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  مقدمه. 1
. اسـت  امـري دشـوار  از مفـاهیم توسـعه    و تعـاون  مفهوم مشـارکت  امروزه جدا کردن

براي تضمین موفقیـت   شود کهمیمشارکت به عنوان عنصري کلیدي در توسعه محسوب 
ینـد  آفر حلقه گمشده در ،مشارکت .بایست آن را در فرآیند توسعه لحاظ نمودتوسعه می
زنـان بـه عنـوان    . محسوب نمـود هاي توسعه  آن را درطرح بایستمیباشد که توسعه می

توانـد مسـیر   نیروهاي فعال در جامعه در فرآیند توسعه دخیل هستند و توجه به آنها می
اي نشـانگر میـزان   بـه طـوري کـه وضـعیت زنـان در هـر جامعـه        ،توسعه را هموارتر کند

در جهان به ویژه در جوامع روستایی و بخش کشـاورزي  . ]18[جامعه است پیشرفت آن 
ریـزان کشـورهاي   مـدیران و برنامـه  . اندهمواره مردان بیش از زنان مورد توجه قرار گرفته

و نقـش ایشـان در فرآینـد     زنـان روسـتایی  توسعه نیافته یا در حال توسعه، به توانمندي 
ن اعتقادي ندارند و زنان در این کشورها بیشـتر  دگرگونی و توسعه جامعه روستایی، چندا

شوند؛ از این رو جاي تعجب نخواهـد  اي، غیر فعال و غیر مولد محسوب میعناصر حاشیه
هـاي نـوین، توزیـع عادالنـه درآمـد،      بود که زنان در چنین شرایطی، به تدریج، از آموزش

از . ]2[محـروم شـوند   گیـري  پیوند با بازار و در یک کالم از مشارکت در سطوح تصـمیم 
داري، همسـرداري و تربیـت فرزنـدان، بـه     دیرباز زنان روستاهاي ایران در کنار امور خانـه 

جـات، تنـک و وجـین کـردن چغنـدر و پنبـه،       هایی نظیر بذرکاري، نشاي صیفیفعالیت
وجور کردن امور دامـداري و  کوبیدن حبوبات و کمک در بوجاري محصوالت مزرعه، جمع

نشـان از   امـور  ایـن . ]14[پردازنـد  ت براي مصرف در فصل سـرما مـی  خشک کردن گوش
هاي مختلف در بین زنان روسـتایی اسـت کـه متأسـفانه، در مقایسـه بـا       وجود توانمندي

آمارهـا و ارقـام مربـوط بـه     . شـده اسـت   هـا  مردان روستایی توجه بسیار نـاچیزي بـه آن  
دهد، بـه دلیـل اینکـه بیشـتر      نمی ها را نشان هاي زنان به دالیل گوناگون واقعیت فعالیت

هاي تولیـدي آنهـا جـزء کارهـاي      کنند و فعالیتزنان در مقابل کارشان پول دریافت نمی
دار شمرده شده و از نظر اقتصادي غیـر فعـال   خانه عنوان به آید و زنان خانه به حساب می

ر امـور  در حالی که قشر زنان روستایی به عنـوان عامـل مـؤثر د   . ]17[شوند محسوب می
مختلف کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی و از نظر مشارکت نیـروي انسـانی مـورد نیـاز در     
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شـود کـه   یجه این نیـاز احسـاس مـی   در نت ؛د سهم بسزایی داشته باشندنتوانجامعه، می
بایست به بررسی سطوح و میزان توانمندي در بین زنان روستایی پرداخت تـا از ایـن    می

  . هاي این قشر را بهبود بخشیدانمنديطریق نقاط قوت و ضعف تو
ابتـدا  . توان از چند جنبـه بیـان نمـود   اهمیت پرداختن به این موضوع و مسئله را می

اینکه، توجه و شـناخت زیـادي در مـورد ابعـاد مختلـف توانمندسـازي در بـین اعضـاي         
ی مـورد  ویژه در تعـاون  هاي روستایی وجود ندارد، بهخصوص زنان عضو تعاونی ها به تعاونی

با وجـود  . باشد، تحقیقاتی درباره آن انجام نشده استنظر که یک نمونه تعاونی موفق می
برگزیده شدن تعاونی مورد نظر به عنوان تعاونی موفق در سطح کشور و استان، شناختی 

همچنـین،  . در مورد اینکه تعاونی در توانمندسازي اعضا چقدر موفق بـوده، وجـود نـدارد   
زیادي در مورد اینکه اعضاي هر تعاونی در کـدام ابعـاد از توانمنـدي     هاي چندانپژوهش

با توجـه بـه ماهیـت و هـدف     . تر هستند، انجام نشده استتر و در کدام ابعاد ضعیفقوي
مین أایجاد و تقویت روحیــه تعــاون، مشــارکت، تــ    ها که مواردي از قبیل ایجاد تعاونی

اهم نمودن امکانات تولید، بهبود سطح درآمـد  ، فرخوداي حرفه و هاي معیشتینیازمندي
اعتمـاد  هاي شخصیتی نظیر سطح آگاهی و رشد ویژگی ءو زندگی، افزایش کارآیی، ارتقا

هـاي  است و نـوع فعالیـت  اشتغال  و ، آشنایی با تکنولوژي، علوم جدید، دانش روزنفسبه
 ،دسـتمال کاغـذي   ایجـاد کارگاه تولیدي صـنایع زود بـازده  : نظیر(تعاونی مورد پژوهش 

، کارگاه پخت نـان ماشـینی   ،پرورش قارچ و کرم ابریشم ،فروشگاه تعاونی مصرف تأسیس
برگـزاري   تولید و فروش آبغـوره، آب لیمـو، ترشـیجات،   ، دفتر تاکسی سرویساندازي راه

هاي موفق در سطح استان و کشور هاي آموزشی و مهارت آموزي، بازدید از تعاونیکالس
هاي تعاونی زنان روسـتایی در  توان بیان داشت که ماهیت و فعالیتیجه میدر نت) و غیره

