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حميد برقی و يوسف قنبری

تاريخ دريافت 0931/00/01 :تاريخ پذيرش0930/9/01 :

توانمندسازي زنان فرايندي پوياست که به زنان براي دستيابي بيشتر به منابع و نيز کنترل بر
زندگي خود کمک ميکند و زمينههای احساس استقالل و ايجاد عزت نفس بيشتر را در آنها
پديد میآورد .هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي زنان
روستايي بوده ،نوع آن کاربردي و روش آن پيمايشي است .در پژوهش حاضر ،با استفاده از
نمونهگيري تصادفي 161 ،نفر از زنان روستايي شهرستان اصفهان انتخاب شدند .در تجزيه و
تحليل دادهها ،از روش تحليل عاملي استفاده شد .نتايج تحقيق نشان ميدهد که مهمترين
عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان روستايي همکاري در فعاليتهاي اقتصادي ،پيوندهاي
خانوادگي ،و آگاهي اجتماعي بوده ،که مقدار واريانس تجمعي تبيينشده از طريق اين عوامل
 55/01است .مهمترين موانع مؤثر بر توانمندسازي زنان نيز شامل مؤلفههاي رواني-
خصوصي ،همکاري در فعاليتهاي اقتصادي ،کالبدي -ارتباطي ،و فرهنگي -سازماني بوده ،که
مقدار واريانس تجمعي تبيينشده از طريق اين عوامل نيز  50/61است.

کليدواژهها :توانمندسازی زنان /زنان روستايي /فعاليتهاي اقتصادي /اقتصاد روستايي/
اصفهان (شهرستان).
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* بهترتيب ،نويسندة مسئول و استاديار گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان ( ،)h.barghi@geo.ui.ac.irو استاديار
گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان.
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بهکارگيري تواناييها و استعدادهاي زنان روستايي به قصد بهرهگيري حداکثر از نيروي
انساني جوامع مستلزم شناخت دقيق و علمي فعاليتهاي آنهاست .از آنجا که در جوامع
در حال گذار (کشورهاي در حال توسعه) نزديک به پنجاه درصد از جمعيت در مناطق
روستايي سکونت دارند و نيمي از اين جمعيت را نيز زنان تشکيل ميدهند ،يکي از
راههاي دستيابي بدين منابع نيروي انساني مطالعة فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي
در عرصههاي گوناگون است .سهم زنان روستايي در نيروي انساني نه فقط در فعاليت
خانگي بلکه در فعاليتهاي توليدي بيرون از خانه نيز اهميت دارد .از آنجا که زنان روستايي
هم در خانه و هم در خارج از خانه به فعاليتهاي توليدي میپردازند و مازاد اقتصادي
ايجاد ميکنند ،شايسته است که بهطور دقيق ،سهم آنها در اقتصاد خانوار تعيين شود.
در کشورهاي در حال توسعه ،زنان در اجتماعات روستايي نقش حياتي ايفا ميکنند؛
آنها انواع فعاليتهاي کشاورزي و دامداري را بر عهده دارند ،درآمدهاي اندک کسب
میکنند ،و در مشاغلی با دستمزدهاي ناچيز اشتغال دارند (.)Prorok and Chhokar, 1998
اما واقعيت اين است که توانايي آنها به ميزان بسيار کمتري ارزشگذاري شده و از
تواناييهاي زنان روستايي براي ساختن بهتر زندگي ،خانواده و اجتماع آنها بهدرستي
استفاده نشده است ( .)Koeing et al., 2003از اينرو ،محققان و نظريهپردازان براي فهم
عميقتر سازوکارهاي توانمندسازي زنان روستايي در زمينههاي مختلف علمي به تحقيقات
گسترده پرداختهاند (.)Alsop et al., 2005; United Nations Population Fund, 2007
توانمندسازي اقتصادي فرايندي چندبعدي و بههمپيوسته ( )Moyle et al., 2006و تغيير
در روابط قدرت ( )World Bank, 2000تعريف شده که قادر است با گسترش انتخابهاي فرد
در زندگي ( ،)Kabeer, 1999مؤلفههاي روانشناختي زنان ،سالمتي و بهداشت زنان و
خانوادههاي آنها (،)Gupta and Malhotra, 2006; United Nations Population Fund, 2007
و نيز مؤلفههاي اجتماعي -فرهنگي زنان و کنترل آنها بر منابع را بهبود دهد .فرايند
توانمندسازي از سه مؤلفه بهطور همزمان تشکيل شده است :اول ،منابع يا پيششرطها؛
دوم ،عنصر عمل يا عامليت؛ و سوم ،نتايج ( .)Allenderf and Yin, 2006بر همي ن
اساس ،پي ش شرطها به دو قسمت منابع و زمينة توانمندسازي قابل تقسيم است .منابع
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توانمندسازي عبارتاند از عوامل يا سرمايههايي که توانايي زنان را در برابر تکانههاي
ناگهاني زندگي حفظ و توانمندی آنها را تسهيل ميکنند ،مانند مالکيت بر زمين
()Agarwal, 1997؛ زمينة توانمندسازي نيز عبارت است از خصوصيات محيط يا شرايط
اجتماعي که يا توانمندي زنان را تسهيل ميکند ،مانند پسانداز گروهي پول ،يا مانعي در
برابر آن محسوب ميشود ،مانند سطح پايين سواد زنان (.)Allenderf and Yin, 2006
برای بهبود شرايط زندگي زنان در روستا ،شناسايي عوامل زمينهاي مؤثر بر
توانمندسازي اقتصادي آنها از مهمترين موضوعاتي است که محققان توسعه بر آن تأکيد
ميکنند (.)Alsop et al., 2005; United Nations Population Fund, 2007
بهطور کلي ،توانمندسازي زنان فرايندي پويا و دربرگيرندة توانايي آنها براي تغيير
ساختارها و عقايدی است که آنها را در موقعيت فرودستي (وابستگي) نگه داشته است.
اين فرايند که به زنان براي دستيابي بيشتر به منابع و کنترل بر زندگي کمک ميکند ،در
آنها احساس استقالل و اعتماد به نفس بيشتر را موجب ميشود و عزت نفس آنها را
افزايش ميدهد؛ به ديگر سخن ،موجب بهبود تصويري ميشود که زنان از خود دارند
( .)Ugbomeh, 2001: 13به گفتة کبير ( ،)Kabeer, 2001: 2توانمندسازي عبارت است
از پيشرفت توانايي افراد در اتخاذ تصميمات راهبردي زندگي که پيشتر از اين توانايي
محروم بودهاند.
()0

