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چکیده
زنان با اینکه نیمی از جمعیت مناطق روستایی را تشکیل داده و از پتانسیلهای زیادی برای مشارکت
در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی برخوردارند؛ اما بیتوجهی به ارتقاای ظرفیات آنهاا ،چاال

هاای

فراوانی برای زنان روستایی و توانمندی آن ها ایجاد کردهاست .توجه به ظرفیتهاای زناان در راساتای
توانمندسازی آنها ،میتواند ضمن افزای

مشارکتشان در امور معیشتی ،باعث افازای

توانمندیشاان

نیز شود .هدف این مطالعه بررسی ظرفیت سازی بهمنظور توانمندسازی زنان روساتایی اسات .تحقیاق
حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و روش انجام آن پیمایشی است.جامعۀ آماری شامل زنان روستایی شهرستان
زنجان است (.)N=11559با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری سهمیهای 183 ،زن بهعنوان
نمونه انتخاب شد .از آزمون رتبهای همانباشتگی نامحدود اکتشافی برای شناسایی ابعاد ظرفیتسازی و
از آزمون  tتکنمونهای برای سنج

توانمندی استفاده شد و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری

) (SEMبه بررسی ارتباط ظرفیتسازی و توانمندی زنان پرداخته شد .نتایج نشان داد که از میان چهار بُعدِ
درنظر گرفته شده برای سنج

ظرفیتهای روستایی ،بهترتیب ابعاد اقتصادی( ،)3/361بُعاد اجتمااعی

( ،)3/311ساختاری -نهادی ( )3/323و محیطی ( )3/338مهمترین ابعاد ظرفیتساازی زناان باودهاسات.
ارزیابی توانمندسازی زنان حاکی از آن است که میزان توانمندسازی زنان شهرستان زنجان در وضاعیت
نامناسبی قرار دارند و فقط بُُعد سیاسی توانمندی در سطح مطلوبی بودهاسات .همچناین تحلیالهاای
به دستآمده از مدل سازی معادالت ساختاری نشان داد که توانمندسازی زنان تحتِتأثیر ابعاد اقتصادی،
واژههای کلیدی:
ظرفیتسازی،توانمندسازی ،زنان روستایی،
معادالت ساختاری ،شهرستان زنجان.

اجتماعی ،محیطی و نهادی ظرفیتسازی قرار دارد .مقدار  pهمۀ پارامترهای المدا در این مدل نشاان از
تأیید رابطه بین ظرفیتسازی و توانمندسازی با ضریب  3/51دارد که نشاندهندۀ ارتباط معناادار باین
این دو متغیر است.

مقدمه
زنان روستایی همواره با مشکالت بیشتری نسبت بب
مردان و زنان شهری روب رو هستند .بحران اقتصادی نیز
اثر بیشتری بر آنها داشت اس ).(Pines et al,2010:186
همچنین بررسیها نیز نشان میدهد ک زنبان ببیا از
مردان در معرض فقر و تتعبی ننسبیتی قبرار دارنبد
).(Diiro et al, 2018: 2

این مسئل ب این دلیل اس ک زنان از قابلی ها و
امکانات الزم برای افبزایا توانمنبدی دبود بردبوردار

نیستند (شکوری و همکاران .)3 :6231 ،در سطح نهبانی،
زنان ب طور متوسب  32درصبد نیبروی کبار را تشبکیل
میدهند .با این ونود سبه آن هبا ،معیشب  ،ققبوو و
وضعی اقتصادی و انتماعی آنها نسبت بب مبردان در
سطح پایینتبری قبرار دارد ) .(Terry, 2009: 6گبزار
بانب نهببانی ( )3063نیببز بب محرومیب و نببابرابری
ننسیتی در کشورهای درقبا توسبع صبح گذاشبت
اسبب ) .(World Bank, 2012: 66اکثببر محققببان
معتقدند ک نابرابری سادتاری بین زنان و مردان اغلب
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ب دلیل تفاوتهبای انتمباعی ،الیبوی ننسبیتی کبار،
مسئولی ها ،قوانین و هنجارهای سرکوبیران فرهنیبی
اس ).(Carr, 2008: 903
این نابرابریها همواره کیفی زندگی آن هبا را نیبز
کباها دادهاسب ) .(Chandra et al, 2017: 45ایبن
عوامل آسیبهای متفباوت و متمبایزی را ببین زنبان و
مردان ایجاد میکنبد کب مبانف افبزایا توانبایی زنبان
میشود ) .(Pelling et al, 2015: 116ب همین دباطر
در متاقببت توسببع ای ،توانمندسببازی زنببان ببب یبب
نقطب بۀ کبببانونی ببببرای توسبببع در سراسبببر نهبببان
) (Upadhyay et al, 2014: 111و برابری ننسبیتی و
توانمندسازی زنان ب یکی از شادصهای مه توسع ای
تتدیل شده اس )(Malapit & Quisumbing,2015: 55؛
ب طوریک بسیاری از سازمانهای ببینالمللبی ،ازنملب
سازمان ملل متحد ،توانمندسازی زنان را بب عنبوان یب
عامببل کلیببدی در کبباها شببکا هببای ننسببیتی و
درراسببتای توسببعۀ روسببتایی مببدنرر قببرار دادهانببد
).(Diiro et al, 2018: 2
این سازمانها هرکدام ببا تونب بب شبرای م تلب
نامع ب اهمی نقا ظرفی سازی در نوامبف تأکیبد
کردهاند و آن را راهی برای توانمندسازی زنان و بهتبود
وضبعی آنبان دانسبت انبد )(Crisp et al, 2000: 99؛
6
ب عنوان نمون سازمان ملل و صندوو بینالمللی پبو
( ،)3003ظرفیبب سببازی را بهتببرین راهِقببل افببزایا
توانمندی زنان روستایی میداند و بیبان مبیکنبد کب
ظرفی سبازی بب دنتبا آن اسب کب مبردم بتواننبد
دببود آغببازگر ،کنتببر کننببده و رهتببر توسببع باشببند
) . (Lekoko & Merwe, 2006: 327دول ها نیز یکبی از
محورهای اصلی سیاس های توسعۀ روسبتایی دبود را
افزایا تبوان و ظرفیب سبازی در منباط روسبتایی و
مشارک زنان ب عنبوان یکبی از عناصبر ضبروری ببرای
تحق اهدا اصلی توسعۀپایدار سبکونتیاههبای انسبانی
1-International Monetary Fund

