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ABSTRACT
The purpose of this research was identification of Economic Empowerment Facilitators of
economic empowerment among rural women. The statistical population of the study consisted of
all members of rural women's Micro-Credit Funds in the province of Semnan that 112 of them
were selected according to Cochran formula as sample size. This research was a survey and a
researcher-made questionnaire was employed to data collection. Reliability of the questionnaire by
calculating Cranach's alpha (α= 0.939) and validity of the questionnaire was confirmed by four
experts of Institute of agricultural education and extension. The results of ranking the determinants
of economic empowerment of rural women showed," Trust in your ability to do things", "
Motivation and desire to earn money by myself ", "Membership in rural women's microfinance
fund", in the first to third ranks and there are the most important factors of the economic
empowerment of rural women in Semnan province. Also, according to the results of exploratory
factor analysis the most important factors affecting the economic empowerment of rural women in
Semnan province were classified into six factors: 1- Cultural context of rural community, 2Participation in social and educational activities, 3- Economic and and households participations, 4Tangible and intangible assets, 5- Family support and 6- The spirit of financial independence. In
total, these factors could explain 65.76% of the total variance.
Keywords: Rural Women, Empowerment, Micro-Credit Funds, Economic Participation, Province
of Semnan
Extended abstract
Objectives
Factors affecting the economic empowerment of rural women as half of the rural population
should be examined and analyzed for development of human resources and economic development
of the country. Since no study has been done on the economic empowerment of rural women in
Semnan province and considering the contribution of rural women in the total population and
employment of the province, the present study pursues the following objectives:
The purpose of this research was identification of Economic Empowerment Facilitators of rural
women and in particular including:
Identification of facilitating factors for economic empowerment of rural women.
Prioritizing Factors that Facilitate Rural Women's Economic Empowerment Using
Exploratory Factor Analysis.
Methods
A the most important factors affecting the economic empowerment of rural women in Semnan
province were classified into six factors (non – experimental) design was used for this study as an
applied – type research. The statistical population consisted all members of rural women's MicroCredit Funds in the province of Semnan. Simple random sampling method was employed for data –
gathering. Using Cochran s formula, 112 members of rural women's Micro-Credit Funds were
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selected as the sample size and they were surveyed though a researcher – made questionnaire as the
data – gathering instrument. The instruments validity was confirmed though panel of experts for
face validity, convergent validity and divergent validity. Reliability of the questionnaire was
confirmed by calculating Cranach's alpha (α= 0.939). Descriptive statistics (using SPSS 22) and
inferential statistics analysis methods were employed for data analysis and responses to the
research questions. In the inferential part, Factor analysis modeling was applied for testing the
research hypotheses.
Results
The individual and family characteristics of the respondents indicated that the mean age of the
respondents (Rural Women) was 40 years and the majority of them have got married. In terms of
job status 54.4% have individual self-employment, 26.8% didn’t have individual self-employment
and 18.7% of them were working in group works. Their main source of income was from
Livestock, Agricultural and horticultural activities. The results of ranking the determinants of
economic empowerment of rural women showed," Trust in your ability to do things", " Motivation
and desire to earn money by myself ", "Membership in rural women's microfinance fund", in the
first to third ranks and there are the most important factors of the economic empowerment of rural
women in Semnan province. Also, according to the results of exploratory factor analysis the most
important factors affecting the economic empowerment of rural women in Semnan province were
classified into six factors: 1- Cultural context of rural community, 2- Participation in social and
educational activities, 3- Economic and households participations, 4- Tangible and intangible
assets, 5- Family support and 6- The spirit of financial independence. In total, these factors could
explain 65.76% of the total variance.
Discussion
Increased self-reliance was discovered as the main component of economic empowerment.
Economic empowerment focuses on small-capitals of rural areas and contributes to teamwork, and
sustainability of the rural population. Therefore, the purpose of this study was to investigate the
factors affecting economic empowerment of rural women in Semnan province.
This research dealt with the identification of effective components of economic empowerment
of rural women. The findings revealed that the most important factors affecting the economic
empowerment of rural women in Semnan province were classified into six factors. Some strategies
are suggested to make the most of the factors affecting the economic empowerment of rural women
based on the finding of this research:
1- Implement more skill training courses, especially in the field of dominant jobs in the region
Such as livestock, poultry, handicrafts and medicinal plants and the development of home-based
businesses and small and group businesses for rural women.
2- Implementation of various workshops in order to mentally empower rural women Especially
about self-confidence, self-esteem, competence and development of individual skills in order to
prepare women for economic empowerment.
3- Establish more family and local credit funds that restore women's ability and sense of
belonging to the rural community and provide them with financial and capital support.
4- Facilitate the provision of low-interest loans and credits to rural women in order to give them
greater access to initial capital to start a business.
5- Implement cultural programs and activities to improve and adapt the attitude of rural society
and men towards women's activities and participation and efforts to eliminate the system of gender
discrimination prevailing in rural areas.
6- Helping to strengthen sustainable, institutionalized relationships and networks of rural women,
especially in the form of group organizations and social networks Such as cooperatives and
women's associations and production networks which provides the basis for increasing cohesion,
trust and group participation and facilitating collective action and, consequently, empowerment of
women in social, economic and political dimensions.
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تحلیل مولفههای تسهیلکننده توانمندی اقتصادی زنان روستایی
(مورد مطالعه اعضای صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی استان سمنان)
2

شهرام مقدس فریمانی ،*1مهدیهالسادات میرترابی
 ،1استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 ،2دانشآموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -98/5/22 :تاریخ تصویب)99/6/2 :

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل مولفههای تسهیلکننده توانمندی اقتصادی زنان
روستایی در استان سمنان بود .جامعه آماری پژوهش شامل زنان روستایی عضو صندوقهای
اعتبارات خرد در استان سمنان بودند ( )N=1646که  112نفر از آنان با توجه به فرمول
کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند .این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمعآوری
اطالعات از ابزار پرسشنامه محققساخته استفاده شد .پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای
کرونباخ (برابر با  )0/939و روایی پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد تایید قرار گرفت.

