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Rural women, as one of the most important social groups, play an important role in the rural develop-
ment process. Economically, rural women, in addition to being agricultural producers, can sustain their 
livelihood by controlling resources and household income. The purpose of this study was to investigate 
the index of women's empowerment in agriculture and its role in improving the sustainable livelihood of 
rural households. The study follows the quantitative paradigm and empirical research method in terms 
of purpose. Also, in terms of data collection and analysis, it is a survey based on a descriptive-correla-
tional analysis. The statistical population of this study was rural women involved in agricultural work in 
Tuyserkan county of Hamadan province (20 villages) from which 140 people were randomly selected as 
a sample. Data were collected using a questionnaire whose validity was confirmed by experts’ opinions 
and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done in 
the IBMSPSS software environment and the results showed that rural women's empowerment in agri-
culture has a positive and significant effect on the sustainable livelihood of rural households. In addition, 
all components of women's empowerment in the agriculture index except for community leadership had 
a significant correlation with the sustainable livelihood of rural households. Also, the income component 
of women's empowerment in the agriculture index was identified as the strongest predictor of rural 
households’ sustainable livelihood.
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Extended Abstract

1. Introduction

ural women, as one of the most impor-
tant social groups, play an important role 
in the rural development process. Eco-

nomically, rural women, in addition to being agricultural 
producers, can sustain their livelihood by controlling re-
sources and household income. Unlike developed coun-
tries, in most developing countries women are the main 
agricultural producers for cash crops and providers of 
livelihood. It is argued that empowering women in agri-
culture is essential to increasing agricultural productivity R

Citation: Jalilian, N., & Mohammadi, Y. (2020). [Prediction of Sustainable Livelihood of Rural Households based on Wom-
 en's Empowerment in Agriculture Index (WEAI) in Hamedan Province (Persian)]. Journal of Rural Research, 11(3), 524-537,
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.300133.1485

 : : http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.300133.1485

Use your device to scan 
and read the article online

Copyright © 2020, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommer-
cial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.300133.1485
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.300133.1485


Autumn 2020. Vol 11. Num 3

525

and achieving sustainable livelihood in rural areas. One of 
the important indicators of empowerment is the Women's 
Empowerment in Agriculture Index (WEAI). It is a new 
index used to measure women's empowerment, agency 
and accountability in agriculture which consists of five 
components of 1) decision-making regarding agricultural 
production, (2) access and decision-making power over 
productive resources, (3) income control, (4) community 
leadership, and (5) time allocation. Sustainable rural live-
lihood and women's empowerment have been for many 
years one of the key issues of rural development in the 
sustainable development paradigm. Livelihood also con-
sists of five main types of capital, including physical, fi-
nancial, natural, human and social capital. The purpose 
of this study was to investigate the index of women's 
empowerment in agriculture and its role in improving the 
sustainable livelihood of rural households.

2. Methodology

The present study follows the quantitative paradigm and 
empirical research method in terms of purpose. Also, in 
terms of data collection and analysis, it is a survey based 
on the descriptive-correlational analysis. The statisti-
cal population of this study was rural women involved 
in agricultural work in Tuyserkan county of Hamadan 
province from which 140 people were randomly selected 
as a sample. Data were collected using a questionnaire 
whose validity was confirmed by experts’ opinions and its 
reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha 
coefficient. Five-point Likert scale (very low = 1 to very 
high = 5) was used to measure the five dimensions of the 
women’s empowerment in agriculture index (1. Decision-
making regarding agricultural production, 2. access and 
decision-making power over productive resources, 3. in-
come control, 4. community leadership, and 5. time al-
location) and sustainable livelihood of rural households 
(physical, financial, natural, human and social capital). 
Cronbach's alpha coefficient for the agricultural empow-
erment index was 0.715 and the sustainable livelihood of 
the rural households was 0.785. Data analysis was done in 
the IBMSPSS software environment.

3. Results 

The results showed that among the factors affecting 
women's empowerment in the agriculture index, the 
component of decision-making regarding agricultural 
products was identified as the most important component. 
Also, among the factors affecting the sustainable liveli-
hood of rural households, physical capital was identified 
as the most important component. Moreover, the results 
showed that rural women's empowerment in agriculture 

has a positive and significant effect on the sustainable 
livelihood of rural households. In addition, all compo-
nents of women's empowerment in the agriculture index 
except for leadership had a significant correlation with the 
sustainable livelihood of rural households. In other words, 
empowering rural women in any of the following com-
ponents can improve the livelihood of rural households. 
Also, the income component of women's empowerment 
in the agriculture index was identified as the strongest 
predictor of rural households’ sustainable livelihood and 
explained about 30 percent of its variance.

4. Discussion 

Rural development includes quality rural development 
in all socio-economic and cultural areas. Therefore, it is 
important to consider rural women as members of the 
rural community who play a key role in rural activities. 
Women are not only the subject and goal of any kind of 
development, but they are also the driving force behind 
economic and social development goals. In this regard, 
this study aimed to investigate the role of women’s em-
powerment in agriculture in improving the livelihood of 
rural households. The results also showed that there is 
a positive correlation between women's empowerment 
in agriculture index and sustainable livelihood of rural 
households, and women's empowerment in agriculture 
has a significant effect on improving rural livelihood. This 
result confirms the results of studies by Kilby (2006) and 
Cunningham et al. (2015) which showed the positive corre-
lation between women's empowerment in agriculture and 
sustainable livelihood of rural households. 

5. Conclusion 

Based on the results of the present study, it can be con-
cluded that the level of control over household income 
alone, or jointly by women, can have a decisive role in 
improving rural household livelihood. Therefore, it is 
recommended to recognize the empowerment and skills 
of women and to direct these abilities and talents to en-
hance the economic and social status of rural women in 
sustainable development planning at different levels. The 
results of this study can be useful to the Agricultural Jihad 
Organization, Emdad committees, and credit funds to em-
power rural women.
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زنان روستایي به عنوان یکي از مهم ترین گروه هاي اجتماعي، نقش به سزایي د ر روند توسعه روستایي د ارند. به طوري که از جنبه اقتصاد ی، 
عالوه بر تولید محصوالت کشاورزي با کنترل منابع و د رآمد خانوار، مي توانند موجبات معیشت پاید ار خانوار روستایي را نیز فراهم آورند. 
هد ف از این پژوهش، بررسي شاخص توانمند سازي کشاورزي زنان و نقش آن د ر بهبود معیشت پاید ار خانوار روستاییان بود. پژوهش 
حاضر، از نظر ماهیت از نوع پژوهش هاي کمي و از نظر هد ف از نوع مطالعات کاربرد ی است. همچنین به لحاظ نحوه گرد آوري د اد ه  ها، از 
نوع تحقیقات پیمایشي و از نظر شیوه تحلیل د اد ه ها از نوع تحقیقات توصیفي- همبستگي است. جامعه آماري این تحقیق، زنان روستایي  
مشارکت کنند ه د ر کشاورزي د ر شهرستان تویسرکان از استان همد ان )20 روستا( بود ند که 140 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب و 
به  صورت تصاد في ساد ه نمونه گیري شد ند. د اد ه  ها با استفاد ه از پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوري شد که روایي آن با نظر متخصصان 
و پایایي آن با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل د اد ه  ها د ر محیط نرم  افزار IBMSPSS انجام و نتایج نشان 
د اد که توانمند سازي کشاورزي زنان روستایي تأثیر مثبت و معناد اري بر معیشت پاید ار خانوار روستایي د ارد. همچنین همه مؤلفه هاي 
شاخص توانمند سازي کشاورزي زنان به جز مؤلفه رهبري، با معیشت پاید ار خانوار روستایي رابطه معني د اري د اشتند و د رآمد، قوي ترین 

بعد توانمند سازي کشاورزي زنان براي پیش بیني معیشت پاید ار خانوار روستایي شناخته شد.

