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 33/33/3333 تاریخ تصویب:          31-25 صص    36/33/3332 تاریخ دریافت:

 چکیده 

روز تعداد بیشتری زان پیشرفت آن جامعه است و این واقعیتی است که روزبهای نشانگر میدرحال حاضر، وضعیت زنان در هر جامعه هدف:

المللی فعال در امر توسعه نیز بر روی آن تأکید دارند. یکيی از راهکارهيای مهير بيرای به يود ها و نهادهای بینیابند و سازمانآن را درمی

راستا، در این مقاله به بررسيی توانمنيدی بعد اقتصادی است. درهمین ویژههای مهر زندگی و بهها در جن هانمندسازی آنوضعیت زنان، تو

 .عنوان هدف اصلی پژوهش پرداخته شده استزنان و نقش آنان در توسعة اقتصادی نواحی روستایی به

شیوة اسنادی و  شود که در آن از دوتحلیلی و پیمایشی محسوب می -نوشتار حاضر جن ة کاربردی دارد و از نوع تحقیقات توصیفیروش: 

های موردنیاز استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق زنان روستایی سياکن در بشيش میدانی )پرسشنامه و مصاح ه( برای گردآوری داده

گیری تصادفی ساده انتشاب شيدند. سيطپ پایيایی نفر به شیوة نمونه 333ها ( که از بین آن33335کونانی شهرستان کوهدشت هستند )

 دست آمد که بیانگر ضریب اعتماد باال است.به 13/3تحقیق با استفاده از روش آلفای کرون اخ  پرسشنامة

های کشاورزی است کيه های اقتصادی مربوط به فعالیتدهد بیشترین سطپ توانمندی زنان در بین بششنتایج تحقیق نشان میها: يافته

های مربوط به توانمندسيازی در ر است. همچنین، مششص شد زنانی که از ویژگیبا متغیرهای سن و درآمد دارای رابطة معنادار و مستقی

 سطپ باالتری برخوردار هستند، توانمندی بیشتری در ایجاد درآمد خواهند داشت.

رو روبيههای سنتی ها از بین زنان روستایی که با مشکالت و نگرشمراجعه به منطقه و تهیه و تکمیل پرسشنامهها/ راهبردها: محدوديت

 های این تحقیق بود.هستند، ازجمله محدودیت

هيا هيا و اسيتعدادهای آنهای مشتلف شغلی و همچنین، تعیین قابلیيتهای زنان در زمینهبا شناخت دقیق توانمندیراهکارهاي عملي: 

ری، انگیيزة پیشيرفت و ... نیياز پييینفس، سواد و تشصص، تجربة محلی و علمی، مسيوولیتدرزمینةتوانمندسازی همچون عالقه، اعتمادبه

 یابی به توانمندی زنان است.ضروری برای دست

های مشتليف ها در انجام فعالیتتواند منجر به کاهش بیکاری زنان و افزایش توانمندی آنتوانمندسازی زنان میسو، ازیکاصالت و ارزش: 

 آنان و درنهایت، توسعة روستایی در ابعاد گوناگون منجر شود. دیگر، به به ود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهایشود و ازسوی

 زنان، توانمندی شغلی، توانمندسازی، توسعة اقتصادی روستا، بشش کونانی.ها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

 ه. طرح مسئل1. 1

کشورها  یافتگی، بقا هدفی است که همةدر شرایط توسعه   

 هيای اساسيی توسيعةزشکنند. ارش میبرای رسیدن به آن تال

هيا سيازی انسيانور ارتقای کیفیت زندگی و توانمندپایدار بر مح

ترین لوازم شوند و تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهرتعریف می