مورد تون قرار دادهاند )(United Nations, 2001: 129

 .اکثر محققان نیز معتقدند کب افبزایا ظرفیب سبازی
زنان روسبتایی مبی توانبد بب توانمندسبازی دانوارهبای
روستایی و ب دصوص توانمنبدی زنبان روسبتایی منجبر
شود ) .(Kanamaru,2005:176همچنین ظرفی سبازی
در نوامف روستایی ازطریب ایجباد توانمنبدی در افبراد
باعت افزایا توانمندسازی و کیفیب زنبدگی آن هبا نیبز
میشود ((Javan Forouzande & Motallebi,2012: 12؛
بنابراین توانمندسازی زنان روستایی وابستیی بیشبتری
ب ظرفی سازی ،ب ویژه باالبردن ظرفی زنان روستایی
پیدا کردهاس و ب عنوان عاملی مه در توسبعۀ پایبدار
روسببتایی قلمببداد شببدهاسبب ؛ بنببابراین تونبب ببب
ظرفی سازی روستایی درنهب توانمندسبازی زنبان و
ب تتف افزایا توسع در نواقی روستایی ضرورت پیبدا
میکند .در ایران نیز تون ب توانمندی زنان تح ِتأثیر
فعباالن فیمینیسببتی و همچنبین تحببو پببارادایمی در
قوزۀ ننسی و توسع ب ویژه از دهبۀ  6230بب بعبد
مورد تون سازمانهای دولتی و غیردولتی قرار گرفتب
و بردی از سازمانهای دولتی ک عمدتاً در قبوزههبای
انتماعی ب ویژه برای زنان فعا بودهاند؛ ب طور مستقل
یا با همکاری سازمان ها و کارگزاران بینالمللبی شبرو
ب تجربب و گسبتر ابتکبارات توانمندسبازی کردنبد
(نتاری .)313 :6233 ،ببا ایبن قبا کب در کشبور بب
توانمندسازی تون شبدهاسب  ،بب صبورت عملبی بب
ظرفی سبازی زنبان و درراسبتای توانمندسبازی آنبان
تون چنبدانی نشبدهاسب  .ایبن در قبالی اسب کب
بررسیها و شواهد نشان میدهد ک در سبطح نهبانی،
بر ظرفی سازی زنان روستایی برای توانمندکردن زنان
روستایی تأکیبد شبدهاسب ؛ چبرا کب ایبن دو عنصبر
ظرفی سازی و ارتقای توانمندسازی در ارتتاط نزدیکی
با ه هستند .ارتقای یکی در گروِ ارتقای دییری اس ؛
بنابراین برای افزایا توانمندی زنان روسبتایی در یب
کشور باید ب ظرفی های محلی و زنان روستایی تون
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ویژهای داش  .در مناط روستایی شهرستان زنجان ببا
اینک زنان نیمی از نمعیب را تشبکیل داده ،ولبی بب
دلیل بیتونهی ب نقشی ک آنها میتوانند در فراینبد
تولید و درآمدزایی دانواده و توسبعۀ روسبتایی داشبت
باشند ،مورد بیمهری واقف شدهاند .زنان روستایی ایبن
منطق قشری زقم کبا و فعبا انبد کب در تمبامی
فعالی های روزانب  ،اعب از کشباروزی (ماننبد کشب و
برداش محصوالت کشاورزی) ،تولید لتنیات و پبرور
ماکیببان ،همپببای مببردان عببالوهبببر امببور دانبب داری،
همسرداری و بچ داری سبهی هسبتند و از ایبن بابب
نصببیتی منطت ب بببا تببال و فعالی ب دببود ب ب دس ب
نمیآورند .سطح برنام ریزی درراستای ظرفی سازی و
پیابینی برای تواناکردن زنان نیز در پایینتبرین قبد
دود قرار دارد و این امر عدم توانمندی زنبان روسبتایی
این منطق را درپی داشت اس  ،چراک زنان روسبتایی
شهرستان زنجان امکانات الزم برای ارتقبای توانمنبدی
دود را در ادتیار ندارند .با تون ب اهمی نقشبی کب
ظرفی سازی میتواند در توانمندسازی زنان روسبتایی
داشت باشد ،در این پبژوها نیبز بب بررسبی ارتتباط
ظرفی سازی و توانمندسازی زنان روستایی شهرسبتان
زنجان پردادتب شبد .سبؤاالت تحقیب عتبارت انبد از:
ظرفیبب روسببتاهای شهرسببتان زنجببان بببرای زنببان
روستایی در چ سطحی قبرار دارد میبزان توانمنبدی
زنان روستایی در شهرستان زنجانچیون اس و چب
ارتتبباطی بببین ظرفی ب سببازی و توانمندسببازی زنببان
روستایی در این منطق ونود دارد
در زمینۀ ظرفی سبازی ،مطالعبات م تلفبی انجبام
شببدهاسبب  .بببا ایببن قببا تحقیقببات کمببی دربببارۀ
ظرفی سازی و توانمندسبازی زنبان روسبتایی صبورت
گرفت اس  .در ادام بردی از مطالعات و نتبای آن هبا
در این زمین آورده شدهاس  .فراهانی و قانیقسینی
( )6233در مطالعب ای بببا اسببتفاده از رو توصببیفی-
تحلیلببی ب ب ارزیببابی ظرفی ب هببای نببواقی روسببتایی
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درنه توسعۀ کارآفرینی و توانمندسبازی روسبتاییان
ب ا شا شهرستان بوئینزهبرا پردادتنبد و بب ایبن
نتیج رسیدند ک روستاهای مورد مطالع در هیچکدام
از ابعاد فردی ،اقتصادی ،انتماعی و زیرسبادتی دارای
ظرفی های الزم ب منرور توسعۀ کارآفرینی نیسبتند و
زمین های زیرسبادتی و فبردی بیشبترین تبأثیر را ببر
کارآفرینی و توانمندی روستاییان داشت اس .
رفیعیببان و همکبباران ( )6232در مطالعبب ای ببب
بررسببی ظرفیبب سببازی انتماعببات محلببی ببب مثاببب
رویکردی درنهب توانمندسبازی نهادهبای انتمباعی
پردادتند و ب این نتیج رسبیدند کب ظرفیب سبازی
تأثیر قابلِتونهی بر توانمندسبازی افبراد و گبروههبا از
طری مشارک و درگیرکبردن یینفعبان محلبی دارد؛
طالشبببی و همکببباران ( )6233ببببا اسبببتفاده از رو
توصیفی -تحلیلی بب بررسبی نقبا ظرفیب سبازی و
توسعۀ روستایی پردادتند و ب این نتیج رسیدند کب
رابطۀ معناداری ببین ظرفیب سبازی و ایجباد ظرفیب
نیهداری از تأسیسات روستا ،تغییر و بهتود در مدیری
روسببتا ،پببذیر نقببا در فعالیبب هببای عمرانببی و
توانمندی روستاییان دارد؛ لننی 6و همکباران (،)3002
در مطالع ای با استفاده از رو ارزیبابی مشبارکتی بب
بررسی نقبا ظرفیب سبازی نبواقی روسبتایی ببرای
دستیابی ب توسعۀ پایدار نامعۀ روسبتایی در اسبترالیا
پردادت اند ،نتای آنان نشان داد کب مشبارک عملبی
مردم در این پبروهه در افبزایا مهبارتهبا و دانبا و
تسهیل اشبکا م تلب توانمندسبازی مبؤثر بودنبد و
ظرفی سازی نامع مه ترین استراتژی برای رسبیدن
ب توسعۀ پایبدار در منباط روسبتایی اسب  .بنب  3و
همکبباران ( ،)3063در مطالع ب ای بببا اسببتفاده از رو
ترکیتی (کمّی و کیفی) ب ارزیابی چارچوب داراییهای
سرمای ای و ایجباد ظرفیب ببرای توسبعۀ گردشبیری
1-Lennie
2-Bennett
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مناط قفاظ شده در نوامف محلی پردادت انبد و بب
ایببن نتیجبب رسببیدند کبب از میببان انببوا سببرمای ،
سرمای های طتیعی ،سرمایۀ انسانی و سرمایۀ فرهنیبی
بیشترین تأثیر را در بباالبردن ظرفیب نوامبف محلبی
داشت اند .محمد 6و همکاران ( ،)3062در مطالع ای ب
بررسببی ظرفی ب سببازی :افببزایا آمببوز در نامعببۀ
روستایی از طری مشارک در مالزی پردادت اند .نتای
تحقی آنان نشان داد کب آمبادگی نامعبۀ محلبی بب
پذیر تغییرات و اثرب شی مشبارک  ،نتیجبۀ عوامبل
کلیببدی ظرفیبب سببازی اسبب ؛ زاسببادا 3و همکبباران
( ،)3062در تحقیقببی بببا اسببتفاده از تجزیبب وتحلیببل
دوش ای ب بررسی سرمای گذاری در ظرفیب سبازی و
ارائۀ چارچوبی مفهومی برای رسیدن بب سیاسب هبای
توسعۀ روستایی پردادت اند و ب این نتیج رسبیدهانبد
ک سرمای گذاری در ظرفیب سبازی توسبع از عوامبل
مه در توسعۀ روستایی و توانمندی روسبتاییان اسب ؛
لوپز و پاستور ،)3062( 2در تحقیقی بب بررسبی اثبرات
پیادهسازی برنامبۀ کبارآفرینی و طبر ظرفیب سبازی
آموز وپرور برای کسببوکبار بب منربور تبروی و
توسعۀ مناط روستایی پردادت اند .نتای تحقی آنبان
نشان داد ک ب منربور اطمینبان از پایبداری و کباربرد
طر های کبارآفرینی آینبده ،الزم اسب بب قمایب و
تقوی کارآفرینان بالقوه ازطری فعالی های آموزشی و
ظرفی سازی پردادت شود.
مبانی نظری
در زمینۀ ظرفیب سبازی و ظرفیب سبازی روسبتایی
تعاری و مفاهی گونباگونی مطبر شبدهاسب  .ازنربر
زاسادا و همکاران ( )3062ظرفی سازی عتبارت اسب
از فراینببد یببادگیری فببردی و سببازمانی کبب در آن
مهارتیابی ،شتک سازی و عملکرد درراسبتای افبزایا
1-Mohamad
2-Zasada
3-Lopez and Pastor

دانا ،منجرب بهرهوری سازمان و پیشرف افراد شاغل
در آن صبورت مبیپبذیرد )(Zasada et al, 2015:180
ازسوی دییر ظرفی سازی تأکید بر تقوی تواناییهای
مونود اس و ب مفهوم واردکردن چیبزی از بیبرون و
درونزا ببب دادببل نامعبب نیسبب  ،بلکبب ببب مفهببوم
بردورداری از داراییها و تقویب و تحبر ب شبی بب
داراییهای مونود (مادی و معنبوی) در نامعب اسب
(رفیعیان و همکباران .)622 :6232 ،در تعریب دییبری،
ظرفی سبازی در منباط روسبتایی بب مفهبوم ایجباد
رواب قوی و مجموع مراقلی اس ک طی آن اعضای
نامعۀ روستایی بتوانند عقایبد دبود را در زمینبۀ یب
سببری از اقببدامات ارائبب و براسبباآ آن عمببل کننببد.
همچنین بب مفهبوم افبزایا قابلیب هبد گبذاری و
انرای اقدامات داص در طر های توسع ای در نبواقی
روستایی اس ؛ بنابراین ب مفهوم بردورداری از قبدرت
مشتر و قوی در واکنا ب محدودی منابف مونبود
اس ک باعت ایجاد محیطی توانمند ببا سیاسب هبا و
چببارچوب کبباری مشبب ص و مشببرو بببرای نوامببف
روستایی میشود ) .(Austen Peggy, 2003: 2کریسپ
و همکبباران ظرفیبب سببازی در منبباط روسببتایی را
ب صورت ی استراتژی برای رسبیدن بب یب نامعبۀ
سال و پایبدار و بب عنبوان یب هبد ببرای رسبیدن
ب سیاسب هبای توسبعۀ روسبتایی تعریب مبیکننبد
) .(Crisp et al, 2000: 99سببازمانهببا و کشببورهای
م تل نیز هرکدام با تون ب شرای نامعۀ دبود بب
اهمی نقا ظرفی سازی در نوامف روسبتایی تأکیبد
کردهاند و آن را راهی برای توانمندسازی و توسعۀ ایبن
مناط دانست اند .در کشور اسکاتلند از ظرفی سبازی،
بب عنببوان یکببی از سببتونهببای توسببعۀ روسببتایی یبباد
میشود .ستون دییر تعامل نامع اس  .ظرفی سبازی
در این کشور با هد افزایا اعتمادب نفس ،پشبتیتانی
و تقوی مهارتها ،تواناییهای روستاییان ببرای انجبام
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اقدام مؤثر کارها و فعالی ها اس و نقبا اصبلی را در
توسعۀ نوامف روستایی دارد ک باعت افبزایا کیفیب
بهتبر زنبدگی مبیشبود ).(Hunt et al, 2011: 115
صندوو بینالمللی پو  ،)3003( 6ظرفی سازی نهادی
را بهترین راهقل رفف فقر و محرومی در نوامف فقیبر
و ب ویژه در نواقی روستایی میداند و انرای اصالقات
مورد نیاز برای بهتود عملکرد اقتصادی و ظرفی سازی
را مه ب تببرین راهقببل بببرای توانمندسببازی در نوامببف
روستایی میداند .انجمبن علمبی شبورای ببین المللبی
علوم ،)3003( 3ظرفی سبازی را بب مفهبوم عبام و بب
شر زیر تعری میکنبد :ایجباد محیطبی توانمنبد ببا
سیاس ها و چارچوب کاری مش ص و مشرو  ،توسبعۀ
نهادی دربردارندۀ مشارک انتمباعی ،توسبعۀ نیبروی
انسانی و تحکبی نربام مبدیری و فراینبدی مبداوم و
بلندمبدت کب همبۀ افبراد یینفبف و بب ویبژه منبباط
روستایی در آن شبرک دارنبد .توسبعۀ ظرفیب هبا در
محی نیز یکی از مه ترین مفاهیمی اسب کب ببرای

