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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, 2- 

Participation in social and educational activities, 3- Economic and 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. 
 

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 Micro-

Credit 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 SPSS22) 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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 کننده توانمندی اقتصادی زنان روستاییهای تسهیلمولفه لیتحل
 های اعتبارات خرد زنان روستایی استان سمنان()مورد مطالعه اعضای صندوق

 
 2السادات میرترابی، مهدیه*1قدس فریمانیشهرام م

 ، تهران، ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان ؤماستادیار ، 1
 رانیا تهران، دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد ،یکشاورز آموزش و جیترو یدکتر آموختهدانش ،2

 (2/6/99تاریخ تصویب:  -22/5/98)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

  
 زنان یاقتصاد یدتوانمن کنندهلیتسه یهامولفه لیتحل و ییشناسا پژوهش نیا ازهدف 

 یهاصندوق عضو ییروستا زنان شامل پژوهش آماری. جامعه بود سمنان استان در ییروستا
 فرمول به توجه با آنان از نفر 112 که( N=1646) بودند سمنان استان در خرد اعتبارات
 یآورجمع یبرا و بوده یشیمایپ نوع از قیتحق نیا. شدند انتخاب نمونه عنوان به کوکران

 یآلفا محاسبه با پرسشنامه ییایپا. شد استفاده ساختهمحقق پرسشنامه ابزار از العاتاط
. گرفت قرار دییتا مورد متخصصان پنل توسط پرسشنامه ییروا و( 939/0 با برابر) کرونباخ

 و زهیانگ" ،"کارها انجام در خود ییتوانا به اعتماد" داد نشان یبندرتبه از حاصل جینتا
 "ییروستا زنان خرد اعتبارات صندوق در تیعضو" و "خودم توسط درآمد کسب به لیتما
 ییروستا زنان یاقتصاد یتوانمند کنندهلیتسه یهامولفه نیمهمتر سوم تا اول یهارتبه در

 یتوانمند یهاکنندهلیتسه نیترمهم اکتشافی، یعامل لیتحل جینتا طبق ن،یهمچن. داشتند قرار
 در مشارکت ،ییروستا جامعه یفرهنگ بستر: عامل شش در ییزنان روستا یاقتصاد

 یهاهیسرما و ییدارا ،یاقتصاد و یوادگخان یهامشارکت ،یآموزش و یاجتماع یهاتیفعال
 در عوامل نیا. شدند خالصه یمال یطلباستقالل هیروح و خانواده تیحما نامشهود، و مشهود
 .مودندن نییتب را هاهیگو کل انسیوار از درصد 76/65 مجموع

 

 ،یاقتصاد مشارکتصندوق اعتبارات خرد،  ،یتوانمند ،ییروستا زنان: ی کلیدیهاواژه

 سمنان استان

  

 مقدمه

 اهداف از یانسان منابع از حيصح و کامل يبرداربهره

 مختلف کشورهاي در روستايی زنان. است توسعه یاصل

 در مشارکت براي توسعه حال در کشورهاي ويژه به

مواجه موانع از ايگسترده طيف با قتصاديا هايفعاليت

 اقتصادي مشارکت ميزان کاهش به موضوع اين که اند

. (Rezaei & Vedadi, 2014) است شده منجر زنان

 یاجتماع و ياقتصاد توسعه در زنان ياقتصاد مشارکت

 به هاآن گذاشتن کنار و دارد ياکنندهنييتع نقش

 جامعه يديتول امکانات همه از يريگبهره عدم يمعنا

 يايدن در ،یعبارت به(. Mila Elmi et al., 2015) است

 ريذخا از استفاده بدون توسعه اهداف به لين یکنون

 رممکنيغ يامر زنان یعني ،جامعه تيجمع از یمين

 يتوانمندساز(. Mirakzadeh et al., 2010) بود خواهد

 شودیم محسوب داريپا توسعه در مهم يهامولفه از زنان

(Ahmed, 2016 .)عنوان به زنان ،يیروستا ینواح در 
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 در حائز اهميتی نقش يیروستا تيجمع از یمين

 به دنيرس يبرا رو نيا از .دارند ياقتصاد يهاتيفعال

 يشتريب توجه هاآن به است الزم يیروستا داريپا توسعه

 احساس ازين نيا ،لذا(. Mirakzadeh et al., 2010) شود

 يها نهيزم در يیروستا زنان تسيبایم که شودیم

 خود نقش بتوانند قيطر نيا از تا شوند توانمند یمختلف

 Ataei; Zamani 2012) کنند انينما شتريب جامعه در را

Miandashti,   .)نيشهرنش زن به نسبت يیروستا زن 

 يو یدسترس است، مواجه يشتريب تيمحروم با عمدتا  

 و است شده بسرکو و رگراتريتقد محدودتر، آموزش به

. دارد ارياخت در طيشرا رييتغ جهت يکمتر يهامهارت

. است کم هافرصت و هايیدارا اطالعات، به او یدسترس

 یناتوان معرض در ناخواسته يیروستا زنان ،بنابراين

 قرار یطيمحستيز و یروح ،ياقتصاد و یاجتماع

   (Ahmed, 2016). رنديگیم

 که نمود یتلق یپوياي فرآيند توانیم را يتوانمندساز

 را هاآن که را یساختارهاي کنندیم یسع زنان آن یط

 Salehi) سازند دگرگون دارد،یم نگه هيحاش در

Chegeni  et al., 2018  .)به عام مفهوم در يتوانمندساز 

 در مردم از یبخش اي افراد از یگروه توسعه یمعن

 است اشتغال و هيتغذ بهداشت، آموزش، يهانهيزم

(Kooshki et al.,2012 .)کي عنوان به يتوانمندساز 

 به یبخش بهبود در را افراد تيقابل باال، به نييپا نديفرا

 فقر، کاهش موجب و کندیم تيتقو خود یزندگ طيشرا

 شودیم عدالت و ياقتصاد توسعه ،ینيکارآفر جاديا

Steiner & Farmer, 2017) .)اساس، نيا بر 

 یاصل رگذارانيتاث عنوان به يیروستا زنان يتوانمندساز

 است، ريناپذاجتناب یضرورت جامعه، يسازفرهنگ بر

 درآمد، شيافزا ،یزندگ تيفيک بردن باال باعث که چرا

 و یاجتماع تحرکات شدن شتريب نفس،عزت شيافزا

 Sepahvend et شودیم توسعه نديفرا به یابيدست يتسر

al., 2015) .) 

