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 *حميد برقی و يوسف قنبری
 01/9/0930 :تاريخ پذيرش 01/00/0931: تاريخ دريافت

کنترل بر  نيز شتر به منابع ويب يابيدست يبه زنان برا که استيپو ينديزنان فرا يسازتوانمند
در آنها  را شتريعزت نفس ب ايجاد احساس استقالل و هایزمينهکند و يکمک م خود يزندگ

زنان  ياقتصاد يسازمؤثر بر توانمندعوامل  يهدف پژوهش حاضر بررس. آوردپديد می
در پژوهش حاضر، با استفاده از . است يشيمايو روش آن پ يکاربرد آن نوع بوده، ييروستا
ه و يدر تجز. شهرستان اصفهان انتخاب شدند يينفر از زنان روستا 161 ،يتصادف يريگنمونه

ن يتردهد که مهميق نشان ميج تحقينتا .استفاده شد يل  عامليروش تحلاز  ،هال دادهيتحل
 يوندهاي، پياقتصاد يهاتيدر فعال يهمکار ييزنان روستا يسازمندنبر توا مؤثرعوامل 
ن عوامل يا از طريقشده نييتب يانس تجمعيکه مقدار وار بوده، ياجتماع يو آگاه ،يخانوادگ

 -يروان يهامؤلفهز شامل يزنان ن يسازمندنبر توا مؤثرن موانع يترمهم. است 01/55
که  بوده، يسازمان -يو فرهنگ ،يارتباط -يکالبد، ياقتصاد يهاتيدر فعال يهمکار ،يخصوص

 . است 61/50ز ين عوامل نيا از طريق هشدنييتب يانس تجمعيمقدار وار

 /يياقتصاد روستا /ياقتصاد يهاتيفعال /ييزنان روستا /زنان  سازیتوانمند :هاکليدواژه
 (.شهرستان) اصفهان

*** 
                                                     

، و استاديار (h.barghi@geo.ui.ac.ir)ترتيب، نويسندة مسئول و استاديار گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان به *
 .گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان
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 يرويحداکثر از ن يريگبه قصد بهرهروستايي زنان  يها و استعدادهاييتوانا يريکارگبه
از آنجا که در جوامع . ستآنها يهاتيفعال يق و علميجوامع مستلزم شناخت دق يانسان

جمعيت در مناطق از درصد  پنجاهنزديک به ( کشورهاي در حال توسعه)در حال گذار 
از  يکي ،دهنداين جمعيت را نيز زنان تشکيل مي ند و نيمي ازکونت دارروستايي س

 ييزنان روستا ياقتصاد يهاتيفعال ةمطالع يانسان يروين منابع نيدب يابيدست يهاراه
ت ينه فقط در فعال يانسان يرويدر ن ييسهم زنان روستا. استگوناگون  يهادر عرصه

 ييکه زنان روستااز آنجا  .دارداهميت ز ين هرون از خانيب يديتول يهاتيبلکه در فعال يخانگ
مازاد اقتصادي و  پردازندمی يديتول يهاتيهم در خانه و هم در خارج از خانه به فعال

 .دشون ييدر اقتصاد خانوار تعها سهم آنطور دقيق، بهسته است که يشا کنند،يجاد ميا
کنند؛ يفا ميا ياتينقش ح يي، زنان در اجتماعات روستادر حال توسعه يدر کشورها

کسب  اندک ي، درآمدهاندداربر عهده  را يو دامدار يکشاورز يهاتيانواع فعال آنها
 (.Prorok and Chhokar, 1998) نداشتغال دارز يناچ يبا دستمزدها یدر مشاغلو  کنند،می

شده و از  يگذارارزش يار کمتريزان بسيبه م آنها يين است که توانايت اياما واقع
 يدرست، خانواده و اجتماع آنها بهيساختن بهتر زندگ يبرا ييزنان روستا يهاييتوانا

فهم  يپردازان براهيمحققان و نظر ،رونياز ا(. Koeing et al., 2003) استفاده نشده است
قات يتحقبه هاي مختلف علمي در زمينه ييزنان روستا يسازمندتوان يکارهاتر سازوقيعم

 (.Alsop et al., 2005; United Nations Population Fund, 2007)اند پرداختهگسترده 
ر ييتغ و  (Moyle et al., 2006) وستهيپهمو به يبعدچند ينديفرا ياقتصاد يسازتوانمند

 فرد يهاشده که قادر است با گسترش انتخابف يتعر( World Bank, 2000)در روابط قدرت 
و بهداشت زنان و  ي، سالمتزنان يشناختروان يهامؤلفه ،(Kabeer, 1999) يدر زندگ
 ،(Gupta and Malhotra, 2006; United Nations Population Fund, 2007) آنها يهاخانواده
ند يفرا. منابع را بهبود دهدبر  و کنترل آنها زنان يفرهنگ -ياجتماع يهامؤلفهو نيز 
ها؛ طشرشيپا ياول، منابع : ل شده استيطور همزمان تشکبه مؤلفهاز سه  يسازتوانمند