کلیدواژه ها: 
شاخص توانمند سازي 

زنان د ر کشاورزي، توسعه 
روستایي، معیشت پاید ار، 
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تویسرکان، استان همد ان

تاریخ د ریافت: 14 فرورد ین 1399
تاریخ پذیرش: 09 مرد اد 1399

مقد مه

زنان یکي از مهم ترین گروه هاي اجتماعي مؤثر د ر فرایند توسعه 
به شمار مي آیند (Lohani & Aburaida, 2017). نظام جنسیتي د ر 
کشورها و جوامع مختلف بسته به هنجارها و ارزش ها متنوع و 
البته بسیار پیچید ه است (Alkire  et al., 2013). به عنوان مثال د ر 
قانون اساسي ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي د یگر اصول 
توانمند سازي زنان و برابري جنسیتي رعایت شد ه است. مطابق 
افراد  ایران، همه  اساسي جمهوري اسالمي  قانون  بیستم  اصل 
ملت اعم از زن و مرد یکسان د ر حمایت قانون قرار د ارند و از 
همه حقوق انساني، سیاسي، اقتصاد ی، اجتماعي و فرهنگي با 
رعایت موازین اسالم برخورد ارند. هد ف اصلي این قانون، پیشرفت، 
 (Janghorban توسعه و توانمند سازي زنان د ر جامعه  ایران است
(et al., 2014. به عالوه، این حساسیت موضوعي توانمند سازي د ر 

کنفرانس سازمان ملل متحد د ر ریو د وژانیرو د ر سال 2012 نیز 

افزایش یافت. تا جایي که یکي از اهد اف توسعه پاید ار را د ستیابي 
 (United به برابري جنسیتي و توانمند سازي زنان عنوان نمود ند
(Nations, 2015. توانمند سازي یک فرایند اجتماعي چند بعد ی 

است که به معني به د ست آورد ن قد رت بیشتر توسط زنان است، 
 (Lohani & نمایند  را کنترل  زند گي خود  بتوانند  نحوي که  به 
(Aburaida, 2017. بد یهي است جامعه روستایي نیز از این قاعد ه 

بخش  توانمند سازي  اخیر،  نیست. طي سال هاي  مستثنا  کلي 
جد ایی ناپذیر سیاست هاي سازمان هاي توسعه به منظور حمایت 
 (Jaliliyan & Saadi, از توسعه روستایي و کشاورزي نیز بود ه است

 .2016)

یکي از چالش هاي برنامه ریزی د ر جوامع انساني، به ویژه جوامع 
فقرا د ر کشورهاي د رحال توسعه اند  تمرکز  کانون  روستایي که 
تأمین معیشت است (NZAID, 2002). جوامع روستایي با عمد تاً 
با ویژگي هایي مانند فقر اطالعاتي، مهارت هاي پایین، فرهنگ 

1- د انشجوی د کتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، د انشکد ه کشاورزی، د انشگاه بوعلی سینا، همد ان، ایران. 
2- استاد یار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، د انشکد ه کشاورزی، د انشگاه بوعلی سینا، همد ان، ایران.

بر مبناي شاخص توانمند سازي زنان د ر بخش  پايد ار خانوارهاي روستايي  پیش بیني معیشت 
کشاورزي استان همد ان
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کارآفرینی ضعیف، و نابرابري هاي قومي و قبیله ای روبه رو هستند 
 (Sojasi Ghidari که تأثیر به سزایي د ر ناپاید اري معیشت آن ها د ارد
بر  (et al., 2016. به عالوه فقر روستایي به جهت فشار مضاعف 

منابع، خود به عنوان یکي از عوامل ناپاید اري د ر بهره گیری از منابع 
اگرچه  از طرفي   .(Sojasi Ghidari et al., 2016) به شمار مي رود 
زنان طي سه د هه اخیر بیش از مرد ان از پیشرفت هاي اجتماعي 
و اقتصاد ی بهره مند گشته اند، آن ها هنوز هم د ر بین گروه هاي به 
 .(Lohani & Aburaida, 2017) شد ت آسیب پذیر جهان قرار د ارند
شواهد حاکي از آن است که علي رغم رشد نقش زنان د ر تأمین 
بهبود  معیشت خانوارهاي روستایي، هنوز ظرفیت زنان جهت 
معیشت خانوارهایشان به اند ازه کافي شناخته نشد ه و مورد توجه 
قرار نگرفته است، زیرا که زنان از لحاظ اجتماعي و اقتصاد ی چه 
د ر کشاورزي و یا د ر عرصه هاي مد ني به اند ازه مرد ان مورد احترام 
قرار نگرفته اند (Sharaunga et al., 2015). پژوهشگران معتقد ند که 
مرد م معیشت خود را از میان مجموعه اي از د ارایی ها و سرمایه ها 
شکل مي د هند و شناخت معیشت آن ها از طریق شناخت این 

.(Guillotreau et al., 2012) چهارچوب امکان پذیر خواهد بود

کشاورزي مي تواند موتور محرکه توسعه روستا باشد، اما این 
که  چرا  مي کند،  عمل  بسیار ضعیف  کشورها  اغلب  د ر  بخش 
با  اقتصاد روستایي  به عنوان منبع حیاتي د ر کشاورزي و  زنان 
محد ود یت هایي مواجه اند که بهره وري آن ها را کاهش مي د هد 
(Ghanem, 2011). بنابراین مي توان زنان را د ر بخش کشاورزي 

  (Alkire به عنوان عنصر تأثیرگذار د ر توسعه روستایي توانمند کرد
(et al., 2012. توانمند سازي د ر کشاورزي به طورکلی توانایي فرد 

براي تصمیم گیری د ر امور مربوط به کشاورزي است و با د سترسي 
به منابع ماد ی و اجتماعي براي اجراي آن تصمیمات ارتباط د ارد 
د ر کشاورزي  زنان  توانمند سازي  (Alkire et al., 2013). شاخص 

)WEAI(، د ر واقع یک شاخص جد ید مبتني بر پیمایش است 
که توانمند ی، نمایند گي و حضور زنان د ر بخش کشاورزي را با 
هد ف شناسایي راهکارهایي براي غلبه بر موانع و محد ود یت هاي 
آن ها اند ازه گیري می کند. این شاخص چند بعد ی شامل اقد امات 
نقش و میزان مشارکت زنان د ر بخش کشاورزي د ر پنج حوزه 
است (Johnso & Rosell, 2015). به همین د لیل است که موضوع 
کشورهاي  د ر  کشاورزي  تحقیقات  محور  زنان  توانمند سازي 
د رحال توسعه باقي ماند ه است. از این رو، توانمند سازي کشاورزي 
به اهد اف معیشتي مورد نظر ضرورت  به منظور د ستیابي  زنان 