 به زنان يندسازتوانم بحث در متحد ملل سازمان

 و منابع به یدسترس ،يريگميتصم حق چون یعوامل

 راتييتغ بر گذاشتن ريتاث يبرا يیتوانا و برابر يهافرصت

 ديتاک یالمللنيب و یمل سطح در ياقتصاد ،یاجتماع

 هينظر(. (Najafi Kani et al., 2015 کندیم

 و يبرابر رفاه، يهاهينظر از یبيترک يتوانمندساز

 توانمند مختلف يهانهيزم در ديبا زنان و است يیفقرزدا

 جامعه در را خود نقش قادر باشند قيطر نيا از تا شوند

 يهامدل از یکي(. (Jakson, 2010 کنند انينما شتريب

 Longwe مدل زنان، يتوانمندساز نهيزم در مطرح نسبتا

 زنان يتوانمندساز يبرا دارد دهيعق يو. است( 1991)

 منابع، به یدسترس ،ینسب رفاه جاديا مرحله پنج ديبا

 ,Longwe کنند یط را کنترل و مشارکت ،یآگاه

1991).) 

 سه شامل يتوانمندسازKabeer (2003 ) دهيعق به

 منابع ،عنصر نينخست ؛است مشترک مفهوم اي عنصر

 عوامل از و باشدیم اشتغال و آموزش شامل که است

 نيدوم. رودیم شمار به يتوانمندساز کنندهليتسه

 عنوان به ديبا را زنان یعني ،است تيعامل عنصر،

 نيتدو در ژهيو به ر،ييتغ نديفرا در یاصل گرانيباز

 یماتيتصم و منابع بر کنترل و یزندگ مهم يهاانتخاب

. شوند گرفته نظر در دارد، آنها یزندگ در یمهم ريتاث که

 نديفرا اثر در که دستاوردهاست عنصر، نيسوم

 (. Katabi, et al., 2003) شوندیم جاديا يتوانمندساز

 يتوانمند مانند یمختلف ابعاد در زنان يتوانمندساز

 .شودیم مطرح ياقتصاد و یاسيس ،یاجتماع

 کمک زنان به يماد شرفتيپ و ياقتصاد يتوانمندساز

 و دهيبخش بهبود جامعه در را خود تيوضع تا کندیم

 يمندسازتوان .ندينما تيتقو را خود ياقتصاد تيموقع

 ياقتصاد يهافرصت و منابع به زنان یدسترس ،ياقتصاد

 و اموال ،یمال منابع و اعتبارات خدمات، شغل، مانند

 خود که دهدیم شيافزا را اطالعات و هامهارت ها،يیدارا

 اندازپس و درآمد يارتقا و ینيکارآفر ،یخوداشتغال باعث

 خالتمدا بيشتر(. (Bhuimali & Poddar, 2005 شودیم

 تمرکز ياقتصاد ابعاد بر زنان يتوانمندساز نهيزم در

 به خودکار طور به معموال  ياقتصاد بهبود رايز دارند،

 ,.Bayissa, et al شودیم یمنته گريد ابعاد در بهبود

 را ريز موارد زنان ياقتصاد يتوانمند(. (2017

 :رديگیدربرم

 شناخت ،يفرد يهافرصت دانش،: یدرون قدرت -1

 جاديا منظور به نفس به اعتماد و یابيارز خود حق،

 دانش کسب يیتوانا شامل) خود یزندگ در راتييتغ

 (کار و کسب شروع اي کار يبرا
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 در ياقتصاد يريگميتصم: یتيجنس قدرت -2

 در تنها نه مشارکت و یمحل اقتصاد و جامعه خانواده،

 شناخته زنان کار عنوان به یسنت طور به که یموضوعات

 معموال  مردان که یمسائل و موضوعات در بلکه ،ودشیم

 .هستند غالب آن در

 رب تيريمد و کنترل ،یدسترس: مافوق درتق -3

 به یدسترس شامل دانش و يماد ،یمال يهايیدارا

 .درآمد منابع ريسا با مرتبط يهاتيفعال و اشتغال

 يبرا فرصت از استفاده: جهت در درتق -4

 و ياقتصاد يهاتيعالف گسترش و خود یسازمانده

 (. (Hunt & Samman, 2016 یحقوق

 از یکي عنوان به خرد اعتبارات به ملل سازمان

 حال در يکشورها در فقر یکنشهير يابزارها نيموثرتر

 خرد، اعتبارات(. (Salwa et al, 2013 دارد اکيدت توسعه

 منابع دادن قرار قيطر از و ياقتصاد لحاظ به را زنان

 استقالل .سازدیم توانمند هاآن ارياخت در هيسرما و یمال

 در هاآن یزنچانه توان شيافزا به زنان، یمال

 منزلت شيافزا و شودیم منجر اجتماع و شانيهاخانواده

 ,Kulkarni دارد یپ در را هاآن نفس به اعتماد و

 يهااستيس و خرد اعتبارات اهداف از یکي(. (2011

 و فقر کاهش یجهان بانک دگاهيد از خرد ياعتبار

 جاديا و زنان ژهيو به محروم يهاگروه يتوانمندساز

 Nazar) است یخوداشتغال قيطر از اشتغال يهافرصت

& Adeli, 2012) . 

 به توجه با زنان يتوانمندساز با مرتبط مباحث

 مختلف جوامع در آن با مرتبط یاجتماع مسائل يريفراگ

. است بوده يمتعدد قاتيتحق موضوع رياخ يهادهه در

 یبررس به که یمطالعات از برخی به ادامه در

 موثر يهامولفه و يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمندساز

 (.1جدول) شودمی اشاره اند،پرداخته آن بر

 
 قيتحق يهانگاشته نهيشيپ بر يمرور -1 جدول

 افتهي عنوان سال/سندهينو

Sell & Minot 
(2018) 

 يمندتوان دهنده حيتوض عوامل
 کوچک يکشاورز در زنان

 اوگاند اسيمق

 ولمحص از بازار سهم و جاده به یکينزد الت،يتحص سن، با زنان يتوانمند نيب
 ملهج از یمحل-یاجتماع و یخانوادگ ،يفرد يهایژگيو. داشت وجود رابطه يديتول

 .بود يکشاورز مسائل در يیروستا زنان يتوانمند بر رگذاريتاث عوامل

Oladokun et 
al.(2018) 

