۰  ايرتبه  حمايت اجتماعي  ۱۸  ۴۸/۰ **

  نتايج تحقيق: مأخذ

  .درصد است ۱و  ۵به ترتيب نشان دهنده معني داري معني داري در سطح  **و  *
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-مستقل زير با متغير وابسته مثبت و معنيشود، رابطة متغيرهاي كه مشاهده ميچنان
اي، سطح توسعة روستا، بعـد  تنوع شغلي، تعداد افراد داراي مهارت فني حرفه: دار است

-ها، تخصيص زمان توسط سرپرست و اعضاي خانوار در فعاليـت خانوار، ارزش دارايي
 .وشها و خدمات توليـدي، و دسترسـي بـه بـازار فـر     هاي اقتصادي، دسترسي به نهاده

همچنين، متغيرهاي اختالف قيمت فروش، ميانگين سواد خانوار، هزينة زندگي، و سـن  

دار زنان سرپرست خانوار با ميزان توانمندي زنان سرپرست خانوار رابطة منفي و معنـي 

» ميزان حمايت اجتمـاعي «و » هاي فعاليت اقتصادي زنانمحدوديت«دارند، و متغيرهاي 

  . ن ندادنددار را نشااي معنيرابطه

خـانوار   »بيمة اجتمـاعي «براي متغير دووجهي  )t)۲۵مقايسة ميانگين  همچنين، آزمون

رو، ميانگين توانمندي اقتصادي زنـان سرپرسـت   دست داد؛ از ايندار را بهمقداري معني

طور، در آزمون يـاد  همين. دار بيش از زنان فاقد آن استميزاني معنيشده بهخانوار بيمه

دسـت آمـد؛ بـه    دار بـه نيز مقداري معنـي » )۲۶(کيفيت مسکن«متغير دووجهي  شده براي

عبارت ديگر، متغير کيفيت مسکن با ميزان توانمندي زنان سرپرست خـانوار در منـاطق   

   .دار استاي معنيروستايي مورد بررسي داراي رابطه

ب علـت  منظور مقايسة ميانگين توانمندي اقتصادي زنان سرپرست خانوار، بر حسبه

مقـدار  . اسـتفاده كـرديم   )۲۷(طرفهيا نوع سرپرستي خانوار، از آزمون تجزية واريانس يک

دار شـدن آن دارد؛ و در نتيجـه، از نظـر    و آزمون مربوط نشان از معنـي  F)=۴/۱۰(آماره 

هـاي  آزمـون . دار وجـود دارد متغير وابسته، بين انواع سرپرستي خـانوار اخـتالف معنـي   

نيز نشان داد که ميانگين توانمندي اقتصادي زنـان بيـوه و مطلقـه،     )۲۹(و توکي )۲۸(دانکن

  .ترتيب، داراي بيشترين و کمترين مقدار استبه

  تجزية واريانس توانمندي زنان سرپرست خانوار بر حسب علت سرپرستي ‐۳جدول 

سطح 
- معني
  داري

مقدار 
 آماره

ميانگين 
مربعات 
- درون
 گروهي

ميانگين 
مربعات 
- بين

 گروهي

جةدر
آزادي 
- درون
 گروهي

درجة
آزادي 
- بين

 گروهي

مجموع
مربعات 
- درون
 گروهي

مجموع
مربعات 
- بين

 گروهي

  

۰۰۰/۰  ۴/۱۰  ۵۶۴  ۵۸۹۳  ۱۷۶  ۳  ۹۹۳۸۰  ۱۷۶۸۰  
توانمندي 
  اقتصادي

  نتايج تحقيق: مأخذ
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  تحليل رگرسيون خطي 

