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 چکیده

توانمندساازی در دنیای کنونی نیل به اهداف توسعه بدون استفاده از ذخایر نیمی از جمعیت جامعه یعنی زناان اماری غیارممکن اسات. 

 291۹که در ساال  پژوهش از این آیدر بنابراین هدفبه شمار میو رشد اقتصادی  زنان یک پیش نیاز برای توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی

دیادگاه ک،ای  .باود اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان زنجاان-های توانمندی اقتصادیکنندهاجرا گردیدر شناسایی تبیین

های اعتباری خارد زناان صندوق اعضای شامل پژوهش آماری جامعهحاکم بر پژوهش با توجه به ماهیت و نوع پژوهش دیدگاه کمّی است. 

 به عنوان ایگیری تصادفی طبقهفرمول کوکران و با روش نمونه استفاده از نفر از آنان با 231 که( N=191)بودند  زنجان استان درروستایی 

 د که روایی صوری آن توس  اساتید صاحب ن ار و پایااییبو ساخته محقق پرسشنامه از اط،اعام آوریجمع ابزار اص،ی شدند. انتلاب نمونه

 نتایج بدست آمد. 11/2و  ۹1/2های ملت،ب پرسشنامه بین مورد تأیید قرار گرفت و مقدار آن برای بلش کرونباخ آلفای از طریق ضریب آن

دی فردی و فکری در امور اقتصادی و ماالیر های درآمدزار توانمنتح،یل عام،ی اکتشافی نشان داد پنج نشانگر؛ مشارکت در فعالیت از حاصل

کرد منابع مالی در مجموع توانساتند های اقتصادی خانوارر همیاری و حمایت در مورد مساول اقتصادی و کنترل بر هزینهمشارکت در تصمیم

 عاام،ی اکتشاافیر تح،یال ایجنتا طبق درصد از کل واریانس نشانگرهای توانمندی اقتصادی زنان روستایی را تبیین کنند. همچنینر 11/1۹

عامل تعامل با محی  اجتمااعیر توانمنادی ذهنای و  پنج در های مؤثر بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی در استان زنجانترین مؤلفهمهم

 31/12 وانستندت مجموع در عوامل این. شدند مالیر آموزش و ارتباطام اجتماعیر مشارکت خانگی و اقتصادی و آزادی و اختیار عمل خ،اصه

در نتیجه زنان روستایی باید در معرض و بستر مناسب اجتمااعی قارار بگیرناد و جامعاه باا مشاارکت  .نمایند تبیین کل را واریانس از درصد

 اقتصادی آنها همراه باشد تا زمینه های اقتصادی و اجتماعی لاز  برای توانمندی زنان روستایی فراهم گردد.
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 مقدمه

انسانی کشورها نقاش  به عنوان بلش بزرگی از نیرویزنان 

طباق آماار ساازمان  کنناد.می ایفا جوامعدر توسعه  یبسیار مهم

م،ل متحدر زنان روستایی یک چهار  جمعیت جهاان و نیمای از 

دهند و بلش بزرگی یی را تشکیل میروستا جمعیت فعال جامعه

دهکاردی و کرمیآیناد )از نیروی کار کشااورزی باه شامار مای

ویاژه  زنان روساتایی در کشاورهای ملت،اب باه(. 2911باباییر 

هااای کشااورهای در حااال توسااعه باارای مشااارکت در فعالیاات

 مواجاهای از مواناع در ابعااد ملت،اب اقتصادی با طیب گسترده

که این موضوع به کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان  هستند

های آنان ها و پتانسیلبودن از تمامی ظرفیت بهرهو در نتیجه بی

ه در راستای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار روستایی منجار شاد

 درکشورهای در حال توسعه زنان(. 2919رودادی و رضاییاست )

داشاته و عا،اوه بار  کار بازار از کمتری سهم مردان با مقایسه رد

دساتمزد کمتارر دسترسای کمتاری باه مناابع دارناد و از نفاوذ 

لاذا باا  .خانوار برخاوردار نیساتند چندانی در تصمیمام اقتصادی

اتلااذ تادابیر و راهبردهاای هوشمندانه در راستای توجه بیشاتر 

 یکاای از .ه اص،اح شرای  موجود پرداختتوان ببه نقش زنان می

 نمایادر اصا،اح را موجاود توانااد وضاعراهکارهاایی کااه ماای

و همکااارانر  کاااظمی) اشاادبماای روسااتایی زنااان توانمندسااازی

های مهام در توساعه پایادار (. توانمندسازی زنان از مؤلفاه2911

شوند و توانمناد اد میشود. زنان عام،ان توسعه ق،مدمحسوب می

بودن و توانمند ساختن آنها در رسیدن به اهاداف توساعه پایادار 

زنان به عنوان عامل ماؤثر در  (.1221 ر1احمد)رسان است کمک

امور ملت،ب کشاورزیر اقتصادی و اجتماعی و از ن ار مشاارکت 

رند. لذا این نیاز نیروی انسانی مورد نیاز در جامعه سهم بسزایی دا

هاای بایسات زناان روساتایی در زمیناهشود که میاحساس می

                                                                                           
1 - Ahmed 

ملت،فی توانمند شوند تا از این طریاق بتوانناد نقاش خاود را در 

 (.2912ر و همکاران میاندشتیزمانیجامعه بیشتر نمایان کنند )

طی آن توان فرآیند پویایی ت،قی نمود که توانمندسازی را می

-کنند ساختارهایی را که آنها را در حاشیه نگه میزنان سعی می

توانمندسازی به معنی تشاویق افاراد بارای  .داردر دگرگون سازند

هایی است کاه بار فعالیات آنهاا گیریمشارکت بیشتر در تصمیم

مؤثر است؛ یعنی اینکه فضایی برای افراد فراهم شود تاا بتوانناد 

 ینناد و آنهاا را باه عمال تبادیل کننادهاای خاوبی را بیافرایده

ن ریه توانمندسازی ترکیبای (. 2911ر چگنی و همکارانصالحی)

های رفااهر براباری و فقرزدایای اسات و زناان بایاد در از ن ریه

های ملت،ب توانمند شوند تا از این طریق بتوانند نقش خود زمینه

سازمان م،ال  (.1222ر 2جکسون( را در جامعه بیشتر نمایان کنند

متحااد در بحااث توانمندسااازی زنااان بااه عااوام،ی چااون حااق 

های برابار و تواناایی گیریر دسترسی به منابع و فرصاتتصمیم

برای تأثیر گذاشتن بر تغییرام اجتماعیر اقتصادی در سط  م،ای 

(. 2911ر نجفاای کااانی و وصااالکنااد )الم،،اای تاکیااد میو بین

توانمندسازی به عنوان یک فرایند پایین به بالار قاب،یت افراد را در 

کناد و موجاب بهبودبلشی به شرای  زنادگی خاود تقویات می

شاود. کاهش فقرر ایجاد کارآفرینیر توسعه اقتصادی و عدالت می

ثیرگاذاران بر این اساسر توانمندسازی زنان روستایی به عنوان تأ

ناپذیر استر چارا سازی جامعهر ضرورتی اجتناباص،ی بر فرهنگ

که باعث بالا بردن کیفیت زندگیر افزایش درآمدر افزایش عازم 

نفسر بیشتر شدن تحرکام اجتماعی و تسریع دستیابی به فرایند 

 شود.توسعه روستایی می

هاای توانمندی اقتصادی زنان روساتایی در کناار توانمنادی

هاای ماؤثر در ایفاای ترین عاملشناختی از مهمعی و رواناجتما

(.  در حاال 2911 فراشی و همکارانرنقش آنان در جامعه است )

                                                                                           
2 - Jakson 
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های نوسااازی اقتصاااد م،اای و توسااعه حاضاار یکاای از شاااخص