جدول  :3ابعاد و عناصر ظرفیت روستایی
عنصر
ظرفی بهرهوری دربرگیرنده بهرهوری محصو زراعی ،دامی ،باغی و شیالت اس  .تأکیبد
بر فناوریهای متتنی بر قفظ منابف کب قفاظب و بازتولیبد منبابف طتیعبی محیطبی را
مدِنرر قرار میدهد ،مه اس .

ابعاد ظرفیتی
تقوی ظرفی بهرهوری
بهتود برابری

تأکید روشن بر کاها فقر و محرومی  ،تأکید روشن بر بهتود رفاه و دوشت تی زنان

بهتود ظرفی و مشارک محلی
قکمروایی دوب
بهتود بازارها و کارآفرینان روستایی
سیاس های مناسب
مأدذ :رکنالدین افت اری32 :6233 ،

بهتود و کارایی مدیری محیطی ب آن تون میشبود.
توسعۀ ظرفی محیطبی ،فراینبدی اسب کب ظرفیب
محی و سادتار نهادی مناسب آن را ارتقا میب شبد و
در این میان ضرورت دارد ک پبن مرقلبۀ زیبر اِعمبا
شود تا این فرایند قرک ارتقایی دود را انجام دهد:
 .6شناد ظرفی های مونود؛
 .3تأکید بر منافف توسعۀ انسانی برای همۀ بازییران؛
 .2اطمینان از مشارک و انییزههای مردم محلی؛
 .3گستر سازگاری برنام ها ،طر ها و مدیری ؛
 .2نقد و تحلیل سیاس ها و توسع (رکنالدین افت اری،
.)36 :6233
از سویی دییر میتوان گف ک ظرفی سازی ب عنوان
ابزاری برای قمای از مسبائل مبرتت یبا سبادتارهای
پیاِروی انتماعی و انسانی ،ابزار انتماعی برنام ریزی
و ابزاری برای توانمندسازی روستاییان بب کبار مبیرود.
ظرفی سازی دارای ابعاد و عناصر م تلفی اسب  .ایبن
ابعاد و عناصر در ندو ( )6آورده شدهاس .

تقوی گروههای محلی و کاربران ،آموز مردم محلبی ،رو هبای یبادگیری مشبارکتی،
رویکردهای محلی و گروهی ب مدیری منابف.
ارتتاط میان بنیاههای دولتی ،سازمانهبای غیردولتبی و ب با دصوصبی ،نهب گیبری
فعالی های متتنی بر کشاورز و اربابرنو (مشتریمحور) ،آموز مهبارتهبای شبغلی،
گستر فعالی های ب ا دصوصی.
پسانداز و اعتتار ،کارآفرینی و اشتغا روستایی ،زیرساد های بازار
تغییر و اصال فرایندهای سیاس گذاری و سیاس ها

6

1-International Monetary Fund
2-International Council for Science
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ظرفی سازی ب آموز فردی ،مهبارتهبا و انطتباو آن
با تغییرات اقتصادی ،انتماعی و شرای زیسب محیطبی
و ب طورداص ب نهادها و سازمانها و زیرساد های آن
بازمیگردد ).(University of F1oreign affairs, 2000: 9
ظرفی سازی مؤثر میتواند ب تقوی ارتتاط متقاببل و
همیاری دول  ،نهادها ،سازمانها ،انتماعات و گروههبا
و افبببراد بیانجامبببد (طالشبببی و همکببباران.)10 :6233 ،
ظرفی سازی ب ابزاری باز میگردد کب انتمبا و یبا
افراد از طری آن میتوانند ب تحکبی موقعیب دبود
بپردازند ک باعت ایجاد محیطی توانمند با سیاس ها و
چبارچوب کباری مشب ص و مشبرو ببرای نوامبف
ب دصوص نوامف روستایی میشود.
).(International Council for science,2002:11

نهایتاً میتوان گف ک ظرفی سازی ب عنبوان اببزاری
برای قمای از مسائل مرتت یا سادتارهای پیاروی
انتماعی و انسانی ،ابزار انتماعی برنام ریزی و اببزاری
ب ب منرببور توانمندسببازی ب ب کببار مببیرود (رفیعیببان و
همکاران .)622 :6233 ،توانمندسازی ب دنتا آن اسب
ک مردم بتوانند دبود آغبازگر ،کنتبر کننبده و رهتبر
توسع باشند و درعینِقا تبوان مشبارک آزادانب در
پببروهههببا و طببر هببای توسببع را نیببز داشببت باشببند
) .(Islam et al, 2012: 38درواقببف ایببن دیببدگاه از
توانمندسازی ب دنتا نیر ندیدی ب قدرت و کنتر
شرای زندگی اس ).(Lekoko & Merwe,2006: 327
امروزه اغلب کشورها برای دس یابی ب توسبعۀ پایبدار
«توانمندسبببازی» را کارآمبببدترین رو یافتببب انبببد
) .(Parsons,2001:159-179در نامعبببۀ روسبببتایی،
ابعادی چون توانمندی اقتصادی و انتمباعی و روانبی،
بیشتر از ابعاد دییر اهمی دارنبد .عوامبل م تلفبی در
فرایند توانمندسازی ددال دارنبد ،کب در ایبن میبان
قابلی ها و ویژگبیهبای زمینب ای افبراد ،دارای نقبا
اهمی داصی اس (شکوری و همکباران.)6-31 :6231 ،
هد از توانمندسازی اقشار م تلب پیشبرف و تعبالی
نامع اس  .این رویکرد برای همۀ نوامف (توسع یافت
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و توسع نیافت ) ن تنها مفید ،بلک مه و ضروری اس و
هزین های انتماعی را پایین میآورد
).(Alkire et al, 2013: 79

در عصر قاضر ،با مطر شدن مفهوم عامل انسبانی در
نرریات توسع  ،یکی از شادصهای مه برای سنجا
توسعۀ هر کشور ،وضعی زنان و سبطح توانمندسبازی
اینقشر اس .توانمندسازی زنان ی فرایند پویا و کمّی
اس ک ب رو های گوناگون اندازهگیری و شر داده
شدهاسب ) .(Mahmud et al, 2012: 610ببا تون ب
رشد و پیشرف فرهنﮓ بشری و ظهور اندیش های نو،
تون ب زنان و نقا آنان در تداوم قیبات بشبری در
عرص های م تل سیاسی ،انتماعی و اقتصادی ب
چش میدورد .اصالقاتی ک در قوانین اساسی و سایر
قوانین مدون سرزمینها صورت گرفت و تجدیدِنرراتی
ک در اصال این قوانین ونود دارد ،قاکی از آغاز ی
تجدید قیات فکری دربارۀ مونودی ب نام زن اس ک
در این رابط دود زنان نیز دارای نقا تعیینکنندهای
هسبببتند ،چراک تون ب زن ،تون ب اصال و تکامل
نامع و توسع اس .از سوی دییر با تونب بب اینکب
برابری ننسیتی و توانمندسبازی زنبان ،بب ویبژه زنبان
روسببتایی ،یکببی از اهببدا توسببع اس ب  ،تون ب ب ب
توانمندسازی زنان روستایی برای دسبتیابی بب توسبعۀ
ضروری ب نرر میرسد .درواقف توانمندسازی زنان یکی
از ابعبباد توسببعۀ پایببدار اسبب (دلببوتی.)622 :6233 ،
ببب منرببور دسببتیابی ببب توانمندسببازی از ابزارهببای
م تلفی استفاده می شود و می توان اقدامات متعبددی
را ب مرقلۀ انرا درآورد.از مواردی ک بر توانمندسازی
تبأثیر مببیگببذارد ،ایجبباد ظرفیب سببازی بببرای زنببان
روستایی اس ،ازنمل آثار مثت افزایا ظرفی سازی
زنان روستایی در توانمندسازی مبی تبوان بب افبزایا
درآمد ،بهتود مصبر  ،بهتبود دارایبی ،بهتبود درآمبد
کشاورزی ،بهتود درآمد غیرکشاورزی ،بهتبود صبنایف
) ،(Kanamaru, 2005: 177ایجبباد اشببتغا مسببتقی
وغیرمستقی (افت اری و همکاران ،)32 :6233 ،گستر
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آموز وپرور  ،توانمندسازی اقشبار م تلب نامعب ،
ایجباد عبدال انتمباعی ،براببری ققبوو اقلیب هبا و
یکپارچیی در کلنامع اشارهکرد).(Isserman,2012 :14
همچنین ظرفی سبازی در نوامبف روسبتایی ازطریب
ایجاد توانمندی در افراد باعت افزایا توانمندسبازی و
کیفی زندگی آنها نیز میشود (Javan Forouzande
(& Motallebi, 2012: 12؛ بنابراین در دنیبای امبروز،
توانمندسببازی زنببان روسببتایی وابسببتیی بیشببتری ب ب
ظرفی سازی ،ب ویژه باالبردن ظرفیب روسبتایی پیبدا
کردهاس و بب عنبوان عباملی مهب در توسبعۀ پایبدار
روستایی قلمداد شدهاس  .در شکل ( )6مد مفهبومی
پژوها براساآ ارتتاطات ظرفیب سبازی و توانمنبدی
زنان روستایی آورده شبدهاسب  .ببرای ایبن امبر ابتبدا
مؤلف های ظرفی سازی و در قالب مؤلفب هبایی چبون،
ارتقای سطح سواد زنبان ،ارتقبای سبطح مهبارتهبای