شده و وجود روابط همبستگي قـوي بـين متغيرهـاي    با توجه به تحليل همبستگي انجام

مستقل و متغير وابسته، براي تعيين اهميت نسبي هر كدام از متغيرها، سنجش رگرسيون 

روش وارد کـردن متغيرهـاي   . روش حداقل مربعات معمـولي صـورت گرفـت   حطي به

است که در آن، متغيرها بـر حسـب بزرگـي ضـريب      )۳۰(گامبهمستقل به مدل روش گام

شوند و معيـار توقـف ايـن    رگرسيون ميبا متغير وابسته وارد مدل  )۳۱(همبستگي جزيي

بـر ايـن   . شودصورت حداکثر تعيين ميبه) α=۰۱/۰(صدم داري يكروش سطح معني

 ۵و  ۴هـاي  اساس، تحليل رگرسيون تا پنج مرحله پيش رفت کـه نتـايج آن در جـدول   

  .آمده است

   هاي مختلف رگرسيون و تحليل واريانسآزمون مدل ‐۴جدول 

- سطح معني
 داري

مقدار

 آماره
ميانگين

 مربعات
مجموع

 مربعات
درجة 

  منابع تغيير آزادي
رديف 

  مدل

۰۰۰/۰  ۵/۱۴۰  
۲۵۱۹۱ 
۱۷۹  
 ــ

۲۵۱۹۱ 
۸۶۰۵  
۳۳۷۹۷ 

۱  
۴۸  
۴۹  

 رگرسيون
  ماندهباقي
 کل

۱  

۰۰۰/۰  ۴/۷۹  
۱۳۰۴۱ 
۱۶۴  
 ــ

۲۶۰۸۳ 
۷۷۱۳  
۳۳۷۹۷ 

۲  
۴۷  
۴۹  

 رگرسيون
  ماندهباقي
 کل

۲  

۰۰۰/۰  ۳/۶۰  
۸۹۸۳ 

۸/۱۴۸  
 ــ

۲۶۹۵۱ 
۶۸۴۵  
۳۳۷۹۷ 

۳  
۴۶  
۴۹  

 رگرسيون
  ماندهباقي
 کل

۳  

۰۰۰/۰  ۵۲  
۶۹۷۰ 

۶/۱۳۳  
 ــ

۲۷۸۸۲ 
۶۰۱۳  
۳۳۷۹۷ 

۴  
۴۵  
۴۹  

 رگرسيون
  ماندهباقي
 کل

۴  

۰۰۹/۰  ۶/۴۸  
۵۷۳۶ 
۱۱۸  
 ــ

۲۸۶۸۱ 
۵۲۰۷  
۳۳۷۹۷ 

۵  
۴۴  
۴۹  

 رگرسيون
مانده باقي
 کل

۵  

۱(ها کنندهبينيپيش= مقدار ثابت+ بيمة اجتماعي  

۲= " " " (مقدار ثابت+ بيمة اجتماعي+ سعة روستاسطح تو  

۳= " " " (مقدار ثابت+ بيمة اجتماعي+ سطح توسعة روستا+ تنوع شغلي  

۴= " " " (مقدار ثابت+ بيمة اجتماعي+ سطح توسعة روستا+ تنوع شغلي+ هاارزش دارايي  
۵= " " " (مقدار ثابت+ تماعيبيمة اج+ سطح توسعة روستا+ تنوع شغلي+ هاارزش دارايي+ زمان فعاليتمدت  

  نتايج تحقيق: مأخذ
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هر  )۳۳(و عامل تورم واريانس )۳۲(هاي تولرانس، شاخصtضرايب متغيرها، آزمون 

عامل تورم واريانس در قالب شاخصي . شودمشاهده مي ۵ها در جدول كدام از مدل

فرشادفر، (ها نشان داده شده است خطي در هر كدام از مدلبراي سنجش عدم وجود هم

. کردند، از مدل حذف شدندخطي ميبر همين اساس، متغيرهايي که ايجاد هم). ۱۳۸۵

بيانگر عدم ) D.W=۱۳/۱( )۳۴(واتسون ‐در مدل نهايي رگرسيون، مقدار آمارة دوربين

  . خطي کلي بين متغيرهاي مستقل استوجود رابطة هم

  هاي مربوط ضرايب متغيرها در مدل نهايي رگرسيون و آزمون ‐۵جدول 

عامل تورم 

 واريانس
 تولرانس

سطح

- معني
 داري

t  Beta  
خطاي 

  هابينيپبش B Bمعيار 
متغير 

  وابسته

۲/۵  ۱۹۰/۰  ۰۰۰/۰  ۱۲/۱۰  ۶۲/۰  ۱۰/۰  ۲۱/۲  
۱X :بيمة

 اجتماعي

توانمندي 

زنان 

سرپرست 

  خانوار

۲/۳  ۳۱۲/۰  ۰۰۰/۰ ۰۷/۸  ۵۴/۰  ۰۹/۰  ۲۱/۱  

۲X :سطح

توسعة 

 روستا

۴/۲  ۴۲۰/۰  ۰۰۰/۰ ۲۰/۶  ۲۱/۰  ۰۶/۰  ۸۲/۰  
۳X :تنوع

 شغلي

۲  ۵۰/۰  ۰۰۰/۰ ۲۰/۴  ۱۷/۰  ۰۵/۰  ۳۱/۰  
۴X :ارزش

 هادارايي

۲۲/۳  ۳۱۰/۰  ۰۰۰/۰ ۰۹/۵  ۱۳/۰  ۰۷/۰  ۲۸/۰  
۵X :مدت

  زمان فعاليت

 مقدار ثابت  ۷۱/۱۹ ۳۰/۲ ــ ۱۱/۸ ۰۰۰/۰ ‐‐‐  ‐‐‐ 
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، ضــريب تعيــين )R=۸۵/۰(در مــدل نهــايي مقــادير ضــريب همبســتگي چندگانــه 

)۷۲/۰=۲R (شده و ضريب تعيين تعديل)۷۱/۰= ad
۲R (دست آمدبه .  