 تيمالک و يیدارا سطح یبررس
 شمال يیروستا مناطق در زنان
 هيجرين یشرق جنوب و یشرق

 سرپرست بودن زن ،يکشاورز به اشتغال هيجرين یشرق جنوب و یشرق شمال در
 که یحال در. است داشته را زنان يیدارا تيمالک بر یمنف ريتاث  بودن متاهل و خانوار،
 تيالکم بر التيتحص سطح و خانواده اندازه ،یتيريمد و یخدمات مشاغل در اشتغال

 .است داشته يداریمعن و مثبت ريتاث زنان يیدارا

 (2017) Kumar 
 یمال خرد اعتبارات نقش یبررس
 مناطق در زنان يتوانمندساز در

 هند پاتنا يیروستا

 به اداعتم و شجاعت خرد یمال اعتبارات که بودند دهيعق نيبرا انيپاسخگو بيشتر
 را تسيز طيمح به نسبت آنها یآگاه و آنها یارزش خود و هامهارت زنان؛ نفس
 زانيم یمال خرد يهابرنامه در شرکت از پس زنان درصد 92. است داده شيافزا

 .است افتهي بهبود هاآن درآمد و کاهش فقرشان

Lecoutere 
(2017) 

 یتعاون در تيعضو اثر یبررس
 در زنان يتوانمند بر يکشاورز

 اوگاندا

 رشيذپ و دانش ،ياقتصاد رفاه بر يیقو و مثبت ريتاث يکشاورز یتعاون در تيعضو
 جامعه و گروه خانواده، در زنان يريگميتصم قدرت زنان، توسط یزراع يهاوهيش

 .است هنکرد يرييتغ مزرعه و خانواده داخل در کار ميتقس حال نيا با. است داشته

Bushra & 
Wajiha (2015) 

-ياقتصاد يهامولفه یسبرر
 در زنان يتوانمندساز یاجتماع

 پاکستان

 و نزنا يبرا دسترس در ياقتصاد يهافرصت ،ياقتصاد مشارکت ،یآموزش يمحتوا
 با ،نيهمچن. کندمی فايا هاآن يتوانمندساز در يداریمعن نقش یبانک حساب داشتن
 اتموضوع در ادهخانو و خود مورد در زنان يريگميتصم الت،يتحص سطح شيافزا

 .است شتهندا ريتاث ازدواج مورد در آنها يريگميتصم بر اما ،شده شتريب ياقتصاد

Selvaraj & 
Suganya (2015) 

 زنان يتوانمندساز یبررس
 :يسازتيظرف قيطر از يیروستا

 يهابرنامه يمورد مطالعه
 هند 1نادوليتام در خرد ياعتبار

 يصاداقت لحاظ از انيپاسخگو درصد 77/68 دخر اعتبارات مرکز به وستنيپ از قبل
 بعد از رصدد 4 تنها و داشتند قرار يتوانمند يراستا در درصد 33/27 نبودند، توانمند
 درصد 34/63 خرد اعتبارات مرکز به وستنيپ از بعد اما بودند، توانمند ياقتصاد
 درصد 23/15  و بوده ياقتصاد يتوانمند يراستا در درصد 33/21 ،ياقتصاد توانمند
 يداریمعن و مثبت ارتباط ،نيهمچن .نبودند توانمند ياقتصاد لحاظ از انيپاسخگو

 .اشتد وجود انيپاسخگو ياقتصاد يتوانمندساز سطح و خانواده ماهانه درآمد نيب
Mahmud et al. 

2012)) 
 رابطه اما ،داشت زنان توسط منابع کنترل با يداریمعن و مثبت رابطه خانوار ثروت در زنان يتوانمند يريگاندازه

                                                                                                                                                                                
1 . Tamilnadu 
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 قيتحق يهانگاشته نهيشيپ بر يمرور -1 جدول
 افتهي عنوان سال/سندهينو

 داشت آنها يريگميتصم نمره با یمنف بنگالدش يروستاها

Amini, & Taher 
(2017) 

 در يیروستا زنان يريپذنقش
 عوامل و ياقتصاد يهاتيفعال
 مکانيس بخش در آن بر موثر

 جهرم

 زنان ياقتصاد يهاتيفعال انجام در رگذاريتاث عوامل از يدرآمد و یطيمح عوامل
 يرگذاريتاث نقش( سواد سطح و تاهل تيوضع سن،) يفرد يهایژگيو. بود يیروستا
 ياقتصاد-یاجتماع يهایژگيو. داشت مکانيس بخش يیروستا زنان يريپذنقش در

 .بود رگذاريتاث آن انجام در داشتن نقش و تيفعال نوع در زين خانوار

Navabakhsh  et 
al. (2014) 

 ينمندتوا بر موثر عوامل یابيارز
 زنان: يمورد مطالعه) ياقتصاد
 (تهران شهر ريپذبيآس

 ،ياريهم ،یاجتماع هيسرما ،يیگراخانواده هم، کنار در شاونديخو چند یزندگ
 بر موثر عوامل از اشتغال و آموزش کنار در گريکدي از تيحما و یاجتماع یهمبستگ

 . بودند زنان ياقتصاد يتوانمند رشد

Mohammad & 
Lashgarara, 

(2013) 

 ینيکارآفر آموزش نقش یبررس
 نيکارآفر زنان يتوانمندساز در

 .الميا استان يیروستا

 ت،يموفق به ازين ،یدرون کنترل کانون ،يريپذسکير) ینيکارآفر يهاتيقابل نيب
 و مثبت رابطه يیروستا نيکارآفر زنان يتوانمندساز و( یطلبچالش ،يیعملگرا

 . داشت وجود يداریمعن

Barimani, et al. 
(2012) 

 در خرد اعتبارات نقش
 يیروستا زنان يتوانمندساز

 (سلماس لکستان، دهستان)

 لحاظ از يیروستا زنان. است بوده موثر يیروستا زنان يتوانمندساز در خرد اعتبارات 
 قرار يبهتر تيوضع در( نفس به اعتماد) یروان نظر از و شده توانمندتر ياقتصاد

 داشتند

Kooshki et al. 
2012)) 

 مشارکت بهبود بر موثر عوامل
 ياعتبار يهاصندوق در زنان

 کرمانشاه در خرد

 حس جاديا و اعضا يبرا مستمر و الزم يهاآموزش زنان، مشارکت با همراه يزيربرنامه
 زنان مشارکت بر موثر عوامل نيمهمتر يیروستا زنان نفس به اعتماد شيافزا و تعلق
 و یروانشناخت-یاجتماع ،یتيريمد-یآموزش عامل سه. دندبو ياعتبار يهاصندوق در

