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  چكيده
ايي در روست زنان سازيمند توان رويكرد بر كيدأت دهه يك حدود به توجه با

 ثيرگذارأت عوامل ارزيابي و يمند توان سنجش حاضر پژوهش هدف توسعه، هاي برنامه
 شهرستان روستايي زنان سازيمند توان در حمايتي و اقتصادي فرهنگي، ـ اجتماعي
 حجم بوده و اصفهان شهرستان روستاهاي ساكن زنان آماري ةجامع .است اصفهان
 گيري  با روش نمونهالزم تعيين و اطالعات نفر  222يق فرمول كوكران طر از نمونه
 80 آزمون، پيش ةمرحل در .شد گردآوري يافته  ساخت ةنام اي و پرسش  خوشهـ  اي  طبقه

 و آلكاير روش بر اساس وشد  توزيع روستايي زنان ميان تصادفي طور   به نامه پرسش
 لجستيك رگرسيون روستايي از زنان ناتوانيدر  مؤثر عوامل براي ارزيابي ،فوستر
 آستانة سطحدرصدي  30 گرفتن نظر در با كه داد نشان روش اين نتايج. شد استفاده
 .استدرصد  45و  28 ،ترتيب بهزنان روستايي  ميانن و شدت ناتواني در ميزا ناتواني،

 طوره ب و ناتوان معيارها درصد 30 حداقل در آماري جامعة زنان درصد 28 عبارتي، به
 داد نشان رگرسيوني مدل از حاصل نتايج. است درصد 45 شان ناتواني شدت متوسط

جمعي، روابط اجتماعي و شغلي، دريافت  هاي  رسانه از استفاده اشتغال، تحصيالت، كه
 برابري به باور ها، هاي دولت، استفاده از انواع آموزش  درآمد شخصي، سالمتي، حمايت

  .دارد زنان يمند توان در يدار  معني و مثبت تأثير اعتباري هاي  صندوق وجود و جنسيتي
  .رگرسيون لجستيك ،سازي، روش الكاير و فوسترمند توانزنان روستايي،  :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 ،نيمي از جمعيت جهان به منزلة ،گرفتن نقش زنان پايدار بدون در نظر ةيابي به توسع دست

 رفـت  پيش اصلي محور كنند  مي ايفا خانواده در كه نقشي به توجه با زنان. ميسر نخواهد بود
. كننـد   از طرفي زنان در اجتماعات روستايي نقش حياتي ايفا مي .روند به شمار مي توسعه و

 كشاورزي محصوالت توليد مراحل همة در منزل، درون هاي  بر فعاليت افزونروستايي  زنان
 نيـز  را فراغتشان اندك اوقات و پردازند  مي فعاليت به مردان همراه امور، همة كلي طور   به و

به عبـارتي،  . كنند  صرف مي غيره و قالي گليم، مانند ،دستي صنايع توليد در ساير امور، نظير
 .يندروسـتا  اقتصـاد  بـرد   پـيش  براي بالقوه منبعي و تحول ايجاد براي اي  محركه نيروي زنان

 خانه به محدود هرگز زنان نقش اما بوده است، مردانه شغلي سنتي طور   به كشاورزي اگرچه
 دامپـروري،  زراعـت، ( بيـرون  در منـزل،  درون هـاي   فعاليـت  بـر  افـزون  و نشده خانواده و

، مـديران و  اين وجود با ). Kishor and Gupta, 2004: 694( اند فعال نيز) غيره و داري جنگل
 ةتوسعدر  شانحال توسعه، به زنان روستايي و نقش نيافته و در كشورهاي توسعهريزان   برنامه

اي،   عناصـر حاشـيه   تـر  بـيش جامعه روستايي چندان اعتقادي ندارند و زنان در اين كشورها 
شناخت نوع و ميزان  ةزميننبود منابع آماري دقيق در . روند به شمار ميو غيرمولد  ،غيرفعال

آنـان  اسـت  در توسعه سبب شـده   شاناهميت دانستن نقش  روستاها و بيمشاركت زنان در 
نباشـند   منـد  بهـره و هرگـز از اسـتقالل اجتمـاعي و اقتصـادي      تلقي شوندوابسته به مردان 

 اقتصادي محاسبات در زنان روستايي هاي  فعاليت به عبارتي، كماكان). 69: 1378زاده،  قلي(
هـاي    و از توانـايي  رود مي شمار به ناچيزتوسعه  نديفرادر  نقششان و گيرد  نمي قرار نظر مد

شـود    درسـتي اسـتفاده نمـي    و اجتمـاع بـه   ،آنان براي ساختن بهتر زنـدگي خـود، خـانواده   
دهد با وجود تحـوالتي    شده نشان مي انجامهاي   مطالعات و بررسي). 37: 1380 جعفرزاده،(

هـاي    انـد، نـابرابري    و فني تجربه كـرده  ،هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي  كه جوامع در زمينه
معضلي بزرگ به حيات خود ادامه داده اسـت   در حكمچنان  جنسيتي و محروميت زنان هم

روابـط   ةپايـ روسـتايي ايـران بـر     ةجامعـ سـاختار   چنين هم). 261- 231: 1384راد،   قانعي(
ـ   سـلطة  گفتمان غالب در آن، قدرت و و پدرساالرانه است  . ان اسـت مـردان و پـذيرش زن

اند   حاكم، مردان صاحب منابع قدرتمردساالنة هرچند در اين جامعه به كمك ايدئولوژي 
هـاي    اما مطالعـات پژوهشـي سـال   ، آيند  ميشمار گيري به   هاي تصميم  عرصه  ِِب  و فرد غال
كـردن   منـد  تـوان كه توجه نسبي به بهزيستي زنان روستايي و  دهد  روشني نشان مي اخير به

چون افزايش سطح سواد و تحصـيالت، افـزايش توانـايي در كسـب      با متغيرهايي هم انآن
درآمد مستقل، اشتغال خـارج از خانـه، داشـتن حقـوق مالكيـت و نظـاير آن بـه افـزايش         
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هاي درون و برون خانه منجر شـده اسـت     گيري تصميمروستايي ايران در  مشاركت بانوان
 بـراي  خودآگـاهي  هـاي   زمينـه  ايجـاد  ،بنابراين. )73 :1386، شاپورآبادياحمدي اميني و (

 در آنـان  مشاركت جلب يبرا ريزي برنامه و زنان اجتماعي و اقتصادي هاي  ييتوانا هدايت
   .است ضروري گوناگون هاي  فعاليت
  

  پژوهش ةپيشين. 2
بسـط   درثر ؤمـ شناخت عوامل  در راستايسازي زنان روستايي، مند توانبا توجه به اهميت 

هاي پژوهش ارجلو  يافته. گوناگوني انجام شده استهاي   بررسيهاي زنان روستايي   قابليت
ارزيابي آگاهي زنان روستايي شهرستان اصفهان از حقوق خويش و عوامل  ةزميندر ) 1384(
درآمـدزا و دريافـت مسـتقيم درآمـد، از      يگر آن است كه اشتغال در فعاليت در آن، بيانثر ؤم

است كه بر افزايش آگاهي زنان روستايي اثـر دارد و افـزايش ميـزان    جمله عوامل اقتصادي 
هاي اقتصـادي، اجتمـاعي،     گيري  در تصميم انآنآگاهي زنان منجر به افزايش سهم مشاركت 

   .شود  و خانوادگي مي ،فردي
نقش اعتبارات خـرد در  «در پژوهشي با عنوان ) 1387( كاران همرحماني و  چنين هم
واگـذاري  شـبكة  بررسي نقش مثبت و منفـي   شكه هدف ،»زنان روستاييسازي مند توان

و  ،اقتصـادي، اجتمـاعي، روانـي   (گوناگون رود بم در ابعاد  پشتاعتبارات خرد روستاي 
انـد كـه حضـور فعـال در       سازي زنان اسـت، بـه ايـن نتيجـه رسـيده     مند توان) فرهنگي
و  ،هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي     يمنـد  توانافزايش در هاي واگذاري اعتبارات خرد   شبكه

معناداري بگـذارد   تأثيري فرهنگي زنان مند توان درداشته است، اما نتوانسته تأثير رواني 
  ).122: 1387، كاران همرحماني و (

سازي زنان روستايي را به سه بخـش تقسـيم   مند توانشهرياري موانع موجود بر سر راه 
موانع فرهنگي شامل نگـرش جامعـه بـه    . عيو اجتما ،موانع فرهنگي، اقتصادي :كرده است

ها، در اختيار نگذاشتن منـابع در    هاي آن  يمند توانبه  يتوجه بيجنس دوم و  در نقشزنان 
موانـع اقتصـادي نيـز شـامل     . هاسـت   ميزان خودباوري پـايين آن  ،دسترس زنان و در نتيجه

شـده در بخـش    هـدايت هاي اشتغال مناسب و   مشاركت اقتصادي پايين زنان و نبود فرصت
 .سوادي زنان اسـت   سوادي و بي  كم ةمسئلترين موانع اجتماعي،   از مهم. رسمي اقتصاد است

هـا نيـز بـه      شـود، آن   ها چنـدان پربـار ديـده نمـي      دختران براي خانواده ةآيندجايي كه  از آن
 نهـاد  پـيش  نويسـنده  پايـان،  در. گذاري بلندمدت براي آموزش دختران تمايل ندارند  سرمايه
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هاي آنـان    توانايي شيافزا يبرا مالي، پشتوانةبا حمايت خانواده و در دسترس بودن  دهد  مي
  ).103: 1387شهرياري، ( شود برپاآموزشي  هاي  كالس
 ميـزان  و روسـتايي  زنـان  يمنـد  تـوان  ميـان  رابطة كاران همپژوهش فرجي سبكبار و  در
. است شده بررسي توصيفي ـ تحليليشيوة  با) ICT( ارتباطات و اطالعات يفناور از استفاده
درجـات   بااليي دارند سطوح فناوري از استفاده در ي كهزنان دهد  مي نشان مطالعه اين نتايج
 نقـش  دربارة زنان نگرش تغيير با فناوري از استفاده طرفي از .است باالترنيز شان  مندي توان
  ).168: 1388، كاران همفرجي سبكبار و (دارد معناداري  رابطةروستايي  جامعة در زن

 ةبازدارنـد كننـده و    بررسي عوامل تسهيل ةزميندر  )1389( كاران همپژوهش كالنتري و 
 ةمؤلفـ تـرين    دهد كه مهـم   سازي اقتصادي زنان روستايي شهرستان همدان نشان ميمند توان
مشـاركت اقتصـادي، انسـجام     سازي اقتصادي زنان، سه عامـل مند توانتسهيل  درگذار تأثير

