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ABSTRACT
Women's empowerment based on the equality in all economic and social aspects is the
cornerstone of achieving development. The goal of this study was investigating the factors
affecting rural women's empowerment. The statistical population of this study was rural women
(15 to 64 years old) in Likak County in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province (N=1300). The
sample size (n=300) was determined using the Krejcie & Morgan's Table that selected through
random sampling. Data were collected through a researcher made questionnaire. The questionnaire
validity was approved by experts in agricultural extension and education. Cronbach’s alpha
reliability coefficients were approved by a pilot study (0.65–0.88). The results of structural
equation modeling analysis revealed that stereotype has a direct and negative effect on women's
empowerment. Self-esteem and motivation achievement had direct and positive effect on women's
empowerment.
Keywords: Empowerment, rural women, stereotypes, self-efficacy, self-esteem.
Extended Abstract
Introduction
Globally, women are the most affected by poverty. Although poverty affects men, women and
children, there appears to be a stronger link between women and poverty. Development helps in
sliding down inequality between men and women, whereas, women’s empowerment accelerates the
process of development. Gender equality and women’s empowerment is the third of eight MDGs. It
is an intrinsic rather than an instrumental goal, explicitly valued as an end in itself rather than as an
instrument for achieving other goals. Empowerment in the context of women’s development is a
way of defining, challenging and overcoming barriers in a woman’s life through which she
increases her ability to shape her life and environment. It is an active, multidimensional process
which should enable women to realize their full identity and power in all spheres of life.
Methodology
This research was designed and implemented to identify the factors affecting the empowerment
of rural women in Likak County in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province. The statistical
population of this study was rural women (N=1300) aged 15-64 years old in Likak County in
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. The sample size (n=300) was determined using the
Krejcie & Morgan's table that selected through random sampling. The questionnaire validity was
approved by experts in agricultural extension and education. Furthermore, Cronbach’s alpha
reliability coefficients, generally all scale indicated good-to-excellent reliability) 0.65–0.88) were
approved by a pilot study. Finally, the data were analyzed using SPSS (V20) and Amos (V20).
Correlation and structural equations were used in this study.
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Results
The results of Pearson correlation test revealed that there is a positive and significant
relationship between empowerment with self-efficacy and stereotypes while has a negative and
significant relationship with self-assessment and Achievement Motivation variables. The results of
SEM showed that the path coefficients indicated the strengths of relationships among variables.
Regarding the direct effects, the following observations could be made. Self-esteem had significant
positive effects on empowerment, stereotypes, and Achievement Motivation, had significant effects
on the empowerment. While, the effects of self-efficacy, and self-assessment were not significant
directly on empowerment.
Discussion
Correlation results show that women who have a better self-esteem are more capable. In other
words, the mental imagination of individuals has a positive effect on their empowerment.
Furthermore, who had more Achievement Motivation has more empowerment.
Conclusion
The purpose of this study is to identify the factors affecting the empowerment of rural women.
As the results show, self-esteem has directly and positively impacted empowerment of individuals.
High self-esteem creates a sense of self-esteem and adequacy in facing life's challenges. So, when
rural women have high self-esteem, they are able to evaluate correctly and real knowledge of
oneself, aware of their inner talents and limitations and they have the power to deal with the
difficulty and try to solve the problems. Also, the Achievement Motivation has directly and
positively impacted the empowerment of individuals. Since empowerment is a driving force for
women's activities, it contributes to the development of abilities. For example, when women face
hard tasks he thinks that all the resources that may be available to him are for success in his service
therefore, they have a high degree of willingness to succeed in the tasks assigned to him and lead to
progress in their ability.
The results also indicated that stereotypes directly and negatively impacted empowerment of
individuals. It can be said that negative beliefs are a destructive factor in individual abilities and
this can only be reduced by reducing false beliefs, especially gender discrimination, so that rural
women can achieve more in their identity status, in other words by reducing stereotypes or gender
stereotypes about gender, their abilities can be increased.
Keyword: Empowerment, rural women, stereotypes, self-efficacy, motivation achievement
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خدري و همکاران :تبيين عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندي زنان...

تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی
(مورد مطالعه :شهرستان لیکک)
2

کژال خدری ،1مسعود یزدان پناه ،*2معصومه فروزانی ،3مسعود برادران
 ،1دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،4 ،3 ،2دانشیاران ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -98/3./18 :تاریخ تصویب)98/10/4 :

چکیده

توانمندی زنان بر اساس برابری در همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی شالوده اصلی
دستیابی به توسعه محسوب میشود .هدف این مطالعه ،تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر
توانمندی زنان روستایی بود .جامعه هدف مطالعه ،زنان روستایی  15تا  64سالهی شهرستان
لیکک از توابع استان کهگلویه و بویراحمد با جمعیت حدودا  1300نفر بود که بر اساس
جدول مورگان ،نمونه مورد نظر به حجم  300نفر تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب گردید .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .روایی
صوری آن توسط چند تن از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن از طریق
ضریب آلفا کرونباخ مورد تایید قرار گرفت ( .)0/0-65/88نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی
معادالت ساختاری نشان داد ،متغیر استریوتایپ بهصورت مستقیم و منفی و متغیرهای عزت
نفس و انگیزهی پیشرفت بهصورت مستقیم و مثبت توانمندی زنان را تحت تاثیر قرار دادهاند.
واژههای کلیدی :توانمندی ،زنان روستایی ،استریوتایپ ،خودکارآمدی ،عزت نفس.
مقدمه
زنان روستايی نقش حياتی در رشد کشاورزي
( )Dutta, 2018و جايگاه ويژهاي در نيل به اهداف توسعه
در هر جامعهاي دارند ( ;Salehi Chegeni et al., 2018
 .)Baig et al., 2018آنان بهعنوان بخشی از سرمايههاي
انسانی هر جامعه ،با مشارکت خود میتوانند نقش تعيين
کنندهاي در جامعه روستايی و نهايتاً در اداره امور کشور
داشته باشند ( (Dutta, 2018 ;Kasomo, 2012و از اين-
رو ،از نظر مشارکت نيروي انسانی بهعنوان عاملی مؤثر در
امور مختلف اقتصادي ،اجتماعی و کشاورزي بهشمار می-
آيند ( .)Jackson, 2010بهطور مثال ،آنان با توليد ،عمل-
آوري و تامين موادغذايی نقش بسيار مهمی در حيات
انسانی ايفا مینمايند .زنان بهعنوان نيروي عمده براي
ايجاد تحول و منبعی بالقوه در جهت پيشبرد اقتصاد

