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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر اجرای طرح توانافزایی جامعه مح،ی شهرستان ق،عهگنج در استان کرمان بر توانمندسازی زناان در
روستاهای دهستان سرخق،عه انجا شد .پژوهش از ن ر هدفر کاربردی و از ن ر روشر تح،ی،ی -همبستگی است .جامعه آماری  113نفار از
زنان روستایی تحت پوشش این طرح در دهستان سرخق،عه بود که  29۹نمونه براساس فرمول کوکران به دست آمد .ابزار گردآوری دادههاار
پرسشنامه محققساخته که روایی آن توس متلصصین و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد .توزیع و انتلاب نمونهها نیز براساس
نسبت آنها و به صورم تصادفی بود .برحسب نتایج پژوهشر اجرای این طرح در بُعد شلصیتیر موجب افزایش اعتماد باه نفاسر احسااس
استق،الر ارزشمندی و افزایش قدرم تصمیمگیری در زنان شده که در نتیجهر افازایش مشاارکت آناان در انتلاباام شاوراها و مادیریت در
روستای خود را به دنبال داشته است .در بُعد اجتماعیر موجب افزایش وجهه و منزلت اجتماعیر اعتبار ایدهها و ن رام نزد خانواده و اجتماع و
همچنین تربیت صحی فرزندان در خانواده شده است .اما در بُعد اقتصادیر این طرح تنها موجب ایجاد روحیه کارآفرینی در میان زنان شده و
در بسیاری از متغیرهای اقتصادی مؤفقیت آمیز نبوده است .بنابراینر فراهمکردن شرای به صورم تأمین مناابع ماالیر ایجااد صاندوقهای
قرضالحسنه و پسانداز و تنوعبلشی در فعالیتها و برنامههای آموزشی-مهارتی در بین زنان برای شروع فعالیتهاای اقتصاادیر میتواناد
موجب اشتغالر پسانداز و تنوع بلشیدن به فعالیتهای اقتصادی در میان آنان گردد .همچنین با توجه به یافتاههای دیگار پاژوهشر میاان
متغیرهای سنر سط تحصی،ام و وضعیت تأهل زنانر با توانمندسازی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :توانمندسازیر توسعه روستاییر زنان روستاییر طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان ق،هگنج

 - 2دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
 - 1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
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داشته باشد (داس و سنیگ3ر .)1221

مقدمه
زنان به طور معماول نیمای از افاراد هار جامعاه را تشاکیل

زنان توانمند در اقتصادهای نوظهور نه تنها بهزیستی خانواده

میدهند .آنها منبع انسانی باالقوه مهمای در توساعه اجتمااعیر

را بهبود میبلشند و بر کاهش خشونت تاأثیر میگذارنادر ب،کاه

اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند و به عنوان سرمایههای واقعی

س،امت اقتصادی م،ل را نیز از طریق آموزش بهتر و کاهش فقار

خانواده محسوب میشوند که هنوز بیشتر خانوادهها به درآمدهای

بااه ارمغااان میآورنااد (دویاات 6و همکااارانر 1221؛ اسااکام 7و

آناان وابساته هساتند (باام2ر 1223؛ پارمانادا و پاچیرسامای1ر

همکارانر 1221؛ دولان و اسکام۹ر  .)1221توانمندساازی زناانر

 .)1223زنان نه تنها موضوع و هدف هار برناماه توساعهای باه

یکی از ابعاد اص،ی توسعه کشورهاست و به عنوان یکی از اهداف

شمار میروندر ب،که عامل تقویتکنناده ماؤثری نیاز در پیشابرد

توسعه هزاره تعیین شاده (پارمانادا و پاچیرسامایر  )1223و در

اهداف توسعه اقتصاادی و اجتمااعی هساتند و از ایان رویر بار

چند دهه گذشته نیز یکی از موضوعام مهم در بحث توسعه بوده

میاازان موفقیاات دولتهااای در حااال توسااعه در زمینااه کنتاارل

است .امروزه ثابت شده است کاه زناان توانمناد میتوانناد کال

بیکاریر بهداشتر حفاظ محای زیسات و رفاع فقار نیاز تاأثیر

جامعه روستایی را دگرگون کنند و راه را بارای توساعهء ساریعتر
(ماهانتا1ر

 .)122۹توانمندسازی میتواناد باه عناوان

میگذارند (کااظمیر  .)2911زناان در بیشاتر منااطق روساتایی

هموار کنند

کشورهای در حال توسعه پایاه و اسااس کشااورزی در مقیااس

یک ضرورم کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه به رشاد و

کوچکر نیروی کاار مزرعاه و زنادگی روزاناه خاانواده هساتند

پیشرفت زنان کمک چشامگیری نمایاد و در ساط فاردی نیاز

(آدکانل9ر  )1229و بدین ترتیاب بلاش عمادهای از مسائولیت

باعااث تغییاارام اجتماااعی شااود (جمااال و همکااارانر 1221؛

تولید ماواد غاذایی خانوادههاای خاود را نیاز بار عهاده دارناد

سانگتها 10و همکارانر 1221؛ ع یمی و همکارانر 1222؛ لاال و

(ساتیواوتی 4و همکارانر  .)1222در حاالی کاه اهمیات و نقاش

کامر22ر  .)1221براین اساس و با توجه به ضرورم توانمندساازی

زنان در جامعه روستایی آشکار و غیرقابل انکار استر اماا بیشاتر

زنان در ادبیام توسعهر تدوین برناماهها و سیاساتهای مناساب

آنان در کشورهای در حال توسعه از جایگااه و مرتباه اجتمااعی

برای آنر از جم،ه ضرورمهای ن ا سیاستگذاری در امر توسعه

متناسبی برخوردار نیستند و از محرو ترین افراد جامعه هستند که

است که نیاز است در مناطق روستایی با جمعیت بیشترِ زناان باه

بااا ساارکوب اجتماااعی و نابرابریهااای اقتصااادی و همچنااین

کارگرفته شود .در هماین زمیناهر بررسای آماار جمعیتای اساتان

مشک،ام دسترسی به آموزشر منابع مالی و غیاره روبارو باوده و

کرمان (به ویژه شهرستان ق،عه گنج) نشان میدهد که باه دلیال

اغ،ااب مااورد غف،اات واقااع میشااوند .ایاان در حااالی اساات کااه

مهاجرم مردان جوان برای کارر زنان سهم بیشاتری از جمعیات

توانمندسازی آنان میتواند نقش مهمی در سرعت بلشایدن باه

روستاها را دارند (مرکز آمار ایرانر  .)2913براساس شواهدر زناان

روند بهبود وضع اقتصادی آنان و به طور ک،ی در توساعه جامعاه

در شهرستان ق،عه گانج ساالیان دراز در فقار باه سار بردهاناد و

1 - Bhat
2 - Paramandam and Packirisamy
3 - Adekunle
4 - Satyavathi

5 - Das and Singh
6 - De Vita
7 - Scott
8 - Dolan and Scott
9 - Mahanta
10 - Sangeetha
11 - Lal and Kumar
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ع،اایرغم فعالیاات و مشااارکت آنااان در فعالیتهااای اقتصااادی