سريالتا باتليواال  ،توانمندي زنان را اينگونه تعريف ميکند :توانايي زنان براي
دستيابی به آگاهي و مهار نيروهاي شخصي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي با هدف اقدام
براي بهبود زندگيشان .توانمندسازي شامل طيفي از فعاليتهاست و از ابراز وجود
گرفته تا مقاومت جمعي ،اعتراض و تجمعاتي را دربرمیگيرد که روابط قدرت را به
چالش ميطلبند (.)Menon, 2003: 20
شکوري و همکاران ( ،)0906با الهام از چارچوب مفهومي فقر و توانمندسازي ،به
بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در قالب يکي از گروههاي
در معرض خطر در شهر تهران پرداختهاند؛ مطابق يافتههاي اين پژوهشگران ،اين زنان
سرپرست خانوار ،عالوه بر تحصيالت و مهارت پايين و نداشتن فرصتهاي اشتغال ،از
توانمندي رواني و اجتماعي باال نيز برخوردار نيستند و با وجود تالشهايي که در قالب
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طرحهاي حمايتي انجام شده ،توانمندي آنها همچنان در سطح پايين است .شهرياري
( )0907موانع موجود بر سر راه توانمندسازي زنان را به سه بخش تقسيم ميکند :موانع
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي که بنا به پيشنهاد وی ،با حمايت خانواده و در دسترس
بودن پيشتوانة مالي و اطالعرساني بهموقع دربارة برپايي کالسهاي آموزشي که باعث
تقويت خودباوري زنان ميشود ،میتوان بر تواناييهاي آنها افزود.
كبير ( ،)Kabeer, 1999در پژوهشي با عنوان «نوع اشتغال زنان ،ميزان بيکاري و
ميزان اختيار زنان روستايي بر کار و فعاليت خود» ،بدين نتيجه رسيده است که زنان
بيش از مردان گرفتار بيکارياند و در واقع ،جزو آن دسته از اعضاي خانوادهاند که بهخاطر
کار در مزارع دستمزدي دريافت نميکنند .وی ،در اين وضعيت ،اقدام اساسي را افزايش
اختيارات زنان روستايي ميداند تا بر منابع و تصميماتي که بر زندگي آنها تأثيرگذار
است ،احاطه داشته باشند.
با توجه به آنچه گفته شد و همچنين ،با توجه به حدود يک دهه تأکيد بر رويکرد
توانمندسازي در ايران (شکوري و همکاران )0906 ،و نيز اتخاذ سياستهاي مربوط به
رهيافت توانمندسازي زنان روستايي در برنامههاي توسعه (سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،)0901 ،هدف از تحقيق حاضر شناسايي عوامل مؤثر بر
توانمندسازي زنان روستايي است که با بهرهگيري از يافتههاي پژوهش ميداني و روش-