روستا و افزايش هر چه بيشتر نرخ رشد توليدات مواد
غذايی در نظر گرفته میشوند .يکی از شاخصهاي
نوسازي اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی ،مشارکت زنان
روستايی و نحوه ايفاي نقش آنان در ساختارهاي
اقتصادي است ( .)Austrian, 2012در ايران حدود هشت
ميليون زن روستايی  10سال به باال در بخش کشاورزي
و منابعطبيعی فعاليت دارند .زنان در امور گوناگون
جوامع روستايی مشارکت دارند و در جريان توليد،
اقتصاد در سطوح ملی و خانواده نقش بسيار مهمی را
ايفا میکنند ،بهطوريکه میتوان از آنها بهعنوان کليد
دستيابی به امنيت غذايی نام برد ( (Mirtorabi et al.,
 .2010همچنين ،نقش و اهميت زنان در توسعه پايدار
روستايی ،نه تنها موجبات توجه برنامهريزان را به اين
قشر از جامعه روستايی فراهم کرده ،بلکه آن را ضروري
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ساخته است .از اينرو ،توجه بسياري بر توانمندسازي
زنان روستايی معطوف شده است (.)Khani et al., 2012
توجه به توانمندسازي زنان روستايی و عوامل موثر بر
آنها میتواند ضمن افزايش مشارکت آنها در امور
معيشتی باعث افزايش توانمندي و کمک به افزايش
درآمد خانواده آنان شود (.)Tarasi et al., 2019
توانمندي زنان فرايندي بهسوي برابري جنسيتی است
( .)Winther et al., 2018در واقع توانمندي بهعنوان يک
راهحل ،خواستار افزايش مشارکت زنان و خواستار قدرت
دادن به آنان ،نه بهمعناي برتري يک فرد بر فرد ديگر،
بلکه بهمعناي افزايش توان آنها براي اتکا به خود و
گسترش حق انتخاب در زندگی است .توانمندي خواهان
رفع نابرابري در جامعه ،تامين همه احتياجات اوليه زنان،
تقسيم کار در خانواده ميان زن و مرد ،امکان بهرهبرداري
هر فرد از توانايیهاي خود و رفع تبعيضهاي قانونی بين
زن و مرد است ) .(Majedi et al., 2015توانمندي زنان
به معناي افزايش شناخت ،قابليت اعتماد ،افزايش حق
انتخاب ،افزايش مهارت و افزايش قدرت کنترل به وسيله
خودشان است ( .)Paryab,2012در رويکرد توانمندي،
زنان میخواهند حق مستقلی براي انتخابهاي خود
داشته باشند ،خود را ساماندهی کرده و منابع را کنترل
کنند ( .)Ashburn & Warner, 2010همچنين ،روحيه
خودباوري ،اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري در آنان
تقويت شده تا بتوانند هنگام رويارويی با مشکالت ،گامی
در جهت رفع اين مشکالت و معضالت برداشته و همواره
به خود متکی باشند .بنابراين ،توانمندي زنان روستايی
به عنوان ايدهاي متداول و بهعنوان بخشی از زبان توسعه
مطرح میگردد که میتواند با بهبود عملکرد زنان ،بقاي
آنان را تثبيت کند ( .)Handy et al., 2004با اين حال
توانمندي زنان يک پديده اجتماعی است و پديدههاي
اجتماعی تک علتی نيستند ،در واقع ،توانمند شدن زنان
به عوامل درونی و بيرونی متعددي بستگی دارد .بهطور
مثال ،از ميان عوامل درونی ،وضعيت جسمانی ،وضعيت
روانی و وضعيت اقتصادي خانواده بر توانمندي فرد نقش
تعيين کنندهاي دارند .عالوه بر اين ،ساختارهاي
اجتماعی موجود در اين خصوص میتوانند به ميزان
زيادي تعيين کننده باشند (Kaldi & Salahshouri,
) .2012چنانکه تحقيقات نشان میدهد ،توانمندي زنان

وابسته به دامنهاي از عوامل میباشد که ابعاد روانی،
شناختی ،اقتصادي ،اجتماعی ( ;Batool et al, 2016
& Parveen, 2007; Tripathi, 2015; Ashburn
 ،)Warner, 2010حقوقی ( ;Osman & Tanner, 2017

 ،)Ashburn & Warner, 2010سياسی (
 )Rathod & Damodhar, 2016; 2007و فرهنگی
( )Rathod & Damodhar, 2016را شامل میشود.
اکثر مطالعات در زمينهي توانمندي زنان بر ابعاد
اقتصادي تمرکز دارند ( ;Osman & Tanner, 2017
 )Ashburn & Warner, 2010در صورتی که صاحب
نظران معتقدند بعد روان شناختی بيشترين اهميت را
دارد ( .)Osman & Tanner, 2017بررسی منابع علمی
در زمينهي توانمندي زنان روستايی حاکی از اين است
که توانمندي زنان بهطور عام و توانمندي روان شناختی
زنان بهطور خاص از چالشهاي کليدي اغلب جوامع
هستند ) .(Ghasemi et al., 2018به عالوه ،در ايران در
حوزه ابعاد روانی مطالعات زيادي صورت نگرفته است،
بنابراين ،مطالعه حاضر به بررسی ابعاد روانی موثر بر
توانمندي زنان روستايی شهرستان ليکک پرداخته است.
شهرستان ليکَک در استان کهگيلويه و بويراحمد ايران
واقع شده است .اين شهرستان به لحاظ موقعيت
جغرافيايی به شهرستان بهبهان در استان خوزستان
نزديکتر است ولی در نقشه استانی جزئی از استان
کهگيلويه و بويراحمد بهشمار میرود.
Parveen,