اجتماااعیر مشااارکت زنااان و چگااونگی ایفااای نقااش آنااان در 

   (.1221ر 1)آسترینساختارهای اقتصادی است 

هدف از توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی ایجاد اشاتغال 

پایدار و افزایش درآمد خانوارها و در پای آن کااهش فقار اسات 

توانمندساازی اقتصاادی و پیشارفت . (1222ر 2)آشبورن و وارنار

خود را در جامعاه بهباود  کند تا وضعیتمادی به زنان کمک می

توانمندساازی  .بلشیده و موقعیت اقتصادی خود را تقویت نمایند

های اقتصاادی مانناد اقتصادیر دسترسی زنان به منابع و فرصت

هااار شااغلر خاادمامر اعتبااارام و منااابع مااالیر امااوال و دارایی

دهااد کااه خااود باعااث هااا و اط،اعااام را افاازایش میمهارم

 شااودانااداز مینی و ارتقااای درآمااد و پسخوداشااتغالیر کااارآفری

(. اککر مداخ،ام در زمیناه توانمندساازی 1223ر 3بویمالی و پودر(

زنان بر ابعاد اقتصادی تمرکز دارندر زیرا بهبود اقتصاادی معمولااً 

بایساا و (شاود به طور خودکار به بهبود در ابعاد دیگر منتهی می

توانمندسااازی ( 2911) قاادیری و احماادی  (.122۹ر 4همکاااران

هاای کوچاک را شاامل اقتصادی زنان در سط  خانوار و اجتماع

بحارانر  هنگاا زنان بر درآمادر حمایات از خاانواده در  مدیریت

مالی خاانوادهر دسترسای زناان باه اساتلدا ر  هایمدیریت منبع

هاای تجااری در اتحادیاهر شارکت هادیگر منبعمالکیت زمین و 

 (1223) 5. مااایوکسداناادمنطقااه و دسترساای بااه بااازار ماای

توانمندسازی را فرایندی چندبعدی و درهم تنیده شده از تغییر در 

داند. در این زمینه او به طارح ساه دیادمان های قدرم میرابطه

اهش فقار و دیادمان )پارادایم( خودکفایی پایدار مالیر دیدمان ک

پاردازد. وی در توانمندسازی برابرط،بی جنسیتی )فمینیساتی( می

های خوداشتغالی زناانر دیدمان خودکفایی پایدار مالیر بر فعالیت

در دیدمان کاهش فقرر بر درآمد در ساط  خاانگی و اساتفاده از 

                                                                                           
1  - Austrian 
2  -  Ashburn & Warner 
3 - Bhuimali and Poddar 
4 - Bayissa  
5  -  Mayoux 

اعتبااارام و در دیاادمان توانمندسااازی برابرط،باای جنساایتیر باار 

ستگی توانمندسازی اقتصادی افرادر توانمندساازی وابستگی و پیو

 کند.  سیاسی و اجتماعی تاکید و توجه می

مباحث مرتب  با توانمندسازی زناان باا توجاه باه فراگیاری 

های اخیر مساول اجتماعی مرتب  با آن در جوامع ملت،ب در دهه

 از برخای باه اداماه درموضوع تحقیقام متعاددی باوده اسات. 

و  توانمندسازی اقتصادی زناان روساتایی یبررس به که یمطالعات

 .شودمی اشاره اندرپرداختههای مؤثر بر آن مؤلفه

بااه بررساای مشااارکتر ساارمایه  (1212) 1اکتاار و همکاااران

هاای ملت،اب اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان در فعالیت

هاای اولیاه اند. دادههدرآمدزا در مناطق روستایی بنگ،ادش پرداخت

زن به طور تصادفی در منطقه سی،ت بنگ،ادش با استفاده  222از 

ها نشان داد سنر آوری شده. یافتهاز پرسشنامه ساختار یافته جمع

ایر اعتبار دریافت شده و آماوزش تحصی،امر شغلر تماس رسانه

دریافت شاده تاأثیر مکبتای بار مشاارکتر سارمایه اجتمااعی و 

ی اقتصادی زنان روساتایی داشاته اسات. همبساتگی توانمندساز

پیرسااون نشااان داد کااه بااین مشااارکتر ساارمایه اجتماااعی و 

داری وجاود توانمندسازی اقتصادی زنان روساتایی رابطاه معنای

 داشت. 

به بررسی ابعاد و عوامل تعیین کنناده  (1212) 1اوبای،و و چیم

هاا باا داده .روستایی نیجریه پرداختناد توانمندی زنان در مناطق

 تیااککر .استفاده از مدل رگرسیون لوجیت تجزیه و تح،یل شاد

 ماردان باه نسابت. نبودناد یکار و کسب صاحبزنان روستایی 

 نیبالااتر دولت. بودند توانمندغیر ییروستا زنان از یشتریب درصد

 شوهر ،امیتحص. داشت زنان یسازمندتوان عد  در را ینسب سهم

 که یحال در داشت معکوس رابطه زنان یهایتوانمند با او سن و

 ارتبااط خاناه در زناان بودن سرپرست و خانوار اندازه ،امریتحص

 .داشت آنها یتوانمند با یمیمستق

                                                                                           
6  -  Akter  
7 - Obayelu & Chime 
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هاای باه ارزیاابی تاأثیر فعالیت (1212) 2جابین و همکااران

بار عم،کارد آن در منطقاه اقتصادی سنتی زنان و عوامل ماؤثر 

نفر به عنوان نموناه  1۹2روستایی خیبر در پاکستان پرداخته اند. 

آماری برای بحث گروهی انتلااب شادند. نتاایج تح،یال گاروه 

متمرکز نشان داد عمده فعالیت اقتصادی زنان در صنایع دستی و 

ای هاای توساعهفراوری محصولام کشاورزی و دامی باود. پروژه

یردولتاای و دولتاای در تااأمین اعتبااارر آمااوزش و های غسااازمان

کنند. هماه زناان از تاأثیر مکبات سازی نقش مهمی ایفا میآگاه

استق،ال اقتصادی آگاه بودند اما برخای بار اثارام منفای آن بار 

س،امت جسم و روان و روابا  اجتمااعی درون خاانوادگی اشااره 

یاری از داشتند. به طور ک،ی اککریت بر این عقیده بودند کاه بسا

عوامل اجتماعیر فرهنگیر مذهبی و اقتصادی بر تواناایی تولیاد 

 زنان تأثیر گذارند.

دهنده ( بااه بررسای عواماال توضاای 122۹) 2سال و مینااوم

توانمندی اقتصادی زنان در کشااورزی کوچاک مقیااس اوگانادا 

پرداختند. نتایج پژوهش کمی نشان داد بین توانمنادی زناان باا 

به جاده و سهم بازار از محصول تولیدی  سنر تحصی،امر نزدیکی

هاای های فردیر ویژگیرابطه وجود دارد. از ن ر محققان ویژگی

های اجتماعی مح،ی از جم،ه عوامل تأثیرگذار خانوادگی و ویژگی

)سال و بر توانمندی زنان روستایی در مسااول کشااورزی اسات 

   (.122۹مینومر 

-های اقتصاادی( به بررسای مولفاه1223) 3واجیهابوشرا و 

اجتماااعی توانمندسااازی زنااان در پاکسااتان پرداختنااد. نتااایج 

رگرسیون لوجستیک نشاان داد محتاوای آموزشایر کاار بادون 

های اقتصااادی در دساتمزد زناانر مشااارکت اقتصاادیر فرصات

داری در دسترس برای آنها و داشتن حساب باانکی نقاش معنای

گیاری از زناان ایفاا کارده اسات. آماوزش و بهرهتوانمندساازی 

ها نیز نقش مهمی در توانمندساازی زناان داشاته اسات. مهارم
                                                                                           
1 -Jabeen  
2- Sell & Minot 
3 -Bushra & Wajiha 

همچنینر محتوای آموزشی بر کسب قادرم زناان تاأثیر داشاته 

گیری است. از طرفی با افزایش سط  تحصای،ام زناانر تصامیم

آنها در مورد خود و خانواده در موضوعام اقتصادی بیشاتر باوده 

   (.1223بوشرا و واجیهار (ت اس

هااای بررساای تااأثیر پااروژه بااه  (1223) 4لی،یاان و مبابااازی

توانمندسازی اقتصادی زنان بر توسعه اجتماعی و اقتصاادی آنهاا 

ایان پاروژه  .پرداختند 5در پروژه توانمندسازی اقتصادی آگاشاکی

عاونی زنان در زمینه صانایع دساتیر آماوزش و اراواه به توسعه ت

اعتبارام خرد توس  بنیاد ایمبوتو با مشارکت اداره توسعه سرمایه 

نتااایج نشااان داد زنااان پااردازد. گااذاری و صااادرام رواناادا ماای

اند درآماد خاود را افازایش دهناد و شارای  اجتمااعی و توانسته

تأثیر این پاروژه در  راین ع،اوه بر .دنرا بهبود بلش خوداقتصادی 

از این رو این  .گیری زنان نیز قابل توجه بودتصمیمتوان افزایش 

در بهبود نیازهای اساسی زنان در سط  خانوار  یپروژه تأثیر مکبت

و جامعه داشته و در مجموع به توسعه اجتماعی و اقتصادی زناان 

 .بودکمک کرده 

-بازدارنادهبه شناساایی  (1221) 6زادهسربان و حسنحیدری

 ناد.توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در ایاران پرداخت های

ی توانمندسازی زنان ها برابازدارندهترین نتایج نشان داد که مهم

اعتمااد باه  نداشتنمهارم کمتر زنانر  :روستایی عبارم بودند از

 نباودر انهخنفس نسبت به مردانر جنسیتر مشغول بودن به کار 

حمایت دولتای از زناان  نبودفرصت اشتغال برای زنان روستاییر 

 .عمومی هاینشستصحبت کردن در  نداشتن کارآفرینر توانایی

چهاار عامال اصا،ی مشاارکت نشان داد که  نتایج تح،یل عام،ی

ها و نهادهای شناختیر مشارکت اقتصادیر زیرساختنروا-فردی

وامال ماؤثر بار توانمندساازی درصاد ع 3۹ در مجموع اجتماعی

 کنند. اقتصادی زنان روستایی را تبیین می

                                                                                           
4 - Lilian & Mbabazi 
5 -Agaseke 
6 - Heidari Sarban and Hassanzadeh 
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تأثیرگاذار بار هاای امالع (1221) 1پناهدینو امیری حسنی