-نیافتگی را تحته توسعهپایداری توسعه است. یکی از مواردی ک

توانمنيدی  های برابر برای توسعة، وجود فرصتدهدتأثیر قرار می

 آقيا،؛ آل33، ص. 3332 )فروزان و بیگلریيان، مردان استزنان و 

ر را باید پایدا های اصلی توسعة، ارزشدرواقع (.313 ، ص.3331

سازی زنيان و ميردان در در ارتقای کیفیت زندگی؛ یعنی توانمند

رفع اختالفيات ب قياتی  ای اساسی، تالش درراستایتأمین نیازه

 نفيس و اعتمياد عاميةجامعه، رشد آگاهی عمومی، اعتمادبيه در

 جيو کيردومردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزادگی جست

زنان (. 23 ، ص.3336 رحیمیان،؛ 353 الف، ص.3331، 3)چم رز

دهند و سازندگان و تقری اً نیمی از افراد هر جامعه را تشکیل می

ا من يع هشوند. آنهای آینده محسوب میدهندگان نسلرورشپ

اقتصيادی و فرهنگيی اجتمياعی،  می در توسعةانسانی بالقوة مه

توانمندی و توجه ویژه به مسیر پیشرفت  ،رواینکشور هستند؛ از

(. 33 ، ص.3333،)بالقانی، پورعزت، و فرجی دارد ها ضرورتآن

با تداوم فقر و ت عیض جنسیتی علیه زنيان،  روشدنهنگام روبهبه

نظر ت ميدآنان در ادبیات توسعه و جنسيیضرورت توانمندسازی 

-شياخص توانمنيد (.363 ب، ص.3331)چم يرز،  گیردقرار می

انگر سيطپ های مهمی اسيت کيه بیيجمله شاخصسازی زنان از

و برحسيب درصيد حضيور زنيان در  حضور زنان در جامعه است

، 3336 چهری قشيقایی، و قاسيمی،وقدیمی، من) باشدجامعه می

عضای جامعيه را اگر به زنان که نیمی از ا ،ترتیباینهب ؛(13 ص.