ن يبر هم .(Allenderf and Yin, 2006) جينتا ،و سوم ؛تيا عامليعمل  عنصر دوم،
منابع . م استيقابل تقس يسازة توانمندنيبه دو قسمت منابع و زم هاشرطشيپ ،اساس
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 يهاتکانهزنان را در برابر  ييکه توانا ييهاهيا سرمايعوامل  اند ازعبارت يتوانمندساز
 نيت بر زميند، مانند مالککنيل ميرا تسه ی آنهاو توانمند حفظ يزندگ يناگهان

(Agarwal, 1997)ط يا شرايط يات محيخصوص عبارت است از زين يسازنة توانمنديزم ؛
در  يا مانعي ،پول يانداز گروهکند، مانند پسيل ميزنان را تسه يکه يا توانمند ياجتماع

 .(Allenderf and Yin, 2006)ن سواد زنان ييشود، مانند سطح پايبرابر آن محسوب م
بر  مؤثر يانهيعوامل زم ييزنان در روستا، شناسا يط زندگيبهبود شرا رایب

د يکاست که محققان توسعه بر آن تأ ين موضوعاتيتراز مهم هاآن ياقتصاد يسازتوانمند
  (.Alsop et al., 2005; United Nations Population Fund, 2007)کنند يم

ر ييتغ يبرا آنها ييتوانا و دربرگيرندة ايپو ينديزنان فرا يسازتوانمند ،يطور کلبه
 .نگه داشته است( يوابستگ) يت فرودستيکه آنها را در موقع عقايدی استساختارها و 

در کند، يکمک م يزندگشتر به منابع و کنترل بر يب يابيدست يبه زنان براکه ند ين فرايا
شود و عزت نفس آنها را يمرا موجب شتر ياحساس استقالل و اعتماد به نفس بآنها 
دارند  شود که زنان از  خوديم يريموجب بهبود تصو به ديگر سخن، ؛دهديش ميافزا

(Ugbomeh, 2001: 13).  به گفتة کبير(Kabeer, 2001: 2)، عبارت است  يسازتوانمند
 يين توانايا تر ازکه پيش يزندگ يمات راهبرديافراد در اتخاذ تصم ييتواناشرفت يپاز 

  .اندمحروم بوده
 يزنان برا ييتوانا: کنديف ميتعر گونهاينزنان را  ي، توانمند(0)وااليباتل التايسر

با هدف اقدام  ياسيو س ي، اقتصادي، اجتماعيشخص يروهاين مهارو  يآگاه دستيابی به
هاست و از ابراز وجود تياز فعال يفيشامل ط يسازتوانمند. شانيبهبود زندگ يبرا

که روابط قدرت را به  گيردرا دربرمی ي، اعتراض و تجمعاتيتا مقاومت جمعگرفته 
 .(Menon, 2003: 20) طلبنديچالش م

به  ،يسازفقر و توانمند يبا الهام از چارچوب مفهوم ،(0906) رانهمکاو  يشکور
 يهااز گروه يکي در قالبزنان سرپرست خانوار  يسازبر توانمند مؤثرعوامل  يبررس
اين زنان  ،گرانپژوهشاين  يهاافتهيمطابق  اند؛هپرداخت رانخطر در شهر ته معرضدر 

اشتغال، از  يهافرصت داشتنن و نييالت و مهارت پايعالوه بر تحص سرپرست خانوار،
که در قالب  ييهاستند و با وجود تالشيبرخوردار ن زين باال يو اجتماع يروان يتوانمند
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 ياريشهر. است يينهمچنان در سطح پا آنها ي، توانمندانجام شده يتيحما يهاطرح
موانع : کنديم ميزنان را به سه بخش تقس يسازموانع موجود بر سر راه توانمند( 0907)

خانواده و در دسترس  تيبا حما وی،شنهاد يپ بنا به که يو اجتماع ي، اقتصاديفرهنگ
که باعث  يآموزش يهاکالس ييبرپا ةموقع درباربه يرسانو اطالع يمال ةشتوانيبودن پ

  .افزود هاآن يهاييبر تواناتوان میشود، يزنان م يت خودباوريتقو
 و يکاريزان بيم ،نوع اشتغال زنان»عنوان  با يدر پژوهش ،(Kabeer, 1999) كبير

که زنان ده است يجه رسين نتي، بد«ت خوديبر کار و فعال ييروستاار زنان يزان اختيم
خاطر که به نداخانواده يآن دسته از اعضاجزو  در واقع، ند وايکاريب گرفتارش از مردان يب

ش يرا افزا ياقدام اساس ،تين وضعيدر ا وی، .کننديافت نميدر يکار در مزارع دستمزد
گذار ريثأت آنها يکه بر زندگ يماتيبر منابع و تصم داند تايم ييارات زنان روستاياخت

  .است، احاطه داشته باشند
کرد يد بر رويکأک دهه تيبا توجه به حدود  ،نيبا توجه به آنچه گفته شد و همچن

مربوط به  يهااستياتخاذ س نيز و( 0906 ،همکارانو  يشکور)ران يدر ا يسازتوانمند
  و سازمان مديريت)توسعه  يهادر برنامه ييزنان روستا يسازافت توانمنديره

بر  مؤثرعوامل  ييق حاضر شناسايهدف از تحق ،(0901، ريزي كشوربرنامه
-و روش يدانيپژوهش م يهاافتهياز  يريگاست که با بهره ييروستا زنان يسازتوانمند