نتایج حاصل از رتبهبندی نشان داد "اعتماد به توانایی خود در انجام کارها"" ،انگیزه و
تمایل به کسب درآمد توسط خودم" و "عضویت در صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی"

در رتبههای اول تا سوم مهمترین مولفههای تسهیلکننده توانمندی اقتصادی زنان روستایی
قرار داشتند .همچنین ،طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،مهمترین تسهیلکنندههای توانمندی
اقتصادی زنان روستایی در شش عامل :بستر فرهنگی جامعه روستایی ،مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی و آموزشی ،مشارکتهای خانوادگی و اقتصادی ،دارایی و سرمایههای
مشهود و نامشهود ،حمایت خانواده و روحیه استقاللطلبی مالی خالصه شدند .این عوامل در
مجموع  65/76درصد از واریانس کل گویهها را تبیین نمودند.
واژههای کلیدی :زنان روستایی ،توانمندی ،صندوق اعتبارات خرد ،مشارکت اقتصادی،
استان سمنان
مقدمه
بهرهبرداري کامل و صحيح از منابع انسانی از اهداف
اصلی توسعه است .زنان روستايی در کشورهاي مختلف
به ويژه کشورهاي در حال توسعه براي مشارکت در
فعاليتهاي اقتصادي با طيف گستردهاي از موانع مواجه
اند که اين موضوع به کاهش ميزان مشارکت اقتصادي
زنان منجر شده است ).(Rezaei & Vedadi, 2014
مشارکت اقتصادي زنان در توسعه اقتصادي و اجتماعی

نقش تعيينکنندهاي دارد و کنار گذاشتن آنها به
معناي عدم بهرهگيري از همه امکانات توليدي جامعه
است ( .)Mila Elmi et al., 2015به عبارتی ،در دنياي
کنونی نيل به اهداف توسعه بدون استفاده از ذخاير
نيمی از جمعيت جامعه ،يعنی زنان امري غيرممکن
خواهد بود ( .)Mirakzadeh et al., 2010توانمندسازي
زنان از مولفههاي مهم در توسعه پايدار محسوب میشود
( .)Ahmed, 2016در نواحی روستايی ،زنان به عنوان
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نيمی از جمعيت روستايی نقش حائز اهميتی در
فعاليتهاي اقتصادي دارند .از اين رو براي رسيدن به
توسعه پايدار روستايی الزم است به آنها توجه بيشتري
شود ( .)Mirakzadeh et al., 2010لذا ،اين نياز احساس
میشود که میبايست زنان روستايی در زمينه هاي
مختلفی توانمند شوند تا از اين طريق بتوانند نقش خود
را در جامعه بيشتر نمايان کنند (Ataei; Zamani 2012
 .)Miandashti,زن روستايی نسبت به زن شهرنشين
عمدتا با محروميت بيشتري مواجه است ،دسترسی وي
به آموزش محدودتر ،تقديرگراتر و سرکوب شده است و
مهارتهاي کمتري جهت تغيير شرايط در اختيار دارد.
دسترسی او به اطالعات ،دارايیها و فرصتها کم است.
بنابراين ،زنان روستايی ناخواسته در معرض ناتوانی
اجتماعی و اقتصادي ،روحی و زيستمحيطی قرار
میگيرند ).(Ahmed, 2016
توانمندسازي را میتوان فرآيند پويايی تلقی نمود که
طی آن زنان سعی میکنند ساختارهايی را که آنها را
در حاشيه نگه میدارد ،دگرگون سازند ( Salehi
 .)Chegeni et al., 2018توانمندسازي در مفهوم عام به
معنی توسعه گروهی از افراد يا بخشی از مردم در
زمينههاي آموزش ،بهداشت ،تغذيه و اشتغال است
( .)Kooshki et al.,2012توانمندسازي به عنوان يک
فرايند پايين به باال ،قابليت افراد را در بهبود بخشی به
شرايط زندگی خود تقويت میکند و موجب کاهش فقر،
ايجاد کارآفرينی ،توسعه اقتصادي و عدالت میشود
) .)Steiner & Farmer, 2017بر اين اساس،
توانمندسازي زنان روستايی به عنوان تاثيرگذاران اصلی
بر فرهنگسازي جامعه ،ضرورتی اجتنابناپذير است،
چرا که باعث باال بردن کيفيت زندگی ،افزايش درآمد،
افزايش عزتنفس ،بيشتر شدن تحرکات اجتماعی و
تسري دستيابی به فرايند توسعه میشود Sepahvend et
).)al., 2015
سازمان ملل متحد در بحث توانمندسازي زنان به
عواملی چون حق تصميمگيري ،دسترسی به منابع و
فرصتهاي برابر و توانايی براي تاثير گذاشتن بر تغييرات
اجتماعی ،اقتصادي در سطح ملی و بينالمللی تاکيد
میکند ) .)Najafi Kani et al., 2015نظريه
توانمندسازي ترکيبی از نظريههاي رفاه ،برابري و

فقرزدايی است و زنان بايد در زمينههاي مختلف توانمند
شوند تا از اين طريق قادر باشند نقش خود را در جامعه
بيشتر نمايان کنند ) .)Jakson, 2010يکی از مدلهاي
نسبتا مطرح در زمينه توانمندسازي زنان ،مدل Longwe
( )1991است .وي عقيده دارد براي توانمندسازي زنان
بايد پنج مرحله ايجاد رفاه نسبی ،دسترسی به منابع،
آگاهی ،مشارکت و کنترل را طی کنند Longwe,
).)1991
به عقيده  )2003( Kabeerتوانمندسازي شامل سه
عنصر يا مفهوم مشترک است؛ نخستين عنصر ،منابع
است که شامل آموزش و اشتغال میباشد و از عوامل
تسهيلکننده توانمندسازي به شمار میرود .دومين
عنصر ،عامليت است ،يعنی زنان را بايد به عنوان
بازيگران اصلی در فرايند تغيير ،به ويژه در تدوين
انتخابهاي مهم زندگی و کنترل بر منابع و تصميماتی
که تاثير مهمی در زندگی آنها دارد ،در نظر گرفته شوند.
سومين عنصر ،دستاوردهاست که در اثر فرايند
توانمندسازي ايجاد میشوند (.)Katabi, et al., 2003
توانمندسازي زنان در ابعاد مختلفی مانند توانمندي
اجتماعی ،سياسی و اقتصادي مطرح میشود.
توانمندسازي اقتصادي و پيشرفت مادي به زنان کمک
میکند تا وضعيت خود را در جامعه بهبود بخشيده و
موقعيت اقتصادي خود را تقويت نمايند .توانمندسازي
اقتصادي ،دسترسی زنان به منابع و فرصتهاي اقتصادي
مانند شغل ،خدمات ،اعتبارات و منابع مالی ،اموال و
دارايیها ،مهارتها و اطالعات را افزايش میدهد که خود
باعث خوداشتغالی ،کارآفرينی و ارتقاي درآمد و پسانداز
میشود ) .)Bhuimali & Poddar, 2005بيشتر مداخالت
در زمينه توانمندسازي زنان بر ابعاد اقتصادي تمرکز
دارند ،زيرا بهبود اقتصادي معموال به طور خودکار به
بهبود در ابعاد ديگر منتهی میشود Bayissa, et al.,
) .)2017توانمندي اقتصادي زنان موارد زير را
دربرمیگيرد:
 -1قدرت درونی :دانش ،فرصتهاي فردي ،شناخت
حق ،خود ارزيابی و اعتماد به نفس به منظور ايجاد
تغييرات در زندگی خود (شامل توانايی کسب دانش
براي کار يا شروع کسب و کار)

مقدس فريمانی و ميرترابی :تحليل مولفههاي تسهيل کننده توانمندي اقتصادي زنان روستايی...

