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مقدمه
 جنسیتی عدالت اهمیت امروزه،. نیست پذیر امکان ها عرصه همة در زنان فعال مشاركت بدون پایدار توسعة به دستیابی

 و مناسب، رشد زندگی، استانداردهای باالرفتن فقر، كاهش برای بلکه بشر، حقوق نوع ترین اساسی از یکی عنوان به تنها نه

 اصطالح ،«توسعه در زن» اصطالح جای به ،1980 دهة در دلیل، همین به. گیرد می قرار تأكید مورد اقتصادی ثبات

 توانمندسازی ضرورت كه انسانی اجتماعات از یکی(. 154: 1391 همکاران، و براری)شد  كار گرفته به «توسعه و جنسیت»

 نیافتگی توسعه كه ای جامعه ؛(5: 1386شاهی،  علی) است جامعة روستایی   گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش آن در زنان

 همواره خانوار، اجتماعی -اقتصادی روزانة فعالیت در مشاركت گستردگی رغم به روستایی زنان شده باعث آن فضای در

 اكنون(. 89: 1386 زرافشانی، و بیگی علی) آیند شمار به روستایی توسعة برنامة در پذیر آسیب اقشاری عنوان به

 بر و شود مبذول قشر این به نسبت ای ویژه تأكید ریزی، برنامه های دیدگاه در بازنگری با باید  كه معتقدند نظران صاحب

 توجه مورد روستایی زنان سازی توانمند و مشاركتی های رهیافت توسعه، های دیدگاه در گرفته صورت تحول و تغییر اساس

 زنان است كه به توانمندسازی عملی و استراتژیک نیازهای به گویی پاسخ دنبال به توانمندسازی رویکرد. گیرد  قرار ویژه

 (.97: 2003 همکاران،و  )اریکسونداشت  خواهد كالن در پی و خرد سطح را در جامعه كلی توسعة منجر شده و

 فرصت زنان تا شود تبدیل مسئولیت حس بر مبتنی حمایتی محیط به و شود خارج ذهنی چارچوب از باید توانمندسازی

توان توانا خواند كه تنها شریک انجام  زنان روستایی را هنگامی میكنند.  مشاركت و همکاری مطلوب نحو به باشند داشته

عنوان یکی از  به  گیری زنان باید  موضوع تصمیمسهیم شوند. پس گیری نیز  كار نباشند، بلکه در مدیریت و تصمیم

و مجریان قرار  ،ریزان مسئوالن، برنامهه توسعه مورد توج یها گذاری ستو سیا ها ریزی های توانمندسازی در برنامه شاخص

 میسر افزایی توان های برنامه و تشکل و گروه طریق از جز موارد این تحقق (.152: 1399 همکاران و پور )هادی دگیر

 شخصی عمل ابتکار دلیل به غیرحزبی و غیرانتفاعی، غیررسمی، نهاد یک عنوان به   غیردولتی یها  شد و سازمان نخواهد

)موتیر و دهند  می انجام های بنیادی  ای را در قالب برنامه توسعه های فعالیت داوطلبانه صورت به افراد از گروهی یا فرد یک

های قابل توجهی در بین  ها و مهارت ها به ایجاد توانایی های آموزشی سمن گیری برنامه پی از جمله (.4: 1999 شافیکل،

 عنوان بازوان به  ها  (. همچنین، سمن1390زنان روستایی دهستان اردوغش شهرستان نیشابور منجر شده است )یاسوری، 

را  فرهنگی قابل توجهی و اجتماعی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شوند و محسوب می در روستاها دولت حامیان و اجرایی

تأثیرات متقابل   ها و  سایی عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در سمن(. شنا1390پور،  سلیمان و حجی )فال سازند فراهم می

 باالرفتن آموزشی، های دوره از مندی مشاركتی، بهره روحیة ها بر توانمندی زنان بسیار اهمیت دارد و موجب تقویت آن

ی اداری فراهم ها  زوكارسا آشنایی زنان روستایی را با و وابستگی، كاهش شغلی، تنوع ایجاد ها، توانمندی ها و آگاهی سطح

های  های سازمان تأثیر برنامه  (. 1397؛ صفری و همکاران، 1396فرد،  ؛ شهسواری1392كرده است )محسنی و همکاران، 

ی كیفی در روستاهای ا ( در مطالعه2000) وازین كه چنان. نهاد جهانی نیز مؤید این اثرگذاری است غیردولتی و مردم

نهاد و  های مردم های سازمان زن كه دست كم چهار سال در برنامه 20شور بنگالدش با پانچروخی و آتهاروی در ك

آنان بهتر « روابط اجتماعی»و « كنترل بر منابع مادی»و « درک زنان از خود»غیردولتی شركت داشتند نتیجه گرفت كه 

( در مراكش و ایسالم و سلطانا 2004شده و میزان آگاهی و تحصیالتشان نیز افزایش یافته است. تحقیقات بالحبیب )

نهاد عامالن فعال در تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و  های مردم ( در بنگالدش نشان داد كه سازمان2005)

ها تالش برای پیشرفت زندگی زنان روستایی بوده تا به حقوق انسانی خود آگاه شوند  فرهنگی هستند و بیشترین نقش آن

زن روستایی در هند نشان داد كه شركت و آموزش در  72رایطشان را تغییر دهند. مصاحبه با و سعی كنند زندگی و ش

، و «خودكارایی»، «خودتوانمندسازی»های   نهاد سبب تغییرات و ارتقا در شاخص های مردم های سازمان برنامه
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ها و ستمی كه  ها، انواع ظلم  (. همچنین، با فعالیت این سمن2006،  شود )هندی و كاسام می« سازی زنان خودبهینه»

گیرد  ها و موانع انجام می شود و تالش برای كاهش این آسیب كشی، و انزوای زنان شده شناسایی می موجب اتقیاد، بهره

( 2015ی است كه مارا و لیتل )، افزایش مشاركت سیاسی زنان روستایها  سمن راتیتأث     گرید از(. 2012)اللیما و میخائیل، 

های نوآورانة   در تحقیقاتشان در شمال تانزانیا دریافتند كه مشاركت سیاسی زنان در سطح جامعه در ارتباط با فعالیت

 برای آموزش محقق شده و در حکم كاتالیزور و خرد های اعتبارات  طریق برنامه نهاد است كه از های مردم سازمان

 داد نشان درحال توسعه كشورهای در نهاد مردم های سازمان موفق مل كرده است. بنابراین، تجربیاتع توانمندسازی زنان

های   عدالت، افزایش مشاركت و حقوق به برابری بخشند، بهبود را محلی منابع دهی بهره اند ها توانسته سازمان این كه

های زنان روستایی را   توانمندی شوند و بب كاهش فقرخودكنترلی بر منابع مادی را افزایش دهند و س سیاسی و اجتماعی،

