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 چکیده

زناان در  توانمندسازیبر گنج در استان کرمان افزایی جامعه مح،ی شهرستان ق،عهاجرای طرح توان یرتأث مطالعهبا هدف  پژوهش حاضر

نفار از  113 یجامعه آمارهمبستگی است.  -از ن ر روشر تح،ی،یو  یکاربردر هدفر از ن  پژوهش انجا  شد. ق،عهدهستان سرخ هایروستا

هاار به دست آمد. ابزار گردآوری داده کوکران نمونه براساس فرمول 29۹بود که ق،عه دهستان سرخ در این طرحتحت پوشش  ییزنان روستا

براساس  نیز هانمونهو انتلاب  یب آلفای کرونباخ تایید شد. توزیعساخته که روایی آن توس  متلصصین و پایایی آن با ضرپرسشنامه محقق

افزایش اعتماد باه نفاسر احسااس این طرح در بُعد شلصیتیر موجب اجرای و به صورم تصادفی بود. برحسب نتایج پژوهشر ها نسبت آن

در و مادیریت  هادر انتلاباام شاورا آناان کتمشااردر زنان شده که در نتیجهر افازایش  گیرییمافزایش قدرم تصمی و ارزشمند راستق،ال

اجتماع و  و و ن رام نزد خانواده هایدهاعتبار ا یره و منزلت اجتماعهافزایش وجی خود را به دنبال داشته است. در بُعد اجتماعیر موجب روستا

ایجاد روحیه کارآفرینی در میان زنان شده و شده است. اما در بُعد اقتصادیر این طرح تنها موجب  در خانواده فرزندان ی صح یتهمچنین ترب

های ایجااد صاندوقر تأمین مناابع ماالی شرای  به صورم کردنفراهم در بسیاری از متغیرهای اقتصادی مؤفقیت آمیز نبوده است. بنابراینر

تواناد هاای اقتصاادیر میفعالیت وعمهارتی در بین زنان برای شر-های آموزشیها و برنامهبلشی در فعالیتتنوعو انداز الحسنه و پسقرض

 های دیگار پاژوهشر میاانهمچنین با توجه به یافتاه های اقتصادی در میان آنان گردد.انداز و تنوع بلشیدن به فعالیتموجب اشتغالر پس

 متغیرهای سنر سط  تحصی،ام و وضعیت تأهل زنانر با توانمندسازی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
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 مقدمه

 یلاز افاراد هار جامعاه را تشاک یمایزنان به طور معماول ن

 یردر توساعه اجتمااع یباالقوه مهما یها منبع انسان. آندهندیم

واقعی  هاییههستند و به عنوان سرما جامعه یو فرهنگ یاقتصاد

 یها به درآمدهاخانواده یشترکه هنوز ب شوندینواده محسوب مخا

ر 1پارمانادا  و پاچیرسامای؛ 1223ر 2)باام آناان وابساته هساتند

ای باه زنان نه تنها موضوع و هدف هار برناماه توساعه(. 1223

 یشابردماؤثری نیاز در پ کننادهیتب،که عامل تقو روندریشمار م

بار  یررو یانهساتند و از ا یاهداف توسعه اقتصاادی و اجتمااع

کنتاارل  ینااههااای در حااال توسااعه در زمدولت یااتفقوم یاازانم

و رفاع فقار نیاز تاأثیر  یساتز ی بهداشتر حفاظ محا یکاریرب

ساتایی (. زناان در بیشاتر منااطق رو2911ر کااظمی) گذارندمی

 یااسدر مق یو اسااس کشااورز یاهپا توسعهکشورهای در حال 

 روزاناه خاانواده هساتند یکاار مزرعاه و زنادگ یرویکوچکر ن

 یتاز مسائول یاو بدین ترتیاب بلاش عماده( 1229ر 9آدکانل)

 خاود را نیاز بار عهاده دارناد یهااخانواده ییماواد غاذا یدتول

کاه اهمیات و نقاش  یدر حاال(. 1222ر و همکاران 4ساتیواوتی)

انکار استر اماا بیشاتر  یرقابلزنان در جامعه روستایی آشکار و غ

 یاجتمااع و مرتباه یگااهآنان در کشورهای در حال توسعه از جا

افراد جامعه هستند که  ینترو از محرو  یستندبرخوردار ن ناسبیمت

هااای اقتصااادی و همچنااین و نابرابری یوب اجتماااعبااا ساارک

روبارو باوده و  غیارهو  یبه آموزشر منابع مال یمشک،ام دسترس

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

باه  یدنتواند نقش مهمی در سرعت بلشاتوانمندسازی آنان می

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

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

 (.1221ر 3داس و سنیگ) اشته باشدد

خانواده  یستینوظهور نه تنها بهز یزنان توانمند در اقتصادها

ب،کاه  گذارنادریم یربر کاهش خشونت تاأث بلشند ویرا بهبود م

کاهش فقار  و آموزش بهتر یقاز طر یزم،ل را ن یس،امت اقتصاد

و  7اسااکام؛ 1221ر و همکاااران 6دویاات) آورناادبااه ارمغااان می

زناانر  ی. توانمندسااز(1221ر ۹دولان و اسکام؛ 1221ر همکاران

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

و در ( 1223ر پارمانادا  و پاچیرسامای) شاده یینتوسعه هزاره تع

از موضوعام مهم در بحث توسعه بوده  یکی یزچند دهه گذشته ن

کال  تواننادمیاست. امروزه ثابت شده است کاه زناان توانمناد 

 تریعسار ءتوساعه یجامعه روستایی را دگرگون کنند و راه را بارا

باه عناوان  توانادیتوانمندسازی م(. 122۹ر 1ماهانتا) هموار کنند

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

 یازو در ساط  فاردی ن یادنما یریزنان کمک چشامگ یشرفتپ

؛ 1221ر جمااال و همکاااران) شااود یاجتماااع ییاارامباعااث تغ

لاال و ؛ 1222ر ناع یمی و همکار؛ 1221ر و همکاران 10سانگتها

با توجه به ضرورم توانمندساازی  و براین اساس(. 1221ر 22کامر

های مناساب ها و سیاساتزنان در ادبیام توسعهر تدوین برناماه

گذاری در امر توسعه سیاست های ن ا آنر از جم،ه ضرورم یبرا

زناان باه  با جمعیت بیشترِ ییاست که نیاز است در مناطق روستا

اساتان  یتایبررسای آماار جمع یناهرکارگرفته شود. در هماین زم

 یالکه باه دل دهدیشهرستان ق،عه گنج( نشان م یژهکرمان )به و

 یاتاز جمع یشاتریکارر زنان سهم ب یمهاجرم مردان جوان برا

(. براساس شواهدر زناان 2913 ریرانمرکز آمار ا) دارندروستاها را 

اناد و دراز در فقار باه سار برده یاندر شهرستان ق،عه گانج ساال

                                                                                           
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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هااای اقتصااادی رغم فعالیاات و مشااارکت آنااان در فعالیتع،اای