تبدیل شده (بامر  )1223و به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار

دامپااروری و کشاااورزیر در محرومیاات گسااتردهای (آموزشاایر

در دستور کار ( )1292ساازمان م،ال متحاد قارار گرفتاه اسات

اقتصادی و غیره) قرار دارند .محرومیت شدید مارد ایان ناحیاه

(سازمان م،ل1ر  .)122۹مفهو توانمندسازی در پنج دهه گذشاته

سبب شد تا این شهرستان به عنوان محرو ترین منطقاه کشاورر

از رویکرد متمرکز بهزیستی زنان به رویکرد عدالت تغییار کارده

در سال  2919برای تهیه و اجرای طرح پیشرفت و آبادانی توس

است؛ چراکه طای ایان دوره بایش از همیشاه روشان شاد کاه

بنیاد ع،وی (زیرمجموعاه بنیااد مستضاعفان) انتلااب گاردد .در

توانمندسازی زنان چیزی بیش از بهبود وضع ماادی آناان اسات

چارچوب این طرحر مجموعه برناماهها و اقادامام تاوانافزایی و

ب،که توانمندی آنان برای بهباود بلشایدن باه شارای ماادی و

توانمندسازی بر محور پیشرفت و توسعه روساتاها در شهرساتان

غیرمادی خود است که از آن به عنوان "زنان در حاال توساعه"

ق،عاهگنج باه اجارا درآماده اسات .در دهساتان سارخق،عه زناان

نا میبرند (ماهانتار  .)122۹توانمندسازی را میتوان راهی بارای

روستایی در پروژههای توانافزایی و دورههاای فنای و حرفاهای

ایجاد یک محی اجتماعی سالم دانسات (ساینگ 3و همکاارانر

مشارکت چشمگیری داشتهاندر به طوری که حدود  %11جمعیات

 )122۹که در آن فرد بتواند به صاورم فاردی یاا جمعای بارای

زنان عضو صندوقهای خرد روستایی هستند و حدود  %11آنهاا

تحااول اجتماااعی تصاامیمگیری کنااد (بااامر  .)1223ایاان

در کارگاههای فرشبافیر صنایع دساتی و دورههاای آموزشای-

توانمندسازی به زنان کمک میکند تا توانمندیهای بالقوه خاود

مهارتی کاربرد کامپیوترر خیاطیر آرایشگریر نازکدوزیر کیب و

را توسااعه دهنااد و تحولااام اقتصااادی و اجتماااعی در جامع اه را

چر دوزیر مکروبهبافیر تپهدوزی و غیرهر شرکت کردهاند .از این

ترغیب کنند (تجی،ن 4و همکارانر  .)1221بارای توانمناد شادن

رو با توجه به ضارورم و نقاش توانمندساازی زناان در توساعه

زناان روساتایی در زمینااه مسااول شلصایر خاانوادگیر بلااش

روستایی و توسعه فردی و اجتماعی آنانر پژوهش حاضر با هدف

اجتماعی و اقتصادی جوامع مح،ی ن ریههای متعاددی از جم،اه

ک،ی مطالعه اثرام طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان ق،عهگنج بر

فقرزدایاایر تواناسااازیر رفاااهر برابااری (عاادالت)ر کااارایی و

توانمندسازی زنان در این ناحیاه پایگیاری شاده اسات .بادین

توانمندسازی مطرح شده است .ن ریههای توانمندسازی زنان بار

من ورر پرسشهای مورد ن ر عبارماند از ایان کاه :پاروژههاای

مبنای تألیفام طرفداران حقوق زنان (فمنیستها) و با تکیاه بار

توانافزایی جامعه مح،ی (در چارچوب طارح پیشارفت و آباادانی

تجااارب کشااورهای جهااان سااو شااکل گرفتااهانااد .ن ریااه

شهرستان ق،عهگنج) تا چه حاد در توانمندساازی زناان روساتایی

توانمندسازی خواستار قدرم دادن به زنانر نه به معناای برتاری

دهستان سرخق،ه مؤثر بوده است چاه ابعاادی از توانمندساازی

یک فرد بر فرد دیگرر ب،که به معنای افزایش تاوان آنهاا بارای

زنان بیشترین تأثیر را از این برنامهها داشته اسات و همچناینر

اتکا به خود و گسترش حق انتلاب در زندگی است .ایان ن ریاه

متغیرهای زمینهای اثرگذار بر میزان توانمندسازی زنان کدامند

خواهان رفع نابرابری در جامعهر تأمین همه احتیاجام اولیه زنانر

از سال  21۹3که کنفرانس جهانی در مورد زنان در ناایروبی

تقسیم کار در خانواده میان زن و مردر امکان بهرهبرداری هر فرد

کنیا برگزار شدر توانمندسازی زناان ماورد توجاه عماو مجاامع

از تواناییهای خود و رفع تبعایضهاای قاانونی باین زن و مارد

توسعه قرار گرفات (شافنرروگرس و همکااران2ر  .)211۹اماروزه

است .از آن جایی که وضعیت زنان هر جامعاهای نشاان دهناده

توانمندسازی زنان در سراسر جهاان باه کاانون بحاث و گفتگاو
1 - Shefner Rogers et al

2 - United Nations
3 - Singh
4 - Tjilen
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مقدار پیشرفت آن جامعاه اسات؛ بار ایان اسااسر مایتاوان باا

مشارکت فعاال زناان در طارحهاای خودکفااییر مشااورههاای

توانمندسازی زنان گامی مهم در این راستا و استفاده هدفمناد از

اجتماعیر شغ،ی و تنوع درآماد و ایجااد اشاتغال و فرصاتهاای

همه نیروها و استعدادهای انسانی آنان برداشت .باه طاوری کاه

کسب درآمدر با توانمندی اقتصاادی افاراد ماورد مطالعاه رابطاه

سارا لانگه2ر یکی از ن ریهپردازان در این زمینهر معتقد است کاه

معنایداری وجااود دارد .یافتااههااای مطالعااه م فااری و ضاایایی

برای توانمندسازی زنان باید پنج مرح،ه را طی کرد که عبارماند

()2911ر در مورد اثرام صندوق اعتبارام ماالی خارد بار میازان

از :رفاهر دسترسیر آگااهیر مشاارکت و کنتارل (کتاابیر .)29۹1

توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموم نشان داد کاه

ن ریه توانمندسازی بر این نکته تأکید دارد که زنان نه تنها بایاد

بودن یا نبودن سرپرست خانواده تأثیری بر توانمندسازی مدیریتی

نابرابریهای موجودر ب،که ساختارهای مولّد نابرابری را در سطوح

زنان روستایی ندارد .همچنین شفیعیثابت و یوسفی ()2913ر نیز

گوناگون زیر سؤال برده و با آن مبارزه کنند.