 در «باشگاه كشاورزان جوان»نهاد  سازمان مردم نقش شده تا ارتقا بخشند. در همین راستا، در پژوهش پیش رو نیز تالش

 .اجتماعی بررسی و ارزیابی شود -در ابعاد اقتصادی روستایی شهرستان رشتخوار زنان سازی توانمند

درصد جمعیت نقاط  34/41نفر است كه  19612بالغ بر  1395 طبق آمار سرشماری این شهرستان روستایی زنان

 در اند. فعالیت سنین در درصد، 13/80 یعنی معادل نفر، 15717 تعداد جمعیت این دهند كه از می تشکیل روستایی را

 كار و كسب ایجاد در فراوانی بالقوۀ اجتماعی و اقتصادی های توان از كه این زنان شد مشخص اولیه اكتشافی های بررسی

 های فعالیت از تركیبی منطقه كه نهاد مردم های رویند و سازمان ای نیز روبه عدیده موانع و مشکالت با ولی برخوردارند،

 كنند؟ در توانمندسازی زنان عضو ایفا مؤثری نقش اند توانسته دهند پوشش می را و آموزشی حمایتی، ای، توسعه رفاهی،

 ساختار با است، شهرستان رشتخوار روستای 10در  فعال رسمی نهاد مردم سازمان یک «جوان كشاورزان باشگاه»

 در...  و هنری، فرهنگی، آموزشی، مختلف كاركردهای كارگیری به با نهاد این كشاورزان )زنان و مردان(. ویژۀ و مردمی

 های زمینه ساختن فراهم تشکل این اهداف است. شده تشکیل معین اهداف با كشاورزی بخش توسعة و كارآفرینی زمینة

 و بسترسازی روستایی، و كشاورزی بخش توسعة اهداف به دستیابی برای فردا كشاورزان مثابة به جوانان مشاركت

 بهبود راستای در روستایی جوانان مهارتی و دانشی، شخصیتی، ذهنی، های ظرفیت پویایی و شکوفایی برای سازی زمینه

كه در این پژوهش تالش شده  است نفر 800 سمن عضو زنان تعداد ،1397آمار سال  طبق روستاست. در بهتر زندگی

 های سازمان را در توانمندسازی زنان روستایی از ابعاد اجتماعی و اقتصادی بررسی و ارزیابی شود. تأثیر و رابطة فعالیت  

نظری مبانی
 نهادمردم هایسازمان

 انواع به و شود می استفاده جهان سراسر در مختلف های شکل به NGO یا «سمن» اختصار به یا نهاد مردم انسازم

 دولت از بخشی مستقیماً كه دارد اشاره سازمانی به معنایش ترین كلی در سازمان این. دارد اشاره ها سازمان گوناگون

 ایفا جامعه خود حتی و حاكم، قوای ،(اجتماع های اتم) افراد بین واسطه عنوان به   مهمی بسیار نقش اما شود، نمی محسوب

 شده وضع هستند قیودی عبارتی به یا اند جامعه در بازی قوانین نهادها این(. 512: 1389 همکاران، و بهرامی شاه) كند می

 (.139: 1391 بدری، و افتخاری الدین ركن) دهند می شکل یکدیگر با را ها انسان متقابل روابط كه بشر نوع جانب از

 سعیدی،) شوند می تأسیس غیرسیاسی و غیرانتفاعی، داوطلبانه، اصل سه بر تأكید با ها اساساً این سازمان درمجموع،

1393: 5.) 

 تعیین در زنان مشاركت جلب هدف با اجتماعی نظام هر در زنان فعالیت حیطة در فعال نهاد مردم های سازمان

 ایفا مؤثری نقش اند توانسته آنان سیاسی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ابعاد در توانمندسازی طریق از خود سرنوشت
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 جامعة تحقق در زنان نقش شناساندن و انسانی نیروی توسعة و عمومی آگاهی سطح ارتقای در ای ویژه جایگاه كنند و

 بر بیشتری تدریج كنترل و اعضا به یابد می توسعه زمان گذشت با توانمندسازی (.12: 1387 عبدالهی،) اند داشته مدنی

كنند )هاشمی و  می شركت گذارد می تأثیر   ها آن بر كه هایی گیری تصمیم در ای فزاینده طور به كنند و خود پیدا می زندگی

 (.2017؛ كازی و همکاران، 2003؛ اریکسون و همکاران، 1996همکاران، 

: 1378 قشقایی،) دارد بشری تاریخ در هزارساله سه ریشة گرچه داوطلبانه های سازمان عنوان تحت غیردولتی سازمان

 به(. 10: 1391 پژوه، گلشن) شود هویدا بیشتر آن ناشناختة ساختار كه شده باعث اخیر های دهه در آن گستردۀ رشد ،(5

 مادۀ در آن مفاد كه ،1945 سال در متحد ملل سازمان تأسیس با غیردولتی سازمان مدون و واضح ساختار دیگر، عبارت

ها  سازماناین بسیاری از  (.132 :1395 جمشیدی، و حیدری) آمد وجود به آمده، ملل سازمان منشور 10فصل  71

 ،، دولتهای دولتی سازماندر مواردی با كمکِ  و مردمی های كمک راه از ها آن ةو بودج اند تدولو مستقل از  انتفاعیغیر

ف جلب در هر نظام اجتماعی با هد ها د. این سازمانشو های مشترک تأمین می ها و در قالب پروژه یا تركیبی از این روش

توانند نقش مؤثری ایفا كنند و جایگاه  مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد مختلف می

ویژه زنان در تحقق جامعة  ای در ارتقای سطح آگاهی عمومی و توسعة نیروی انسانی و شناساندن نقش افراد و به ویژه

نهاد و كمک به ایفای بهتر  های مردم شدن زنان در انجمن فرایند فقط با لحاظ. این (3: 1393 سعیدی،) مدنی داشته باشند

ها به دلیل ارتباط  این سازمان .(10: 1997)استریتن ، ها در جامعه از طریق توانمندترشدن آنان مقدور است  های آن نقش

عنوان بازوان اجرایی و فکری فعالیت كنند.  به  توانند در كنار دولت  تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می

اصل مشترک همة مراكز غیردولتی همیاری مردم برای دستیابی به توسعة پایدار و متوازن و درنهایت ایجاد یک جامعة 

توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان  كنند و می های خودجوش مردمی نمود پیدا می مدنی است. زیرا آنان در قالب تشکل

عنوان حلقة  به  ـ  ها اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت كنند. بنابراین، از یک سو این سازمان

دهند و از  ـ زنان روستایی را در دستیابی به اهداف توانمندی سوق می واسط بین مردم و حکومت و ایجاد فضای مشاركتی

های اقتصادی و اجتماعی دولت بستگی دارد.  شاركت بیشتر اعضا و سیاستهای غیردولتی به م سویی دیگر تداوم سازمان