)آموزشاایر  ایدر محرومیاات گسااترده یرو کشاااورز یدامپاارور

 یاهناح یانمارد  ا یدشد رومیتار دارند. مح( قرغیرهاقتصادی و 

منطقاه کشاورر  ینترسبب شد تا این شهرستان به عنوان محرو 

توس   یو آبادان یشرفتطرح پ یو اجرا یهته یبرا 2919در سال 

مستضاعفان( انتلااب گاردد. در  یاادبن مجموعاهیر)زی ع،و یادبن

ی و افزایها و اقادامام تاوانطرحر مجموعه برناماه ینچارچوب ا

و توسعه روساتاها در شهرساتان  یشرفتبر محور پ زیتوانمندسا

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

 یاو حرفاه یفنا یهااو دوره ییافزاتوان یهادر پروژه ییروستا

 یاتجمع %11که حدود  یاندر به طورداشته یریمشارکت چشمگ

 هااآن %11د و حدود هستن ییخرد روستا یهازنان عضو صندوق

 -یآموزشا یهااو دوره یدسات یعصنا یرباففرش یهادر کارگاه

و  یبک یردوزنازک یشگریرآرا یاطیرخ یوتررکاربرد کامپ یمهارت

 یناند. از اشرکت کرده غیرهرو  یدوزتپه یربافمکروبه یردوزچر 

رو با توجه به ضارورم و نقاش توانمندساازی زناان در توساعه 

آنانر پژوهش حاضر با هدف  ماعیو اجت یوسعه فردروستایی و ت

گنج بر مطالعه اثرام طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان ق،عه یک،

 ینشاده اسات. باد گیارییپا یاهتوانمندسازی زنان در این ناح

 یهااکاه: پاروژه یاناند از امورد ن ر عبارم یهامن ورر پرسش

آباادانی  )در چارچوب طارح پیشارفت وی جامعه مح، ییافزاتوان

گنج( تا چه حاد در توانمندساازی زناان روساتایی شهرستان ق،عه

از توانمندساازی  یق،ه مؤثر بوده است  چاه ابعااددهستان سرخ

 ینرها داشته اسات  و همچنابرنامه ینزنان بیشترین تأثیر را از ا

 ای اثرگذار بر میزان توانمندسازی زنان کدامند متغیرهای زمینه

 یروبیدر مورد زنان در ناا یفرانس جهانکه کن 21۹3از سال 

زناان ماورد توجاه عماو  مجاامع  یبرگزار شدر توانمندساز یاکن

اماروزه (. 211۹ر 2شافنرروگرس و همکااران) توسعه قرار گرفات

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

و به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار  (1223ر بام) شده یلتبد

 ( ساازمان م،ال متحاد قارار گرفتاه اسات1292) در دستور کار

در پنج دهه گذشاته  یمفهو  توانمندساز(. 122۹ر 1سازمان م،ل)

کارده  ییارعدالت تغ یکردزنان به رو یستیمتمرکز بهز یکرداز رو

شاد کاه  شانرو یشاهاز هم یشدوره با یانا یاکه طااست؛ چر

آناان اسات  یاز بهبود وضع مااد یشب یزیزنان چ یتوانمندساز

باه شارای  ماادی و  یدنبهباود بلشا یآنان برا یب،که توانمند

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

 یراهی بارا توانیرا م یتوانمندساز. (122۹ر ماهانتا) برندنا  می

ر و همکااران 3ساینگ) سالم دانسات یاجتماع ی مح یک یجادا

 یبارا یجمعا یاا یکه در آن فرد بتواند به صاورم فارد( 122۹

ایاان (. 1223ر بااام) کنااد گیرییمتصاام یتحااول اجتماااع

بالقوه خاود  هاییتا توانمند کندیان کمک متوانمندسازی به زن

را  هدر جامعاا یو اجتماااع یرا توسااعه دهنااد و تحولااام اقتصاااد

شادن  توانمناد یبارا(. 1221ر و همکاران 4تجی،ن) کنند یبترغ

بلااش  یرخاانوادگ یرمسااول شلصاا ینااهدر زم ییزناان روساتا

از جم،اه  یمتعادد یهایهن ر یجوامع مح، یو اقتصاد یاجتماع

و  یی)عاادالت(ر کااارای رفاااهر براباار یرتواناساااز یاایرفقرزدا

زنان بار  یتوانمندساز هاییهمطرح شده است. ن ر یتوانمندساز

بار  یاهو با تک (هایستفمنطرفداران حقوق زنان ) یفاملأت یمبنا

 یااه. ن ردانااجهااان سااو  شااکل گرفتااه یتجااارب کشااورها

 یبرتار یدرم دادن به زنانر نه به معنااخواستار ق توانمندسازی

 یهاا باراتاوان آن یشافزا یب،که به معنا یگررفرد بر فرد د یک

 یاهن ر یان. ااست دگیاتکا به خود و گسترش حق انتلاب در زن

زنانر  یهاول یاجامهمه احت ینمأدر جامعهر ت یخواهان رفع نابرابر

هر فرد  یبردارزن و مردر امکان بهره یانکار در خانواده م یمتقس

زن و مارد  ینبا یقاانون هااییضخود و رفع تبعا هایییاز توانا

نشاان دهناده  ایزنان هر جامعاه یتکه وضع یی. از آن جااست

                                                                                           
2 - United Nations 
3 - Singh 
4 - Tjilen 
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باا  تاوانیما راسااس یانا بار اسات؛آن جامعاه  یشرفتپ مقدار