فنیوقرف ای ،مشارک انتماعی زنان در فعالیب هبای
انتماعی روستا ،تقوی اعتماد انتماعی ب زنان ،تون
ب اشتغا پایدار روستایی ،تزریب منبابف مبالی ،مکبان
توسعۀ فعالی های (اقتصبادی) کشباورزی-دامبداری و
صنایفدستی و توانمندی مالی -اقتصبادی آورده شبد و
از سببویی دییببر بببرای بررسببی توانمندسببازی زنببان،
مؤلف هایی چون توانمندی کسبب یبا افبزایا درآمبد،
توانببایی دریافب و بازپردادب وام ،اسببتقال و قببدرت
پسانداز ،شرک در فعالیب هبای درآمبدزای گروهبی،
شببرک در مجببالس مببذهتی ،توانببایی شببرک در
فعالی های دیری  ،انجام فعالی های گروهی ،عضبوی
در تشببکلهببای انتمبباعی ،شببرک در انت ابببات و
راهپیمایی ،قضور در نهادهبای دولتبی ،دوداتکبایی در
موانه با مشکل ،اقساآ توان بهتود وضف آیندۀ دود
و دانواده ،استقال فکری و اقساآ قدرت آورده شد.

شکل  :3مدل مفهومی پژوه

تهی و ترسی  :نیارندگان6233 ،
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منطقۀ مورد مطالعه
روسببتاهای مببورد مطالع ب در محببدودۀ شهرسببتان
زنجان در استان زنجان قرار دارد .طت سرشماری سا
 ،6232شهرستان زنجان دارای  33،331نفبر نمعیب
روستانشببین ( 32،312دببانوار روسببتایی) اس ب  .ایببن
نمعیبب روسببتایی در  313روسببتای دارای سببکن
اسببتقرار یافتب انببد .از کببل نمعیب روستانشببین ایببن
شهرسبببتان ( )33،331تعبببداد  33،313نفبببر مبببرد و
 32،223زن هستند .شهرستان زنجان دارای س ب ا

مرکزی ،زنجانرود و قرهپشبتلو اسب کب  1دهسبتان
بنبباب ،بوغداکنببدی ،تهبب  ،زنجببانرود ببباال ،قلتببوو و
معجزات در ب ا مرکبزی 3 ،دهسبتان چایپباره بباال،
چایپاره پایین ،زنجانرود پایین و غنیبییلبو در ب با
زنجببانرود و  2دهسببتان سببهرین ،قببرهپشببتلو ببباال و
قرهپشتلو پایین در ب با قبرهپشبتلو قبرار گرفتب انبد.
نامعۀ آماری زنان روستاهای شهرستان زنجان هسبتند
(شکل .)3

شکل  :2نقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

تهی و ترسی  :نیارندگان6233 ،

روششناسی تحقیق
تحقی قاضر ازنرر هد  ،کاربردی و رو انجام آن
توصیفی -تحلیلی اس  .مطالعات نرری ای ببا اسبتفاده
از رو اسببنادی ،دادههببای میببدانی نیببز از طریبب
پرسانام با طی لیکرت و مصاقت با زنان روسبتایی
نمببفآوری گردیببد .نامعبب آمبباری ،زنببان روسببتایی
شهرسببتان زنجببان مببیباشببد ( 236 .)N=32223زن
روسببتایی بببا اسببتفاده از فرمببو کببوکران و ب ب رو

نمون گیری سهمی ای ب عنوان نمونب انت باب شبد .از
بین  331روستای منطقۀ مورد مطالع  23درصبد ایبن
روستاها برای بررسی و ب عنوان روستاهای نمون درنرر
گرفت شبد .همچنبین تعبداد نمونبۀ هبر دهسبتان ببا
استفاده از فرمو قج نمون و ب صبورت زیبر تعیبین
شد ندو (.)3
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جدول  :2ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونه روستاهای شهرستان زنجان

تعداد روستا
دهستان
ب ا
3
چایپاره باال
63
چایپاره پایین
زنجانرود
23
زنجان رود پایین
20
غنیبییلو
60
سهرین
قره پشتلو
22
قره پشتلو باال
63
قره پشتلو پایین
26
بناب
63
بوغداکندی
3
ته
مرکزی
32
زنجان رود باال
60
قلتوو
33
معجزات
313
62
مجمو
مأدذ :مرکز آمار ،6232 ،یافت های تحقی 6233 ،

برای پاس یویی ب سؤاالت تحقی و تجزیب وتحلیبل
دادههببا از رو هببای آمبباری (توصببیفی و اسببتنتاطی)
اسببتفاده شببد .سببطو و مقیبباآ دادههببا ترتیتببی و
فاصل ای و بردی نیز دارای مقیاآ اسمی بوده .توزیبف
متغیرهبا هب نرمبا بببودهاسب  .بب منرببور بررسببی و
شناسایی مه ترین شادصهبای ظرفیب روسبتایی از
آزمون رتت ای ه انتاشتیی نامحدود اکتشبافی( 6رو
نوهانسن )3در نرمافزار  Eviewsنس ۀ  3استفاده شبد.
ب منرور بررسی میزان شادصهای توانمندسبازی زنبان
روستایی شهرستان زنجبان از آزمبون  tتب نمونب ای و
نرمافزار  Spssنس ۀ  33استفاده شبد .همچنبین ببرای
بررسببی مهبب تببرین و اثرگببذارترین شببادصهببای
ظرفی سازی بر توانمندسازی زنان در مناط روستایی
شهرستان زنجبان ،از مبد سبازی معبادالت سبادتاری
) (SEMو بببا اسببتفاده از نببرمافببزار  Amosاقببدام شببد.
دراینراستا از مد عاملی مرتتۀ دوم ک دبود نبوعی از
مد های معبادالت سبادتاری هسبتند ،اسبتفاده شبد.
)1-Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
2- Johansen

دانوار
6363
6031
3166
3023
6333
6223
322
3333
3333
366
3326
6313
2663
32312

نمعی
3022
2333
3233
1133
1233
2633
3233
63631
3622
3233
62233
2220
60632
33331

زن
6322
6332
3663
2221
2623
3222
6663
1332
2222
6326
3033
6363
3323
32223

تعداد نمون
63
61
21
33
33
33
60
10
26
66
13
63
32
236

روایی پرسانام با استفاده از روایی محتوا سبنجیده و
مورد تأیید قرار گرف ک توس افبرادی مت صبص در
موضو مورد مطالع تعیین شد .برای سنجا پایبایی،
از  22پرسانام نمونۀ پبیاآزمبون گرفتب و میبزان
ضریب اعتماد ببا رو آلفبای کرونتبا محاسبت شبد.
روایی کل  0/32بود ک باالتر از  0/30اس و میتبوان
گف ک مقیاآ از پایایی قابلِقتبولی بردبوردار اسب .
ندو (.)2
جدول  :1میزان آلفای محاسبهشده برای هریک از متغیرهای تحقیق

متغیر

تعداد گوی

میزان آلفای کرونتا

ظرفی سازی

33

0/33

توانمندسازی زنان

33

0/33

22
پایایی کل
مأدذ :یافت های تحقی 6233 ،

0/32

همچنین بررسی سنجا ظرفیب هبای روسبتایی و
درراسببتای توانمندسببازی زنببان روسببتایی شهرسببتان
زنجان ابعاد ،شادصها و گوی های نبدو ( )3آورده و
مورد بررسی قرار گرف .
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جدول  :1متغیر ،ابعاد و شاخصهای پژوه
متغیر

ابعاد

شادص
ارتقای سطح سواد زنان

انتماعی

ارتقای سطح مهارتهای فنی و
قرف ای
مشارک انتماعی زنان در
فعالی های انتماعی روستا
تقوی اعتماد انتماعی ب زنان
روستایی
تون ب اشتغا پایدار روستایی

ظرفی سازی

اقتصادی

تزری منابف مالی ب روستاییان و
زنان
مکان توسعۀ فعالی های
(اقتصادی) کشاورزی -دامداری و
صنایی دستی
توانمندی مالی -اقتصادی
استفاده از منابف طتیعی و محیطی

کالتدی-
محیطی

تأمین نیازها بدون ت ریب
محی ِزیس
سرزندگی محی روستایی

سادتاری-
نهادی

اقتصادی
توانمندسازی زنان
انتماعی

قمای نهادهای دولتی از زنان
روستایی
ایجاد بسترهای ظرفی سازی از
سوی نهادهای دولتی
کسب یا افزایا درآمد
توانایی دریاف و بازپرداد وام
استقال و قدرت پساندازکردن
شرک در فعالی های درآمدزای
گروهی
شرک در مجالس مذهتی
توانایی شرک در فعالی های
دیری مانند کم ب سالمندان
همکاری با همساییان و انجام
فعالی های گروهی

گوی
دسترسی ب امکانات آموزشی ،شرک در کالآهای آموزشی ،میزان سطح آموز  ،تعداد
افراد باسواد ،کیفی آموز وپرور  ،فضاهای آموزشی برای زنان روستا
ارتقای سطح مهارتهای انتماعی ،سطح مهارتهای فنیوقرف ای
مشارک و همکاری زنان در فعالی های عمرانی روستا ،نیر
زنان و مشارک آنها در روستا