های ذهنی و فکری اعضا  هایی بستر الزم را برای رشد شخصیتی و ارتقای توانمندی بدیهی است فعالیت در چنین سازمان

ی توسعة انسانی ها نماید و زمینة مناسبی برای رسیدن به شاخص های گروهی و جمعی تسهیل می و مشاركت در فعالیت

گذاری به خاطر اهمیتی كه بر توانمندی  های سازمانی، نهادی، اصناف، و قانون سازد. ولی در كل بخش فراهم می

 (.136: 1391روستاییان دارند در اولویت قرار دارند )مطیعی لنگرودی و همکاران، 

روستایی زنان1توانمندسازی

 طور مستقیم قابل فهم است، ، كه آسان و به«برابری»همچون مفهوم  در مقابل برخی مفاهیم« توانمندسازی»مفهوم 

كنند ) توحیدال و  ها نویسندگان متفاوت از استفاده می است كه با توجه به شرایط و زمینه  مفهومی بسیار گسترده و متغیر

تجربة زندگی،  (. از آنجا كه این مفهوم یک واژۀ بسیار شخصی است، هر شخص با توجه به20: 2012ایمادوال، 

سازی را شکل  فردی از آن دارد. طبیعتاً بافت و فرهنگ هر شخص تعریف توانمند شخصیت، و آرمانش تعریف منحصربه

طور مستقیم  است و به« پدیدۀ پنهان»(. مشکل اساسی توانمندسازی این است كه این مفهوم 13: 2011دهد )رفیقول،  می

مشاهده باشد، اما بررسی پویایی درونی آن مشکل  آثار آن ممکن است قابل قابل مشاهده نیست: توضیح آنکه نتایج و

پیرو پویایی درونی و پنهان توانمندسازی، تعاریف متعدد و گوناگونی ارائه شده است؛  .(25: 2017است )كازی و همکاران، 

                                                                                                                                                                   
1. Empowerment 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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ا امکان انتخاب بر اساس ه سازی یعنی مردم باید به سطحی از توسعة فردی دست یابند كه به آن از جمله توانمندی

 است. زنان قدرتی بی وضعیت با معنای مقابله به نیز زنان (. توانمندسازی54: 1381طلب،  هایشان را بدهد )شادی خواست

به عبارتی، . (19: 2002)كبیر،  شود می اطالق منافع كسب و منابع بر تسلط بیشتر زنان و تدارک به مفهوم این

مفهوم توانمندسازی بنابراین،  (.240: 2011آوردن قدرت )لی و همکاران،  دست انتخاب و بهتوانمندسازی یعنی توانایی 

و  ،ن است و موجب ارتقای خودباوری، خودارزشمندیزنا اقدامات در جهت افزایش سطح كیفی زندگی همةزنان شامل 

زنان یعنی عاملیت  ؛آموزش و اشتغالمانند  . توانمندسازی سه عنصر مهم دارد: منابع شامل متغیرهاییشود میخوداتکایی 

تواند از  دستاوردها می .فرایند توانمندسازیحاصل از نتایج  یا ؛دستاوردها تغییر بازیگران اصلی در فرایندعنوان  به

تری مانند خشنودبودن، عزت نفس داشتن، مشاركت در زندگی  شدن نیازهای اساسی تا دستاوردهای پیچیده برآورده

 با مرتبط موانع بر خواهد می كه كشوری هنگامی و( 70: 1383 ،نژاد گراییطلب و  شادیباشد )و غیره  ،اجتماعی و سیاسی

 توسعة مسیر در قرارگرفتن الزم برای گامی زنان مشاركت و توانمندسازی موضوع كند غلبه دیگر موارد عدم توسعه و فقر

به نقل از  1375شود )چمبرز،  محسوب می جهانی معتبر اهداف و هزاره، توسعة اهداف استعدادها، مدیریت و انسانی

اجتماعی یک جامعه است كه در  -(. توانمندسازی یک فرایند پویا و خودجوش از متن بافت فرهنگی108: 1390رضوانی، 

بخشیدن، و تواناشدن معنا شده است. درواقع، این واژه  فرهنگ فشردۀ آكسفورد قدرتمندشدن، مجوزدادن، قدرت

 زنان (. بنابراین، توانمندسازی1 :1386 )ابطحی و عابسی، ندۀ قدرت و آزادی عمل بخشیدن برای ادارۀ خود استدربرگیر

 برابری) دیگر موقعیت به( جنسیتی نابرابری) موقعیت یک از پیشرفت معرف یعنی شود، می محسوب فرایند یک اصوالً

 سطوح تا و شود می شروع( امور دادن انجام برای عینی توان و احساس ذهنی) فردی سطح از فرایند . این(جنسیتی

 كنترل توان) اقتصادی ،(سیاسی تصمیمات بر كنترل)سیاسی  ،(جمعی و گروهی های فعالیت در مشاركت توان) اجتماعی

 و شکوری) گیرد دربر می را( موجود نابرابر ساختارهای و نهادها كشیدن چالش به) نهادی و ،(اقتصادی یها  گیری تصمیم

شود و  نفس آغاز می شود كه با ایجاد اعتمادبه تحول درونی فرد تعریف می توانمندسازی اجتماعی  (.1386 همکاران،

هدف از این نوع . (20: 1998شود )ساهای،  سرعت به احساس خودارزشمندی فرد تبدیل و موجب موفقیت وی می به

دست  های عمومی به است و معموالً از طریق آموزش و سیاستتوانمندسازی، افزایش پتانسیل شهروندان برای تغییر خود 

كند )باشگاه  هایشان استفاده كنند آزاد می شود تا نتوانند از همة ظرفیت ها را از فشارهایی كه باعث و مانع می آید و زن می

ت مالی و قدرت (. توانمندسازی اقتصادی زنان یعنی داشتن توانایی پیشرف3-2: 1395آموختگان مدرسة پرتو،  دانش

طور  های اقتصادی به ها باید بتوانند در بازاریابی با سایر افراد و ارگان گیری اقتصادی و توانایی سودبردن است. آن تصمیم

ها، و  ها، سازمان . مشاركت برابر بین گروه(2: 1395 یلی،)خلبرابر رقابت و منابع و سود مالی خویش را كنترل كنند 

یافتگی را  های توانمندسازی است و توانمندسازی باید حق توسعه و یادگیری از یکدیگر از ضرورت نهادهای مدنی و احزاب

 ةنابرابری بر مبنای طبق نظریه در این(. 110: 1390وجود آورد )رضوانی،  ها به ها، و گروه در افراد، جوامع، سازمان

(. 11: 1382)كتابی و همکاران،  ده استشدر مقابل مردان تأكید  زنان و نژاد محکوم و به حقوق برابر ،اجتماعی، جنسیت