راستا و استفاده هدفمناد از  ینمهم در ا یزنان گام یتوانمندساز

کاه  یآنان برداشت. باه طاور یانسان یو استعدادها یروهاهمه ن

ر معتقد است کاه زمینه ینادر پردازان یهاز ن ر یکیر 2سارا لانگه

ند اکرد که عبارم یرا ط ،هپنج مرح یدزنان با یتوانمندساز یبرا

(. 29۹1 ریکتااب) مشاارکت و کنتارل یرآگااه یراز: رفاهر دسترس

 یاددارد که زنان نه تنها با یدکأنکته ت ینابر  یتوانمندساز یهن ر

را در سطوح  ید نابرابرمولّ یموجودر ب،که ساختارها هایینابرابر

 . دال برده و با آن مبارزه کننسؤ یرگوناگون ز

توانمندساازی و گسااترش ادبیااام توسااعه آن در چنااد دهااه 

ها و گذشااته در بیشااتر کشااورها در قالااب برخاای از برنامااه

عه دنبال گردیده است. تبیین قوانین و مقررام و های توسسیاست

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

از میااان ها بااوده اساات. ها و برنامااهآن از جم،ااه ایاان سیاساات

( در طاای 291۹) نااوروزی و همکااارانهااای داخ،اایر پااژوهش

 یراجتمااع یراقتصااد هاییوانمنادت یزانمای به بررسی مطالعه

 یهااصاندوق یی عضاوزناان روساتا یو خانوادگ یروان شناخت

پرداختناد. نتاایج تحقیاق آناان یستان منطقه س در اعتبارام خرد

 بُعاد اززناان روساتایی  یکمتارین توانمناددهاد کاه نشان می

 .اساتبوده یشاناختعاد رواناز بُ یو بیشترین توانمناد یخانوادگ

 و  یشاناختروانتوانمنادی  یراقتصااد یتوانمناد یانهمچنینر م

دوق نکل زنان مورد مطالعه و دفعام دریافت وا  از صاتوانمندی 

ساعیدی و داشاته اسات.  وجاود یداریمکبات و معنا یگتهمبس

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

زناان  ی اقتصاادیهاایبار توانمناد یایتخرد زنان روس یاعتبار

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

 یهااک،ااس برگزاری میزان درآمد ماهیانه خانوارر یبین متغیرها

اولویات بااه  یر میازانتلصصا یهااو آماوزش یحرفاه آماووز

                                                                                           
1 - Sara Longwe 

 یهاایر مشااورهخودکفاای یهاامشارکت فعاال زناان در طارح

 یهاافرصات غال وتدرآماد و ایجااد اشا عو تنو ی،شغ یراجتماع

 رابطاه افاراد ماورد مطالعاه یاقتصااد یبا توانمند ردرآمد بکس

ی و ضاایای یم فاارمطالعااه  یهااایافتااه. وجااود دارد یداریمعنا

 خارد بار میازان یاثرام صندوق اعتبارام ماال مورددر (ر 2911)

 منطقه الموم نشان داد کاه یروستای زنان یمدیریت توانمندسازی

ی مدیریت یبر توانمندساز یثیرأیا نبودن سرپرست خانواده ت بودن

(ر نیز 2913) یوسفیثابت و یعیشفهمچنین  ندارد. یروستای زنان

زناان  یبارا یآموزشا هاایدوره یاجارادر نتایج تحقیاق خاود 

در را  یرکشااورزیو غ یاورزکشا یهاایتفعال ینهدر زم ییروستا

و  یفاارد یو توانمنااد یتاایظرف یر توسااعهآگاااه یاازانم یارتقااا

 سااربان و بااخترحیدریدانند. همچناینر آنان مؤثر می دگیخانوا

هاای تولیاد روساتایی در (ر نیز ضمن بررسی نقش تعاونی2913)

ن در شهرسااتان شااناختی گناادمکاراارتقااای توانمندسااازی روان

 یهااشااخصرساند کاه باین آباد غرب به این نتیجاه میاس،ا 

در  عضاویت ینبا همچنینو  یشناختروان یگانه توانمندسازپنج

کاران رابطه مکبات گند  یروانشناخت یو توانمندساز یدتول یتعاون

 .دار وجود داردیو معن

زناان  یموضاوع توانمندسااز یناهدر زم یخارج یهاپژوهش

 یارخود بس یدر جا تواندیها مو پرداختن به آن یارندبس ییروستا

در حاال  یکشاورها یاژه)باه و ارزشمند باشد. در اغ،ب کشاورها

ها و اعتبارام خردی برای مناطق روستایی و زناان توسعه( برنامه

تاا بساایاری از  شااداختصااص داده شااده و هماین اماار موجاب 

ها و ایان برناماه پژوهشگرانر توانمندسازی زنان روساتایی را در

 اعتبااارام خاارد مااورد بررساای قاارار دهنااد. براساااس پااژوهش

های توانمندساازی زناان در (ر برداشت زنان از برنامه2111)2داون

مهام و مکبات در ساط   ییارامبنگ،ادش حاکی از آن بود که تغ

 نندکیها احساس ماست. آنرخ داده عیو اجتما یخانوادگ یرفرد

                                                                                           
2 - Naved 
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 یانراند. ع،اوه بار ابر منابع داشته یشتریو کنترل ب یکه دسترس

ساهم خاود در  یلو آنان به دل یافتهبهبود  یگرانرابطه زنان با د

 یو همچنین خشونت ک،ام اندیافته یبهتر یگاهدرآمد خانوادهر جا

پاژوهش  (.2111ر نااوداست )یافته بر آنان نیز کاهش  یو جسم

دیگااری در نیجریااه نقااش مکباات اعتبااارام مااالی خاارد را باار 

 یتوانمندسااز یانگرو ب دهدیتوانمندسازی زنان روستایی نشان م

آنر  یجاهو در نت یخرد ماال یهاشرکت در برنامه یجهزنان در نت

 خاانوارر درآماد و اشاتغال اسات یساتیدر بهز یرچشمگ یبهبود

در نیجریاه در  یگاریپاژوهش د رنیهمچنا(. 1221ر 2جوبیآوو)

اعتبارام خردر بیاانگر آن اسات کاه بیشاتر زناان پاس از  ینهزم

 یدریافت اعتبارامر سبک زندگی و اعتماد به نفس آناان بهباود

یافته و همچناین موجاب تناوع درآمادی آناان گردیاده اسات. 

تغیرهاای داری میان برخی از مبراساس این مطالعهر ارتباط معنی

جم،هر تحصی،امر وضعیت تأهل زنان و مشارکت  زتوصیفی زنان ا

و  2کاامر) استو دریافت اعتبارام خرد از سوی آنان وجود داشته

و  4یاساال؛ 1212ر 9بااتی)ی  هاانتایج پژوهش(. 1229ر همکاران

اورساااو و  ؛1221ر و همکااااران 5شاااامیال؛ 122۹ر همکااااران

ها و نیااز بیااانگر تااأثیر مکباات اجاارای برنامااه( 1221ر 1فااابریزی

 اعتبارام بر توانمندسازی زنان است. 