در سـطح   Fدار شـدن مقـدار   گرفته در اين حالت بيانگر معنيتحليل واريانس انجام

درصـد از تغييـرات واريـانس     ۷۶توان گفـت کـه   رو، مياز اين). F=۶/۴۸(است  ۰۱/۰

بيمـة  «طريـق يـک ترکيـب خطـي از متغيرهـاي      از » توانمندي زنان سرپرست خـانوار «
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-مدت«، و »هاارزش دارايي«در خانوار، » تنوع شغلي«، »سطح توسعة روستا«، »اجتماعي
  . قابل تبيين است» زمان فعاليت

  گيري و پيشنهادهاي کاربردينتيجه

-هاي تحقيق مبني بر ناهمگوني زنان سرپرست خـانوار در ويژگـي  با توجه به يافته ‐ ۱
شود كه در هر كـدام  و ميزان دستيابي به توانمندي اقتصادي، پيشنهاد ميهاي فردي 

هـاي توانمندسـازي از هـر گونـه     از مراحل تعيين گروه هدف، ارائه و اجراي برنامه

ايـن  . هاي کلي دربارة زنان سرپرست پرهيز شـود نگري و تعميمهاي همساننگرش

شـده، هنـوز   رغم اقـدامات انجـام  يابد که بدانيم علييافته زماني اهميت بيشتري مي

 . اندبخشي قابل توجه از زنان سرپرست خانوار توانمند نشده
شـده و يـا داراي همسـر در دسـتيابي بـه      با توجه به ناکامي بيشتر زنان مطلقه، ترک ‐ ۲

شـود کـه بـه مسـائل و     هاي حمايتي توصيه مـي سازان دستگاهتوانمندي، به تصميم

زايـي،  هـاي اشـتغال  داشته و پيش از اجراي طـرح  ها توجه ويژهمشکالت اين گروه

 . فرآيندهاي فعال مددکاري را مد نظر داشته باشند
دار در توانمنـدي اقتصـادي زنـان سرپرسـت     تأثيري معنـي » تنوع شغلي«از آنجا که  ‐ ۳

شود که اين يافته را در قالب راهبردي اندرکاران امر توصيه ميخانوار دارد، به دست

هـاي  اي سازگار با محـيط ايجاد تنوع شغلي گزينه. بوط لحاظ كنندهاي مردر برنامه

سرپرسـت  روستايي است و در کاهش مخاطرة معيشـت و اقتصـاد خانوارهـاي زن   

گذاري زنان سرپرسـت خـانوار   از سوي ديگر، حجم سرمايه. تأثيري چشمگير دارد

بـر ايـن    .هاي درآمدزا عامل مؤثر ديگري است که بايد بدان توجه شـود در فعاليت

صورت يک راهبـرد  هاي مادي و انساني آنها بهاساس، الزم است كه افزايش دارايي

 . ها مورد نظر قرار گيرددر تمام برنامه
بـراي زنـان سرپرسـت    » ايجـاد بيمـة اجتمـاعي   «نتايج تحقيق حاکي از آن است که  ‐ ۴

مربـوط   رو، بـه مسـئوالن  از ايـن . دار در توانمندسازي آنهـا دارد شاغل تأثيري معني



  …محمدامين شريفي، سيدمحمود حسيني    ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۹۲

 

تـر و بـا سـازوکارهايي    هاي مربوط را در سطحي گستردهشود که برنامهپيشنهاد مي

 . تر گسترش دهندآسان
روز بـراي انجـام   اختصاص زمان بيشتر از سـوي زنـان سرپرسـت در طـول شـبانه      ‐ ۵