.(Sharaunga et al., 2015) مي یابد

د ر  را  مرد م  و ظرفیت های  امکانات  واقع  د ر  پاید ار،  معیشت 
راستاي انجام و حفظ شیوه های مناسب زند گي به کار مي گیرد و 
ضمن توجه به رفاه نسل حاضر، نسل های آیند ه را نیز مورد توجه 
بود ن  د سترس  د ر  و  وجود  مستلزم  امر  این  مي د هد.  قرار 
گزینه های بوم شناختی، اجتماعي - فرهنگي، اقتصاد ی و سیاسي 
بود ه و مبتني بر مساوات، مالکیت منابع و نظام تصمیم سازي 

مشارکتي است. تعریف فوق به اهمیت نقش توانمند سازي افراد 
 .(Pasteur, 2001) د ارد  اشاره  خود  نیازهاي  کرد ن  برآورد ه  د ر 
برخالف کشورهاي توسعه یافته، بخش عمد ه ای از مرد م مناطق 
روستایي اکثر کشورهاي د رحال توسعه به د لیل حفظ معیشت 
خود از جمله غذا به کشاورزي وابستگي د ارند. د ر این کشورها 
و  نقد ی  براي محصوالت  اصلي کشاورزي  تولید کنند گان  زنان 
محصوالت معیشتي هستند (IFAD, 2011). به این ترتیب سؤال 
اصلي تحقیق این است که چگونه توانمند سازي زنان د ر بخش 
و  کشاورزي  د ر  بهره وري  افزایش  به  منجر  مي تواند  کشاورزي 

د ستیابي خانوار روستایي به معیشت پاید ار شود؟

 WEAI شاخص  تأکید  د اشت،  اذعان  باید  راستا  همین  د ر 
به توانمند کرد ن زنان د ر بخش کشاورزي از این جهت بسیار 
حائز اهمیت است که کشاورزي، پایه و اساس معیشت پاید ار 
بیشتر مرد م روستایي د ر کشورهاي کم د رآمد و با د رآمد متوسط 
است (Malapit et al., 2019). برخي محققان معتقد ند براي اینکه 
زنان بتوانند نقش خود را د ر جامعه بیشتر نمایان کنند، باید د ر 
زمینه هاي مختلف توانمند شوند و این توانمند سازي منجر به 
بهبود کیفیت زند گي و د سترسي به د ارایي هایي مي شود که از 
جنبه هاي مهم معیشت پاید ار است (Jackson, 2010). د ر مطالعات 
مختلفي نشان د اد ه شد ه است که بین توانمند سازي کشاورزي و 
معیشت پاید ار رابطه وجود د اشته و افراد ی که توانمند مي شوند، 
توانایي د سترسي به د ارایي هاي معیشتي را پید ا نمود ه و د ر تأمین 
معیشت خانوار سهیم مي شوند (Malapit et al., 2020). مطالعه 
شراونگا 1 و همکاران )2016( نیز نشان د اد که توانمند سازي یک 
فرایند چند بعد ی بود ه و شامل افزایش توانایی های )براي مثال، 
منابع و نمایند گي ها( مورد نیاز زنان براي د ستیابي به د ستاورد هاي 
معیشتي است. توانمند سازي را فرایند افزایش قابلیت هاي افراد 
این  به نحوی که  مي د انند؛  هد فمند  انتخاب هاي  د اشتن  براي 
انتخاب ها به اقد امات و نتایج مطلوب د ر چهارچوب معیشت پاید ار 
 .(Chakrabarti & Biswas, 2008; World bank, 2000) منجر شود 
بنابراین مي توان شواهد ی د ال بر وجود رابطه بین توانمند سازي 
و معیشت پاید ار را د ر اد بیات توانمند سازي به ویژه توانمند سازي 
د ر کشاورزي مشاهد ه نمود؛ زیرا منبع معیشت اصلي روستا بر 
 (Keshavarz et al., است  کشاورزی  تولید ات  و  کشاورزي  پایه 
کشاورزي،  د ر  زنان  توانمند سازي  زمینه هاي  از  یکي   .2017)

اشتغال آن ها د ر بخش های مختلف کشاورزي است که مطابق 
با مطالعه جمشید ی و همکاران )2014(، اشتغال زنان نیز بر 
اقتصاد خانوارهاي آن ها تأثیرگذار بود ه و از این طریق آن ها زمینه 
ارتقاي معیشت خانوار خود را فراهم مي آورند. همچنین شکور 
)2005( به این نتیجه رسید که زنان روستایي د ر فعالیت هاي 
کشاورزي، صنایع د ستی و د امد اري، اد اره منزل، تربیت و نگهد اري 
فرزند ان و اقتصاد خانوار نقش مهمي ایفا نمود ه و به عنوان د ومین 

1. Sharaunga

»نسرین جلیلیان و همکاران. پیش بیني معیشت پاید ار خانوارهاي روستایي بر مبناي شاخص توانمند سازي زنان د ر بخش کشاورزي استان همد ان«
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تولید کنند ه د رآمد خانوار شناخته مي شوند که نقش مهمي د ر 
بهبود معیشت خانوار د ارد.

تأکید   )2006( کیلبي2  گرفته،  صورت  مطالعات  طبق 
براي  وسیله اي  خود  خود ی  به  زنان  توانمند سازي  که  مي کند 
به  آن ها  د سترسي  بهبود  راستای  د ر  افراد  حاشیه نشین ترین 
منابع جامعه است، و اینکه چگونه عد م توانمند ی منجر به عد م 
مالکیت و عد م توانایي د ر جمع آوري، کنترل و استفاد ه از منابع 
معیشتی می شود. نتایج مطالعه صورت گرفته توسط کانینگهام3 
و همکاران )2015( بیانگر این است که تصمیم گیری، کنترل 
و استقالل زنان د ر خانوار باعث بهبود تغذیه کود کان می شود. 
مطالعه جیمز4 و همکاران )2002( نیز نشان د اد که کنترل بر 
زمان براي توانمند سازي بسیار مهم است، زیرا به زنان این امکان 
را می د هد تا تالش های خود را به فعالیت هاي مورد نظر اختصاص 
د هند. چگونگي کنترل زنان بر زمان باعث افزایش توانمند ی آن ها 
مي شود، زیرا زنان تصمیم گرفتند د رگیر فعالیت هاي د رآمد زایي 
باشند که تصمیم گیري و وضعیت آن ها د رون خانواد ه را تقویت 
می کند. مایزن د یک5 و همکاران )2014( د ر مطالعه خود به این 
نتیجه رسید ند که کنترل بر د ارایي وسیله اي براي توانمند سازي 
است، زیرا آن ها براي ایجاد معیشت، ایجاد معنا د ر زند گي و اقد ام 
به چالش کشید ن ساختارهاي مؤثر بر زند گي ضروري هستند. 
پنج  مطالعه خود  د ر   )2011( همکاران  و  آریموند6  همچنین 
مسیر که از طریق آن ها مد اخالت کشاورزي می تواند بر تغذیه 
و معیشت تأثیر بگذارد را شناسایی کرد ه که شامل: افزایش مواد 
غذایي براي مصرف خود، افزایش د رآمد، کاهش د ر قیمت بازار، 
تغییر د ر ترجیحات و تغییر د ر کنترل منابع د ر د اخل خانوار 

می شود.  