مثت دییران نست ب

میزان اعتماد انتماعی ب زنان روستایی ،سطح انسجام انتماعی در میان زنان روستایی
تال درنه افزایا سطح اشتغا زنان روستایی ،ونود زمین های کسبوکار و دود
اشتغالی برای زنان روستایی ،ونود زمین هایی برای پایداری اشتغا زنان در روستا
میزان تزری منابف مالی در زمینۀ توانمندی زنان روستایی ،سهول دسترسی ب وامهای
بانکی برای زنان روستایی ،میان اعتتارات درد برای زنان روستایی
ونود و توسعۀ مکانهایی برای توسعۀ فعالی های تولیدی زنان ،توسعۀ مکانهایی برای
توسعۀ فعالی های دامداری و پرور ماکیان زنان ،توسعۀ مکانهایی برای توسعۀ صنایف
دستی زنان روستا ،دسترسی زنان روستایی ب امکانات برای توسعۀ فعالی های اقتصادی
ونود زمین هایی برای افزایا دودکفایی مالی زنان روستایی ،میزان توانایی مالی و
اقتصادی زنان روستایی
استفادۀ زنان از منابف طتیعی ،توانایی زنان برای استفاده از منابف محیطی روستا ،ونود
منابف محیطی و طتیعی در روستا
ایجاد امکانات مناسب برای رفف نیازهای زنان روستایی بدون ت ریب محی  ،ونود
امکاناتی رفف نیازهای زنان بدون ت ریب محی ِزیس روستایی
انرای طر هایی در روستا و افزایا سرزندگی و نشاط زنان در محی روستا ،اقداث
مساکن با کیفی در روستاها
قمای نهادهای دولتی از زنان روستایی ،ایجاد بسترهای نهادی برای فعالی بیشتر زنان
روستایی ،قمای نهادی درراستای آموز زنان برای توانمندسازی
قمای مالی دول از زنان روستایی ،عضوی زنان در سازمانهای دولتی و غیردولتی،
ددال دادن زنان توس دول در امور روستا
میزان درآمد و کنتر بر استفاده از درآمد ،رضای از درآمد
توانایی دریاف وام ،توانایی بازپرداد وام ،توانایی دسترسی ب اعتتار
استقال و قدرت پساندازکردن ،استقال و دودم تاری در تولید ،درید ،فرو و انتقا
دارایی دود ،داشتن استقال مالی مالکی ش صی (اراضی ،وسایل قملونقل ،عوامل
تولید ،انوا دام و...
شرک در فعالی های درآمدزا ،عضوی در بنیاههای اقتصادی ،عضوی در تعاونیها
میزان شرک در مجالس مذهتی ،آزادی شرک در مجالس مذهتی
برنام های عمومی روستا و ،...توانایی شرک در فعالی های دیری مانند کم ب
سالمندان ،فقرا ،بیماران
شرک در مجالس عزاداری (مراس تدفین و ترقی و ،)...همکاری با همساییان و
دوستان برای انجام فعالی های گروهی ،عضوی در تشکلها و سازمانهای سیاسی
(اقزاب سیاسی و)...
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ادامۀ جدول 1
متغیر

ابعاد

سیاسی

روانشنادتی

شادص

گوی

شرک در انت ابات

شرک در انت ابات مجلس ،شرک در انت ابات ریاس نمهوری ،شرک در انت ابات
شورای روستایی و)...

شرک در راهپیمایی

شرک در مراس راهپیمایی ،شرک در گردهماییهای سیاسی

قضور در نهادهای دولتی

قضور در نهادهای دولتی ،اشتغا دولتی

دوداتکایی در موانه با مشکل

میزان دوداتکایی در موانه با مسائل و مشکالت زندگی

اقساآ توان بهتود وضف آیندۀ
دود و دانواده

اقساآ توان بهتود وضف آیندۀ دود و دانواده ،داشتن استقال مالی و عدم وابستیی
مالی ب دانواده و یا همسر

استقال فکری

داشتن استقال فکری در انجام کارها و فعالی ها

اقساآ قدرت

عزتنفس دود ،میزان دوداثرب شی
ِ
میزان

مأدذ :عینالی6233 ،؛پورطاهری و همکاران6233 ،؛ فراهانی و قانیقسینی6233 ،؛ بذرافشان و طوالبینژاد6232 ،؛ طالشی و همکاران6233 ،؛
;Bayeh, 2016; Malapit and Quisumbing, 2015; Bushra,2015

یافتههای تحقیق
یافت های توصبیفی مرببوطبب ویژگبیهبای فبردی و
قرف ای پاس یویان نشبان داد کب بیشبترین فراوانبی
گببروه سببنی ،بببین  20تببا  30سببا بببا  23/1درصببد
بودهاس ؛ ازنرر ننسی  ،ببا تونب بب اینکب نامعبۀ

آماری ،زنان روستایی بوده 600 ،درصد نمونۀ آماری را
زنان تشکیل داده .ازنرر تحصبیالت بیشبترین فراوانبی
مربوطب تحصیالت دیبپل ببا  23/3درصبد ببوده کب
 33/2درصد این تعداد دان دار بودهانبد .از تعبداد 236
نمونۀ آماری  33/3درصد متأهل بودهاند (ندو .)2

جدول  :5توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف

مش صات پاسخدهنده

بیشترین پاس یو

تعداد درصد

سن

بین  20تا  30سا

633

23/1

تحصیالت

دیپل

622

23/3

زن

236

600

متاهل

223

33/3

دان دار

236

33/2

ننسی
تأهل
شغل اصلی
مأدذ :یافت های تحقی 6233 ،
بررسی شاخصهای ظرفیت روستاهای منطقۀ مورد مطالعه

ب منرور بررسی و شناسایی مه ترین شبادصهبای
ظرفیبب روسببتایی از آزمببون رتتبب ای هبب انتاشببتیی
نامحببدود اکتشببافی (رو نوهانسببن) در نببرمافببزار
 Eviewsنس ۀ  3استفاده شبد .ببا اسبتفاده از مقبادیر
عببددی ایببن آزمببون نمودارهببای گرافیکببی مربببوطب ب
شادصهای هری از ظرفی های روستایی (اقتصادی،
انتماعی ،نهادی و محیطی-کالتدی) ترسی و نمبایا

دادهشببد .دربببارۀ شناسببایی مه ب تببرین شببادصهببای
ظرفی سازی برای زنان روستایی در شهرستان زنجبان
میتوان گف ک از بین چهارده شادص درنرر گرفتب
شده برای ظرفی سازی زنبان روسبتایی در شهرسبتان
زنجان در نرر گرفت شبد .شبادص تونب بب اشبتغا
پایدار زنان روستایی در اولوی او قبرار گرفتب و الزم
اس ک ب اشتغا پایدار زنان روستایی  0/333تونب
ویژهای شود .شادص ارتقای سطح سواد زنان روستایی
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(آموز ) با مقدار ویژه  ،0/363شادص افزایا توانایی
اسببتفاده از منببابف طتیعببی  ،0/613شببادص ایجبباد
بسببترهای ظرفیبب سببازی از سببوی دولبب  0/622و
شادص تزری منابف مالی برای زنان روستایی با مقبدار

عددی  0/633ب ترتیب در اولوی هبای دوم تبا پبنج
قرار گرفت اند .میبزان و مقبدار ویبژۀ عبددی و اولویب
سایر شادصها در ندو ( )1آورده شدهاس .

جدول  :6مهمترین شاخصهای ظرفیتسازی زنان روستایی شهرستان زنجان

ابعاد ظرفی سازی

انتماعی

اقتصادی

محیطی

سادتاری-نهادی

شادص

نماد

ارتقای سطح سواد زنان روستایی (آموز )

Q1

ارتقای سطح مهارتهای فنیوقرف ای

Q2

مقادیر ویژه
**

0/363

**

0/630

*

آماره
363/261
613/303

معنیداری
0/000
0/000

رتت
3
3

مشارک زنان در فعالی های انتماعی روستا

Q3

0/602

31/331

0/003

60

تقوی اعتماد انتماعی زنان روستایی

Q4

*0/031

13/133

0/002

62

تون ب اشتغا پایدار

Q5

تزری منابف مالی برای زنان روستایی

Q6

**

0/333

**

0/633

**

223/261
613/303

0/000
0/000

6
2

توسعۀ فعالی های اقتصادی

Q7

0/663

31/331

0/006

3

توانمندی مالی-اقتصادی

Q8

*0/033

33/133

0/002

63

تأمین نیازها بدون ت ریب محی ِزیس

Q9

افزایا توانایی استفاده از منابف طتیعی

Q10

سر زندگی محی زنان روستایی

Q11

قمای نهادهای دولتی از زنان روستایی

Q12

تقوی مشارک زنان در طر ها

Q13

ایجاد بسترهای ظرفی سازی از سوی دول

Q14

**

0/630

**

0/613

*

0/036

**

0/633

*

0/606

**

0/622

636/160
323/303
32/332
633/630
33/322
623/630

0/000
0/000
0/003
0/000
0/001
0/000

3
2
63
1
66
3

آزمون اکتشافی تحلیلی  63آیت ه نمعی ) (Sدر سطح 0/006
* نشاندهندۀ رد فرضیۀ صفر در سطح 0/002
** معنیداری آزمون م کوین-هاگ-میشل ()6333
مأدذ :یافت های تحقی 6233 ،