 -2قدرت جنسيتی :تصميمگيري اقتصادي در
خانواده ،جامعه و اقتصاد محلی و مشارکت نه تنها در
موضوعاتی که به طور سنتی به عنوان کار زنان شناخته
میشود ،بلکه در موضوعات و مسائلی که مردان معموال
در آن غالب هستند.
 -3قدرت مافوق :دسترسی ،کنترل و مديريت بر
دارايیهاي مالی ،مادي و دانش شامل دسترسی به
اشتغال و فعاليتهاي مرتبط با ساير منابع درآمد.
 -4قدرت در جهت :استفاده از فرصت براي
سازماندهی خود و گسترش فعاليتهاي اقتصادي و
حقوقی ).)Hunt & Samman, 2016
سازمان ملل به اعتبارات خرد به عنوان يکی از
موثرترين ابزارهاي ريشهکنی فقر در کشورهاي در حال
توسعه تاکيد دارد ) .)Salwa et al, 2013اعتبارات خرد،
زنان را به لحاظ اقتصادي و از طريق قرار دادن منابع
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مالی و سرمايه در اختيار آنها توانمند میسازد .استقالل
مالی زنان ،به افزايش توان چانهزنی آنها در
خانوادههايشان و اجتماع منجر میشود و افزايش منزلت
و اعتماد به نفس آنها را در پی دارد Kulkarni,
) .)2011يکی از اهداف اعتبارات خرد و سياستهاي
اعتباري خرد از ديدگاه بانک جهانی کاهش فقر و
توانمندسازي گروههاي محروم به ويژه زنان و ايجاد
فرصتهاي اشتغال از طريق خوداشتغالی است (Nazar
).& Adeli, 2012
مباحث مرتبط با توانمندسازي زنان با توجه به
فراگيري مسائل اجتماعی مرتبط با آن در جوامع مختلف
در دهههاي اخير موضوع تحقيقات متعددي بوده است.
در ادامه به برخی از مطالعاتی که به بررسی
توانمندسازي اقتصادي زنان روستايی و مولفههاي موثر
بر آن پرداختهاند ،اشاره میشود (جدول.)1

جدول  -1مروري بر پيشينه نگاشتههاي تحقيق
نويسنده/سال
Sell & Minot
)(2018

عنوان
عوامل توضيح دهنده توانمندي
زنان در کشاورزي کوچک
مقياس اوگاند

Oladokun et
)al.(2018

بررسی سطح دارايی و مالکيت
زنان در مناطق روستايی شمال
شرقی و جنوب شرقی نيجريه

(Kumar)2017

بررسی نقش اعتبارات خرد مالی
در توانمندسازي زنان در مناطق
روستايی پاتنا هند

Lecoutere
()2017

بررسی اثر عضويت در تعاونی
کشاورزي بر توانمندي زنان در
اوگاندا

& Bushra
)2015( Wajiha

بررسی مولفههاي اقتصادي-
اجتماعی توانمندسازي زنان در
پاکستان

& Selvaraj
)2015( Suganya

بررسی توانمندسازي زنان
روستايی از طريق ظرفيتسازي:
مطالعه موردي برنامههاي
اعتباري خرد در تاميلنادو1هند

Mahmud et al.
))2012

اندازهگيري توانمندي زنان در

يافته
بين توانمندي زنان با سن ،تحصيالت ،نزديکی به جاده و سهم بازار از محصول
توليدي رابطه وجود داشت .ويژگیهاي فردي ،خانوادگی و اجتماعی-محلی از جمله
عوامل تاثيرگذار بر توانمندي زنان روستايی در مسائل کشاورزي بود.
در شمال شرقی و جنوب شرقی نيجريه اشتغال به کشاورزي ،زن بودن سرپرست
خانوار ،و متاهل بودن تاثير منفی بر مالکيت دارايی زنان را داشته است .در حالی که
اشتغال در مشاغل خدماتی و مديريتی ،اندازه خانواده و سطح تحصيالت بر مالکيت
دارايی زنان تاثير مثبت و معنیداري داشته است.
بيشتر پاسخگويان براين عقيده بودند که اعتبارات مالی خرد شجاعت و اعتماد به
نفس زنان؛ مهارتها و خود ارزشی آنها و آگاهی آنها نسبت به محيط زيست را
افزايش داده است 92 .درصد زنان پس از شرکت در برنامههاي خرد مالی ميزان
فقرشان کاهش و درآمد آنها بهبود يافته است.
عضويت در تعاونی کشاورزي تاثير مثبت و قويی بر رفاه اقتصادي ،دانش و پذيرش
شيوههاي زراعی توسط زنان ،قدرت تصميمگيري زنان در خانواده ،گروه و جامعه
داشته است .با اين حال تقسيم کار در داخل خانواده و مزرعه تغييري نکرده است.
محتواي آموزشی ،مشارکت اقتصادي ،فرصتهاي اقتصادي در دسترس براي زنان و
داشتن حساب بانکی نقش معنیداري در توانمندسازي آنها ايفا میکند .همچنين ،با
افزايش سطح تحصيالت ،تصميمگيري زنان در مورد خود و خانواده در موضوعات
اقتصادي بيشتر شده ،اما بر تصميمگيري آنها در مورد ازدواج تاثير نداشته است.
قبل از پيوستن به مرکز اعتبارات خرد  68/77درصد پاسخگويان از لحاظ اقتصادي
توانمند نبودند 27/33 ،درصد در راستاي توانمندي قرار داشتند و تنها  4درصد از بعد
اقتصادي توانمند بودند ،اما بعد از پيوستن به مرکز اعتبارات خرد  63/34درصد
توانمند اقتصادي 21/33 ،درصد در راستاي توانمندي اقتصادي بوده و  15/23درصد
پاسخگويان از لحاظ اقتصادي توانمند نبودند .همچنين ،ارتباط مثبت و معنیداري
بين درآمد ماهانه خانواده و سطح توانمندسازي اقتصادي پاسخگويان وجود داشت.
ثروت خانوار رابطه مثبت و معنیداري با کنترل منابع توسط زنان داشت ،اما رابطه
1 . Tamilnadu