مسـائل مربـوط بـه تبعـيض     ) 1999(نـازلي و حميـد    .و آگاهي اجتماعي است ،خانوادگي
سـازي زنـان روسـتايي    مند توانترين موانع بر سر راه   جنسيتي و نابرابري جنسيتي را از مهم

ندن هاي دولت در به حـداقل رسـا    ها و سياست  بر آموزش والدين، آگاهي رسانه دانند و  مي
  .كنند  ميكيد أتها   آثار آن
سازي مند توانكه آموزش با است ها در پاكستان نشان داده   بررسيبرخي نتايج  چنين هم

نـام    هاي ابتدايي براي دختران و نرخ ثبت  آموزش .داردقوي و مثبت  اي هرابطزنان روستايي 
 اي در مطالعه). Chaudhry, 2007: 84(كاهش نابرابري جنسيتي در آموزش است  ةدهند  نشان

مشـاركت،   ةتوسـع ديگر، سارادها در پاكستان نشان داد كه آمـوزش، مشـاركت اجتمـاعي،    
ارتبـاط   سازي زنان روستاييمند توانسازي با سطوح   هاي جمعي و ظرفيت  استفاده از رسانه

بـا سـطوح   زمين و داشتن ثـروت منـابع،    ،خانواده اندازةكه سن،    در حالي ؛دارندداري   امعن
اسـتقالل اقتصـادي    ،بسـياري از زنـان  به باور ، چنين هم. دنندارهيچ ارتباطي سازي مند توان

  ).Saradha, 2001(دهد   شان را افزايش مي گيري  قدرت تصميم
به  ،»سازي زنان روستايي در بنگالدشمند توان«خود با عنوان  ةمقالدر  كاران همپروين و 

آنـان  . انـد  پرداختهآن در ثر ؤمسازي زنان روستايي و عوامل مند توان ةاندازبررسي ماهيت و 
نـد و  ا هاقتصـادي، خـانوادگي و روانـي در نظـر گرفتـ      ــ  سـازي را اجتمـاعي  مند توانابعاد 
سازي را سهيم شدن در درآمد خانوار، دسترسي بـه منـابع،   مند توانهاي   هاي شاخص  معرف

هـاي جنسـيتي و     هاي خانوادگي، درك آگـاهي   گيري  ها، مشاركت در تصميم  مالكيت دارايي
دهـد    هـاي پـژوهش نشـان مـي      يافتـه . انـد  دانسـته هـاي خـانوادگي     ظرفيت مقابله با شوك

 بــرهــا   گــرفتن در معــرض اطالعــات رســانه هــاي رســمي و غيررســمي و قــرار  آمــوزش
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مـاعي و  بـا هنجارهـاي سـنتي اجت    و سازي زنان روستايي اثـر مثبـت و قـوي دارد   مند توان
ربـط در   هـاي ذي   سـازمان ثر ؤمبر اقدامات  پژوهشدر اين . منفي قوي دارد ةرابطفرهنگي 

شـده  كيده أتو دسترسي به اطالعات  ،هاي آموزشي كسب مهارت  بهبود آموزش زنان، دوره
  ).Parveen and Leonhauser, 2004(است 

گيـري در درون خـانواده،     سازي را كنترل بر منابع اقتصـادي، تصـميم  مند توانخان ابعاد 
بـا اسـتفاده از تجزيـه و     چنـين  هم. هاي خانوادگي دانسته است  تحرك و مشاركت در بحث

سازي زنان شناسايي كـرده اسـت   مند تواناهميت اثر چندين متغير را در  ،تحليل رگرسيوني
، هـاي اجتمـاعي    نوع خانواده، رياست خـانواده، آگـاهي از حقـوق، شـبكه     :ند از ا كه عبارت

دست آمـده از     هب ةنتيج .كاري همسر، مشاركت سياسي، سن ازدواج و آموزش مخاطبان هم
ي تر بيشنفس     به دهد كه تغييرات پويا در آموزش زنان، دانش و اعتماد  اين مطالعه نشان مي

بـر اهميـت مشـاركت فعـال دولـت و       چنين هماين مطالعه . ردآو ميبه ارمغان آنان را براي 
ـ توسعة هاي زنان،   دهي گروه هاي غيردولتي براي بسيج و سازمان  سازمان ، انسطح آگاهي آن

  ).Khan, 2010(دارد تأكيد هايشان   هاي ذاتي و افزايش قابليت  منافع سياسي، مهارت
بـردي بـراي    راه پيـاده كـردن   با هـدف سازي را مند توانچهار نوع  اش هدادي در مقال  اهللا
متغيرهايي را بيـان   و براي هريك برد  روستايي نام مي ةتوسع راستايدر سازي زنان مند توان
سـازي  مند تـوان سازي اجتماعي، مند توان :اند از عبارتمندسازي  توان اين چهار نوع. كند  مي

دهد كه   هاي پژوهش نشان مي  يافته. سازي سازمانيمند توانو  ،سازي روانيمند توانسياسي، 
اگون زنان روستايي و مشاركت جامعه فرايندي اسـت كـه در   طراحي و اجراي نيازهاي گون

روسـتايي   ةو رواني در شرايط توسع ،سازي اجتماعي، تكنولوژيكي، سياسيمند توانتسهيل 
  ).Allahdadi, 2011( استمهم 

ي زنـان در روسـتاهاي   منـد  تـوان سنجش «عنوان  ادر پژوهشي ب كاران هم محمود و
 نج شاخصپروستاي بنگالدش، از طريق  128نفر از زنان در  3500در ميان  ،»بنگالدش

تحرك و فعاليت، كنترل منـابع و   ، آزادي دراه  گيري  يمعزت نفس، نقش در اتخاذ تصم(
با استفاده نتايج تحقيق . اند  پرداختهزنان ي مند توانبه سنجش  )اي  برخي متغيرهاي زمينه

زنان سـه  تماشا كردن دهد كه تلويزيون   اي نشان مي  همينتحليل رگرسيون متغيرهاي ز از
هاي تحصيل با عزت نفـس و    سال. كند  بيني و تبيين مي  شاخص از پنج شاخص را پيش

هاي خـانوادگي    دارايي. داردداري   ارتباط معنيآزادي در تحرك و فعاليت زنان روستايي 
اين موضوع بـا كـل موفقيـت در اتخـاذ      ودارد داري   ارتباط مثبت و معنيبا كنترل منابع 

  ).Mahmud et al., 2012: 612( داردارتباط معكوس و معناداري ها   يگير  تصميم
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سازي زنـان روسـتايي نشـان    مند توان ةزمينشده در  انجامهاي داخلي   بندي پژوهش  جمع
 أكيـد تنظيـر تحليـل عـاملي     ،هاي آماري  بر روش تر بيش ،يمند تواندهد كه در سنجش   مي

 بـه  ي،سـاز مند تـوان در اين مطالعه ضمن استفاده از شاخص تركيبي چندبعدي . شده است
   .شود يم بررسي مندسازي توان در مؤثر عوامل نگر  كل صورت

  
  مباني نظري پژوهش. 3

 ،1960 و 1950 هاي  دهه در كه است آن گر بيان توسعه هاي  بينش تكاملي سير بررسي
 به انسان و بوده اقتصادي رشد راستاي در     ًصرفا  انساني، منابع توسعة و انسان به توجه
 هاي  انجمن اعتراف به اما ؛شده است  مي گرفته نظر در تر بيش توليد براي ابزاري منزلة
 ناخالص توليد افزايش موازات به جوامع از بسياري در فوق نگرش توسعه، المللي  بين
 نقش ميان اين در است بديهي. شده است ها  انسان زندگي شدن حقيرتر به منجر ملي،
. اند  شده حملتم را يتر بيش حقارت و استثمار آنان شده و گرفته ناديده تر بيش زنان
 بر سان يك طور   به توسعه فرايند كه بوده اين بر تصور ،1970 سال از پيش تا چنين هم
 تجددخواهي به منجر جهان در داري  سرمايه نفوذ زمان اين در .گذارد  مي اثر مردان و زنان
. كرد تشديد شد  مي وارد زنان بر كه هايي  لطمه امر اين. شد سنتي اقتصاد نابودي و

 مناسب هاي  مدل در قادرند زنان كه آمد وجود به عقيده اين 1970 دهة اوايل در سرانجام
. باشد توسعه فرايند ساختار در اساسي تغيير به نياز كه  اين بدون ،شوند وارد توسعه
 رواج با. شد جلب زنان سمت به جهاني توجهات حدودي تا 1970 دهة از ،بنابراين
 مرحلة وارد انساني توسعة فرايند در زنان به توجه ،1980 سال در پايدار توسعة نگرش
 جز »پايدار انساني توسعة« كه باورند اين بر پايدار انساني توسعة داران طرف .شد جديدي

 از خارج در زنان كه زماني تا .است ناممكن ها  جنسيت ميان عدالت برقراري گذر ره از
 بايد البته ؛ماند خواهد باقي ناتوان چنان هم توسعه باشند، داشته قرار توسعه گردونة
 اين دهند،  مي تشكيل را جوامع درصد 50 از بيش كمي كه ،زنان مسئلة كه شد يادآور
 اين از جزئي حاضر حال در ها  آن زيرا ؛اند  شده رانده بيرون توسعه جريان از كه نيست
 نيرومند عوامل توسعه، جريان در كه است اين مهم مسئلة اما ،آيند  مي شمار به جريان
 و خانواده درون در هم ،ايشان ساختاري وابستگي و زنان تضعيف اندركار  دست بسياري

 قرار توسعه هاي  تعريف مركز در را زنان پايدار توسعة نگرش .اند جامعه با ارتباط در هم
 با اما ،است كرده جديدي مرحلة وارد را توسعه در زن جايگاه به توجه و داده است

 عضو هاي  كشور و المللي  بين سطح در متحد ملل سازمان سالة 50 هاي فعاليت وجود
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 و دهند  مي تشكيل زنان را جهان سوادان  بي دوسوم هنوز دنيا، زنان وضعيت ارتقاي براي
 فقط اختصاص دارد، زنانبه  جهان كار هاي  ساعت درصد از 67 از بيشكه  اين رغم  به

 را جهان هاي  دارايي درصد يك از تر كم و اند  داده اختصاص خود به را درآمد درصد 10
 مردان  دولت كه شود مي مالحظه وضوح به جوامع تر بيش در. دارند اختيار درنيز 

گفتني است  ؛دهند  ميكمي  يبها آن به يا اند  ندانسته الزم را زنانبراي  گذاري  سرمايه
 است مشهودتر روستايي مناطق درجنسيتي  نابرابري و براي زنان نكردن گذاري  سرمايه

  ).8: 1378محمدي،  ملكنيا و  حسيني(
هاي آنـان در    از زمان طرح موضوع جايگاه زنان در توسعه، براي تعريف محتواي برنامه