هاي آماري ،اين عوامل شناسايي و راهکارهاي مناسب دراين زمينه ارائه خواهد شد.

طبق تعريف بانک جهاني ،توانمندسازي عبارت است از باال بردن توانايي افراد و گروهها
براي تصميمگيري و انتقال اين تصميمات به فعاليتها و نتايج دلخواه .اگر شخص يا
گروهي توانمند شده باشد ،از توانايي تصميمگيري مؤثر برخوردار است؛ بدين معني که
تصميمات خود را به فعاليتها و نتايج دلخواه انتقال ميدهد .به باور گروه
توانمندسازي بانک جهاني ،ميزان توانمندسازي قابل اندازهگيري است .شکل  0نشان
ميدهد که توانايي تصميمگيري مؤثر ابتدا از دو عامل تأثير ميپذيرد :عامليت و شرايط
اجتماعي .بنا به تعريف ،عامليت عبارت است از توانايي کنشگر براي گرفتن تصميمات
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بامعنا و به ديگر سخن ،کنشگر براي مواجهه با گزينههاي مختلف و تصميمگيري
توانمند است؛ همچنين ،شرايط اجتماعي عبارت است از زمينههايي رسمي و غيررسمي
که کنشگر در آن فعاليت ميکند .اين عوامل وقتي با هم بهکار بيفتند ،بر ميزان
توانمندسازي ميافزايند (.)Alsop and Heinsohn, 2005: 6
عامليت
ميزان توانمندي

نتايج پيشرفت

شرايط اجتماعي
مأخذAlsop and Heinsohn, 2005 :

شکل  -7عوامل مؤثر بر ميزان توانمندي

در واقع« ،شرايط اجتماعي» حوزههاي تجلي قدرت است که السوپ و هاينسن
( )Alsop and Heinsohn, 2005بهصورت زير آن را تقسيمبندي کردهاند:
 -0دولت که در آن ،شخص يک کنشگر مدني است.
 -1بازار که در آن ،شخص يک کنشگر اقتصادي است.
 -9جامعه که در آن ،شخص يک کنشگر اجتماعي است.
اين سه حوزه به هشت زيرحوزه تقسيم شده است:


حوزة دولت شامل زيرحوزههاي عدالت  ،سياستها ،و خدماترساني؛



حوزة بازار شامل زيرحوزههاي اعتبار (پول) ،کار ،و کاالها (هم در توليد و هم در
مصرف)؛ و



حوزة جامعه شامل زيرحوزههاي خانواده و محله ،كه به فرصتهايي براي کندوکاو
در روابط خانواده ومحله مربوط ميشود.
بنابراين ،الگوي نظري طراحيشده شامل دو گزينة تأثيرگذار بر تصميمگيري با