 سازی، عدم تمركز، و دسترسی به منابع مطرح است.  در بطن توانمندسازی زنان، خوداتکایی، مشاركت در تصمیم

ـ  عاطفی(، سیاسی، و فرهنگی -ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانی )روحی ـ سطح پنجابعاد توانمندسازی در در كل، 

نهاد بر ابعاد  های مردم  تأثیر سازمان  ( كه در این پژوهش 149: 1389، بریمانیو  لو خداوردی) شده است  تقسیم

 شده به شرح زیر است: های درنظرگرفته  توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی بررسی شده و شاخص
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الف نفس و خودباوری )تمایل به شركت در جلسات و پذیرفتن  اعتمادبه :اجتماعیتوانمندیهایشاخص(

های هنری و كارآفرینی، برخورداری از تحرک  های خویش، برخورداری از مهارت های محلی(، آگاهی از توانایی مدیریت

 های روستا. سازی ها، مشاركت در تصمیم    اجتماعی، اعتماد به مدیران محلی و غریبه

دسترسی به اعتبارات مالی و آب و زمین، دسترسی به بازارهای متعدد و  :اقتصادینمندیتواهایشاخص(ب

انداز )مدل مفهومی  اندازی مشاغل خانگی و خوداشتغالی و میزان پس متنوع فروش، دسترسی به مشاغل درآمدزا، راه

 (.1تحقیق شمارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاددرتوانمندسازیزنانعضوهایمردم.مدلتحلیلینقشسازمان1نمودار

 پژوهش روش
رشتخوار از استان خراسان رضوی است. مركز آن شهر رشتخوار است و ناحیة جغرافیای مورد مطالعه روستاهای شهرستان 

درصد از وسعت  5/1كیلومتر مربع،  6/3597كیلومتری جنوب مشهد قرار دارد. این شهرستان، با وسعت 165در فاصلة 

ان دهست 4، دارای دو بخش مركزی و جنگل، 1395دهد و، براساس آخرین تقسیمات كشوری سال  استان را تشکیل می

درصد زن(  2/49درصد مرد و  8/50جمعیت ) نفر 60689روستای دارای سکنه با  38شعبه، جنگل، رشتخوار، و آستانه و 

نهاد  اند. در ده روستای این شهرستان، سازمان مردم درصد شهری 4/23 و ییروستادرصد  6/76است كه از این تعداد 

دهند. نام و پراكنش  ی مورد مطالعة تحقیق را تشکیل میتأسیس شده است كه روستاها« باشگاه كشاورزان جوان»

 مشخص شده است. 1جغرافیایی این روستاها در نقشة 
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اعتمادبهنفسوخودباوری،پذیرش

 هایمحلیهایمدیریتمسئولیت

 هایخویش،آگاهیازتوانمندی

 هااعتمادبهمدیرانمحلیوغریبه
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 بُعدفردی
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 نهادهایمردمنقشسازمان
توانمندیدرسطوح

 فردی،سازمانی،ومحلی
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.موقعیتجغرافیاییروستاهایموردمطالعه)دارایسمنباشگاهکشاورزانجوان(درشهرستانرشتخوار1نقشة

1399گان،نگارندیموترسیهته،1395ی،خراسانرضویاستانداریرقومهاییهمأخذ:ال

تحلیلی است. جامعة آماری شامل زنان روستایی در سنین  -و توصیفی ای مقایسه -علی پژوهش این تحقیق روش

( و عضو سمن باشگاه كشاورزان جوان، ساكن در ده روستای شهرستان رشتخوار. تعداد كل زنان عضو 64-15فعالیت )

ها به تناسب  دست آمد كه تعداد آن درصد حجم نمونه دویست نفر به 06/0ی نفر است كه با فرمول كوكران و خطا 800

نفر از زنان  تأثیر این سمن در توانمندسازی زنان عضو، دویست  منظور  در روستاهای مورد مطالعه مشخص شد. به

 آمده است. 1گروه شاهد درنظر گرفته شد كه به تفکیک روستاهای جامعة آماری در جدول    غیرعضو

های باز و بسته متناسب با نوع سؤال، اطالعات میدانی مورد نیاز  ساخته و طرح پرسش نامة محقق ا استفاده از پرسشب

سازی اقتصادی از پانزده شاخص  شاخص و برای توانمند 25سازی اجتماعی زنان از  آوری شد. برای سنجش توانمند جمع

تر  های كمی و نیز كسب اطالعات جزئی یفی برای تقویت نتایج تحلیلهای ك های كمی، از داده استفاده شد. عالوه بر داده

ها و اطمینان از پایایی، از ابزار آزمون كرونباخ آلفا  نامه و شناسایی فرایندهای تغییر استفاده شد. برای اعتبارسنجی پرسش

ضریب  پانزده  سنجة اقتصادی برای غیر اعضا و  89/0برای اعضا و  81/0اجتماعی   سنجة 25استفاده شد. این ضریب در 

نامه است. برای حصول اطمینان  دست آمد كه نشان از پایایی قابل قبول پرسش برای غیراعضا به 86/0و  84/0برای اعضا 

های  نامه، از پنل متخصصان و كارشناسان شامل استادان دانشگاه و كارشناسان خبره در سازمان از روایی صوری پرسش

های استنباطی )آزمون همبستگی، پیرسون،  های كمی، از روش  د. برای تحلیل و تجزیة اطالعات دادهغیردولتی استفاده ش

  استفاده شد. spssافزار  آزمون تی مستقل آزمون، و تی وابسته( با استفاده از نرم
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حجمنمونةزنانروستایی)عضووغیرعضو(بهتفکیکروستاهایدارایسمن.1جدول

تعداداعضایسمن سال65تا15زنان خانوار روستادهستان
حجمنمونه

غیرعضو عضو

 آستانه

 20 9 9 424 370 آباد ملک

 10 12 25 339 277 كت

 40 45 220 1162 1064 باسفر

 25 28 122 740 656 سنگان

 رشتخوار

 10 11 98 143 105 آباد كریم

 15 20 16 582 441 آباد مهدی

 35 38 160 1044 897 آباد فتح

 جنگل
 10 10 50 114 79 آهنگران

 25 27 50 881 681 آباد جنت

 10 10 50 209 185 شعبه شعبه

 400 800 5638 4755 جمع 

 1398 هایتحقیق،مأخذ:یافته

استفاده و متغیرهای تحقیق از خطای استاندارد ضرایب چولگی و كشیدگی  ها صفات شاخص عیبودن توز نرمالبرای 

اند  و متغیرهای تحقیق نرمال ها شاخصدست آمد. بنابراین، توزیع  + به5/1و  -5/1بین  رایب چولگی و كشیدگیو ضشد 

 .است مشاهده قابل 2جدول كه در 

بودن.نتایجآزموننرمال2جدول

 
کشیدگی چولگی

نتیجةآزمون
خطاضریبخطا ضریب

 نرمال دییتأ 0.243 0.951 0.122 -0.625 بُعد اجتماعی

 نرمال دییتأ 0.243 -0.004 0.122 0.374 بُعد اقتصادی

هایافته و بحث
عنوان سازمان غیردولتی رسمی در روستاهای مورد مطالعه در جهت توانمندسازی زنان روستایی  به  باشگاه كشاورزان جوان 

ها  های فردی زنان هر دو گروه توصیف و سپس رابطة این ویژگی  اقداماتی انجام داده است. در این بررسی نخست ویژگی

 با توانمندسازی تحلیل شده است.