بنـدي    طبقـه  دسـته  سـه  بهكه  است شده بيانهاي متعددي   رهيافت تاريخي گوناگون مقاطع
ــي ــو  م ــات .1: دنش ــاهي، نظري ــاوات رف ــي؛ و مس ــ .2 فقرزداي ــارآيي؛ ةنظري ــ .3 ك  ةنظري
امروزي،  مقبول ةنظري ،دارند داراني طرف ها  اين نظريه از هريك كه   حالي در. سازيمند توان
 ماهيت تر بيش كه است دوم و اول ةنظريدو  به انتقادها مولود است كه سازيمند توان ةنظري

  ).143- 138: 1381 اصفهاني،   صالحي(دارند  اقتصادي
  اي است آشنا و در بسياري از موارد اسـتفاده   سازي در حال حاضر واژهمند تواناگرچه 
مشكل ايـن اسـت كـه    . آن بسيار دشوار استدربارة تعريف كافي و جامع اما شده است، 

كلمـة  ). Basu, 2005: 18( شود نميمشاهده  آشكارااست كه  اي نهفتهپديدة سازي مند توان
empowerment  واژةسازي ترجمـه شـده و   مند توان، تر بيشدر فارسي power    يـا قـدرت

سـازي قـدرت   مند تـوان واژة رنگ جلوه داده شده است؛ در حالي كه در   موجود در آن كم
سـازي  مند تـوان مفهـوم  هستة «: اند  پيچ و كوزبا اشاره كردهكه   چنانمفهومي كليدي دارد و 

در غيـر ايـن    ؛شـود   سازي ممكن ميمند توانزيرا اگر قدرت تغيير كند، ؛ قدرت استايدة 
سازي با اتكا به مفهـوم قـدرت اسـت    مند توانمفهوم . سازي ممكن نيستمند توانصورت 
سازي به مفهـوم اصـلي آن   مند توانبنابراين، گرفتن مفهوم قدرت از . د بسط يابدتوان  كه مي

 قـدرت  معنـاي  سـازي بـه  مند توانبه عبارتي، ). Page and Czuba, 1999: 3( »زند  لطمه مي
 بهبـود  را انشـ نفس اعتمـاد بـه   احساس تا شود كمك افراد به كه معنا بدين ؛است بخشيدن
 منـد  توان، در فرد يبه عبارت .شوند چيره  شان درماندگي يا ناتواني احساس بر نيز بخشند و

 درونـي  انگيـزة  اسـاس  بـر  يفاوظ انجام براي و آيد وجود   به فعاليت و كار شوق و شور
 بلكـه  ،آورنـد  دسـت مـي    بـه را  برخي كارها انجام امكان فقط نه مند توان افراد. كنند عمل

 كنـد   مي تفاوت اند  داشته شدن مند توان از پيش اي كه انديشه با نيز خود دربارة آنان انديشة
)Whetten and Cameron, 2002.(  
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 شانآن افراد بر امور و كارهاي ةواسطداند كه به   سازي را فرايندي ميمند توانريفكين 
سازي و  ظرفيتيابند و با كسب قدرت باال، كنترل بر منابع، اعتمادسازي،   ي ميتر بيشتسلط 

). Rifkin, 2003: 173(درستي هدايت كنند  بهشان را  مسير زندگي قادرندمشاركت فعال 
 ةتوسعآن مردم به سطحي از  از طريقداند كه   سازي را فرايندي ميمند توانطلب نيز   شادي

 شود ميهايشان فراهم   اساس خواسته يابند كه با آن امكان انتخاب بر  فردي دست مي
سازي نوعي آزادي است كه هم ابزار است مند نتوا ،آمارتياسن باوربه ). 1384 طلب،  شادي(

هاي متفاوتي از   يابي به تركيب دستشامل آزادي  ،ديگر به عبارت .و هم هدف غايي
هاي گوناگون زيستن   يابي به شيوه مقصود از آزادي دست ،از ديد آمارتياسن. عملكردهاست

شود  باعث مي اي كه ؛ به گونهورزد  مي تأكيد ها  آزادي اين گسترش بر نيز مندي توان واست 
 از اي  عده). 1381 ،سن( كند زندگي است مند ارزش برايش كه اي شيوه همان به نسانا

 اعتماد به نفس ايجاد با كهدانند  مي فرد دروني تحولرا به منزلة  سازيمند توان نظران  بصاح
 موفقيت موجب و شود  مي تبديل فرد مندي خودارزش احساس به سرعت به و شود  مي آغاز

 تغيير براي شهروندان پتانسيل افزايش سازيمند توان نوع اين هدف. شود  مي وي شخصي
  ).Wilson, 1996(است  خود

تـا از ايـن طريـق بـر     اسـت  سازي فرايند قدرت بخشيدن به افراد مند توان ،در مجموع
ه شمردبر سازيمند توانمزاياي متعددي براي . چيره شوند شان احساس ناتواني و درماندگي

از برآورده شدن نيازهاي اساسي گرفتـه تـا    ؛گيرد  مي اي را دربر  كه طيف گسترده شده است
 تري مانند پرورش احساس مالكيـت، خودبـاوري و امكـان توسـعه      دستاوردهاي پيچيده

  ).1381، سن(
بـر   تر بيش كنترل هب را زنان سازيمند توان ةنظري نوگرايي، و توسعه با آثار مواجهه براي

 را سياسي و اقتصادي استقالل ، كهنظريه اين. كند  تشويق مي شان زندگيگوناگون  هاي  جنبه
و  گيـرد  مـي اي نهادها در جهان سوم سرچشمه   ريشه ةاز تجرب تر بيش ،داند  مي مهم جزء دو

در ايـن نظريـه،   . استفاده شده است تر كم يافته در آن از تحقيقات زنان در كشورهاي توسعه
 برابراجتماعي، جنسيت و نژاد محكوم شده و به حقوق برابر زنان در  ةطبقنابرابري بر مبناي 

 همـة را داشته باشـد كـه از      بر اين اساس، هر فرد بايد موقعيت آن ؛است شدهكيد أتمردان 
در مجموع، ). 143- 138: 1381اصفهاني،    صالحي(كند استفاده  شهاي  ها و خالقيت  توانايي
  :است استوارهاي زير   فرض پيشسازي بر مند توان ةنظري

  شد؛ خواهد ها  ارتقاي توان زنان براي اتكا به خود موجب افزايش قدرت آن. 1
  ؛هاست انتخاب بر رگذارييثأو ت يحق انتخاب در زندگ بلكه ،نيست افرادبرتري  نشانة قدرت. 2



 9   ديگرانو  زاده زهرا ابوالفتح

  

ست، بلكه كنترل منابع مادي و يمردان هدف ن تيزنان بر موقع تيارتقاي موقع. 3
  .كند يمو برابري كمك تر  عادالنه عيمادي به توزريغ

همة  اولية يها دغدغهاساسي از  نيازهاي كردن برآورده نظريه، اين داران طرف نظر از
در پذيرش و  نفس، به اعتماد و خودباوري با كه بياموزند بايد زنان بنابراين،. است افراد

). 34: 1384رودافشان، ( كنند شركت جامعه، در چه و خانواده در چه ها،  توزيع مسئوليت
 احتياجات به يابي  دست ةدر نحو ديگر، هاي  نظريه از مندسازي توان هاي  نظريه اصلي تفاوت
نابرابري    ابعاد، به همة در مردان و زنان ميان تساوي بر تأكيد جاي به هينظر نيا. است زنان

 كار   به كشورها از بسياري در حاضر حال در رهيافت اين. پردازد  اقتصادي ميان اين دو مي
  ).211: 1384 مازار،  عرب وسعدي ( است داشته همراه به مثبتي نتايج و شده گرفته

 يبرا تشويق و برخي براي مندسازي توان از مانع خاص هاي  موقعيت و وقايع
 كه عواملي و مندسازي توان فرايند اصل شناسايي قيطر از. شود  مي ديگران مندسازي توان
 پرداخت ها موقعيت همة تحليل و تجزيه به توان  مي شود  مي آن از ممانعت يا ترغيب سبب

 و تقويت را مندسازي توان فرايند كه كرد دهي سازمان اي  گونه به را عوامل استادانه و
تبيين ابعاد  بر افزوننوشتار حاضر درصدد است ). 65: 1380جعفرزاده، ( كنند پشتيباني

زنان روستايي شهرستان  مندسازي تواندر  تأثيرگذارزنان روستايي، عوامل  مندي توان
  .كنداصفهان را شناسايي و بررسي 

  
  شناسي پژوهش  روش. 4

كاربردي  ـ يتوصيفي و از حيث هدف تحقيق ـ يها تحقيق  اين مطالعه از لحاظ روش گردآوري داده
آماري اين پـژوهش را زنـان سـاكن روسـتاهاي شهرسـتان اصـفهان تشـكيل         ةجامع. است
نفـر   83833است كه از اين تعداد،  نفر 197975جمعيت روستاهاي اين شهرستان . دهند  مي

از فرمول كـوكران  نمونه با استفاده  حجم). 1390مركز آمار ايران، (دهند   را زنان تشكيل مي
اي   خوشه ـ اي  گيري طبقه  با استفاده از روش نمونه الزمهاي   و داده) 1 ةرابط( شد تعيين نفر 222
  ).1جدول (آوري شد   جمع
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  گيري  فهرست روستاهاي منتخب در نمونه .1جدول 