ها و مشارکت موثر داده صت اظهار توانمندیدهند، فرتشکیل می

هيای خيود پیيدا ها و تواناییها درک درستی از قابلیت، آننشود

 (. 13 ، ص.3336بیشه و جمالی، نشواهند کرد )نجاتی آجی

ت زنيان ی، جمع3333در سال  رانیا مرکز آمارب ق آمار     

زنيان  یمشيارکت اقتصيادنفير و آميار ون یلیم 31حدود  یرانیا

ميردان  ین سيهر بيرایيکيه ایحيالبرآورد شده است؛ در 6/32%

 (.31 ، ص.3333،. الييفرانیيي)مرکييز آمييار ا باشييدیميي 1/63%

در  و %3/35 یدر منيابق شيهر یمشيارکت اقتصياد ،نیهمچن

انگر یيبایين آميار دهيد کيه یرا نشان م %3/33 ییمنابق روستا

نان است یسه با شهرنشیان در مقایتایر روسشتیمقدار مشارکت ب

زنان روستایی ان، یمنیادر. (31 ، ص.3333،. برانی)مرکز آمار ا

های اقتصادی روسيتا عنوان نیروی کار، تقری اً در تمامی بششهب

ه يود درآميد بهيا هميواره در ایجياد و ن فعالیتفعال هستند. ای

ارکت و شيایين مبيه ولی در موارد کميی  خانوار موثر بوده است؛

(. 313 ، ص.3331 آقيا،شيود )آلحضور فعال توجه جيدی ميی

ان مزایای گوناگونی را برای توسيعةجامعه روسيتایی توانمندی زن

یژه توانمندسيازی زنيان وهپی خواهد داشت؛ بدر ابعاد مشتلف در

 پایدار نقشی اساسی دارد.  که در توسعة

یی ماننيد جواميع روسيتانیيز  یکونانزنان روستایی بشش    

بيور هو منابق روسيتایی ایيران بي بور عامهجوامع جهان سوم ب

بنييابراین، تييالش بييرای  اص از ایيين قاعييده مسييتسنا نیسييتند؛خيي

هيای گياری اشيتغال و فعالیيتتر و ارزششناسایی هر چه دقیق

و رفع مسائل و موانع بر سر  زنان روستایی بشش کونانیاقتصادی 

در توسعة اقتصاد روستایی نمندی آنان راه گسترش اشتغال و توا

 مسييائل ضييروری در مسييیر توسييعة روسييتایی منطقييةازجملييه 

بيا حاضير قصيد داریير  نوشيتاردر آیيد. شمار میردمطالعه بهمو

را در هيا های شغلی زنان، نقش ایين توانمنيدیبررسی توانمندی

 سيتان کوهدشيتشهر یکونياناقتصياد روسيتایی بشيش  توسعة

بيه اهيداف  یابیيدست برای ،استارنیهمدر .یل کنیرتحلوتجزیه

 د:نشویمطرح مر یز هایسوال یبررسمورد

های شهرستان کوهدشت از توانمندی یا زنان در بشش کونانیآ .3

 ند؟ هست کشاورزی، صنعتی و خدماتی برخوردار

ورزی، صنعتی و خيدماتی های کشاان توانمندییم یاچه رابطه. 2

سيين، ) آنييان یفييرد یهييایژگييیمطالعييه و وزنييان محييدودة مورد

 زان درآمد( وجود دارد؟یخانوار و م یالت، تعداد اعضایتحص

 یشيغل یهياگيروهوهيای زنيان ان توانمنيدییيم یاچه رابطيه. 3

 دارد؟ وجود شانانهمسر

در  هياآن یتوانمنيدش یافيزازنان وتوانمندسازی زان یمبین ا یآ .1

کوهدشيت ارت ياط وجيود شهرستان  یکونانبشش در جاد درآمد یا

 دارد؟

 پیشینة نظري تحقیق. 2. 1

اهمیيت بعيد اقتصيادی کيار زنيان در جواميع ارت اط بيا در 

وارثی و همکاران نیز بر این واقعیت مهر تأییيد ، کشور روستایی

 یيزد روستایی در جوامعزنان  ترین دلیل اشتغالکه مهر اندزده

 ،آبادیابری، و زارع شاه، حسینی)وارثی ستا هانیاز اقتصادی آن

فر نشييان نتييایج پييژوهش بييال ی ،همچنييین (.13، ص. 3335

همان میزان به ،دهد هرچه نیازهای مالی خانواده بیشتر باشدمی
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ه اشيتغال بیشيتر اسيت و هرچيه برخيورداری از زنيان بي تمایل

تمایيل  ،داشيته باشيد یاهمیت بیشترزنان  استقالل مالی برای

، ص. 3333 فر،)بيال ی شيودها بيه اشيتغال نیيز بیشيتر میآن

اسيتقالل ميالی زنان  (.کردی نیز بر این باور است که اصوال332ً

فيردی خيود  را یکی از متغیرهای عميده بيرای امنیيت زنيدگی

موانعی که بر سير راه مشيارکت اقتصادیشيان  ةدانند و با هممی

-به کيار خيارا از خانيه روبيه هاآن پیوسته گرایش وجود دارد،

زنيان علت اصلی اشتغال به کيار  ی،گفتة وبهافزایش بوده است.