 .ه ارائه خواهد شدزمينن يمناسب درا يو راهکارها ييشناسا عوامل ، اينيآمار يها

 

ها افراد و گروه ييعبارت است از باال بردن توانا يسازتوانمند ،يف بانک جهانيطبق تعر
ا ياگر شخص . ج دلخواهيها و نتاتيمات به فعالين تصميو انتقال ا يريگميتصم يبرا

که  ين معنيدب برخوردار است؛ مؤثر يريگميتصم ييتوانااز توانمند شده باشد،  يگروه
 به باور گروه. دهديم ج دلخواه انتقاليها و نتاتيرا به فعال خودمات يتصم

نشان  0شکل . است يريگقابل اندازه يساززان توانمنديم ،يبانک جهان يسازتوانمند
ط يت و شرايعامل: ردپذيتأثير ميدو عامل  ازابتدا  مؤثر يريگميتصم يينادهد که توايم

مات يگرفتن تصم يکنشگر برا ييتواناعبارت است از ت يعاملبنا به تعريف، . ياجتماع
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گيري ميمختلف و تصم يهانهيمواجهه با گز يکنشگر برا ديگر سخن،به  و معنابا
 يرسمريو غ يرسم ييهانهيزم عبارت است از يط اجتماعيشرا توانمند است؛ همچنين،
زان يمبر د، نفتيکار ببا هم به ين عوامل وقتيا .کنديت ميکه کنشگر در آن فعال

 (.Alsop and Heinsohn, 2005: 6) ندافزايمي يسازتوانمند
 عامليت

 
 توانمندي                            نتايج پيشرفت ميزان                                 

 
 شرايط اجتماعي

 Alsop and Heinsohn, 2005: مأخذ

 يزان توانمنديمبر  مؤثرعوامل  -7شکل 

نسن ياقدرت است که السوپ و ه يتجل يهاحوزه «يط اجتماعيشرا» ،در واقع
(Alsop and Heinsohn, 2005) اندکرده يبندمير آن را تقسيصورت زبه: 
 .است يک کنشگر مدنيشخص  ،دولت که در آن -0

 .است يک کنشگر اقتصاديشخص  ،بازار که در آن -1

 . است يک کنشگر اجتماعيشخص  ،جامعه که در آن -9

 :م شده استيحوزه تقسريحوزه به هشت زسه اين 
 ؛يرسانخدماتو  ،هااستيعدالت ، س يهارحوزهيدولت شامل ز ةحوز 
 د  و هم در يهم در تول)، کار، و کاالها (پول)اعتبار  يهارحوزهيبازار شامل ز ةحوز

 ؛ و(مصرف
 کاو کندو يبرا ييهابه فرصت ، كهخانواده و محله يهارحوزهيز شاملجامعه  ةحوز

 .شودميدر روابط خانواده ومحله مربوط 
با  يريگميگذار بر تصمريثأت ةنيشده شامل دو گزيطراح ينظر يالگو ،نيبنابرا

قدرت و  ةمنابع بالقو مثابهت بهيعامل ،نياست، همچن يط اجتماعيت و شراين عاملاويعن
 .اندقدرت در نظر گرفته شده يتجل يهامثابه حوزهبه يط اجتماعيشرا
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آن  يآمار ةجامع بوده و يکاربرد ،و از نظر هدف يت، کميپژوهش حاضر از نظر ماه
شامل  شهرستان اصفهان يساکن روستاها( پانزده تا هفتاد ساله)زنان  دربرگيرندة

آوري توجه به نوع مطالعه و ابزار جمع با .است (0905ران، يمرکز آمار ا)نفر  00970
 معادلةبا استفاده از حجم نمونه  ،آماري ةخصوصيات جامع ،اطالعات و همچنين

 .(n=161) شده استتعيين   کوکران
و  تهيه ،0907در  اي بود کهپرسشنامه هاي پژوهشو دادهاطالعات  يآورجمعابزار 

 رايب .دشد يأيد دانشگاه اصفهان تيآن با استفاده از نظرات متخصصان و اسات ييروا
ع يتوز يين زنان روستايب يطور تصادفاز آن به نيز چهل نسخه پرسشنامه ييايپا يبررس

 ،دست آمدهب 05/1 با برابراخ کرونب يب آلفايضراعتبار آن با استفاده از  ،تيدر نها ود ش
  .است بوده انجام پژوهش مناسب يکه برا

بر توانمندسازي زنان از طريق  مؤثرسنجش عوامل  ةشيوحاضر، پژوهش ، در همچنين
تحقق به  يرهايمنظور کاهش تعداد متغبه وشده سشنامه تحليل سنجي نتايج پرنظر

 ياقتصاد يسازدر توانمند مؤثراز موانع و عوامل  كدامن سهم هر ييعوامل کمتر و تع
  .ه استاستفاده شد يل عامليزنان، از تحل

-هاي بهاي از شاخص روش آماري پيشرفته است كه بين مجموعه يك تحليل عاملي

 (Sharma, 1996 ( كند يك الگوي فرضي برقرارمي در قالب خاص ايظاهر غيرمرتبط رابطه
آماري است كه سعي دارد الگوي همبستگي  ةيك روش چندمتغير سخن، ديگر و به