لـذا، ایـن پـژوهش دسـتیابی بـه      . باشـد راستاي توانمندسازي اعضا در ابعاد مختلف مـی 
شناخت سطوح و میزان توانمندي در بین اعضاي تعـاونی زنـان و مقایسـه ایـن ابعـاد بـا       

  .یکدیگر را هدف خود قرار داده است
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  نی نظريمبا. 2
بلکـه   ،دوستانه و عدالت جنسیتیتأکید بر توانمندسازي زنان، نه تنها به دالیل انسان

وري و رشـد اقتصـادي جوامـع دارد،    بهـره  ءاي و نقشی که در ارتقابه دلیل اهداف توسعه
رویکردهـاي تـاریخی در   . انـد صورت گرفته و زنان به عنوان عامالن توسعه قلمـداد شـده  

ایـن  . گـردد گرا برمـی ندسازي زنان به طور عمومی به رویکردهاي جنسیتارتباط با توانم
گروه اول که خود را گروه توسعه براي زنان در عصر جدید نـام  . اندها بر سه دستهدیدگاه

گیرنـد  مدت و بلندمدت را در نظر میاند، براي ایجاد تغییرات دو دسته سیاست کوتانهاده
از نظـر آنـان زن و مـرد    . کننـد اصالت جنسیت ارائه مـی  دیدگاه دیگر را طرفداران. ]16[

دیدگاه سوم متعلـق بـه طرفـداران زنـان     . ]36[مانند هم هستند و حقوق یکسانی دارند 
کننـد و  طلب فرصت رقابت با مردان را طلـب مـی  طرفداران زنان اصالح. طلب استاصالح

. ]34[هسـتند  در پی ایجاد اصـالحات در شـرایط زنـان و گـرفتن حـق و حقـوق خـود        
توانمندسازي اصطالحی است که ارتباط تنگاتنگی را با بهبود مستمر، ارتقاي صـالحیت،  

-توانمندسازي زنان به عنوان ایـده . دهدتغییر در رفتار و بهبود بر عملکرد زنان نشان می
-گـردد کـه مـی   شود و به عنوان بخشی از زبان توسعه مطرح میاي متداول محسوب می

اصوالً توانمندسازي یک فرآینـد  . ]22[د عملکرد زنان، بقا آنها را تثبیت کند تواند با بهبو
ایـن  . ]28[شود، یعنی معرف پیشرفت از یک موقعیت به موقعیت دیگر است محسوب می

شـود تـا   شـروع مـی  ) احساس ذهنی و توان عینی براي انجام امور(فرآیند از سطح فردي 
کنتـرل بـر   (سیاسـی  ) هاي گروهی و جمعـی توان مشارکت در فعالیت(سطوح اجتماعی 

بـه  (و نهـادي  ) هـاي اقتصـادي  گیـري توان کنترل تصمیم(، اقتصادي )تصمیمات سیاسی
توانمندسـازي  . ]13[گیرد را دربر می) چالش کشیدن نهادها و ساختارهاي نابرابر موجود

زنـدگی  ا براي دستیابی بیشتر بـه منـابع و کنتـرل بـر     رزنان فرآیندي پویاست که زنان 
شـود و عـزت   نفس بیشـتر آنهـا مـی   کند و موجب احساس استقالل و اعتمادبهکمک می

شود کـه زنـان از خودشـان    دهد، یعنی موجب بهبود تصویري مینفس آنها را افزایش می
سـازي، پـنج محورعمـده را در نظـر     سازمان ملل متحـد بـراي مقولـه توانمند   . ]7[دارند 

گیـري، حـق   ارزش داشتن، حق مالکیـت و تصـمیم   احساس: گیرد که عبارت است از می
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ها و منابع، حق کنترل زنـدگی خـود در محـیط اجتمـاعی و قـدرت      دسترسی به فرصت
تأثیرگذاري بر جریان تغییرات اجتماعی به منظور فراهم کردن نظام عادالنه اقتصادي در 

ی د، توانـای اگـر شـخص یـا گروهـی توانمنـد شـده باشـن       . ]35[محدوده ملـی و جهـانی   
ها و نتایج دلخـواه  به این معنی که تصمیماتشان را به فعالیت. گیري مؤثر را دارند تصمیم

: گیـرد گیري مؤثر ابتـدا تحـت تـأثیر دو عامـل قـرار مـی      توانایی تصمیم. دهندانتقال می
عاملیت، توانایی کنشگر براي گرفتن تصمیمات بامعنا تعریـف  . عاملیت و شرایط اجتماعی

هاي مختلف و گرفتن تصـمیم،  معنی که کنشگر براي مواجهۀ با گزینه به این. شده است
هاي رسمی و غیر رسمی کـه کنشـگر   شرایط اجتماعی نیز به عنوان زمینه. توانمند است

این عوامل وقتـی بـا هـم مـورد اسـتفاده قـرار       . کند، تعریف شده استدر آن فعالیت می
  . ]19[دهند گیرند، میزان توانمندسازي را افزایش می

  پیشینه تحقیق. 3
هـاي   تر زنان را ناشی از کمتر بودن فرصـت  دالیل موقعیت پایینبرخی صاحب نظران 

 داننـد  هـاي خـانوادگی مـی    و محدودیت  م و تربیتیفقدان یا اندك بودن میزان تعل زنان،
وانـد  تهاي گوناگون وجود دارد که مـی نامه معانی مختلفی از توانمندسازي در لغت .]36[

هــاي ذهنــی یــا دادن ظرفیــت انجــام برخــی فعالیــت"و  "دادن قــدرت بــه"اي از هدامنـ 
در عـین حـال   . ]26[باشـد  داشته  "محول کردن اختیار براي حقوق قانونی"تا  "فیزیکی

داننـد کـه آنهـا    بسیاري از متخصصین، توانمندسازي را ایجاد وضـعیتی بـراي افـراد مـی    
تواننـد بـه اهـداف فـردي و     نـد و مـی  احساس نمایند بر سرنوشـت خودشـان کنتـرل دار   

در ایـن  . توانمندسازي فرآیند قدرت بخشیدن به افـراد اسـت  . ]33[سازمانی دست یابند 
و بـر   نفـس خـویش را بهبـود بخشـند    شود تـا حـس اعتمادبـه   فرآیند به افراد کمک می