چارچوب مفهومی

پژوهشها و مطالعات صورت گرفته در حوزه
توانمندي ،از تنوع گستردهاي برخوردار است ،به ويژه
اين که رويکردهاي مختلفی در آن مورد مطالعه
قرارگرفتهاند و تنوع در ادبيات توانمندي موجب تقويت
محتواي آن شده است ( .)Littrell, 2007اگر چه
توانمندي در حال حاضر واژهاي آشنا است و در بسياري
از موارد استفاده شده است ،اما تعريف جامع آن بسيار
دشوار است ،زيرا توانمندي پديده نهفتهاي است که
آشکارا مشاهده نمیشود ( Basu, 2005; Mahmud et al,
 .)2012توانمندي بهمعناي قدرت بخشيدن است؛ بدين
معناست که به افراد کمک شود تا احساس اعتماد به
نفسشان را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی يا
درماندگیشان چيره شوند .توانمندي در فرد توانمند شور
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و شوق کار و فعاليت به وجود میآورد و باعث میشود
براي انجام وظايف بر اساس انگيزهي درونی عمل کنند
( & Malhatra, Schuler & Boender, 2005;Whetten
 )Cameron, 2002و همچنين ،موجب بهبود تصوير و
تصوري میشود که افراد از وضعيت خودشان دارند
( )2003( Rifkin .)Ugbomeh, 2001توانمندي را
فرآيندي میداند که به واسطهي آن افراد بر امور و
کارهايشان تسلط بيشتري میيابند و با کسب قدرت باال،
کنترل بر منابع ،اعتمادسازي ،ظرفيت سازي و مشارکت
فعال قادرند ،مسير زندگيشان را به درستی هدايت کنند.
بهعبارت ديگر ،توانمندي فرآيندي است که معرف
پيشرفت از يک موقعيت نابرابري جنسيتی به موقعيت
ديگر يعنی برابري جنسيتی میباشد ( Malhatra,
 .)Schuler & Boender, 2005بهطور کلی ،بر اساس
تعريف سازمان ملل متحد ،توانمندي زنان بر اساس
برابري در همه حوزههاي اقتصادي و اجتماعی شالوده
اصلی دستيابی به توسعه و صلح محسوب میشود
(.)Kenyon & Garcia, 2016
بررسی مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان می-
دهد ،عزت نفس يکی از عواملی روانی است که توانمندي
افراد را تحت تاثير قرار میدهد ( Telangana et al.,
 .)2012; Musick & Mare, 2006عزت نفس جزيی از
خودپنداره فرد است که شامل جنبههاي شناختی،
رفتاري و عاطفی میباشد و عبارت است از اين که فرد
چگونه درباره خودش فکر میکند و يا چگونه خودش را
ارزشيابی میکند ( .)Aydna & Volkan Sar, 2011افراد
با عزت نفس باال به توان تصميمگيري خود مطمئن بوده
و منتظر دستاوردهاي موفقيتآميز هستند (Griffin-
 .)Shirley & Nes, 2005در مطالعاتی که توسط استنک
( )1972انجام شده ارتباط متقابل بين عزت نفس و
تصور فرد از توانايی خود ،مورد تاييد قرار گرفته است.
بدين معنی که اگر ميزان عزت نفس کاهش يابد،
احساس ضعف و ناتوانی در فرد به وجود میآيد .برعکس،
با افزايش ميزان عزت نفس ،احساس ارزشمندي و
توانمندي در فرد رشد میکند و تغييرات مثبتی نظير
پيشرفت ،تالش براي کسب موفقيت ،اعتماد به نفس،
بلند همت بودن ،تمايل به داشتن سالمت بيشتر ،لذت
بردن از روابط با ديگران و پيش بينی مثبت به موفقيت-
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هاي بعدي در او منجر میشود
) .2006از اينرو ،عزت نفس يکی از ويژگیهاي
شخصيت فرد است که بر ارزشيابی و قضاوت مثبت يا
منفی نسبتاً پايدار فرد نسبت به خود داللت میکند.
خودکارآمدي نيز میتواند توانمندي افراد را تحت
تاثير قرار دهد .خودکارآمدي به معنی توانايی فرد براي
ايجاد يک اثر يا نتيجه مطلوب بوده و به صورت درک يا
قضاوت فرد در مورد توانايی انجام يک عمل خاص به
طور موفقيت آميز با کنترل عوامل پيرامون خود تعريف
میشود ( .)McClary, 2009خودکارآمدي تعمّق ،تمرکز،
مسئوليتپذيري ،خودآغازي ،توان خلق و حل مسئله،
خودکاوي و خودارزشيابی را بهبود بخشد ( Rezaei et
 .)al., 2018برخی از محققان ،بر اين باورند که اين
ويژگی ،مهمترين عنصر توانمندي است؛ زيرا داشتن
احساس خودکارآمدي تعيين میکند که آيا فرد براي
انجام دادن کاري دشوار ،خواهد کوشيد و پشتکار خواهد
داشت يا خير .در واقع خودکارآمدي مجموعهاي از
باورهاي کنترلی افراد است که خود به حضور عواملی که
ممکن است عملکرد رفتاري را تسهيل کنند يا مانع از آن
شود بر میگردد ( .(Wauters et al., 2010از اينرو،
سنجش خودکارآمدي و عزت نفس فرد میتواند ابزار
مطمئنی براي پيشبينی احتمال تکوين رفتار توانمندي
در اختيار قرار دهد ( ;Morton & Montgomery, 2013
(Ranjbarian et al.,