زنان  کشاورزي  توانمند سازي  که  گفت  مي توان  بنابراین 
مي تواند نقش مهمي د ر پاید اري معیشت خانوارهاي روستایي 
مبني  روستایي  جامعه  پژوهشي  ضرورت هاي  که  باشد  د اشته 
معیشت  وضعیت  بهبود  بر  کشاورزي  توانمند سازي  تأثیر  بر 
نشان  بررسي ها  نمایان مي سازد.  را  روستایي  خانوارهاي  پاید ار 
مي د هد علی رغم اینکه مطالعات متعد د ی نقش زنان روستایي 
د ر جنبه های مختلف توسعه روستایي را مورد بررسی قرار د اد ه اند، 
ولي شاخص توانمند سازي زنان د ر بخش کشاورزي و تأثیر آن بر 
پاید اري معیشت خانوار روستائیان مورد مطالعه قرار نگرفته و خأل 
مطالعاتي د ر این زمینه مشاهد ه می شود. بنابراین ضرورت انجام 
مطالعه اي د ر این زمینه د ر شهرستان تویسرکان د ر استان همد ان 
از آن جهت که اقتصاد روستایي آن مبتني بر فعالیت کشاورزي 
انجام  و  کشاورزي  مختلف  حوزه هاي  د ر  زنان  نقش  و  بود ه 

2. Kilby
3. Cunningham
4. James
5. Meinzen-Dick
6. Arimond

فعالیت هاي کشاورزي کاماًل مشهود بود، احساس شد. د ر این 
شهرستان زنان پا به پاي مرد ان د ر امر کشاورزي مشغول فعالیت 
د ر  به طورکلی   .(Bashirahsan & Ghorbaninejad, 2017) هستند 
استان همد ان، وضعیت اشتغال زنان د ر بخش کشاورزي )26 
د رصد( از حد متوسط کشور )21/8 د رصد( باالتر بود ه که بیشتر 
همد ان  استان  شهرستان هاي  د ر  کشاورزي  محوریت  علت  به 
من جمله شهرستان تویسرکان است که زنان نقش برجسته اي 
 (Ministry of Cooperatives, د ر فعالیت های کشاورزي آن د ارند
و  ارزشمند  باغات  وجود   .Labor and Social Welfare, 2018)

گسترد ه گرد و، باد ام، آلو و... با عواید ساالنه باال، همچنین وجود 
گیاهان د اروئي د ر اراضي کشاورزي و منابع طبیعي مانند زعفران، 
سماق،گون،کتیرا، آویشن و ... موجب شد ه تا شهرستان تویسرکان 
به یکي از قطب هاي تولید کشاورزي د ر استان همد ان و تولید 
 (Management & Planning گرد و د ر سطح جهاني د ست پید ا کند
راستا  همین  د ر   .Organization of Hamadan Province, 2019)

مشارکت زنان د ر مراحل کاشت، د اشت و برد اشت و همچنین 
زحمت کش  زنان  عمد ه  فعالیت هاي  از  گرد و  محصول  فرآوري 
روستاهاي مختلف شهرستان تویسرکان د ر مسیر تحقق رفاه و 
معیشت اقتصاد ی خانوار خود است که شامل کاشت د انه هاي 
تمیز  د رخت،  زیر  از  گرد و  مناسب، جمع آوري  خاک  د ر  گرد و 
می شود  آن ها  و خشک کرد ن  پوسته  و جد اسازي  گرد و  کرد ن 
(Karimi Machiani, 2017). حتي خالقیت زنان روستایي شهرستان 

تویسرکان د ر تبد یل ضایعات محصوالت کشاورزي به محصوالت 
زمینه هاي  د یگر  از  مربا  و  ترشي  ایجاد  همانند  ارزش افزود ه  با 
وضعیت  بهبود  راستاي  د ر  کشاورزي  بخش  د ر  آنان  مشارکت 
معیشت خانوارشان است که ضرورت مطالعه نقش آنان و توانمند 
شد نشان د ر بخش کشاورزي و ارتباط آن با بهبود معیشت خانوار 
روستایي را بیشتر نمایان می سازد. نتایج این مطالعه می تواند از 
طریق فعالیت هاي آموزشي و اقد امات حمایتي می تواند مورد توجه 
ارگان هاي مسئول قرار بگیرد و د ر افزایش توانمند ی زنان روستایي 
و د ر نتیجه بهبود معیشت روستاییان مؤثر واقع شود. عالوه بر این، 
سازمان هاي غیرد ولتی، سازمان هاي د ولتي نظیر مد یریت جهاد 
کشاورزي، مد یران عالي برنامه ریزي روستایي و بسیاري د یگر از 
سازمان ها و اد ارات مرتبط با روستا می توانند از نتایج این تحقیق 
نمایند.  استفاد ه  د ر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های خود 
بنابراین هد ف از این مطالعه، پیش بیني تأثیر توانمند سازي زنان 
د ر کشاورزي د ر بهبود معیشت پاید ار خانوارهایشان است. سؤال 
کلي تحقیق نیز این است که آیا توانمند سازي زنان د ر بخش 
کشاورزي بر وضعیت معیشت پاید ار خانوار آن ها تأثیر د ارد یا 

خیر؟
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مروری بر اد بیات موضوع 

شاخص توانمند سازي زنان د ر کشاورزي

یکي از شاخص هاي مهم توانمند سازي، شاخص توانمند سازي 
نوین که جهت  است. یک شاخص   WEAI د ر کشاورزي زنان 
اند ازه گیري توانمند سازي، عاملیت و مشمولیت زنان د ر بخش 
شاخص   .(Johnso & Rosell, 2015) مي رود  کار  به  کشاورزي 
توانمند سازي زنان د ر کشاورزي یک شاخص تجمعي است که 
د ر سطح کشور یا منطقه به کار مي رود و مبتني بر جمع آوری 
د اد ه هاي انفراد ی است. این شاخص ارزیابي مي کند که زنان د ر 
کد ام یک از پنج حوزه کشاورزي توانمند هستند. این پنج حوزه 

:(Alkire et al., 2012) شامل موارد زیر است

کشاورزي،  محصوالت  تولید  خصوص  د ر  تصمیم گیري   )1(
)2( د سترسي و قد رت تصمیم گیري د رباره منابع تولید ی، )3( 
کنترل استفاد ه از د رآمد، )4( رهبري د ر جامعه )5( تخصیص 

زمان )جد ول شماره 1(.