 .سازی اقتصادی زنان روستایی در ایران را بررسی کردندظرفیت

نشان داد کاه تاأثیر اجتمااعیر مشاارکت  ی این تحقیقهایافته

هااای وا  شامارساازیر مااعیر نگارش زناان درباااره ظرفیتاجت

ر ناانهاای خاانواده آشده بوسی،ه زنان روساتاییر دارایی دریافت

هاای اجتمااعیر ر فعالیتنتفاوم سنی بین زنان و همساران آناا

اوقام فراغتر سنر زمان صرف شده برای مطالعه و نرخ خشونت 

  .یی مؤثر استسازی اقتصادی زنان روستادر خانواده بر ظرفیت

گیری توانمنادی زناان ( به اندازه1221و همکاران ) 2محمود

در روستاهای بنگ،ادش پرداختند. نتایج تح،یل رگرسایونی نشاان 

دادر سط  تحصی،ام زنان رابطه معناداری با شاخص عزم نفاس 

و آزادی تحرک داشت. همچنین ثاروم خاانوار رابطاه مکبات و 

زنان داشت اما رابطه منفای باا  داری با کنترل منابع توس معنی

   (.1221)محمود و همکارانر گیری آنها داشت نمره تصمیم

پااذیری زنااان روسااتایی در ( نقش2913) امیناای و طاااهری

های اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن را در مناطق روساتایی فعالیت

رسی کردند. براساس نتایج بدست آماده بلش سیمکان جهر  بر

عواماال محیطاای و درآماادی از عواماال تأثیرگااذار در انجااا  

های اقتصاادی زناان روساتایی باود و هرچاه بساترهای فعالیت

تر باود گارایش زناان روساتایی نیاز باه انجاا  محیطی مناسب

هااای شاد. همچنااینر ویژگیهاای اقتصااادی بیشاتر ماایفعالیت

پااذیری زنااان ش تأثیرگااذاری در نقشدمااوگرافیکی فااردی نقاا

روستایی بلش سیمکان داشت و از عوامل مهام در ایان زمیناه 

توان به سنر وضعیت تاهل و سط  ساواد آناان اشااره کارد. می

اقتصادی خانوار نیز در نوع فعالیت و نقاش -های اجتماعیویژگی

 داشتن در انجا  آن تأثیرگذار بود.

اسات. قارار گرفته ایاران کشورتان زنجان در شمال غرب اس

درصد کال  2/19 و کی،ومتر مربع 11211استان برابر  این وسعت

                                                                                           
1 - Hasani Amiri and Din Panah 
2 - Mahmud 

شود. جمعیّت استان بار اسااس آخارین آماار کشور را شامل می

ا  از ن ار جمعیات اسات. 13که در جایگاه  فر استن 2231112

درصااد( جمعیاات اسااتان را زنااان  11/11نفاار ) 311121تعااداد 

درصاد  1/91ر 2913دهند. براساس نتایج سرشاماری تشکیل می

اند کاه در نفر( ساکن بوده 9111۹1از جمعیت در نقاط روستایی )

 نفار( را زناان روساتایی تشاکیل 212111حدود نیمای از آنهاا )

دادند. با این حاالر ایان اساتان از ن ار ساهم ارزش افازوده می

ا  در کشور قارار گرفتاه اسات و 3های اقتصادی در رتبه فعالیت

درصاد  1/11ر 2911نرخ مشارکت اقتصادی این استان در ساال 

ساازمان برناماه و ا  کشور قارار گرفتاه اسات )۹بوده و در رتبه 

از آنجااایی کااه توسااعه پایاادار  .(2911ر ن زنجااانبودجااه اسااتا

هاااای فرهنگااایر ای مبتنااای بااار ویژگیروساااتاییر توساااعه

شناختی استر توانمندی زنان شناختی و بو شناختیر زیستجامعه

دهی هر روستایی نیز باید در بستری متناسب با شرای  و ظرفیت

جم،اه جامعه روستایی تعریب شود و ارتقا یابد. اساتان زنجاان از 

های کشااور اساات کااه باایش از یااک دهااه از تأساایس اسااتان

هاای های اعتباری خرد زناان روساتایی و اراواه آموزشصندوق

گذرد و برای تداو  توسعه مرتب  با توانمندی اقتصادی در آن می

های نیروی انسانی و توسعه اقتصادی در ایان اساتان لااز  منبع

ساتایی اساتان است نشاانگرهای توانمنادی اقتصاادی زناان رو

بررسی و تح،یل شود. همچنین برای تداو  توسعه منابع انسانی و 

های ماؤثر بار توسعه اقتصادی در استان زنجان لاز  است مؤلفاه

توانمندی اقتصادی زنان روساتایی باه عناوان نیمای از جمعیات 

روستایی استان مورد بررسی و تح،یل قرار بگیرد. از آنجاایی کاه 

در این زمیناه در اساتان زنجاان صاورم تاکنون بررسی جامعی 

نشاانگرهای  تح،یل و شناسایی نگرفته استر هدف این پژوهش

هاای و نیز بررسای مؤلفاه توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی

مؤثر بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی از ن ر زناان روساتایی 

 و ریزیبرنامااه در آن نتااایج بااا اراوااه راهکارهااایی از اساات تااا

های نیروی انساانی گذاری استان در راستای توسعه منبعاستسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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از این  .شود گرفته لاز  و توانمندی اقتصادی زنان روستایی بهره

اهاداف زیار را دنباال  ن ری ادبیام بررسی با حاضر رو پژوهش

 کند:می

هااای کنناادهتبیااین بناادیبندی و اولویتشناساااییر دسااته -2

 ی استان زنجان توانمندسازی اقتصادی زنان روستای

عواماال مااؤثر باار  بناادیبندی و اولویتشناساااییر دسااته -1

 توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی استان زنجان 

بررساای عواماال مااؤثر باار توانمندسااازی اقتصااادی زنااان  -9

 روستایی استان زنجان از ن ر پاسلگویان
 

 هامواد و روش

کاه  است اکتشافی-تحقیقام توصیفی نوع از حاضر پژوهش

. اسات شاده انجاا  گیری از فن پیمایش در استان زنجانبهرهبا 

آوری اط،اعاام از ناوع تحقیقاام گرد روشاز لحاظ  بررسیاین 

 پاژوهش ایان گیریاندازه . ابزارباشدتوصیفی و غیرآزمایشی می

بااود و باارای ساانجش نشااانگرهای  ساااختهمحقق پرسشاانامه

 11و باا  گویه تدوین شاد 19توانمندی اقتصادی زنان روستایی 

های اثرگاذار بار توانمنادی تارین مؤلفاهگویه باه بررسای مهم

اقتصادی زنان روساتایی در اساتان زنجاان پرداختاه شاد. هماه 

(ر 2های پرسشنامه در قالب طیب لیکرم )شامل موارد اص،ا )گویه

(( 3( و خی،ای زیااد )1(ر زیااد )9(ر متوس  )1(ر کم )2بسیار کم )

 از اساتفاده باا صوری پرسشنامه واییمورد بررسی قرار گرفتند. ر

صوریر پرسشانامه  برای تعیین روایی شد. متلصصان تأیید پانل

در اختیاااار مااادیر و کارشناساااان مااادیریت تااارویج ساااازمان 

جهادکشاااورزی اسااتان زنجااانر کارشناسااان دفاااتر توسااعه 

های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و ترویج دانش و فعالیت

ه آموزش و ترویج کشاورزی قارار گرفات و انتقال فناوری موسس

 آلفاای ضاریب از پس از اص،احام محتوایی و شک،ی تأیید شاد.