در شکل ( ،)2براساآ مقادیر ویژۀ آزمون مورد نرر،
مه ترین شادصهای ظرفی سازی زنبان روسبتایی در
شهرستان زنجان ک شامل چهادره شادص ببود ،آورده
شد ک براساآ معنیداری آزمون مب کبوین-هباگ-
میشل ( )6333دو شادص ارتقبای سبطح سبواد زنبان
روستایی (آموز ) و ارتقای سطح مهارتهبای فنبی و
قرف ای مربوط ب بُُعد انتمباعی ظرفیب سبازی ،سب
شادص تون ب اشتغا پایدار زنان روسبتایی ،تزریب

منابف مالی برای زنان روستایی و توسبعۀ فعالیب هبای
اقتصببادی زنببان روس بتایی مربببوطب ب بُُعببد اقتصببادی
ظرفی سازی ،دو شادص تأمین نیازها ببدون ت ریبب
محی ِزیس و افزایا توانایی استفاده از منابف طتیعی
مربوطبب بُعبد ظرفیب محیطبی و نهایتباً دو شبادص
قمای ب نهادهببای دولتببی از زنببان روسببتایی و ایجبباد
بسترهای ظرفیب سبازی از سبوی دولب ببرای زنبان
روستایی مربوط ب بُعد سادتاری و نهادی بودهاس .
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0.30
0.274

0.25

0.211

0.20
Data

0.164

0.15

0.135
0.127

0.122

0.12

0.12

0.114
0.103

0.101

0.098

0.10
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تهی و ترسی  :یافت های تحقی 6233 ،

بررسی ابعاد کلی ظرفی سبازی زنبان روسبتایی ببا
تون ب یافت هبای نبدو ( )3نشبان داد کب از ببین
چهار بُُعبد (انتمباعی ،اقتصبادی ،محیطبی-کالتبدی و
سببادتاری-نهببادی) ظرفی ب سببازی ،مه ب تببرین بُُعببد
ظرفی سازی زنان روستایی مربوطب بُُعد ظرفی سازی
اقتصادی با مقبدار ویبژۀ  0/612ببوده و ببرای افبزایا
ظرفی زنان در مناط روستایی زنجان اهمیب تونب
ب بُُعد اقتصادی بیشتر از سایر ابعاد بودهاسب  .در ایبن
زمین میتوان گف با تونب بب اینکب منطقبۀ مبورد
مطالع ازنرر تعداد زنان روسبتایی در سبطح مناسبتی
اس  ،ولی تون چندانی ب اشتغا پایدار ،تزری منابف
مببالی بببرای زنببان ،توسببعۀ فعالی ب هببای اقتصببادی و
توانمندی مالی-اقتصادی نشدهاس  .بُُعد ظرفی سبازی
انتماعی با ضریب  0/622دومین بُُعد اثرگبذار و مهب
در افزایا ظرفی زنان منطقب اسب و الزم اسب در
این زمین سازمانها و ارگبانهبای مبرتت ببا توسبعۀ
روستایی و ب ویژه برای زنان روستایی ب شادصهبایی
چون ارتقای سطح سواد زنان (آموز ) ،ارتقبای سبطح
مهارتهای فنی و قرف ای برای زنبان ،مشبارک زنبان
در فعالی هبای انتمباعی روسبتا و تقویب و افبزایا

اعتماد انتماعی در بین زنان روستایی در ایبن منطقب
تون ب ویببژهای داشببت باشببند .سببومین بُُعببد مه ب از
ظرفی سازی برای زنبان مرببوط بب ُبُعبد سبادتاری-
نهببادی بببا مقببدار ویببژۀ  0/636اس ب  .در ایببن زمین ب
میتوان گف ک برای افبزایا ظرفیب در ببین زنبان
تون ب این بُُعد و در قالب شادصهای چون قمایب
نهادهای دولتی از زنان روستایی ،تقوی مشارک زنان
در طر ها و برنامب هبای روسبتایی و ایجباد بسبترهای
ظرفی سازی از سوی دول بایبد قمایب هبای الزم از
زنان روستایی در این شهرستان انجام گیرد .نهایتاً ُبُعبد
ظرفی محیطی با ضریب  0/663در اولوی آدبر قبرار
گرفت اس  .در این زمین الزم اسب کب زمینب هبای
مناستی دربارۀ شادصهای تأمین نیازها بدون ت ریبب
محی ِزیس  ،افزایا توانایی استفاده از منابف طتیعبی
و سرزندگی محی زنان روستایی درنرر گرفتب شبود.
ب صورتکلی میتوان گف ک مه ترین و اثرگذارترین
بُُعد بر افزایا ظرفیب زنبان روسبتایی در شهرسبتان
زنجان مربوط ب بُُعد اقتصادی بودهاس  .سبایر ابعباد و
اولوی ها در ندو زیر آورده شدهاس .
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جدول  :0سنج

شاخصهای ظرفیتسازی زنان روستایی

بُعد

مقادیر ویژه

آماره

معنیداری

رتت

**انتماعی

0/622

330/123

0/000

3

**اقتصادی

0/612

333/333

0/000

6

*محیطی -کالتدی

0/663

361/121

0/002

3

*سادتاری -نهادی

0/636

326/630

0/003

2

آزمون اکتشافی تحلیلی  3آیت ه نمعی ) (Sدر سطح 0/006
* نشاندهندۀ رد فرضیۀ صفر درسطح 0/002
** معنیداری آزمون م کوین -هاگ -میشل ()6333
مأدذ :یافت های تحقی 6233 ،

بُُعد در افزایا ظرفیب زنبان روسبتایی در شهرسبتان
زنجان اس و بُعد محیطی ک اثرتبرین ُبُعبد در زمینبۀ
افزایا ظرفی سازی برای زنبان روسبتایی در منطقبۀ
مورد مطالع بودهاس .

در شکل ( )3نیز با تون ب مقادیر ویبژه ،مهب تبرین
ابعاد ظرفی زنان روستایی در شهرستان زنجبان آورده
شدهاس  .با تون ب نتای این شکل و ضرایب هرکدام
از این ابعاد میتوان گف ک بُُعد اقتصبادی مهب تبرین
0.163

0.16

0.15

Data

0.14
0.133

0.13

0.121

0.12
0.118

ساختاری -نهادی

محیطی -کالبدی

شکل  :1مهم ترین ابعاد اثرگذار بر افزای

اقتصادی

اجتماعی

ظرفیت زنان روستایی در شهرستان زنجان

تهی و ترسی  :یافت های تحقی 6233 ،

بررسی سطح توانمندی زنان روستایی
ب منرور بررسی میزان توانمندسازی زنان روستایی
شهرستان زنجبان ،ابتبدا ابعباد توانمندسبازی و میبزان
توانمندسازی هریب از ابعباد ببا اسبتفاده از آزمبون t
ت نمون ای سبنجیده شبده و در ادامب ببا اسبتفاده از

فراوانببی و درصببد میببانیین و درصببد توانمنببدی زنببان
روستایی در منطقۀ مورد مطالع سنجیده شد .تحلیبل
و تفبباوت میببانیین عببددی ابعبباد توانمندسببازی زنببان
روستایی در شهرستان زنجان با تون ب نتای آزمون t
ت نمون ای نشان داد ک میانیین دو بُُعد توانمندسازی
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انتماعی با میبانیین ( )2/02و توانمنبدی سیاسبی ببا
میانیین ( )2/21باالتر از مطلوبیب عبددی  2ارزیبابی
شدهاس  .با اقتسباب دامنبۀ طیفبی کب ببین  6تبا 2
براساآ طی لیکرت در نوسان اس این تفاوت ببرای
این دو بُُعد کمتر از سطح  0/06اسب ؛ بب صبورتیکب
میتوان گف توانمنبدی انتمباعی زنبان روسبتایی در
شهرستان زنجبان در سبطح متوسبطی ببوده و میبزان
توانمندی سیاسی در سطح مطلوبی ارزیابی شده اسب .
با این قا بُُعد توانمندی اقتصادی با میبانیین  3/23و
توانمنببدی روانشببنادتی بببا میببانیین  3/12کمتببر از
مطلوبی عددی  2ارزیابی شدهاس کب نشباندهنبدۀ
پایینبودن میزان توانمندی زنان در زمینۀ این دو بُُعبد
بودهاس  .ب صورتکلی بررسیهبا نشبان داد ببا اینکب
زنان روستایی در شهرستان زنجان در قبدود نیمبی از
نمعی مناط روستایی را دربرگرفت اند ،ولی همبواره

ب عنبوان قشبر آسبیبپبذیر نامعب مطبر ببودهانبد.
ب طوریک آن هبا توانبایی کسبب یبا افبزایا درآمبد،
توانببایی دریافب و بازپردادب وام ،اسببتقال و قببدرت
پبسانبدازکردن و شبرک در فعالیب هبای درآمببدزای
گروهی کب بتوانبد بب توانمندسبازی اقتصبادی آنهبا
کم کند را ندارند .همبین امبر نیبز باعبت شبده کب
معیش  ،ققوو و وضبعی اقتصبادی آنهبا نسبت بب
مردان در سطح پایینی قبرار گیبرد و ازنربر اقتصبادی
وابست ب دانواده و یا همسبر دبود باشبند .تونب بب
توانمندسببازی اقتصببادی و رفببف موانببف و عوامببل آن
میتواند ضمن افزایا توانایی اقتصادی زنان روستایی،
آنها را در امور معیشتی دانواده فعا تر کرده و ضبمن
کم ب اقتصاد دانوار باعبت افبزایا اسبتقال مبالی
آنها نیز شود (ندو .)3