 تعداد  جمعيت  روستا نام  دهستان  بخش  رديف
  خانوار

 يبند  طبقه
  روستا

 تعداد
  نمونه

  6  بزرگ بسيار  718 2583 پيكان وسطيجرقويه سفليجرقويه  1
  5  بزرگ بسيار  581 1689 زفره زفره كوهپايه  2
  8  بزرگ بسيار  927 3520 زيار جنوبيبراآن مركزي  3
  5  بزرگ بسيار  547 1942 روران جنوبيبراآن مركزي  4
  5  بزرگ بسيار  503 2081 فنارت جي مركزي  5
  5  بزرگ بسيار  602 2101 سرشبادران جي مركزي  6
  8  بزرگ بسيار  547 2039 آبادخاتونجنوبيقهابمركزي  7
  11  بزرگ بسيار  1181 4612 گورتجنوبيقهابمركزي  8
  11  بزرگ بسيار  1197 4811 محمودآباد محمودآبادمركزي  9
  15  بزرگ بسيار  1788 6854 قهجاورستان شماليقهاب مركزي  10
  25  بزرگ بسيار  2652 10942 حصه شماليقهاب مركزي  11
  11 بزرگ  356 1193 آذزخوران وسطيجرقويه سفليجرقويه  12
  6 بزرگ  205 646 جزه جبل كوهپايه  13
  12 بزرگ  362 1377 ورانپيله جنوبيبراآن مركزي  14
  16 بزرگ  374 1712 دستجا شماليبراآن مركزي  15
  12 بزرگ  342 1233 كبوترآباد كرارج مركزي  16
  11 بزرگ  318 1177 قورتان گاوخوني رودبن  17
  5 متوسط  139 482 جشوقان تودشك كوهپايه  18
  4 متوسط  110 391 جندابه تودشك كوهپايه  19
  8 متوسط  188 697 زردنجان جي مركزي  20
  7 متوسط  146 600 آبادحسن جنوبيقهاب مركزي  21
  6 متوسط  161 557 مولنجان شماليقهاب مركزي  22
  1 كوچك  67 264 كيچي كرارج مركزي  23
  3 كوچك  99 440 آبادحسين شماليبراآن مركزي  24
  2 كوچك  73 314 آباديحيي شماليبراآن مركزي  25
  2 كوچك  80 312 ازوار جنوبيبراآن مركزي  26
  1 كوچك  87 285 دينان شماليقهاب مركزي  27
  2 كوچك  88 311 بالن گاوخوني رودبن  28
  2 كوچك  96 362 آبادشريف گاوخوني رودبن  29
  1  كوچك بسيار  10 47 توتچي تودشك كوهپايه  30
  3  كوچك بسيار  28 98 آبادزمان شماليقهاب مركزي  31
  3  كوچك بسيار  32 117 لفتون شماليقهاب مركزي  32
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؛ زيرا است سازيمند توانهاي   ابعاد و معرف تعيين و تعريف به ي منوطمند توانسنجش 
زمينـه   ايـن  در كار راه ئةارا و ،مطالعه بررسي، هرگونه آن، هاي  معرف و ابعاد شناخت بدون

معيارهايي كـه بايـد در انتخـاب ابعـاد و     در ادامه به منظور   بدين ؛است شكست به محكوم
  :نظر قرار گيرد اشاره شده است ها مد  معرف
ها بايد متناسب با زندگي زنـان    ارچوب مطالعه، انتخاب ابعاد و معرفهبه چبا توجه . 1

  ؛روستايي باشد
  ؛باشند مقايسهقابل المللي  بينكه در سطح  شوداز ابعادي استفاده  .2
هـاي    بلكه جنبه ،سازي نه فقط از طريق ابزار بايد ارزيابي شوندمند توانهاي   شاخص. 3

  ؛دندر نظر بگيربايد سازي را نيز مند توانذاتي و باطني 
تغييرات  كنيم  مي انتخاب كه هايي و ضروري است شاخص است فرايند مندسازي توان. 4
 و اعتبـار  صـحت،  دقـت،  ارزيـابي  چنـين،  هم. كنند شناسايي رادر طول زمان  مندسازي توان

  ).Ibrahim and Alkire, 2007: 18( دارد بسيارياهميت  ها  شاخص   اين اطمينان قابليت
هـاي    آن با اسـتفاده از ابعـاد و معـرف    درر ؤثمسازي و عوامل مند توان ،در اين پژوهش

نظر با بررسي مطالعات موجود در  مدهاي   معرف. سنجيده شده است 2 شده در جدول ارائه
محمـود و   ،)2009( كاران هم، نوشين و )2005(پروين  ؛ از جملهه استتعيين شداين زمينه 

) 2002( كاران هممالهاترا و  ،)2005(موسدال  ،)1998( كاران هم، استيل و )2012( كاران هم
  ).2007( كاران همو ابراهيم و 

  آن درثر ؤي زنان روستايي و عوامل ممند توانهاي   ابعاد و معرف .2جدول 

 معرف تعريف ابعاد 

توان
 

مندي
 

زنان
 

روستايي
 نفس عزت  

 داشتن اطمينانبه خود، به معناي  باور
 كـردن،  درك كـردن،  فكـر  توانـايي  به

 گيري تصميم و كردن انتخاب آموختن،
  بودن مند ارزش احساس و خود براي

 احسـاس . 2 ؛احساس موفقيت در زندگي.1
 جانب از احترام احساس. 3 خود؛ از رضايت
 در اطرافيان به مؤثركمك  توانايي. 4 ديگران؛
 خـود  احسـاس . 5 مشـكالت؛  بروز صورت
 كوپراسميت نامة پرسشبرگرفته از ( كارآمدي

)Coopersmith, 1981.(  

 با مقابله ظرفيت
 و ها  شوك

 ها  استرس

 با رويارويي و مقابله براي زنان توانايي
 اي  دوره هاي  تنش و ها  بحران خطرات،
  .خانواده در ناگهاني

مالي و  هاي محدوديت. 2 ؛بالياي موجود.1
 ضروري مواد نبودن دسترس در. 3 ها؛ بدهي

ــدگي؛ ــاري. 3 زن ــاي بيم ــالج؛ صــعب ه  الع
 .همسر اذيت و آزار. 5 غيرمنتظره؛ مرگ  .4
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 در مشاركت
 هاي  گيري  تصميم

 خانوادگي

 تدوين در مشاركت براي زنان توانايي
 مـالي،  خـانگي،  تصـميمات  اجراي و

 بهداشــتي، مســائل كودكــان، رفــاه
 همـاهنگي  در اجتمـاعي  و كشاورزي

  خانواده اعضاي ديگر با

خرج   .2 توليدي؛هاي خريد احشام و نهاده.1
 درمـان  و بهداشت. 3 خانواده؛ انداز كردن پس

. 5 ؛داشـتن فرزنـد زيـاد   . 4 فرزنـدان؛  و خود
تربيــت و   .6 ؛قــرض دادن و قــرض گــرفتن

در امـوال   گيـري  تصميم. 7 ؛تحصيل فرزندان
 .آن مصرف نحوةخود و 

 منابع به دسترسي
 و اجتماعي
 اقتصادي

 قدرت دسترسي، آزادي دسترسي، حق
استفاده از منابع يا  براي داشتن اجازه يا
 از يـك  هـر  از سـود  آوردن دست هب

  اقتصادي و اجتماعي منابع

 مربوط تجهيزاتو امكانات تدارك و تهيه.1
 و كـردن  اداره. 2 خـانواده؛  و خود فعاليت به

ــردن مصــرف ــد ك ــود درآم ــانواده؛ و خ  خ
 استفاده. 4 روستايي؛ هاي تعاونياز  استفاده  .3

 هاي گروهو  ها انجمن. 5 ها؛ بانكاز خدمات 
 .اجتماعي

 و پويايي
 مكاني تحركات

 بـه  مكـاني  از رفتن براي زنان توانايي
  ديگر مكان

. 2 هـا؛   شـركت وهـا   رفتن بـه بيمارسـتان  .1
 بازارهـا  از بازديد. 3 اقوام؛ و دوستان مالقات

 .كردن خريد و

برابري ودرك
 هاي  آگاهي

 جنسيتي

عليهموجودهايتبعيضوهانابرابري
 اقتصادي، هاي زمينهزنان در جامعه در 

  حقوقيو  اجتماعي

 حق. 3 اقتصادي؛هاي فرصت. 2 آموزش؛.1
 طـــــالق؛ و ازدواج. 4 ارث؛ ومالكيـــــت 

 .خانهامور  مديريت. 6 حقوق؛ از آگاهي  .5

  خود جاري هاي دارايي كنترل توانايي ها  دارايي مالكيت
 توليــــدي؛ هــــاي  مالكيــــت دارايــــي.1
 .غيرتوليدي  .2

عوامل
 

مؤثر
در 

 
توان
 

مندسازي
 سالمتيوضعيتتحصيالت،سن، فردي  

  فرهنگيـ  اجتماعي
 اسـتفاده  ها، آموزش از برخورداري جنسيتي،تبعيضوضعيتاجتماعي،وشغليروابط

  جمعي هاي رسانه از
  دريافت آننحوةوودرآمدداشتناشتغال،وضعيت اقتصادي

  اعتباري هاي  صندوق وجود ارتباطي، خدمات دفاتر وجود دولتي، نهادهاي  حمايتي نهادهاي

 ،نامـه تكميـل و پـس از اعمـال اصـالحات الزم      پرسـش  80در بررسي مقدماتي تعداد 
قضـاوت چنـد   نامـه بـا     روايـي محتـوايي پرسـش    چنـين  هـم . نهايي تدوين شد ةنام پرسش

شناسـي، مـددكاري    مـردم شناسـي،   هاي جامعـه   متخصص علوم اجتماعي و انساني در رشته
  .ييد شدأشناسي ت اجتماعي و روان
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  كاررفته در پژوهش  هاي به  ميزان روايي و پايايي شاخص .3جدول 
 α Sig KMOضريب اصليمفهوم

 864/0 000/0 799/0 نفسعزت
 750/0 000/0 766/0 هااسترسوهاشوكبامقابلهظرفيت

 720/0  000/0 699/0 منابعبهدسترسي
 850/0  000/0 783/0 مكانيتحركاتوپويايي

 650/0 000/0 744/0 جنسيتيهايآگاهيوبرابريدرك
 701/0 000/0 730/0 خانوادههايگيريتصميمدرمشاركت

 700/0 000/0 732/0 هاداراييمالكيت
 721/0 000/0 760/0 فرهنگيـ اجتماعيعوامل

 864/0 000/0 802/0 اقتصاديعوامل
 711/0  000/0 694/0 حمايتينهادهاي

ارچوب نظـري پـژوهش از روش   هـ ها با مفاهيم برگرفته از چ  براي تعيين تطابق پرسش
بـراي تعيـين ميـزان تناسـب متغيرهـا در مـاتريس        چنـين  هم. تحليل عاملي بهره گرفته شد

كـه   ،نامـه  براي سـنجش قابليـت اعتمـاد پرسـش    . بهره گرفته شد KMO ةبستگي از آمار هم
 ،دهد  سان مي سان تا چه اندازه نتايج يك گيري در شرايط يك  گر آن است كه ابزار اندازه  بيان

نتـايج سـنجش روايـي سـازه و پايـايي       3جدول . نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد
  .دهد  ينامه را نشان م پرسش
هاي پژوهش و استنباط آماري، نخست به سـنجش نـاتواني زنـان      منظور تحليل داده   به

شده  مشخصدر ابعاد و معيارهاي  ي افرادروستايي و مشخص كردن درصد و شدت ناتوان
روش آلكـاير و فوسـتر روشـي اسـت كـه      . پردازيم  با استفاده از روش آلكاير و فوستر مي

انسـاني   ة                                      گيري فقـر چندب عـدي در گـزارش توسـع      آلكاير براي اندازهجيمز فاستر و سابينا 
بـر نشـان   افزون مزيت اين روش آن است كه  .اند كار گرفته  هب 2010سازمان ملل از سال 