 بهاره پرسشنامه پس از پیش آزمون پایایی بررسی برای کرونباخ

گویاه نشاانگر توانمناادی  19 بارای آن میاازان کاه شاد گرفتاه

ماؤثر بار توانمنادی  گویاه عوامال 11 بارای و 11/2 اقتصادی

 عام،ی تح،یل روش از .آمد بدست ۹1/2 ان روستاییاقتصادی زن

ماؤثر بار  زیربناایی هایسازه یا هامؤلفه استلراج برای اکتشافی

-توانمندی اقتصادی زنان روستایی و نیز استلراج تبیاین کنناده

 .شد گرفته بهره های توانمندی اقتصادی زنان روستایی

زنااان روسااتایی عضااو  شااامل پااژوهش آماااری جامعااه

آناان  شامار کاه زنجان بودناد استان خرد امای اعتبارهندوقص

حجاام نمونااه پااس از مطالعااه اولیااه در . شااد باارآورد نفاار 191

برآورد واریانس جامعه در ماورد متغیار شهرستان خرمدره و پیش

میزان توانمندی اقتصاادی زناان روساتایی و انتلااب تصاادفی 

به های اعتباریر از طریق فرمول کوکران محاسااعضای صندوق

زن روستایی عضو صندوق اعتبارام خارد زناان از چهاار  231و 

شهرستان ایجرودر خرمدرهر ابهر و س،طانیه به صاورم تصاادفی 

ای انتلاااب شاادند و بااا توجااه بااه سااهم هاار شهرسااتان طبقااه

 (.2ن رخواهی شدند )جدول 

 

 در استان زنجان ییااعتبارام خرد زنان روست یصندوق ها یو حجم نمونه اعضا یفراوان عیتوز .1 جدول

 نمونه حجم صندوق یاعضا شمار فعال صندوق تعداد روستا ییایجغراف منطقه

 جرودیا
اوج  – جیا

 تپه
3 111 31 

 11 122 1 قروه -الوند خرمدره

 1۹ 291 3 ریشو ابهر

 12 31 1 نیبوو هیس،طان

 231 191 2۹ جمع

 زنجان استان یجهادکشاورز سازمان جیترو تیریمد: منبع
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 اکتشاافی عاام،ی تح،یل روش از بلش توصیفی پژوهش در

توانمندی اقتصاادی  زیربنایی هایسازه یا هامؤلفه استلراج برای

. شاد گیریاستان زنجان و عوامل مؤثر بر آن بهره زنان روستایی

 مااتریس کاردن خ،اصاه عام،ی تح،یل هایبررسی بیشتر هدف

 عامال چند برحسب را آنها بتوان که است ایشیوه به همبستگی

 نار  از هااداده پاردازش در این بلش برای کرد تبیین زیربنایی

 .شد استفاده SPSS افزار

 

 نتایج و بحث 

های پژوهش نشان داد که زنان روساتایی پاسالگو در یافته

سال قرار داشتند و میانگین سانی آناان  11تا  2۹محدوده سنی 

( متاهل و دارای درصد 1/۹1سال بود. بیشترین پاسلگویان ) 9۹

درصااد از  1/11دو فرزنااد بودنااد. از ن اار سااط  تحصاای،ام 

پاسلگویان با بیشترین فراوانای دارای مادرک ابتادایی بودناد و 

درصد( متع،ق به زنان روستایی باا مادرک  1/1کمترین فراوانی )

 19نفر پاسالگور   221کاردانی )فوق دیپ،م( و بالاتر بود. از میان 

نفر دارای شغل مساتقل  ۹ل فردی بودند و نفر دارای شغل مستق

نفر از پاسالگویان بادون شاغل مساتقل از  11گروهی بودند و 

 (. 1خانواده بودند )جدول 

درصد پاسلگویان از نوع موقتی و مابقی به  13ماهیت شغل 

درصاد زناان روساتایی پاسالگو از  92صورم داومی بود. حدود 

درصاد از  22حادود نمودناد و فعالیت در زراعت کسب درآمد می

دستی به صورم مساتقل از بافی و صنایعهای قالیآنها از فعالیت

درصاد پاسالگویان اظهاار  11نمودناد. خانواده کسب درآمد می

داشتند که دارایی تحت مالکیت شلصی ندارند. از ن ر پس انداز 

درصد زنان روستایی اظهار داشتند که حسااب  91مازاد بر درآمد 

درصد مازاد درآمد خاود را  11از شلصی ندارند و اندبانکی و پس

-اناداز مایدرصد آن را در صندوق اعتباری پس 19هار در بانک

-درصد از زنان روستایی آن را در خانه نگهداری مای 1نمودند و 

درصاد از  3هاای اجتمااعیر کردند. از ن ار مشاارکت در فعالیت

تعاونی و  درصد از آنان عضو 31پاسلگویان عضو شورای روستار 

دهنده مشاارکت اجتمااعی درصد عضو بسیج بودند که نشان 1۹

درصاد از پاسالگویان از  12بالای زنان روستایی بود. همچناین 

 کردند.های اجتماعی استفاده میشبکه

 

 توانمندی اقتصادی زنان روستایی نشانگرهای

ترین نشاانگرهای توانمنادی اقتصاادی زناان بندی مهمرتبه

 شده داده نشان( 9) جدول در ماعی در استان زنجانروستایی اجت

-پای"ر "های شاغ،ی و تولیادیکسب اط،اعام و مهارم" است.

ایفاای نقاش در  "و "گیری مشتاقانه امور شغ،ی و تولیدی خاود

 تاا اول هایرتباه در "گیری درباره نحوه ملارج زنادگیتصمیم

ازاریابی و مشارکت در ب"این در حالی بود که  .اندگرفته قرار سو 

و  "های شهرسااتان و اسااتانفااروش محصااولام در بازارچااه

های کسب و کار و استفاده از نیروی کار دستمزدبگیر در فعالیت"

 های انتهایی قرار گرفتند.در اولویت "کارگاه خود

 بازشناسی و جدید ابعاد در ایسازه درک به رسیدن من ور به

تصادی زنان روساتایی های توانمندی اقنشانگر ن ری زیربناهای

(ر 1بناا بار جادول ). شاد گرفتاه بهره اکتشافی عام،ی تح،یل از

 مناساب هاداده درونی انسجا  که داد نشان شده انجا  محاسبام

 اطمیناان درصاد 11 باا نیز بارت،ت آماره و( =۹1/2KMO) بوده

 .شدندها برای تح،یل عام،ی تأیید شدر بنابراینر داده دارمعنی

 از بالااتر ویاژه مقدار دارای عامل پنج کیسر م،اک به توجه با

( 3واریانس در جادول ) بیشینه ترتیب به که شدند استلراج یک

درصاد از  11/1۹این پنج عامال در مجماوع  اند.شده نشان داده

درصد از واریاانس  31/92کردند و تنها واریانس کل را تبیین می

بینای آنهاا در پیش هایی بود کاهمانده مربوط به دیگر عاملباقی

 (.3تحقیق میسر نشده بود )جدول 
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 انیپاسلگو مشلصام یفراوان عیتوز .2 جدول

 نهیشیب نهیکم اریمع انحراف نیانگیم درصد یفراوان ریمتغ سطوح ریمتغ

 ،امیتحص زانیم
 

 1/11 12 ییابتدا

- - - - 
 2/11 12 ییراهنما

 9/21 19 پ،مید

 1/1 1 بالاتر و یکاردان

     222 212 جمع 

 سن
 

92> 93 9/11 

9۹ 11/1 2۹ 11 
12-92 39 ۹/91 

32-12 12 3/1۹ 

32< 23 1/22 

     222 211 جمع 

 تاهل تیوضع
 

 1/۹1 211 متاهل
- - - - 

 9/23 19 مجرد

     222 232 جمع 

 فرزندان تعداد
 

 1/2 1 (مجردان به)مربوط  موردیب

 1 2 3/1 :نما و انهیم
1-2 31 1/1۹ 

3-9 1۹ 9/91 

1< 29 1/22 

     222 211 جمع 

 یشغ، تیوضع
 

 ۹/91 19 یفرد مستقل شغل یدارا

- - - - 
 ۹/1 ۹ یگروه مستقل شغل یدارا

 1/31 11 مستقل شغل بدون

 222 221 جمع

 قیتحق یهاافتهی: منبع
 

متغیر در پنج عامال پاس از چارخش  19ارگیری وضعیت قر

ها با توجه به ماهیت گذاری عاملعام،ی به روش وریماکس و نا 

های توانمندی اقتصادی زنان روستایی در اساتان زنجاان نشانگر

 پنج متغیر ماهیت به توجه با اول ( آمده است. عامل1در جدول )