558

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،3

جدول  -1مروري بر پيشينه نگاشتههاي تحقيق
نويسنده/سال

Amini, & Taher
)(2017

Navabakhsh et
)al. (2014
& Mohammad
Lashgarara,
)(2013
Barimani, et al.
)(2012

Kooshki et al.
))2012

Kalantari et al.
)(2010
Soroosh Mehr,
)(2009

عنوان
روستاهاي بنگالدش
نقشپذيري زنان روستايی در
فعاليتهاي اقتصادي و عوامل
موثر بر آن در بخش سيمکان
جهرم
ارزيابی عوامل موثر بر توانمندي
اقتصادي (مطالعه موردي :زنان
آسيبپذير شهر تهران)
بررسی نقش آموزش کارآفرينی
در توانمندسازي زنان کارآفرين
روستايی استان ايالم.
نقش اعتبارات خرد در
توانمندسازي زنان روستايی
(دهستان لکستان ،سلماس)
عوامل موثر بر بهبود مشارکت
زنان در صندوقهاي اعتباري
خرد در کرمانشاه
عوامل تسهيلکننده و بازدارنده
توانمندسازي اقتصادي زنان
روستايی شهرستان همدان
ارزيابی شاخصهاي توانمندي
اقتصادي زنان در همدان

يافته
منفی با نمره تصميمگيري آنها داشت
عوامل محيطی و درآمدي از عوامل تاثيرگذار در انجام فعاليتهاي اقتصادي زنان
روستايی بود .ويژگیهاي فردي (سن ،وضعيت تاهل و سطح سواد) نقش تاثيرگذاري
در نقشپذيري زنان روستايی بخش سيمکان داشت .ويژگیهاي اجتماعی-اقتصادي
خانوار نيز در نوع فعاليت و نقش داشتن در انجام آن تاثيرگذار بود.
زندگی چند خويشاوند در کنار هم ،خانوادهگرايی ،سرمايه اجتماعی ،همياري،
همبستگی اجتماعی و حمايت از يکديگر در کنار آموزش و اشتغال از عوامل موثر بر
رشد توانمندي اقتصادي زنان بودند.
بين قابليتهاي کارآفرينی (ريسکپذيري ،کانون کنترل درونی ،نياز به موفقيت،
عملگرايی ،چالشطلبی) و توانمندسازي زنان کارآفرين روستايی رابطه مثبت و
معنیداري وجود داشت.
اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايی موثر بوده است .زنان روستايی از لحاظ
اقتصادي توانمندتر شده و از نظر روانی (اعتماد به نفس) در وضعيت بهتري قرار
داشتند
برنامهريزي همراه با مشارکت زنان ،آموزشهاي الزم و مستمر براي اعضا و ايجاد حس
تعلق و افزايش اعتماد به نفس زنان روستايی مهمترين عوامل موثر بر مشارکت زنان
در صندوقهاي اعتباري بودند .سه عامل آموزشی-مديريتی ،اجتماعی-روانشناختی و
اقتصادي-حمايتی 71/29 ،درصد از واريانس کل سازههاي موثر بر مشارکت زنان
روستايی در صندوقهاي اعتبارات خرد روستايی را تبيين میکردند.
مهمترين مولفههاي تاثيرگذار بر تسهيل توانمندسازي اقتصادي زنان سه عامل
(مشارکت اقتصادي ،انسجام خانوادگی و آگاهی اجتماعی) به دست آمد.
مشارکت اجتماعی ،آزادي حرکت ،اعتماد به نفس و توانايی اجتماعی-فرهنگی
مهمترين مولفههاي تاثيرگذار بر توانمندي اقتصادي زنان بودند.

از آنجايی که توسعه پايدار ،توسعهاي مبتنی بر
ويژگیهاي فرهنگی ،جامعهشناختی ،زيستشناختی و
بومشناختی است ،توانمندي زنان نيز بايد در بستري
متناسب با شرايط و ظرفيت هر جامعه تعريف شود و
ارتقا يابد .برنامهريزيها و سياستهايی که در سطح
جهانی براي رشد و ارتقاي زنان و توانمندسازي آنها
مطرح میشود ،میتواند سمت و سويی کلی حرکت و
تحول زنان هر جامعه را تعيين کند ( & Rahnavard
 .)Hossieni, 2008بنابراين ،الزم است جهت بومی کردن
اين ديدگاه هر استان با توجه به شرايط خود مورد
مطالعه قرار گيرد .پژوهش حاضر در استان سمنان انجام
شده است .اين استان به عنوان هفتمن استان پهناور
کشور ،طبق سرشماري سال  1395جمعيتی بالغ بر
 702360نفر داشته است که از اين تعداد حدود نيمی از
آنها معادل  345704نفر را زنان تشکيل میدادند.
همچنين ،جمعيت جامعه روستايی اين استان 141858
نفر بوده است که زنان روستايی  67706نفر از آنها را
تشکيل میدادند و حدود  20درصد از کل جمعيت زنان