مبـاني نظـري ايـن    . دهـد   دادن درصد زنان ناتوان، وسعت و شدت ناتواني را نيز نشان مي
  :استروش به شرح زير 

n اد جامعه و گر تعداد افر نشانd≥2 نـاتواني  نظر در شاخص تعداد ابعاد مددهندة  نشان 
عزت نفس، پويـايي و تحـرك مكـاني، مشـاركت در      ةنيزم در ممكن است ابعاد نيا. است

افـراد   يابيـ  دسـت ميزان  n×d سيماتر  .باشد رهيغ وهاي خانوادگي  گيري تصميم
را ) i=1,…, n( ام   iفرد  يابي دست ميزان  0 كه دهد  ينشان م را نظر جامعه از ابعاد مد
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 امiفرد  يابي كل دست زانيم  يفيبردار رد يبه عبارت ؛دهد  ينشان م )j=1,…, n(ام   j در بعد
 سيمـاتر  ةدامن. دهد  يافراد نشان م يتمام مياندر را ام   j بعد عيتوز زانيم   يو بردار ستون

: بـا  برابـر  يابيـ  دست نة اسـت آسـطح   دهنـدة   نشـان  0 .اسـت  1
اين حد باشد، در  نيتر از ا فرد كم يابي كه سطح دست يدر صورت .ام است   jبعد محروميت در

  .دهد  يم نشان را ها  تيمحروم ةآستانسطح  z يفيبردار رد. شود  يبعد محروم در نظر گرفته م
و   ام iفرد  يابي با استفاده از بردار دست 0,1 : ييشناسا تابع

ρ ،در  z ةبــردار ســطح آســتان , باشــد و  نــاتوانكــه فــرد  يدر صــورت 1
,  در ρ   بـه كـار بسـتن   . دهـد   يم نشانرا كه فرد ناتوان نباشد  يدر صورت 0

,1 مجموعـة  افـراد،  از هريك يابي دست بردار …  يبـه ازا  yاز افـراد محـروم در    ,
  .دهد  را ارائه مي zمقادير معين 

اگـر   ؛متشكل از اعداد صفر و يـك اسـت   ، ماتريس yمقادير معين  يبه ازا
به عبـارتي،  . شود  در نظر گرفته مي 1صورت   در غير اين و 0باشد  

ام محروم   jام در بعد   iكه فرد  استام آن در صورتي يك   ijاست كه عنصر  n×dماتريس  
. دهد  ام را نشان مي  iهاي فرد  محروميت ،ناميم  مي كه آن را  ،امين بردار رديفي   i. باشد

ام آن   iكـه عنصـر   شـود   مـي حاصـل   cهـا   بردار سـتوني جمـع محروميـت    از ماتريس 
اسـت   گفتنـي . دهد  برد نشان مي  رنج مياز آن ام   iهايي كه فرد  ، تعداد محروميت

  .دست آورد  هرا ب cو  توان   اي باشند، مي  رتبه yماتريس  ةدهند تشكيلحتي اگر متغيرهاي 
باشـد، نـاتوان تلقـي     يهاي فرد بـيش از حـد مشخصـ    در صورتي كه ميزان محروميت

تابع شناسايي زنان ناتوان به اين صورت تعريف  ، k=1,…,dمقدار معين  يبه ازا. شود  مي
;شود كه   مي ;و  در صورتي كه است؛  1  ؛باشد    ،0

بعد محروم  kدر صورتي كه در حداقل  ؛ام ناتوان است  iكند كه فرد   تعيين مي به عبارتي 
درصـد  . شـود  ميبعد، درصد جمعيت زنان ناتوان و شدت ناتواني محاسبه  ةدر مرحل. باشد

ــاتواني  ــورت   H=H(y;z)ن ــه ص ;و  ب ∑ ــف  ; تعري
كه در  ،را c(k)ها  محروميت ةشدت ناتواني، مجموع بردار سانسورشد ةمحاسب براي. شود  مي
ميانگين شدت نـاتواني در ميـان زنـان    . آوريم  يدست مه ب است، ;آن 

|ناتوان برابر با  براي  چنين هم). Alkair and Foster, 2011: 476-487(است  ⁄|
  .رگرسيون لجستيك استفاده شده استي زنان روستايي از مند توان درثر ؤتعيين عوامل م

ln  )2 رابطة( = β …  
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اي از عوامل فردي، اجتمـاعي،    شامل مجموعه x و يمند تواناحتمال   ،باال ةدر رابط
پارامترهاي الگـو   βو  β. استامين زن روستايي  iي مند توان درثر ؤاقتصادي و حمايتي م

  .خطاي الگوست وجز εو
  

  ها يافته. 5
بيان  را آماري ةهاي نمون  توصيفي كوتاه از ويژگي نخستهاي تحقيق،   نتايج يافته ةبراي ارائ

  .پردازيم  كنيم، سپس به تحليل نتايج رگرسيون لجستيك مي  مي
درصـد   72، شـده  بررسـي زن روسـتايي   222مجمـوع   دهـد از   نتايج تحقيق نشان مي

 36حـدود  . درصد تحصيالت ديپلم و دانشگاهي دارند 28تر از ديپلم و  تحصيالت پايين
هـاي اقتصـادي انجـام      فعاليـت  شـان درصد 64و حـدود   نددار درصد زنان روستايي خانه

درصد زنان  56. تدر بخش صنايع دستي اس) درصد 2/48( دهند كه باالترين فراواني  مي
 ،هـا  ها، تعاوني  در انجمن شاندرصد 17 ند وروستايي از سالمتي جسمي خوبي برخوردار

كـه دريافـت    ،درصـد زن روسـتايي   42ميان در . دارندها فعاليت اجتماعي بااليي  و گروه
 شـان هيچ نقشـي در چگـونگي مصـرف درآمد    شاندرصد 14د، نكمي از درآمد خود دار

متغيرهاي ميان ي زنان روستايي در مند توانكه آيا  اين ةيسمقا براي ،يقتحق اين در. ندارند
 ميـانگين  ةت معنـادار دارد يـا نـه، از آزمـون مقايسـ     ايم تفـاو  بندي كرده مستقلي كه دسته

ANOVA ي منـد  تواندهد   آمده است كه نشان مي 4نتايج اين بخش در جدول . استفاده شد
هاي مختلف تحصيالت، دريافت سهمي از درآمد شخصـي، داشـتن سـالمت     گروهميان در 

هـاي مختلـف     گـروه ميـان  و در دارد جسمي و فعاليت اجتماعي و شغلي تفـاوت معنـادار   
  .نداردتفاوت معناداري  ،اشتغال

  ANOVAهاي مختلف طبق آزمون   ي در بين گروهمند توان ةمقايس .4جدول 
  F Sig  فراوانيدرصد متغير

  تحصيالت
  18 دانشگاهي

  35 ديپلمومتوسطه  012/0  491/4
  47 آنازتركموابتدايي

  اشتغال

 2/48 دستيصنايع

465/3  087/0  
  7/2 كشاورزي

  1/13 مشاغلساير
  36 دارخانه



0/0  

0/0  

0/0  

 ة محاســب
 نـاتواني  ل

k) (  حـد
 ده اسـت 

درصد  3

وم برابر با 
/0k=بر ، 

ـا فـرض   
د نوسـان   

محـروم    

075/6  03

632/5  04

148/5  07

در  و فوســتر،
اول آستانةقيق، 

( دومآسـتانة  و   
گرفته شد ر نظر

0ر متوسط در 

  
  )درصد(

دو ةو آستان ستم
1 با فرض. ست
و بـ اسـت  صـد 

درصـد 48تا  0
درصد معيارهـا

Z0.2

0.25

Z0.3

Z0.4

Z0.5

  اصفهان

33  
25  
42  
56  
32  
12  
17  
59  
24  

روش آلكــاير
در اين تحق. رد
هـر معيـار و م
درصد در 30با

كه به طور زناني

H ( زنان روستايي)

بيس صدكبا ر
اسدرصد  31د

درص 98تا  86
/5ن ناتواني از 

د 1 در زني كه 

k=0.5

Z=

Z=5

Z=

Z=

Z=

وستايي شهرستان

 باالهم
 متوسط

 كمهم
 كاملمتي
 نسبيتي
 كممتي
 باال

 توسط
 پايين

ــاتواني در ر نة ن
دارميت فراواني

بيسـتم صـدك 
برابر با) وستايي

ز به عبارتي ؛)ل
  .دنو

H(  ميزان ناتواني

اول برابر ةآستان
روستايي حدود
يزان ناتواني از

نوسان ميزان ةمن
هر ،=1/0kدر

k=0.3k=0.4

مندسازي زنان رو ن

  خصي
سه
سهم
سه

  ي
سالمت
سالمت
سال

متو  ي
پ

آســتان يرهــاي
اهم ت ناتواني

برابر با) بعد هر
زنان روميان در

ت سازمان ملل
شو  تلقي مي  وان

تحليل حساسيت 

هد كه با فرض
زنان رميان  در

نوسان ميدامنة 
، دام مختلف

دليل است كه د

k=0.1k=0.2=

توان رد ثرؤم  عوامل

شخ درآمدسهمي از  

جسمي سالمت شتن

شغلي و اجتماعي ت

ــادير ب متغي مق
ميزان و شد ي

محروميت در ه
خص تركيبي د

نظر در مطالعات 
تود نانحروم باش

.1 نمودار

دهد  نشان مي 1 
ميزان ناتواني ،

،zدير مختلف
 حسب مقادير
تفاوت به اين د

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

=
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دريافت

داش

فعاليت

انتخــاب
ها  شاخص

)z) (حد م
ناتواني شاخ

مقدار مد(
معيارها مح

نمودار
،درصد 30

حسب مقا
5/0k=بر ،

اين ت. دارد
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 ـرد و در 
ن انتخاب 
از طرفي، 

  

و  ايش 
ب مقـادير  

زي زنـان   
ستفاده از 
شخصـي،    
جنسـيتي  

هرچند . د
دار    معنـي   

ي بـاالي  
آموزشـي   
خـدمات  

فعاليت  ،ه
 و پسـت  

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

ديو  زاده هرا ابوالفتح

گيـ  را دربـر مـي   
بنابراين .شود مي
ا .دارد فراواني 

  )درصد(

ام با افزگ كه هم
حسب رتواني ب

سـازمند تواندر 
اهي، اشتغال، اس
سـهم درآمـد ش
باور به برابري ج

دارنددار   و معني
م ز نظـر آمـاري

يمنـد  تـوان رغم 
هـاي آ كانـال  ن 

ـ نترنـت، خ ةارائ
 درماني و غيره
داخت قبوض

k0.5

Z=2

Z=25

Z=3

Z=4

Z=5

زه

سيعي از افـراد ر
ميناتوان تلقي  د

اثر زيع ناتواني
  .يابد  ش مي

A ( زنان روستايي)