جدول  :8ابعاد توانمندسازی زنان روستایی

مطلوبی عددی مورد آزمون=2
توانمندسازی میانیین

آمارۀ t

تفاوت
معناداری
میانیین

فاصلۀ اطمینان  32درصد
قدپایین

قدباال

اقتصادی

3/23

0/333

0/002

0/160

0/06

0/63

انتماعی

2/02

2/313

0/006

0/326

0/03

0/63

سیاسی

2/21

3/311

0/000

0/330

0/02

0/33

0/162

0/002

0/023

0/02

0/33

روانشنادتی 3/12
مأدذ :یافت های تحقی 6233 ،

در زمینۀ سنجا توانمندی زنبان منطقب مبیتبوان
گف ک توانمندی زنبان در ایبن منطقب پبایین ببوده و
زنببان روسببتایی از توانمندسببازی چنببدانی بردببوردار
نتودهاند .ازنرر توانمندسبازی اقتصبادی و روانشبنادتی
در سطح بسیار پایینی ببوده ،ولبی ازنربر توانمندسبازی
انتماعی و ب دصبوص توانمنبدی سیاسبی در وضبعی
بالنسببت بهتببری بردببوردار بببودهانببد .بررسببی فراوانببی
توانمندی کل زنبان روسبتایی نشبان مبیدهبد کب 63
درصد افراد مورد بررسی دارای توانمنبدی بباال3 ،درصبد

دارای توانمندی متوسب و در قبدود  22درصبد دارای
توانمندی پایینی بودهاند .ببا تونب بب ایبن فراوانبیهبا
میتوان گف ک زنان روسبتایی منطقبۀ مبورد مطالعب
توانمنببدی چنببدانی بببرای ادارۀ زنببدگی و شببرک در
فعالی های روزمرۀ زنبدگی را نداشبت انبد .شباید بتبوان
گفبب کبب یکببی از مهبب تببرین راهکارهببای افببزایا
توانمندسازی زنان شهرستان زنجبان تونب بب ظرفیب
زنان درنه افزایا توانمندسازی آنان اس (شکل .)2
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شکل  .5توزیع پاسخگویان برحسب شاخص توانمندی کل

تهی و ترسی  :یافت های تحقی 6233 ،

بررسی ارتباط ظرفیت سازی و توانمندسازی زنان
روستایی
بببرای بررسببی ارتتبباط و اثرگببذارترین شببادصهببای
ظرفی سازی بر توانمندسازی زنان در مناط روستایی
شهرستان زنجبان از مبد سبازی معبادالت سبادتاری
) (SEMو با استفاده از نرمافزار  Amosاقدام شد .ببرای
ایببن منرببور ابتببدا مببد مفهببومی پببژوها برمتنببای
شببادصهببا و ابعبباد ظرفیب سببازی و توانمنببدی زنببان
روستایی تشکیل شد .دراینراستا از مد عاملی مرتتبۀ
دوم ک دود نبوعی از مبد هبای معبادالت سبادتاری
هستند استفاده شد .در ایبن مبد  ،مبد پبیافبرض
برای سنجا معنی داری بارهای عباملی شبادصهبای
براز و اعتتار مد اس .
این آزمون از اِعما آزمون کایاسکوئر )(Chi-square
بر مجموعب دادههبای فعلبی توسب مبد سبادتاری
ب دسب مبیآیبد .اگبر سبطح معنبیداری ایبن مبد
(پیافرض) برابر یا کمتر از  0/02باشد ،درونی مد
معنیدار اس و مد عاملی قابلِقتبو اسب  .قبداقل
ب دس آمدۀ مد در ندو ( )3آورده شد ک با تونب
ب مقبدار کبای دو ) (Chi- square= 65.032و سبطح
معنبیداری ) ،(Probability level =0 .003مبیتبوان

گف ک مد از اعتتار و معناداری قابلِقتولی بردوردار
اس و مد ظرفیب سبازی روسبتایی و توانمندسبازی
زنان روستایی دارای براز مناستی اس کب نشبان از
اعتتار مناسب مد دارد.
جدول  :9نتیجۀ مدل پی

فرض ظرفیتسازی و توانمندسازی

(حداقل بهدستآمده)
کایاسکوئر
12/023

درنۀ آزادی

معنیداری

33

0/002

مأدذ :یافت های تحقی 6233 ،

در مرقلۀ مد سبازی معبادالت سبادتاری از هبر دو
متغیر ظرفی سازی و توانمندسازی زنان ببرای تتیبین
ارتتاط ظرفی سازی ببا توانمندسبازی زنبان روسبتایی
استفاده شد .برای ترسی این مد  ،مد سبادتاری ببا
همۀ متغیرهای پنهان ،مشاهده شبده و دطبا تشبکیل
میشود .نتای مد استاندار ظرفی سبازی روسبتایی و
توانمندسببازی زنببان (شببکل  )1نشببان مببیدهببد ک ب
ظرفیبب سببازی اثببر مثتتببی بببا ضببریب  0/22بببر
توانمندسازی زنان روستایی در شهرستان زنجبان دارد.
در بین عوامل پنهان ظرفیب سبازی روسبتایی ،عامبل
اقتصببادی و شببادصهببای آن بیشببترین نقببا را ایفببا
کردهاند.
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شکل  : 6مدل ساختاری ظرفیتسازی در ارتباط با توانمندسازی زنان روستایی

تهی و ترسی  :یافت های تحقی 6233 ،

در ندو ( )60مقادیر غیراستاندارد ،دطای معیبار،
نسببت بحرانببی و سببطح تحبب ِپوشببا ) (pمببد

زنان روستایی ه عامبل سیاسبی بیشبترین اثبر را ببر
متغیر پنهان توانمندسازی زنان روستایی داشت اسب ؛

ظرفی ب سببازی و توانمندسببازی زنببان روسببتایی آورده

بنابراین میتوانگف

شدهاس  .نتای ندو فوو قاکی از آن اس ک همبۀ

و معنیداری بر متغیر توانمندسازی زنان در روستاهای

پارامترهای المدا دارای تفاوت معنیداری با مقدار صفر

شهرستان زنجان داشبت اسب  .از ببین شبادصهبای

هستند .همچنین مقدار برآوردشدۀ هری

از عامبلهبا

با یکدییر متفاوت اس  .مقدار  pدر همبۀ روابب فبوو
کمتر از  0/02اس

کب نشبان مبیدهبد همبۀ روابب

رگرسیونی مد مورد قمایب

دادههبای تجرببی قبرار

ک متغیر ظرفی سازی اثر مثت

اقتصادی تون ب اشتغا پایدار زنان روستایی و تزری
منابف مالی برای زنان روسبتایی بیشبترین نقبا را در
توانمندسازی اقتصادی ایفا کردهاس  .در زمینۀ اثبرات
عوامل پنهان ظرفی سازی روسبتایی ببا توانمندسبازی

گرفت اند .یافت ها قاکی از آن اس کب ارتتباط مثتب

بیشترین اثر مربوط بب ُبُعبد اقتصبادی و کمتبرین اثبر

بین ظرفی سازی و توانمندسازی زنان روستایی ونبود

مربوط ب بُُعد محیطی بوده و این بُُعد کمترین اثر را در

دارد و این ارتتاط ب لحاظ آماری نیبز معنبیدار اسب

توانمندی زنان روستایی در شهرسبتان زنجبان داشبت

) .(Sing=0.003در اینمد بیشترین اثر ظرفی سازی

اس  .با این قا با تون ب استفاده از ظرفی منباط

بر توانمندسازی زنان روستایی مربوطبب شبادصهبای

روستایی در شهرستان زنجان مبیتبوان توانمندسبازی

اقتصادی ظرفی سازی اسب  .در زمینبۀ توانمندسبازی

زنان روستایی را افزایا داد .ازنمل آثار مثت افزایا

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،بهار  ،9911سال هجدهم ،شماره 85

330

ظرفیبب سبببازی زنبببان روسبببتایی در توانمندسبببازی

زنان روستایی ،ایجاد عدال انتماعی ،براببری ققبوو

دانوارهای روستایی را می توان ب افزایا درآمد ،بهتود

اقلی ها و یکپارچیی در کل نامع و ب ویژه در نواقی

مصر  ،بهتود دارایی ،بهتود درآمبد کشباورزی ،بهتبود

روستایی اشاره کرد .همچنین ظرفی سازی در نوامبف

درآمد غیرکشباورزی ،بهتبود صبنایف روسبتایی ،ایجباد

روسببتایی ازطری ب ایجبباد توانمنببدی در افببراد باعببت

اشبتغا مسبتقی و غیرمسبتقی  ،گسبتر
پرور  ،توانمندسازی اقشبار م تلب

آمبوز

و

افزایا کیفی زندگی آنها نیز میشود.
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Estimate
2.215

P
.003

C.R.
7.534

S.E.
.028

ظرفی سازی

<---

توانمندسازی زنان

***

9.136

.087

2.898

ظرفی سازی

<---

انتماعی

***

13.276

.074

3.995

ظرفی سازی

<---

اقتصادی

***

7.421

.099

.863

ظرفی سازی

<---

محیطی

1.000

ظرفی سازی

<---

نهادی

***

8.853

.113

1.103

نهادی

<---

Q14

***

7.457

.128

.966

نهادی

<---

Q13

1.000

نهادی

<---

Q12

.026

5.461

.293

.645

محیطی

<---

Q11

***

9.467

.242

1.239

محیطی

<---

Q10

.003

1.193

.072

.989

محیطی

<---

Q9

.001

9.998

.101

.999

اقتصادی

<---

Q8

1.000

اقتصادی

<---

Q7

***

10.598

.98

1.037

اقتصادی

<---

Q6

***

12.497

.026

1.543

اقتصادی

<---

Q5

.002

9.587

.037

.883

انتماعی

<---

Q4

.001

8.232

.043

.884

انتماعی

<---

Q3

1.000

انتماعی

<---

Q2

***

8.957

.113

1.003

انتماعی

<---

Q1

***

9.258

.099

.915

توانمندسازی

<---

اقتصادی

1.000

توانمندسازی

<---

انتماعی

***

9.598

.98

1.027

توانمندسازی

<---

سیاسی

.045

6.795

.103

.863

توانمندسازی

<---

روانشنادتی
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روستایی و ایجاد بسترهای ظرفی سازی از سوی دول

نتیجه
در قا قاضر یکی از عمدهتبرین مشبکالت زنبان در

مربوطب ُبُعبد ظرفیب سبادتاری -نهبادی در منباط

کشور و ب دصوص زنبان روسبتایی شهرسبتان زنجبان،

روستایی شهرستان زنجان بودهاس ؛ بنابراین میتبوان

مسئلۀ توانمندسازی زنان روستایی و چیونیی افبزایا

گف

روسبتایی در

توانمندسببازی آنببان و افببزایا نقببا زنببان در توسببعۀ

شهرستان زنجان مربوط ب این هشب شبادص اسب .