 زنان مشارکت بر موثر يهاسازه کل انسيوار از درصد 29/71 ،یتيحما-ياقتصاد
 .کردندیم نييتب را يیروستا خرد اعتبارات يهاصندوق در يیروستا

Kalantari et al. 
(2010) 

 بازدارنده و کنندهليتسه عوامل
 زنان ياقتصاد يتوانمندساز

  همدان شهرستان يیروستا

 عامل سه زنان ياقتصاد يتوانمندساز ليتسه بر رگذاريتاث يهامولفه نيترمهم
 .آمد دسته ب( یاجتماع یآگاه و یخانوادگ انسجام ،ياقتصاد مشارکت)

Soroosh   Mehr, 
(2009) 

 يتوانمند يهاشاخص یابيارز
 همدان در زنان ياقتصاد

 یفرهنگ-یاجتماع يیتوانا و نفس به اعتماد حرکت، يآزاد ،یاجتماع مشارکت 
 .بودند زنان ياقتصاد يتوانمند بر رگذاريتاث يهامولفه نيترمهم

 

 بر یمبتن ياتوسعه دار،يپا توسعه که يیجاآن از

 و یشناختستيز ،یشناختجامعه ،یفرهنگ يهایژگيو

 يبستر در ديبا زين زنان يتوانمند است، یشناختبوم

 و شود فيتعر جامعه هر تيظرف و طيشرا با بمتناس

 سطح در که يیهااستيس و هايزيربرنامه. ابدي ارتقا

 هاآن يتوانمندساز و زنان يارتقا و رشد يبرا یجهان

 و حرکت یکل يیسو و سمت تواندیم شود،یم مطرح

 & Rahnavard) کند نييتع را جامعه هر زنان تحول

Hossieni, 2008 .)کردن یبوم جهت است الزم ن،يبنابرا 

 مورد خود طيشرا به توجه با استان هر دگاهيد نيا

 انجام سمنان استان در حاضر پژوهش. رديگ قرار مطالعه

 پهناور استان هفتمن عنوان به استان نيا. است شده

 بر بالغ یتيجمع 1395 سال يسرشمار طبق کشور،

 زا یمين حدود تعداد نيا از که است داشته نفر 702360

. دادندیم ليتشک زنان را نفر 345704 معادل هاآن

 141858 استان نيا جامعه روستايی تيجمع ،نيهمچن

 را هاآن از نفر 67706 يیروستا زنان که است بوده نفر

 زنان تيجمع کل از درصد 20 حدود و دادندیم ليتشک

 ,Statistical Center of Iran) شوندیم شامل را استان

 افزوده ارزش سهم نظر از استان نيا ،حال نيا با. (2016

 پنجم رتبه در 1393 سال در ياقتصاد يهاتيفعال

 تيجمع ياقتصاد مشارکت نرخ و است گرفته قرار کشور

 در و بوده درصد 30/38 استان نيا شتريب و سال 10

 Statistical) است گرفته قرار کشور چهاردهم رتبه

Center of Iran, 2015). در یمهم نقش زنان چند هر 

 یزندگ تيفيک بهبود و يکشاورز ،يیروستا توسعه

 در حال نيا با دارند، يیروستا مناطق در خانواده

 منابع و اعتبارات ،یشغل يهافرصت به برابر یدسترس

 به نسبت آموزش و ياهيسرما و یفن يهاکمک ،یمال

 Roshan nia et) دارند قرار يترفيضع گاهيجا در مردان

al., 2015 .)منابع توسعه تداوم يبرا است الزم ن،يبنابرا 

 بر موثر عوامل استان نيا در ياقتصاد توسعه و یانسان

 از یمين عنوان به يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند

 قرار ليتحل و یبررس مورد استان يیروستا تيجمع

 ليتسه زمينه در ايمطالعه تاکنون که آنجايی از. رديبگ

 استان در يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند يهاکننده
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 یتيجمع سهم به توجه با و است نگرفته صورت سمنان

 پژوهش استان، تيجمع کل به نسبت يیروستا زنان

 دنبال را ريز اهداف نظري، ادبيات بررسی با حاضر

 :کندیم

 يتوانمندساز کنندهليتسه عوامل يیشناسا. 1

  يیروستا زنان ياقتصاد

 کنندهليتسه عوامل يبندتياولو و بنديدسته. 2

  يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمندساز

 