استان را شامل میشوند
) .2016با اين حال ،اين استان از نظر سهم ارزش افزوده
فعاليتهاي اقتصادي در سال  1393در رتبه پنجم
کشور قرار گرفته است و نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت
 10سال و بيشتر اين استان  38/30درصد بوده و در
رتبه چهاردهم کشور قرار گرفته است ( Statistical
 .)Center of Iran, 2015هر چند زنان نقش مهمی در
توسعه روستايی ،کشاورزي و بهبود کيفيت زندگی
خانواده در مناطق روستايی دارند ،با اين حال در
دسترسی برابر به فرصتهاي شغلی ،اعتبارات و منابع
مالی ،کمکهاي فنی و سرمايهاي و آموزش نسبت به
مردان در جايگاه ضعيفتري قرار دارند ( Roshan nia et
 .)al., 2015بنابراين ،الزم است براي تداوم توسعه منابع
انسانی و توسعه اقتصادي در اين استان عوامل موثر بر
توانمندي اقتصادي زنان روستايی به عنوان نيمی از
جمعيت روستايی استان مورد بررسی و تحليل قرار
بگيرد .از آنجايی که تاکنون مطالعهاي در زمينه تسهيل
کنندههاي توانمندي اقتصادي زنان روستايی در استان
(Statistical Center of Iran,
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سمنان صورت نگرفته است و با توجه به سهم جمعيتی
زنان روستايی نسبت به کل جمعيت استان ،پژوهش
حاضر با بررسی ادبيات نظري ،اهداف زير را دنبال
میکند:
 .1شناسايی عوامل تسهيلکننده توانمندسازي
اقتصادي زنان روستايی
 .2دستهبندي و اولويتبندي عوامل تسهيلکننده
توانمندسازي اقتصادي زنان روستايی
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از طريق
پاردايم کمّی تشريح و تحليل شد .اين مطالعه از لحاظ
نحوة جمعآوري اطالعات از نوع تحقيقات توصيفی و
غيرآزمايشی میباشد .جامعه آماري پژوهش شامل زنان
روستايی عضو صندوقهاي اعتباري خرد در استان
سمنان بودند که تعداد آنها  1646نفر برآورد شد .تعداد
نمونه با توجه به فرمول کوکران  112نفر تخمين زده
شد .ابزار اندازهگيري اين پژوهش پرسشنامه
محققساخته بود که با  24گويه به بررسی مهمترين
مولفههاي تسهيل کننده توانمندي اقتصادي زنان
روستايی در استان سمنان پرداخت .گويههاي پرسشنامه
با طيف ليکرت پنج گزينهاي از خيلی کم ( )1تا خيلی
زياد ( )5مورد سنجش قرار گرفت .تعيين روايی صوري
پرسشنامه توسط چهار نفر از کارشناسان دفتر توسعه
فعاليتهاي زنان روستايی و دفتر ترويج دانش و فناوري
موسسه آموزش و ترويج کشاورزي مورد بررسی قرار
گرفت .براي بررسی پايايی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ
بهره گرفته شد که ميزان آن براي  24گويه
تسهيلکننده توانمندي اقتصادي زنان روستايی 0/939
به دست آمد .از روش تحليل عاملی اکتشافی براي
استخراج مولفهها يا سازههاي زيربنايی تسهيلکننده
توانمندي اقتصادي زنان روستايی بهره گرفته شد .براي
پردازش دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.
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نتایج و بحث
ويژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان در جدول
 2نشان داده شده است .با توجه به اين جدول ،ميانگين
سنی پاسخگويان  40سال بوده و بيشتر آنها (87/5
درصد) متاهل بودند .کمتر از نيمی از پاسخگويان (38/4
درصد) داراي سطح تحصيالت سيکل هستند .همچنين
بيشتر پاسخگويان متاهل دو فرزند داشتند .از لحاظ
وضعيت شغلی  54/5درصد آنها داراي شغل مستقلی
بودند که توسط خودشان اداره میشد 26/8 ،درصد فاقد
شغل مستقل و  18/7درصد داراي شغل مستقلی بودند
که به صورت گروهی انجام میگرديد .حدود  25درصد
زنان روستايی پاسخگو از فعاليت در حوزه دام و طيور و
صنايع دستی به صورت مستقل از خانواده کسب درآمد
مینمودند و حدود  20درصد از آنها از فعاليتهاي
فراوري محصوالت لبنی و غيرلبنی و کشت گياهان
دارويی به صورت مستقل از خانواده کسب درآمد می-
نمودند 65/2 .درصد پاسخگويان اظهار داشتند که
دارايی تحت مالکيت شخصی ندارند .از نظر پسانداز
مازاد بر درآمد  56درصد زنان روستايی اظهار داشتند که
حساب بانکی و پسانداز شخصی ندارد و  27درصد مازاد
درآمد خود را در بانکها 14 ،درصد در آن را در صندوق
اعتباري پسانداز مینمودند و  3درصد از زنان روستايی
آن را در خانه نگهداري میکردند .محل تامين درآمد
خانوادگی  38/7درصد پاسخگويان از دامداري و محل
تامين درآمد غالب خانوادگی  18/7درصد از آنان از
فعاليتهاي زراعی يا باغی بود .از نظر مشارکت در
فعاليتهاي اجتماعی 2/6 ،درصد از پاسخگويان عضو
شوراي روستا 73/8 ،درصد از آنان عضو تعاونی و 71
درصد عضو بسيج بودند که نشاندهنده مشارکت
اجتماعی باالي زنان روستايی بود .همچنين ،حدود نيمی
از پاسخگويان از شبکههاي اجتماعی استفاده میکردند
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جدول  -2توزيع فراوانی پاسخگويان براساس ويژگیهاي فردي و حرفهاي
متغير

ميزان تحصيالت

سن

وضعيت تاهل

تعداد فرزندان

وضعيت اشتغال

سطوح
متغير

فراوانی

درصد

ابتدايی

34

30/4

سيکل

43

38/4

ديپلم

22

19/6

فوق ديپلم
و باالتر

13

11/6

>30

13

11/6

31-40

43

38/4

41-50

33

29/5

51-60

14

12/5

<60

9

8

متاهل

98

87/5

مجرد

26

25

0-2

59

52/7

3-5

35

31/3

<6

5

4/5

داراي شغل
مستقل
فردي

61

54/5

داراي شغل
مستقل
گروهی

21

18/7

فاقد شغل
مستقل

30

26/8

رتبهبندي تسهيل کنندههاي توانمندي اقتصادي زنان
روستايی

رتبهبندي مهمترين تسهيلکنندههاي توانمندي
اقتصادي زنان روستايی در استان سمنان از نظر
پاسخگويان در جدول  3نشان داده شده است .مطابق

ميانگين

ميانه/نما

-

-

40

9/7

-

_

-

انحراف
معيار

2

کمينه

-

20

بيشينه

-

70

-

-

-

1/65

0

9

-

-

-

جدول" ،اعتماد به توانايی خود در انجام کارها"" ،انگيزه
و تمايل به کسب درآمد توسط خودم" و "عضويت در
صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی" در رتبههاي اول تا
سوم قرار گرفتهاند.
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جدول – 3رتبهبندي مولفههاي تسهيلکنندهي توانمندي اقتصادي زنان روستايی از نظر اعضاي صندوقهاي اعتبارات خرد استان سمنان
تسهيلکنندههاي توانمندي اقتصادي زنان روستايی

ميانگينرتبهاي

انحراف معيار

ضريب تغييرات

3/75
3/79
3/55
3/72
3/69
3/60
3/50
3/19
3/21
3/42
3/39
3/04
3/19
3/42
3/01
3/12
2/91
2/91
2/49
2/80
2/45
2/30
2/33
2/11

1/250
1/428
1/352
1/417
1/444
1/453
1/435
1/352
1/420
1/573
1/582
1/450
1/529
1/644
1/456
1/606
1/531
1/614
1/486
1/706
1/620
1/648
1/895
1/786