در نتایج تحقیاق خاود اجارای دورههاای آموزشای بارای زناان

توانمندساازی و گسااترش ادبیااام توسااعه آن در چنااد دهااه

روستایی در زمینه فعالیتهاای کشااورزی و غیرکشااورزی را در

گذشااته در بیشااتر کشااورها در قالااب برخاای از برنامااهها و

ارتقااای میاازان آگاااهیر توسااعه ظرفیتاای و توانمناادی فااردی و

سیاستهای توسعه دنبال گردیده است .تبیین قوانین و مقررام و

خانوادگی آنان مؤثر میدانند .همچناینر حیدریسااربان و بااختر

تعیین اعتبارام خرد در این مناطق به من ور توساعه و گساترش

()2913ر نیز ضمن بررسی نقش تعاونیهاای تولیاد روساتایی در

آن از جم،ااه ایاان سیاسااتها و برنامااهها بااوده اساات .از میااان

ارتقااای توانمندسااازی روانشااناختی گناادمکاران در شهرسااتان

پااژوهشهااای داخ،اایر نااوروزی و همکاااران ( )291۹در طاای

اس،ا آباد غرب به این نتیجاه میرساند کاه باین شااخصهاای

مطالعهای به بررسی میزان توانمنادیهای اقتصاادیر اجتمااعیر

پنجگانه توانمندسازی روانشناختی و همچنین باین عضاویت در

روان شناختی و خانوادگی زناان روساتایی عضاو صاندوقهاای

تعاونی تولید و توانمندسازی روانشناختی گند کاران رابطه مکبات

اعتبارام خرد در منطقه سیستان پرداختناد .نتاایج تحقیاق آناان

و معنیدار وجود دارد.

نشان میدهاد کاه کمتارین توانمنادی زناان روساتایی از بُعاد

پژوهشهای خارجی در زمیناه موضاوع توانمندساازی زناان

خانوادگی و بیشترین توانمنادی از بُعاد روانشاناختی بودهاسات.

روستایی بسیارند و پرداختن به آنها میتواند در جای خود بسیار

همچنینر میان توانمنادی اقتصاادیر توانمنادی روانشاناختی و

ارزشمند باشد .در اغ،ب کشاورها (باه ویاژه کشاورهای در حاال

توانمندی کل زنان مورد مطالعه و دفعام دریافت وا از صاندوق

توسعه) برنامهها و اعتبارام خردی برای مناطق روستایی و زناان

همبستگی مکبات و معنایداری وجاود داشاته اسات .ساعیدی و

اختصااص داده شااده و هماین اماار موجاب شااد تاا بساایاری از

همکاران ()2911ر نیز در تحقیق خود در مورد نقش صندوقهای

پژوهشگرانر توانمندسازی زنان روساتایی را در ایان برناماهها و

اعتباری خرد زنان روستایی بار توانمنادیهاای اقتصاادی زناان

اعتبااارام خاارد مااورد بررساای قاارار دهنااد .براساااس پااژوهش

روستایی شهرستان چرداول استان ای،ا به این نتیجه رسیدند که

ناود)2111(2ر برداشت زنان از برنامههای توانمندساازی زناان در

بین متغیرهای میزان درآمد ماهیانه خانوارر برگزاری ک،ااسهاای

بنگ،ادش حاکی از آن بود که تغییارام مهام و مکبات در ساط

حرفاه آماووزی و آماوزشهاای تلصصایر میازان اولویات بااه

فردیر خانوادگی و اجتماعی رخ دادهاست .آنها احساس میکنند

1 - Sara Longwe

2 - Naved
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که دسترسی و کنترل بیشتری بر منابع داشتهاند .ع،اوه بار ایانر

ابعاد و اثرگذاری طرح در حین اجرای برنامه و اساتفاده از نتاایج

رابطه زنان با دیگران بهبود یافته و آنان به دلیل ساهم خاود در

این دست از مطالعام در پیشبرد مناساب طارح در آیناده اسات.

درآمد خانوادهر جایگاه بهتری یافتهاند و همچنین خشونت ک،امی

بدینترتیب نوآوری پژوهش نسبت به مطالعام پیشاین خاود در

و جسمی بر آنان نیز کاهش یافته است (نااودر  .)2111پاژوهش

این است که از یک سو مطالعه حاضار در زماان اجارای برناماه

دیگااری در نیجریااه نقااش مکباات اعتبااارام مااالی خاارد را باار

توانافزایی در منطقه مورد مطالعه انجا شده که این نیز با توجه

توانمندسازی زنان روستایی نشان میدهد و بیانگر توانمندساازی

به شناخت محدود در مورد ابعاد توانمندی اقتصاادی و اجتمااعی

زنان در نتیجه شرکت در برنامههای خرد ماالی و در نتیجاه آنر

زنان روستایی به ویژه در زمینه مهاارمآموزی و ایجااد کساب و

بهبودی چشمگیر در بهزیساتی خاانوارر درآماد و اشاتغال اسات

کارهای خانگی زنان در کشورمانر میتواند بر ادبیاام و پیشاینه

(آووجوبی2ر  .)1221همچناینر پاژوهش دیگاری در نیجریاه در

تجربی این موضوع بیافزاید .همچناین در ساوی دیگار مطالعاه

زمینه اعتبارام خردر بیاانگر آن اسات کاه بیشاتر زناان پاس از

حاضر میتواند با مشالص سااختن کاساتیها و ضاعب اجارای

دریافت اعتبارامر سبک زندگی و اعتماد به نفس آناان بهباودی

طرحر باه نحاوی در جهات دادن طارح باه انت اارامر نیازهاا و

یافته و همچناین موجاب تناوع درآمادی آناان گردیاده اسات.

خواستههای زنان روستایی در طرحر از جنبه کاربردی باودن نیاز

براساس این مطالعهر ارتباط معنیداری میان برخی از متغیرهاای

مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان طرحهای توسعه مح،ی و

توصیفی زنان از جم،هر تحصی،امر وضعیت تأهل زنان و مشارکت

منطقهای قرار گیرد .مدل مفهومی ایان پاژوهش را میتاوان در

و دریافت اعتبارام خرد از سوی آنان وجود داشتهاست (کاامر 2و

شکل  2خ،اصه کرد.