    قیتحق روش

 قيو از طر يپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

 ظلحا از مطالعه نيا .شد ليو تحل حيتشر یکمّ ميپاردا

 و توصيفی تحقيقات نوع از اطالعات آوريجمع نحوة

 نناز شامل پژوهش آماري جامعه. باشدمی غيرآزمايشی

 استان در خرد ياعتبار يهاصندوق عضو يیروستا

 دادتع. شد برآورد نفر 1646 هاآن تعداد که بودند سمنان

 زده تخمين نفر 112 کوکران فرمول به توجه با نمونه

 پرسشنامه پژوهش اين گيرياندازه ابزار. شد

 ترينمهم بررسی به گويه 24 با که بود ساختهمحقق

 زنان ياقتصاد يتوانمند کننده ليتسه يهامولفه

 پرسشنامه يهاگويه. پرداخت سمنان استان در يیروستا

 یليخ تا( 1کم ) یلياز خ يانهيگز پنج کرتيل فيط با

 صوري روايی نييتع. گرفت قرار سنجش مورد( 5) اديز

 توسعه دفتر کارشناسان از نفر چهار توسط پرسشنامه

 يناورو ف دانش  جيترو دفتر و يیروستا زنان يهاتيفعال

 قرار بررسی مورد يکشاورز جيموسسه آموزش و ترو

 خکرونبا آلفاي از پرسشنامه پايايی بررسی براي. گرفت

 گويه 24 براي آن ميزان که شد گرفته بهره

 939/0 يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند کنندهليتسه

 يبرا یاکتشاف یعامل ليتحل روش از .آمد دسته ب

 کنندهليتسه يیربنايز يهاازهس اي هامولفه استخراج

 يبرا. شد گرفته بهره يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند

 .شد ستفادها 22 نسخه SPSS افزارنرم از هاداده پردازش

 بحث و جینتا

 جدول در انيپاسخگو ياحرفه و يفرد يهایژگيو 

 نيانگيم جدول، نيا به توجه با. است شده داده نشان 2

 5/87) هاآن بيشتر و بوده الس 40 انيپاسخگو یسن

 4/38) انيپاسخگو کمتر از نيمی از. بودند متاهل( درصد

همچنين . هستند کليس التيتحص سطحداراي ( درصد

 لحاظ از. داشتند فرزند دو متاهل انيپاسخگو بيشتر 

 یمستقل شغل يدارا هاآن درصد 5/54 یشغل تيوضع

 فاقد ددرص 8/26 شد،یم اداره خودشان توسط که بودند

 بودند یمستقل شغل يدارا درصد 7/18 و مستقل شغل

 درصد 25 حدود. ديگردیم انجام یگروه صورت به که

 و وريط و دام حوزه در تيفعال از پاسخگو يیروستا زنان

 درآمد کسب خانواده از مستقل صورت به یدست عيصنا

 يهاتيفعال از هاآن از درصد 20 حدود و نمودندیم

 اهانيگ کشت و یرلبنيغ و یلبن تمحصوال يفراور

-یم درآمد کسب خانواده از مستقل صورت به يیدارو

 که داشتند اظهار انيپاسخگو درصد 2/65. نمودند

 اندازپس نظر از. ندارند یشخص تيمالک تحت يیدارا

 که داشتند اظهار يیروستا زنان درصد 56 درآمد بر مازاد

 مازاد درصد 27 و ندارد یشخص اندازپس و یبانک حساب

 صندوق در را آن در درصد 14 ها،بانک در را خود درآمد

 يیروستا زنان از درصد 3 و نمودندیم اندازپس ياعتبار

 درآمد نيتام محل. کردندیم ينگهدار خانه در را آن

 محل و يدامدار از انيپاسخگو درصد 7/38 یخانوادگ

 از آنان از درصد 7/18 یخانوادگ غالب درآمد نيتام

 در مشارکت نظر از. بود یباغ  اي یزراع يهاتيعالف

 عضو انيپاسخگو از درصد 6/2 ،یاجتماع يهاتيفعال

 71 و یتعاون عضو آنان از درصد 8/73 روستا، يشورا

 مشارکت دهندهنشان که بودند جيبس عضو درصد

 یمين حدود ،نيهمچن. بود يیروستا زنان يباال یاجتماع

 کردندیم استفاده یاجتماع يهاشبکه از انيپاسخگو از
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 ياحرفه و يفرد يهایژگيو براساس انيپاسخگو یفراوان عيتوز -2 جدول    

 ريمتغ
 سطوح

 ريمتغ

 انحراف نما/انهيم نيانگيم درصد یفراوان

 اريمع

 نهيشيب نهيکم

 التيتحص زانيم

 4/30 34 يیابتدا

- 

 

- - - 

  4/38 43 کليس

  6/19 22 پلميد

 پلميد فوق

 باالتر و
13 6/11 

 

 سن

30> 13 6/11 

40 

 

7/9 20 70 

40-31 43 4/38  

50-41 33 5/29  

60-51 14 5/12  

60< 9 8  

 تاهل تيوضع
 5/87 98 متاهل

- 
 

- - - 
 مجرد

 

26 

 

25 

 

 

 _ فرزندان تعداد

 

65/1 0 9 
2-0 59 7/52 2 

5-3 35 3/31  

6< 5 5/4  

 اشتغال تيوضع

 شغل يدارا

 مستقل

 يفرد

61 5/54 

- 

 

- - - 
 شغل يدارا

 مستقل

 یگروه

21 7/18 

 

 شغل فاقد

 مستقل
30 8/26 

 

 

 زنان ياقتصاد يتوانمند يهاکننده ليتسه يبندرتبه

 يیروستا

توانمندي  يهاکنندهليتسهبندي مهمترين رتبه

 نظر از زنان روستايی در استان سمناناقتصادي 

 مطابق. است شده داده نشان 3 جدول در انيپاسخگو

انگيزه " ،"اعتماد به توانايی خود در انجام کارها"جدول، 

عضويت در "و  "و تمايل به کسب درآمد توسط خودم

 تا اول هايرتبه در "صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی

 اند.گرفته قرار سوم
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 سمنان استان خرد اعتبارات يهاصندوق ياعضا نظر از يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند يکنندهليتسه يهامولفه يبندرتبه – 3جدول

 راتييتغ بيضر اريمع انحراف ايهرتبنيانگيم يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند يهاکنندهليتسه

025/1 75/3 اعتماد به توانايی خود در انجام کارها  357/0 

428/1 79/3 انگيزه و تمايل به کسب درآمد توسط خودم  376/0 

352/1 55/3 عضويت در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی  380/0 

417/1 72/3 نيريسا  با یاجتماع روابط داشتن  381/0 

444/1 69/3 داريمشارکت در امور خانه و خانه  391/0 

453/1 60/3 حمايت و تشويق همسر و فرزندان  403/0 

435/1 50/3 ايهاي غير جهاد مانند فنی و حرفهشرکت در آموزش  410/0 

352/1 19/3 تعداد اعضاي خانواده  423/0 

420/1 21/3 هاي آموزشی ترويجی جهادشرکت در دوره  442/0 

 460/0 573/1 42/3 الگوپذيري از ساير زنان موفق و فعال در جامعه محلی

582/1 39/3 فرهنگ جامعه محلی  466/0 

450/1 04/3 (التيتحص)ميزان سواد   477/0 

529/1 19/3 مشارکت در امور منزل و رسيدگی به فرزندان  479/0 

644/1 42/3 خانوادهو  مالی  یشتيمع يازهاين رفع به کمک  480/0 

456/1 01/3 مشارکت در کسب درآمد خانوادگی  483/0 

606/1 12/3 اههاي محلی و تعاونیعضويت در تشکل  514/0 

531/1 91/2 نگرش مثبت جامعه محلی نسبت به فعاليت خارج از منزل زنان   526/0 

614/1 91/2 کارگروهی به همراه چند نفر از زنان روستايی  554/0 

486/1 49/2 هاي خود و خانوادهميزان ثروت و دارايی  596/0 

706/1 80/2 خود يا خانواده بودن سرپرست  609/0 

620/1 45/2 براي فعاليت زنان روستايی  درآمدزا کار نهيزمود وج  661/0 

648/1 30/2 دسترسی به منابع مالی، اعتبارات و تسهيالت بانکی   716/0 

895/1 33/2 داشتن سرمايه اوليه  813/0 

786/1 11/2 يیروستا زنانشغل همسر   846/0 

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

 

 و ديجد ابعاد در ياسازه درک به دنيرس منظور به

 کنندهليتسه يهامولفه ينظر يربناهايز یبازشناس

 از سمنان استان يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند

 جدول اساس بر. شد گرفته بهره یاکتشاف یعامل ليتحل

 یدرون انسجام که داد نشان شدهانجام محاسبات 4

 زين بارتلت آماره و( =847/0KMO) بوده مناسب هاداده

 يبرا هاداده نيبنابرا شد، داریمعن نانياطم درصد 99 با

 . شدند دييتا یعامل ليتحل
 

 بارتلت آزمون و KMOمقدار  -4جدول

 KMO یعامل ليتحل
آماره 

 بارتلت
Sig. 