که توانمندسازی زناان باه عناوان توساعه فاردی و  یداستپ

آن بر توسعه در مناطق روستایی و کااهش  یرجتماعی زنان و تأثا

طور است. در این میانر آنها بوده فقرر مورد تأکید اغ،ب پژوهش

پاژوهش نشاان دادر مطالعاام مشاابهی باا  ینهکه بررسی پیشا

باه صاورم  عاامموضوع پژوهش انجا  شده استر اما این مطال

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

ایر مشلص ساختن های کاربردی بودن هر مطالعهیکی از جنبه

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

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

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

پژوهش نسبت به مطالعام پیشاین خاود در ترتیب نوآوری بدین

مطالعه حاضار در زماان اجارای برناماه ک سو از یاست که  ینا

توجه که این نیز با  افزایی در منطقه مورد مطالعه انجا  شدهتوان

 یو اجتمااع یاقتصااد یدر مورد ابعاد توانمند محدودشناخت  به

کساب و  یجاادو ا یآموزمهاارم ینهدر زم یژهبه و وستاییزنان ر

 یشاینهو پ یاامببر ادتواند نر میزنان در کشورما یخانگ یکارها

بیافزاید. همچناین در ساوی دیگار مطالعاه موضوع  ینا یتجرب

ها و ضاعب اجارای تواند با مشالص سااختن کاساتیحاضر می

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

 یازنباودن  یاز جنبه کاربردهای زنان روستایی در طرحر خواسته

و  یتوسعه مح، یهاطرح زانیرو برنامه یاستگذارانمورد توجه س

تاوان در یرد. مدل مفهومی ایان پاژوهش را میقرار گ یامنطقه

 خ،اصه کرد. 2شکل 

 

 هامواد و روش

پااژوهش از ن اار هاادفر کاااربردی و از ن اار روشر  یاانا

هااای اساات. گااردآوری اط،اعااام بااا روش تح،ی،اای -یتوصاایف

( )تکمیال پرسشانامه و مصااحبه ای و میدانیکتابلانه -اسنادی

زنان در منطقه مورد مطالعه در  یصورم گرفته است. توانمندساز

ماادیریتی و  یرچهااار بُعااد توانمندسااازی اقتصااادیر اجتماااع

 آن یهادرن ار گرفتاه شاد و شااخص یتیشلصا -نشناختیروا

و ن رام کارشناساان  یشینپ یها( با استفاده از پژوهش2)جدول

 یرتوسعه اجتمااع یرشناسجامعه یهاو استادان دانشگاه در حوزه

 یزیراقتصاااد روسااتایی و همچنااین برنامااه ییرروسااتا یریتمااد

در  وانمندساازیمرتب  با ابعاد ت هاییهبه دست آمد. گو ییروستا

 یایشاد. روا یمتن ا یکرمل یپنج سطح بندییبپرسشنامه با ط

و ن اار  یشااینپ یهااااباازار پرسشاانامه بااا اسااتفاده از پااژوهش

و کارشناسااان طاارح  یرماادکارشناسااان و متلصااین از جم،ااه 
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پرسشانامه  یاییپا یینتع یشد. برا ییدتأ یجامعه مح، ییافزاتوان

 92 یالشاده کاه باا تکم دهکرونبااخ اساتفا یآلفا یبنیز از ضر

باه دسات آماد.  11/2مقدار آن  یرپرسشنامه از افراد جامعه آمار

 یدر برخاا یآزمااونر بااا انجااا  اصاا،احات یشحاصاال از پاا یجنتااا

شاده  یاینتع یهاشااخص یاییمناسب بودن پا ریانگهار بپرسش

 پرسشنامه بوده است. یبرا

 

 
 پژوهش یمدل مفهوم. 1 شکل

 

 های توانمندسازی در این پژوهشابعاد و شاخص .1جدول 

 هاگویه بعد

 اقتصادی
 -رونق کسب و کار -یدیتول کارگاه یاندازراه واشتغال  ایجاد -اندازو پس گذارییهبهبود سرما -یهارتو م یفن یهادوره یبرگزار -افزایش روحیه کارآفرینی

 یزندگ هایینهکاهش هز -ییخودکفا -خانواده یاقتصاد هاییتبهبود فعال -یشغ، یهاتنوع فرصت

 اجتماعی
 یشافزا -تربیت فرزندان -خانواده یمو تن  یدکاهش موال -فرزندان یلتحص یتضعبهبود و -فردی هاییدهبهبود ن رام و ا -یوجهه و منزلت اجتماع یشزااف

 -یاز زندگ یترضا یزانم -برآورده شدن انت ارام -یرونیبهتر در امور ب یو دسترس گیرییمتصم -مشترک یبهبود زندگ -یمشارکت در مشک،ام اجتماع
 هاییبه دارا یدسترس -یزندگ هاییوهش ییرتغ

 مدیریتی
 یهروحایجاد  -یریپذیتمسئول یهروحایجاد  -یاریده یاشورا  یتحضور در عضو یزهانگ -روستا یریتمشارکت در مد یزهانگ -هاکت در انتلابام شورامشار

 یقانون محور

 -یروانشناخت
 یتیشلص

احساس  -یتخ،اق یهروح یتتقو -یت به زندگنگرش مکب یتتقو -انجا  کار ییاز توانا یناناطم یشافزا -احساس استق،الایجاد  -اعتماد به نفس یتتقو
 یو خودباور یهروح یشافزا -گیرییمقدرم تصم -آداب معاشرم یتتقو -س،امت یتبهبود وضع -بودن فردی ارزشمند

 2911ایر مطالعام کتابلانهمنبع: 

 

در  ییپژوهشر شامل آن دسته از زناان روساتا یجامعه آمار

توانمندساازی طارح  یاهق،عه است کاه در برناماهدهستان سرخ

در  یتگنج در قالااب عضااوشهرسااتان ق،عااه یو آبااادان یشاارفتپ

ای دوره و حرفاه هاای فنایدر دوره یرخرد اعتباار یهاصندوق

اناد و بوده لیهای خوداشاتغاکننده تسهی،ام و وا دیده و دریافت

 یادیو مشاغل تول یخانگ یکسب و کارها یزنان دارا ینهمچن

پژوهش  ینا یهستان نیز جزء جامعه آمارد ینساکن ا یو خدمات

افراد برابار باا  ینهستند که برحسب اط،اعام بنیاد ع،وی تعداد ا

 .نفر است 113

 29۹ نرکاوکرا شادهءیلتعداد نمونه نیز برحسب فرمول تعاد
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زنان تحت پوشش طرح  ینها در بنمونه به دست آمد. پرسشنامه