0/357
0/376
0/380
0/381
0/391
0/403
0/410
0/423
0/442
0/460
0/466
0/477
0/479
0/480
0/483
0/514
0/526
0/554
0/596
0/609
0/661
0/716
0/813
0/846

اعتماد به توانايی خود در انجام کارها
انگيزه و تمايل به کسب درآمد توسط خودم
عضويت در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی
داشتن روابط اجتماعی با سايرين
مشارکت در امور خانه و خانهداري
حمايت و تشويق همسر و فرزندان
شرکت در آموزشهاي غير جهاد مانند فنی و حرفهاي
تعداد اعضاي خانواده
شرکت در دورههاي آموزشی ترويجی جهاد
الگوپذيري از ساير زنان موفق و فعال در جامعه محلی
فرهنگ جامعه محلی
ميزان سواد (تحصيالت)
مشارکت در امور منزل و رسيدگی به فرزندان
کمک به رفع نيازهاي معيشتی و مالی خانواده
مشارکت در کسب درآمد خانوادگی
عضويت در تشکلهاي محلی و تعاونیها
نگرش مثبت جامعه محلی نسبت به فعاليت خارج از منزل زنان
کارگروهی به همراه چند نفر از زنان روستايی
ميزان ثروت و دارايیهاي خود و خانواده
سرپرست خود يا خانواده بودن
وجود زمينه کار درآمدزا براي فعاليت زنان روستايی
دسترسی به منابع مالی ،اعتبارات و تسهيالت بانکی
داشتن سرمايه اوليه
شغل همسر زنان روستايی

مقياس :1 :خيلی کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زياد :5 ،خيلی زياد

به منظور رسيدن به درک سازهاي در ابعاد جديد و
بازشناسی زيربناهاي نظري مولفههاي تسهيلکننده
توانمندي اقتصادي زنان روستايی استان سمنان از
تحليل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد .بر اساس جدول
 4محاسبات انجامشده نشان داد که انسجام درونی
دادهها مناسب بوده ( )KMO=0/847و آماره بارتلت نيز
با  99درصد اطمينان معنیدار شد ،بنابراين دادهها براي
تحليل عاملی تاييد شدند.
جدول -4مقدار  KMOو آزمون بارتلت
تحليل عاملی

KMO

آماره
بارتلت

Sig.

مولفههاي تسهيلکننده
توانمندي اقتصادي زنان

0/847

777/994

0/000

با توجه به مالک کيسر شش عامل داراي مقدار ويژه
باالتر از يک استخراج شدند که به ترتيب حداکثر
واريانس در جدول  5نشان داده شدهاند .اين شش عامل
در مجموع  65/768درصد از واريانس کل را تبيين
میکردند و تنها  34/232درصد از واريانس باقيمانده
مربوط به ساير عواملی بود که پيشبينی آنها در تحقيق
ميسر نشده بود.
جدول - 5عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد
واريانس و درصد واريانس تجمعی
شماره عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعی

1
2
3
4
5
6

3/034
3/030
2/886
2/419
2/278
2/138

12/642
12/624
12/023
10/078
9/491
8/910

12/642
25/266
37/289
47/367
56/858
65/768

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،3

562

مطابق آنچه در جدول  6مشاهده میشود عامل اول
با توجه به ماهيت چهار متغير بارگذاري شده در آن
بستر فرهنگی جامعه روستايی ناميده شد .اين عامل با
توجه به مقدار ويژه آن ( ،)3/034که از ساير عوامل
بيشتر است 12/642 ،درصد از کل واريانس متغيرها را
تبيين میکند .پنج متغير بارگذاري شده در عامل دوم
بيشتر معطوف به مسايل مربوط به حضور و فعاليت در
مجامع اجتماعی و آموزشی بود ،بنابراين ،عامل دوم،
مشارکت در فعاليتهاي اجتماعی و آموزشی نامگذاري
شد .اين عامل با توجه به مقدار ويژه آن ( ،)3/030مقدار
 12/624درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين میکند.
عامل سوم با توجه به پنج متغير بارگذاري شده در آن
مشارکتهاي خانوادگی و اقتصادي ناميده شد .اين عامل

با مقدار ويژه ( 12/023 ،)2/886درصد از کل واريانس
متغيرها را تبيين میکند .با توجه به ماهيت چهار متغير
بارگذاري شده در عامل چهارم که حول محور سرمايه و
دارايی بود ،اين عامل به نام دارايی و سرمايههاي مشهود
و نامشهود نامگذاري شد و با مقدار ويژه ( ،)2/419مقدار
 10/078درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين
مینمايد .عامل پنجم با توجه به ماهيت سه متغير
بارگذاري شده در آن حمايت خانواده ناميده شد که با
مقدار ويژه ( 9/491 ،)2/278درصد از کل واريانس
متغيرها را تبيين میکند و در نهايت سه متغير در عامل
ششم بارگذاري شدند و اين عامل روحيه استقالل طلبی
مالی نامگذاري گرديد که با مقدار ويژه ( ،)2/138مقدار
 8/910درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين میکرد.

جدول  -6عاملهاي نامگذاري شده تسهيل کننده توانمندي اقتصادي زنان روستايی همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس ،درصد
واريانس تجمعی و بار عاملی متغيرها
نام عامل
بستر فرهنگی جامعه روستايی

مشارکت در فعاليتهاي اجتماعی و
آموزشی

مشارکتهاي خانوادگی و اقتصادي

دارايی و سرمايههاي مشهود و
نامشهود

حمايت خانواده

روحيه استقاللطلبی مالی

متغير

بار عاملی

داشتن روابط اجتماعی با سايرين
نگرش مثبت جامعه محلی نسبت به فعاليت خارج از منزل زنان
فرهنگ جامعه محلی
وجود زمينه فعاليت براي زنان روستايی
شرکت در دورههاي آموزشی ترويجی جهاد
ميزان سواد (تحصيالت)
عضويت در تشکلهاي محلی و تعاونیها
عضويت در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی
شرکت در آموزشهاي غيرجهاد مانند فنی و حرفهاي

0/631
0/613
0/590
0/479
0/825
0/764
0/727
0/676
0/671

مشارکت در کسب درآمد خانوادگی
مشارکت در امور خانه و خانهداري
سرپرست خود يا خانواده بودن
تعداد اعضا خانواده
کمک به رفع نيازهاي معيشتی و مالی خانواده

0/695
0/605
0/542
0/465
0/408

داشتن سرمايه اوليه
ميزان ثروت و دارايیهاي خود و خانواده
دسترسی به منابع مالی ،اعتبارات و تسهيالت بانکی
کارگروهی به همراه چند نفر از زنان روستايی