کننده هاي تسهيلمولفه

 توانمندي اقتصادي زنان
847/0 994/777 000/0 

 

 ويژه مقدار داراي عامل شش کيسر مالک به جهتو با

 حداکثر ترتيب به که شدند استخراج يک از باالتر

اين شش عامل  اند.شده نشان داده 5واريانس در جدول 

درصد از واريانس کل را تبيين  768/65در مجموع 

درصد از واريانس باقيمانده  232/34کردند و تنها می

بينی آنها در تحقيق پيشمربوط به ساير عواملی بود که 

 ميسر نشده بود.
درصد  ژه،يعوامل استخراج شده همراه با مقدار و  - 5جدول

 یتجمع انسيو درصد وار انسيوار
 یتجمع انسيوار درصد انسيوار درصد ژهيو مقدار عامل شماره

1 034/3 642/12 642/12 
2 030/3 624/12 266/25 
3 886/2 023/12 289/37 
4 419/2 078/10 367/47 
5 278/2 491/9 858/56 

6 138/2 910/8 768/65 
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 اول شود عاملمشاهده می 6چه در جدول مطابق آن

 آن در شده بارگذاري چهار متغير ماهيت به توجه با

 با عامل اين. شد ناميده بستر فرهنگی جامعه روستايی

 عوامل ساير از که ،(034/3) آن ويژه مقدار به توجه

 را متغيرها واريانس کل از درصد 642/12 است، بيشتر

 دوم عامل در شده بارگذاري پنج متغير. کندمی تبيين

مربوط به حضور و فعاليت در  مسايل به معطوف بيشتر

  دوم، عامل بنابراين، مجامع اجتماعی و آموزشی بود،

 گذاريهاي اجتماعی و آموزشی ناممشارکت در فعاليت

 مقدار ،(030/3) آن ويژه ارمقد به توجه با عامل اين. شد

. کندمی تبيين را متغيرها واريانس کل از درصد 624/12

 آن  در شده بارگذاري پنج متغير سوم با توجه به عامل

 عامل اين. شد ناميده يو اقتصاد یخانوادگ يهامشارکت

 واريانس کل از درصد 023/12، (886/2) ويژه مقدار با

جه به ماهيت چهار متغير با تو. کندمی تبيين را متغيرها

که حول محور سرمايه و  چهارم بارگذاري شده در عامل

هاي مشهود نام دارايی و سرمايه دارايی بود، اين عامل به

 مقدار ،(419/2) ويژه مقدار با و شد گذاريو نامشهود نام

 تبيين را متغيرها واريانس کل از درصد 078/10

يت سه متغير توجه به ماه با پنجم عامل. نمايدمی

 بارگذاري شده در آن حمايت خانواده ناميده شد که با

 واريانس کل از درصد 491/9 ،(278/2) ويژه مقدار

کند و در نهايت سه متغير در عامل می تبيين را متغيرها

ششم بارگذاري شدند و اين عامل روحيه استقالل طلبی 

ار (، مقد138/2گذاري گرديد که با مقدار ويژه )نام یمال

 کرد.درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين می 910/8

 
 درصد انس،يوار درصد ژه،يو مقدار با همراه  يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند کننده ليتسه شده يگذارنام يهاعامل -6 جدول

 رهايمتغ یعامل بار و یتجمع انسيوار
 یعامل بار ريمتغ عامل نام

 بستر فرهنگی جامعه روستايی

 631/0 نيريسا  با یاجتماع روابط اشتند
 613/0 نگرش مثبت جامعه محلی نسبت به فعاليت خارج از منزل زنان

 590/0 فرهنگ جامعه محلی
479/0 وجود زمينه فعاليت براي زنان روستايی  

هاي اجتماعی و مشارکت در فعاليت
 آموزشی

 825/0 هاي آموزشی ترويجی جهادشرکت در دوره
 764/0 (التيتحص) سواد زانيم

 727/0 هاهاي محلی و تعاونیعضويت در تشکل
 676/0 عضويت در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايی

 671/0 ايهاي غيرجهاد مانند فنی و حرفهشرکت در آموزش

 ياقتصاد و یخانوادگ يهامشارکت

 695/0 مشارکت در کسب درآمد خانوادگی
 605/0 داريخانه مشارکت در امور خانه و

 542/0 خود يا خانواده بودن سرپرست
 465/0 تعداد اعضا خانواده

 408/0 خانواده یمال  و یشتيمع يازهاين رفع به کمک

هاي مشهود و دارايی و سرمايه
 نامشهود

 803/0 داشتن سرمايه اوليه
 774/0 هاي خود و خانوادهميزان ثروت و دارايی
 546/0 الی، اعتبارات و تسهيالت بانکیدسترسی به منابع م

 527/0 کارگروهی به همراه چند نفر از زنان روستايی

 حمايت خانواده

 792/0 حمايت و تشويق همسر و فرزندان
 755/0 يیروستا زنانشغل همسر 

 618/0 مشارکت در امور منزل و رسيگی به فرزندان

 یمالطلبی روحيه استقالل

 789/0 خود در انجام کارهااعتماد به توانايی 
 651/0 الگوپذيري از ساير زنان موفق و فعال در جامعه محلی

 419/0 انگيزه و تمايل به کسب درآمد توسط خود

 

 

 

 



 563 ...ادي زنان روستايیهاي تسهيل کننده توانمندي اقتصتحليل مولفه: مقدس فريمانی و ميرترابی 