ق،عه ساتان سارخدر ده یع،او یاادبن یو توانمندسااز ییافزاتوان

در هار روساتا بارای تکمیال  تکمیل گردید. انتلاب تعداد نمونه

ها از کل افراد نمونه در هر روساتا پرسشنامهر براساس نسبت آن

هاا باا روش شد. انتلااب نموناه یینبا روش انتساب متناسب تع

و  یساوادساده انجا  شد. باا توجاه باه کم یتصادف یریگنمونه

ها پرسشنامه یلپژوهشر تکم ینا یء آماراغ،ب جامعه سوادییب

 و همراه با مصاحبه صورم گرفته است. یبه صورم حضور

ق،عه در شهرسااتان مااورد مطالعااهر دهسااتان ساارخ محاادوده

های اساتان شهرستان یکی از شهرستان ینگنج بوده است. اق،عه

مرکز استان قرارگرفته  ی،ومتریک 112کرمان است که در فاص،ه 

 آخرین تقسیمام سیاسی کشورر شامل دو بلش است و براساس

و چاه دادخدا( و پنج دهستان )رمشکر مارزر چاه دادخدار  ی)مرکز

کاه  باشادیساکنه م یدارا یآبااد 912ق،عه( و گنج و سارخق،عه

جمعیات هساتند های روستایی پراکنده و کماغ،ب این سکونتگاه

نفااوس و  یق،عه براساااس سرشاامار(. دهسااتان ساارخ1)شااکل 

خاانوار(  3۹21) نفار 121۹1برابر با  یتیر جمع2913سکن سال م

 یدارا یآباد 11و تعداد  ردنفر م 221۹1نفر زن و  22222شامل 

 هاییساانجگنج برحسااب امکانسااکنه اساات. شهرسااتان ق،عااه

و توسعه مناطق محرو  کشور باه  یزیرکارشناسان در امر برنامه

 مجموعاهیر)زی ،وع یادمنطقه کشور توس  بن ینترعنوان محرو 

طارح  یمطالعاه و اجارا یبارا 2919مستضعفان( در سال  یادبن

منطقاهر در  یانغالب در ا یشتشد. مع انتلاب یو آبادان یشرفتپ

باه  یو باغادار یشتردار یوررط یراست )دامدار یبلش کشاورز

 یانکوچک(. دشت جازمور یارو بس یسنت هاییبردارصورم بهره

کال  یساطح یهااآب گاهیرهندر ذخارزشم ییدارا یکبه عنوان 

و  یبلاش کشااورز یرا بارا یمناساب یاتمنطقه اسات و موقع

)باه  یو بلاش گردشاگر ینسابک و سانگ یداما هایفرآورده

 یشاتصورم بالقوه( فراهم آورده است. با توجه به نوع غالاب مع

)در ی ع،او یاادمنطقاهر بن یانمساتعد در ا هااییتمرد  و ظرف

 ی،یتباد یعصانا یجاد( اقدا  به ایانو آباد یشرفتچارچوب طرح پ

 ودو من اوره خرماا  یفارآور گیریریاوه)کنجادر آبم کارخانجام

نیز با توجاه باه  ی( نموده است. در بلش گردشگریگوجه فرنگ

 یبه شکل کپر اقدا  به احداث هتال کپار یبوم یوسازهاساخت

جاذب گردشاگر و  یناهءنموده که زم ی سازگار با مح یبا معمار

 .  آوردیتوسعه شهرستان را فراهم م هاییرساختن زفراهم کرد

 

 2913-11شهرستان ق،عه گنج  یاو حرفه یمرکز فن ی برگزار شده توس آموزش یهادوره تعداد .2 جدول

 ردیف دهستان تعداد دوره تعداد کل کارآموزان

 2 ق،عه گنج 11 2121

 1 سرخ ق،عه 32 113

 9 ادخداچاه د 1۹ 3۹9

 1 رمشک 21 921

 3 مارز 3 19

 جمع کل 21۹ 92۹1

 2911های طرح بنیاد ع،ویر منبع: گزارش
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .2 شکل

 

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

که بیشاترین ده ای برگزار شاز سوی مرکز فنی و حرفه گنجق،عه

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

 (.1)جدول بوده است 

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

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

 نفر بوده است. 113طرحر شامل 

 

 دهستان سرخ ق،عه ییافزاتحت پوشش پروژه توان و تعداد زنان روستاها .3 جدول

 زنان دوره دیده روستا ردیف زنان دوره دیده روستا ردیف

 33 تمبت پایین 21 11 آهوگان 2
 12 آبادحسین 2۹ 91 شهرک صاحب الزمان 1
 22 کرم 21 21 چاه مازگی 9
 22 ریگ چمران 12 13 گ،و 1
 12 شیب زرد 12 12 چه،منی 3
 12 چ،پایی 11 21 ریگ س،می 1
 21 آبادشریک 19 12 آباد چه،منیعباس 1
 22 آزادشهر 11 92 گجگ ۹
 1۹ شومهری 13 11 بندبری 1
 12 آبادترک 11 21 پ،گی 22
 29 آهوان سف،ی 11 12 آبادوکیل 22
 23 آبادشمس 1۹ 2۹ بچهزیارم 21
 23 میاتجو 11 19 زردوکی 29
 23 پیرحاجی 92 19 برجک حسن 21
 21 تم سرخ 92 21 آباد بندوکاس،ا  23
    21 تمبت بالا 21

 2911 شهرستان ق،عه گنجر ایو حرفه یذ: اداره فنآخم
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 نتایج و بحث

 % ۹2باه  یاکنزد یانربراساس مشلصام فاردی پاسالگو

( از ن ار % 11) تعاداد یشاترینمتأهل بودند. بمورد مطالعه زنان 

اند. از ن ر سال بوده 93 - 13و  13 -93 یسن یهاگروهسنر در 

قارار  یاردیپ،مو ز یپ،مد یهاآنان در گروه % 13به  یکسوادر نزد

 ترنیااز بیشاا ی. از ن اار دریافاات نااوع تسااهی،ام مااالگیرناادیم

کنندگان عضو صندوق خرد روستایی بودند که تسهی،ام مشارکت

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

 

 های توصیفی پاسلگویانویژگی .4 جدول

 درصد فراونی سطح تحصیلات درصد فراونی وضعیت تأهل

 %3/19 12 تر از دیپ،مپایین %11/12 1۹ مجرد
 %1/92 19 دیپ،م %12/11 222 متأهل
 %1/12 92 فوق دیپ،م %222 29۹ جمع

 %1/9 3 و بالاترلیسانس  درصد فراونی های سنیگروه
 %222 29۹ جمع %21/2۹ 13 سال 13کمتر از 

 درصد فراونی صندوق دریافت تسهی،ام %1۹/91 1۹ سال 13-93
 %1/11 11 خرد روستایی %23/92 19 سال 13 -93

سال و  13
 بیشتر

 %3/11 9۹ بانک سینا 13/23% 11

 %222 29۹ جمع
صندوق خرد و بانک 

 سینا
21 9/21% 

 
 %1/23 12 داختدر انت ار پر
 %222 29۹ جمع

 2911ر پژوهش یهایافتهمنبع: 