 نامیاده "دزاهای درآممشارکت در فعالیت" آن در شده بارگذاری

دیگار  از کاه ر(19/9) آن ویاژه مقادار به توجه با عامل این. شد

 را متغیرهاا واریاانس کال از درصد 12/21 استر بیشتر هاعامل

 بیشاتر دو  عامال در شاده بارگاذاری پنج متغیار. کندمی تبیین

 دو ر عاماال بنااابراینر بااه امااور فااردی و ذهناای بااودر معطااوف

 گاذارینا  "مور اقتصادی و مالیتوانمندی فردی و فکری در ا"

 13/21 مقادار ر(91/9) آن ویاژه مقدار به توجه با عامل این. شد

ساو  باا  عامال. کنادمی تبیین را متغیرها واریانس کل از درصد

مشااارکت در "آن  در شااده بارگااذاری چهااار متغیاار توجااه بااه

 ویاژه مقادار با عامل این. شد نامیده "تصمیمام اقتصادی خانوار

. کنادمی تبیین را متغیرها واریانس کل از درصد 23/21ر (13/9)

کاه  چهاار  با توجه به ماهیت پنج متغیر بارگذاری شده در عامل

پیرامون کمک کردن به دیگران و کمک گرفتن از آنها بود ایان 

-ناا  "همیاری و حمایت در مورد مساول اقتصادی" نا  عامل به

 کال از درصاد 11/21 ارمقاد ر(11/1) ویژه مقدار با و شد گذاری

توجه به ماهیت  با پنجم عامل. کندمی تبیین را متغیرها واریانس

کنترل بر هزیناه کارد مناابع "چهار متغیر بارگذاری شده در آن 

 از درصاد 11/22 ر(31/1) ویژه مقدار نامیده شد که با "مالی خود

 کند.می تبیین را متغیرها واریانس کل
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 (n=231) زنجان استان ییروستا زنان یاقتصاد یتوانمند یگرهانشان یبندرتبه . 3جدول

  نیانگیم هاتیفعال و هااقدام
 انحراف

 اریمع
 رتبه

 2 11/2 11/9  یدیو تول یشغ، یهامهارم و اط،اعام کسب
 1 31/2 3۹/9 خود  یدیو تول یمشتاقانه امور شغ، یریگیپ

 9 12/2 11/9  یگدرباره نحوه ملارج زند یریگمیتصم در نقش یفایا
 1 11/2 21/9 درآمدزا  یهاتیفعال انجا  یبرا فراغت اوقام از استفاده

 3 1۹/2 21/9  ینمودن وا  و اعتبارام مال نهیهز نحوه درباره خانواده یاعضا از گرفتن مشورم
 1 3۹/2 ۹1/1 در بازپرداخت اقساط وا   مشارکت

 1 11/2 ۹1/1 و درآمدزا  یشغ، یهاتیفعال واسطه به ستارو در یشغ، و یاجتماع منزلت و تیمقبول کسب

 ۹ 11/2 11/1 محصولام فروش ای محصول دیتول هارنهاده نیتأمدر  ییزنان روستا ریبه سا کمک
 1 32/2 13/1 و خانواده خود  یشلص یهاییدارا و هیسرما شیافزا در نقش یفایا
 22 11/2 11/1 کسب و کار و کارگاه  کی تیریدو م یدر راه انداز ییزنان روستا ریبا سا یهمکار
 22 1۹/2 11/1 خود  یامور شلص یکسب شده برا ینمودن درآمدها نهیبودن در هز میسه

 21 ۹2/2 3۹/1 خانواده  یدینقش در فروش محصولام تول یفایا

 29 11/2 11/1  ییدارو اهانیگ یو فرآور دیتول امریلبن دیتول ریبافیقال کارگاه مانند یخانگ کارگاه و وکارکسب کی اداره در نقش یفایا

 21 11/2 12/1  ییدارو اهانیگ یو فرآور دیتول امریلبن دیتول ریبافیقال کارگاه مانند یخانگ کارگاه و وکارکسب کی جادیادر  تیفعال

 23 12/2 91/1 یاعتبار صندوق ای منزل بانکر در پول انداز پس در نقش یفایا
 21 11/2 1۹/1  یوا  و اعتبارام مال افتیهمسر در در گرفتن از کمک
 21 11/2 12/1 خانواده دیجد یدرآمد منابع و یشغ، تنوع جادیا

 2۹ 11/2 21/1 یشغ، -یدیتول امور در شده کسب یدرآمدها نمودن نهیهز در بودن میسه
 21 19/2 21/1 درآمدزا  یهاتیبه خانواده خود در کسب درآمد و انجا  فعال کمک

 12 19/2 ۹1/2  یمح، یهابازارچه در خانواده و خود محصولام فروش و یابیبازار در مشارکت
 12 13/2 1۹/2 مانند ع،وفهر بذرر کودر سم  دیتول یهانهاده زانیم و نوع دیخر در دخالت
 11 1۹/2 11/2 کسب و کار و کارگاه خود  یهاتیدر فعال ریکار دستمزدبگ یرویاز ن استفاده

 19 3۹/2 31/2 شهرستان و استان  یهابازارچه در محصولام فروش و یابیبازار در شارکتم

    ادیز ی،ی: خ3 ادری: ز1: متوس ر 9: کمر 1کمر  ی،ی: خ2( اسیمق

 

 و آزمون بارت،ت KMO مقدار. 4 جدول

 Sig آماره بارتلت KMO یعامل لیتحل
 222/2 1۹/2222 ۹1/2 ییروستا زنان یاقتصاد یتوانمند ینشانگرها

 

 یتجمع انسیوار درصد و انسیوار درصد ژهریو مقدار با همراه شده استلراج یهاعامل  .5 جدول

 یتجمع انسیوار درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عامل شماره

2 19/9 12/21 12/21 
1 91/9 13/21 11/92 
9 13/9 23/21 ۹2/11 
1 11/1 11/21 11/31 
3 31/1 11/22 11/1۹ 
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 رهایمتغ یشده همراه با بار عام، یگذارنا  یهاعامل .1 جدول

 ریمتغ )نشانگر( عامل نام
 بار

 یعامل

 درآمدزا یهاتیفعال در مشارکت

 11/2 درآمدزا یهاتیفعال انجا  و درآمد کسب در خود خانواده به کمک
 اهانیگ یفراور و دیتول امریلبن دیتول ریبافیقال کارگاه مانند یخانگ کارگاه و کار و کسب کی جادیا در تیفعال

 ییدارو
11/2 

 اهانیگ یفراور و دیتول امریلبن دیتول ریبافیقال کارگاه مانند یخانگ کارگاه و کار و کسب کی اداره در نقش یفایا
 ییدارو

11/2 

 33/2 خانواده  دیجد یو منابع درآمد یتنوع شغ، جادیا
 1۹/2 درآمدزا یهاتیفعال انجا  یبرا فراغت اوقام از استفاده

 و یاقتصاد امور در یفکر و یفرد یتوانمند
 یمال

 39/2 خود خانواده و یشلص یها ییدارا و هیسرما شیافزا در نقش یفایا
 ۹2/2 خود یدیتول و یشغ، امور مشتاقاته یریگیپ

 11/2 یاعتبار صندوق ای منزل بانکر در پول انداز پس در نقش یفایا

 11/2 یدیتول و یشغ، یهامهارم و اط،اعام کسب
 12/2 درآمدزا و یشغ، یهاتیفعال واسطه به روستا در یشغ، و یاجتماع منزلت و تیمقبول کسب

 خانوار یاقتصاد یهامیتصم در مشارکت

 12/2 سم و کود بذرر ع،وفهر مانند دیتول یها نهاده زانیم و نوع دیخر در دخالت
 ۹2/2 یزندگ ملارج نحوه بارهدر یریگمیتصم در نقش یفایا

 11/2 خانواده یدیتول محصولام فروش در نقش یفایا
 33/2 استان و شهرستان یهاو فروش محصولام در بازارچه یابیبازار در مشارکت

 یاقتصاد مساول مورد در تیحما و یاریهم

 11/2 اهکارگ و کار و کسب کی تیریمد و یانداز راه در ییروستا زنان ریسا با یهمکار
 3۹/2 یمح، یهابازارچه در خانواده و خود محصولام فروش و یابیبازار در مشارکت

 11/2 یمال اعتبارام و وا  افتیدر در همسر از گرفتن کمک
 3۹/2 محصولام فروش ای محصول دیتول هارنهاده نیتأمدر  ییزنان روستا ریسا به کمک

 11/2 وا  اقساط بازپرداخت در مشارکت

 خود یمال منابع کردنهیهز بر کنترل

 3۹/2 یمال اعتبارام و وا  نمودن نهیهز نحوه درباره خانواده یاعضا از گرفتن مشورم
 19/2 خود یشلص امور یبرا شده کسب یدرآمدها نمودن نهیهز در بودن میسه
 11/2 یشغ،-یدیتول امور در شده کسب یدرآمدها نمودن نهیهز در بودن میسه
 13/2 خود کارگاه و کار و کسب یهاتیفعال در ریدستمزدبگ کار یروین از دهاستفا