درک  ،آن در اسيتقالل ميالی و سي س ةفاید در خارا از منزل،

)کيردی،  نفس اسيتل اجتماعی و افزایش اعتمادبهئبهتر از مسا

و همکييياران درپيييی پيييژوهش  زادهلهسيييایی (.33، ص. 3333

نتیجيه  شده در منيابق روسيتایی اسيتان فيار  بيه ایينانجام

نسي ت بيه وضيعیت خيود و زنيان  آگياهیاند که هرچيه رسیده

حضيور در هيا درزمینية آن نگيرش شان بیشيتر شيود،نجنساهر

ها در اميور و مشارکت آنگردد میتر های اقتصادی مس تعرصه

روی خيود موانيع را از پيیش تدریجشود و بهاقتصادی بیشتر می

 ،نييوری، جهييانگیری، و خواجييهزاده)لهسييایی برخواهنييد داشييت

های پژوهش ارجلو در شهرستان اصيفهان (.یافته33، ص. 3331

ميدنی  از حقيو زنيان  دهد افزایش میزان آگياهینیز نشان می

های گیریهيا در تصيمیرخویش به افزایش سيهر مشيارکت آن

قيد او معت شود.منجر می خانوادگی-اجتماعی و فردی اقتصادی،

 اشتغال در یک فعالیت درآمدزا و دریافت مسيتقیر درآميداست 

ها اثر عوامل اقتصادی است که بر آگاهی آن ازجملهزنان  توسط

نتيایج مطالعية  (.333، ص. 3331 )ارجلو، دار داردامس ت و معن

سيطپ نشيان داد  3333امینی و احمدی شياپورآبادی در سيال 

پيژوهش بيا سيهر  ةمنطقيتوجه زنان چندان قابلخوداتکایی نه

اشيتغال بيه رد. ر دامسيتقی ةها از درآمدشيان رابطيدریافتی آن

داشييتن  کارفرمييابودن، ،منييزلخييارا از  هييای اقتصييادیفعالیت

انييداز هييای اقتصييادی متعييدد مزدبگیييری و امکييان پسفعالیت

نتایج سيت.ا هياعوامل موثر بير خوداتکيایی آن ترینازجمله مهر

توجيه  دهيدنشان می 3333مطالعات آیت و اعظمیان  در سال 

افيزایش  و روستاها و وضيعیت ایيرانپایدار در  ةبه اهمیت توسع

توانيد نقيش مهميی در ارتقيای های زنان روسيتایی ميیمهارت

-فناوری ابالعيات بيهمیان دراین وضعیت روستاها داشته باشد.

هيایی کيه در رویکيرد توسيعه دارد و بيا ایجياد دلیل تعدد نقش

توانيد پردازد، ميیها میای که به ایفای این نقشگسترده ةش ک

ثیرگياری آگاهانه بر زنان گيردد. نتيایج أنمندسازی و تس ب توا

شده، زنيان در سيطوح دهد در ابعاد بررسیاین مطالعه نشان می

 ند.هست باالی استفاده از فناوری از توانمندی بیشتری برخوردار

 3333سي ک ار و همکياران در سيال نتایج مطالعات فرجی  

ثیرگييار، أهيای تعنيوان یکيی از گيروهزنان به دهد کهنشان می

افيزایش  ،روازاین ؛روستایی برعهده دارند ةنقش مهمی در جامع

توانيد نقيش مهميی در ارتقيای های زنان روسيتایی ميیمهارت

 ،روسيتایی و درنتیجيه ةوضعیت اقتصيادی و اجتمياعی خيانواد

میيان  ةرابطي ،زندگی روسيتایی داشيته باشيد. در ایين مطالعيه

 ةشيیو هبي ICTاسيتفاده از توانمندی زنيان روسيتایی و میيزان 

نتایج مطالعيات شيکوری و توصیفی بررسی شده است. -تحلیلی

هيای فيردی زنيان ویژگیدهدنشان می 3336همکاران در سال 

 ةنقش بسزایی در فقر آنان دارد و فقر زنان دارای ابعياد چندگاني

، های این پژوهشاقتصادی، اجتماعی و روانی است. مطابق یافته

هيای حميایتی انجيام ها که درقالب برحتالشاز برخی  اوجودب

توانمندی آنان همچنان در سطحی پایین قيرار دارد.  ،شده است

هيا، علل این مسئله را در ماهیت و رویکرد حاکر بر ایين تيالش

 ند.نکفقر قابلیتی زنان ذکر می نیزها و کمیت پایین آن

 شناسي تحقیقروش. 2
بييا روش  تحقیييق حاضيير از نييوع کيياربردی اسييت کييه  

-گویی به سوالراستای پاسخدر و هم ستگی تحلیلی-توصیفی

بودن و چرایی وضيعیت مسيئلة ها، قصد دارد به ت یین چگونه

مکيانی تحقیيق بشيش  موردنظر و ابعاد آن ب ردازد. محيدودة

کونييانی شهرسييتان کوهدشييت اسييت کييه دارای دو دهسييتان 

عیت نفر جم33633ونانی با و کنفر جمعیت  6111با  زیرتنگ

انی زم . محدودة(3333)بر اسا  مرکز آمار ایران. پ،باشدمی

آمياری ایين  است. جامعية 3333پژوهش نیز پاییز و زمستان 

 ن در روستاهای بشش کونان هسيتندمطالعه شامل زنان ساک

یيان باشد و از آن منفر می 33335ها برابر با که تعداد کل آن

نفير مشيشص  333ب ق فرميول کيوکران تعداد نمونة الزم بر

صيورت تصيادفی ها در سطپ هر روستا، بيهشد. انتشاب نمونه

انتشياب خانوارهيا  ساده است تا اصل فرصيت برابير بيا هيدف

تحقیق بيا اسيتفاده  یت شده باشد. سطپ پایایی پرسشنامةرعا

انگر ضيریب دست آمد کيه بیيهب 13/3از روش آلفای کرون اخ 

-صورت کتابشانيههب اعتماد باال است. روش گردآوری ابالعات

برداری و ترجمة متون موردنیاز( و پیمایش میيدانی )فیش ای

وتحلیيل ابالعيات روش تجزیيه)پرسشنامه و مصاح ه( است. 