ين تعداد متغيرهاي تصادفي حسب كمتر پذير را بردر توزيع يك بردار مشاهدهموجود 
انجام محاسبات  شود که براييادآور مي(. Hair et al., 1998)كند  ذير توجيهناپمشاهده

 .شده است گيريبهره SPSS افزاراز نرمق، يتحق

درصد  99 ، سنمورد مطالعه ةنمون يو اقتصاد يفرد يهايژگيو يبررسبر اساس نتايج 
 درصد 90سال و  05تا  95 يگر ازدرصد د 99، سال 95تا  10از از افراد مورد مطالعه 

در  است؛سال  چهل نيز يمورد بررس ةجامع ين سنيانگيم بوده وسال  50تا  06هم از 
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 سواد بوده و سطح تحصيالتيان بيگوصد از پاسخدر 10، حدود التيتحص ةنيزم
و  ييدرصد در حد راهنما بيست، يآموزا نهضت سوادي ييدرصد ابتدا چهلحدود 

الت يدرصد از زنان تحص 60حدود  است و بدين ترتيب،لم يدر حد دپنيز درصد  هفده
 .ندروشمار ميبهسواد ا کميسواد يقابل توجه ندارند و ب

درصد  75شد که  ييزا شناسادرآمد يت اقتصادينوع فعال بيستق حاضر، يدر تحق
و ( يبافيقال) يبافندگ ،يلبن يهاة فرآوردهيته. نداان اشتغال داشتهدمورد مطالعه ب ةجامع
زنان  يزا بران مشاغل درآمديترنفر، فراوان 019 يبرا ييزادرآمد، با يع دستيصنا

 که داد ن مشاغل نشانياز ا ييزنان روستا ةزان درآمد ماهانيمبررسي . شونديمحسوب م
 5/0تا هزار  شصت نيدرصد ب نوزده، اليهزار ر شصت درصد از زنان کمتر از 90

در  .کننديال درآمد در ماه کسب ميرون يليم 5/0 از شيز بيدرصد ن 09و  ،الير ونيليم
ز مورد ين هاآن يديتول –ياقتصاد يهازنان، مهارت ياقتصاد يان توانمندزين مييتع يراستا
سه  ،بيترت، بهيکاريهمراه با سبز يغو با يمحصوالت لبن يفرآور. قرار گرفت يبررس
 همچنين، ؛دارندبرخورانجام آن  ييتوانا از يآمار ةشتر زنان جامعياست که ب يمهارت

 ياست که زنان برا جمله كارهايياز  رايانهو کار با  ،چرپرورش زنبور عسل، پرورش قا
در  ،آماري ةجامع ةنتايج پرسشنامبررسي  ر اساسب. ن مهارت را دارنديانجام آن کمتر

، و تنها يدرصد تا حدود 0/90 كم،درصد زنان  1/50 هاي اقتصادي، ميزان مهارتمجموع
 درصد زنان در 1/91 ياقتصاد يزان توانمنديم ارزيابي شده و همچنين، درصد باال هفت

 .بوده استد باال ح مانده دريدرصد باق 0/03و  ،متوسط حددرصد در  7/07 ،نييد پاح

 زنان يسازتوانمند يهاکنندهليو تسه موانع ييشناسا
رگذار بر يتاث يرهايمتغ در قالب عواملاز  كدامت هر يزان اهمين مييتع رايب

. شد يبندتيمحاسبه و اولو يينظر زنان روستا يان رتبهيانگي، مياقتصاد يسازتوانمند
 يهان، نبود فرصتييپا يباورزان خوديمهاي گويهد، آيبرمي 0جدول  ازکه گونه همان
و  ،يقانون يهاتين بودن سطح سواد، نبود حماييي، پادر روستا براي زنان مناسب يشغل

 . قرار دارند يسازاول تا پنجم موانع توانمند يهاتيعدم اعتماد متقابل به زنان در اولو
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 ييزنان روستا يسازتوانمندموانع  -7 جدول

 راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم هاهيگو تياولو

 01/1 56/0 71/9 نييپا يزان خودباوريم 0

 93/1 60/0 19/0 در روستا زنان يبرامناسب  يشغل يهانبود فرصت 1

 99/1 97/0 10/0 ن بودن سطح سوادييپا 9

 91/1 90/0 13/0 يقانون يهاتينبود حما 0

 95/1 91/0 70/9 عدم اعتماد متقابل به زنان 5

 55/1 01/0 15/1 و ارتباط مناسب روستا با اطراف ينبود دسترس 6

 17/1 07/0 91/0 داخل منزل يکار ةاد بودن مشغليز 7

 13/1 06/0 105/0 زنان يهاپايين بودن مهارت 0

 91/1 90/0 96/0 تيجنس 3

 96/1 01/0 36/9 صحبت کردن در جمع ييعدم توانا 01

 97/1 91/0 03/9 زنان از سويت يقبول نکردن مسئول 00

 93/1 57/0 11/0 در روستا يزندگ 01

 00/1 05/0 13/9 کار يزه براينداشتن انگ 09

 07/1 00/0 06/9 نبودن بازار فروش محصوالتدر دسترس  00

 50/1 11/0 97/1 خارج از منزل يکار ةاد بودن مشغليز 05

51/1 17/0 10/1 از خانواده به درآمد زنانيعدم ن 06  

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

شده  يبندتياولو ييزنان روستا يسازة توانمندکنندلي، عوامل تسه1در جدول 
احترام گذاشتن به زن در  ت زن از شوهر،ين جدول، رضايا يهاافته ي اساسبر . است