توانمندسـازي   ]21[ 1ایلن و بامبرگر. ]30[احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند 
-سـودمندي و خـود  کند که بـر مفهـوم خـود   را به عنوان یک پدیده انگیزشی تعریف می

                                                        
1. Eylon and Bamberger 
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 3و ولسـوس  2تأثیر دارد، ولی افـراد دیگـري نظیـر تومـاس    ) حس سلطه شخصی(تأثیري 
کنند که توانمندسازي باید این دید را بدهد کـه یـک مجموعـه، منظـري از     استدالل می

-داري، خـود معنـی  :بایـد ترکیبـی از مفـاهیم   سودمندي، بر خود ادراکات است که عالوه

هـا بـر انتقـال    گـري هاي توانمندسـازي و مداخلـه  پروژه. تعیینی و خود تأثیري نیز باشد
هاي به حاشـیه رانـده شـده تأکیـد دارد     مستقیم دانش مناسب، مهارت و منابع، به گروه

. تحقـق یابـد   تواند در ابعاد مختلفتوانمندسازي مفهومی چند بعدي است که می. ]25[
دانـد کـه ابعـاد روانـی،     اي از عوامل میتوانمندسازي زنان را وابسته به دامنه ]31[پروین 

شـش بعـد    ]29[ 4مـالهوترا . شـود شناختی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را شـامل مـی  
اقتصـادي، اجتمـاعی ـ فرهنگـی، خـانوادگی، قـانونی و حقـوقی، سیاسـی و روانـی را در          

توانمندسـازي را در   ]37[ 5همچنـین، زیمـرمن  . دهد مد نظر قرار میتوانمندسازي زنان 
در چهار بعد اقتصـادي،   ]20[ 6سه بعد توانمندي روانی، سازمانی و اجتماعی و کریستین

توان گفت که توانمندسازي زنـان  در نتیجه می. کندسیاسی، اجتماعی و روانی مطرح می
برداشـتن موانـع و تحـول در کلیـه نهادهـایی      تر جهت تر، عمیقمستلزم برخوردي جامع

همچنین، از این جهـت  . دارندهاي خود باز میاست که زنان را از بدست آوردن توانمندي
گیرنـد،  دهند و لزوماً زیر یک گروه واحد قرار نمیکه زنان، گروه متجانسی را تشکیل نمی

انمندسازي نقش بسزایی ایفا اي و عاملیت زنان در فرآیند توهاي زمینهها و ویژگیقابلیت
هـاي  کنـد کـه خـدمات ارائـه شـده در قالـب برنامـه       بیـان مـی   ]12[شـکوري  . کنـد می

توانمندسازي زنان در افـزایش خوداتکـایی آنهـا چنـدان نقـش نداشـته و تنهـا در زنـان         
معدودي مؤثر بوده است که از خدماتی خاص مانند وام خوداشتغالی و خدمات آموزشـی  

توان به میـزان انـدك بـودن خـدمات و      اند، از جمله دالیل این وضعیت میمند شدهبهره
عدم پوشش گسترده آن و نیز فقدان برنامه مشخص و کارآمد بـراي توانمندسـازي زنـان    

هـا، توانمندسـازي   دهـد کـه مشـارکت زنـان در تعـاونی     ها نشان مـی بررسی. اشاره نمود

                                                        
2 . Thomas 
3 . Velthouse 
4 . Malhotra 
5 . Zimmerman 
6 . Christian 
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هـاي پــژوهش  بـر پایـه یافتـه   . دارداقتصـادي، اجتمـاعی و روانشـناختی آنـان را در پــی     
تـري از زنـدگی   هـا رضـایت بـیش   ، زنان عضو در تعاونی]11[شعبانعلی فمی و همکاران 

دهنـد و در کنـار برخـورداري از اسـتقالل نسـبی مـالی، مشـارکت اجتمـاعی         نشان مـی 
همچنین، با توجه به نتایج پژوهش سـعدي و همکـاران   . تري نیز در جامعه دارندگسترده

ي و اجتمـاعی زنـان مـؤثر هسـتند،     هایی که بر توانمنـدي اقتصـاد  تقویت شاخص ،]10[
هـاي  هاي دسترسی به مواد اولیه و دانش تخصصی از طریق برگزاري دورهویژه شاخص به

  .آموزشی به منظور افزایش توانمندي آنها، ضروري است

  شناسی تحقیق روش. 4
نظارت و درجه کنترل متغیرها و قابلیت ها، میزان این تحقیق از لحاظ گردآوري داده

در اجراي ایـن پـژوهش از روش پیمایشـی    . ی استتحلیل -میم از نوع تحقیق توصیفیتع
 418( 7جامعه آماري مورد پژوهش، تمامی زنان عضو تعاونی تفیهـان . استفاده شده است

ونی نفـر عضـو تعـا    77نفر و در روستاي اسماعیل آباد  341عضو که در روستاي تفیهان 
در پـژوهش حاضـر از روش   . شـود سال را شـامل مـی   75تا  16با دامنه سنی ) باشند می

حجـم نمونـه آمـاري بـر اسـاس جـدول       . بندي استفاده گردیدگیري تصادفی طبقهنمونه

                                                        
، دهستان )نتیو(تعاونی مورد نظر در روستاي تفیهان . این پژوهش در تعاونی زنان تفیهان انجام شد.  ٧

کیلومتري مرکز استان  10تعاونی تفیهان در . شهرستان شیراز واقع شده است بید زرد، بخش مرکزي
وه بر روستاي تفیهان، روستاي اسماعیل آباد را نیز تحت پوشش خود قرار داده فارس قرار دارد که عال

ریال فعالیت خـود را آغـاز    4200000عضو و سرمایه ابتدایی  45با  1377این تعاونی در سال . است
میلیون ریال مشغول به فعالیت  154اي معادل عضو و سرمایه 418در حال حاضر این تعاونی با . نمود
از سوي  1386هاي متنوع به اعضا در سال این تعاونی توانسته است با ارائه خدمات و فعالیت. باشدمی