همکارانر  .)1229نتایج پژوهشهاای (بااتی9ر 1212؛ ساالیا 4و
همکاااارانر 122۹؛ الشاااامی 5و همکاااارانر 1221؛ اورساااو و
فااابریزی1ر  )1221نیااز بیااانگر تااأثیر مکباات اجاارای برنامااهها و
اعتبارام بر توانمندسازی زنان است.

مواد و روشها
ایاان پااژوهش از ن اار هاادفر کاااربردی و از ن اار روشر
توصاایفی -تح،ی،اای اساات .گااردآوری اط،اعااام بااا روشهااای

پیداست که توانمندسازی زناان باه عناوان توساعه فاردی و

اسنادی -کتابلانهای و میدانی (تکمیال پرسشانامه و مصااحبه)

اجتماعی زنان و تأثیر آن بر توسعه در مناطق روستایی و کااهش

صورم گرفته است .توانمندسازی زنان در منطقه مورد مطالعه در

فقرر مورد تأکید اغ،ب پژوهشها بوده است .در این میانر آنطور

چهااار بُعااد توانمندسااازی اقتصااادیر اجتماااعیر ماادیریتی و

که بررسی پیشاینه پاژوهش نشاان دادر مطالعاام مشاابهی باا

روانشناختی -شلصایتی درن ار گرفتاه شاد و شااخصهای آن

موضوع پژوهش انجا شده استر اما این مطالعاام باه صاورم

(جدول )2با استفاده از پژوهشهای پیشین و ن رام کارشناساان

ارزیابی پس از اجرای طرح انجا شدهاند و این در حالی است که

و استادان دانشگاه در حوزههای جامعهشناسیر توسعه اجتمااعیر

یکی از جنبههای کاربردی بودن هر مطالعهایر مشلص ساختن

ماادیریت روسااتاییر اقتصاااد روسااتایی و همچنااین برنامااهریزی
روستایی به دست آمد .گویههای مرتب با ابعاد توانمندساازی در

1 - Awojobi
2 - Kumar
3 - Bhati
4 - Salia
5 - Al-Shami
6 - Orso and Fabrizi

پرسشنامه با طیببندی پنج سطحی لیکرم تن ایم شاد .روایای
اباازار پرسشاانامه بااا اسااتفاده از پااژوهشهااای پیشااین و ن اار
کارشناسااان و متلصااین از جم،ااه ماادیر و کارشناسااان طاارح
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توانافزایی جامعه مح،ی تأیید شد .برای تعیین پایایی پرسشانامه

نتااایج حاصاال از پایش آزمااونر بااا انجااا اصاا،احاتی در برخای

نیز از ضریب آلفای کرونبااخ اساتفاده شاده کاه باا تکمیال 92

پرسشهار بیانگر مناسب بودن پایایی شااخصهای تعیاین شاده

پرسشنامه از افراد جامعه آماریر مقدار آن  2/11باه دسات آماد.

برای پرسشنامه بوده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
جدول  .1ابعاد و شاخصهای توانمندسازی در این پژوهش
بعد
اقتصادی
اجتماعی
مدیریتی
روانشناختی-
شلصیتی

گویهها
افزایش روحیه کارآفرینی -برگزاری دورههای فنی و مهارتی -بهبود سرمایهگذاری و پسانداز -ایجاد اشتغال و راهاندازی کارگاه تولیدی -رونق کسب و کار-
تنوع فرصتهای شغ،ی -بهبود فعالیتهای اقتصادی خانواده  -خودکفایی -کاهش هزینههای زندگی
افزایش وجهه و منزلت اجتماعی -بهبود ن رام و ایدههای فردی -بهبود وضعیت تحصیل فرزندان -کاهش موالید و تن یم خانواده -تربیت فرزندان -افزایش
مشارکت در مشک،ام اجتماعی -بهبود زندگی مشترک -تصمیمگیری و دسترسی بهتر در امور بیرونی -برآورده شدن انت ارام -میزان رضایت از زندگی-
تغییر شیوههای زندگی -دسترسی به داراییها
مشارکت در انتلابام شوراها -انگیزه مشارکت در مدیریت روستا -انگیزه حضور در عضویت شورا یا دهیاری -ایجاد روحیه مسئولیتپذیری -ایجاد روحیه
قانون محوری
تقویت اعتماد به نفس -ایجاد احساس استق،ال -افزایش اطمینان از توانایی انجا کار -تقویت نگرش مکبت به زندگی -تقویت روحیه خ،اقیت -احساس
ارزشمند بودن فردی -بهبود وضعیت س،امت -تقویت آداب معاشرم -قدرم تصمیمگیری -افزایش روحیه و خودباوری
منبع :مطالعام کتابلانهایر 2911

جامعه آماری پژوهشر شامل آن دسته از زناان روساتایی در

همچنین زنان دارای کسب و کارهای خانگی و مشاغل تولیادی

دهستان سرخق،عه است کاه در برناماههای توانمندساازی طارح

و خدماتی ساکن این دهستان نیز جزء جامعه آماری این پژوهش

پیشاارفت و آبااادانی شهرسااتان ق،عااهگنج در قالااب عضااویت در

هستند که برحسب اط،اعام بنیاد ع،وی تعداد این افراد برابار باا

صندوقهای خرد اعتبااریر در دورههاای فنای و حرفاهای دوره

 113نفر است.

دیده و دریافتکننده تسهی،ام و وا های خوداشاتغالی بودهاناد و

تعداد نمونه نیز برحسب فرمول تعادیلشادهء کاوکرانر 29۹
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نمونه به دست آمد .پرسشنامهها در بین زنان تحت پوشش طرح

سااکنه اساات .شهرسااتان ق،عااهگنج برحسااب امکانساانجیهای

توانافزایی و توانمندساازی بنیااد ع،اوی در دهساتان سارخق،عه

کارشناسان در امر برنامهریزی و توسعه مناطق محرو کشور باه

تکمیل گردید .انتلاب تعداد نمونه در هار روساتا بارای تکمیال

عنوان محرو ترین منطقه کشور توس بنیاد ع،وی (زیرمجموعاه

پرسشنامهر براساس نسبت آنها از کل افراد نمونه در هر روساتا

بنیاد مستضعفان) در سال  2919بارای مطالعاه و اجارای طارح

با روش انتساب متناسب تعیین شد .انتلااب نموناههاا باا روش

پیشرفت و آبادانی انتلاب شد .معیشت غالب در ایان منطقاهر در

نمونهگیری تصادفی ساده انجا شد .باا توجاه باه کمساوادی و

بلش کشاورزی است (دامداریر طیورر شترداری و باغاداری باه

بیسوادی اغ،ب جامعهء آماری این پژوهشر تکمیل پرسشنامهها

صورم بهرهبرداریهای سنتی و بسیار کوچک) .دشت جازموریان

به صورم حضوری و همراه با مصاحبه صورم گرفته است.