 

به عنوان نلستین عامال  "های درآمدزامشارکت در فعالیت"

استلراج شد و نلستین نشانگر توانمنادی اقتصاادی از دیادگاه 

زنان روستایی استان زنجان به دست آمد که این عامل باا نتاایج 

(ر 1223(ر بوشارا و وجیهاا )2913ر )هاای امینای و طااهبررسی

( 1221زاده )ساربان و حسان(ر  حیدری1223لی،یان و مباباازی )

های شاغ،ی و داشت. در واقع مشارکت زنان در فعالیت خوانیهم

ترین عامل بیاانگر توانمنادی اقتصاادی درآمدزا نلستین و مهم

زنان روستایی است. همچنین محققانی از جم،اه سال و میناوم 

های ( در نتایج بررسی1221زاده )سربان و حسن(ر حیدری122۹)

خود به ویژگی های فردی و روانشناختی و مواردی از این دسات 

اشاره داشتند که با متغیرهای بارگذاری شاده در عامال دو  کاه 

گاذاری نا  "توانمندی فردی و فکری در امور اقتصادی و مالی"

ی که زناان روساتایی باه خوانی داشتند. به عبارتی تا زمانشد هم

لحاظ فردی از ن ر ذهنی و فکری در امور اقتصادی آماده نباشند 

توانند در امور اقتصادی فعالیت و مشارکت چشمگیری داشته نمی

باه عناوان  "مشاارکت در تصامیمام اقتصاادی خاانوار"باشند. 

سومین نشانگر توانمندی اقتصادی زنان روستایی بود که با نتایج 

متغیرهاای  .داشات خاوانی( نیز هم122۹و مینوم )سل  بررسی

همیااری و حمایات در ماورد "قرار گرفته در عامل چهار  با نا  

پناااه امیری و دینبااا نتااایج بررساای حساانی "مساااول اقتصااادی
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گویای این بود که زنان تا زمانی کاه  و داشت ( هملوانی1221)

کماک در امور اقتصادی از دیگران کمک نگیرند و باه دیگاران 

عامال باا ناا   نکنند از ن ر اقتصاادی توانمناد نیساتند. آخارین

های محماود و باا یافتاه "کنترل بر هزینه کرد منابع مالی خود"

 است. داشته خوانی( هم1221همکاران )

 

بندددی عوامددل مدد ثر بددر توانمندددی اقتصددادی زنددان رتبه

 روستایی 

زناان بندی مهمترین عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی رتبه

 نشاان 1 جدول در روستایی در استان زنجان از ن ر پاسلگویان

انگیازه و تمایال باه کساب  "ر 1جدول  مطابق. است شده داده

و  "اعتماد به توانایی خود در انجا  کارهاا" ر"درآمد توس  خود 

 هایرتبه در "الگوپذیری از زنان موفق و فعال در جامعه مح،ی"

 اند.گرفته قرار سو  تا اول

 

 (n=231) انیاستان زنجان از ن ر پاسلگو ییزنان روستا یاقتصاد یبر توانمند مؤثر ینشانگرها یبندرتبه. 1 جدول

 نیانگیم عوامل
 انحراف

 اریمع
 رتبه

 2 12/2 ۹9/9 خود  توس  درآمد کسب به لیتما و زهیانگ
 1 99/2 ۹2/9 کارها انجا  در خود ییتوانا به اعتماد

 9 11/2 13/9 یمح، جامعه در فعال و موفق زنان از یریالگوپذ
 1 12/2 31/9 یدارخانه و خانه امور در مشارکت

 3 11/2 32/9 فرزندان و همسر قیتشو و تیحما
 1 31/2 13/9  یو خانوادگ یدر امورام خانگ یپول یکردهانهیهز و دیخر در استق،ال و عمل یآزاد ارریاخت

 1 11/2 12/9 )روستا( یمح، جامعه فرهنگ
 ۹ 31/2 91/9 خانواده یمال ازین

 1 32/2 91/9 یشغ، امور در یپول و یمال یکردهانهیهز و درآمد کسب در استق،ال و عمل یآزاد ارریاخت
 22 11/2 92/9 یخانوادگ یدرآمدزا یهاتیفعال در مشارکت
 22 33/2 11/9 انییروستا ریسا با یمح، یاجتماع رواب 

 21 11/2 23/9 فرزندان و نزلم امور در داشتن مشغ،ه
 29 ۹2/2 22/9 ییروستا زنان خرد یاعتبار صندوق در تیعضو

 21 11/2 21/9 ،امیتحص و سواد زانیم
 23 12/2 12/1 جهاد یجیترو یآموزش یهادوره در شرکت

 21 13/2 11/1 زنان در خارج از منزل  تینسبت به فعال یجامعه مح، نگرش
 21 ۹3/2 11/1 یاحرفه و یفن مانند جهاد ریغ یهاآموزش یهادوره در شرکت

 3/2۹ 11/2 19/1 فرزندان تعداد
 3/2۹ 13/2 19/1 ییروستا زنان از نفر چند همراه به یکارگروه

 12 13/2 11/1 ییروستا زنان ریسا قیتشو
 12 31/2 1۹/1 ا خانواده و خود یهاییدارا و ثروم زانیم

 11 11/2 12/1 هیاول هیسرما داشتن
 19 ۹2/2 31/1 همسر شغل نوع

 11 11/2 11/1 بودن خانواده ای خود یسرپرست
 13 12/2 92/1  یبانک ،امیاعتبارام و تسه ریبه منابع مال یدسترس

 11 ۹2/2 11/2 هایتعاون و یمح، یهاتشکل در تیعضو

 ادیز ی،ی: خ3 ادری: ز1: متوس ر 9: کمر 1کمر  ی،ی: خ2( اسیمق

 

 بازشناسی و جدید ابعاد در ایسازه درک به سیدنر من ور به

های مؤثر بار توانمنادی اقتصاادی زناان مولفه ن ری زیربناهای

. شد گرفته بهره اکتشافی عام،ی تح،یل روستایی استان زنجان از

 انساجا  کاه داد نشاان شاده انجا  محاسبام ۹براساس جدول 
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 باا نیز ت،تبار آماره و( =12/2KMO) بوده مناسب هاداده درونی

هاا بارای تح،یال شدر بناابراین داده دارمعنی اطمینان درصد 11

 . شدندعام،ی تأیید 

 

 و آزمون بارت،ت KMOمقدار  .8 جدول

 یداریمعن بیضر آماره بارتلت KMO یعامل لیتحل

 222/2 11/22۹1 12/2 ییروستازنان یاقتصاد یتوانمند لیبر تسه مؤثر یهامولفه

 

 از بالااتر ویاژه مقدار دارای عامل پنج کیسر ،اکم به توجه با

 1واریاانس در جادول  حاداککر ترتیب به که شدند استلراج یک

درصاد از  12/31این پنج عامال در مجماوع  اند.شده نشان داده

درصد از واریاانس  31/12کردند و تنها واریانس کل را تبیین می

ی آنها در تحقیق بینباقیمانده مربوط به سایر عوام،ی بود که پیش

 (. 1میسر نشده بود )جدول
 

 یتجمع انسیوار درصد و انسیوار درصد ژهریو مقدار با همراه شده استلراج عوامل.  3 جدول

 یتجمع انسیوار درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عامل شماره

2 11/9 11/23 11/23 
1 9۹/9 22/29 11/1۹ 
9 21/9 1۹/22 2۹/12 
1 ۹1/1 13/22 29/32 
3 21/1 91/۹ 12/31 

 