 عامل نياول عنوان به يیروستا جامعه یفرهنگ بستر

 يتوانمند کنندهليتسه مولفه نياول و شد استخراج

 بدست سمنان استان يیروستا زنان دگاهيد از ياقتصاد

 Taher, (2017) &  Amini  مطالعه با عامل نيا که آمد

 باورها مجموعه يیروستا جامعه در اگر. داشت یخوانهم

 به هاآن يتوانمند با يیروستا زنان به نسبت هانگرش و

 زنان يتوانمندساز نباشد سازگار ياقتصاد يتوانمند ژهيو

 یعبارت به. شد دنخواه محقق یافتگي توسعه آن تبع به و

 يبرتر" مثل تيجنس با مرتبط یفرهنگ يباورها هرچه

 از زن تيتبع به باور" و "يريگميتصم در زن بر مرد

 استقالل از يیروستا زنان باشد، ترنييپا جامعه در "مرد

 .بود خواهند برخوردار اجرا و يريگميتصم در يشتريب

Sell & Minot (2018). ( ،2017 )Lecoutere 

(،2015 )Selvaraj & Suganya  ،Bushra & Wajiha 

(2015) (  ،2010 )Sultana. & Hasan(  ،2017 ) 

Amini & Taher،Navabakhsh et al. (2014) ،

Kooshki et al. (2012) ،  Kalantari et al. (2010)  و

Soroosh Mehr (2009) ريتاث به خود مطالعات در 

 زنان يدتوانمن بر یاجتماع يهاتيفعال و آموزش

 در شده يبارگذار يرهايمتغ با که داشتند اشاره

 و یاجتماع يهاتيفعال در مشارکت که دوم عامل

 يهادهه در. داشت یخوانهم شد ينامگذار یآموزش

 در اطالعات و دانش به يیروستا زنان رياخ

 ،یفن يهانهيزم جمله از مختلف يهاعرصه

 باعث هک اندداشته يبهتر یدسترس یمال و ياقتصاد

 شيافزا هانهيزم نيا در هاآن مشارکت و یآگاه شده

 و یفن يهامهارت و دانش سطح چه هر. ابدي

 شتريب کار بازار ازين با هاآن تناسب و زنان ياحرفه

 یکنندگنييتع سهم داشت انتظار توانیم باشد

 چهچنان. ابدي شيافزا ،ياقتصاد يتوانمند در هاآن

 و دانش نيچن خود یدگزن نيشيپ مقاطع در فرد

 هيسرما کي يو يبرا باشد فراگرفته را يیهامهارت

 یطيشرا در تواندیم که ديآیم حساب به بالقوه

 سطح يارتقا و بهبود يبرا يابزار به را آن مشخص

 ،نيهمچن. کند ليتبد خود ياقتصاد يتوانمند

 و یفرهنگ حوزه در کارآمد و حيصح تيريمد

 و يفرد یآگاه زانيم بردن باال در تواندیم یاجتماع

 .شودیم واقع موثر زنان یاجتماع
 مولفه نيسوم عنوان به ياقتصاد و یخانگ مشارکت

 جينتا با يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند کنندهليتسه

 ، .Sell & Minot (2018) ، Kumar, (2017) مطالعات

Bushra & Wajiha, (2015) ، Amini, and Taher 

(2017). Barimani et al. (2012). Kalantari et al.  
Soroshmehr, (2010) ، به و درآمد رشد. داشت مطابقت 

 منزله به يیروستا زنان در یمال يیاتکا خود بروز آن تبع

 زنان ياقتصاد يکارها و کسب مثبت يامدهايپ از یکي

 رشد به ميرمستقيغ و ميمستق طور به که است يیروستا

 چه هر بر نيهمچن و دکنیم کمک جامعه ياقتصاد

 رسان کمک ياقتصاد بعد در ژهيو به زنان شدن توانمند

 .است

 و يیدارا نام با چهارم عامل در گرفته قرار يرهايمتغ

 Oladokun, et مطالعات با نامشهود و مشهود يهاهيسرما

al. (2018) ، Bushra, & Wajiha (2015)،Mahmud, et 

al. (2012). ،Bhuimali & Poddar (2005)  طابقتم 

 ديتول عوامل به يیروستا زنان یدسترس عدم. داشت

 که است یمسائل نيترمهم از...  و اعتبار ن،يزم شامل

 به. شودیم يیروستا توسعه در هاآن نقش يفايا از مانع

 ريمس در يیدارا و ديخر اعتبارات به یدسترس یعبارت

 تياهم يدارا يیروستا زنان يبرا یشغل يهافرصت خلق

 يیروستا زنان از ياريبس کهنيا به توجه با ژهيو به. است

 و يیدارا نيا ندارند، را منزل از رونيب در اشتغال امکان

 کار طيشرا جاديا يبرا الزم نهيزم تواندیم خرد اعتبارات

 هاآن يبرا را منزل در درآمدزا ياقتصاد يهاتيفعال و

 و کتمشار فرصت ،يیدارا شيافزا ،نيهمچن. کند فراهم

 قدرت و یزندگ مسائل درباره زنان يريگميتصم

 و دهدیم شيافزا را اطراف طيمح بر هاآن يرگذاريتاث

 .شودیم هاآن يتوانمندساز موجب

 شد يگذارنام پنجم عامل عنوان به خانواده تيحما

 و  Amini and Taher (2017) مطالعات با و

Navabakhsh et al. (2014) به نزنا. داشت یخوانهم 

 منبع نيتربزرگ توانندیم خانواده، موثر عضو عنوان

 افراد نيهم اما باشند، خانواده افراد آرامش و تيحما

 به و دارند خود خانوده تيحما به ازين شدن توانمند يبرا

 و مهم عوامل منزله به خانواده ياشبکه تيحما یعبارت

. شودیم محسوب زنان ياقتصاد يتوانمند در رگذاريتاث
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 درون روابط ريتاث تحت زنان يتوانمند ،نيبنابرا

 .دارد قرار همسر با روابط و یخانوادگ

 يهاافتهي با یطلباستقالل هيروح نام با عامل نيآخر
Kumar (2017) ، Bhuimali & Poddar (2005) ، 

Kooshki et al. (2012) ،Soroosh Mehr (2009)  