 عضو زنان فردی هایویژگی

 35تا  20سنی  سال قرار دارند، با بیشترین تعداد در گروه 65تا  15زنان روستایی جامعة مورد مطالعه در محدودۀ سنی 

نفر و كمتر است. سطح سواد  5درصد غیراعضا،  30درصد اعضا و  60درصد از هر دو گروه متأهل، بُعد خانوار  85سال. 

درصد اعضا سواد ابتدایی دارند و مابقی از سطح سواد باالتری برخوردارند؛  5/30طوری كه  زنان عضو باالتر است؛ به

درصد غیراعضا  59درصد اعضا و  70ای سواد ابتدایی و بقیه باالترند. شغل اصلی درصد غیراعضا دار 5/62كه  درحالی

های آجرپزی، خیاطی،  ترتیب فراوانی شامل كارگری در مزارع آستان قدس و كوره داری است و سایر مشاغل به خانه
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سال با  5تا  1« جوان باشگاه كشاوزان»بافی، كشاورزی، و دامداری است. سابقة عضویت زنان روستایی در سمن  قالی

 .سال است 3میانگین 

 زنان اقتصادی -اجتماعی توانمندی با فردی هایرابطةویژگی

 -های فردی زنان عضو و غیرعضو با متغیر توانمندی )اجتماعی ها، برای بررسی رابطة ویژگی بودن داده با توجه به نرمال

مشخص است، بین متغیر سن و توانمندی  3كه در جدول  چناناقتصادی( از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و، 

یابد. ضرایب  دست آمد؛ یعنی با افزایش سن توانمندی آنان كاهش می دار به زنان در هر دو گروه رابطة معکوس معنی

، و در غیراعضا با -101/0، -207/0ترتیب در اعضا با  اقتصادی به -همبستگی منفی بین سن و توانمندی اجتماعی

نشانه رابطه معکوس است. بین سطح تحصیالت اعضا و توانمندی اجتماعی و اقتصادی آنان رابطة  -206/0، -438/0

ترتیب با  دست آمد. درمورد غیراعضا نیز این رابطه به به 161/0و  123/0ترتیب با ضریب همبستگی  مثبت معنادار به

طوری كه ضریب  دست آمد؛ به بُعد خانوار رابطة منفی بهمعنادار مثبت است. درمورد  401/0و  543/0ضریب همبستگی 

  است. -410/0و برای غیراعضا منفی  -130/0همبستگی در اعضا منفی 

هایفردیبامتغیرتوانمندسازی.رابطةویژگی3جدول

بُعداقتصادیبُعداجتماعی یتوانمند 

 عضو

 سن
 -101/0 -207/0** -186/0** ضریب همبستگی

 145/0 003/0 008/0 داری معنیسطح 

 تحصیالت
 161/0* 123/0* 143/0* ضریب همبستگی

 022/0 045/0 031/0 داری سطح معنی

 تعداد فرزند
 -170/0* -114/0 -130/0* ضریب همبستگی

 010/0 098/0 034/0 داری سطح معنی

 غیرعضو

 سن
 -206/0** -438/0** -371/0** ضریب همبستگی

 003/0 000/0 000/0 داریسطح معنی 

 تحصیالت
 401/0** 543/0** 522/0** ضریب همبستگی

 000/0 000/0 000/0 سطح معنی داری

 تعداد فرزند
 -222/0** -489/0** -410/0** ضریب همبستگی

 002/0 000/0 000/0 داری سطح معنی

*:05/0 ≤P :**01/0 ≤P 

روستایی زنان اقتصادی توانمندسازی و سمن در تأثیرعضویت

شاخص تعیین شد كه با توجه  15اقتصادی اعضا،  توانمندی افزایش بر جوان كشاورزان سمن باشگاه نقش سنجش برای

در  1داری آزمون لون ، سطح معنی4دو گروه مستقل استفاده شد. با توجه به جدول  Tها از آزمون بودن داده به نرمال

ها و در سایر موارد آزمون تی با فرض برابری  تی با فرض عدم برابری واریانس باشد، آزمون Sig<0/05كه مواردی 

است.  05/0كمتر از  Fداری آزمون  شاخص اقتصادی سطح معنی 10دهد كه در  واریانس انجام گرفت و نشان می

باالتر از  Fون داری آزم شاخص دیگر، كه سطح معنی 5بنابراین، فرض بر عدم برابری واریانس درنظر گرفته شد و در 

 است، فرض بر برابری واریانس است. 05/0

                                                                                                                                                                   
1. Levene 
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تأثیرعضویتزناندرسمن)آزمونتیودوگروهمستقل(وتوانمندسازیاقتصادیزنان.4جدول

 

در  ییتوانا»داری آزمون تی برای نُه شاخص اقتصادی  شود كه سطح معنی با توجه به نتایج جدول فوق، مشاهده می

اشتغال »، «یو مال یاقتصاد یاستقالل و آزاد»، «یجهت شروع كار اقتصاد یمال ییتوانا»، «یافتیدر یها بازپرداخت وام

كوچک و  یكسب و كارها ةتوسع یزانم» ،«یدست یعاشتغال صنا یزانم» ،«با كسب درآمد یدامدار های یتدر فعال

به  یزهانگ میزان»و  ،«یو خانوادگ یانداز فرد پس یشافزا میزان»، «یخوداشتغالی انداز جهت راه یزهانگ میزان» ،«یخانگ

دار بین توانمندی دو گروه است و زنان عضو از توانمندی  دهندۀ تفاوت معنی است كه نشان 05/0كمتر از « انداز پول پس

درآمد خود و  یزیر در كنترل و برنامه یشافزا یزانم»اقتصادی بیشتری برخوردارند. اما در شش شاخص دیگر یعنی 

 افزایش»، «از بازارها یآگاه افزایش»، «یدبه منابع تول یدسترس»، «یالتو تسه ،وام ،به اعتبارات یدسترس»، «خانواده

داری بین دو  تفاوت معنی «با كسب درآمد یكشاورز های یتاشتغال به فعال یشافزا» و ،«متعدد یبه بازارها یدسترس

توان نتیجه گرفت كه سمن باشگاه كشاورزان جوان نتوانسته در زمینة  نیامد و لذا میدست  گروه مورد مطالعه به

  توانمندسازی اقتصادی زنان به موفقیت كامل نائل شود.