 

های اجرایی طرح بنیاد ع،وی بر برنامه یاثربلش یینتع یراب

اساتفاده  ایتک نموناه یاز آزمون تروستاییر  زنان یتوانمندساز

ماورد  یعادد یت( به عنوان مط،وب9) آزمونر عدد یندر اکه  شد

  .(3)جدول  رفته شده استدر ن ر گ ین ر یانهم یاآزمون 

 

 ایهای توصیفی آزمون تی تک نمونهآماره .5جدول 

 میانگین انحراف معیار انحراف معیار میانگین تعداد نمونه ابعاد مورد بررسی

 221/2 131/2 2939/9 29۹ اقتصادی

 211/2 213/2 1992/9 29۹ اجتماعی

 212/2 211/2 991۹/9 29۹ مدیریتی

 2۹3/2 222/2 1219/9 29۹ روانشناختی -یتیشلص

 2911ر پژوهش یهایافتهمنبع: 

 

مقایسه میانگین توصایفی هار کادا  از ابعااد برحسب نتایج 

ر مادیریتیر روانشاناختی -یتیشلصمورد بررسیر به ترتیب ابعاد 

اند اجتماعی و اقتصادی بیشاترین و کمتارین میاانگین را داشاته

 (.1)جدول 
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 ییزنان روستا یتوانمندساز یاثربلش یابیارز ایتک نمونهتی  آزمون یجنتا .1 جدول

 ابعاد

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون: 

 میانگین از حد مطلوبیت سطح معناداری آماره آزمون
 % 35فاصله اطمینان 

 بالا پایین

 12/2 -29/2 2۹11۹/2 211/2 112/2 اقتصادی

 93/2 -22/2 21211/2 213/2 ۹12/2 اجتماعی

 31/2 2۹/2 91311/2 222/2 113/9 مدیریتی

 11/2 3۹/2 13113/2 222/2 ۹21/۹ روانشناختی -شلصیتی

 2911تحقیقر  یهایافته: منبع

 

سط  معناداری هرکادا  از ابعااد ماورد بررسای نیاز بررسی 

باه  ناختیروانش-یتیشلصبیانگر آن است که دو بعد مدیریتی و 

اند. اما بررسی هر کادا  از متغیرهاای دار بودهلحاظ آماری معنی

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

بررسای توانمندسازی زنان در جامعه مورد مطالعه است. برحسب 

)متغیار  یاو حرفه یهای فندورهمتغیرهای اقتصادیر شرکت در 

زناان )متغیار وابساته(  ینیکاارآفر یاهروحافازایش  مستقل( بار

عد اجتماعی نیز اجرای این طرح موجب در بُ تآثیرگذار بوده است.

ه که در این میان تنها در متغیار بودهای اجتماعی شاخصبهبود 

دار نباوده فرزندان این تأثرگذاری معنای ی،یتحص یتبهبود وضع

 .(1)جدول  است

 دهادرینشاان م هاایل،طور که تحعد مدیریتی نیز هماندر بُ

 داریمعنا ییزناان روساتا یمرتب  با توانمندساز یرهایتما  متغ

اجرای این طرح موجب افزایش مشارکت در حل  ینربوده و بنابرا

 یااریرروستا و انتلاباام شاورا و ده یریتمد یرمشک،ام اجتماع

مناسب به اماور  ترسیو دس گیرییممشترکر تصم یبهبود زندگ

و قاانون  پاذیرییتمسائول یاهافازایش روح و همچناین یرونیب

 یاادبن یهابرناماه یررو یانبرای زنان شده اسات و از ا یمحور

ق،عه دهستان سرخ یجوامع مح، ییدر قالب طرح توان افزا یع،و

در اماور  یریپاذزناان در نقش یبارا یمکبت یارتوانسته اثرام بس

 -یتیداشاته باشاد. در بُعاد شلصا خاودمحل سکونت  یریتیمد

دار ایان انشناختی نیز بررسی نتایج بیانگر نقش مکبت و معنایرو

طرح بر متغیرهای افزایش اعتماد باه نفاسر احسااس اساتق،الر 

 غیارهو  ینگرش مکبات باه زنادگ هارییاز توانا یناناطم یشافزا

تعیاین رابطاه  یشده است. با توجه به پرسش دو  پژوهشر بارا

أهال( زناان بار ای )سانر تحصای،ام و تزمیناه تغیرهاایبین م

توانمندسازی آنانر از آزمون ضریب همبستگی با توجاه باه ناوع 

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

ای پاژوهش باا متغیار دهدر رابطه بین هر ساه متغیار زمیناهمی

و  قاویدار است و شدم رابطهر زنان( معنی یوابسته )توانمندساز

 جهت آن نیز مکبت است.  

 گیریجهنتی

از آن  ییرزنان در توسعه روساتا یتوانمندساز یگاهتوجه به جا

و  هااایتاز قاب، یااریگبااا بهره تااوانیدارد کااه ماهمیاات  رو

ر افازون بار رشاد ییروساتا یاتبلاش از جمع ینا یاستعدادها

شااهد  یرو اجتمااع یخانوادگ یرزنان در توسعه فرد هایییتوانا

و حفاظ  صاادیاقت یرگافرهن-یمشارکت آنان در اماور اجتمااع

توساعه  یرماؤثر در مسا یخاود گاام یانشد که ا یستز ی مح

در واقاعر شاارط تحقاق توسااعه بارای مناااطق . اساات ییروساتا

و فعال زناان در کناار ماردان  یروستاییر حضور و مشارکت واقع

مشارکت زنان در توسعه روستایی  تردیدیاست که در این میان ب

هاسات. در شهرساتان آن یمندو اقتصاد این مناطق در گرو توان
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 یشانهای حاکم بر زندگبا توجه به ارزش ییگنجر زنان روستاق،عه

طارح  یناندر بناابراشناخته شده یبآس در معرضِ به عنوان گروهِ

شهرساتان باا درک  یانا یبارا یع،او یاادبن یو آبادان یشرفتپ

ت،ااش کارده تاا در کناار  ییرزناان روساتا ازیتوانمندس یتاهم

 ییزنان روساتا یخودر بر توانمندساز یو اقتصاد یعمراناقدامام 

 متمرکز شود. یزن

 

 دهستان سرخ ق،عه ییزنان روستا یاجتماع یتوانمندساز ایتک نمونه یازمون ت یجنتا .1جدول 

 متغیرهای مورد بررسی بعد

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون: 