از . هاي موفق در سطح استان و حتی کشور معرفی شـود وزارت تعاون و جهاد کشاورزي جزء تعاونی
ي از تـوان بـه مـوارد   ها و خدماتی که این تعاونی به اعضاي خود ارائه داده است را مـی جمله فعالیت

شناسی، مشاوره خیاطی، پرورش قارچ، روان: هاي آموزشی و مهارت آموزي نظیرقبیل، برگزاري کالس
هاي موفـق  سرپرست روستا، بازدید از تعاونیخانواده، کارآفرینی، آشپزي، ایجاد اشتغال براي زنان بی

محصـوالت تولیـدي    در سطح استان و کشور، ارائه وام به اعضاي تعاونی، برپایی نمایشـگاه و عرضـه  
  .تعاونی و اعضاي آن، اشاره کرد
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نفر برآورد شد و تعداد نمونه در هر روستا نیـز بـا گـرفتن     200 ]27[کرجسی و مورگان 
ر دو روستا مشخص گردید، به طـوري کـه در روسـتاي    تناسب بین تعداد افراد عضو در ه

آوري  براي جمـع . نفر عضو بررسی شدند 37نفر و در روستاي اسماعیل آباد  163تفیهان 
: پرسشـنامه مـورد نظـر از سـه بخـش شـامل      . ها از ابزار پرسشنامه اسـتفاده گردیـد   داده

هـاي فـردي   یسؤاالت مربوط بـه توانمندسـازي، رضـایت از عضـویت در تعـاونی و ویژگـ      
گردید که بـراي ابعـاد توانمندسـازي و رضـایت از تعـاونی طیـف پـنج         اعضاي تعاونی می

در نظـر  ) کامالً مخالف، مخـالف، نظـري نـدارم، موافـق و کـامالً موافـق      (اي لیکرت گزینه
انجـام   18، نسـخه  SPSSافـزار  پردازي و برآوردهاي پژوهش نیز بـا نـرم  داده. گرفته شد

ري پرسشنامه توسط صـاحبنظران دانشـگاهی تأییـد و بـراي بررسـی      روایی صو. پذیرفت
و  94/0هاي توانمندي پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفاي کرونباخ براي گویه

  .بدست آمد 79/0براي رضایت از عضویت در تعاونی 

  هاي تحقیقیافته. 5
  هاي فرديویژگی. 5-1

سال قـرار   75تا  16مورد مطالعه بین گروه سنی گویان  بر طبق نتایج توصیفی، پاسخ
 36درصـد سـواد خوانـدن و نوشـتن،      12سواد، درصد بی 12از نظر تحصیالت، . داشتند

شغل اصلی . درصد داراي تحصیالت دانشگاهی بودند 9درصد دیپلم و  31درصد سیکل، 
ر باغـداري،  هایی نظیـ و سایر اعضا در شغل) درصد 83(داري اکثریت اعضاي تعاونی خانه

تـرین میـزان سـابقه    بـیش . زراعت، دامپروري، شغل آزاد و دولتی مشغول بـه کـار بودنـد   
بـا توجـه بـه میـزان     . سـال بـوده اسـت    4ترین سـابقه  سال و کم 13عضویت در تعاونی 

از نظـر  . انـد درصد از اعضا از تعاونی مورد نظر وام دریافت نموده 85استفاده از وام، حدود 
 100درصـد بـین    5/1هزار تومان،  100تر از درصد کم 5/1اهیانه خانوار، میزان درآمد م

تـا   300درصـد بـین    43هزار تومـان،   300تا  200درصد بین  5/4هزار تومان،  200تا 
از نظـر بعـد خـانوار، حـدود     . هزار تومان درآمـد داشـتند   400درصد بیش از  36و  400

  .نفره بودند 5و  4) رصدد 49(هاي اعضاي مورد بررسی نیمی از خانواده
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  بندي توانمندي اعضاي تعاونیرتبه. 5-2
تـأثیر  "بندي توانمندي اعضاي تعـاونی زنـان نشـان داد کـه     هاي حاصل از رتبهیافته

شایسـتگی  " 21/0و ضریب تغییـرات   63/3، با میانگین "نظرات در تصمیمات خانوادگی
بـاال  " 23/0و ضریب تغییـرات   57/3، با میانگین "هاي منزل و تعاونیبراي انجام فعالیت

سـود  " 24/0و ضـریب تغییـرات    49/3، با میـانگین  "رفتن دقت در انجام کارهاي منزل
و ضـریب تغییـرات    52/3بـا میـانگین    "هاي منها و ایدهبردن اعضاي خانواده از تصمیم

و  42/3بـا میـانگین    "هـاي اجتمـاعی  ها و تشکلارتباط و تعامالت من با گروه"و  24/0
. هـاي اول تـا پـنجم را بـه خـود اختصـاص دادنـد       به ترتیب رتبـه  24/0ضریب تغییرات 

مشـارکت در  "اي و ضـریب تغییـرات بدسـت آمـده     همچنین، با توجه به میـانگین رتبـه  
و ضـریب   06/3، بـا میـانگین   "هـاي اقتصـادي روسـتا   گـذاري ها و سیاسـت گیريتصمیم

، بـا میـانگین   "نقدینگی موجـود در منـزل  دسترسی و امکان استفاده از " 31/0تغییرات 
، بـا  "هـاي درآمـدزاي خـارج از خانـه    اشتغال به فعالیـت " 31/0و ضریب تغییرات  86/2

مالکیـت زمـین،   (هـاي شخصـی   افزایش دارایـی " 31/0و ضریب تغییرات  10/3میانگین 
نقــش و نفــوذ در "و  32/0و ضــریب تغییــرات  12/3بــا میــانگین  "...)خانــه، ماشــین و 

پـنج   32/0و ضـریب تغییـرات    34/3بـا میـانگین    "هاي اجتماعی خـانواده گیريتصمیم
هاي باال قرارگرفتند  هایی که در اولویت به بیان دیگر، گویه .توانمندي آخر را شامل شدند

هاي مرتبط بـا انجـام مـؤثر     بیشتر با ارتقاي شایستگی رهبري و تأثیرگذاري و شایستگی
هاي مرتبط بـا توانمنـدي    اند، اما گویه گو در ارتباط بوده پاسخ وظایف خانوادگی و تعاونی