 باا اول شاود عامالمشااهده می 22مطابق آنچه در جدول 

تعامل با محای   آن در شده بارگذاری پنج متغیر ماهیت به توجه

 ر(11/9) آن ویژه مقدار به توجه با عامل این. شد نامیده اجتماعی

 واریاانس کال از درصاد11/23 اساتر بیشتر عوامل سایر از که

 دو  عامال در شده بارگذاری پنج متغیر. کندمی ینتبی را متغیرها

مربوط باه تواناایی و روحیاه فکاری و  مسایل به معطوف بیشتر

توانمنادی ذهنای و  دو ر عامل بنابراینر مالی زنان روستایی بودر

 ر(9۹/9) آن ویژه مقدار به توجه با عامل این. شد مالی نامگذاری

. کنادمی تبیاین را متغیرهاا واریاانس کل از درصد 22/29 مقدار

آن آماوزش و  در شده بارگذاری پنج متغیر سو  با توجه به عامل

ر (21/9) ویاژه مقادار با عامل این. شد ارتباطام اجتماعی نامیده

باا توجاه . کندمی تبیین را متغیرها واریانس کل از درصد 1۹/22

کاه حاول  چهاار  به ماهیت سه متغیر بارگذاری شده در عامال

ناا  مشاارکت خاانگی و  زنان بود این عامل باهمحور مشارکت 

 13/22 مقادار ر(۹1/1) ویاژه مقادار با و شد گذاریاقتصادی نا 

 باا پانجم عامل. نمایدمی تبیین را متغیرها واریانس کل از درصد

توجه به ماهیت دو متغیر بارگاذاری شاده در آن آزادی و اختیاار 

 کال از درصاد 91/۹ ر(21/1) ویاژه مقدار عمل نامیده شد که با

 کند.می تبیین را متغیرها واریانس

تعامل با محی  اجتماعی به عنوان اولین عامل استلراج شاد 

و اولاین مولفااه ماؤثر باار توانمنادی اقتصااادی از دیادگاه زنااان 

روستایی استان زنجان بدست آمد که این عامل با مطالعه امینای 

داشت. اگر  یخوان( هم1223( و لی،یان و مبابازی )2913و طاهر )

در جامعه روستایی هر چقدر بستر اجتماعی مناسبتر باشد گرایش 

باشاد. بناابراین های اقتصادی بیشتر میزنان روستایی به فعالیت

هاا نسابت باه زناان روساتایی باا اگر مجموعه باورهاا و نگرش

توانمناادی آنهااا بااه ویااژه توانمناادی اقتصااادی سااازگار نباشااد 

ع آن توساعه یاافتگی محقاق نلواهاد توانمندسازی زنان و به تب

 شد. 
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 رهایمتغ یعام، بار و یتجمع انسیوار درصد انسریوار درصد ژهریو مقدار با همراه ییروستا زنان یاقتصاد یتوانمند کننده لیتسه شده یگذارنا  یهاعامل .11 جدول

 یعامل بار ریمتغ عامل نام

 یاجتماع  یمح با تعامل

 111/2 انییروستا ریسا با یمح، یاجتماع رواب 
 11۹/2 زنان منزل از خارج تیفعال به نسبت یمح، جامعه مکبت نگرش

 ۹21/2 یمح، جامعه در فعال و موفق زنان از یریالگوپذ
 192/2 فرزندان و همسر قیتشو و تیحما

 111/2 ییروستا زنان ریسا قیتشو

 یمال و یذهن یتوانمند

 1۹1/2 کارها انجا  در خود ییتوانا به اعتماد
 311/2 خود  توس  درآمد کسب به لیتما و زهیانگ

 111/2 همسر شغل نوع
 121/2 یبانک ،امیتسه و اعتبارام ریمال منابع به یدسترس

 ۹11/2 فرزندان تعداد

 یاجتماع ارتباطام و آموزش

 112/2 ییروستا زنان خرد یاعتبار صندوق در تیعضو
 119/2 جهاد جیروت یآموزش یها دوره در شرکت

 391/2 یاحرفه و یفن مانند یرجهادیغ یآموزش یها دوره در شرکت
 1۹1/2 هایتعاون و یمح، یها تشکل در تیعضو

 312/2 ،امیتحص و سواد زانیم

 یاقتصاد و یخانگ مشارکت
 3۹3/2 یدار خانه و خانه امور در مشارکت

 199/2 یخانوادگ یدرآمدزا یهاتیفعال در مشارکت
 3۹1/2 فرزندان و منزل امور در داشتن مشغ،ه

 عمل اریاخت و یآزاد
 119/2 یخانوادگ و یخانگ امورام در یپول یکردها نهیهز و دیخر در استق،ال و عمل یآزاد ارریاخت

 111/2 یشغ، امورام در یپول و یمال یکردها نهیهز و دیخر در استق،ال و عمل یآزاد ارریاخت

 

های سال نا  توانمندی ذهنی و مالی با یافته عامل با دومین

(ر محمود و 1221سربان و حسن زاده )(ر حیدری122۹و مینوم )

توان گفت است. به عبارتی می داشته خوانی( هم1221همکاران )

های مؤثر بر توانمندی اقتصادی زناان ترین مؤلفهیکی از مبنایی

کااه تااأثیر یااابی و توانمناادی رواناای و مااالی زنااان اساات هویت

مستقیمی بر اشاتغال و موقعیات شاغ،ی آنهاا و باه تباع آن بار 

گذارد. به عبارتی زنانی که اعتماد به توانمندی اقتصادی زنان می

 دانناد ونفس بیشتری داشتند و خود را در انجا  امور توانمناد می

همچنین برای کسب درآمد انگیزه و تمایل بالاتری دارند در امور 

 ضور داشته و در این زمینه توانمندترند.اقتصادی بیشتر ح

( در مطالعاام 1223(ر بوشرا و وجیهاا )122۹سل و مینوم )

خود به تأثیر آموزش و ارتباطاام اجتمااعی بار توانمنادی زناان 

اشاره داشتند که با متغیرهای بارگذاری شده در عامل ساو  کاه 

خوانی داشات. در آموزش و ارتباطام اجتماعی نامگذاری شد هم

های های اخیر زنان روستایی به دانش و اط،اعام در عرصاهههد

های فنایر اقتصاادی و ماالی باه ع،ات ملت،ب از جم،اه زمیناه

اند که باعث شاده های غیررسمی دسترسی بهتری داشتهآموزش

ها افزایش یابد. هر چه سط  آگاهی و مشارکت آنها در این زمینه

تناسب آنهاا باا نیااز ای زنان و های فنی و حرفهدانش و مهارم

کننادگی توان انت ار داشات ساهم تعیینبازار کار بیشتر باشد می

آنها در توانمندی اقتصادیر افزایش یابد. چنانچه فارد در مقااطع 

هایی را فراگرفته باشاد پیشین زندگی خود چنین دانش و مهارم

تواناد در آیاد کاه میبرای وی یک سرمایه بالقوه به حسااب می

لص آن را به ابزاری برای بهباود و ارتقاای ساط  شرایطی مش

 توانمندی اقتصادی خود تبدیل کند. 

مشارکت خانگی و اقتصادی به عنوان چهارمین مولفه ماؤثر 
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بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی با نتاایج مطالعاام بوشارا و 

رشاد  .داشات ( مطابقات1223(ر لی،یان و مبابازی )1223وجیها )

ن بروز خوداتکایی ماالی در زناان روساتایی باه درآمد و به تبع آ

منزله یکی از پیامدهای مکبت کسب و کارهاای اقتصاادی زناان 

روستایی اسات کاه باه طاور مساتقیم و غیرمساتقیم باه رشاد 

کند و همچناین بار هار چاه توانمناد اقتصادی جامعه کمک می

 شدن زنان به ویژه در بعد اقتصادی کمک رسان است.

ته در عامل پنجم باا ناا  آزادی و اختیاار متغیرهای قرار گرف

عاد   داشت. ( مطابقت1221عمل با مطالعه محمود و همکاران )

اختیار و آزادی عمل زنان روستایی در زمینه کنترل مناابع ماالی 

یکی دیگر از مساو،ی است که مانع از ایفای نقش آنها در توساعه 

ت و شود. همچنین افزایش داراییر فرصات مشاارکروستایی می

گیری زنان درباره مساول زندگی و قدرم تأثیرگذاری آنها تصمیم

دهد و موجب توانمندساازی آنهاا بر محی  اطراف را افزایش می

 شود.می

 

 گیرینتیجه

برای رسیدن به توسعه پایدارر آگاهی و مشارکت هماه افاراد 

از جم،ه زنان روستایی که نیمی از جمعیات  جامعه ضروری است

دهند. توانمندی اقتصادی زنان روستایی نه شکل میروستایی را ت

های انادک روساتایی و دهی به سرمایهتنها باعث تمرکز و جهت

شود ب،که به ماندگاری جمعیات ایجاد مشارکت و کار گروهی می

ها کند. به کارگیری تواناییهای روستایی نیز کمک میدر عرصه

از نیاروی انساانی گیری بیشینه و استعدادهای زنان به قصد بهره

های آنان است. از ها مست،ز  شناخت دقیق و ع،می فعالیتجامعه

این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تبیین کننده های توانمنادی 