عناوين عامليت و شرايط اجتماعي است ،همچنين ،عامليت بهمثابه منابع بالقوة قدرت و
شرايط اجتماعي بهمثابه حوزههاي تجلي قدرت در نظر گرفته شدهاند.
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پژوهش حاضر از نظر ماهيت ،کمي و از نظر هدف ،کاربردي بوده و جامعة آماري آن
دربرگيرندة زنان (پانزده تا هفتاد ساله) ساکن روستاهاي شهرستان اصفهان شامل
 00970نفر (مرکز آمار ايران )0905 ،است .با توجه به نوع مطالعه و ابزار جمعآوري
اطالعات و همچنين ،خصوصيات جامعة آماري ،حجم نمونه با استفاده از معادلة
کوکران تعيين شده است (.)n=161
ابزار جمعآوري اطالعات و دادههاي پژوهش پرسشنامهاي بود که در  ،0907تهيه و
روايي آن با استفاده از نظرات متخصصان و اساتيد دانشگاه اصفهان تأييد شد .براي
بررسي پايايي پرسشنامه نيز چهل نسخه از آن بهطور تصادفي بين زنان روستايي توزيع
شد و در نهايت ،اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برابر با  1/05بهدست آمد،
که براي انجام پژوهش مناسب بوده است.
همچنين ،در پژوهش حاضر ،شيوة سنجش عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان از طريق
نظرسنجي نتايج پرسشنامه تحليل شده و بهمنظور کاهش تعداد متغيرهاي تحقق به
عوامل کمتر و تعيين سهم هر كدام از موانع و عوامل مؤثر در توانمندسازي اقتصادي
زنان ،از تحليل عاملي استفاده شده است.

تحليل عاملي يك روش آماري پيشرفته است كه بين مجموعهاي از شاخصهاي به-

ظاهر غيرمرتبط رابطهاي خاص در قالب يك الگوي فرضي برقرارميكند ) )Sharma, 1996
و به ديگر سخن ،يك روش چندمتغيرة آماري است كه سعي دارد الگوي همبستگي
موجود در توزيع يك بردار مشاهدهپذير را بر حسب كمترين تعداد متغيرهاي تصادفي
مشاهدهناپذير توجيه كند ( .)Hair et al., 1998يادآور ميشود که براي انجام محاسبات
تحقيق ،از نرمافزار  SPSSبهرهگيري شده است.