هـاي   هاي شخصی و فعالیـت  اقتصادي فرد از جمله افزایش دسترسی به نقدینگی، دارایی
  .هاي آخر را به خود اختصاص دادند درآمدزاي خارج از منزل اولویت

  گویانهاي اعضاي تعاونی از دیدگاه پاسخبندي توانمندياولویت. 1جدول 

میانگین   توانمندي
  ايرتبه

انحراف 
  معیار

ضریب 
  اولویت  تغییرات

  1  21/0  77/0  63/3  افزایش تأثیر نظرات من در تصمیمات خانوادگی
هـا، چـه در   افزایش شایستگی من براي انجـام فعالیـت  

  2  23/0  85/0  57/3  منزل و چه در تعاونی

  3  24/0  84/0  49/3  باال رفتن دقت در انجام کارهاي منزل
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میانگین   توانمندي
  ايرتبه

انحراف 
  معیار

ضریب 
  اولویت  تغییرات

  4  24/0  84/0  52/3  هاي منها و ایدهسود بردن اعضاي خانواده از تصمیم
هـاي  هـا و تشـکل  افزایش ارتباط و تعامالت من با گروه

  5  24/0  82/0  42/3  اجتماعی

  6  24/0  81/0  34/3  شناخت حق و حقوق فردي خود
کسب دیدگاه بهتر نسبت به فعالیت زنـان در خـارج از   

  7  24/0  87/0  55/3  خانه
  8  24/0  87/0  54/3  افزایش تأثیرگذاري و احترام من در خانواده

وظـایف محولـه در    انجـام  براي امافزایش اطمینان از توانایی
  9  25/0  89/0  54/3  تعاونی

  10  25/0  90/0  56/3  افزایش اثرگذاري و اعتبار من در تعاونی
 توانایی براي قبول مسئولیت به عنوان عضو هیئت مدیره یـا 

  11  25/0  90/0  55/3  مدیر عامل

  12  25/0  86/0  41/3  افتدمی اتفاق خانواده در آنچه افزایش کنترل بر
نفس بـراي ابـراز عقیـده شخصـی در جمـع      افزایش اعتمادبه
  13  26/0  92/0  54/3  فامیل و آشنایان

  14  26/0  90/0  44/3  تأثیر نظرات من در تصمیمات تعاونی
 انجـام  چگـونگی  مـورد  در گیـري تصـمیم  عمل براي آزادي

  15  26/0  92/0  53/3  ها در تعاونیفعالیت

  16  26/0  90/0  44/3  هاي محوله در تعاونیافزایش دقت در انجام فعالیت
  17  26/0  92/0  51/3  هاي اجتماعی ـ سیاسیافزایش آگاهی

  18  26/0  97/0  62/3  در منزل کار معناي و اهمیت
  19  27/0  91/0  37/3  کارهاي منزل دادن انجام براي امافزایش اطمینان از توانایی

  20  27/0  93/0  44/3  هاافزایش احساس استقالل در انجام فعالیت
  21  28/0  91/0  25/3  هاي درون خانوادهگیريارتقا نقش و تأثیر من در تصمیم

  22  28/0  92/0  29/3  ام در خانوادهافزایش کنترل بر اوقات روزانه شخصی
هـاي اوقـات   گیريریزي و تصمیممن در برنامهافزایش نقش 
  23  28/0  91/0  24/3  فراغت خانواده

  24  28/0  95/0  36/3  آزادي بیشتري در خانواده براي مالقات با دوستان و آشنایانم
 دادن انجام چگونگی مورد در گیريتصمیم عمل براي آزادي

  25  28/0  91/0  22/3  کارهاي منزل

  26  28/0  95/0  34/3  در ارتباط با نحوه تربیت فرزندانافزایش تأثیر نظرات من 
  27  29/0  92/0  15/3  واسطه کسب درآمد شخصی در روستاافزایش ارج و احترام به

  28  30/0  92/0  04/3  افزایش دسترسی و امکان استفاده از درآمد خانواده براي من
  29  30/0  04/1  37/3  بیان عقاید و احساسات در خانواده

هاي اقتصـادي  گذاريها و سیاستگیريدر تصمیممشارکت 
  30  31/0  95/0  06/3  روستا
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میانگین   توانمندي
  ايرتبه

انحراف 
  معیار

ضریب 
  اولویت  تغییرات

افزایش دسترسی و امکـان اسـتفاده از نقـدینگی موجـود در     
  31  31/0  89/0  86/2  منزل

  32  31/0  98/0  10/3  هاي درآمدزاي خارج از خانهاشتغال به فعالیت
  33  32/0  01/1  12/3  ...)مالکیت زمین، خانه، ماشین و (هاي شخصی افزایش دارایی

  34  32/0  09/1  34/3  هاي اجتماعی خانوادهگیرينقش و نفوذ در تصمیم
  )5(و کامالً موافق ) 4(، موافق )3(، نظري ندارم )2(، مخالف )1(کامالً مخالف 

  استخراج عوامل توانمندي. 5-3
اي از مجموعـه به منظور پی بردن به متغیرهاي زیربنایی ابعـاد توانمنـدي و تلخـیص    

محاسبات انجام شده نشان داد که انسـجام درونـی   . ها، از تحلیل عاملی استفاده شدداده
 =000/0pو آماره بارتلـت نیـز در سـطح    )  =90/0K.M.O(ها بسیار مناسب بوده داده

هـا بـراي تحلیـل عـاملی در حـد خـوبی        این امر ناشی از مناسب بودن داده. دار بودمعنی
ه مالك کیسر چهار عامل داراي مقدار ویژه باالتر از یک اسـتخراج شـدند   با توجه ب. است

درصـد اسـت کـه مقـدار      99/63تبیین کل واریانس توسط این چهار عامـل  ). 2جدول (
  .باشد بدست آمده مناسب براي ادامه تحلیل می

  هاي مختلف درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل. 2جدول 
شماره 
ریانس درصد وا  مقدار ویژه  عامل