همچنـين،  . دار در توانمنـدي اقتصـادي آنهـا دارد   هاي اقتصادي تأثيري معنيفعاليت

. داد که اين تأثير براي تعداد افراد شاغل خانوار قابل تصور است نتايج تحقيق نشان

هـاي اقتصـادي ديگـر اعضـاي     رو، الزم است كه در كارهاي خانه و فعاليـت از اين

زمان همکاري و مشارکت بيشتري داشته باشـند تـا زنـان سرپرسـت بـا      خانوار، هم

 . مؤثر فعاليت كنندها مواجه نشده، بهتر بتوانند در هر بخش به نحو تقابل نقش
هاي عمومي، لحاظ شاخصبه» سطح توسعة روستا«نتايج تحقيق بيانگر آن است که  ‐ ۶

. زنان سرپرست خـانوار اسـت  » توانمندي«زيربنايي و توليدي داراي نقشي مؤثر در 

بديهي است كه بايد اين تأثير را در شرايط اقتصادي و فضاي کسب و کار مناسـب  

گـذاري و توسـعة منـاطق    س، الزم اسـت رونـد سـرمايه   جستجو کرد؛ و بر اين اسا

  .روستايي تسريع شود

  هايادداشت
دنبال اشـتغال و  هاي فصلي و موقت مردان سرپرست خانوار به دليل مسافرتدر مناطق روستايي، به ‐۱

در . کسب درآمد در ساير مناطق، سرپرستي خانوارها براي مدتي طوالني از سال بـر عهـدة زنـان اسـت    
شود، گرچه در بخشي قابل توجه هاي رسمي، اين نوع سرپرستي موفت زنان نيز لحاظ و اعالم نميآمار

  . نيافته شايع استويژه در مناطق توسعهاز مناطق روستايي کشور و به
2. unequal gender relations  3. unequal structures of power   
4. multi-functional 5. income-based measures  
6. gender lines  7. gender inequality 
8. Exclusion  9. female-headship  
10. logit  11. basic needs 

هاي نئوکالسيک جديـد، بايـد پايـداري يـک واحـد فعاليـت اقتصـادي داراي دو        بر اساس ديدگاه ‐۱۲
بـا  ). ۱۳۸۵حسيني، (باشد » وري آنهاافزايش مستمر بهره«و » ها و عوامل توليدحفاظت از نهاده«ويژگي 

اين تعريف، واضح است که يک فعاليت اقتصادي زماني پايدار است که بتواند عـالوه بـر تـأمين منـابع     
  ).Vecchio and Roy, 1998(گذاري مجدد از محل اين منابع را فرآهم آورد کافي، امکان سرمايه

تلف چنـدين روش وجـود دارد،   هاي مخيافتگي مناطق، بر اساس شاخصبراي تعيين سطح توسعه ‐۱۳
هاي موريس، تحليل عاملي، ضريب اختالف و روش تاکسـونومي عـددي نـام بـرد     توان از روشکه مي

  ).۱۳۸۲رضواني، (
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با توجه به موضوع تحقيق و امکان دسترسي به گروه مورد نظر، جامعة آماري را به زنان سرپرست  ‐۱۴

شـده،  حدود كرديم؛ البته بـر اسـاس بـرآورد انجـام    هاي حمايتي مخانوار شاغل و تحت حمايت دسگاه
نزديک به هشتاد درصد زنان سرپرست خانوار استان مورد حمايت دائـم يـا موقـت قـرار داشـتند، كـه       

  .مشخصات و نشاني آنها از طريق بانک اطالعاتي مربوط احصا شده است
15. Cochran 16. Yates 
17. Validity  18. panel of experts  
19. reliability 20. Chronbach’s alpha   
21. test-retest 22. pilot test 

هـاي تخمـين   از روش )OLS )Least Squares Ordinaryروش حـداقل مربعـات معمـولي يـا      ‐۲۳
شده و يـا  بينيپارامترهاي رگرسيون است که هدف آن به حداقل رساندن تفاوت دو مقدار واقعي و پيش

اين فواصل است؛ در واقع، با اين روش، فاصـلة بـين نمونـه و جامعـه     حداقل کردن مجموع مجذورات 
 .کمتر خواهد شد

24. cross tabulation 25. t-test  
هايي نظير نوع اسکلت، نوع پوشش سقف، نـوع ديوارهـا،   بر اساس شاخص» کيفيت مسکن«متغير  ‐۲۶

  .گيري شدط، و نامناسب اندازهزيربنا، تعداد اتاق، و سرويس بهداشتي در سه طبقة کيفيت مناسب، متوس
27. Analysis of Variance (AnoVa)  28. Duncan multiple range test 
29. Tukey’s test  30. Stepwise  
31. partial correlation 32. tolerance 
33. variance inflation factor (VIF) 34. Durbin-Watson 
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