را  توانمند سازي، سنجش آن  بعد ی  ماهیت پیچید ه و چند 
د شوار نمود ه است. این ویژگي به خصوص د ر زمینه توانمند سازي 
کشاورزي که زمینه جد ید و نوظهور است بیشتر به چشم مي آید 
(Alkire  et al., 2013). گروه مشاوره تحقیقات بین المللي کشاورزي 

د و شاخص عمد ه براي ارزیابي توانمند سازي زنان پیشنهاد نمود ه 
است: اول، کنترل زنان بر منابع تولید ی مانند زمین، د ام، آب، 
جنگل ها، اموال مشترک، کود، ماشین آالت، د ارایی های مالي و 
د رآمد حاصل از فروش محصول، د ام و محصوالت جنگلي. د وم 
از  استفاد ه  با زمان و نحوه  رابطه  قد رت تصمیم گیری زنان د ر 
و  منابع و همچنین قد رت تصمیم گیری آن ها د ر گروه ها  این 
سازمان های جمعي (CGIAR, 2014). معیشت پاید ار روستایي و 
توانمند سازي زنان سال ها است که به عنوان یکي از موضوعات 
کلید ی توسعه روستایي د ر پاراد ایم توسعه پاید ار مطرح است. به 
گونه ای که سازمان ملل توانمند سازي زنان د ر سطح گسترد ه را به 
عنوان یکي از اهد اف کلید ی اعالمیه هزاره سوم اعالم کرد ه است 
(Khan & Bibi, 2011). بنابراین با توجه به اقتصاد کشاورزي د ر اکثر 

نواحي روستایي استان همد ان مي توان گفت که توانمند سازي 
کشاورزي نقش مهم و تأثیرگذاري بر معیشت پاید ار روستاییان 

د ارد، از این رو بررسي این اهم ضروري به نظر مي رسد.

معیشت پايد ار

امروزه مفهوم معیشت پاید ار به طور گسترد ه اي د ر اد بیات توسعه 
مورد استفاد ه قرار مي گیرد. اما تعریف واحد ی از آن وجود ند ارد 
و هریک از سازمان ها و افراد مختلف تعریف خاصي از آن ارائه 
کرد ه اند (Krantz, 2001). براي نخستین بار مفهوم معیشت پاید ار 
د ر مطالعات رابرت چمبرز و موسسه مطالعات توسعه د ر د انشگاه 

ساسکس نمایان شد (Timalsina, 2007). مهم ترین تعریف معیشت 
پاید ار را کمیسیون جهاني محیط زیست و توسعه )WCED( تحت 
عنوان ایمني معیشت ارائه کرد ه است. معیشت پاید ار به مفهوم 
د اشتن یکسري توانایي ها و امکانات است که این د ارایي ها د ر طول 
حیات فرد مورد استفاد ه او قرار گرفته و بتواند د ر مقابل شوک ها و 
تهد ید هاي موجود مقاومت نمود ه و نه تنها د ر زمان حال بلکه د ر 
آیند ه نیز د ر مقابل این تهد ید ها مقابله نماید. تحقق چنین امري 
مستلزم توجه به پاید اري محیط زیست و جلوگیري از تخریب آن 
است. د ر تعریفي د یگر که توسط مؤسسه بین المللی توسعه پاید ار 
ارائه شد ه است، معیشت پاید ار، د ر واقع، امکانات و ظرفیت های 
مرد م را د ر راستاي انجام و حفظ شیوه های مناسب زند گي به کار 
می گیرد و ضمن توجه به رفاه نسل حاضر، نسل های آیند ه را نیز 
مورد توجه قرار می د هد. این امر مستلزم وجود و د ر د سترس بود ن 
گزینه های بوم شناختی، اجتماعي - فرهنگي، اقتصاد ی و سیاسي 
بود ه و مبتني بر مساوات، مالکیت منابع و نظام تصمیم سازي 
مشارکتي است. تعریف فوق به اهمیت نقش توانمند سازي افراد 

 .(Pasteur, 2001) د ر برآورد ه کرد ن نیازهایشان اشاره د ارد

ابعاد معیشت پاید ار

هستند.  اصلي  سرمایه  نوع   5 شامل  معیشتي  سرمایه هاي 
د ر  منابع  )ذخایر،  سرمایه ها  توانمند ی ها،  د ربرد ارند ه  معیشت 
 (Anriquez & و فعالیت هاي ضروري براي زند گي است )د سترس
(stamoulis, 2007. سرمایه هاي پنج گانه معیشت پاید ار روستایي 

شامل مؤلفه های زیر است:

1. سرمایه هاي طبیعي: د سترسي به منابع آبي و زمین و باغ 

2. سرمایه فیزیکي: راه هاي ارتباطي، زیرساخت ها، د سترسي 
به وسایل ضروري، د سترسي به وسیله نقلیه، د سترسي به انرژي، 

د سترسي به ابزارآالت کشاورزي، کمیت و کیفیت مسکن

3. سرمایه انساني: تحصیالت، مهارت، نوآوری

همکاري،  مشارکت،  اجتماعی،  اعتماد  اجتماعي:  سرمایه   .4
شبکه اجتماعي

5. سرمایه مالي: د رامد، اشتغال، وام، پس اند از، تسهیالت مالي 
.(Rakodi, 1999)

 ،)2016( همکاران  و  قید اری  سجاسی  مطالعه  به  توجه  با 
سرمایه نهاد ی با مؤلفه های نهاد هاي د ولتي و نهاد هاي محلي به 
5 مؤلفه اصلي اضافه گرد ید. با توجه به مباني نظري و پیشینه 
تحقیق د ر نهایت به مد ل 1 مي توان ارجاع کرد که به صورت زیر 

نمایش د اد ه شد ه است )تصویر شماره 1(. 
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.)WEAI( جدول 1. پنج حوزه مورد مطالعه شاخص توانمند سازي زنان د ر بخش کشاورزي

تعريف شاخصشاخصحوزه

تصمیمگیريمربوطبهتولیدمحصول
استقاللدرتولید

-تصمیمگیریتنهایامشترکدرخصوصموادغذایيوتولیدمحصوالتکشاورزي،داميوآبزي
-استقاللدرمحصوالتکشاورزي)مانند:چهنهادههاییخریداريشود،چهحیواناتيپرورشدادهشود(.

نشاندهندهمیزانانگیزهپاسخدهندهبهتصمیمگیریاست.

منابع
مالکیت،خرید،فروشوانتقالداراییها
دسترسيوتصمیمگیريدرخصوص

اعتبارات

-مالکیتتنهایااشتراکيداراییهایاصليخانوار
-آیاپاسخدهندهدرتصمیمهایمربوطبهخرید،فروشویاانتقالدارایيهايخودمشارکتدارد.

-دسترسيومشارکتدرتصمیمگیریهایمربوطبهاعتبارات

-کنترلتنهایااشتراکيبردرآمدومخارجکنترلاستفادهازدرآمددرآمد

عضویتدرگروهرهبري
صحبتکردندرعموم

-آیاپاسخدهندهعضوفعالیکگروهاقتصادییااجتماعياست)گروههايمثلبازاریابيکشاورزي،اعتبارات،
گروههایمصرفکنندهآب(.

-آیاپاسخدهندهمیتواندبهراحتيدرمکانهایعموميبهاظهارنظرخوددرخصوصمواردمختلفبپردازد.