میانگین، انحراف معیار( صورت آمار توصیفی )شده بهگردآوری

ها( ضریب بندی مولفهفریدمن )برای رت هو استن ابی )آزمون 
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 ( صورت گرفته است.)برای بررسی رابطة متغیر ناپارامتریدو هيا(، همگيونی کيایة متغیرهم ستگی )برای بررسی رابطي

 قتحقینیاز موردهاي شاخص -1جدول 

 3332،های پژوهش مأخي: یافته
 

 هاشاخص هامؤلفه

 

 

 

 توانمندی زنان

 

 کشاورزی

های وابسته به آن، های وابسته به آن، زراعت و فعالیتدامداری و فعالیت

های وابسته به آن، گلشانه و تولید و پرورش گل و اری و فعالیتباغد

 گیاه، پرورش بیور )پرندگان، زن ورداری و ...(

بندی تولیدات، بافی، صنایع فرآوری و بستهبافی، جاجیربافی، گلیرقالی صنعتی

خیابی و تهیة ال سة محلی، صنایع سنتی زینتی )گلدوزی و ...(، صنایع 

 و خانوادگیکوچک کارگاهی 

داری، های وابسته به آن، فروشندگی و مغازهگردشگری و فعالیت خدماتی

 آرایشگری

انداز، ایجاد درآمد برای خانواده، افزایش درآمد خانواده، ایجاد پس توانمندی خود در ایجاد درآمد

ای مانند زمین و های سرمایهگسترش دارایینداز خانواده،اافزایش پس

 کشاورزی، به ود کمی و کیفی مسکنآالت ماشین

 

 
 موقعیت جغرافیايي بخش کوناني -1لشک

 3332 ،استانداری لرستانمأخي: 
 

 قیتحق ينظر يمبان. 3
ش یافيزانقض حقيو  زنيان روند شدن یجهانگسترش با    

رونيد باعيگ گسيترش فقير  نیاز ا یعواقب ناش دا کرده است.یپ

کيار  یتیر جنسيید تقسيد رونيیدن ال آن تشدان زنان و بهیمدر

ن رونيد یيا ادامة .(5، ص. 2332، 2ئی)ناپلس و دیسا شده است

در ون کارگریلیم 233ر باعگ شده است که یاخ یهادهه یبدر

 باشيند کيه بیشيتر دالر در روز 2کمتر از  یدرآمد یداراجهان 

 ،3مياورا  بحيار )موسسية توسيعة دهندیل میها را زنان تشکآن

 3313ةل دهیند توسعه از اوایدر فرا نانزتوجه به نقش . (2333

ات یينظر یکلي نیيافتنتحقيق ت مهيریاز دو واقع ی،ناشیالدیم

ت یيجهيان سيوم و موقع یت کشيورهایتوسعه در به يود وضيع

؛ ن کشورها بودیدر ا زنانیو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد نامطلوب