-از سازمان يکيت در يعضو ، وشوهر ةت زن از خانواديفرزند کمتر، رضا خانواده،

زنان  ياقتصاد يسازل توانمنديها در تسهتين اولوياز جمله باالتر يدولت يها
 .ندرويشمار مبه ييروستا
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 ييزنان روستا يتوانمندسازل يتسهدر  مؤثرعوامل  -2جدول 

 راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم هاهيگو تياولو

 03/1 37/1 01/5 ت زن از شوهريرضا 0

 11/1 10/0 10/5 احترام گذاشتن به زن در خانواده 1

 11/1 09/0 01/5 فرزند کمتر 9

 11/1 00/0 19/5 شوهر خانوادة ت زن ازيرضا 0

 15/1 00/0 76/0 يدولت يهااز سازمان يکيت در يعضو 5

 15/1 05/0 59/0 هجامعوكار در چگونگي كسبزنان از  بودن آگاه 6

 95/1 90/0 03/9 يآموزش -يجيترو يهاشرکت در کالس 7

 01/1 00/0 50/9 يگروه يدرآمدزا يهاتيانجام فعال 0

 00/1 01/0 11/9 گرانيد يديتول يهاش مهارتيمنظور افزاتالش به 3

 00/1 91/0 10/9 المنفعهعام يشرکت در کارها 01

 05/1 03/0 99/9 افت کمک از دولتيعدم انتظار در 00

 05/1 06/0 10/9 پول يانداز جمعپس 01
 07/1 55/0 17/9 يديتول يت در تعاونيعضو 09

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

  يل عامليج تحلينتا
از موانع و  كدامن سهم هر ييکمتر و تعق به عوامل يتحق يرهايتعداد متغ راي كاستن ازب

ج يبر اساس نتا. استفاده شد يل عامليزنان، از تحل ياقتصاد يسازبر توانمند مؤثرعوامل 
 عوامل بازدارنده يل عامليتحل شيوةاز  يريگبهره يها براداده يانسجام درون، 9جدول 

(091/1=KMO )کنندهليو تسه (707/1=KMO )هر  يبارتلت برا ةز آماريمناسب و ن
  .دار استيک درصد معنيوع در سطح دو موض

 و آزمون بارتلتKMO شاخص  مقدار -3جدول 

داريمعني آزمون بارتلت KMO يل عامليتحل  

 11/1 761/0677 707/1 ياقتصاد يتوانمند عوامل بهبود
 11/1 950/0100 091/1 ياقتصاد يبر توانمند مؤثرموانع 

 هاي تحقيقيافته: أخذم
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 ي، سه عامل دارا(1)(KMO)آلكين  -ِمي ِِر -سريبا توجه به شاخص ک ة حاضر،در مطالع
 يسازموانع توانمند يو چهار عامل برا مؤثرعوامل  يک برايباالتر از  ةژيمقدار و

ماکس، يبه روش ور يپس از چرخش عامل. استخراج شد ييزنان روستا ياقتصاد
 .است هشد يبندعامل دسته سه و چهاردر  ،بيترت، بهبرندهشيبازدارنده و پ يرهايمتغ

 زنان يدسازنتوانم بر مؤثرموانع استخراج 

 يموانع توانمندساز در قالبشده ، چهار عامل استخراجيل عامليج تحليبر اساس نتا
  .ده استآم 0در جدول  زنان

ة شدعوامل استخراج يانس تجمعيانس و درصد واريدرصد وار ،ژهيمقدار و -4 جدول

 روستايي زنان يسازبر توانمند مؤثرموانع  مربوط به

 يتجمع واريانس درصد انسيدرصد وار ژهيمقدار و عامل فيرد

 071/17 071/17 090/5 اول 0

 009/90 179/00 115/1 دوم 1

 976/05 399/6 907/0 سوم 9
 616/50 191/6 106/0 چهارم 0

 هاي تحقيقيافته: أخذم

ر در يسهم متغ) يمقدار بار عامل بيترت، بهعامل ة ايندهندلير تشکيپنج متغ: عامل اول
 يباورزان خودياظهار نظر در جمع، م ييت، عدم توانايجنس: اند از، عبارت(ل عامليتشک

نوع اين  به با توجه كه ن بودن سطح سوادييو پا ،ياقتصاد –يديتول يهان، مهارتييپا
( 09/5)ن عامل يامقدار ويژة . استه شد ينامگذار «يخصوص -يروان» ، عاملرهايمتغ

 .کندين مييانس را تبيدرصد از کل وار 07/17ش از يب بوده، گريد يهاعامل بيش از

و  ،زنان از سويت يقبول نکردن مسئول ،عدم اعتماد متقابل زنان متغيرسه : عامل دوم
 يرهايت متغيبا توجه به ماه. نداهل داديکار عامل دوم را تشک يزه براينداشتن انگ