به عنوان یک دارایی ارزشمندر ذخیرهگاه آبهاای ساطحی کال

محاادوده مااورد مطالعااهر دهسااتان ساارخق،عه در شهرسااتان

منطقه اسات و موقعیات مناسابی را بارای بلاش کشااورزی و

ق،عهگنج بوده است .این شهرستان یکی از شهرستانهای اساتان

فرآوردههای دامای سابک و سانگین و بلاش گردشاگری (باه

کرمان است که در فاص،ه  112کی،ومتری مرکز استان قرارگرفته

صورم بالقوه) فراهم آورده است .با توجه به نوع غالاب معیشات

است و براساس آخرین تقسیمام سیاسی کشورر شامل دو بلش

مرد و ظرفیتهاای مساتعد در ایان منطقاهر بنیااد ع،اوی (در

(مرکزی و چاه دادخدا) و پنج دهستان (رمشکر مارزر چاه دادخدار

چارچوب طرح پیشرفت و آبادانی) اقدا به ایجاد صانایع تبادی،ی

ق،عهگنج و سارخق،عه) و  912آباادی دارای ساکنه میباشاد کاه

کارخانجام (کنجادر آبمیاوهگیریر فارآوری دو من اوره خرماا و

اغ،ب این سکونتگاههای روستایی پراکنده و کمجمعیات هساتند

گوجه فرنگی) نموده است .در بلش گردشگری نیز با توجاه باه

(شااکل  .)1دهسااتان ساارخق،عه براساااس سرشااماری نفااوس و

ساختوسازهای بومی به شکل کپر اقدا به احداث هتال کپاری

مسکن سال 2913ر جمعیتی برابر با  121۹1نفار ( 3۹21خاانوار)

با معماری سازگار با محی نموده که زمیناهء جاذب گردشاگر و

شامل  22222نفر زن و  221۹1نفر مرد و تعداد  11آبادی دارای

فراهم کردن زیرساختهای توسعه شهرستان را فراهم میآورد.

جدول  .2تعداد دورههای آموزشی برگزار شده توس مرکز فنی و حرفهای شهرستان ق،عه گنج 2913-11
ردیف دهستان تعداد دوره تعداد کل کارآموزان
2121
11
ق،عه گنج
2
113
32
سرخ ق،عه
1
3۹9
1۹
چاه دادخدا
9
921
21
رمشک
1
19
3
مارز
3
92۹1
21۹
جمع کل
منبع :گزارشهای طرح بنیاد ع،ویر 2911
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

براساس اط،اعام بنیاد ع،ویر تعداد  21۹دوره در شهرساتان

در این میان در دهستان سرخ ق،عه نیز  32دوره در  92نقطه

ق،عهگنج از سوی مرکز فنی و حرفهای برگزار شده که بیشاترین

روستایی اجرا شده است .تعداد زناان دوره دیاده نیاز بارای ایان

تعداد دورههای برگزار شده این بنیاد نیز در دهساتان ق،عاه گانج

طرحر شامل  113نفر بوده است.

بوده است (جدول .)1
جدول  .3روستاها و تعداد زنان تحت پوشش پروژه توانافزایی دهستان سرخ ق،عه
ردیف
2
1
9
1
3
1
1
۹
1
22
22
21
29
21
23
21

ردیف
21
2۹
21
12
12
11
19
11
13
11
11
1۹
11
92
92

روستا
تمبت پایین
حسینآباد
کرم
ریگ چمران
شیب زرد
چ،پایی
شریکآباد
آزادشهر
شومهری
ترکآباد
آهوان سف،ی
شمسآباد
میاتجو
پیرحاجی
تم سرخ

زنان دوره دیده
روستا
11
آهوگان
91
شهرک صاحب الزمان
21
چاه مازگی
13
گ،و
12
چه،منی
21
ریگ س،می
12
عباسآباد چه،منی
92
گجگ
11
بندبری
21
پ،گی
12
وکیلآباد
2۹
زیارمبچه
19
زردوکی
19
برجک حسن
21
اس،ا آباد بندوک
21
تمبت بالا
مآخذ :اداره فنی و حرفهای شهرستان ق،عه گنجر 2911

زنان دوره دیده
33
12
22
22
12
12
21
22
1۹
12
29
23
23
23
21

دیدگاه زنان روستایی در مورد تأثیر طرح توانافزایی جامعه محلی شهرستان قلعگنج بر توانمندسازی زنان

222

سوادر نزدیک به  % 13آنان در گروههای دیپ،م و زیاردیپ،م قارار

نتایج و بحث
براساس مشلصام فاردی پاسالگویانر نزدیاک باه % ۹2

میگیرنااد .از ن اار دریافاات نااوع تسااهی،ام مااالی نیااز بیش اتر

زنان مورد مطالعه متأهل بودند .بیشاترین تعاداد ( )% 11از ن ار

مشارکتکنندگان عضو صندوق خرد روستایی بودند که تسهی،ام

سنر در گروههای سنی  13 -93و  93 - 13سال بودهاند .از ن ر

خود را از این صندوق دریافت کرده بودند (جدول .)1

جدول  .4ویژگیهای توصیفی پاسلگویان
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
جمع
گروههای سنی
کمتر از  13سال
 93-13سال
 13 -93سال
 13سال و
بیشتر
جمع

فراونی
1۹
222
29۹
فراونی
13
1۹
19

درصد
%12/11
%11/12
%222
درصد
%2۹/21
%91/1۹
%92/23

سطح تحصیلات
پایینتر از دیپ،م
دیپ،م
فوق دیپ،م
لیسانس و بالاتر
جمع
صندوق دریافت تسهی،ام
خرد روستایی

فراونی
12
19
92
3
29۹
فراونی
11

درصد
%19/3
%92/1
%12/1
%9/1
%222
درصد
%11/1

11

%23/13

بانک سینا

9۹

%11/3

21

%21/9

12
29۹

%23/1
%222

29۹

صندوق خرد و بانک
%222
سینا
در انت ار پرداخت
جمع
منبع :یافتههای پژوهشر 2911

برای تعیین اثربلشی برنامههای اجرایی طرح بنیاد ع،وی بر
توانمندسازی زنان روستاییر از آزمون تی تک نموناهای اساتفاده

شد که در این آزمونر عدد ( )9به عنوان مط،وبیت عاددی ماورد
آزمون یا میانه ن ری در ن ر گرفته شده است (جدول .)3