دهد ك  نشان مي
نگين شدت نات

دثر ؤن عوامل م
صيالت دانشگا

ين ستر بيشت
ها، با  ع آموزش

تأثير مثبت وي
از ،ي دارنـد ـد

ر بهسير كرد كه 
كـردند فـراهم   

يان بـه اينيسـتا
مات بهداشتي،
تي در قالب پرد

k=0.4k=

وسيدامنة ورت
ها محروم باشد

توزمحاسبة  در
ن ناتواني افزايش

A( شدت ناتواني

نيز ن ناتواني ت
ميا k =3/0 ض
  .ت

وني براي تعيين
شان داد كه تحص
شغلي باال، دريافت

استفاده از انواع ر
يمند توانري بر

منـ تـوان بر  يبت
گونه تفس ان اين
ماننـد ،روستايي

 دسترسـي روس
تباطات در خدم
به خدمات پست

k=0.3

كه در اين صو د
درصد معياره 5

ناتوانيآستانة 
ميزان z و kهش

تحليل حساسيت

شدتميزان و ج
با فرض. يابد   مي
درصد است 54

ن مدل رگرسيو
نتايج اوليه نش .د

 اجتماعي و شغ
تأثيري دولت،

هاي اعتبار  دوق
مثب تأثيررتباطي

تو  دن آن را مي
ت در مناطق ر

العمـر،  ي مـادام
ارت اطالعات و

ب      ًعمدتا  شده سي

k=0.2

شود مين تلقي
50 ازر زني كه

ميت هر بعد و
 افزايش و كاهش

.2 نمودار

نتايج حساسيت 
ناتواني افزايش

تا  35 برابر با
نتايج تخمين 5 

دهد  را نشان مي
 جمعي، روابط
ها  مل، حمايت

و وجود صند ها
فاتر خدمات ار

ر نبوددا معنيل
خدمات ةارائدر  

 محيط آموزشي
كاربرد فناوري

بررسدر مناطق
  .شود  ود مي

k=0.1

باشد ناتوان
5/0k=، هر

حد محروم
ترتيب با به

تحليل
kشدت ن ،

،zمختلف 
جدول
روستايي ر

هاي  رسانه
سالمتي كا
هدر روستا
كه متغير د

دليل. نيستند
ICTدفاتر 

متفاوت و
ك ترويجي،

اين دفاتر د
بانك محد

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
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  نمايي  تخمين مدل لجستيك به روش حداكثر درست .5جدول 

  متغير
ضريب 
  متغير

  معناداري سطح Z ةآمار
  ميانگين  نهايي اثر

  متغير
 53/0 46/0 *012/0 52/2 26/3 دانشگاهيتحصيالت

 084/0ns 19/0 37/0 73/1 69/1 ابتداييتحصيالت

 55/0 35/0 *0114/0 46/2 43/2 اشتغال

 29/0 29/0 *017/0 38/2 09/3 جمعيهايرسانهازاستفاده

 21/0 22/0 *023/0 27/2 83/2 باالشغليواجتماعي روابط

 268/0ns 12/0- 51/0 -11/1 -93/0 پايينشغليواجتماعي روابط

 46/0 21/0 *041/0 04/2 67/1 شخصيدرآمدسهمترينبيش دريافت

 ns 15/0 18/0 145/0 46/1 66/1 شخصيدرآمدسهمترين كم دريافت

 56/0 29/0 *025/0 24/2 05/2 كاملسالمتي

 ns 12/0- 29/0 338/0 -96/0 -85/0 كمسالمتي

 54/0 40/0 **007/0 71/2 81/2 دولتحمايت

 53/0 26/0 *023/0 28/2 89/1 آموزشتأثير

 82/0 50/0 *027/0 21/2 6/2 روستادرتبعيضنبود

 074/0ns  38/0 17/0 12/1 12/1 ارتباطيخدماتدفاتر

 ns 28/0 23/0 134/0 47/1 38/1 ارتباطيخدماتدفاترازاستفاده تأثير

 30/0 36/0 **007/0 71/2 90/3 اعتبارتصندوق

 37/0 28/0 *042/0 03/2 58/2 اعتباريهاياستفاده از صندوق تأثير

LR chi2 (17) = 98/63                  Prob > chi2 = 000/0  
Pseudo R2 = 52/0                  Log likelihood = 78/28 -  

ns درصد 1معناداري در سطح **     درصد 5معناداري در سطح *   معني بي 

دهد كه اثر نهايي متغيـر تحصـيالت دانشـگاهي در حـدود       نشان مي 5 نتايج جدول
بـودن زنـاني كـه     منـد  تـوان اسـت كـه احتمـال    دهنـدة آن    نشاناين مقدار  .است 46/0

زناني كه تحصيالت ديپلم و متوسطه دارند در  در مقايسه باتحصيالت دانشگاهي دارند 
ي افرادي كه تحصـيالت ابتـدايي   مند توان ميان چنين هم .است تر بيشدرصد  45حدود 

نتايج ساير مطالعـات  . وجود ندارداختالفي دارند با افرادي كه تحصيالت متوسطه دارند 
، محمودي )2012( كاران هم محمود و، )1382( كاران هماز جمله كتابي و  ،در اين زمينه
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در  تـر  بـيش تحصـيالت   تـأثير  نيز بـر ) 2009( كاران همنوشين و و ) 1388( كاران همو 
  .ي داللت دارندمند توانافزايش 

 ،دارد دار تأثير مثبـت و معنـي   ي زنان روستاييمند توانكه در  ،از جمله متغيرهاي ديگر
 منـد  تـوان احتمال كه  اين استدهندة  است و نشان 35/0اثر نهايي اين متغير . استاشتغال 

نسبت زنـاني كـه   به  يندهاي درآمدزا  داري مشغول انجام فعاليت خانهبودن زناني كه غير از 
مؤيـد  ) 2009( كـاران  همنتايج تحقيقات نوشين و . است تر بيشدرصد  35 نددار خانهفقط 

  .استاين مطلب 
هـاي    ي زنان روستايي اسـتفاده از رسـانه  مند توان ثيكي ديگر از متغيرهاي مهم در بح

ساعت در هفته و حدود  40از  تر بيشآماري  ةجامعد درصد از افرا 36حدود . استجمعي 
با توجـه   .كنند  هاي گروهي استفاده مي  ساعت در هفته از رسانه 40تر از  درصد افراد كم 64

است دهندة اين  و نشاناست  85/0اثر نهايي اين متغير در حدود  ،تيالجبه نتايج رگرسيون 
 85 كننـد   مـي  استفاده جمعي هاي  رسانه ازتري  بيشساعات  هفته دركه  زناني مندي توان كه

 استفادهجمعي  هاي رسانه ازي تر ساعات كم هفته طول دراز كساني است كه  تر بيشدرصد 
مثبت و  تأثيرنيز در پژوهش خود به ) 2009( كاران هم و نوشين و) 1380(پورگيو  .كنند مي

  .اند  ي اشاره كردهمند توانهاي جمعي در افزايش  رسانهدار استفاده از  معني
 ،برخالف زنان با روابط اجتماعي پايين ،زنان با روابط اجتماعي و شغلي باال چنين هم

اثـر   .دارند دار تأثير مثبت و معني روستايي زنان مندي توان دردرصد  95با سطح اطمينان 
درصـد   17بودن  مند تواندهد احتمال   مي   كه نشاناست  22/0نهايي اين متغير در حدود 

كـه روابـط    ،درصـد ديگـر   59نسـبت  به زناني كه روابط اجتماعي و شغلي بااليي دارند 
متغيـر روابـط    بـارة در چنين هم. است تر بيشدرصد  22اجتماعي و شغلي متوسط دارند، 

ي مند توانميان  ،نشان داده شده است 4طور كه در جدول  همان ،اجتماعي و شغلي پايين
اجتماعي و شغلي پاييني دارند در مقايسه با زناني كه روابط اجتمـاعي و  زناني كه روابط 

مؤيـد  نيـز  ) 2002(نتـايج تحقيقـات مالهـاترا    . وجود ندارداختالفي شغلي متوسط دارند 
  .همين مطلب است

متغير دريافت سهم درآمد شخصي حاكي از آن است كه زناني كه  بارةدر 5جدول  نتايج
 منـدي  تـوان  دردرصد  95در سطح اطمينان  كنند  مي دريافترا  درآمدشاناز  تري بيش سهم

 درآمـد ين سهم تر بيشنهايي متغير دريافت  اثر. دارند يدار معنيمثبت و  تأثيرزنان روستايي 
ي تر بيشفردي كه سهم  يمند توانآن است كه احتمال دهندة   نشانو است  21/0 در حدود

كند در حـدود      تري دريافت مي كممد آدرنسبت فردي كه به كند   را دريافت مي شمدآدراز 
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و امينـي و  ) 2012( كـاران  هـم  محمـود و اين نتيجه بـا تحقيقـات    .است تر بيشدرصد  21
  .خواني دارد  هم) 1386(بادي آشاپوراحمدي 

ي زنـان روسـتايي   منـد  تـوان بر روي  شتأثيركه  استاز ديگر متغيرهايي  بودن سالمت
 درزناني كه سالمتي جسمي بااليي دارنـد   دهد  نشان مي 5جدول  نتايج. است شده ارزيابي
 اثـر . دارنـد  داري معنـي مثبـت و   تأثيرزنان روستايي  مندي توان دردرصد  95 اطمينان سطح
 56 بـودن  منـد  تـوان احتمـال   كه دهد  نشان مياست و درصد  29اين متغير در حدود  نهايي

كه سالمت نسبي دارند، در  ،درصد ديگر 32نسبت به درصد افرادي كه سالمتي كامل دارند 
 5 طور كه در جدول همان ،متغير سالمتي كم بارةدر چنين هم .است تر بيشدرصد  29حدود 

ي افرادي كه سالمتي كمي دارند در مقايسه با افرادي كه مند توان ميان ،نشان داده شده است
سازي مند توان درسالمتي  تأثيرر مبني بر اخي ةيافت. وجود ندارداختالفي سالمتي نسبي دارند 

  .مطابقت دارد) 1382( كاران همزنان با تحقيقات كتابي و 
) درصـد  99سـطح اطمينـان   (دار  معنـي مثبت و  تأثير دهندة نتايج تحليل رگرسيون نشان

 درصـد  40كه داراي اثـر نهـايي   استي زنان روستايي مند توانهاي دولت در   متغير حمايت
هـاي    بـودن زنـاني كـه از حمايـت     مند توانآن است كه نسبت  ةدهند نشاناين مقدار . است

استفاده ) هاي فرهنگي و آموزشي و غيره بافان، برگزاري كالس نظير دادن وام به قالي(دولت 
دست آمده با تحقيقات نازلي   به ةنتيج. است تر بيشدرصد  40 نسبت افراد ديگربه كنند   مي
  .خواني دارد  هم) 2010(و خان  )1999(حميد  و