Musick & Mare, 2006; Dickerson & Taylor,

 .)2000از طرفی عزت نفس خود تحت تاثير
خودکارآمدي فرد میباشد .به اعتقاد بندورا کسانی که
عزت نفس بيشتري دارند و به موجب آن از احساس
خودکارآمدي بااليی برخوردارند ،بر موانع و مشکالت
موجود بهتر غلبه میکنند (.)Bandura, 1993
يکی ديگر از متغيرهايی که میتواند بر توانمندي
افراد مؤثر واقع شود استريوتايپ يا کليشههاي جنسيتی
میباشد .در واقع استريوتايپ میتواند نفوذ قدرتمندي
در شناخت و رفتار داشته باشند ( ;Gupta et al., 2008
 .)Yazdanpanah et al., 2019استريوتايپ عبارتست از
باورهايی در ذهن ،که احتمال دارد نادرست يا غيرواقعی
باشند .اين باورها گاهی بسياري از اعمال و رفتار افراد را
شکل میدهند و بر نوع تفکر فرد نسبت به خود تأثير
دارند .باورهاي غلط درونی شده در ناخودآگاه منشاء
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آسيبهاي اجتماعی فراوان خواهند بود
) .Noohi, 2013به بيان ديگر ،استريوتايپ عبارت است
از ويژگیهايی از صفات و رفتار فرد که بر اساس
جنسيت به خود فرد نسبت داده میشود .بهطور معمول
استريوتايپ ،باورهاي ذهنی در مورد جنسيت است و
انتظاراتی را در افراد بر اساس جنسيت آنها در گروهها،
مخصوصاً در محل کار ايجاد میکند .بهطور معمول زنان
استريوتايپ را به اين صورت دارند که خود را بايد تابع
جمعی مخصوصا مردان بدانند و ويژگیهايی مانند
دلسوزي ،احساساتی ،سخاوتمند ،و مفيد دارند اما مردان
داراي ويژگیهاي جنسيتی مانند قاطعانهتر ،جاهطلبی،
تهاجمی و اعتماد به نفس باال که میبايست نقش
رهبري داشته باشد ( .)Duehr & Bonor, 2006در
مطالعه  )2019( Yazdanpanah et al.اشاره شده است
که اين ديدگاه که کار بيرون براي مرد اسـت و مردهـا
بهتـر مـیتواننـد کـار بيرون را انجام دهند و در آن
موفقترند بر مشارکت زنان روستايی تأثير منفی گذاشـته
اسـت.
از جمله متغيرهاي ديگري که میتواند به عنوان
اصلی ترين سازه روانشناختی در وجود هر انسانی قرار
داشته باشد مفهوم خود ارزيابی است که میتواند بنيان
سالمت روانی و کاري هر فردي را تحت تاثير قرار دهد
( .)Judge & Bono, 2001باورها و قضاوتهاي فرد
نسبت به توانايیهاي خود در انجام مسئوليتها میتواند
احساس توانمند بودن را تحت تاثير قرار دهند .انسان
داراي نوعی نظام خودکنترلی جهت تنظيم رفتارهاي
خود میباشد ،بنابراين ،خودشناسی در کل و خودارزيابی
میتواند عملکرد او را تحت تاثير قرار دهد .از اينرو،
خودارزيابی يک تکنيک قوي براي بهبود توانمندي می-
باشد ( .)Judge & Bono, 2001همچنين ،خودکارآمدي
فرد نيز بر خودارزيابی او مؤثر است کسانی که
خودکارآمدي بااليی دارند ،هدفهاي چالش بر انگيزتر و
باالتري را بر میگزينند به خود بيشتر باور دارند .اين
& (Alyari

افراد راهبردهاي سودمندتري براي سازمان به کار می-
بندند و سرانجام کارکردشان در انجام کار بهتر است ولی
کسانی که خودکارآمدي پايينی دارند به آسانی در
برخورد با موانع يا شکستها دلسرد میشوند .در حقيقت
خودکارآمدي نقش ميانجیگر و تسهيل کننده در پيوند
ميان کنشهاي شناختی بازي میکند (.(Zouy al-
Hayat et al., 2017

انگيزه پيشرفت نيز از متغيرهايی است که میتواند
بر توانمندي افراد اثر گذار باشد ( Zhang & Bartol,
 .)2010منظور از انگيزه پيشرفت ميل يا اشتياق براي
کسب موفقيت و شرکت در فعاليتی نهايی است که
موفقيت در آنها به کوشش و توانايی شخص وابسته
است .افراد با انگيزه پيشرفت باال براي حل مشکالت و
رسيدن به موفقيت بسيار کوشا هستند ( .)Saif, 2011از
نظر مککلهلند افرادي که نياز به پيشرفت بااليی دارند
بر دست يافتن به اهداف پافشاري مینمايند و تمايل
دارند تا با اهداف چالشبرانگيزتري مواجه شوند و
مسؤوليت بيشتري بپذيرند ( .)Pourkarimi et al., 206از
اينرو ،انگيزه پيشرفت به مفهوم انگيزه غلبه بر موانع و
مبارزه با آن چه که به دشوار بودن شهرت دارد ،میباشد
( .)Saif, 2011بنابراين ،پرورش و تقويت انگيزه پيشرفت
سبب ايجاد انرژي و جهت دهی مناسب رفتار ،عاليق و
نيازهاي افراد در راستاي اهداف ارزشمند و معين می-
شود ( .)Biyabangard, 2005از طرف ديگر ،اعتقاد بر اين
است که باورهاي خودکارآمدي نقش مهمی در رشد
انگيزش درونی دارند .اين نيروي درونی زمانی رشد می-
يابد که تمايل به دستيابی به اين معيارها در فرد ايجاد
شود و در صورت کسب نتيجه ،فرد به خودسنجی مثبت
دست پيدا می کند .اين عالقهي درونی ،موجب تالش-
هاي فرد در بلندمدت و بدون حضور پاداشهاي محيطی
میشود ( .)Kadivar, 2003با توجه به مطالب ذکر شده
چارچوب مفهومی اين تحقيق در شکل  1ترسيم شده
است.
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عزت نفس
استريوتايپ