که با مقدار  هشد ينامگذار «ياقتصاد يهاتيدر فعال  يهمکار» عاملاين گذار، ريثأت
 .کندين مييانس کل را تبيدرصد از وار 17/00 ،در مجموع ،11/1ة ژيو
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به بازار  يو ارتباط مناسب با اطراف شهر و عدم دسترس ينبود دسترس: عامل سوم
، هات آنيند که با توجه به ماهابوده عاملن يا ةدهندليتشک يرهايمتغ فروش محصوالت

 39/6، 90/0ة ژين عامل با مقدار ويا. ه استشد ينامگذار «يو ارتباط يکالبد» عامل
 .کندين مييبانس کل را تيدرصد از وار

 :اند از، عبارتيب مقدار بار عامليترتة اين عامل، بهدهندلير تشکيسه متغ: عامل چهارم
مناسب  يشغل يهاو نبود فرصت ،، عدم اعتماد متقابل زنانيقانون يهاتينبود حما

با توجه به  ه است وشد ينامگذار «يو سازمان يفرهنگ»ن عامل يا .در روستا زنانبراي 
  .کندين مييانس کل را تبيدرصد از وار 19/6 ،10/0ة ژيمقدار و

 زنان يدسازنبر توانم مؤثراستخراج عوامل 
 يتوانمندسازثر بر ؤعوامل م در قالبشده عامل استخراج سه، يل عامليج تحليتامطابق ن

 . ده استشان يات مربوط بييجز نيز در ادامه وده آم 5در جدول روستايي  زنان

 ياقتصاد يسازؤثر بر توانمندعوامل م يانس تجمعيانس و درصد واريدرصد وار ،ژهيمقدار و -3جدول 

 يتجمع واريانس درصد انسيدرصد وار ژهيمقدار و عامل فيرد

 770/13 770/13 070/9 اول 0

 503/06 776/06 000/1 دوم 1
 073/55 913/3 109/0 سوم 9

 هاي تحقيقيافته: أخذم

 يهايت در تعاونياند از عضون عامل عبارتيا ةدهندليتشک يرهايمتغ: عامل اول
پول،  يجمعانداز گران، پسيد يديتول يهاش مهارتيمنظور افزا، تالش بهيديتول

 ةژيبا مقدار و كه يگروه يدرآمدزا يهاتيالمنفعه، و انجام فعالعام يشرکت در کارها
 .کنندين مييرا تبكل انس يدرصد از وار 77/13، 07/9

 کمتر و فرزند ،شوهر ةت زن از خانواديت زن از شوهر، رضايرضا: عامل دوم 
درصد  77/06، 00/1 ةژيبه مقدار وند که با توجه اهن عامل بوديا ةدهندليتشک يرهايمتغ

 . کنندين مييانس کل را  تبياز وار
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 ياند از آگاه بودن زنان از چگونگعبارت ن عامليا ةدهندليتشک يرهايمتغ: عامل سوم
 يهاو شرکت در کالس ،يدولت يهااز سازمان يکيت در يکار در جامعه، عضووکسب

 .ندنکين مييانس کل را تبيدرصد از وار 91/3، 10/0 ةژيبا مقدار و كه يو آموزش يجيترو

-يک مفهوم وارد فعاليت در قالبسازي زنان ويژه توانمند، موضوع توانمندسازي بهامروزه

-ة سوم بهملل در هزار ةاز اهداف توسعاي که گونهاي کشورها شده است، بههاي توسعه

با (. Alsop et al., 2005; United Nations Population Fund, 2007)رود يشمار م
شود محسوب مي ييفقرزدا يهابرنامه يبرا يابزار يساز، توانمنديتوجه به بعد اقتصاد

(Hainard and Verschuur, 2001; Kessides, 2005; Mayoux, 2001).  
درصد زنان  1/50هاي اقتصادي ميزان مهارتد که دهميهاي تحقيق نشان تهياف

 آنها در حد درصد حدود هفت تنهاو  ،درصد تا حدودي 0/90 ،پاييندر حد روستايي 
ي اقتصادي ميزان توانمند ،هاي مورد بررسيخصبا توجه به شا ،طور کليبه. ستباال
درصد  0/03، و متوسط حددرصد در  7/07در حد پايين، روستايي درصد زنان  1/91

بر  مؤثرموانع و عوامل  ، در پژوهش حاضر،همچنين .ستمانده در حد باالباقي
 .شده است ييشناسا يل عامليبا استفاده از تحل ييزنان روستا ياقتصاد يسازتوانمند

ن ييپا يخودباور بودن سطح سواد، پاييند که دهميبازدارنده نشان  عوامل يبندتيواول
(Blumberg and Kenan, 2008)و  ،ياقتصاد -يديتول يهان بودن مهارتيي، پا

 يهات اول و نبود فرصتيدر اولو( Bali Swain and Wallentin, 2007) تيجنس
در  يقانون يهاتينبود حما و (Kessides, 2005) زنان در روستا يبرامناسب  يشغل

، چهار عامل استخراج مؤثرموانع  مورددر مجموع، در . ندگيرميقرار  يبعد هاياولويت
كل  انسيوار درصد از 07/17ش از ين بييبا تب «خصوصي –يروان»شدند که عامل 

در رتبة درصد  17/00 با تبيين« ياقتصاد يهاتيدر فعال يهمکار»عامل  ون يتراثربخش
« يو سازمان يفرهنگ»درصد و عامل  39/6با تبيين  «يو ارتباط يکالبد»دوم و نيز عامل 