و  زنيان یمشتليف برابير یهياافتیبياوجود بيرح ره جه،ینتدر

 ،یيیو فقرزدا مسياوات یرفياه یهاهیيبه نظر یجد هتوجمردان،

در چارچوب  یتیجنس ةو توسع یتیجنس یتوانمندسازو  ییکارآ

ازمند است کيه شيامل ین جان ههمه یبه حرکت یتیل جنسیتحل

 یجیر تيدرییيو تغ یساختار حقوق ،یاجتماع ،یاصالحات فرهنگ

        .اسيتبه باال ن ییاز پا یزیربرنامهازمند یز نیها و نباورها و ارزش

 زنيانکه  شودمیت مواجه یواقع نیا با ایل،امروزه دنیدلنیهمبه

 حسيابنيد توسيعه بيهیدر فرا یعنوان عوامل نامرئد بهیگر ن اید

ت یييفقزان مویييدر م زنييان یهایو توانمنييد ینييیآفرنقش نييد.یآ

 یو پراکنيدگ یکياریب ت،یيکنترل رشيد جمع ةنیزمها دردولت

 یگياران کالن دولتاستیس ست،یط زیحفظ محو  یدرآمد فرد

-)روح بيودن درآورنيدیرا از حصار نامرئ زناندارد تا یرا بر آن م

 (.363 ، ص.3333افزا ، 

 نيةیزمدر گسيترده و هماهنيگ تالشر یاخ یهادهه یب   

است آغاز شده  زنان یتوانمندساز راستایو در یالمللنیب ةتوسع

و  تیجنسي یج برابيریتيرو ،سيوم از اهداف توسعة هزارة یکیو 

 ،حيالنیابا(. 123 ، ص.2332، 1با)گر است زنان یسازتوانمند

 یبيه توانمندسياز یابیيدسيت یر و چگونگیو مفاه یمعانهنوز 

 یمفهيوم یسيازتوانمند .سيتین و روشين مششصچندان زنان 

توسيعه و  یشناسروان دگاهید در هر دوامروزه  که است یدیکل

حاضير، درحال .(323 ، ص.3331، 5ورت)راپاپ استمطرح شده 
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             ربيشدت به که است یارشتهنیب یساختار یدارا یسازتوانمند

، یاسيون، و )هيانتر اسيتوار اسيت جامعه یشناسروان یهاهینظر

مفهيييوم  3313ن بيييار در سيييال یاولييي .(1 ، ص.3233، 6کیيييز

 یم ارزه با عدالت اجتمياع درراستای سهولتزنان  یتوانمندساز

وارد  یاسيیس یهيایق دگرگيونیيبرمردان و اززنان با  یو برابر

وجييود، نیابييا (؛1، ص. 2335، 1)مسييدال شييد ات توسييعهیييادب

شيروع بيه اسيتفاده از  3333 دهة یها در باز سازمان یاریبس

به يود  یبيرا یین راه ردهایتدو درراستای یمفهوم توانمندساز

بيير  ی تنيين راه ردهييا میييشييتر ایب ت زنييان کردنييد کييهیوضييع

و  )پرکینيز سير بيودی رالینئول یاقتصياد ةتوسيع یهيایاستراتژ

-مشتليف بيه یاهيان رشتهیمنیادر(. 1 ، ص.3335، 3زیمرمان

 ،یميياد منييابع بييه یدسترسييرا شييامل  یتوانمندسيياز یکلبييور

)زیمرميان،  داننيدیمي رفياه شیوافيزا یششصيکنترل  احسا 

مشيابه از  یف مفهيومیتعيار(. 2333، 3؛ کاتانئو و چاپمن3335

شوند. یارائه م و توسعه یشناسروان یهانهیزم در یتوانمندساز

و  یکنتيرل فيردشيامل  یتوانمندسياز ختی،شناروان مفهومدر 

امکان کنترل بر منيابع و  ،ن دو عاملیموجب ااست که به یآزاد

 شيودیجيادمیش قيدرت انتشياب ایق افزایبرتسلط بر مسائل از

بيور بيه (.1 ، ص.3331پاپورت، ؛ را333، ص. 3333رمان، )زیم

 یمعنيابيه ی، توانمندسيازیالمللينیبي ةات توسعیمشابه، در ادب

 اسيت یدادن بيه زنيدگانتشياب و عميل شيکل یگسترش آزاد

نيد یافرصيورت را بيه یتوانمندسياز 33ریيک  (.2335، 33)نارایان

 ،محيروم هسيتند که یآن کسان یبکه درکند تعریف میر ییتغ

 (.2335)ک یير،  دست آورندهو انتشاب را ب یگجاد زندیا ییتوانا

است که در  یندیفرا یتوانمندسازدهد ینشان مموجود ات یادب

ر یثاز اجزا  ميوثر هسيتند و تيأ گریک دیمتعدد بر هر یآن اجزا

 (.3335؛ زیمرمان، 3333 ،)ک یر رندیپيیم

 قیتحق يهاافتهي. 4
 یسن نیانگیم دهدیق نشان میتحق یفیتوص یهاافتهی   

تعيداد افيراد خيانوار ن یانگیم سال و 13/36افراد موردمطالعه 

-مجرد بوده %3/6زنان متأهل و  %3/33 نفر است. 3/1برابر با 

شياغل در  %1/6، یزنان شاغل در بشش کشياورز %3/31 اند.