 اثرگذاری
 آماره آزمون

سطح 

 دارینیمع

میانگین از حد 

 مطلوب

 % 35 ینانفاصله اطم

 بالا پایین

ی
صاد

اقت
 

 تأثیرگذار 31/2 21/2 921/2 221/2 ۹21/1 روحیه کارآفرینی

 تأثیرگذار 11/2 3۹/2 113/2 222/2 ۹31/1 ایهای فنی و حرفهشرکت در دوره

 - 91/2 -21/2 221/2 911/2 191/2 اندازپس

 - 92/2 -21/2 213/2 311/2 312/2 اشتغال

 - 11/2 -2۹/2 219/2 111/2 9۹۹/2 گسترش کسب و کارهای قبل

 - 91/2 -21/2 219/2 112/2 211/2 های شغ،یتنوع فرصت

 - 21/2 -91/2 -221/2 112/2 -223/2 بهبود اقتصاد خانواده

 - 21/2 -91/2 -231/2 211/2 -132/2 داتکاییخو

 - 11/2 -21/2 232/2 11۹/2 131/2 یهای زندگکاهش هزینه

ی
اع
تم
اج

 

 تأثیرگذار 31/2 12/2 911/2 222/2 221/1 وجهه و منزلت اجتماعی

 تأثیرگذار 22/2 11/2 ۹1۹/2 222/2 11۹/22 ها و ن رام نزد خانواده و اجتماعاعتبار ایده

 - 21/2 -92/2 -211/2 9۹1/2 -۹1۹/2 بهبود وضعیت تحصیل فرزندان
 تأثیرگذار 11/2 12/2 113/2 222/2 212/1 الید و تن یم خانوادهکاهش مو

 تأثیرگذار 11/2 99/2 33۹/2 222/2 13۹/1 تربیت صحی  فرزندان

ی
ریت

دی
م

 

 تأثیرگذار 19/2 12/2 11۹/2 222/2 21۹/1 مشارکت در حل مشک،ام اجتماعی

 تأثیرگذار 32/2 21/2 91۹/2 222/2 131/1 بهبود زندگی مشترک

 تأثیرگذار 13/2 21/2 11۹/2 221/2 112/1 گیری و دسترسی به امور بیرونییمتصم

 - 13/2 -2۹/2 291/2 112/2 991/2 برآورده شدن سط  انت ارام
 تأثیرگذار 13/2 21/2 11۹/2 221/2 123/1 مشارکت در انتلابام شورا و دهیاری

 تأثیرگذار 11/2 22/2 112/2 221/2 211/9 انگیزه مشارکت در مدیریت روستا

 تأثیرگذار 32/2 21/2 999/2 222/2 191/9 انگیزه حضور در عضویت شورا و دهیاری

 تأثیرگذار 32/2 29/2 921/2 222/2 1۹1/9 پذیریروحیه مسئولیت

 تأثیرگذار 13/2 1۹/2 111/2 222/2 ۹۹1/1 روحیه قانون محوری

ص
شل

ی
یت

- 
ی
خت
شنا

وان
ر

 

 تأثیرگذار ۹1/2 1۹/2 131/2 222/2 911/1 نفس به اعتماد

 تأثیرگذار 11/2 3۹/2 131/2 222/2 112/۹ استق،ال احساس

 تأثیرگذار 11/2 11/2 ۹21/2 222/2 ۹11/1 هاافزایش اطمینان از توانایی

 تأثیرگذار ۹1/2 31/2 111/2 222/2 11۹/1 مکبت به زندگی نگرش

 ارتأثیرگذ ۹1/2 33/2 113/2 222/2 193/۹ روحیه خ،اقیت

 تأثیرگذار 11/2 11/2 111/2 222/2 122/1 احساس ارزشمندی

 تأثیرگذار 12/2 22/2 122/2 219/2 291/1 بهبود وضعیت س،امت

 تأثیرگذار 21/2 ۹2/2 131/2 222/2 111/22 تقویت آداب معاشرم

 تأثیرگذار 1۹/2 12/2 3۹1/2 222/2 21۹/1 گیریقدرم تصمیم

 تأثیرگذار 21/2 11/2 ۹33/2 222/2 111/1 روحیه خودباوری

 2911تحقیقر  هاییافتهمنبع: 
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 ای تحقیقضریب همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای زمینه .8جدول 

 وضعیت تأهل تتحصیلاسطح  سن متغیر وابسته

 توانمندسازی زنان

 **112/2 **1۹1/2 **۹39/2 ضریب همبستگی

 222/2 222/2 222/2 سط  معناداری

 29۹ 29۹ 29۹ تعداد نمونه

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

 2911تحقیقر  یهایافته: منبع

 