در  ،ن چهار عامليا. ندرار دارهاي بعدي قاز واريانس كل در رتبهدرصد  19/6با تبيين 
در . کنندين مييرا تب روستاييزنان  ياقتصاد يسازاز موانع توانمنددرصد  60/50 ،مجموع
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ت اول با يکه اولو دهدميزنان نشان  ياقتصاد يسازبر توانمند مؤثر ، تحليل عواملادامه
، (Bali Swain, 2007; Tesoriero, 2005) يديتول يهايت در تعاونيعضو مانند يعوامل

پول، شرکت در  يانداز جمعگران، پسيد يديتول يهاش مهارتيمنظور افزاتالش به
. نددارقرار  يبعد يهاتيدراولو يگروه يدرآمدزا يهاتيالمنفعه، و انجام فعالعام يکارها

 يهمکار»که عامل اول  هاستخراج شد ياقتصاد يسازبر توانمند مؤثر سه عامل، يطور کلبه
با  ،(Bali Swain, 2007; Bali Swain and Wallentin, 2007) ياقتصاد يهاتيدر فعال

عامل . شده است يين عامل شناسايتراثربخش، كل انسيدرصد از وار 77/13ش از ين بييتب
 77/06 (World Bank, 2000; Mayoux, 2001; Rabello, 2007)« خانواده يوندهايپ»دوم 

( Kabeer, 2005; Deshmukh-Ranadive, 2003)« ياجتماع يآگاه»عامل سوم و درصد 
درصد از  07/55 ،در مجموع ،ن سه عامليا. اندكردهن ييرا تبكل انس يدرصد از وار 91/3
 . کنندين مييرا تب روستايي زنان ياقتصاد يسازبر توانمند مؤثرانس عوامل  يوار

 : دشويم ر ارائهيز يشنهادهاي، پة حاضرمطالع يهاافتهيبر اساس 
 زان سواد زنان و باال بردن شناخت يش ميافزا يبرا يآموزش يهاکالس يبرگزار

 ؛خود  يهاييازها و توانايآنها از ن

 يهاتيبا فعال مرتبط خاص هايو مهارت ة دانشتوسع يبرا ياآموزش حرفه 
 ؛يمتعدد اقتصاد

 مختلف با هدف  يهاق انجام برنامهياز طر ييزنان روستا ياجتماع يآگاه ارتقاي
 ها؛به آن يرساناطالع

 ؛ن زنانيو تعاون ب يهمکار ةيروح يارتقا يدر راستا يجيترو يهاة برنامهتوسع 

 ها، تنگناها و تيازها، اولوين ييمنظور شناسابه يجيترو يهاگسترش برنامه
ف و انتخاب کنند و يتعر يکه زنان بتوانند عالئق خود را در زندگ ييهافرصت
 در رسيدن بدان را باور داشته باشند؛خود توانايي 

 يهاها و انجمنيل تعاوني، تشکيمحل يهاانجام  پژوهش يچگونگ ةبارآموزش در 
 روستايي؛ زنان يبرا مانند اينهاو  يمحل

 زمينة در سودمند از دانش، مهارت و طرز تفکرات يمندمنظور بهرهآموزش به 
 ؛هيت و تغدمانند بهداش ،يخانوادگ يت زندگيفيبهبود ک
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 ؛ياسالم يو شوراها يديتول يهايت زنان در تعاونيل عضويتسه 

 ميانمشارکت در  ةزيجاد انگيا براي ييسودآور در مناطق روستا يهابرنامه ياجرا 
 ؛ييزنان روستا

 و حمايت دولت از زنان کارآفرين؛براي زنان در روستا  مناسب هاي شغليايجاد فرصت 

 صادي زنان روستايي از طريق آموزش؛ واقت -هاي توليديارتقاي مهارت 

 منظور هاي درآمدزاي گروهي بهالمنفعه و انجام فعاليتشرکت زنان در کارهاي عام
 .همکاري و تعاون و شوراهاي اسالمي ةارتقاي روحي

1. Srilatha Batliwala 
2. Kaiser-Meyer-Olkin 

سازمان : تهران. چهارم توسعه مستندات برنامة، (0901) ريزي كشوربرنامهمديريت و سازمان 
  .ريزي كشورمديريت و برنامه

 يتوانمند يهامؤلفه»، (0906)مهتاش، معصومه  يو جعفر ؛ميمر ،جاه؛ رفعتيعل ،يشکور
 .0 ة، شمار5 ة، دورپژوهش زنان .«بر آنها مؤثرن عوامل ييزنان و تب

 هایشهرستان ييزنان روستا يسازتوانمند يهاراه يبررس، (0907) نيالبن، امياريشهر
جغرافياي  ارشد يکارشناس نامةانيپا .ينير آن بر کارآفريثأستان و بلوچستان و تيس

 تهران دانشگاه ،جغرافيا ةدانشكد ،انساني
 .مرکز آمار ايران: تهران. سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان اصفهان ،(0905) مرکز آمار ايران

Agarwal, B. (1997), “Bargaining and gender relations: within and beyond 

the household”. Feminist Economics, Vol. 2, No. 1, pp. 1-50. 