0/803
0/774
0/546
0/527

حمايت و تشويق همسر و فرزندان
شغل همسر زنان روستايی

0/792
0/755

مشارکت در امور منزل و رسيگی به فرزندان

0/618

اعتماد به توانايی خود در انجام کارها
الگوپذيري از ساير زنان موفق و فعال در جامعه محلی
انگيزه و تمايل به کسب درآمد توسط خود

0/789
0/651
0/419
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بستر فرهنگی جامعه روستايی به عنوان اولين عامل
استخراج شد و اولين مولفه تسهيلکننده توانمندي
اقتصادي از ديدگاه زنان روستايی استان سمنان بدست
آمد که اين عامل با مطالعه )Amini & Taher, (2017
همخوانی داشت .اگر در جامعه روستايی مجموعه باورها
و نگرشها نسبت به زنان روستايی با توانمندي آنها به
ويژه توانمندي اقتصادي سازگار نباشد توانمندسازي زنان
و به تبع آن توسعه يافتگی محقق نخواهد شد .به عبارتی
هرچه باورهاي فرهنگی مرتبط با جنسيت مثل "برتري
مرد بر زن در تصميمگيري" و "باور به تبعيت زن از
مرد" در جامعه پايينتر باشد ،زنان روستايی از استقالل
بيشتري در تصميمگيري و اجرا برخوردار خواهند بود.
Lecoutere )2017( ،Sell & Minot (2018).
Bushra & Wajiha ، Selvaraj & Suganya )2015(،
))2017( ،Sultana. & Hasan )2010( ، (2015
،Navabakhsh et al. (2014)،Amini & Taher
) Kalantari et al. (2010)، Kooshki et al. (2012و

) Soroosh Mehr (2009در مطالعات خود به تاثير
آموزش و فعاليتهاي اجتماعی بر توانمندي زنان
اشاره داشتند که با متغيرهاي بارگذاري شده در
عامل دوم که مشارکت در فعاليتهاي اجتماعی و
آموزشی نامگذاري شد همخوانی داشت .در دهههاي
اخير زنان روستايی به دانش و اطالعات در
عرصههاي مختلف از جمله زمينههاي فنی،
اقتصادي و مالی دسترسی بهتري داشتهاند که باعث
شده آگاهی و مشارکت آنها در اين زمينهها افزايش
يابد .هر چه سطح دانش و مهارتهاي فنی و
حرفهاي زنان و تناسب آنها با نياز بازار کار بيشتر
باشد میتوان انتظار داشت سهم تعيينکنندگی
آنها در توانمندي اقتصادي ،افزايش يابد .چنانچه
فرد در مقاطع پيشين زندگی خود چنين دانش و
مهارتهايی را فراگرفته باشد براي وي يک سرمايه
بالقوه به حساب میآيد که میتواند در شرايطی
مشخص آن را به ابزاري براي بهبود و ارتقاي سطح
توانمندي اقتصادي خود تبديل کند .همچنين،
مديريت صحيح و کارآمد در حوزه فرهنگی و
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اجتماعی میتواند در باال بردن ميزان آگاهی فردي و
اجتماعی زنان موثر واقع میشود.
مشارکت خانگی و اقتصادي به عنوان سومين مولفه
تسهيلکننده توانمندي اقتصادي زنان روستايی با نتايج
مطالعات )،Kumar, (2017). ،Sell & Minot (2018
)Amini, and Taher ،Bushra & Wajiha, (2015
Kalantari et al. (2017). Barimani et al. (2012).
) ، Soroshmehr, (2010مطابقت داشت .رشد درآمد و به

تبع آن بروز خود اتکايی مالی در زنان روستايی به منزله
يکی از پيامدهاي مثبت کسب و کارهاي اقتصادي زنان
روستايی است که به طور مستقيم و غيرمستقيم به رشد
اقتصادي جامعه کمک میکند و همچنين بر هر چه
توانمند شدن زنان به ويژه در بعد اقتصادي کمک رسان
است.
متغيرهاي قرار گرفته در عامل چهارم با نام دارايی و
سرمايههاي مشهود و نامشهود با مطالعات Oladokun, et
)Mahmud, et ،Bushra, & Wajiha (2015) ،al. (2018
 Bhuimali & Poddar (2005) ،al. (2012).مطابقت

داشت .عدم دسترسی زنان روستايی به عوامل توليد
شامل زمين ،اعتبار و  ...از مهمترين مسائلی است که
مانع از ايفاي نقش آنها در توسعه روستايی میشود .به
عبارتی دسترسی به اعتبارات خريد و دارايی در مسير
خلق فرصتهاي شغلی براي زنان روستايی داراي اهميت
است .به ويژه با توجه به اينکه بسياري از زنان روستايی
امکان اشتغال در بيرون از منزل را ندارند ،اين دارايی و
اعتبارات خرد میتواند زمينه الزم براي ايجاد شرايط کار
و فعاليتهاي اقتصادي درآمدزا در منزل را براي آنها
فراهم کند .همچنين ،افزايش دارايی ،فرصت مشارکت و
تصميمگيري زنان درباره مسائل زندگی و قدرت
تاثيرگذاري آنها بر محيط اطراف را افزايش میدهد و
موجب توانمندسازي آنها میشود.
حمايت خانواده به عنوان عامل پنجم نامگذاري شد
و با مطالعات ) Amini and Taher (2017و
)Navabakhsh et al. (2014همخوانی داشت .زنان به
عنوان عضو موثر خانواده ،میتوانند بزرگترين منبع
حمايت و آرامش افراد خانواده باشند ،اما همين افراد
براي توانمند شدن نياز به حمايت خانوده خود دارند و به
عبارتی حمايت شبکهاي خانواده به منزله عوامل مهم و
تاثيرگذار در توانمندي اقتصادي زنان محسوب میشود.
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بنابراين ،توانمندي زنان تحت تاثير روابط درون
خانوادگی و روابط با همسر قرار دارد.
آخرين عامل با نام روحيه استقاللطلبی با يافتههاي
)،Bhuimali & Poddar (2005) ،Kumar (2017
)Soroosh Mehr (2009) ،Kooshki et al. (2012