توانمندي

خودارزيابی

خودکارآمدي
انگيزه پيشرفت
نمودار  -1چارچوب مفهومی پژوهش

روش تحقیق
اين پژوهش بهمنظور شناسايی عوامل مؤثر بر
توانمندي زنان روستايی شهرستان ليکک در استان
کهگيلويه و بوير احمد طراحی و اجرا شد .روش تحقيق
از لحاظ هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري دادهها
توصيفی-پيمايشی است .جامعه آماري اين پژوهش زنان
روستايی 15 ،تا  64سال اين شهرستان با جمعيت
حدودا  1300نفر بود که بر اساس جدول مورگان نمونه
مورد نظر به حجم  300نفر انتخاب شد .روش نمونه-
گيري تصادفی ساده بود .براي جمع آوري دادهها از
پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد .در اين تحقيق
جهت بررسی روايی صوري پرسشنامهي محقق ساخت و
صحت و سقم گويههاي آن ،از نظرات و پيشنهادهاي
برخی از اعضاي هيئت علمی دانشگاه استفاده گرديد که
پس از اعمال اصالحات پيشنهادي آنها ،اطمينان
حاصل گرديد که گويهها و سؤاالت مطرح شده ،توانايی و
قابليت اندازهگيري محتوا و خصوصيات مورد نظر در
تحقيق حاضر را دارا هستند .به منظور تاييد پايايی
پرسشنامهي طراحی شده قبل از ورود به مرحلهي
جمعآوري اطالعات در مقياس وسيع ،از يک مطالعه
پيش آزمون با  30پرسشنامه که در بين زنان روستايی
خارج از نمونه اصلی مطالعه ،توزيع گرديد ،استفاده شد.
نتايج ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي مطالعه

پيش آزمون ،حاکی از قابل قبول بودن پايايی پرسشنامه
براي انجام تحقيق بوده است (جدول  .)1جهت سنجش
همه گويهها از طيف ليکرت پنج امتيازي از خيلی کم
( )1تا خيلی زياد ( )5استفاده شد .در نهايت ،دادههاي
بهدست آمده ،با استفاده از نرمافزار آماري
)SPSS(V20و ( Amos(V20مورد توصيف و تجزيه و
تحليل قرار گرفتند.
جدول  -1تعداد گويهها و ضريب آلفا کرونباخ
متغير
توانمندسازي
عزت نفس
خودکارآمدي

تعداد
گويه-
5
ها
6
10

ضريب
آلفا0
/72
0/65
0/88

متغير
خودارزيابی تعداد3
استريوتايپ گويه3ها
انگيزه ها 16

ضريب
آلفا0
/75
0/75
0/83

پيشرفت

یافتهها و بحث
آمار توصيفی نشان داد ،ميانگين سن پاسخگويان در
نمونه تحقيق 34/17سال و کمترين آنها 18سال و
بيشترين آنها داراي  60سال سن بودهاند .توزيع فراوانی
پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل نيز نشان داد ،ا257
نفر ( 85/7درصد) متاهل و  43نفر (14/3درصد) مجرد
بودند .همچنين ،توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس
شغل آنان نشان داد 262 ،نفر (87/3درصد) خانهدار و
 38نفر ( 12/7درصد) شاغل میباشند .شغل همسران
زنان متاهل بدين گونه بوده است؛  78نفر ( 30درصد)

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،2

334

کشاورز 101 ،نفر ( 39درصد) کارگر 44 ،نفر (17
درصد) کارمند و  34نفر ( 13درصد) .از  300نفر از زن
روستايی  138نفر ( 46درصد) خود داراي درآمد مستقل
بودند و  162نفر ( 54درصد) درآمد مستقل نداشتند.
 85نفر ( 28/3درصد) داراي تحصيالت ابتدايی 5 ،نفر
( 1/7درصد) راهنمايی 41 ،نفر ( 13/7درصد) دبيرستان،
 71نفر ( 23/7درصد) ديپلم 58 ،نفر ( 19/3درصد)
کارشناسی و  5نفر ( 1/7درصد) کارشناسی ارشد بوده-
اند .همچنين 35 ،نفر از پاسخگويان ( 11/7درصد) بی-
سواد بودهاند.
عوامل مؤثر بر توانمندي زنان روستايی

براي دستيابی به هدف اصلی اين مطالعه يعنی
شناسايی روابط علی ميان متغيرهاي تحقيق و تعيين
عوامل موثر و قدرت پيشبينی کنندگی مدل جهت
توضيح توانمندي زنان روستايی از روش مدلسازي
معادالت ساختاري با الگوريتم حداکثر بزرگنمايی
 Maximum Likelihoodبا استفاده از نرمافزار اموس
 AMOSبهره گرفته شد .با توجه به نتايج بهدست آمده
در مدل اندازهگيري تعدادي از گويهها به دليل داشتن
بار عاملی کمتر از  0/5از مدل اندازهگيري کنار گذاشته
شدند .همچنين ،نتايج مربوط به مقادير ميانگين
واريانس استخراج شده  AVEنشان داد که مقدار اين
شاخص براي تمامی مکنونهاي مورد مطالعه بيشتر از

RFI
0/66

AGFI
0/78

 0/4بود .افزون بر اين دو شاخص ،نتايج تحقيق حاکی از
آن بود که مقادير پايايی ترکيبی محاسبه شده براي
مکنونهاي اشاره شده در قالب مدل اندازهگيري ،بزرگتر
از  0/7بودند (جدول  .)2در مجموع ،با توجه به نتايج به-
دست آمده بر اساس معيارهاي سهگانه اشاره شده ،می-
توان بيان داشت که ابزار تحقيق از روايی همگراي
مناسبی برخوردار بود.
جدول  2شاخصهاي روايی همگرا

عزت نفس
استريوتايپ
خودارزيابی
خودکارآمدي
انگيزه پيشرفت
توانمندي

پايايی مرکب
Composite Reliability
0/798
0/769
0/716
0/8644
0/819
0/827

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مدل نشان میدهد
مدل مفهومی تحقيق از شاخصهاي برازش بودن رضايت
بخش و قابل قبولی برخوردار است (جدول  .)3همانگونه
که جدول  3نشان میدهد ،در اين پژوهش نسبت کاي
اسکوئر به درجه آزادي برابر  )Relative Chi-sq( 2/29و
تقريب ريشه ميانگين مربع خطا ( )RMSEAبرابر
 0/066بهدست آمد که براساس ( Hu & Bentler,
 )1999در محدوده قابل قبول قرار دارند.