روستایی زنان اجتماعی توانمندسازی بر تأثیرسمن

 اجتماعی یجوان بر توانمندسازسمن باشگاه كشاورزان  یجشدن نتاگویاتر جهت و ها متغیر یقبا تلفدر بُعد اجتماعی نیز 

 25در  T آزمون یزمرحله ن یندر ا .پرداخته شد یرعضوعضو و غ یانگو پاسخ یندر ب جتماعیا های شاخص یسةزنان به مقا

دو گروه مستقل استفاده شد.  Tها از آزمون  بودن داده شد و با توجه به نرمال شاخص اجتماعی در بین دو گروه بررسی

تر است و  بزرگ 05/0كه مربوط به واریانس است از  Sigشود كه در نُه شاخص مقدار  ، مشاهده می6طبق نتایج جدول 

است و  05/0داری كمتر از  كند، ولی در رابطه با شانزده شاخص دیگر سطح معنی بنابراین برابری واریانس را تأیید می

كند؛ یعنی  دار بین آرای دو گروه را اثبات می داری آزمون تی تفاوت معنی بنابراین، سطح معنی شود. برابری واریانس رد می

، «میزان مشاركت در كارگروهی»های   زنان عضو از توانمندی اجتماعی باالتری برخوردارند. ولی در رابطه با شاخص

بین هر دو گروه میانگین متوسط به باال و « ها ادهافزایش ارتباط با دیگر خانو»، و «میزان مشاركت در انتخابات روستایی»

کران پایینکران پایین
0.1970.117-0.5391.8030.618-3.353.394.8750.028میزان افزایش در کنترل و برنامه ریزی درآمد خود و خانواده

3.263.0912.8910.001.993386.6720.0470.0020.338توانایی در باز پرداخت وامهای دریافتی

0.1270.227-2.772.7224.6030.000.556367.250.578 دسترسی به اعتبارات )وام و تسهیالت(

2.82.546.2020.0132.858388.4650.0040.0840.456توانایی مالی جهت شروع کار اقتصادی
2.712.3916.8710.003.334372.2810.0010.1310.509 استقالل و آزادی اقتصادی و مالی

0.0720.172-2.912.866.1960.0130.808376.6480.42 دسترسی به منابع تولید

0.0280.298-2.662.530.0370.8481.6263980.105افزایش آگاهی از بازارها

0.0960.236-2.662.6023.4730.000.828373.8580.408افزایش دسترسی به بازارهای متعدد
0.2690.069-1.1663980.244-2.582.680.0090.925 افزایش اشتغال به فعالیتهای کشاورزی با کسب درآمد موثر

2.922.697.1580.0082.314395.1450.0210.0350.435اشتغال در فعالیتهای دامداری با کسب درآمد

0.038-0.422-2.3583980.019-3.123.350.2810.596میزان اشتغال صنایع دستی
3.012.540.0270.874.8513980.000.280.66میزان توسعه کسب و کارهای کوچک و خانگی

3.813.574.000.0462.747390.4520.0060.0680.412میزان انگیزاه جهت راه اندازی خود اشتغالی

3.022.160.5670.4529.3363980.000.6751.035میزان افزایش پس انداز فردی و خانوادگی

3.683.424.6460.033.502391.4110.0010.1160.414میزان انگیزه به پس انداز پول

گویه ها سنجش توانمندی اقتصادی
آزمون لون میانگین 

ضریب اطمینان 95%غیراعضااعضا

آزمون تی برای برابری میانگین ها

F
سطح 

معنی دار
t آماره

درجه 

آزادی

سطح 

معنی دار
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آگاهی از قوانین »، «آگاهی از حقوق اجتماعی و قانونی»دار است. در خصوص  ها نشانة عدم رابطة معنی اختالف میانگین

 دار نیست و سمن موفقیتی نداشته است.  اختالف معنی« آگاهی از مزیت مشاركت در جامعه»، و «و مقررات

قایسةزنانعضووغیرعضو)باآزمونتیدوگروهمستقل(دررابطهباتوانمندسازیاجتماعیزنان.م6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی  های لون و تی در ابعاد توانمند  و آزمون 7درمجموع، نتایج جدول 

داری آزمون لون، در بُعد اجتماعی،  بدین معنی كه سطح معنیدار بین آرای دو گروه است،  دهندۀ تفاوت معنی نشان

است. پس آزمون تی با فرض عدم برابری واریانس درنظر گرفته شده است. اما در بُعد توانمندی  05/0توانمندی كمتر از 

مندی در های میانگین توان شود. اما در كل شاخص است كه فرض عدم برابری واریانس رد می 05/0اقتصادی بیشتر از 

 گروه اعضا بیشتر از غیر اعضای سمن است.