حجمکاريزمان
اوقاتفراغت

-تخصیصزمانبهکارهايخانگيوتولیدی
-احساسرضایتدرخصوصزمانکافيبراياوقاتفراغت
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روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر، از نظر ماهیت از نوع پژوهش هاي کمي بود ه 
لحاظ  از  د ارد.  قرار  کاربرد ی  پژوهش  زمره  د ر  هد ف  نظر  از  و 
نحوه گرد آوري د اد ه ها نیز از نوع تحقیقات مید اني و از نظر شیوه 
تجزیه وتحلیل د اد ه ها از نوع تحقیقات توصیفي- همبستگي به 
روستایي  زنان  شامل  تحقیق  این  آماري  جامعه  مي رود.  شمار 
شهرستان تویسرکان از استان همد ان بود که د ر بخش کشاورزي 
نفر  تعد اد 140  فرمول کوکران،  از  استفاد ه  با  فعالیت د اشتند. 
از این زنان روستایي به عنوان نمونه آماري انتخاب و به صورت 
روستای   20 از  تصاد في  انتخاب  با  چند مرحله اي  نمونه گیري 
و  اطالعات  براي جمع آوري  اصلي  ابزار  انتخاب شد ند.  مختلف 
د اد ه ها، یک پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر د و بخش براي 
سنجش توانمند سازي کشاورزي د ر پنج حوزه محصول، منابع، 
با پنج  پاید ار خانوار روستایي  د رآمد، رهبري، زمان و معیشت 

سرمایه اجتماعي )اعتماد اجتماعي، مشارکت، همکاري، شبکه 
اجتماعي(، سرمایه مالي )د رآمد، اشتغال، وام، پس اند از، تسهیالت 
سرمایه  نوآوري(،  مهارت،  )تحصیالت،  انساني  سرمایه  مالي(، 
وسایل  به  د سترسي  زیرساخت ها،  ارتباطي،  )راه هاي  فیزیکي 
ضروري، د سترسي به وسیله نقلیه، د سترسي به انرژي، د سترسي 
به ابزارآالت کشاورزي، کمیت و کیفیت مسکن( و سرمایه طبیعي 
)د سترسي به منابع آبي و زمین و باغ( بود. براي سنجش ابعاد 
پنج گانه شاخص توانمند سازي زنان د ر کشاورزي و معیشت پاید ار 
از مقیاس پنج گزینه اي طیف لیکرت )خیلي  خانوار روستایي 
کم=1 تا خیلي زیاد =5( استفاد ه شد. روایي پرسشنامه با استفاد ه 
از نظر متخصصان تأیید و پایایي مقیاس های ابعاد مختلف هر د و 
متغیر توانمند سازي زنان د ر کشاورزي و معیشت پاید ار خانوار 
روستایي نیز با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار 
گرفت )جد اول شماره 2 و 3(. جهت تحلیل د اد ه ها د ر د و بخش 

آمار توصیفي و استنباطي از نرم افزار SPSS استفاد ه شد.
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يافته ها

توانمند سازي کشاورزي  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  اولويت بند ی 
زنان

با توجه به نتایج جد ول شماره 4، د ر بین شاخص هاي تأثیرگذار 
محصول  حوزه  د ر  روستایي  زنان  کشاورزي  توانمند سازي  بر 
که شامل د و گویه تصمیم گیری مربوط به تولید و استقالل د ر 
تولید با ضریب تغییرات 0/23 بیشترین تأثیر را د ر توانمند سازي 

جدول 2. ابعاد شاخص توانمند سازي زنان د ر کشاورزي به همراه گویه ها و مقاد یر ضریب آلفاي کرونباخ.

آلفاي کرونباخگويه هاابعاد شاخص توانمند سازي زنان

زمان
زماناختصاصیافتهبهاوقاتفراغت

0/89
زماناختصاصیافتهبهکارهايخانهوکارهايتولیدی

محصول
تصمیمگیريبرايخریدموادغذایيوتولیدمحصولکشاورزي،داميیاآبزي

0/79 تصمیمگیريدرخصوصخریدنهادههايکشاورزيمثلکود،بذر،سموم
تصمیمگیريدرمورداینکهچهحیواناتيپرورشدادهشود

رهبري
میزانفعالیتدرگروههايفعالاقتصادییااجتماعي

0/78
راحتياظهارنظردرمحافلعموميدرخصوصمواردمختلف

منابع

میزانمالکیتدارایيهايخانواده

0/76
همفکريدرخصوصتصمیمگیريبهخرید،فروشیاانتقالدارایيهايشخصي

میزاندسترسيبهتسهیالتواعتبارات
تصمیمگیريدرموردنحوهاستفادهازاعتبارات

درآمد
اظهارنظروهمفکريدرموردپساندازونحوهاستفادهازآن

0/88
اظهارنظروهمفکريدرموردنحوهاستفادهازدرآمدخانواده
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جدول 3. ابعاد شاخص معیشت پاید ار به همراه گویه ها و مقاد یر ضریب آلفاي کرونباخ.

آلفاي کرونباخگويه هاابعاد معیشت پايد ار

سرمایهاجتماعي

میزانقابلاعتمادبودنمردم،میزاناعتمادبهاعضايخانوادهخود،میزاناعتمادبههمسایگانخود،میزاناعتمادبه
اقواموخویشاوندانخود،میزاناعتمادبهدوستانخود،میزانسپريکردنوقتروزانهبااعضايخانواده،میزانسپري
کردنوقتروزانهبادوستان،میزانمهمانيکردندوستان،میزانحسابرويکمکخانوادهدرهنگامداشتنمشکل

مالي،

0/87

سرمایهمالي
میزاندرامدحاصلازشغلاصليوفرعي،میزاندسترسيبهوامواعتبارات،میزانتوانایيبازپرداختوام،میزان

استفادهازوامبرايایجادکسبوکار،وجودفرصتهايدریافتاعتباراتبانکيباسودپایین،ارزانبودنهزینههاياولیه
فعالیتهایاقتصادیدرروستا)زمین،آب،نیرويکار(

0/79

سرمایهانساني

میزانتحصیالتشما،میزاندورههايآموزشيمشارکتشده،تعداددورههايفنيگذراندهشده،میزانحضوردرسمینار
وهمایشهايمرتبط،میزانتوانایيومهارتبرايانجامشغلخود)مثاًلکشاورزي(،میزانتوانایيانتقالمهارتخود
بهدیگراننظیرفرزندان،دوستانیاآشنایان،میزانعالقهبهیادگیريمهارتهایجدیدوجودنیرويکارارزانوکارآمد
درروستا،وجودنیرويکارخانوادگي،میزانعالقهبهانجامکارهايجدید،میزانلذتبردنازساختنچیزهايجدید

0/75

سرمایهفیزیکي
کیفیتوکمیتمسکن،برخورداريروستاازامکاناتاولیه)آب،برق،گاز(،دسترسيبهانواعانرژي،دسترسيبهاینترنت،
تلفن،تلفنهمراه،دسترسيبهخدماتآموزشي،دسترسيبهخدماتبهداشتي،امکانآسانبهبازاررسانيتولیداتو
محصوالتروستایي-دسترسيراحتبهوسایلحملونقلوجابهجایي،دسترسيبهابزارآالتوماشینآالتکشاورزي

0/74

سرمایهطبیعي
دسترسيبهزمینکشاورزيکافي،اراضیباغی،دسترسيآسانبهآب،وجودمنابعآبسطحيوزیرزمینيدرروستا،
وضعیتبارندگي،دسترسيبهاراضيحاصلخیز،محدودیتهایمکانيبرايتوسعهفعالیتها،شرایطاقلیمیمساعد

فعالیتهايکشاورزي،دسترسيمناسبمراتعوچراگاهها
0/77
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جدول 4. رتبه بند ی ابعاد شاخص توانمند سازي کشاورزي.