های مؤثر بر آن در استان زنجان اقتصادی زنان روستایی و مولفه

بود. نتایج پژوهش نشان داد اککریت زنان پاسالگو باا میاانگین 

ای مدرک سیکل و متاهل بودند و بدون شاغل سال دار 9۹سنی 

عاام،ی  تح،یل نتایج به توجه مستقل به فعالیت مشغول بودند. با

 های توانمندی اقتصادی زناان روساتایی درکنندهترین تبیینمهم

های کننادهترین تبیینعامل شناسایی و استلراج شدند. مهم پنج

هاای لیتتوانمندی اقتصاادی زناان روساتاییر مشاارکت در فعا

درآمدزار توانمندی فاردی و فکاری در اماور اقتصاادی و ماالیر 

مشارکت در تصمیمام اقتصادی خاانوارر همیااری و حمایات در 

 مورد مساول اقتصادی و کنترل بر هزینه کرد منابع مالی خاود در

 آمد.  بدست استان زنجان

اولین نشانگر توانمنادی اقتصاادی زناان در اساتان زنجاان 

های درآمدزا بدست آمده اسات در واقاع اگار عالیتمشارکت در ف

وکارهای خاانوادگیر یاا مشااغل خاانگی باه زنان چه در کساب

صورم مستقل یا گروهی فعالیت داشته و مشارکت آنها منتج باه 

کسب درآمد یا افزایش درآمد شود آنها دارای توانمندی اقتصادی 

ی هسااتند. دومااین نشااانگر توانمناادی اقتصااادی زنااان روسااتای

توانمندی فردی و فکری در امور اقتصادی و مالی اساتر از ایان 

های شاغ،ی باشاند و در ایان تر به فعالیترو هر چه زنان مشتاق

انداز زمینه اط،اعام کسب کنند و به دنبال افزایش سرمایه و پس

باشند در زمینه اقتصاادی توانمندترناد. مشاارکت در تصامیمام 

ی اقتصادی زنان روستایی استر اقتصادی سومین نشانگر توانمند

هاای حسااس گیاریبنابراین زنان روستایی زمانی که در تصمیم

ماننااد فااروش محصااول و خریااد نهاااده نقااش داشااته باشااند 

همیااری و حمایات زناان توانمندترند. طبق نتایج بدسات آماده 

روستایی چه با یکدیگر و چه با خانواده در مورد مساول اقتصادی 

وانمندی اقتصادی آنها است. پنجمین نشاانگر چهارمین نشانگر ت

توانمندی اقتصادی زنان روستایی کنترل بار هزیناه کارد مناابع 

استر بنابراین اگر زنان روستایی بر درآمد خود کنتارل  مالی خود

-عام،ی مهم تح،یل نتایج به توجه داشته باشند توانمند هستند. با

 ان روساتایی درهای مؤثر بر توانمندی اقتصاادی زناترین مؤلفه

تارین عامل شناسایی و اساتلراج شادند. نلساتین و مهام پنج

عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی تعامل با محی  
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اجتماعیر توانمندی ذهنی و مالیر آموزش و ارتباطام اجتمااعیر 

 مشارکت خانگی و اقتصادی و آزادی و اختیار عمل بدست آمد. 

است که زنان روستایی اگر در معرض مرور نتایج گویای این 

و بساتر مناساب اجتمااعی قارار بگیرناد و جامعاه باا مشاارکت 

تار باه توانمنادی اقتصادی آنها همراه باشد زنان روستایی راحت

رسند. دومین عامل توانمندی ذهنای و ماالی اسات اقتصادی می

اگر زنان اعتماد به که بر توانمندی اقتصادی زنان تأثیرگذار است 

س و انگیاازه کااافی داشااته باشااند مشااارکت بیشااتری در نفاا

های اقتصادی خواهند داشت همچنین زنانی که به مناابع فعالیت

گذاری و مالی دسترسی دارند اختیار و توان بیشتری برای سرمایه

های تولیدی دارند. دسترسی به تسهی،ام باانکی باا انجا  فعالیت

هاای تولیاد ونیسود کم و بازپرداخات درازمادم و گساترش تعا

زمینه افزایش دسترسیر کنترل و حتی تم،ک زنان روساتایی باه 

کند. سومین عامل آموزش های تولید را فراهم میها و عاملمنبع

توانند در توسعه اشاتغال مساتقل و ارتباطام اجتماعی بود که می

هاای آموزش زنان تأثیرگذار باشند. اگر زنان روستایی در معارض

ته باشندر در توسعه اقتصادی آنها نقاش ماؤثری مناسب قرار داش

های هاای ترویجای در کناار صاندوقایفا خواهند کرد و آموزش

تواند شرای  لاز  برای توانمندساازی اقتصاادی اعتباری خرد می

چهاارمین عامال تأثیرگاذار بار توانمنادی  زنان را فراهم کنناد.

کارهای واقتصادی زنان روستایی مشارکت خانگی بودر زیرا کسب

انادازی آن خانگی آغاز مناسبی برای زنان روستایی است زیرا راه

وکارها کم هزینه و آسان است. در در مقایسه با دیگر انواع کسب

نفاع وکارهای کوچک و خانگی زنان روستایی به دلیال ذیکسب

وری بیشاتری نشاان بودن انگیزه بیشتری دارند و در نتیجه بهره

ؤثر بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی دهند. آخرین عامل ممی

در استان زنجان عامل آزادی و اختیار عمل استر هر چقدر زنان 

روستایی در کسب درآمد و نحوه هزینه کرد آن از طرف خاانواده 

آزادی عمل بیشتری داشاته باشاند بیشاتر باه سامت مشاارکت 

 بیشتر چه هر شدن مندبهره برایاقتصادی سوق داده می شوند. 

های مااؤثر بار توانمناادی اقتصااادی زنااان نشاانگرها و مؤلفااه زا

 :شودمی پیشنهاد زیر آموزشی راهکارهای روستایی

های آموزشی به ویژه در زمینه برگزاری هر چه بیشتر دوره -

مشاغل خانگیر خوداشتغالی و کسب و کارهای کوچک نوآوراناه 

ت در این و فناورانه برای زنان روستایی و تشویق آنها برای شرک

های آموزشی جهت افزایش سط  آگاهی و دانش آنها گونه دوره

 که خود بر توانمندسازی آنها مؤثر است.

های آموزشی ملت،ب در راستای اهتما  به برگزاری کارگاه -

توانمندسازی ذهنی زنان روستایی به ویاژه در ماورد خودبااوریر 

بارای  سازی زناانعزم نفس و کسب شایستگی به من ور آماده

 توانمندی اقتصادی. 

تسااهیل در اعطااای وا  و اعتبااارام کاام بهااره بااه زنااان  -

روستایی به من ور دسترسی هرچه بیشتر آنها باه سارمایه اولیاه 

 وکار.اندازی کسببرای راه

ای زنان کمک به تقویت رواب  پایدارر نهادی شده و شبکه -

ای ههای گروهای و شابکهروستایی باه ویاژه در قالاب تشاکل

های هاای زناان و شابکههاا و انجمناجتماعی همچاون تعاونی

تولیدی که زمینه افزایش انسجا ر اعتماد و مشاارکت گروهای و 

تسهیل کنش جمعی و باه تباع آن توانمندساازی زناان در ابعااد 

 کند.اجتماعیر اقتصادی و سیاسی را فراهم می

 هایی برای معرفی شارای همچنین در نهایت بایستی دوره -

های قهای اعتبااری خارد و معرفای صاندوعضویت در صندوق

 برگزار شود.نمونه برای ایجاد انگیزه بیشتر در بین زنان روستایی 
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At present, it is impossible to achieve development goals without the use of population of women in 

the society. Socio-economic empowerment of women is a prerequisite for sustainable development and 

economic growth. The purpose of this research study is to identify the major factors for economic 

empowerment of rural women in the Zanjan province and factors affecting it. The statistical population 

of the study consisted of all members of rural women's microfinance funds in the Zanjan province 

(N=636) 154 of whom were selected according to Cochran’s formula. This research study is  a survey 

type and a researcher-made questionnaire was used to collect data. Reliability of the questionnaire was 

determined by calculating Cranach's alpha (α= 0.96 and 0.86) and the validity of the questionnaire was 

confirmed by a panel of experts. The results of ranking the determinants of economic empowerment of 

rural women by exploratory factor analysis showed the following: participation in income generation 

activities; individual and intellectual ability in economic and financial affairs; participation in household 

economic decisions; assistance and support on economic issues and cost control over funds. These 

factors were able to explain 68.44% of total variance. Also, according to the results of exploratory factor 

analysis the most important explanations for the economic empowerment of rural women in Zanjan 

province submitted in 5 factors included: Interaction with the social environment, mental and financial 

empowerment, education and social communication, home and economic partnership and freedom and 

authority to act. These factors were able to explain 40.59% of the total variance. As a result, rural women 

must be exposed to a suitable social context and the community should be involved in their economic 

participation and provide the necessary economic and social conditions for empowerment of rural 

women. 
Keywords: Employment, Social-Economic Empowerment, Rural Development, Participation of 

Rural Women 
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