  مقدار ویژه
درصد واریانس 

  تجمعی
1  
2  
3  
4  

80/7  
32/5  
55/4  
32/4  

40/22  
56/15  
36/13  
67/12  

40/22  
96/37  
32/51  
99/63  

  
ها به روش واریماکس نشـان داد کـه در عامـل اول     هاي حاصل از چرخش عامل یافته

اول عامـل  . هاي دوم، سوم و چهارم هر یک شش گویـه جـاي گرفـت   گویه و در عامل 16
در این بعد به درك فـرد از خـود، رفتـار بـیش فعـال،      . توانمندي روانی نامگذاري گردید

احساس و عقاید افراد و اینکه  ]37[هاي اساسی و فرآیند کسب کنترل بر زندگی، آگاهی
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این عامل ). 1388ساالري، (شود تواند تغییر یابد، پرداخته میوسیله فرد می این عقاید به
درصـد از کـل    40/22تر اسـت،  که از سایر عوامل بیش) 40/7(دار ویژه آن با توجه به مق
در . عامل دوم توانمندي خانوادگی نامگـذاري گردیـد  . نمایدها را تبیین میواریانس گویه

گیري در خانواده، کنتـرل بـر   این بعد، کنترل بر روابط زناشویی، داشتن اختیار و تصمیم
این عامـل بـا   . ]29[شود اردي از این قبیل را شامل میانتخاب همسر و زمان ازدواج و مو

عامـل  . کنـد ها را تبیـین مـی  درصد از کل واریانس گویه 56/15، مقدار 32/5مقدار ویژه 
درصـد از   36/13، مقـدار  55/4سوم توانمندي اقتصادي نام نهاده شد که با مقـدار ویـژه   

هـایی مطـرح   ن دسـته از توانـایی  در ایـن بعـد، آ  . نمایدها را تبیین میواریانس کل گویه
سـازد  هاي درآمدزا و کسب استقالل مالی رهنمون میشود که افراد را به انجام فعالیت می

منظـور از  . در نهایت، عامل چهارم توانمندي اجتماعی ـ فرهنگی نامگذاري گردید  . ]24[
بـه   هـاي اجتمـاعی، دسترسـی   بعد اجتماعی ـ فرهنگی، ظهور و پایداري زنان در عرصـه  

هاي اجتماعی، تغییـر در  هاي اجتماعی و شبکههاي اجتماعی، مشارکت در فعالیتفرصت
این عامل با مقدار ویژه . ]32[باشد هنجارهاي مردساالري و تعهد به آموزش دختران می

بـا توجـه بـه اینکـه     . کندها را تبیین میدرصد از واریانس کل گویه 67/12، مقدار 32/4
 01/36کنند، درصد از واریانس کل را تبیین می 99/63در مجموع چهار عامل ذکر شده 

بینـی آنهـا در ایـن    درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سـایر عـواملی اسـت کـه پـیش     
رسـد کـه تـا حـدودي      ها به نظـر مـی   با این وجود، برخی گویه .تحقیق میسر نشده است

نظیـر گویـه   . گرفتنـد  ي قرار مـی بایست در عوامل دیگر مربوط به عوامل دیگر بودند و می
که درعامـل  » افزایش اعتماد به نفس براي ابراز عقیده شخصی درجمع فامیل و آشنایان«

توان آن را جـزء توانمنـدي روانـی     فرهنگی جاي گرفته است که می -توانمندي اجتماعی
لحـاظ  کـه از  » هاي مـن  ها و ایده سود بردن اعضاي خانواده از تصمیم«قرار داد و با گویه 

  .شود محتوایی مربوط به توانمندي خانوادگی می
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  ها به روش واریماکس نتایج حاصل از چرخش عامل. 3جدول 
  بار عاملی  گویه  نام عامل

توانمندي 
  روانی

  باال رفتن دقت در انجام کارهاي منزل 
  هاي محوله در تعاونی افزایش دقت در انجام فعالیت

  در منزل کار معناي و اهمیت
  کارهاي منزل  دادن انجام براي امافزایش اطمینان از توانایی
  وظایف محوله در تعاونی انجام براي امافزایش اطمینان از توانایی

  هاي منها و ایدهسود بردن اعضاي خانواده از تصمیم
  توانایی براي قبول مسئولیت به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل

  ها، چه در منزل و چه در تعاونینجام فعالیتافزایش شایستگی من براي ا
  کارهاي منزل دادن انجام چگونگی مورد در گیريتصمیم عمل براي آزادي
  ها در تعاونیفعالیت انجام چگونگی مورد در گیريتصمیم عمل براي آزادي

  هاافزایش احساس استقالل در انجام فعالیت
  افتدمی اتفاق خانواده در آنچه افزایش کنترل بر

  افزایش تأثیر نظرات من در تصمیمات خانوادگی
  تأثیر نظرات من در تصمیمات تعاونی

  افزایش اثرگذاري و اعتبار من در تعاونی
  افزایش تأثیرگذاري و احترام من در خانواده

596/0  
549/0  
607/0  
585/0  
573/0  
645/0  
610/0  
556/0  
654/0  
579/0  
655/0  
647/0  
582/0  
600/0  
545/0  
564/0  

توانمندي 
  خانوادگی

  هاي درون خانوادهگیريارتقا نقش و تأثیر من در تصمیم
هاي اوقات فراغت خانواده گیريریزي و تصمیمافزایش نقش من در برنامه

  افزایش تأثیر نظرات من در ارتباط با نحوه تربیت فرزندان
  هاي اجتماعی خانوادهگیرينقش و نفوذ در تصمیم
  ام در خانوادهروزانه شخصی افزایش کنترل بر اوقات

  بیان عقاید و احساسات در خانواده

678/0  
745/0  
460/0  
672/0  
754/0  
738/0  

توانمندي 
  اقتصادي

  افزایش دسترسی و امکان استفاده از درآمد خانواده براي من 
  افزایش دسترسی و امکان استفاده از نقدینگی موجود در منزل 

  واسطه کسب درآمد شخصی در روستا افزایش ارج و احترام به
  هاي اقتصادي روستاگذاريها و سیاستگیريافزایش مشارکت در تصمیم