رتبه ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین ابعاد توانمند سازي زنان کشاورزي

1 0/23 0/70 3/03 محصول
5 0/48 4/50 9/25 منابع
3 0/30 0/96 3/15 درآمد
2 0/24 1/07 4/40 رهبري
4 0/42 1/94 4/58 زمان

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

جدول 5. مؤلفه های معیشت پاید ار.

رتبه ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین معیشت پايد ار

1 0/21 3/59 17/11 سرمایهفیزیکي
4 0/31 4/18 13/17 سرمایهاجتماعي
2 0/22 3/03 11/46 سرمایهمالي
3 0/26 2/19 8/37 سرمایهانساني
5 0/83 0/43 0/52 سرمایهطبیعي
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کشاورزي زنان روستایي د ر منطقه مورد مطالعه د ارد. پس از آن  
شاخص رهبري که خود شامل د و گویه عضویت د ر گروه هاي 
اجتماعي یا اقتصاد ی و صحبت کرد ن د ر عموم با ضریب تغییرات 
0/24 بیشترین تأثیر را د ارد. شاخص بعد ی به ترتیب ضریب 
تغییرات شامل شاخص د رآمد با مؤلفه کنترل استفاد ه از د رآمد 
با ضریب تغییرات 0/30 و زمان با مؤلفه های حجم کاري و اوقات 
با  منابع  نهایت شاخص  د ر  و  تغییرات 0/42  با ضریب  فراغت 
مؤلفه های مالکیت، خرید، فروش و انتقال د ارایي ها و د سترسي 
و تصمیم گیری د ر خصوص اعتبارات با ضریب تغییرات 0/48 
تبیین کنند ه توانمند سازي کشاورزي زنان روستایي است )جد ول 

شماره 4(. 

نتایج جد ول شماره 5 بیانگر این است که د ر بین مؤلفه های مؤثر 
بر معیشت پاید ار سرمایه فیزیکي که خود شامل گویه هاي راه هاي 
ارتباطي، زیرساخت ها، د سترسي به وسایل ضروري، د سترسي به 
وسیله نقلیه، د سترسي به انرژي، د سترسي به ابزارآالت کشاورزي، 
کمیت و کیفیت مسکن است، بیشترین تأثیر را بر معیشت پاید ار 
خانوار روستایي با ضریب تغییرات 0/21 د اشته است. سرمایه مالي 
به عنوان د ومین عامل تأثیرگذار بر معیشت پاید ار با مؤلفه های 
با  مالي  تسهیالت  به  د سترسي  پس اند از،  وام،  اشتغال،  د رآمد، 
ضریب تغییرات 0/22 بیشترین نقش را د ر تبیین معیشت پاید ار 
تحصیالت،  مؤلفه های  با  انساني  سرمایه  د ارد.  روستایي  خانوار 
مهارت، نوآوری با ضریب تغییرات 0/26 و سرمایه اجتماعي با 

ضریب تغییرات 0/31، سرمایه طبیعي با ضریب تغییرات 0/83 
د ر جایگاه بعد ی د ر بین عوامل مؤثر بر معیشت پاید ار خانوار 

روستایي قرار گرفته اند )جد ول شماره 5(.

همبستگي بین متغیرهاي تحقیق

همبستگي روابط بین متغیرها را مي سنجد و اینکه این ارتباط 
د ر چه سطحي است. بنابراین با توجه به هد ف تحقیق که بررسي 
است،  پاید ار  معیشت  بر  زنان  کشاورزي  توانمند سازي  نقش 
همبستگي بین ابعاد توانمند سازي کشاورزي زنان را با معیشت 
پاید ار سنجید ه، که نتایج حاصل از آن د ر جد ول شماره 6 گزارش 
شد ه است. نتایج نشان د اد که بین مؤلفه های محصول، منابع، 
د رآمد و زمان با معیشت پاید ار رابطه مثبت و معناد اري وجود 
د ارد به این معني که هر چه قد ر عوامل عنوان شد ه تقویت یا 
افزایش پید ا کنند منجر به بهبود معیشت پاید ار مي گرد د. اما 
با توجه به نتایج عنوان شد ه بین مؤلفه رهبري با معیشت پاید ار 
رابطه معني د اري وجود ند ارد. به این معني که تقویت رهبري د ر 
بین زنان روستایي تأثیري بر بهبود معیشت پاید ار خانوار ند ارد. د ر 
نهایت با توجه به نتایج همبستگي، بین توانمند سازي کشاورزي 
زنان با معیشت پاید ار خانوار رابطه مثبت و معناد اری وجود د ارد. 
به این معني که توانمند سازي کشاورزي زنان منجر به بهبود 

معیشت خانواد ه آن ها مي شود )جد ول شماره 6(.
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پیش بینی اثرات ابعاد توانمند سازي کشاورزي بر معیشت پايد ار 
خانوار روستايي 

از  مناسب  پیش بیني  مد ل  به  رسید ن  براي  مطالعه  این  د ر 
رگرسیون گام به گام استفاد ه شد. به بیان د یگر مد ل ارائه شد ه د ر 
رگرسیون گام به گام متغیرهایي که تغییرات متغیر وابسته را بیشتر 
تحت پوشش قرار مي د هند و از آن ها بهتر مي توان براي پیش بیني 
متغیر وابسته استفاد ه کرد، را بر اساس ضریب استاند ارد شد ه )بتا( 

شماره  آورد ه شد ه د ر جد ول  نتایج  به  توجه  با  نشان مي د هد. 
7 متغیر د رآمد قوي ترین متغیر براي پیش بینی معیشت پاید ار 
است. مقد ار مثبت ضریب بتا و همچنین عد د به د ست آمد ه بر 
روي د وربین واتسون نشان د هند ه رابطه مثبت و معناد ار و مستقل 
بود ن خطاها از یکد یگر است. بر اساس ضریب تعیین آورد ه شد ه 
د ر جد ول شماره 8 متغیر د رآمد حد ود 30 د رصد از واریانس 

متغیر معیشت پاید ار را تبیین مي کند. 

جدول 6. همبستگي بین ابعاد توانمند سازي کشاورزي زنان با معیشت پاید ار.

معیشت پايد ار
معیشت پايد ارسرمايه ماليسرمايه فیزيکيسرمايه طبیعيسرمايه اجتماعيسرمايه انسانيتوانمند سازي

0/344**0/1760/249-0/2240/075**0/354**زمان
0/520/1980/164-0/24-0/115**0/252**رهبري
0/475**0/206**0/159**0/4330/1870/072**درامد
0/305**0/1120/1630/0150/0160/183منابع
0/321**0/496**0/3290/1350/023**0/163محصول

0/412**0/341**0/2870/110/089**0/366**توانمندسازيکشاورزي

** معني د اري د ر سطح یک د رصد
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جدول 7. خالصه مدل رگرسیون پیش بیني معیشت پاید ار.

دوربین واتسونسطح معناد اريمقد ار Fضريب تعیین)R2(همبستگي)R(مدل

10/4790/29925/270/0001/389
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جدول 8. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون گام به گام.