Alsop, R. and Heinsohn, N. (2005), “Measuring empowerment in practice: 

structuring analysis and framing indicators”. World Bank Policy 

Research Working Paper 3510, Washington, DC. 

Alsop, R.; Bertelsen, M. F.; and Holland, J. (2006), Empowerment in 

Practice from Analysis to Implementation. Washington, DC: The 

World Bank. 

Allenderf, K. D. and Yin. W. (2006), “Female empowerment: impact of a 

commitment saving product in the Philippines”. Center Discussion 



  0 50 ة، شمار07روستا و توسعه، سال  ةفصلنام              ... هایبررسی و نظرسنجی دربارة مؤلفه

 

 

Paper No 949, Economic Growth Center, Yale University, New 

Haven, New England 

Bali Swain, R. (2007), “Impacting women through microfinance dialogue”. 

Appui au Developpement Autonome, Vol. 3, No. 37, pp. 61-82. 

Bali Swain, R. and Wallentin, Fan Y. (2007), “Does microfinance empower 

women?”. Evidence form Self Help Groups in India Working Paper 

2007: 24, Department of Economics, Uppsala University, Sweden. 

Blumberg R. L. and Kenan, Jr., R. (2008), “The consequences of women’s 

economic empowerment vs. disempowerment: from the ‘magic 

potion’ for development to the ‘four horsemen of the apocalypse’?”. 

Submitted to UNESCO, Paris. 

Deshmukh-Ranadive, J. (2003), “Placing gender equity in the family centre 

stage: use of  ‘Kala Jatha’ theatre”. Economic and Political Weekly, 

Vol. 4, No. 2. 

Gupta, G. R. and Malhotra, A. (2006), Empowering Women through 

Investments in Reproductive Health and Rights. Prepared for the 

David and Lucile Packard Foundation Population Program Review 

Task Force. Washington, DC: International Center for Research on 

Women (ICRW). 

Hainard, F. and Verschuur, C. (2001), “Filling the urban policy breach: 

women’s empowerment, grass-roots organizations and urban 

governance”. International Political Science Review, Vol. 22, No. I, 

pp. 33-54. 

Hair, J. F. Jr.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L.; and Black, W. C. (1998), 

Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: 

Prentice Hall.  
Kabeer, N. (2001), “Conflicts over credit: re-evaluating the empowerment 

potential of loans to women in rural Bangladesh”. World 

Development, Vol. 29, No. l, pp: 63-84. 
Kabeer, N. (2005), "Is microfinance a ‘magic bullet’ for women’s 

empowerment? Analysis of findings".  South Asia Economic and 

Political Weekly, Vol. 6, No. 3. 



51  حميد برقی و يوسف قنبری                            0ة ، شمار07روستا و توسعه، سال  ةفصلنام    

 

 

Kabeer, N. (1999), "Resources, agency, and achievement: reflection on the 

measurement of women’s empowerment". Development and Change, 

Vol. 30, No. 3, pp. 435-464.  
Kessides, C. (2005), Contributions of Urban Development to Economic 

Growth and Poverty Reduction in Sub-Suharan Africa. Washington, 

DC: World Bank. 

Koeing, A. M.; Saifuddin, A.; Bazle, H.; and Mozumder, K. (2003), 

“Women’s status and domestic violence in rural Bangladesh individual 

and community level effects?”. Demography, Vol. 40, No. 2. 
Mayoux, L. (2001), “Tackling the down Side: social capital, women’s 

empowerment and micro-finance in Cameroon”. Development and 

Change, Vol. 32, No. 4, pp: 435-464. 

Menon, Lakshmi N. (2003), Organizing Strategies in Women’s Health: an 

Information and Action Handbook. Manila: Isis International.  
Moyle, T. L.; Dollard, M.; and Narayan, Biswas, S. (2006), “Personal and 

economic empowerment in rural Indian women: a Self-help group 

approach”. International Journal of Rural Management, Vol. 2, No. 

2, pp: 245-266. 
Prorok, C. V. and Chhokar, K. B. (1998), “Women and their work in Asia”. 

A Geography of Gender and Development, Vol. 17, No. 2, NCGE 

Publication. 
Rabello, P. M. (2007), “Violence against women, family cohesion and 

drugs”. Revista Saude Publica, Vol. 41, No. 6. 

Sharma, S. (1996), Applied Multivariate Techniques. New York: John 

Wiley Sons. 
Tesoriero, F. (2005), “Strengthening communities through women’s self-

help groups in south India”. Community Development Journal, Vol. 

41, No. 3, pp. 321-333. 

United Nations Population Fund (2007), “Women’s economic 

empowerment: meeting the needs of impoverished women”. 

Workshop Report, Cape Town, South Africa, 2006. 



  0 59 ة، شمار07روستا و توسعه، سال  ةفصلنام              ... هایبررسی و نظرسنجی دربارة مؤلفه

 

 

World Bank (2000), Gender and Poverty in India. Washington, DC: The 

World Bank. 
Ugbomeh, George M. M. (2001), “Empowering women in agricultural 

education for sustainable ural development”. Community 

Development Journal, Vol. 41, No. 4, pp. 289-302.  
  



50  حميد برقی و يوسف قنبری                            0ة ، شمار07روستا و توسعه، سال  ةفصلنام    

 

 

 