دار  معنيمثبت و  تأثيرسازي نتايج جدول حاكي از مند توان درآموزش  تأثيرمتغير  دربارة
دهـد    اين متغيـر نشـان مـي    درصد 26اثر نهايي . است اين متغيردرصد  95با سطح اطمينان 

كنند به افرادي كه از   استفاده مي گوناگونهاي   ي افرادي كه از آموزشمند تواننسبت احتمال 
آمـاري معتقدنـد    ةجامعـ در واقع افراد . است تر بيشدرصد  26كنند   ها استفاده نمي  آموزش

نيـز افـزايش    ششـدن  منـد  تواني برخوردار باشد احتمال تر بيشهاي   هرچه فرد از آموزش
 درآمـوزش   تأثيردار  معنيمثبت و  تأثيربه ) 2000(ستار و كازي  و )1389(صادقي . يابد  مي
  .اند كردهي اشاره مند توان

از ديگر متغيرهايي كه بر اساس ديدگاه خود زنان روستايي تبيين شده است باور بـه  
مثبـت و   تـأثير نتايج رگرسيون لجستيك حـاكي از   .ستنبود تبعيض جنسيتي در روستا

) درصـد  50( باال                  ًو اثر نهايي نسبتا  استي زنان روستايي مند تواندر دار اين متغير  معني
به دارند  باور بودن افرادي كه به برابري جنسيتي مند تواندهد احتمال   كه نشان مي است

شـان   زن و مـرد در محـيط زنـدگي   ميـان   كـه  كه هنوز بر اين باورند ،نسبت افراد ديگر
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دست آمده بـا تحقيقـات نـازلي و    ه بنتيجة . است تر بيشدرصد  50 ،دارد دتفاوت وجو
  .بقت داردمطا) 1999(حميد 

ي زنـان  منـد  تـوان هـاي اعتبـاري و     صـندوق  مياندهد   نتايج تحليل رگرسيون نشان مي
اين متغير حاكي از آن است كـه   36/0اثر نهايي . وجود داردمعنادار و مثبتي  ةرابطروستايي 
نسبت كساني كه به كنند   هاي اعتباري استفاده مي  بودن افرادي كه از صندوق مند تواناحتمال 

نتايج تحليـل   چنين هم. است تر بيشدرصد  36كنند در حدود   ها استفاده نمي از اين صندوق
 درهـاي اعتبـاري     اسـتفاده از صـندوق   تأثير بارةآماري را در ةجامعمتغيري كه نگرش افراد 

ي زنان روستايي مند تواندهد كه اين متغير در   كند نشان مي  ي زنان روستايي بيان ميمند توان
 دهـد  مـي كـه نشـان    اسـت  28/0اثر نهايي اين متغير در حدود  .دارد دار مثبت و معني رتأثي

 كساني نسبت به كنند  مي استفاده اعتباري هاي صندوقكساني كه از مزاياي  مندي توان احتمال
آمده  دست به نتيجة. استدرصد  28در حدود  كنند  نمي استفاده ها  صندوق اين مزاياي از كه

  .دارد مطابقت) 1388( بريماني و لو  و خداوردي) 1387( كاران همبا نتايج رحماني و 
  

  نهاد و پيشگيري  نتيجه. 6
در ساير ابعاد  زنان يمند توانكه    در حاليدهد ممكن است   سازي نشان ميمند توانمطالعات 

بـه همـين دليـل برخـي از محققـان       .شـوند  منـد  تواندر يك بعد از زندگي  است،رنگ  كم
 نيـز  كاران همنصير و  .سازي زنان را با استفاده از متغيرها و ابعاد بسنجندمند توان اند كوشيده

اسـتخراج   شـده  بررسـي  ةجامع رونداز  بايدسازي مند توان ةزمينسازي در  معتقدند شاخص
  .)Nasir et al., 2007: 20( شود

ي زنـان  منـد  تـوان هاي فردي، اجتماعي، اقتصادي، حمـايتي و    ويژگيميان  هرابطتحليل 
بـيش از بقيـه در فراينـد     دارنـد هـاي بـااليي     نشان داد زنـاني كـه بـه هـر طريقـي قابليـت      

  .اند شدهي وارد سازمند توان
دهنـد، نتـايج     سوادان را تشـكيل مـي   بيكه زنان روستايي قشر وسيعي از  با توجه به اين

هـاي زودهنگـام و     سـوادي خـود را ازدواج   كـم سوادي و  بيكه زنان داليل اصلي  نشان داد
 .ننـد دا  روسـتا مـي   زيسـتن در هـا و    حاكم بر خانواده ةهاي مردساالرانه و پدرساالران  نگرش
هاي نهضت سوادآموزي براي   امكان فراگيري سواد از طريق دوره شود مينهاد  پيش ،بنابراين

و توجه به تحصيالت عالي دختران و زنـان روسـتايي و تغييـر     شودسال فراهم  زنان بزرگ
 اجـرا يان به ارزيابي منفي در اين زمينه با استعانت از نظام ترويجـي مناسـب   ينگرش روستا
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افزايش سطح سواد و آگاهي زنان روستايي استان اصفهان نه تنهـا منجـر بـه افـزايش     . شود
 ،بنابراين. شود  هاي بعدي نيز مي  ي در نسلمند توانافزايش  باعثبلكه  ،ها شده  ي آنمند توان

سطح تحصيالت زنـان روسـتايي اسـتان اصـفهان گـامي مهـم و        يارتقا ها بر تالشتمركز 
  .استهاي روستايي   ها در فعاليت آنجايگاه  ياساسي براي ارتقا
ين تـر  بـيش كه عامل اقتصادي و نياز مبرم مالي در اشـتغال زنـان روسـتايي     با توجه اين

، امـا در پـژوهش حاضـر    )91- 65: 1386امينـي و احمـدي شـاپورآبادي،    (را دارد اهميت 
؛ ميزان اشتغال زنـان روسـتايي داشـت   در مستقيمي  تأثيرها و باورهاي فرهنگي رايج،   ارزش

فقـط  چنان مبتنـي بـر تفكـرات سـنتي بـود و       به طوري كه در روستاهايي كه جو حاكم هم
خـورد يـا     تر به چشم مـي  دانستند، اشتغال زنان كم  داري مي هبچزن را همسرداري و وظيفة 

تـر در خـارج از    شـد و كـم    در خانه انجام مـي  تر بيش ،داري داشتند خانهاگر فعاليتي غير از 
 توانـايي  كه كردند بيان شده بررسي زنان درصد 60 حدود .شدند  خانه مشغول به فعاليتي مي

 شـروع  براي اصلي موانع عمده از سرمايه كمبود و دارندرا  درآمدزا اقتصادي فعاليت ايجاد
 اعتبـارات  كـردن  فـراهم  با واقعيت اين به  دولت تر بيش توجه بنابراين. است جديد فعاليت

 از حمايـت  و بالعـوض  هاي كمك توليدي، هاي وام ارائة ،)خرد اعتبارات صندوق ويژه به(
 ارائـة  بـارة در. دارد تـوجهي  شايان اهميت راستا اين در كارآفرينانه و نو هاي ايده و ها طرح
 نحـوة  در دهنـده  وام و دولتـي  نهادهـاي  است بهتر خوداشتغالي، زمينة در اعتبارات و ها وام

  .نظارت داشته باشند ها  آن مصرف
چـون تلويزيـون، راديـو، مجلـه،      هاي جمعي هم  دهد كه استفاده از رسانه  نتايج نشان مي

 ةاسـتفاد  شـده  مطالعه ةدر جامع. استثر ؤمسازي زنان روستايي مند توانكتاب و روزنامه در 
طوري كه فقط ه ب ؛هاي مكتوب است  از رسانه تر بيشهاي شنيداري   زنان روستايي از رسانه

تـوان    كننـد كـه مـي     ها استفاده مـي   و كتاب ،ها روزنامه ،درصد زنان روستايي از مجالت 18
ها در روستاها را از جمله داليـل    گونه رسانه نامناسب اينسوادي زنان روستايي و توزيع  بي

 شـود  مـي  نهـاد  پـيش  مكتوب و نوشتاري هاي  رسانه از تر بيش ةاستفاد منظور به. آن دانست
 سـازي   فعـال  و تأسـيس  ،بنـابراين  .شود فراهم ها  رسانه از گروه اين به افراد دسترسي امكان
 جمله از روستاها در مجالت و روزنامه توزيع راستاي در تالش و روستايي هاي هخان كتاب

 چنـين  هم .دهد  مي افزايش ها  رسانه از گروه اين به را زنان دسترسي كه است عملي اقدامات
 اسـاس  بر شود مي نهاد روستايي پيش مناطق در تلويزيون زياد از راديو و ةاستفاد به توجه با

 هـاي   برنامـه  آنـان  بـراي  ها  رسانه اين قالب در روستايي، خود زنان از هاي علمي  نيازسنجي
  .شود پخش و تهيهآموزشي 
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بـه زن   ،دارندريشه و پود جوامع روستايي  كه در تار ،غلط و مردساالنه ،باورهاي سنتي
بـر  . دارنـد كيـد  أت اوبر نقش مـادري و همسـري    تر بيشكنند و   جنس دوم نگاه مي منزلةبه 

تواننـد وظـايف مهـم و ضـروري       شوند كه نمـي   متقاعد مي اساس اين باورها، خود آنان نيز
اي براي رشـد و فعاليـت ندارنـد كـه زنـان        خانواده و جامعه را برعهده گيرند و هيچ انگيزه

در نتيجـه جامعـه نيـز امكانـات     . ما نيز از اين قضيه مستثني نيستند نظر مد ةجامعروستايي 
 بـه  ملـي  ةرسـان  شود كه مي نهاد پيش باره  در اين بنابراين،. كند  ها را فراهم نمي  رفت آن پيش
 و سنتي تفكرات حذف دربارة مردم سازي آگاه راستاي در رسانه، هاي  برنامه در نگرش تغيير

 چنـين  هـم . بكوشد تر بيش سياسي و ،اقتصادي اجتماعي، هاي زمينه در مردان و زنان برابري
 زنـان  معرفـي  آموزشـي،  گونـاگون  سـطوح  درسـي  هاي  كتاب محتواي در اساسي بازنگري

 سـنتي  قـالبي  تصـورات  و ايستارها حذف و تغيير براي آموزش از استفاده و ايراني مند توان
  .كند مي كمك مردان و زنان ميان در تبعيض نبود به باور به ،مرد و زن هاي  نقش

سـازي زنـان   مند تـوان داشتن سـالمتي و   مياندست آمده در اين تحقيق ارتباط   هنتايج ب
ها در  هاي آن ناتواني. اهميت دارد گوناگونسالمت زنان از جهات . كند  ميييد أتروستايي را 
كـه   با توجـه بـه ايـن    .كيفيت زندگي آنان را كاهش دهدممكن است  گوناگونمقاطع سني 