مدلگام
ضرايب استاند اردشد هضرايب استاند ارد نشد ه

tسطح معناد اريآماره
)B(خطاي معیار)β(بتا

10/590/000-35/1123/315عددثابت

5/0861/0120/4795/0270/000درآمداول
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 پاییز 1399 . دوره 11. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

بحث و نتیجه گیري

توسعه روستایي شامل رشد کیفي روستا د ر همه زمینه هاي 
زنان  به  توجه  بنابراین  است.  فرهنگي  و  اقتصاد ی  اجتماعي 
روستایي به عنوان عضوي از جامعه روستایي که نقش اساسي د ر 
فعالیت هاي روستایي بر عهد ه د ارند نیز از اهمیت زیاد ی برخورد ار 
است. د ر گذشته زنان بیشتر د ر امور کشاورزي فعالیت مي کرد ند 
ولي امروزه با گسترش سطح سواد د ر بین زنان روستایي حیطه 
یافته است و جایگاه زن د ر مبحث  نیز گسترش  آنان  فعالیت 
توسعه به عنوان موضوعي اساسي مطرح گرد ید ه است. با توجه 
به اینکه زنان روستایي بخشي از نیروي مولد جامعه روستایي 
را تشکیل مي د هند مي توانند با فعالیت هاي خود به روند توسعه 
سرعت بخشند. امروزه د یگر فعالیت زنان محد ود به کارهاي خانه 
و مزرعه نبود ه بلکه آنان د ر زمینه هاي اجتماعي و اقتصاد ی نیز 
مشارکت د ارند. از جمله فعالیت هاي آنان مي توان به همکاري هاي 
متناسب د ر اد اره امور اجتماع خود، آگاهي هاي الزم براي ایجاد 
هسته هاي رهبري زنان به منظور ایجاد تشکل هاي حرفه اي و 
تعاوني و نیز ابراز وجود زنان جهت استیفاي حقوق سیاسي و 

اجتماعي اشاره کرد.

زنان نه تنها موضوع و هد ف هر نوع توسعه اي هستند، بلکه 
عامل پیشبرد اهد اف توسعه اقتصاد ی و اجتماعي نیز به شمار 
مي آیند. این منبع انساني مهم و به کار گرفتن صحیح و مطلوب 
از  تابعي  روستایي،  زنان  اجتماعي  اقتصاد ی،  فعالیت هاي  آن، 
زنان  اجتماعي  پایگاه  خانوار،  اجتماعي   - اقتصاد ی  موقعیت 
روستایي، وضعیت قد رت رهبري زنان، میزان آگاهي فرهنگي 
مرد ان از اهمیت زنان و همچنین عوامل جغرافیایي است. بنابراین 
مي توان گفت که توانمند سازي زنان و کاهش نابرابري جنسیتي 
به عنوان یکي از اهد اف توسعه مطرح است. نتایج مطالعه صورت 
گرفته د ر زمینه توانمند سازي کشاورزي زنان نشان مي د هد که 
مشارکت د ر تصمیم گیری به صورت تنها یا مشترک د ر خصوص 
تولید محصوالت کشاورزي، د امي و آبزي و همچنین استقالل د ر 
خصوص تصمیم به خرید اري نهاد ه هاي کشاورزي یا تصمیم گیری 
به  پاسخ د هند ه  انگیزه  میزان  حیوانات،  پرورش  خصوص  د ر 
تصمیم گیری را د ر بین زنان نشان مي د هد که این امر با توجه به 
نتایج تحلیل همبستگي نشان د هند ه این است که تأثیر مثبتي بر 
معیشت پاید ار د ارد و منجر به بهبود معیشت پاید ار مي شود که 
همسو با نتایج مطالعه کیلبی )2006( و کانینگهام و همکاران 
)2015( است. از طرفي مالکیت تنها یا اشتراکي د ارایی های اصلي 
و میزان مشارکت زنان د ر تصمیم هاي مربوط به خرید، فروش و 
یا انتقال د ارایی های خود و همچنین د سترسي و مشارکت د ر 
تصمیم گیری هاي مربوط به اعتبارات نیز موجبات بهبود معیشت 
پاید ار را فراهم مي آورد که نتایج تحقیق د ر این قسمت با نتایج 
حاصل از تحقیق ماینزن د یک  و همکاران )2014( همسو است. 
همچنین کنترل تنها یا اشتراکي بر د رآمد و مخارج توسط زنان 

اوقات فراغت  براي  و احساس رضایت د ر خصوص زمان کافي 
و تخصیص زمان به فعالیت هاي خانگي و تولید منجر به بهبود 
معیشت پاید ار خانوار روستایي می شود که تطابق نتیجه د ر این 
قسمت با مطالعه جیمز و همکاران )2002( وجود د ارد. اما د ر 
شاخص رهبري عضویت فعال د ر گروه اقتصاد ی یا اجتماعي، مثل 
گروه هاي بازاریابي کشاورزي، اعتبارات، گروه های مصرف کنند ه 
آب و همچنین به راحتي اظهارنظر کرد ن د ر مکان های عمومي 
تأثیر مثبتي بر بهبود معیشت پاید ار خانوار روستایي با توجه به 
نتایج حاصل از تحلیل همبستگي وجود ند ارد. از طرفي د رآمد به 
عنوان مهم ترین شاخص د ر بین پنج شاخص اصلي توانمند سازي 
نتایج  با  نتیجه مطالعه  با تطبیق  قرار د ارد که  زنان  کشاورزي 
حاصل از تحقیق آریموند و همکاران )2011( مشخص شد که 
تغییر د ر کنترل منابع د ر خانوار موجبات بهبود معیشت خانوار را 
فراهم مي آورد. از میان مؤلفه های مؤثر بر معیشت پاید ار سرمایه 
فیزیکي که خود شامل گویه هاي راه هاي ارتباطي، زیرساخت ها، 
د سترسي به وسایل ضروري، د سترسي به وسیله نقلیه، د سترسي 
به انرژي، د سترسي به اد وات کشاورزي، کمیت و کیفیت مسکن 
است بیشترین تأثیر را بر معیشت پاید ار خانوار روستایي د ارد. 
بنابراین مي توان نتیجه گرفت که میزان کنترل بر د رآمد خانوار 
به صورت تنها یا اشترکي توسط زنان مي تواند موجبات بهبود 
سرمایه فیزیکي را براي خانوار روستایي فراهم کند. د ر نهایت 
د سترسي به سرمایه فیزیکي منجر به بهبود معیشت پاید ار خانوار 
روستایي مي شود. بنابراین مي توان نتیجه گرفت که میزان کنترل 
بر د رآمد خانوار به صورت تنها یا اشترکي توسط زنان مي تواند 
نقش تعیین کنند ه ای د ر بهبود معیشت خانوار روستایي د اشته 
باشد. بنابراین د ر این راستا پیشنهاد مي شود با شناخت توانمند ی 
و مهارت زنان و هد ایت این توانایي ها و استعد اد جهت ارتقاي 
برنامه ریزی های  د ر  روستایي  زنان  اجتماعي  و  اقتصاد ی  پایگاه 

توسعه پاید ار د ر سطوح مختلف اقد ام کرد. 

تشکر و قد رد انی

بنا به اظهار نویسند ه مسئول، مقاله حامی مالی ند اشته است.
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