 یجاادافزایی باا اطرح بنیاد ع،وی به عنوان یک طارح تاوان

ای هاای فنای و حرفاهو اجارای دوره ییخرد روستا یهاصندوق

 یگاام توانادیما ره روستایی در مناطق محارو برای زنان جامع

 یو توانمندساااز یو مهااارت یآموزشایاایر فقرزدا یرثر در مسااؤما

روساتایی محساوب  یزنان و مردان در نواح یاجتماع -یاقتصاد

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

ر باگنج )استان کرماان(ر افزایی جامعه مح،ی شهرستان ق،عهتوان

پرداخات. در  ق،عهدهستان سارخ هایزنان در روستا توانمندسازی

ارتباط با مطالعه حاضر و همان طور که بررسی پیشینه پاژوهش 

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

مطالعام به صورم یاک ارزیاابی بعاد از اجارای برناماه انجاا  

نسابت باه مطالعاام دیگار  اند. پژوهش حاضر از این جهتشده

گردد که این مطالعاه در حاین اجارای برناماه انجاا  متمایز می

گذاران طارح ریزان و سیاساتتواناد برناماهگرفته و نتایج آن می

افزایی را از پیامدهار نقاط قاوم و ضاعبر در حاین اجارای توان

طرح آگاه سازد که این ارزیابی موجب پیشبرد مناساب برناماه و 

ر اقادامام و پاژوهش یجبا توجه به نتانده خواهد شد.  طرح در آی

ماورد  روساتاهایزناان در  یمرتب  باا توانمندسااز هاییتفعال

زناان داشاته اسات.  یبر توانمندسااز یمطالعه اثرام قابل توجه

باا ساط   یاو حرفاه یفن یمهارت -یآموزش یهادوره یبرگزار

شده و در بیشتر از جم،ه زنان روبرو  یمح، ینساکن یاستقبال بالا

نهفته  یو استعدادها هایتروستاهای مورد مطالعه سبب رشد قاب،

مانناد نباود  هایییتتاکنون محادود کهیاست؛ در حال زنان شده

و  یمهاارم و داناشر تعصابام خاانوادگ یارتقاا یامکانام بارا

جهات  یو آگااه یههاار نباودِ سارماحاکم بر خانواده یمردسالار

نداشتن باه باازار مصارفر  یو دسترس یآگاههار نامهارم یارتقا

اناد. برحساب و مشاارکت زناان بوده یآموزمهارم یبرا یموانع

ها و ها برای زنان موجب بهباود شااخصنتایجر اجرای این برنامه

 یربرخی متغیرهای اجتماعی )افازایش وجهاه و منزلات اجتمااع

 یاتبو ن رام نزد خانواده و اجتمااع و همچناین تر هایدهاعتبار ا

و  پاذیرییتمسائول یاهفرزندان(ر مادیریتی )بهباود روح ی صح

در انتلاباام  ارکتو همچنین موجاب مشا یمحورقانون یهروح

و مدیریت روساتا( و حتای شلصایتی )افازایش  یاریشورا و ده

 یراعتماد به نفسر احسااس اساتق،الر نگارش مکبات باه زنادگ

و روحیااه  گیاارییمافاازایش قاادرم تصاام یراحساااس ارزشاامند

کاه نتاایج  ر،اقیت( آنان نزد خانواده و جامعه روستایی خود شدهخ

(ر ساعیدی و همکااران 291۹های نوروزی و همکااران )پژوهش

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

شااامی و (ر ال122۹(ر سااالیا و همکاااران )2111(ر ناااود )2913)

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

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

های مهم اقتصاادی بارای زناان مانناد: ایجااد اشاتغالر شاخص

گسااترش کسااب و کارهااای اقتصااادی باارای زنااانر تنااوع در 

اناداز و های اشاتغالر خوداتکاایی و باالتبع در ایجااد پسفرصت

مناساب نباوده کاه ایان بلاش از بهبود اقتصااد خاانواده آناان 

کتاابی و  های پاژوهش نیاز باا توجاه باه نتاایج پاژوهشیافته
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(ر هماااهنگی دارد کاه در پااژوهش خاود بیااان 29۹1همکااران )

اند که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنان و توانمندسازی کرده

بهباود توان گفات آنان بهبود متغیرهای اقتصادی بوده است. می

هاای مناساب در جامعاه اقتصادی در قالاب طرحی این متغیرها

در طارح و زناان بیشاتر تواند موجب مشاارکت می مورد مطالعهر

با توجه به  ینرباشد. ع،اوه بر اها پیشبرد مناسب اهداف این طرح

ای تحقیاق مانناد سانر پژوهش بین متغیرهای زمینه هاییافته

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

های که این بلش از یافتههای توانمندسازی آنان داشته شاخص

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

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

 طرح داشتند. 

با توجاه باه ایان کاه نتاایج پاژوهش حاضار ماورد توجاه 

گنج قرار خواهد گرفاتر شهرستان ق،عهریزان این طرح در برنامه

بنابراین پیشنهادهایی برای اجرای مناسب ایان طارح در جهات 

ها و متغیرهای اقتصادی برای توانمندسازی زنان بهبودی شاخص

 شود:بیان می

 های اقتصادی مرتب  با اهاداف طارح بارای توسعه فعالیت

 ریزی.زنان در روستاهای مورد برنامه

  باه جهات زناان  های فردی و گروهایتوانمندیبه توجه

 شروع یک فعالیت اقتصادی مناسب برای آنان.

 کردن زمینه و شرای ر به ویاژه تاأمین مناابع ماالی فراهم

 برای شروع کسب و کارهای اقتصادی در بین زنان.

  ایجاد انگیزه و خودباوری در بین زنان برای شروع کسب و

 کارهای اقتصادی.

 مهارتی در  -های آموزشیو برنامهها بلشی در فعالیتتنوع

 بین زنان برای شروع یک فعالیت اقتصادی.

 ی زناان ساختن شرای  برای اساتفاده از داناش باومفراهم

 ساازییباه من اور بوم رملت،اب هاییناهدر زم روستایی

 .هاآن یبرا ییزامنطقه و اشتغال یشرفتتوسعه و پ

 اد انااداز و ایجااالحساانه و پسهای قرضایجاااد صااندوق

های مااالی در بااین زنااان باارای اسااتفاده از ایاان مشااوق

 ها.صندوق

  فن ارام جامعاه هادهمچنین پیشنهادهایی نیز برحسب 

ی برای انجاا  مناساب پژوهشر کارشناسان و نلبگان بوم

 طرح بیان می گردد:

 در ساط  دهساتان و  یو داوما یهفتگا یهابازارچه یجادا

باا  یدست یعصنا یرعرضه محصولام مح، یشهرستان برا

شهرساتان  یو گردشگر یفرهنگ یراثسازمان م یهمکار

 .ینو مشارکت ساکن

 در  یو هنار یفرهنگ یهاو جشنواره هایشگاهبرگزاری نما

 یدستاوردها یشنما یگنج براهای شهرستان ق،عهدهستان

از   یرو تقاد یزنان از جم،ه پلت غذا و صنایع دستی مح،ا

 یگرد یندر ب یزهانگ دیجاو مؤفق با هدف ا ینبانوان کارآفر

 زنان.

 و در ن ار گارفتن زناان باه  یجیترو یهاگسترش برنامه

باه  ییاراوه مشاوره باه زناان روساتا یبرا ینعنوان مروج

و داناش آناان نسابت باه نحاوهء  یآگااه یشمن ور افزا

 از امکانام و منابع موجود در روستا. ی استفاده صح

 یهااانجمنزناان در  یاتحضور و فعال ی کردن شرافراهم 

 .یتعاون یهاو شرکت یمح،

 یهای فرهنگاای و اجتماااعی بااراساااختن زمینااهفااراهم 

 روستاها. یاسیو س یمشارکت بانوان در مساول ادار

 ییزنان روساتا یندر ب یآموز توجه جدی به موضوع سواد 

و همچناین  هااییهاا از توانابه من ور بالابردن شناخت آن

 فرزندان. یمع و تع،خانواده و اجتما ینحقوقشان در ب

 در  ییزناان روساتا یتداو  و گسترش اقدامام توانمندساز

توسااعه و  یناادآنااان در فرآ یناایآفرتوسااعه نقااش یراسااتا

 منطقه. یشرفتپ
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 سپاسگزاری

)معاااون یزاده ع،پااژوهش از دکتاار حاااج یاانانجااا  ا باارای

فرمانااداریر ر (یع،ااو یااادبنی اجتماااعو خاادمام  یتوانمندساااز

ایر بنیاد مسکن و ک،یه دهیااران و نی و حرفهبلشداریر مرکز ف

 ق،عه شهرساتان ق،عاه گاانجشاوراهای روساتایی دهساتان ساارخ

 .شودیم یو سپاسگزار یقدردان
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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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