 از یکي فتگ توانیم یعبارت به. است داشته خوانیهم

 ياقتصاد يتوانمند کننده ليتسه يهامولفه نيتريیمبنا

 به اعتماد و است زنان یروان يتوانمند و یابيتيهو زنان

 ريتاث يیروستا زنان در خود از پنداشت و نفس

 آن تبع به و هاآن یشغل تيموقع و اشتغال بر یميمستق

 که یزنان یعبارت به. گذاردیم زنان ياقتصاد يتوانمند بر

 امور انجام در را خود و داشتند يشتريب نفس به اعتماد

 و زهيانگ درآمد کسب يبرا نيهمچن و دانندیم توانمند

 حضور شتريب ياقتصاد امور در دارند يباالتر ليتما

 .توانمندترند نهيزم نيا در و داشته
  گيرينتيجه

 را يیروستا مناطق تيجمع از یمين يیروستا زنان

 و رفاه به کمک و يیدرآمدزا در که دهندیم ليتشک

 مشارکت. کنندیم فايا یمهم نقش خانوار شتيمع

 ليدل به يیروستا جوامع در مولد قشر نيا ياقتصاد

 همواره ياقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ مختلف موانع

 قشر نيا گاهيجا و نقش و شده واقع غفلت مورد

 مولد عامل کي عنوان به يیروستا جوامع در یاجتماع

. است شده انگاشته دهيناد يیروستا يقتصادا

 گاهيجا و نقش تواندیم يیروستا زنان يتوانمندساز

 جوامع در ياقتصاد يهاتيفعال در را زنان مانده مغفول

از سوي ديگر توانمندي اقتصادي  .دينما انينما يیروستا

هاي اندک دهی به سرمايهنه تنها باعث تمرکز و جهت

شود، بلکه به کت و کار گروهی میروستايی و ايجاد مشار

هاي روستايی نيز کمک ماندگاري جمعيت در عرصه

 به منجر يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمندساز کند. می

 جهينت در و آنان یاجتماع تحرکات و نفس عزت شيافزا

 و کسب جاديا اشتغال، توسعه ،یزندگ تيفيک يارتقا

 ارزش جاديا ،يیفقرزدا ،يیدرآمدزا ،یمحل و خرد يکارها

 یاجتماع  عدالت و انسجام ،يديتول محصوالت در افزوده

 . گردد يیروستا جوامع در

 ليتسه و يیروستا زنان يتوانمندساز موانع رفع

 ليتسه و موانع نيا يیشناسا ازمندين آنان يتوانمند

از اين رو، هدف پژوهش حاضر  .است آن يهاکننده

ندي اقتصادي زنان توانم کنندهليتسههاي بررسی مولفه

 يیروستا زنان از یمين. روستايی در استان سمنان بود

 درآمدزا يتهايفعال در مستقل صورت به سمنان استان

 صورت به آنان از درصد 19 حدود و دارند مشارکت

 مشغول يیروستا زنان ريسا کنار در و یگروه

 تيفعال یاصل يهاحوزه. هستند ياقتصاد يهاتيفعال

 و کشت و یدست عيصنا ور،يط و دام آنان ياقتصاد

 الزم يها آموزش ارائه که است يیدارو اهانيگ يفراور

 مشارکت. سازدیم يضرور آنان يبرا را نهيزم نيا در

 يهاتشکل در تيعضو مانند آنان یاجتماع يباال

 توجه قابل يهایژگيو از یمحل ياقتصاد و یاجتماع

 استان يیاروست زنان. است سمنان استان يروستا زنان

 انجام در خود يیتوانا به الزم نفس به اعتماد سمنان

 را درآمد کسب يبرا الزم زهيانگ و ياقتصاد يهاتيفعال

 عوامل نيترمهم عنوان به را آن و بودند دارا

 نيا. کردند ذکر خود ياقتصاد يتوانمند کنندهليتسه

 بودن دارا مانند یمال و یرونيب عوامل که بود یحال در

 يتوانمند در را سهم نيترکم ،یمال منابع و هيسرما

 تيتقو يبرا تا است الزم که داشت آنان ياقتصاد

 نيا شدن فراهم به يیروستا زنان ياقتصاد يتوانمند

 .گردد يشتريب اهتمام عوامل

کننده توانمندي هاي تسهيلترين مولفهمهم

عامل  شش اقتصادي زنان روستايی استان سمنان در

هاي ترين مولفهستخراج شدند. مهمشناسايی و ا

کننده شامل بستر فرهنگی جامعه روستايی، تسهيل

-هاي اجتماعی و آموزشی، مشارکتمشارکت در فعاليت

هاي مشهود هاي خانوادگی و اقتصادي، دارايی و سرمايه

است.  طلبیو نامشهود، حمايت خانواده و روحيه استقالل

هاي تسهيل مولفه از بيشتر چه هر شدن مندبهره براي

 زير راهکارهاي کننده توانمندي اقتصادي زنان روستايی

 :شودمی پيشنهاد

 یفن یآموزش يهادوره شتريب چه هر يبرگزار -

 غالب مشاغل نهيزم در ژهيو به  یجيترو و ياحرفه

 يیدارو اهانيگ و یدست عيصنا ور،يط دام، مانند منطقه

 و وچکک يکارها و کسب و یخانگ مشاغل توسعه و

 . يیروستا زنان يبرا یگروه

 در مختلف یآموزش يهاکارگاه يبرگزار به اهتمام -

 در ژهيو به يیروستا زنان یذهن يتوانمندساز يراستا
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 توسعه و یستگيشا کسب نفس، عزت ،يباور خود مورد

 يبرا زنان يسازآماده منظور به يفرد يهامهارت

 . ياقتصاد يتوانمند

 و یخانوادگ ياعتبار يهاندوقص شتريب ياندازراه -

 جامعه به زنان تعلق احساس و امکان آن که یمحل

-هيماسر و یمال پشتوانه و بازگرداند هاآن به را يیروستا

 .باشد آنان يا

 ۀنيزم در يیروستا زنان يیراهنما و تيهدا -

هنيزم در التيتسه و  وام از استفاده و افتيدر یچگونگ

 براساس را الزم يسودآور که  کهيطوره ب مختلف يها

 . باشد داشته را  منطقه تيظرف

تسهيل در اعطاي وام و اعتبارات کم بهره به زنان  -

 ها بهروستايی به منظور دسترسی هرچه بيشتر آن

 

 اندازي کسب و کار.سرمايه اوليه براي راه

مک به تقويت روابط پايدار، نهادي شده و ک -

هاي در قالب تشکلويژه  اي زنان روستايی بهشبکه

ها و هاي اجتماعی همچون تعاونیگروهی و شبکه

هاي توليدي که زمينه افزايش هاي زنان و شبکهانجمن

انسجام، اعتماد و مشارکت گروهی و تسهيل کنش 

، اعیجمعی و به تبع آن توانمندسازي زنان در ابعاد اجتم

 کند.اقتصادي و سياسی را فراهم می

هاي فرهنگی براي بهبود فعاليتها و اجراي برنامه -

سازي نگرش جامعه روستايی و مردان نسبت به و مناسب

فعاليت و مشارکت زنان و تالش جهت رفع نظام 

 هاي جنسيتی حاکم در فضاهاي روستايی. تبعيض
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