جدول  – 3شاخصهاي برازش مدل مفهومی عوامل موثر بر توانمندسازي
Chi/df
RMSEA
CFI
NFI
GFI
2/29
0/066
0/81
0/71
0/81

نتايج تجزيه و تحليل مدل مفهومی نشان میدهد
که از ميان دو عامل استريوتايپ و خودکارآمدي ،عامل
خودکارآمدي ( )Beta=0.49 ،P<0.0001بهصورت مثبت
و معنیداري توانسته است خودارزيابی زنان را تحت تاثير
قرار دهد .خودکارآمدي به تنهايی قادر است  24درصد
( )R2=0.24از تغييرات خودارزيابی را تبيين کند .در
واقع اين يافته نشان میدهد که افزايش خودکارآمدي،
باورها و قضاوتهاي زنان را از توانايیهاي خود نسبت به
انجام مسئوليتها ارتقاء داده است .بهنظر
 )1997(Banduraخودکارآمدي عاملی مهم براي داشتن

Df
452

Chi
1038/38

عملکرد موفقيتآميز است .وي معتقد است
خودکارآمدي توان سازندهاي است که با آن مهارتهاي
شناختی ،عاطفی و رفتاري انسان براي تحقق اهداف
مختلف به گونهاي اثربخش سازماندهی میشود .بر اين
اساس هر اندازه که زنان احساس بهتري در مورد
توانايیهايشان نسبت به خود داشته باشند بهتر خواهند
توانست به واسطهي آن بر امور و کارهايشان تسلط
بيشتري پيدا کنند.
نتايج نشان داد ،خودکارآمدي توانسته است ،عزت
نفس ( )Beta= 0.37 ،P<0.0001و انگيزه پيشرفت
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( )Beta= 0.54 ،P<0.0001را به شکل مستقيم ،مثبت و
معنی داري تحت تاثير قرار دهد .در اين راستاMartin, ،
 (2002) & Brawleدر پژوهش خود دريافتند،
خودکارآمدي ميزان قابل توجهی از عزت نفس را تبيين
میکند .عزت نفس نوعی نگاه است که به زنان اين
فرصت را میدهد تا ديدگاه واقعی و مثبتی نسبت به
خود داشته باشند و سبب میشود زنان به توانايیهاي
خود اعتماد پيدا کرده و احساس کنترل بر زندگی خود
را داشته باشند .زنان با عزت نفس باال به خود اعتماد و
اطمينان الزم را دارند و در اين قضاوتها ،ابراز عقايدشان
مشهود است .از طرفی اين زنان میتوانند براي حل
مشکالت راه حل مناسبی بيابند .آنان نگرش مثبتی
نسبت به خود دارند ،احساس ارزش مینمايند و در
بحثها و فعاليتهاي گروهی بيشتر شرکت میجويند.
متغير خودکارآمدي به تنهايی توانسته است 29
درصد از تغييرات انگيزه پيشرفت را تحت تاثير قرار دهد.
 (2006) Karademasبيان میدارد با افزايش
خودکارآمدي يک فرد ،ميزان تالش و زمان براي صرف
کردن روي يک تکليف نيز افزايش میيابد ،در نتيجه به
عملکرد باالتري منجر میشود .لذا ،اگر زنان روستايی
باور داشته باشند که میتوانند نتايج مورد انتظار را
بدست بياورند و توانايیهاي الزم را کسب کنند انگيزه
پيشرفت آنان براي انجام کار افزايش خواهد يافت .زنان
سعی میکنند کارهايی را انجام دهند که دربارهي آن
احساس شايستگی و اعتماد به نفس دارند و از کارهايی
که نسبت به آنها بی اعتماد هستند اجتناب میکنند.
لذا ،نتيجهي مسلم باور به خودکارآمدي بيشتر در زنان،
سطح اطمينان باالتر از توانايیهاي خود ،اعتماد به نفس
و اراده قويتر خواهد بود.
همچنين ،بر اساس نتايج بهدست آمده متغير
استريوتايپ توانسته است عزتنفس زنان را (،P<0.001
 )Beta= -0.26بهصورت مستقيم و منفی تحت تاثير قرار
دهد .در واقع ،هر چقدر افراد بيشتر به کليشههاي
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جنسيتی اعتقاد داشته باشند و فعاليتهاي اجتماعی را
بيشتر مختص مردان بدانند عزت نفس پايينتري
خواهند داشت.
استريوتايپ ( )stereotypeو خودکارآمدي دو
متغير تاثير گذار بر عزت نفس بودهاند و در مجموع،
توانستهاند  21درصد از تغييرات آن را پيش بينی کنند.
به عالوه ،بر اساس يافتهها ،متغير استريوتايپ
( )Beta= -0.17 ،P<0.0001بهصورت مستقيم و منفی و
متغير عزتنفس ( )Beta= 0.54 ،P<0.0001و انگيزه
پيشرفت ( )Beta= 0.16 ،P<0.0001بهصورت مستقيم و
مثبت توانمندي افراد را تحت تاثير قرار دادهاند .چنانکه
از نتايج قابل استنباط میباشد ،استريوتايپ عالوه بر اثر
مستقيم ،از طريق عزت نفس ،اثر غيرمستقيمی بر
توانمندي داشته است.
همچنين ،با وجود اينکه خودکارآمدي تاثير
مستقيمی بر توانمندي نداشته است .اما از طريق هر دو
متغير عزت نفس و انگيزه پيشرفت توانسته است
توانمندي را متاثر سازد .همان طور که Sanchez et al
) (2007بيان کردند ،خودکارآمدي افراد ،سطح انگيزشی
آنها را از طريق کنترل ميزان کوشش و مدت زمان
پافشاري در مقابل موانع تعيين میکند .به هنگام مقابله
با دشواريها ،افرادي که به توانايیهاي خود شک دارند،
کوششهاي خود را کاهش میدهند و به سرعت به راه
حلهاي سطح پايين تن میدهند ،در مقابل افراد با
خودباوري قوي در مورد توانايیها براي غلبه بر چالش،
کوشش بيشتري را اعمال میکنند .هر چه خودکارآمدي
فردي باالتر باشد ،سريعتر از ترديدهاي حاصل از
شکستها بهبود میيابد؛ لذا ،زنان با خودباوري و اعتماد
به نفس باال ،در پذيرش و توزيع مسئوليتها ،چه در
خانواده و چه در جامعه به طور مؤثر شرکت میکنند .در
نهايت ،مدل پيشنهادي تحقيق 43 ،درصد از تغييرات
واريانس متغير توانمندي ( )R2=0.43را تبيين کرده
است.