نسـل   دربلكه  ،استثر ؤمشرايط هر مرحله از زندگي زنان نه تنها در مراحل بعدي زندگي 
اعضاي خانواده در دست زنـان   ةهمكه مديريت سالمت  جا نآاز  گذار است وتأثيربعد نيز 
  ايـن  در روستايي زنان سازيمند توان راستاي در تالش و ريزي  برنامه نوع ، بنابراين هراست
 چهزنان روستايي هر .سالم كودكاني و خانواده از مندي   بهره برايخواهد بود  تضميني زمينه

به دليـل وجـود    ،يابي به سالمت جسمي و رواني قرار داشته باشند در باالترين سطح دست
و خـدمات   ،هـا   دسترسي به اطالعات، مراقبـت به هم  شرايط فيزيكي و جسمي ضعيف باز

در  ،بنـابراين  .نيازمندنـد زندگي اسـت،   گوناگونهاي   كه متناسب با دوره ،درماني ـ بهداشتي
در  كـم هـاي   هزينـه اين راستا وجود مراكز بهداشتي و درماني در سطح روستاها با دريافت 

  .داردسزايي  هنقش بما ماري آ ةجامعافزايش سالمتي زنان 
سـازي  مند تـوان ها بـا    هاي اعتباري و استفاده از مزاياي اين صندوق  دسترسي به صندوق

بــه زنــان روســتايي دسترســي مــا  شــدة مطالعــهجامعــة در . اســت مــرتبطزنــان روســتايي 
هـا افـزايش يابـد و      نوآوري و كـارآفريني در آن  ةهاي اعتباري باعث شد كه روحي  صندوق

كسـب  كـه بتواننـد از آن درآمـدي    به راه اندازنـد  شغلي به كار بردند تا را تالش خود همة 
اجتماعي و اقتصـادي  هاي   ها در زمينه  همين امر شرايط الزم براي پويايي و تحرك آن .كنند
واگـذاري  ه هايي كه دولت در سطح روستاها انجام داد  ترين حمايت  از مهم. كند  فراهم ميرا 
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بافـان    هـاي دولـت بـراي واگـذاري وام بـه قـالي        شرط پيشاز جمله . استبافان   وام به قالي
زنان روستايي همين امر باعث شده كه . كند ميبرگزار  ي است كهروستايي، قبولي در آزمون

ايـن اقـدامات در    ، امامند شوند  را در اين زمينه افزايش دهند تا بتوانند از وام بهره شانمهارت
هـاي دولتـي بـه زنـان      سازمانكه  يخدماتسفانه أمت. است انجام شدهسطح بسيار محدودي 

كـافي   با توجه به جمعيت زياد اين زنان و نيازهاي خاصي كه دارنـد  اند ارائه كردهروستايي 
  .و در حد بسيار ناچيز است نيست
 فراهم مثبت دارند؛ تأثير زنان يمند توان در يطارتبا خدمات دفاتر كه اين به توجه با
 آموزش اينترنت، به تر راحت دسترسي براي اطالعاتي و ياتارتباط هاي  زيرساخت كردن
 ابـزار  ايـن  از استفاده براي الزم فرهنگي و علمي بسترسازي و رايانه از استفاده در افراد
  .است مؤثر

  :شود مينهادهاي پژوهشي به موارد زير اشاره  از منظر پيش
 ،هاي زنان روستايي باشد  كه مطابق با نيازها و خواسته ،ها  آموزش ةارائبراي چگونگي  .1

  ؛هايي در آينده صورت گيرد  يان، پژوهشيايجاد تغيير در فرهنگ و نگرش روستاچنين  همو 
بـا   تـر  بـيش خانوار  تعدادي زنان روستايي در روستاهاي با مند توانكه  توجه به اينبا  .2

 ةمنطقـ رسـد سـطح رفـاه و بافـت       به نظر مـي  ،روستاهاي كوچك و متوسط متفاوت است
ـ به همـين دليـل   . استديگر اثرگذار ثر ؤمروستايي از جمله عوامل  در  شـود  مـي نهـاد   شيپ

هاي مناسـبي    شاخص هاسنجش وضعيت رفاهي روستا برايتحقيقات بعدي در اين زمينه، 
ي زنان مند توان در ،به لحاظ رفاه نسبي ،وضعيت روستاها تأثير ،و از اين طريق شود طراحي
  ؛شودبررسي 

ـ    رسد نوع فرهنگ و آداب و رسوم مردم هر روستا و نگرش  به نظر مي .3 از ديگـر   انآن
ايـن   ةرابطهاي بعدي به منظور بررسي   ژوهششود در پ  نهاد مي پيش. استگذار تأثيرعوامل 

  .بررسي شودطراحي و هاي مناسبي   شاخصسازي مند توانمتغيرها با 
  
  منابع

 ثر درؤارزيابي آگاهي زنان روستايي شهرستان اصفهان از حقوق خويش، عوامـل مـ  « .)1384(ارجلو، صغري 
روسـتايي،   ةكارشناسي ارشـد توسـع   ةنام  پايان، »گيري  ها در تصميم  اين آگاهي در مشاركت آن تأثيرآن و 

  .كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان ةدانشكد
ميمه  ـ اشتغال زنان روستايي در دو شهرستان برخوار« .)1386(احمدي شاپورآبادي  حمدعليو م ميرمظفراميني، ا

  .13، ش 5، س مطالعات زنان، »ها  ن بر خوداتكايي اقتصادي آنآ و فالورجان استان اصفهان و ارزيابي تأثير
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، »هـاي درسـي    ها و كتاب  كيد بر رسانهأمندسازي زنان در ايران با ت بررسي توان« .)1380( ريدهيو، فگپور
رياست جمهوري، مركز امـور مشـاركت   : ، تهرانمندسازي زنان مجموعه مقاالت اولين همايش توان

 .جوانان
 ،»ولي مفهوم آن چيست؟ تواناسـازي در گفتـار و عمـل    ،ها  زماناي براي   كلمه«). 1380( روزندهجعفرزاده، ف
  .118 ش، 10 س ،پيام زن نشرية

 هـاي  فعاليـت  به نسبت روستايي زنان بررسي نگرش« .)1378(محمدي  غالمحسين و ايرج ملك نيا،  حسيني
 .220ش  ،جهاد مجلة ،»ترويجي آموزشي هاي  برنامه و روستا محيط غذايي، صنايع دامداري، كشاورزي،

 دومـين  ،»سازي زنان سرپرست خـانوار مند توانهاي   شاخص« .)1388(بريماني  و فرامرز لو، سهيال  خداوردي
  .تهران كل امور بانوان شهرداري ةادار: ، تهرانخانوار سرپرست زنان افزايي  توان و زنان مندي توانهمايش 

نقــش اعتبــارات خــرد در « .)1387(و مهــدي اديبــي  ،ســيامك زندرضــوي، علــي ربــاني رحمــاني، مــريم،
  .3 ، ش6 س ،مطالعات زنان، »بم رود موردي روستاي پشت ةمطالع: سازي زنانمند توان
 شهر دولتي هاي  دانشگاه دختر جويان دانش زنان، مندسازي توان بر شدن جهاني تأثير«). 1384( ناهيد رودافشان،
  .مدرس تربيت دانشگاه زنان، مطالعات ارشد كارشناسي نامة  پايان ،»1384- 1383 تحصيل به شاغل تهران
 روسـتايي،  زنـان  مندسـازي  تـوان  در خرد اعتبارات نقش«). 1384(مازار   و عباس عرب اهللا  حشمت سعدي،

مركـز  : تهـران  ،كشـاورزي  بانـك  فقرزدايي و روستايي خرد اعتبارات همايش ،»بانك كشاورزي تجربة
  .تحقيقات اقتصادي

  .دستان: ، ترجمة وحيد محمودي، تهرانتوسعه به مثابة آزادي). 1381( آمارتيا كومار ،سن
مـدي فقـط يـك جنبـه از فقـر زنـان       آفقر در« .)1384(و حسن ورمرزيار  ،وهابي طلب، ژاله، معصومه  شادي

  .17، ش 4، س رفاه اجتماعي ةنام فصل ،»سرپرست خانوار
سازي زنان روستايي شهرستان سيسـتان و بلوچسـتان و   مند توانهاي   بررسي راه« .)1387(البنين   شهرياري، ام

  .بلوچستانو كشاورزي، دانشگاه سيستان  ةكارشناسي ارشد، دانشكد ةنام  پايان ،»آن بر كارآفريني تأثير
بررسي مسائل  ةنام فصل، »خشونت خانگي و استراتژي زنان در مواجهه با آن« .)1389(صادقي فسايي، سهيال 

  .1 ، شي ايراناجتماع
 همـايش  مقـاالت  همجموعـ  ،»روسـتايي  ةتوسـع  در زنـان  سـازي مند توان« .)1381( گيتي صالحي اصفهاني،

  .روستايي تهران زنان امور دفتر كشاورزي جهاد وزارت ،2 ج، روستايي زنان خرد اعتبارات
سازي زنـان  مند تواندر  ICTارزيابي نقش « .)1388(خاكي و مرتضي نعمتي  فرجي سبكبار، حسنعلي، افشين

  . 22 ، ش7 جديد، س ة، دورمن جغرافياي ايرانانج پژوهشي ـ علمي نشرية ،»آباد روستايي روستاي قرن
كشـورهاي در حـال    ةبررسي علل ناديده گرفتن نقش زنان روستايي در فرايند توسـع « .)1378( زاده، آذر  قلي

  .27، ش اقتصاد كشاورزي و توسعه، »توسعه
 ةكننـده بازدارنـد    بررسي عوامل تسـهيل « .)1389(سروش مهر  هما و ،حسين شعبانعلي فمي كالنتري، خليل،

  .2، ش روستايي ةتوسع، »سازي اقتصادي زنان روستايي شهرستان اصفهانمند توان
براي مشاركت  سازي زنانمند توانپژوهش « .)1382(فرخي راستايي هرا يزدخواني و ز هجتب ،حمودكتابي، م

  .7ش ، 3س ، مركز مطالعات و پژوهش زنان ةنام فصل، »در توسعه
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ريزي با   افزايي زنان ايراني سرپرست خانوار در سطح برنامه  توان« .)1388(پور   محمودي، ناهيد و حميد بهمن
افزايي زنان سرپرست   سازي و توانمند توانمجموعه مقاالت دومين همايش ، »سوم توسعه ةكيد بر برنامأت

  .كل بانوان شهرداري تهران ة، ادارخانوار
  .1390نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن  .)1390(مركز آمار ايران 
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