بر اساس نتايج بررسي ويژگيهاي فردي و اقتصادي نمونة مورد مطالعه ،سن  99درصد
از افراد مورد مطالعه از  10تا  95سال 99 ،درصد ديگر از  95تا  05سال و  90درصد
هم از  06تا  50سال بوده و ميانگين سني جامعة مورد بررسي نيز چهل سال است؛ در
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زمينة تحصيالت ،حدود  10درصد از پاسخگويان بيسواد بوده و سطح تحصيالت
حدود چهل درصد ابتدايي يا نهضت سوادآموزي ،بيست درصد در حد راهنمايي و
هفده درصد نيز در حد دپيلم است و بدين ترتيب ،حدود  60درصد از زنان تحصيالت
قابل توجه ندارند و بيسواد يا کمسواد بهشمار ميروند.
در تحقيق حاضر ،بيست نوع فعاليت اقتصادي درآمدزا شناسايي شد که  75درصد
جامعة مورد مطالعه بدان اشتغال داشتهاند .تهية فرآوردههاي لبني ،بافندگي (قاليبافي) و
صنايع دستي ،با درآمدزايي براي  019نفر ،فراوانترين مشاغل درآمدزا براي زنان
محسوب ميشوند .بررسي ميزان درآمد ماهانة زنان روستايي از اين مشاغل نشان داد که
 90درصد از زنان کمتر از شصت هزار ريال ،نوزده درصد بين شصت هزار تا 0/5
ميليون ريال ،و  09درصد نيز بيش از  0/5ميليون ريال درآمد در ماه کسب ميکنند .در
راستاي تعيين ميزان توانمندي اقتصادي زنان ،مهارتهاي اقتصادي– توليدي آنها نيز مورد
بررسي قرار گرفت .فرآوري محصوالت لبني و باغي همراه با سبزيکاري ،بهترتيب ،سه
مهارتي است که بيشتر زنان جامعة آماري از توانايي انجام آن برخوردارند؛ همچنين،
پرورش زنبور عسل ،پرورش قارچ ،و کار با رايانه از جمله كارهايي است که زنان براي
انجام آن کمترين مهارت را دارند .بر اساس بررسي نتايج پرسشنامة جامعة آماري ،در
مجموع ،ميزان مهارتهاي اقتصادي  50/1درصد زنان كم 90/0 ،درصد تا حدودي ،و تنها
هفت درصد باال ارزيابي شده و همچنين ،ميزان توانمندي اقتصادي  91/1درصد زنان در
حد پايين 07/7 ،درصد در حد متوسط ،و  03/0درصد باقيمانده در حد باال بوده است.
شناسايي موانع و تسهيلکنندههاي توانمندسازي زنان
براي تعيين ميزان اهميت هر كدام از عوامل در قالب متغيرهاي تاثيرگذار بر
توانمندسازي اقتصادي ،ميانگين رتبهاي نظر زنان روستايي محاسبه و اولويتبندي شد.
همانگونه که از جدول  0برميآيد ،گويههاي ميزان خودباوري پايين ،نبود فرصتهاي
شغلي مناسب براي زنان در روستا ،پاييين بودن سطح سواد ،نبود حمايتهاي قانوني ،و
عدم اعتماد متقابل به زنان در اولويتهاي اول تا پنجم موانع توانمندسازي قرار دارند.
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جدول  -7موانع توانمندسازي زنان روستايي
ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

گويهها

اولويت
0

ميزان خودباوري پايين

9/71

0/56

1/01

1

نبود فرصتهاي شغلي مناسب براي زنان در روستا

0/19

0/60

1/93

9

پايين بودن سطح سواد

0/10

0/97

1/99

0

نبود حمايتهاي قانوني

0/13

0/90

1/91

5

عدم اعتماد متقابل به زنان

9/70

0/91

1/95

6

نبود دسترسي و ارتباط مناسب روستا با اطراف

1/15

0/01

1/55

7

زياد بودن مشغلة کاري داخل منزل

0/91

0/07

1/17

0

پايين بودن مهارتهاي زنان

0/105

0/06

1/13

3

جنسيت

0/96

0/90

1/91

01

عدم توانايي صحبت کردن در جمع

9/36

0/01

1/96

00

قبول نکردن مسئوليت از سوي زنان

9/03

0/91

1/97

01

زندگي در روستا

0/11

0/57

1/93

09

نداشتن انگيزه براي کار

9/13

0/05

1/00

00

در دسترس نبودن بازار فروش محصوالت

9/06

0/00

1/07

05

زياد بودن مشغلة کاري خارج از منزل

1/97

0/11

1/50

06

عدم نياز خانواده به درآمد زنان

1/10

0/17

1/51

مأخذ :يافتههاي تحقيق

در جدول  ،1عوامل تسهيلکنندة توانمندسازي زنان روستايي اولويتبندي شده
است .بر اساس يافته هاي اين جدول ،رضايت زن از شوهر ،احترام گذاشتن به زن در
خانواده ،فرزند کمتر ،رضاي ت زن از خانوادة شوهر ،و عضويت در يکي از سازمان-

هاي دولتي از جمله باالترين اولويتها در تسهيل توانمندسازي اقتصادي زنان
روستايي بهشمار ميروند.
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جدول  -2عوامل مؤثر در تسهيل توانمندسازي زنان روستايي
ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