336

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،2

شکل  -2نتايج مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توانمندسازي
نتيجه گيري و پيشنهادها

مطالعه حاضر جهت شناسايی عوامل روانشناختی
موثر بر توانمندي زنان روستايی ،از يک مدل مفهومی
بهره گرفته است .نتايج حاصل از مدل ساختاري نشان
میدهد که براساس شاخصهاي مختلف مدل تحقيق
داراي برازش مناسب بوده است .همچنين مدل
پيشنهادي توانسته است  43درصد از تغييرات توانمندي
زنان را پيشبينی کند.
بررسی يافتههاي تحقيق نشان داد ،عزت نفس به
صورت مستقيم و مثبت توانمندي افراد را تحت تاثير
قرار داده است .اين نتيجه با نتايج تحقيقات ( & Morton
;Montgomery, 2013 ; Musick & Mare, 2006
;)Dickerson & Taylor, 2000; Tripathi, 2015

مطابقت دارد .در واقع هرچه عزتنفس زنان روستايی
افزايش بيشتري يابد ،توانمندي آنان باالتر خواهد بود .از
آن جايی که توانمندي به منزلهي تحول درونی میباشد
که با ايجاد اعتماد به نفس آغاز میشود ،به سرعت به
احساس خود ارزشمندي فرد تبديل میشود و موجب
موفقيت شخصی وي میشود .لذا ،توانمندي فرآيند
قدرت بخشيدن به افراد است تا از اين طريق بر احساس

ناتوانی و درماندگی شان چيره شوند .عزتنفس باال باعث
احساس خودارزشمندي و کفايت در مقابله با چالشهاي
زندگی میشود و از اينرو ،میتواند منجر به افزايش توان
زنان براي مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعی و
سياسی میگردد .لذا ،وقتی زنان روستايی داراي عزت
نفس باال باشند ،قدرت رويارويی با دشواريها را داشته و
در رفع آنها تالش میکنند.
متغير خودکارآمدي تاثير مستقيمی بر توانمندي
نداشته است اما از طريق هر سه متغير عزت نفس،
خودارزيابی و انگيزه پيشرفت توانسته است توانمندي را
متاثر سازد .اين نتيجه با يافتههاي ( ;Zouy al-Hayat et
 )Kadivar, 2003; al., 2017; Bandura, 1993مطابقت
دارد .از آن جايیکه خودکارآمدي ظرفيت حل مسأله را