کران پایینکران پایین

3.143.91

3.843.58

2.62.72

3.063.16

3.883.94

3.923.60

3.263.11

2.983.27

3.793.07

3.63.27

3.693.55

3.493.32

3.113.05

2.462.52

3.343.23

3.313.13

3.623.04

3.73.43

3.543.83

2.822.87

3.03

3.02

3.07

2.83

میانگین 

غیراعضااعضا

3.93.86

2.682.38

3.062.92

ضریب اطمینان %95

آزمون تی برای برابری میانگین هاآزمون لون

0.158

0.642

0.53

گویه های سنجش توانمندی اجتماعی
F

سطح 

معنی دار
t آماره

درجه 

آزادی
سطح معنی دار

0.357

میزان مشارکت در مراسم اجتماعی و مذهبی

0.156

0.416

-0.581371.80.561-0.2190.119 میزان مشارکت در انتخابات روستایی 

میزان مشارکت در انتخابات ملی 

میزان مشارکت در کارهای گروهی

میزان کمک مالی به دوستان و دیگر افراد روستا

میزان صرف وقت و هزینه به بهبود اوضاع 

میزان رفت آمد جهت دیدن اقوام

میزان اعتماد به سازمانهای موجود در داخل روستا 

میزان افزایش اعتماد به درستی اخبار 

میزان اعتماد شما به غریبه و سایر مردم 

افزایش ارتباط با دیگر خانواده ها

تمایل به افزایش و ادامه تحصیالت

تمایل به شرکت در کالس های ترویجی 

برخورداری از دوره های صنایع 

امکان ادامه تحصیل 

میزان مراجعه به خانه بهداشت و بهداری

میزان آگاهی از مزیت مشارکت در جامعه

میزان آگاهی 

آگاهی از توانایی ها 

آگاهی از قوانین و مقررات

میزان آگاهی از حقوق اجتماعی و قانونی خود

تمایل به حضور در تشکل ها خارج از روستا

تمایل به شرکت در جلسات روستا

تمایل شما به گرفتن مسئولیت در حوزه اجرایی

اظهار نظر و دخالت در تصمیمات خانواده

-0.581

3.27382.80.0010.104

-8.167371.90.00-0.949

0.342

-3.116397.60.002-0.465-0.105

1.6333980.103-0.032

3.8863980.000.474

0.219

-1.2053980.229-0.2630.063

0.7413980.459-0.099

0.292

1.93359.40.048-0.0030.353

1.8093980.045-0.012

0.838

4.665385.10.000.1940.476

11.9623980.000.602

0.772

3.918386.20.000.1350.405

6.1463980.000.398

-0.080.3

1.9653980.0500.37

1.1393980.256

0.059

-0.73980.484-0.2090.099

0.013

-1.3363850.182-0.309

2.123980.035

-0.1130.183

0.0080.08

-0.0550.335

0.001

39.8730.00

4.190.041

45.0560.00

5.4230.02-0.45-0.11

7.840.005

36.1650.00

8.2680.004

13.7530.00

0.5920.442

1.360.244

27.3910.00

1.510.22

0.0110.916

0.2780.598

13.2260.00

0.40.527

15.0620.00

4.010.046

0.466345.9

1.414371

1.4360.232

6.5160.011

14.5440.00

0.0790.779

2.668389.3

-3.244387.3

6.5060.011

8.3010.004

2.9390.087

0.124

-0.344345.60.731-0.2350.165

-0.566380.20.571-0.224
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.مقایسةعضویتوعدمعضویتدرسمنوتوانمندسازیزنانروستایی7جدول

جامعهابعاد

هاآزمونتیبرایبرابریمیانگینآزمونلونهایتوصیفیآماره

میانگین
انحراف
 معیار

F 
سطح
دارمعنی

tآماره
درجة
آزادی

سطح
دارمعنی

%95ضریباطمینان
کران
 پایین

کران
 پایین

 توانمندسازی
 364812/0 16/3 عضو

961/0 026/0 279/3 377 001/0 05469/0 21851/0 
 462603/0 029/3 غیرعضو

 بُعد اجتماعی
 359133/0 31/3 عضو

989/0 026/0 119/2 575/370 035/0 00643/0 17197/0 
 474737/0 224/3 غیرعضو

 بُعد اقتصادی
 500528/0 01/3 عضو

989/0 321/0  605/3 398 0 08365/0 28435/0 
 520189/0 83/3 غیرعضو

 مطالعه مورد روستاهای در زنان توانمندسازی بر سمن اثرات مقایسة

تهیه شد و نشان  8مورد مطالعه، جدول منظور مقایسة وضعیت توانمندی )اجتماعی و اقتصادی( زنان در ده روستای  به

دهد كه گرچه در كل باشگاه كشاورزان جوان در توانمندی زنان روستاها مؤثر بوده، میزان موفقیت یکسان نبوده است؛  می

آباد با میانگین  و كمترین موفقیت در روستای جنت 66/3آباد با میانگین  طوری كه بیشترین موفقیت در روستای ملک به

افزایی زنان روستایی  های مشاورۀ فرهنگی و دانش رزیابی شده است. در زمینة آموزش صنایع دستی و كالسا 23/3

های  اندازی كارگاه های آموزشی صنایع دستی و راه  است؛ از جمله دوره اقدامات مفید و مؤثری در این روستاها انجام گرفته 

  و خوداتکایی زنان شده است.كوچک پرورش قارچ كه باعث افزایش توانمندی اقتصادی 

.میانگیناثراتسمنباشگاهکشاورزانجوانبرتوانمندسازیزنانبهتفکیکروستاها8جدول
 توانمندی بُعداقتصادی بُعداجتماعی جامعه روستا

 آباد ملک

 66/3 37/3 52/3 عضو

 13/3 95/2 30/3 غیرعضو

 39/3 16/3 41/3 كل

 سنگان

 56/3 02/3 43/3 عضو

 11/3 88/2  34/3 غیرعضو

 33/3 95/2 39/3 كل

 آهنگران

 43/3 93/2  32/3 عضو

 18/3 02/3 33/3 غیرعضو

 30/3 97/2 32/3 كل

 آباد كریم

 71/3 95/2 60/3 عضو

 86/2 68/2 03/3 غیرعضو

 3.28 82/2 31/3 كل

 آباد فتح

 51/3 02/3 39/3 عضو

 05/3 86/2 23/3 غیرعضو

 28/3 94/2 31/3 كل

 كت

 57/3 99/2 46/3 عضو

 94/2 68/2 19/3 غیرعضو

 25/3 83/2 33/3 كل

 شعبه

 38/3 01/3 28/3 عضو

 10/3 74/2 45/3 غیرعضو

 24/3 88/2 37/3 كل

 باسفر

 32/3 96/2 24/3 عضو

 10/3 89/2  30/3 غیرعضو

 21/3 93/2 27/3 كل

 آباد مهدی

 24/3 06/3 21/3 عضو

 18/3 90/2 46/3 غیرعضو

 21/3 98/2 34/3 كل

 23/3 05/3 21/3 عضو آباد جنت

 
 95/2 74/2 16/3 غیرعضو

 09/3 90/2 18/3 كل
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  گیری نتیجه

نهاد توانمندی اقشار مختلف جامعه  های مردم ترین اهداف تشکیل سازمان نتایج مطالعات نظری نشان داد كه یکی از مهم

محلی، از جمله زنان و ساكنان روستا، است تا به مدد آگاهی و بیدارسازی توان انتخاب خصوص اقشار ضعیف در جوامع  به

های نیروهای انسانی، افزایش روحیة  زده افزایش یابد. تحقق این امر استفاده از همة ظرفیت و مشاركت در این قشر واپس

اقتصادی  -ایت توانمندی اجتماعیشدن توسعه، و درنه زا های محلی، درون گیری ساختن در تصمیم مشاركت، دخیل

غیردولتی و نوع مقیاس تحت   شود، هرچند این اهداف با توجه به اهداف سازمان  خصوص زنان را موجب می روستاییان به

پوشش سمن در مواردی اجرایی شده است، در مواردی هنوز در حد شعار باقی مانده و موفق نبوده است. هدف از این 

سازی زنان روستایی شهرستان رشتخوار بوده است؛ بدین منظور  نهاد در توانمند های مردم ازمانتحقیق شناسایی نقش س

آباد، كت، باسفر، سنگان،  دویست نفر از زنان روستایی عضو سمن پاشگاه كشاورزان از ده روستای شهرستان )ملک

نه انتخاب شدند و با دویست نفر از زنان غیر عضو صورت نمو آباد، و شعبه( به آباد، آهنگران، جنت آباد، فتح آباد، مهدی كریم

نشان داد بین متغیر سن و توانمندی زنان در هر دو گروه رابطة  4این روستاها مقایسه و بررسی شدند. نتایج جدول 

یابد. ولی بین سطح تحصیالت اعضا و توانمندی  دار وجود دارد و با افزایش سن توانمندی آنان كاهش می معکوس معنی

دست آمد و زنان عضو كه  به 161/0و  123/0تماعی و اقتصادی آنان رابطة مثبت معنادار به ترتیب با ضریب همبستگی اج

 دارای سطح تحصیالت باالتری بودند از توانمندی اجتماعی و اقتصادی باالتری نیز برخوردار بودند. 