  ...)مالکیت زمین، خانه، ماشین و (هاي شخصی افزایش دارایی
  هاي درآمدزاي خارج از خانهاشتغال به فعالیت

573/0  
715/0  
569/0  
670/0  
652/0  
519/0  

توانمندي 
 -اجتماعی
  فرهنگی

  آزادي بیشتري در خانواده براي مالقات با دوستان و آشنایانم 
  شناخت حق و حقوق فردي خود

  هاي اجتماعی ها و تشکلافزایش ارتباط و تعامالت من با گروه
  کسب دیدگاه بهتر نسبت به فعالیت زنان در خارج از خانه 

  هاي اجتماعی ـ سیاسیافزایش آگاهی
  ابراز عقیده شخصی در جمع فامیل و آشنایاننفس براي افزایش اعتمادبه

528/0  
711/0  
635/0  
580/0  
642/0  
580/0  
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از آنجا که در این نوشتار ابعاد توانمندسازي در چهار بعد توانمندي روانی، اقتصـادي،  
خانوادگی و اجتماعی ـ فرهنگی قرار گرفتند، میانگین ابعاد مختلف توانمندسازي اعضاي  

تـر از  ي توانمنـدي روانـی بـیش   هـا توجه بـه اینکـه تعـداد گویـه     با. تعاونی سنجیده شد
بـر اسـاس میـانگین سـایر ابعـاد       توانمندي است، میانگین ایـن بعـد  هاي سایر ابعاد  گویه

 .صورت زیر انجام شد سازي میانگین نیز با گرفتن تناسب بهیکسان. گردیدسازي یکسان

	اختالف	دامنه	یکی	از	ابعاد × میانگین	توانمندي	روانی
اختالف	دامنه	توانمندي	روانی

=
(30 − 6) × 56

80 − 16 = 21 

سازي میانگین توانمندي روانی و نتایج بدست آمده، مشـخص شـد   با توجه به یکسان
بـاالترین  ) 21= سازي شدهمیانگین یکسان( 56که به ترتیب توانمندي روانی با میانگین 

هنگی، خانوادگی و اقتصادي، به ترتیـب بـا   هاي اجتماعی ـ فر میانگین و سپس توانمندي
تـا چهـارم را بـه خـود اختصـاص       هـاي دوم رتبه 40/18و  69/19، 62/20هاي میانگین

دهـد کـه اعضـاي تعـاونی در ابعـاد چهارگانـه در سـطح        ها نشـان مـی  این یافته. اند داده
  .از توانمندي قرار دارند) با توجه به دامنه(متوسطی 

  توانمندسازي اعضاي تعاونی زنانتوصیف ابعاد . 4جدول 
  انحراف معیار  دامنه میانگین  ابعاد توانمندي

  59/9  16 - 80  56  روانی
  02/4  6 - 30  40/18  اقتصادي
  62/4  6 - 30  69/19  خانوادگی

  98/3  6 - 30  62/20  اجتماعی ـ فرهنگی

  مقایسه ابعاد توانمندي اعضاي تعاونی در دو روستا. 5-4
با توجه به اینکه تعاونی مورد نظر دو روستاي تفیهان و اسماعیل آباد را تحت پوشش 
قرار داده است، به مقایسه وضـعیت توانمنـدي ایـن دو روسـتا در چهـار بعـد اقتصـادي،        

 tبـدین منظـور از آزمـون    . اجتماعی ـ فرهنگی، خانوادگی و روانی پرداختـه شـده اسـت    
فرهنگـی   -اقتصادي، اجتماعی(ان داد که در سه بعد نتایج تحقیق نش. استفاده شده است

داري وجود داشت و میزان توانمنـدي در  از چهار بعد توانمندسازي، تفاوت معنی) و روانی
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اعـث ایجـاد ایـن تفـاوت شـده اسـت،       از دالیل احتمالی که ب. روستاي تفیهان بیشتر بود
  :توان به موارد زیر اشاره نمود می

تعـاونی مـورد   . که روستاي اسماعیل آبـاد از تعـاونی دارد  ) کیلومتر 10(بعد مسافتی 
رود که به دلیل وجود فاصله بـین ایـن   نظر در روستاي تفیهان مستقر است و احتمال می

هیئـت مـدیره   . تـر باشـد  دو روستا ارتباط اهالی روستاي اسماعیل آباد با تعاونی نیز کـم 
تـري  باشند که با این وضع احتماالً توجه کمتعاونی مورد نظر همه از روستاي تفیهان می

داماتی کـه از سـوي تعـاونی صـورت     هـا و اقـ  فعالیـت . شـود  به روستاي اسماعیل آباد می
به همین دلیـل سـایر اعضـا در روسـتاي     . شودگیرد اغلب در روستاي تفیهان اجرا می می

هـا از خـود   تتري نسبت به مشارکت و حضور در فعالیـ اسماعیل آباد عالقه و اشتیاق کم
ها و اقدامات تعاونی در روستاي رسانی و آگاهی از فعالیتهمچنین اطالع. دهندنشان می

  .پذیردتر صورت میاسماعیل آباد کم
  مقایسه ابعاد توانمندي اعضا در دو روستاي اسماعیل آباد و تفیهان. 5جدول 

  t  انحراف معیار  میانگین  روستا  ابعاد توانمندسازي

  اسماعیل آباد  اقتصادي
  تفیهان

91/15  
98/18  

07/4  
79/3  

*36/4  

  اسماعیل آباد  فرهنگی -اجتماعی 
  تفیهان

16/19  
96/20  

25/4  
85/3  

**36/2  

  اسماعیل آباد  خانوادگی
  تفیهان

38/18  
99/19  

89/3  
73/4  89/1  

  اسماعیل آباد  روانی
  تفیهان

49/11  
53/57  

64/8  
13/9  

**97/4-  
  0.05دار در سطح معنی: * 

  0.01دار در سطح معنی: **

  گیري و پیشنهادهانتیجه. 6
زنان به عنوان عامل مؤثر در امور مختلف کشـاورزي، اقتصـادي و اجتمـاعی و از نظـر     