در زنان افزايش می دهد ()Hoffman & Schraw ,2009
و با عزت نفس باال ارتباط دارد ( Moores & Chang,
)2009؛ لذا زنان با باورهاي خودکارآمدي قوي بيشتر
احتمال دارد که عزت نفس بيشتري داشته باشند.
همچنين ،هر چه زنان خودکارآمدي باالتري داشته
باشند ،در خودارزيابیها امتياز بهتري به خود خواهند
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داد .خودارزيابیهاي بهتر به اين معنی است که زنان
خود را در انجام کارهايی غير از خانهداري ،توانا بدانند و
به اين مسئله اعتقاد داشته باشند که میتوانند به خوبی
مردان در فعاليتهاي خارج از خانه موفق باشند .بهعالوه
انگيزش پيشرفت به اين معناست که زنان براي انجام
فعاليتهاي جديد سعی در يادگيري داشته باشند ،از
انجام کارهاي جديد ترس و واهمه نداشته باشند و بلکه
از آنها استقبال کنند و يا به طور کلی ،از جايگاه خود
راضی نبوده و دائم ًا به دنبال پيشرفت در مسايل زندگی
و شغلی باشند .از اينرو ،افرادي که نسبت به توانايی
خود اعتقاد بيشتري داشته باشند و به عبارتی داراي
خودکارآمدي باالتري باشند ،انگيزه پيشرفت بيشتري
خواهند داشت.
همچنين ،انگيزه پيشرفت بهصورت مستقيم و مثبت
توانمندي افراد را تحت تاثير قرار داده است که اين
نتيجه با نتيجه مطالعه )Zhang & Bartol (2010
مطابقت دارد .انگيزه پيشرفت به فعاليت افراد منجر می-
شود .اين انگيزه در انجام تکاليف بر مسئوليت درگيري
براي حل مشکالت و تحمل خطرات نقش مهمی دارد؛
بنابراين انگيزه پيشرفت نيروي محرک براي فعاليتهاي
زنان میباشد به توسعه و نمود توانايیها بيشتر کمک
میکند ،ارتقاء روحيه توفيق طلبی و افزايش انگيزه در
زنان روستايی میتواند منجر به پيشرفت و ترقی در
توانمندسازي آنان شود .به نظر میرسد جايی که انگيزه-
هاي قوي وجود دارند ،میتوان مشارکت و توانمندي را
تضمين کرد.
همچنين ،نتايج نشان داد استريوتايپ به صورت
مس تقيم و منفی توانمندي افراد را تحت تاثير قرار داده
است که اين يافته با نتيجه تحقيق ;Gupta et al 2008
) )Yazdanpanah et al., 2019همخوانی دارد .در اينباره
میتوان اظهار داشت ،باورهاي منفی عامل مخرب
توانايیهاي فردي است و اين را میتوان از طريق کاهش
باورهاي غلط مخصوصاً تبعيض جنسيتی کاهش داد تا
زنان روستايی بيشتر به جايگاه هويتی خود دست يابند.
بهعبارتی ،با کاهش استريوتايپ يا کليشههاي جنسيتی
در مورد جنسيت میتوان توانايیهاي آنان را افزايش داد.
کليشههاي جنسيتی متاثر از هنجارها ،ارزشها ،باورها و
نگرشهاي اجتماعی است که ويژگیهاي زنان و مردان
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را در جامعه مشخص میکند .با توجه به ويژگیهاي
جوامع امروزي و با توجه به امکاناتی که براي هر فردي
از جامعه وجود دارد ،قرار دادن افراد در قالبهاي از
پيش ساخته شده ،مانعی براي رشد و تکامل و پيشرفت
فردي در نظر گرفته میشود لذا کليشههاي جنسيتی و
نگرش منفی به توانايیها و شايستگی هاي زنان میتواند
بهعنوان مانعی در جهت پيشرفت آنان باشد .همچنين
براساس مطالعه ) Yazdanpanah et al (2019کليشههاي
جنسيتی روي مشارکت زنان روستايی در فعاليتهاي
اقتصادي ،اجتماعی و سياسی اثرگذار بوده است .به هر-
حال ،بررسیها درباره مشـارکت زنـان در امـور روسـتا،
حاکی از آن است که وضعيت اجتماعی  -اقتصـادي و
فرهنگـی موجـود در جامعـه روسـتايی از مهمترين
عوامل حضور و مشارکت زنان روستايی بهشـمار مـی-
آيـد؛ و مطـابق فرهنـگ سـنتی روستا ،اجازه و موافقت
مردان براي انجام هرگونه فعاليت زنان ضروري است .در
واقع کليشههاي جنسيتی حاکم ،بهويژه در مردان در
مورد نقش مـادري و همسـري زنـان ،مشخصـاً در
محـيط روستايی از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر
فعاليتهاي مشارکتی زنان در عرصه عمومی است .اين
در حالی است که جنسيت زنان ،وجه کانونی هويت آنان
نيست ،بلکه رفتار ،کردار ،نگرش و شيوه تفکر زنان است
که در اعصار و برهههاي گوناگون هويت ساز است.
بنابراين ،بهتر است با زمينهسازيهاي فرهنگی و توسعه
اجتماعی و فرهنگی ،بر ارتباط و پيوندهاي متقابل بين
نقشهاي جنسيتی زنانه و مردانه تاکيد شود و هرگونه
تحليل و جداسازي اين نقشها کاهش يابد .با توجه به
اين که رسانههاي انبوهی راديو و تلويزيون نسبت به
ساير رسانهها از نفوذ باالتري در ميان مردم روستايی
برخوردار هستند و همچنين ،با توجه به اين که
رســانهها از مؤثرترين عناصر شکل دهندهي کليشههاي
جنسيتیاند ) .(Alyari & Noohi, 2013پيشنهاد می-
شود از رسانههاي راديو و تلويزيون به منظور کاهش
ديدگاه جنسيتی استفاده شود .به طور مثال نشان دادن
زنان موفق در شهرداري و دهياري و يا نشان دادن يک
زن موفق در پشت تراکتور يا يک زن با دامداري بزرگ
میتواند به کاهش سه ديدگاه کليشهاي غالب درباره
زنان شامل خانهداري ،مادري و همسري کمک کند.
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بهعالوه پيشنهاد میگردد ،مشاغل و کارکنان درون
روستاها فارغ از بحث جنسيت براساس عالقه و
توانمنديهاي افراد انتخاب شوند که نياز به فرهنگ-
سازيهاي طوالنی مدت دارد .بهطور مثال ،راهنماي
گردشگري شغلی است که زنان به علت برخورد با
گردشگران نامحرم اغلب به مردان واگذار میشود و يا با
آن از سوي روستاييان مخالفت میشود ،در حالی که
وجود راهنماي گردشگري زن که در عين حال آشنايی
کاملی با منطقه داشته باشد ،میتواند بسيار مفيد و موثر
باشد.
با توجه به تاثير عزت نفس بر توانمندي پيشنهاد
میشود با ترويج فرهنگ برابري و نشان دادن زنان موفق
در جامعه سبب افزايش اعتماد به نفس و در نتيجه
افزايش توانمندي آنان شد .براي اين منظور میتوان از
رسانههاي ملی و استانی که در برنامههاي خود بخش
بيشتري را به زنان موفق اختصاص میدهند استفاده
کرد .به عالوه آنچه در جهت افزايش عزت نفس بايد
مورد توجه قرار گيرد ،برخوردهاي مطلوب و مناسب و
مبتنی بر احترام به زنان است.
با توجه به تاثير انگيزه پيشرفت بر توانمندي
پيشنهاد میشود بهمنظور تشويق زنان به ايجاد تغييرات
داوطلبانهي مثبت در خود به راه اندازي مراکز مشاورهي
زنان در نواحی روستايی پرداخته شود و با شناساندن
استعداد و توانايیها ،ارتقاء سطح مهارت ،تشويق به
مشارکت فعال زنان در انجمنها و تعاونیها و همچنين

تقويت کار گروهی فرصتهاي الزم براي توانمندي آنان
را فراهم کرد .به طور مثال ،انجمنهاي فعال زنان
روستايی از طريق فعاليتهاي انگيزشی در جهت محقق
ساختن حقوق و ايجاد خودباوري در زنان میتواند به
توانمندسازي زنان کمک کند .همچنين افزايش خدمات،
اعتبارات و قابليتهاي صندوقهاي خرد زنان روستايی
میتواند به منظور افزايش انگيزه پيشرفت موثر باشد.
ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال زنان روستايی،
خود اشتغالی و توانمندسازي اقتصادي آنان با استفاده از
تسهيالت بانکی میتواند در فراهم نمودن شرايط الزم
جهت توانمندي زنان موثر باشد.
همچنين دورههاي آموزشی و علمی کاربردي براي
تقويت مهارتهاي زنان نقش مهمی در انگيزه پيشرفت
آنان دارد.
به عالوه انجمنهاي فعال زنان و هرگونه مرکزي که
دغدغه اصلی آن توانمندي زنان روستايی باشد میتواند
با ايجاد طرحها و برنامههاي توسعه روستايی مبتنی بر
نيازها و اولويتهاي زنان روستايی به افزايش عزت نفس
و انگيزه پيشرفت زنان کمک کند.
پيشنهاد میشود ،تقويت برنامههاي بيمه در جهت
تحت پوشش قرار دادن زنان روستايی در جهت افزايش
امنيت اقتصادي و سالمت زنان صورت گيرد.
توصيه میشود ،برنامههاي خريد تضمينی و بدون
واسطه توليدات زنان روستايی توسط دولت و يا سازمان-
ها به منظور توانمندسازي زنان گسترش يابند.
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