جدول  .5آمارههای توصیفی آزمون تی تک نمونهای
ابعاد مورد بررسی
اقتصادی
اجتماعی
مدیریتی
شلصیتی -روانشناختی

انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
2/131
9/2939
29۹
2/213
9/1992
29۹
2/211
9/991۹
29۹
2/222
9/1219
29۹
منبع :یافتههای پژوهشر 2911

برحسب نتایج مقایسه میانگین توصایفی هار کادا از ابعااد
مورد بررسیر به ترتیب ابعاد شلصیتی -روانشاناختیر مادیریتیر

میانگین انحراف معیار
2/221
2/211
2/212
2/2۹3

اجتماعی و اقتصادی بیشاترین و کمتارین میاانگین را داشاتهاند
(جدول .)1
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جدول  .1نتایج آزمون تی تک نمونهای ارزیابی اثربلشی توانمندسازی زنان روستایی
مطلوبیت عددی مورد آزمون3 :
ابعاد
اقتصادی
اجتماعی
مدیریتی
شلصیتی -روانشناختی

آماره آزمون سطح معناداری میانگین از حد مطلوبیت
2/112
2/۹12
9/113
۹/۹21

2/2۹11۹
2/211
2/21211
2/213
2/91311
2/222
2/13113
2/222
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

فاصله اطمینان % 35
پایین
-2/29
-2/22
2/2۹
2/3۹

بالا
2/12
2/93
2/31
2/11

بررسی سط معناداری هرکادا از ابعااد ماورد بررسای نیاز

روانشناختی نیز بررسی نتایج بیانگر نقش مکبت و معنایدار ایان

بیانگر آن است که دو بعد مدیریتی و شلصیتی-روانشناختی باه

طرح بر متغیرهای افزایش اعتماد باه نفاسر احسااس اساتق،الر

لحاظ آماری معنیدار بودهاند .اما بررسی هر کادا از متغیرهاای

افزایش اطمینان از تواناییهار نگرش مکبات باه زنادگی و غیاره

مورد بررسی در ابعاد مورد ن ر نیز بیانگر تآثیر اجارای طارح بار

شده است .با توجه به پرسش دو پژوهشر بارای تعیاین رابطاه

توانمندسازی زنان در جامعه مورد مطالعه است .برحسب بررسای

بین متغیرهاای زمیناهای (سانر تحصای،ام و تأهال) زناان بار

متغیرهای اقتصادیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای (متغیار

توانمندسازی آنانر از آزمون ضریب همبستگی با توجاه باه ناوع

مستقل) بار افازایش روحیاه کاارآفرینی زناان (متغیار وابساته)

اط،اعام اساتفاده شاد (جادول  .)۹چنانکاه ایان جادول نشاان

تآثیرگذار بوده است .در بُعد اجتماعی نیز اجرای این طرح موجب

میدهدر رابطه بین هر ساه متغیار زمیناهای پاژوهش باا متغیار

بهبود شاخصهای اجتماعی بوده که در این میان تنها در متغیار

وابسته (توانمندسازی زنان) معنیدار است و شدم رابطهر قاوی و

بهبود وضعیت تحصی،ی فرزندان این تأثرگذاری معنایدار نباوده

جهت آن نیز مکبت است.

است (جدول .)1

نتیجهگیری

در بُعد مدیریتی نیز همانطور که تح،یلهاا نشاان میدهادر

توجه به جایگاه توانمندسازی زنان در توسعه روساتاییر از آن

تما متغیرهای مرتب با توانمندسازی زناان روساتایی معنایدار

رو اهمیاات دارد کااه میتااوان بااا بهرهگیااری از قاب،یتهااا و

بوده و بنابراینر اجرای این طرح موجب افزایش مشارکت در حل

استعدادهای این بلاش از جمعیات روساتاییر افازون بار رشاد

مشک،ام اجتماعیر مدیریت روستا و انتلاباام شاورا و دهیااریر

تواناییهای زنان در توسعه فردیر خانوادگی و اجتمااعیر شااهد

بهبود زندگی مشترکر تصمیمگیری و دسترسی مناسب به اماور

مشارکت آنان در اماور اجتمااعی-فرهنگایر اقتصاادی و حفاظ

بیرونی و همچناین افازایش روحیاه مسائولیتپاذیری و قاانون

محی زیست شد که ایان خاود گاامی ماؤثر در مسایر توساعه

محوری برای زنان شده اسات و از ایان رویر برناماههای بنیااد

روساتایی اساات .در واقاعر شاارط تحقاق توسااعه بارای مناااطق

ع،وی در قالب طرح توان افزایی جوامع مح،ی دهستان سرخق،عه

روستاییر حضور و مشارکت واقعی و فعال زناان در کناار ماردان

توانسته اثرام بسیار مکبتی بارای زناان در نقشپاذیری در اماور

است که در این میان بیتردید مشارکت زنان در توسعه روستایی

مدیریتی محل سکونت خاود داشاته باشاد .در بُعاد شلصایتی-

و اقتصاد این مناطق در گرو توانمندی آنهاسات .در شهرساتان
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ق،عهگنجر زنان روستایی با توجه به ارزشهای حاکم بر زندگیشان

اهمیت توانمندسازی زناان روساتاییر ت،ااش کارده تاا در کناار

به عنوان گروهِ در معرضِ آسیب شناخته شدهاندر بناابراین طارح

اقدامام عمرانی و اقتصادی خودر بر توانمندسازی زنان روساتایی

پیشرفت و آبادانی بنیااد ع،اوی بارای ایان شهرساتان باا درک

نیز متمرکز شود.

جدول  .1نتایج ازمون تی تک نمونهای توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی دهستان سرخ ق،عه
مطلوبیت عددی مورد آزمون3 :
بعد

متغیرهای مورد بررسی

اقتصادی
اجتماعی
مدیریتی
شلصیتی -روانشناختی

روحیه کارآفرینی
شرکت در دورههای فنی و حرفهای
پسانداز
اشتغال
گسترش کسب و کارهای قبل
تنوع فرصتهای شغ،ی
بهبود اقتصاد خانواده
خوداتکایی
کاهش هزینههای زندگی
وجهه و منزلت اجتماعی
اعتبار ایدهها و ن رام نزد خانواده و اجتماع
بهبود وضعیت تحصیل فرزندان
کاهش موالید و تن یم خانواده
تربیت صحی فرزندان
مشارکت در حل مشک،ام اجتماعی
بهبود زندگی مشترک
تصمیمگیری و دسترسی به امور بیرونی
برآورده شدن سط انت ارام
مشارکت در انتلابام شورا و دهیاری
انگیزه مشارکت در مدیریت روستا
انگیزه حضور در عضویت شورا و دهیاری
روحیه مسئولیتپذیری
روحیه قانون محوری
اعتماد به نفس
احساس استق،ال
افزایش اطمینان از تواناییها
نگرش مکبت به زندگی
روحیه خ،اقیت
احساس ارزشمندی
بهبود وضعیت س،امت
تقویت آداب معاشرم
قدرم تصمیمگیری
روحیه خودباوری