گويهها

اولويت
0

رضايت زن از شوهر

5/01

1/37

1/03

1

احترام گذاشتن به زن در خانواده

5/10

0/10

1/11

9

فرزند کمتر

5/01

0/09

1/11

0

رضايت زن از خانوادة شوهر

5/19

0/00

1/11

5

عضويت در يکي از سازمانهاي دولتي

0/76

0/00

1/15

6

آگاه بودن زنان از چگونگي كسبوكار در جامعه

0/59

0/05

1/15

7

شرکت در کالسهاي ترويجي -آموزشي

9/03

0/90

1/95

0

انجام فعاليتهاي درآمدزاي گروه ي

9/50

0/00

1/01

3

تالش بهمنظور افزايش مهارتهاي توليدي ديگران

9/11

0/01

1/00

01

شرکت در کارهاي عامالمنفعه

9/10

0/91

1/00

00

عدم انتظار دريافت کمک از دولت

9/99

0/03

1/05

01
09

پسانداز جمعي پول
عضويت در تعاوني توليدي

9/10
9/17

0/06
0/55

1/05
1/07

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج تحليل عاملي
براي كاستن از تعداد متغيرهاي تحقيق به عوامل کمتر و تعيين سهم هر كدام از موانع و
عوامل مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي زنان ،از تحليل عاملي استفاده شد .بر اساس نتايج
جدول  ،9انسجام دروني دادهها براي بهرهگيري از شيوة تحليل عاملي عوامل بازدارنده
( )KMO=1/091و تسهيلکننده ( )KMO=1/707مناسب و نيز آمارة بارتلت براي هر
دو موضوع در سطح يک درصد معنيدار است.
جدول  -3مقدار شاخص  KMOو آزمون بارتلت
تحليل عاملي

KMO

آزمون بارتلت

معنيداري

عوامل بهبود توانمندي اقتصادي
موانع مؤثر بر توانمندي اقتصادي

1/707
1/091

0677/761
0100/950

1/11
1/11

مأخذ :يافتههاي تحقيق
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در مطالعة حاضر ،با توجه به شاخص کيسر -مِيِِر -آلكين ( ،)1()KMOسه عامل داراي
مقدار ويژة باالتر از يک براي عوامل مؤثر و چهار عامل براي موانع توانمندسازي
اقتصادي زنان روستايي استخراج شد .پس از چرخش عاملي به روش وريماکس،
متغيرهاي بازدارنده و پيشبرنده ،بهترتيب ،در سه و چهار عامل دستهبندي شده است.
استخراج موانع مؤثر بر توانمندسازي زنان

بر اساس نتايج تحليل عاملي ،چهار عامل استخراجشده در قالب موانع توانمندسازي
زنان در جدول  0آمده است.
جدول  -4مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي عوامل استخراجشدة
مربوط به موانع مؤثر بر توانمندسازي زنان روستايي
رديف

عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

0

اول

5/090

17/071

17/071

1

دوم

1/115

00/179

90/009

9
0

سوم
چهارم

0/907
0/106

6/399
6/191

05/976
50/616

مأخذ :يافتههاي تحقيق

عامل اول :پنج متغير تشکيلدهندة اين عامل ،بهترتيب مقدار بار عاملي (سهم متغير در
تشکيل عامل) ،عبارتاند از :جنسيت ،عدم توانايي اظهار نظر در جمع ،ميزان خودباوري
پايين ،مهارتهاي توليدي– اقتصادي ،و پايين بودن سطح سواد كه با توجه به نوع اين
متغيرها ،عامل «رواني -خصوصي» نامگذاري شده است .مقدار ويژة اين عامل ()5/09
بيش از عاملهاي ديگر بوده ،بيش از  17/07درصد از کل واريانس را تبيين ميکند.
عامل دوم :سه متغير عدم اعتماد متقابل زنان ،قبول نکردن مسئوليت از سوي زنان ،و
نداشتن انگيزه براي کار عامل دوم را تشکيل دادهاند .با توجه به ماهيت متغيرهاي
تأثيرگذار ،اين عامل «همکاري در فعاليتهاي اقتصادي» نامگذاري شده که با مقدار
ويژة  ،1/11در مجموع 00/17 ،درصد از واريانس کل را تبيين ميکند.
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عامل سوم :نبود دسترسي و ارتباط مناسب با اطراف شهر و عدم دسترسي به بازار
فروش محصوالت متغيرهاي تشکيلدهندة اين عامل بودهاند که با توجه به ماهيت آنها،
عامل «کالبدي و ارتباطي» نامگذاري شده است .اين عامل با مقدار ويژة 6/39 ،0/90
درصد از واريانس کل را تبيين ميکند.
عامل چهارم :سه متغير تشکيلدهندة اين عامل ،بهترتيب مقدار بار عاملي ،عبارتاند از:
نبود حمايتهاي قانوني ،عدم اعتماد متقابل زنان ،و نبود فرصتهاي شغلي مناسب
براي زنان در روستا .اين عامل «فرهنگي و سازماني» نامگذاري شده است و با توجه به
مقدار ويژة  6/19 ،0/10درصد از واريانس کل را تبيين ميکند.
استخراج عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان
مطابق نتايج تحليل عاملي ،سه عامل استخراجشده در قالب عوامل مؤثر بر توانمندسازي
زنان روستايي در جدول  5آمده و در ادامه نيز جزييات مربوط بيان شده است.
جدول  -3مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي عوامل مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي
رديف

عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

0

اول

9/070

13/770

13/770

1
9

دوم
سوم

1/000
0/109

06/776
3/913

06/503
55/073

مأخذ :يافتههاي تحقيق

عامل اول :متغيرهاي تشکيلدهندة اين عامل عبارتاند از عضويت در تعاونيهاي
توليدي ،تالش بهمنظور افزايش مهارتهاي توليدي ديگران ،پسانداز جمعي پول،
شرکت در کارهاي عامالمنفعه ،و انجام فعاليتهاي درآمدزاي گروهي كه با مقدار ويژة
 13/77 ،9/07درصد از واريانس كل را تبيين ميکنند.
عامل دوم :رضايت زن از شوهر ،رضايت زن از خانوادة شوهر ،و فرزند کمتر
متغيرهاي تشکيلدهندة اين عامل بودهاند که با توجه به مقدار ويژة  06/77 ،1/00درصد
از واريانس کل را تبيين ميکنند.
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عامل سوم :متغيرهاي تشکيلدهندة اين عامل عبارتاند از آگاه بودن زنان از چگونگي
کسبوکار در جامعه ،عضويت در يکي از سازمانهاي دولتي ،و شرکت در کالسهاي
ترويجي و آموزشي كه با مقدار ويژة  3/91 ،0/10درصد از واريانس کل را تبيين ميکنند.

امروزه ،موضوع توانمندسازي بهويژه توانمندسازي زنان در قالب يک مفهوم وارد فعاليت-
هاي توسعهاي کشورها شده است ،بهگونهاي که از اهداف توسعة ملل در هزارة سوم به-