نیيز  %3/51شاغل در بشش خدمات و  %3/23، یبشش صنعت

 %3/23سيواد، یب %3/23ت سواد ینظر وضعاز اند.هدار بودخانه

سواد  %5/33 ،ییراهنما سواد دورة %3/21 ،ییابتدا سواد دورة

نیييز   %5/1  لر ویييدفييو   لر ویييد %3/33رسييتان، یدب دورة

 یهياافتيهیانيد. تهداشيتحصیالت مقطع کارشناسيی و بياالتر 

های کشاورزی، صينعتی و خيدماتی توانمندیمربوط به سطپ 

           ن یانگیييم دهييدیمطالعييه نشييان مييمورد یزنييان روسييتاها

ب برابير بيا یيترتبيهکشاورزی، صنعتی و خيدماتی  یهابشش

 یهييایژگييیو ییپييس از شناسييا .اسييت 63/3 و 62/3، 12/3

 شيدهحمطير هيایل سيوالیيتحلان بيه یگوک پاسخیدموگراف

 خواهیر پرداخت.
زنييان در  یشييغلیهازان توانمنييدییييان میييم ل رابطييةیييتحل

ل سين، یيق ها ازآن    یفرد یهایژگیمطالعه و ومحدودة مورد

از بيا اسيتفاده  ،زان درآميدیيخانوار و م یالت، تعداد اعضایتحص

ج یسينجش قيرار گرفيت. نتيارسيون موردیپ یآزمون هم سيتگ

-یژگیوان یدهدمیرسون نشان میپ یحاصل از آزمون هم ستگ

 ان بيایيگوزان درآميد پاسيخیيخيانوار و م یداد اعضاسن، تعیها

امييا میييان  دارد؛معنييادار وجييود  ن رابطييةزنييا یهيياتوانمنييدی

ن یي. امعنادار وجود ندارد های زنان رابطةحصیالت و توانمندیت

خيانوار در سيطپ  یسن و تعداد اعضا یرهایمتغ یبرا یمعنادار

        %35نيان یر درآميد در سيطپ ابمیيمتغ یو بيرا %33نان یابم

 :(2جدول) دست آمدبه

 يهايژگيزنان و و يهاديزان توانمنیان میم رابطة -2 جدول

 هاآن يفرد

 3332،های پزوهشافته:یمأخي

 سن آماره

تعداد 

اعضاي 

 خانوار

 تحصیالت
میزان 

 درآمد

  هم ستگی

 پیرسون
**231/3 **231/3 333/3- **361/3 

 333/3 136/3 333/3 333/3 معناداری

-تعداد نمونه

 ها
333 333 333 333 

 333/3معنادار در سطپ  یهم ستگ **

 ل رابطيةیيتحل یبرارسون ی یهم ستگآزمون  جین نتایبنابرا

نشيان ها آن یفرد یهایژگیو زنان و  یشغل یهان توانمندییب

 ،زان درآميدیخانوار و م یش سن، تعداد اعضایبا افزاکه دهد یم

دا یيش پیافزا یبشش کوناندر ییروستازنان  یهاسطپ توانمندی

 کند.یم

در بشيش  ییان روسيتازني یشيغل یص توانمندیتشش برای

(. 2دمن استفاده شد)جدول یاز آزمون فر ،هاو تفاوت آن یکونان

در سيه  یدر بشيش کونيان ییزنيان روسيتادهد یج نشان مینتا

 ی، صينعت و خيدمات دارایکشياورز یشيغل یهاتیدسته فعال

 یبيرا یشيغل یزان توانمنيدیين میشيتریو ب هسيتند یتوانمند

 .است و خدمات تصنع ،و س س یکشاورز بشش یهاشغل
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هاي توانمندي ايرتبه میانگین تفاوت معناداري -3جدول 