لـذا ایـن نیـاز احسـاس     . مشارکت نیروي انسانی مورد نیاز در جامعه سهم بسزایی دارنـد 
نمند شوند تا از این طریق هاي مختلفی توابایست زنان روستایی در زمینهشود که میمی
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هـایی  هاي زنان از جمله تشکلتعاونی. بتوانند نقش خود را در جامعه بیشتر نمایان کنند
هـاي کوچـک و ایجـاد    هستند که امکان یکپارچه کردن منـابع انسـانی، تجمـع سـرمایه    

ا، لـذ . کننداشتغال با شرایط آسان و در نتیجه توانمندسازي در ابعاد مختلف را فراهم می
این تحقیق با هدف بررسی ابعاد توانمندي اعضاي تعاونی زنـان روسـتاي تفیهـان انجـام     

هاي بدست آمده از این پژوهش نشان داد کـه اعضـاي تعـاونی زنـان در     یافته. شده است
انـد کـه از ایـن    چهار بعد اقتصادي، اجتماعی ـ فرهنگی، روانی و خانوادگی توانمند شـده  

ایـن یافتـه بـا    . اعی ـ فرهنگی بیشترین توانمندي را دارا بودنـد  بین در بعد روانی و اجتم
، ]8[، رضایی دیزگاه و فرحبد ]37[، زیمرمن ]29[، مالهوترا ]31[نتایج تحقیقات پروین 

ایـن محققـان بیـان    . مشـابهت دارد  ]4[و پاریاب و همکـاران   ]15[، علیپور ]9[ساالري 
هـاي  لفـی صـورت گیـرد کـه توانمنـدي     توانـد در ابعـاد مخت  کردند که توانمندسازي می

هـا  همچنین، یافته. اقتصادي، اجتماعی ـ فرهنگی، روانی و خانوادگی از این قبیل هستند 
تواننـد در ابعـاد مختلفـی    هـا مـی  نشان دادند که زنان با عضویت و مشـارکت در تعـاونی  

در . ردمطابقـت دا  ]11[توانمند شوند که با نتایج تحقیقات شعبانعلی فمـی و همکـاران   
داري در مقایسه میانگین ابعاد توانمندسازي در دو روستا مشخص شد کـه تفـاوت معنـی   

سه بعد، اقتصادي، اجتماعی ـ فرهنگی و روانی دو روستا وجود دارد که ایـن میـانگین در    
  . تر بودروستاي تفیهان نسبت به روستاي اسماعیل آباد بیش
هـا در ایـن امـر    تـر تعـاونی  پررنـگ  در پایان بـراي ارتقـاي توانمنـدي اعضـا و نقـش     

  :شودپیشنهادهایی ارائه می
با توجه به اینکه اعضاي تعاونی از لحاظ توانمندي اقتصادي نسبت به سـایر ابعـاد در    -

تـري  هاي درآمدزاي متنوعگردد که فعالیتتري قرار داشتند، پیشنهاد میسطح پایین
یع دسـتی مختلفـی از قبیـل    بـه عنـوان مثـال اعضـاي تعـاونی صـنا      . اندازي شودراه

دودي تولیـد  امـا، ایـن صـنایع در سـطح محـ     . کننـد بافی تولید مـی بافی و قالی گلیم
در صورتی که سـازمان تعـاون روسـتایی از تولیـد صـنایع دسـتی تعـاونی        . شوند می

حمایت کند و بازاریابی محصوالت را نیز به عهده بگیرد، باعث تقویت بعـد اقتصـادي   
  .شدتوانمندي خواهد 
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با توجه به اینکه تعاونی مورد نظر دو روستا را تحت پوشش خـود قـرار داده اسـت، و     -
تر از روستاي اسماعیل آباد بود، باید سـاز و  میزان توانمندي در روستاي تفیهان بیش

کارهایی تعیین شـود تـا بـه نیازهـاي هـر دو روسـتا توجـه الزم صـورت گیـرد و در          
 .شوندهاي تعاونی مشارکت داده فعالیت

با توجه به اینکه اعضاي تعاونی در هر چهار بعـد توانمنـدي در حـد متوسـطی قـرار       -
گردد که به تقویت هر چهار بعد توانمندي توجه الزم صورت داشتند، لذا پیشنهاد می

هـا،  هاي ترویجی به شناسایی نیازهـا، اولویـت  توان با برنامهگیرد که در این راستا می
هاي شود و با برگزاري کالسداخت که توسط اعضا اظهار میهایی پرتنگناها و فرصت

هـاي خـود و افـزایش آگـاهی     آموزشی به باال بردن شناخت آنهـا از نیازهـا و توانـایی   
  .اجتماعی از جامعه اقدام کنند

با توجه به اینکه اعضاي تعاونی در بعد روانی نسبت به سایر ابعـاد در سـطح بـاالتري     -
گـردد در  خود داراي سـطوح مختلفـی اسـت، پیشـنهاد مـی      قرار داشتند و بعد روانی

تحقیقات آینده به بررسی سطوح مختلف توانمندي روانی پرداخته شود، تا مشـخص  
. تر و در کـدام سـطح ضـعیف هسـتند    گردد افراد در کدام سطح توانمندي روانی قوي

زان شود در تحقیقات آینده عوامل مـؤثر بـر توانمندسـازي و میـ    همچنین، توصیه می
 .توانمندي اعضاي تعاونی قبل و بعد از عضویت در تعاونی مورد بررسی قرار گیرد

هایی مواجه بود که یکـی از  این پژوهش مانند بسیاري از تحقیقات دیگر با محدودیت -
ها برقراري ارتباط با اعضاي تعاونی و تکمیـل پرسشـنامه توسـط آنهـا     این محدودیت

تعاونی، زنان بودند، آنها در برخوردهاي اولیه حالـت   با توجه به اینکه اعضاي این. بود
هـا نداشـتند کـه ایـن     مقاومت داشته و همکاري الزم را در مورد تکمیـل پرسشـنامه  

یکـی دیگـر از   . مشکل با همکاري مدیرعامل تعاونی مورد نظر تا حدودي حل گردیـد 
 .ها نداشتن اسناد و اطالعات در مورد اعضاي تعاونی بودمحدودیت
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