شمار ميرود ( .)Alsop et al., 2005; United Nations Population Fund, 2007با
توجه به بعد اقتصادي ،توانمندسازي ابزاري براي برنامههاي فقرزدايي محسوب ميشود
(.)Hainard and Verschuur, 2001; Kessides, 2005; Mayoux, 2001
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که ميزان مهارتهاي اقتصادي  50/1درصد زنان
روستايي در حد پايين 90/0 ،درصد تا حدودي ،و تنها حدود هفت درصد آنها در حد
باالست .بهطور کلي ،با توجه به شاخصهاي مورد بررسي ،ميزان توانمندي اقتصادي
 91/1درصد زنان روستايي در حد پايين 07/7 ،درصد در حد متوسط ،و  03/0درصد
باقيمانده در حد باالست .همچنين ،در پژوهش حاضر ،موانع و عوامل مؤثر بر
توانمندسازي اقتصادي زنان روستايي با استفاده از تحليل عاملي شناسايي شده است.
اولويتبندي عوامل بازدارنده نشان ميدهد که پايين بودن سطح سواد ،خودباوري پايين
( ،)Blumberg and Kenan, 2008پايين بودن مهارتهاي توليدي -اقتصادي ،و
جنسيت ( )Bali Swain and Wallentin, 2007در اولويت اول و نبود فرصتهاي
شغلي مناسب براي زنان در روستا ( )Kessides, 2005و نبود حمايتهاي قانوني در
اولويتهاي بعدي قرار ميگيرند .در مجموع ،در مورد موانع مؤثر ،چهار عامل استخراج
شدند که عامل «رواني– خصوصي» با تبيين بيش از  17/07درصد از واريانس كل
اثربخشترين و عامل «همکاري در فعاليتهاي اقتصادي» با تبيين  00/17درصد در رتبة
دوم و نيز عامل «کالبدي و ارتباطي» با تبيين  6/39درصد و عامل «فرهنگي و سازماني»
با تبيين  6/19درصد از واريانس كل در رتبههاي بعدي قرار دارند .اين چهار عامل ،در
مجموع 50/60 ،درصد از موانع توانمندسازي اقتصادي زنان روستايي را تبيين ميکنند .در
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ادامه ،تحليل عوامل مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي زنان نشان ميدهد که اولويت اول با
عواملي مانند عضويت در تعاونيهاي توليدي (;،)Tesoriero, 2005 Bali Swain, 2007
تالش بهمنظور افزايش مهارتهاي توليدي ديگران ،پسانداز جمعي پول ،شرکت در
کارهاي عامالمنفعه ،و انجام فعاليتهاي درآمدزاي گروهي دراولويتهاي بعدي قرار دارند.
بهطور کلي ،سه عامل مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي استخراج شده که عامل اول «همکاري
در فعاليتهاي اقتصادي ( ،)Bali Swain, 2007; Bali Swain and Wallentin, 2007با
تبيين بيش از  13/77درصد از واريانس كل ،اثربخشترين عامل شناسايي شده است .عامل
دوم «پيوندهاي خانواده» (06/77 )World Bank, 2000; Mayoux, 2001; Rabello, 2007
درصد و عامل سوم «آگاهي اجتماعي» ()Kabeer, 2005; Deshmukh-Ranadive, 2003
 3/91درصد از واريانس كل را تبيين كردهاند .اين سه عامل ،در مجموع 55/07 ،درصد از
واريانس عوامل مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي زنان روستايي را تبيين ميکنند.
بر اساس يافتههاي مطالعة حاضر ،پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:


برگزاري کالسهاي آموزشي براي افزايش ميزان سواد زنان و باال بردن شناخت
آنها از نيازها و تواناييهاي خود؛



آموزش حرفهاي براي توسعة دانش و مهارتهاي خاص مرتبط با فعاليتهاي
متعدد اقتصادي؛

 ارتقاي آگاهي اجتماعي زنان روستايي از طريق انجام برنامههاي مختلف با هدف
اطالعرساني به آنها؛


توسعة برنامههاي ترويجي در راستاي ارتقاي روحية همکاري و تعاون بين زنان؛



گسترش برنامههاي ترويجي بهمنظور شناسايي نيازها ،اولويتها ،تنگناها و
فرصتهايي که زنان بتوانند عالئق خود را در زندگي تعريف و انتخاب کنند و
توانايي خود در رسيدن بدان را باور داشته باشند؛



آموزش دربارة چگونگي انجام پژوهشهاي محلي ،تشکيل تعاونيها و انجمنهاي
محلي و مانند اينها براي زنان روستايي؛



آموزش بهمنظور بهرهمندي از دانش ،مهارت و طرز تفکرات سودمند در زمينة
بهبود کيفيت زندگي خانوادگي ،مانند بهداشت و تغديه؛
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تسهيل عضويت زنان در تعاونيهاي توليدي و شوراهاي اسالمي؛

 اجراي برنامههاي سودآور در مناطق روستايي براي ايجاد انگيزة مشارکت در ميان
زنان روستايي؛
 ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي زنان در روستا و حمايت دولت از زنان کارآفرين؛


ارتقاي مهارتهاي توليدي -اقتصادي زنان روستايي از طريق آموزش؛ و



شرکت زنان در کارهاي عامالمنفعه و انجام فعاليتهاي درآمدزاي گروهي بهمنظور
ارتقاي روحية همکاري و تعاون و شوراهاي اسالمي.
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