همخوانی داشته است .به عبارتی میتوان گفت يکی از
مبنايیترين مولفههاي تسهيل کننده توانمندي اقتصادي
زنان هويتيابی و توانمندي روانی زنان است و اعتماد به
نفس و پنداشت از خود در زنان روستايی تاثير
مستقيمی بر اشتغال و موقعيت شغلی آنها و به تبع آن
بر توانمندي اقتصادي زنان میگذارد .به عبارتی زنانی که
اعتماد به نفس بيشتري داشتند و خود را در انجام امور
توانمند میدانند و همچنين براي کسب درآمد انگيزه و
تمايل باالتري دارند در امور اقتصادي بيشتر حضور
داشته و در اين زمينه توانمندترند.
نتيجهگيري

زنان روستايی نيمی از جمعيت مناطق روستايی را
تشکيل میدهند که در درآمدزايی و کمک به رفاه و
معيشت خانوار نقش مهمی ايفا میکنند .مشارکت
اقتصادي اين قشر مولد در جوامع روستايی به دليل
موانع مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي همواره
مورد غفلت واقع شده و نقش و جايگاه اين قشر
اجتماعی در جوامع روستايی به عنوان يک عامل مولد
اقتصادي روستايی ناديده انگاشته شده است.
توانمندسازي زنان روستايی میتواند نقش و جايگاه
مغفول مانده زنان را در فعاليتهاي اقتصادي در جوامع
روستايی نمايان نمايد .از سوي ديگر توانمندي اقتصادي
نه تنها باعث تمرکز و جهتدهی به سرمايههاي اندک
روستايی و ايجاد مشارکت و کار گروهی میشود ،بلکه به
ماندگاري جمعيت در عرصههاي روستايی نيز کمک
میکند .توانمندسازي اقتصادي زنان روستايی منجر به
افزايش عزت نفس و تحرکات اجتماعی آنان و در نتيجه
ارتقاي کيفيت زندگی ،توسعه اشتغال ،ايجاد کسب و
کارهاي خرد و محلی ،درآمدزايی ،فقرزدايی ،ايجاد ارزش
افزوده در محصوالت توليدي ،انسجام و عدالت اجتماعی
در جوامع روستايی گردد.
رفع موانع توانمندسازي زنان روستايی و تسهيل
توانمندي آنان نيازمند شناسايی اين موانع و تسهيل
کنندههاي آن است .از اين رو ،هدف پژوهش حاضر

بررسی مولفههاي تسهيلکننده توانمندي اقتصادي زنان
روستايی در استان سمنان بود .نيمی از زنان روستايی
استان سمنان به صورت مستقل در فعاليتهاي درآمدزا
مشارکت دارند و حدود  19درصد از آنان به صورت
گروهی و در کنار ساير زنان روستايی مشغول
فعاليتهاي اقتصادي هستند .حوزههاي اصلی فعاليت
اقتصادي آنان دام و طيور ،صنايع دستی و کشت و
فراوري گياهان دارويی است که ارائه آموزش هاي الزم
در اين زمينه را براي آنان ضروري میسازد .مشارکت
باالي اجتماعی آنان مانند عضويت در تشکلهاي
اجتماعی و اقتصادي محلی از ويژگیهاي قابل توجه
زنان روستاي استان سمنان است .زنان روستايی استان
سمنان اعتماد به نفس الزم به توانايی خود در انجام
فعاليتهاي اقتصادي و انگيزه الزم براي کسب درآمد را
دارا بودند و آن را به عنوان مهمترين عوامل
تسهيلکننده توانمندي اقتصادي خود ذکر کردند .اين
در حالی بود که عوامل بيرونی و مالی مانند دارا بودن
سرمايه و منابع مالی ،کمترين سهم را در توانمندي
اقتصادي آنان داشت که الزم است تا براي تقويت
توانمندي اقتصادي زنان روستايی به فراهم شدن اين
عوامل اهتمام بيشتري گردد.
مهمترين مولفههاي تسهيلکننده توانمندي
اقتصادي زنان روستايی استان سمنان در شش عامل
شناسايی و استخراج شدند .مهمترين مولفههاي
تسهيلکننده شامل بستر فرهنگی جامعه روستايی،
مشارکت در فعاليتهاي اجتماعی و آموزشی ،مشارکت-
هاي خانوادگی و اقتصادي ،دارايی و سرمايههاي مشهود
و نامشهود ،حمايت خانواده و روحيه استقاللطلبی است.
براي بهرهمند شدن هر چه بيشتر از مولفههاي تسهيل
کننده توانمندي اقتصادي زنان روستايی راهکارهاي زير
پيشنهاد میشود:
 برگزاري هر چه بيشتر دورههاي آموزشی فنیحرفهاي و ترويجی به ويژه در زمينه مشاغل غالب
منطقه مانند دام ،طيور ،صنايع دستی و گياهان دارويی
و توسعه مشاغل خانگی و کسب و کارهاي کوچک و
گروهی براي زنان روستايی.
 اهتمام به برگزاري کارگاههاي آموزشی مختلف درراستاي توانمندسازي ذهنی زنان روستايی به ويژه در

565

... تحليل مولفههاي تسهيل کننده توانمندي اقتصادي زنان روستايی:مقدس فريمانی و ميرترابی

.سرمايه اوليه براي راهاندازي کسب و کار
 نهادي شده و، کمک به تقويت روابط پايدارشبکهاي زنان روستايی به ويژه در قالب تشکلهاي
گروهی و شبکههاي اجتماعی همچون تعاونیها و
انجمنهاي زنان و شبکههاي توليدي که زمينه افزايش
 اعتماد و مشارکت گروهی و تسهيل کنش،انسجام
،جمعی و به تبع آن توانمندسازي زنان در ابعاد اجتماعی
.اقتصادي و سياسی را فراهم میکند
 اجراي برنامهها و فعاليتهاي فرهنگی براي بهبودو مناسبسازي نگرش جامعه روستايی و مردان نسبت به
فعاليت و مشارکت زنان و تالش جهت رفع نظام
.تبعيضهاي جنسيتی حاکم در فضاهاي روستايی

 کسب شايستگی و توسعه، عزت نفس،مورد خود باوري
مهارتهاي فردي به منظور آمادهسازي زنان براي
.توانمندي اقتصادي
 راهاندازي بيشتر صندوقهاي اعتباري خانوادگی ومحلی که آن امکان و احساس تعلق زنان به جامعه
-روستايی را به آنها بازگرداند و پشتوانه مالی و سرمايه
.اي آنان باشد
 هدايت و راهنمايی زنان روستايی در زمينۀچگونگی دريافت و استفاده از وام و تسهيالت در زمينه
هاي مختلف به طوريکه که سودآوري الزم را براساس
.ظرفيت منطقه را داشته باشد
 تسهيل در اعطاي وام و اعتبارات کم بهره به زنانروستايی به منظور دسترسی هرچه بيشتر آنها به
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