دو گروه مستقل نشان  Tاقتصادی اعضا، آزمون  یتوانمند افزایش بر جوان كشاورزان تأثیر سمن باشگاه  برای شناخت 

داد كه از پانزده شاخص اقتصادی نُه شاخص رابطة معنادار دارد و زنان عضو از توانمندی اقتصادی بیشتری برخوردارند. 

به  یدسترس»، «درآمد خود و خانواده یزیر در كنترل و برنامه یشافزا یزانم»ـ شامل  ولی در شش شاخص دیگر

 یبه بازارها یدسترس افزایش»، «از بازارها یآگاه افزایش»، «یدبه منابع تول یدسترس»، «یالتو تسه ،وام ،اعتبارات

تفاوت بین دو گروه معنادار نیست و سمن نتوانسته  ـ «با كسب درآمد یكشاورز های یتاشتغال به فعال یشافزا» و ،«متعدد

های مالی، آگاهی از  های قابل توجهی نائل شود و به تسهیالت و حمایت  در توانمندسازی اقتصادی زنان به موفقیت

 های تولیدی بیشتری نیاز است.  بازارها، و افزایش مهارت

شاخص درنظر گرفته شد  25اجتماعی زنان عضو،  توانمندی افزایش بر جوان كشاورزان باشگاه نقش سنجش برای

دست آمد كه  دار نبود، در شانزده شاخص رابطة معنادار به در نُه شاخص معنی Tداری آزمون  (، گرچه سطح معنی6)جدول 

میزان مشاركت در كار »های  كند. در رابطه با شاخص تأثیر مثبت سمن را بر توانمندسازی اجتماعی زنان تأیید می  

بین هر دو گروه میانگین « ها افزایش ارتباط با دیگر خانواده»، و «میزان مشاركت در انتخابات روستایی»، «یگروه

، «آگاهی از حقوق اجتماعی و قانونی»دار است. در خصوص  ها نشانة عدم رابطة معنی متوسط به باال و اختالف میانگین

دار نیست و هر دو گروه زنان  نیز اختالف معنی« ت در جامعهآگاهی از مزیت مشارك»، و «آگاهی از قوانین و مقررات»

گیرد و باشگاه كشاورزان جوان  سازی اجتماعی نیز از طریق فرایند انجام می روستایی آگاهی اندكی دارند. بنابراین، توانمند

 های قابل توجهی نائل آید.   های فوق به موفقیت  هنوز نتوانسته برای تحقق شاخص

دار بین آرای  داری، تفاوت معنی مقایسة دو گروه زنان عضو و غیرعضو سمن، با آزمون تی و سطح معنیدرمجموع، از 

های  تأثیر فعالیت  های توانمندی زنان عضو سمن باالتر از غیر عضو است كه حاصل  دو گروه اثبات شد؛ میانگین شاخص

 این درست تعریف و فهم عدم از جمله مشکالت برخی تأثیرات مثبت سمن،  هاست. با وجود  افزایی سمن آموزشی و مهارت

از  عدم موفقیت برخی و سمن این بودن بیرونی به نگاه و مردم اعتماد عدم روستایی، زنان و روستاییان بین در سمن



1401تابستان،2ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 748 

 

ها  هایی برای موفقیت و اثربخشی بیشتر این سمن بنابراین، پیشنهاد هاست؛ آن شدن رنگ خطری برای كم زنگ ها سمن

 شود: ارائه می

 ضرورت دارد. ها جنبه برخی در دولتی های كمک خودمختارند، و مردمی، مستقل، هایی سازمان ها سمن اینکه وجود با

 باشند. ساز چاره مشکالت این رفع در توانند می ها سمن این سرپاشدن هنگام تا بالعوض های وام و كمک با ها دولت

 های صندوق ایجاد و بانکی، مالی منابع جذب جهت الزم تسهیالت ایجاد مالی، باراتاعت تأمین نحوۀ در بنابراین، بازنگری

 كند. فراهم روستایی های سمن در را نقدینگی افزایش های زمینه تواند می جدید اعتباری

 از دولت و گیرد  انجام نهادها قالب در قانون و قرارداد بر پایة و داوطلبانه صورت به مردم شدۀ دهی سازمان مشاركت

 عدم و عمل آزادی دادن جمعی با ابتکارات از استفاده و اجتماعی های سازمان و مدنی های تقویت این تشکل طریق

  خواهد داشت. توانمندسازی های در ارتقای شاخصه را تأثیر   بیشترین ها سمن به انحرافی كاركردهای تحمیل و مداخله

 از روستاها، در ها سازمان این توسعة و ایجاد زمینة و شرایط ساختن فراهم به دولت اهتمام كنار در شود می پیشنهاد

خصوصی  بخش به اختیارات گذاران، برخی سرمایه جذب به تشویقی های سیاست دیگر و مالیاتی های حمایت طریق

تجربیات موفق  همچنین،. كاسته شود روستاها در دولت مسئولیت از بار و روستاییان استفاده های ظرفیت از واگذار شود تا

 آباد به دیگر روستاهای منطقه و كشور معرفی شود. مانند سمن روستای ملک ها سمن برخی

 اطالعات ارائة و آموزشی های دوره مستمر برگزاری روستایی، زنان اجتماعی و اقتصادی برای افزایش توانمندی

 صرف تماشگر زنان مؤثر باشد و از نگرش تغییر و آگاهی و دانش سطح ارتقای در تواند می آنان به تخصصی و ای مشاوره

 و اعتماد به نفس بیشتر آنان افزوده شود. خودباوری بر حس و مبدل شوند فعال كنندۀ مشاركت به

(، 2000(، نیواز )2005(، ایسالم و سلطانا )2006(، هندی و كاسام )2004نتایج این تحقیق با تحقیقات بالحبیب )

اند  نهاد در توانمندسازی زنان روستایی اشاره كرده های مردم (، وكه به نقش مثبت سازمان2012)اللیما و میخائیل 

نهاد  های مردم ( كه سازمان1390پور ) سلیمان و حجی ( و فال1390همسویی دارد. همچنین، با نتایج تحقیقات اورمزدی )

دانند  شغلی روستاییان می تنوع ایجاد ها و توانمندی و ها آگاهی سطح باالرفتن و آموزشی های دوره از مندی را عامل بهره

 مطابقت دارد.
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