نببواقی روسببتایی اسبب  .ظرفیبب سببازی در منبباط

بررسببی نتببای اهمیبب ابعبباد چهارگانبب (انتمبباعی،

روستایی ب منرور توانمندسبازی زنبان و برنامب ریبزی

اقتصببادی ،محیطببی -کالتببدی و سببادتاری -نهببادی)

بببرای افببزایا ظرفیبب سببازی در منبباط روسببتایی

ظرفی سازی برای زنان روستایی شهرستان نشبان داد

مورد تون قبرار

ک ب ترتیب مه ترین ابعاد ظرفیب سبازی ببرای زنبان

گیببرد .در شهرسببتان زنجببان بببا اینکب زنببان نیمببی از

روسببتایی در منطقببۀ مببورد مطالعبب مربببوطببب بُُعببد

درنه
نمعی

توانمندسازی زنان الزم اس

را تشکیل داده ،ولی بب دلیبل ببیتبونهی بب

ک مه ترین شادصهبای ظرفیب

ظرفی سازی اقتصادی ،ظرفی سبازی انتمباعیُ ،بُعبد

نقشی ک آنها میتوانند در فرایند تولید و درآمبدزایی

سادتاری-نهادی و ُبُعبد ظرفیب محیطبی ببودهاسب .

دانواده و توسعۀ روستایی داشت باشند ،مورد بیمهری

نتای ارزیابی میزان توانمندسازی زنان روستایی قباکی

ببرای افبزایا توانمنبدی آنبان

از آن اسبب کبب اغلببب شببادصهببای بررسببیشببده

میتواند زمین ساز توسعۀ روستایی در این منطق شود؛

توانمندسازی زنان روستایی در منطقۀ مورد مطالعب در

بنابراین با تون ب اهمی این موضو  ،در این مطالعب

وضببعی نامناسببتی قببرار دارنببد .بررسببی وضببعی

نیز ب بررسی ارتتاط ظرفی سازی در مناط روستایی

شادصهای توانمندسبازی زنبان روسبتایی شهرسبتان

و توانمندسازی زنان پردادت شد .نتای نشبان داد کب

زنجببان نشببان داد ک ب توانمنببدی زنببان روسببتایی در

واقف شبدهانبد .تبال

در

شهرستان زنجان در سطح مطلوبی نتودهاس  .بررسبی

مناط روستایی در شهرستان زنجان درنرر گرفت شد،

فراوانی توانمندی کل زنان روستایی شهرسبتان زنجبان

هشبب شببادص در سببطح مناسببتی قببرار دارنببد و

نشان داد ک  63درصبد از افبراد مبورد بررسبی دارای

روستاهای منطق در زمینۀ ایبن یبازده شبادص دارای

توانمندی باال 33 ،درصد دارای توانمندی متوس و در

ظرفی های بباالیی اسب  .از ایبن هشب شبادص ،دو

قدود  22درصد دارای توانمندی پایینی ببوده و زنبان

شادص ارتقای سطح سواد زنان روسبتایی (آمبوز ) و

روستایی منطقۀ مورد مطالع توانمندی چنبدانی ببرای

ارتقای سطح مهارتهای فنیوقرف ای مربوط بب بُُعبد

ادارۀ زندگی و شرک در فعالی های روزمرۀ زنبدگی را

انتمباعی ظرفیب روسبتایی ،سب شبادص تونب بب

نداشت اند .ابعادی چون توانمندی اقتصادی و انتماعی

اشتغا پایدار ،تزری منابف مالی برای زنان روسبتایی و

و روانی ،بیشتر از ابعاد دییر اهمی دارنبد کب در ایبن

توسعۀ فعالی های اقتصادی مرببوطبب بُُعبد اقتصبادی

میان قابلی ها و ویژگیهای زمین ای افراد ،دارای نقا

ظرفی ب روسببتایی ،دو شببادص تببأمین نیازهببا بببدون

و اهمیبب داصببی اسبب  .همچنببین از مهبب تببرین

و افزایا توانایی استفاده از منابف

راهکارهببای افببزایا توانمندسببازی زنببان روسببتایی در

از بین چهارده شادص ک ببرای سبنجا ظرفیب

ت ریب محی ِزیس

زنبان و تونب بب

طتیعی مربوطب بُُعد محیطی ظرفی هبای روسبتایی و

شهرستان زنجان تون بب ظرفیب

نهایت باً دو شببادص قمای ب نهادهببای دولتببی از زنببان

ظرفی سازی برای افزایا توانمندسازی آنان بوده کب
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نیاز اس

ب این امر تون ویژهای شبود .مبد ارتتباط

در زمینۀ افزایا ظرفی

روستایی و ایجاد اشبتغا ببا

بین ظرفی سازی و توانمندسازی زنان روستایی نشبان

تون ب ظرفی های منطق شود؛ ج) ایجباد تسبهیالت

داد ک ظرفی سازی اثبر مثتتبی ببا ضبریب  0/22ببر

مناسب مانند کاها درصد سود بانکی ،تسهیل شرای

توانمندسازی زنان روستایی در شهرستان زنجبان دارد.

ادذ وام کارآفرینی و ...برای تأمین منبابف مببالی زنبان

در بین عوامل پنهان ظرفیب سبازی روسبتایی ،عامبل

روستاییِ نویای کار و رفف مشکالت سرمای برای آنبان

اقتصببادی و شببادصهببای آن بیشببترین نقببا را ایفببا

یکی دییر از عوامبل مهب ایجباد اشبتغا روسبتایی و

کردهاند؛ بنابراین تونب بب ظرفیب سبازی در منباط

درنتیج افزایا توان اقتصادی آنبان اسب ؛ د) تبدوین

روستایی درنه

توانمندسازی زنان و ب تتبف افبزایا

توسع در نواقی روستایی ضرورت پیدا میکند.

د ِمشیها ،استراتژیها و قوانین مناسب توس دول
درنه

تروی و توسبعۀ کسببوکبار و دببوداشتغالی

زنببان روسببتایی و رفببف موانببف آن از دییببر راهکارهببای
پیشنهادها
برای افزایا میزان ظرفی

روسبتایی ببرای زنبان و

افزایا اثرات آن بر توانمندی زنان روستایی ،مبیتبوان
مبوارد زیبر را بب عنبوان راهکارهبایی درراسبتای نتببای
پژوها ارائ داد :ال ) اولبین مرقلبۀ برنامب ریبزی در
همۀ سطو ی

کشور و یا ی

منطق  ،شناد

وضبف

مونود اس  .در زمینۀ ظرفی سازی نیز اولین مرقلب ،
شناسایی شادصها و عوامل مه در این زمینب اسب ؛
بنابراین اولین راهکار ببرای افبزایا ظرفیب روسبتایی
ب دصوص ببرای زنبان روسبتایی ،شناسبایی عوامبل و
شادصهبای محلبی و منطقب ای مرببوطبب هریب

از

نوامببف شببهری و روسببتایی اس ب ک ب براسبباآ ایببن
شادصها بتوان الیوها و استراتژیهای متناسبب ببرای
افزایا ظرفی

هری

از ایبن منباط  ،ارائبۀ دبدمات

مناسببب بببرای هببر مکببان و تصببمیمات و راهکارهببای
نداگان ای ارائ داد؛ ب) زنان روسبتایی منطقبۀ مبورد
اطالعات چندانی در رابطب ببا شبناد

ظرفیب هبای

منطق دود ندارنبد .راهانبدازی انجمبنهبای تجباری و
ت صصببی و اطببال رسببانی درس ب ازطری ب برگببزاری
کالآهای آموزشی میتواند باعت افزایا آگاهی آنبان

توانمندسازی زنان و توسبعۀ روسبتایی اسب ؛ ﻫ) ارائبۀ
آموز

ب منرور برداشتن موانف فرهنیی و بب ویبژه در

زمین های م تل مدیری اقتصبادی دبانواده ،اگباهی
زنان از ققوو دود و ضرورت ادامبۀ تحصبیل ددتبران
روستایی بب منربور قضبور مبؤثرتر در فراینبد توسبعۀ
روستایی و افزایا توانمندی آنان ضروری اسب ؛ و) ببا
تون ب اینک توانمندی اقتصبادی زنبان روسبتایی در
شهرستان زنجان در سطح پایینی بودهاسب
بین وضعی

و در ایبن

درآمد از بقیۀ شادصها نامناسبتر اس ؛

بنابراین آنچ امروزه بیشتر از هر زمبان دییبری مبورد
نیاز زنان روستایی اس  ،تون ب تنو درآمدی آنها و
معیش پایدار ب ویژه درآمدهای دارج از مزرعب ببرای
زنببان روسببتایی اس ب ؛ ز) بببا ببباالبردن نببر اشببتغا ،
ک کردن وابستیی زنان روستایی ب دانواده و همسران
آنها ،ازطری کارآفرینی زنان روستایی از دییبر مبوارد
افزایا توانمندی زنان اس ؛ همچنین توصی میشبود
ک مطالعات بیشتری در زمینۀ بررسی عوامل تأثیرگذار
محلی و منطق ای و رهتری محلی بر افزایا توانمندی
زنان روستایی انجام گیرد.
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