آماره آزمون

سطح

میانگین از حد

معنیداری

مطلوب

2/221
1/۹21
2/222
1/۹31
2/911
2/191
2/311
2/312
2/111
2/9۹۹
2/112
2/211
2/112
-2/223
2/211
-2/132
2/11۹
2/131
2/222
1/221
2/222
22/11۹
2/9۹1
-2/۹1۹
2/222
1/212
2/222
1/13۹
2/222
1/21۹
2/222
1/131
2/221
1/112
2/112
2/991
2/221
1/123
2/221
9/211
2/222
9/191
2/222
9/1۹1
2/222
1/۹۹1
2/222
1/911
2/222
۹/112
2/222
1/۹11
2/222
1/11۹
2/222
۹/193
2/222
1/122
2/219
1/291
2/222
22/111
2/222
1/21۹
2/222
1/111
منبع :یافتههای تحقیقر 2911

2/921
2/113
2/221
2/213
2/219
2/219
-2/221
-2/231
2/232
2/911
2/۹1۹
-2/211
2/113
2/33۹
2/11۹
2/91۹
2/11۹
2/291
2/11۹
2/112
2/999
2/921
2/111
2/131
2/131
2/۹21
2/111
2/113
2/111
2/122
2/131
2/3۹1
2/۹33

فاصله اطمینان % 35
پایین
2/21
2/3۹
-2/21
-2/21
-2/2۹
-2/21
-2/91
-2/91
-2/21
2/12
2/11
-2/92
2/12
2/99
2/12
2/21
2/21
-2/2۹
2/21
2/22
2/21
2/29
2/1۹
2/1۹
2/3۹
2/11
2/31
2/33
2/11
2/22
2/۹2
2/12
2/11

بالا
2/31
2/11
2/91
2/92
2/11
2/91
2/21
2/21
2/11
2/31
2/22
2/21
2/11
2/11
2/19
2/32
2/13
2/13
2/13
2/11
2/32
2/32
2/13
2/۹1
2/11
2/11
2/۹1
2/۹1
2/11
2/12
2/21
2/1۹
2/21

اثرگذاری
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
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جدول  .8ضریب همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای زمینهای تحقیق
متغیر وابسته
ضریب همبستگی
سط معناداری
توانمندسازی زنان
تعداد نمونه

سن
**2/۹39
2/222
29۹

سطح تحصیلات
**2/1۹1
2/222
29۹

وضعیت تأهل
**2/112
2/222
29۹

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیقر 2911

طرح بنیاد ع،وی به عنوان یک طارح تاوانافزایی باا ایجااد

امکانام بارای ارتقاای مهاارم و داناشر تعصابام خاانوادگی و

صندوقهای خرد روستایی و اجارای دورههاای فنای و حرفاهای

مردسالاری حاکم بر خانوادههاار نباودِ سارمایه و آگااهی جهات

برای زنان جامعه روستایی در مناطق محارو ر مایتواناد گاامی

ارتقای مهارمهار ناآگاهی و دسترسی نداشتن باه باازار مصارفر

ماؤثر در مسایر فقرزدایاایر آموزشای و مهااارتی و توانمندسااازی

موانعی برای مهارمآموزی و مشاارکت زناان بودهاناد .برحساب

اقتصادی -اجتماعی زنان و مردان در نواحی روساتایی محساوب

نتایجر اجرای این برنامهها برای زنان موجب بهباود شااخصها و

شود .بر این اساس پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر اجارای طارح

برخی متغیرهای اجتماعی (افازایش وجهاه و منزلات اجتمااعیر

توانافزایی جامعه مح،ی شهرستان ق،عهگنج (استان کرماان)ر بار

اعتبار ایدهها و ن رام نزد خانواده و اجتمااع و همچناین تربیات

توانمندسازی زنان در روستاهای دهستان سارخق،عه پرداخات .در

صحی فرزندان)ر مادیریتی (بهباود روحیاه مسائولیتپاذیری و

ارتباط با مطالعه حاضر و همان طور که بررسی پیشینه پاژوهش

روحیه قانونمحوری و همچنین موجاب مشاارکت در انتلاباام

نیز نشان دادر مطالعام مشابهی انجا شده که غالباً این دست از

شورا و دهیاری و مدیریت روساتا) و حتای شلصایتی (افازایش

مطالعام به صورم یاک ارزیاابی بعاد از اجارای برناماه انجاا

اعتماد به نفسر احسااس اساتق،الر نگارش مکبات باه زنادگیر

شدهاند .پژوهش حاضر از این جهت نسابت باه مطالعاام دیگار

احساااس ارزشاامندیر افاازایش قاادرم تصاامیمگیااری و روحیااه

متمایز می گردد که این مطالعاه در حاین اجارای برناماه انجاا

خ،اقیت) آنان نزد خانواده و جامعه روستایی خود شدهر کاه نتاایج

گرفته و نتایج آن میتواناد برناماهریزان و سیاساتگذاران طارح

پژوهشهای نوروزی و همکااران ()291۹ر ساعیدی و همکااران

توانافزایی را از پیامدهار نقاط قاوم و ضاعبر در حاین اجارای

()2911ر م فااری و ضاایایی ()2911ر شاافیعی ثاباات و یوساافی

طرح آگاه سازد که این ارزیابی موجب پیشبرد مناساب برناماه و

()2913ر ناااود ()2111ر سااالیا و همکاااران ()122۹ر الشااامی و

طرح در آینده خواهد شد .با توجه به نتایج پاژوهشر اقادامام و

همکاران ()1221ر بانی ()1212ر نیز این نتایج را تآیید میکنند.

فعالیتهای مرتب باا توانمندساازی زناان در روساتاهای ماورد

با توجه به نتایج این پژوهشر اجرای این برنامه در برخی از

مطالعه اثرام قابل توجهی بر توانمندساازی زناان داشاته اسات.

شاخصهای مهم اقتصاادی بارای زناان مانناد :ایجااد اشاتغالر

برگزاری دورههای آموزشی -مهارتی فنی و حرفاهای باا ساط

گسااترش کسااب و کارهااای اقتصااادی باارای زنااانر تنااوع در

استقبال بالای ساکنین مح،ی از جم،ه زنان روبرو شده و در بیشتر

فرصتهای اشاتغالر خوداتکاایی و باالتبع در ایجااد پساناداز و

روستاهای مورد مطالعه سبب رشد قاب،یتها و استعدادهای نهفته

بهبود اقتصااد خاانواده آناان مناساب نباوده کاه ایان بلاش از

زنان شده است؛ در حالیکه تاکنون محادودیتهایی مانناد نباود

یافتههای پاژوهش نیاز باا توجاه باه نتاایج پاژوهش کتاابی و

دیدگاه زنان روستایی در مورد تأثیر طرح توانافزایی جامعه محلی شهرستان قلعگنج بر توانمندسازی زنان
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همکااران ()29۹1ر هماااهنگی دارد کاه در پااژوهش خاود بیااان

 ایجاااد صااندوقهای قرضالحساانه و پسانااداز و ایجاااد

کردهاند که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنان و توانمندسازی

مشااوقهای مااالی در بااین زنااان باارای اسااتفاده از ایاان

آنان بهبود متغیرهای اقتصادی بوده است .میتوان گفات بهباود

صندوقها.

این متغیرهای اقتصادی در قالاب طرحهاای مناساب در جامعاه

 همچنین پیشنهادهایی نیز برحسب ن ارام جامعاه هادف

مورد مطالعهر میتواند موجب مشاارکت بیشاتر زناان در طارح و

پژوهشر کارشناسان و نلبگان بومی برای انجاا مناساب

پیشبرد مناسب اهداف این طرحها باشد .ع،اوه بر اینر با توجه به

طرح بیان می گردد:

یافتههای پژوهش بین متغیرهای زمینهای تحقیاق مانناد سانر

 ایجاد بازارچههای هفتگای و داومای در ساط دهساتان و

سط تحصی،ام و وضعیت تأهل زنان رابطه معناداری باا توساعه

شهرستان برای عرضه محصولام مح،یر صنایع دستی باا

شاخصهای توانمندسازی آنان داشته که این بلش از یافتههای

همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرساتان

پژوهش نیز با مطالعه کامر و همکاران ()1223ر م ابقت دارد که

و مشارکت ساکنین.

نشان دادند زنان با سن و تحصای،ام بالاا مشاارکت بیشاتری در
طرح داشتند.

 برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای فرهنگی و هناری در
دهستانهای شهرستان ق،عهگنج برای نمایش دستاوردهای

با توجاه باه ایان کاه نتاایج پاژوهش حاضار ماورد توجاه

زنان از جم،ه پلت غذا و صنایع دستی مح،ای و تقادیر از

برنامهریزان این طرح در شهرستان ق،عهگنج قرار خواهد گرفاتر

بانوان کارآفرین و مؤفق با هدف ایجاد انگیزه در بین دیگر

بنابراین پیشنهادهایی برای اجرای مناسب ایان طارح در جهات

زنان.

بهبودی شاخصها و متغیرهای اقتصادی برای توانمندسازی زنان

 گسترش برنامههای ترویجی و در ن ار گارفتن زناان باه

بیان میشود:

عنوان مروجین برای اراوه مشاوره باه زناان روساتایی باه

 توسعه فعالیتهای اقتصادی مرتب با اهاداف طارح بارای

من ور افزایش آگااهی و داناش آناان نسابت باه نحاوهء

زنان در روستاهای مورد برنامهریزی.
 توجه به توانمندیهای فردی و گروهای زناان باه جهات
شروع یک فعالیت اقتصادی مناسب برای آنان.
 فراهمکردن زمینه و شرای ر به ویاژه تاأمین مناابع ماالی
برای شروع کسب و کارهای اقتصادی در بین زنان.
 ایجاد انگیزه و خودباوری در بین زنان برای شروع کسب و
کارهای اقتصادی.
 تنوعبلشی در فعالیتها و برنامههای آموزشی -مهارتی در
بین زنان برای شروع یک فعالیت اقتصادی.
 فراهمساختن شرای برای اساتفاده از داناش باومی زناان
روستایی در زمیناههای ملت،ابر باه من اور بومیساازی
توسعه و پیشرفت منطقه و اشتغالزایی برای آنها.

استفاده صحی از امکانام و منابع موجود در روستا.
 فراهمکردن شرای حضور و فعالیات زناان در انجمنهاای
مح،ی و شرکتهای تعاونی.
 فااراهمساااختن زمینااههای فرهنگاای و اجتماااعی باارای
مشارکت بانوان در مساول اداری و سیاسی روستاها.
 توجه جدی به موضوع سواد آموزی در بین زنان روساتایی
به من ور بالابردن شناخت آنهاا از تواناییهاا و همچناین
حقوقشان در بین خانواده و اجتماع و تع،یم فرزندان.
 تداو و گسترش اقدامام توانمندسازی زناان روساتایی در
راسااتای توسااعه نقااشآفریناای آنااان در فرآینااد توسااعه و
پیشرفت منطقه.

222

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،7شماره  ،3پاییز 9311

سپاسگزاری
باارای انجااا ایاان پااژوهش از دکتاار حاااجع،یزاده (معاااون
توانمندسااازی و خاادمام اجتماااعی بنیاااد ع،ااوی)ر فرمانااداریر

بلشداریر مرکز فنی و حرفهایر بنیاد مسکن و ک،یه دهیااران و
شاوراهای روساتایی دهساتان ساارخق،عه شهرساتان ق،عاه گاانج
قدردانی و سپاسگزاری میشود.
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Abstract
This study investigated the empowerment program of the local community of Ghale Ganj city in the
Kerman province on the empowerment of women in the villages of Sorkh Qale rural district. This
research is used in terms of purpose and in terms of analytical-correlation method. The statistical
population was 975 rural women covered by this project in the Qale Sorkh area. 138 samples were
obtained based on Cochran's formula. The data collection tool was a researcher-made questionnaire
whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha
coefficient. Distribution and selection of samples were done randomly based on their ratio. According
to the results, implementation of this plan in the dimension of personality has increased confidence,
sense of independence, value and increased decision-making power in women. In turn, the participation
of women in council elections and management in their village in the social dimension has increased.
Social credibility is the credibility of ideas and opinions in the family and society, as well as the proper
upbringing of children in the family. However, economically, the project has only created an
entrepreneurial spirit among women and has not been successful in many economic variables. Therefore,
creating conditions in the form of financing, creating appropriate credit and savings funds, and creating
diversity in activities and educational programs among women to start economic activities, can lead to
employment, savings and diversity in their economic activities. Moreover, according to other research
findings, there is a significant relationship between the variables of age, level of education and marital
status of women with their empowerment.
Keywords: Empowerment, Rural Development, Rural Women, Ghale Ganj County Development
Plan
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