 مطالعهمورد يکشاورزي، صنعتي و خدماتي زنان روستاها

 فريدمن آزمون براساس

3332،های پژوهشیافته مأخي:

 تعداد هامؤلفه
میانگین 

 عددي

اي میانگین رتبه

 فريدمن

 13/2 12/3 333 کشاورزی

 33/2 62/3 333 صنعتی

 31/2 63/3 333 خدمات

 61/2 65/3 333 توانمندی کل

 356/26 دوکای

 3 درجة آزادی

 333/3 سطپ معناداری
 

زان یيم بین دهد،یفریدمن نشان م ج آزمونینتا که گونههمان   

 یهييای کشيياورزی، صيينعتی و خييدماتی زنييان روسييتاهاتوانمنييدی

-ددارد. دراینوجو معناداری تفاوت 33/3ی آلفا درسطپطالعه موردم

 یکشاورز بشش یهاشغل به ای مربوطرت هن میانگی بیشترین،انیم

 میيانگین لیتحل جةینت. است یمربوط به بشش صنعت آن کمترین و

 یزنيان در روسيتاها یشيغل هيایزان توانمندییممربوط به  ایرت ه

ن یيا یشغل هایتوانمندیسطپ  بودنپایین دهندةنشان مطالعهمورد

 یشيغل توسيط و در هير سيه دسيتةم حيد از کمتير یمیزان زنان به

اگرچييه زنييان از  ،گييریدع ييارت. بييه(2جييدول اسييت ) یبررسييمورد

ن یيبرخيوردار هسيتند، اميا مقيدار ا یمتفياوت یشيغل یهایتوانمند

 ن است.ییپا هایتوانمند

 نيةیا زمیين امر کيه آیبردن به ایپ یبراق یتحق در ادامة   

در منطقية  ییروستا ید خانوارهاکه من ع کسب درآم اییشغل

زنيان ميرت ط  یزان توانمندیدهد با میل میمطالعه را تشکمورد

 یهيازنيان و گيروههيای ان توانمنيدییم رابطة لیبه تحل است،

س یآزمييون کروسييکال والييبييا اسييتفاده از  همسرانشييان یشييغل

 (:1)جدول  پرداخته شد

 يشغل يهاهاي زنان و گروهان توانمنديیمرابطة -4جدول 

 سیهمسرانشان با استفاده از آزمون کروسکال وال

3332 ،های پژوهشهیافت مأخي:

شغل 

 همسران
 تعداد

ن یانگیم

 يارتبه

مقدار 

 دويخ

 درجة

 يآزاد
 يمعنادار

 33/333 363 یکشاورز

 

333/33 

 

3 

 

 

333/3 

 63/315 3 یصنعت

 21/311 353 یخدمات

  333 یکل

-ینشيان مي (3)س در جدول یال والج آزمون کروسکینتا   

اند، شاغل بوده یها در بشش کشاورزکه همسران آن یزنان دهد

. در گر زنيان هسيتندینس ت به د یباالتر یسطپ توانمند یدارا

توان یت منطقه میآمده و با توجه به وضعدستهب جةیل نتیتحل

 یش سطپ توانمندیافزادر این موارد، به دو مورد اشاره کرد که 

 نکيهیاول ا ها اسيت:شغل همسران آن یرگياریتأث دلیلبهنان ز

 یبرخ یریا ناخواه باعگ فراگیها خواه بودن همسران آنکشاورز

ن یها در اتوسط زنان و جيب آن یکشاورز یشغل یهااز مهارت

بشيش  یهيابودن شغلاینکه کاربردوم است؛ شده  یشغل نةیزم

ر یتقسي ،نیهمچنيو  یشغل یهاگر دستهینس ت به د یکشاورز

و کميک بيه همسرانشيان در  ییروسيتا یدر نواح یکار خانوادگ

شيده و  یت زنيان در بشيش کشياورزیموجب فعال ،انجام کارها

 ز باال برده است.یها را نآن یسطپ توانمند

شياخص کيل ان یيم یل روابط آمياریتحلتحقیق، در ادامة   

بيا  اد درآمدجیدر ا هاآن  یتوانمندمطالعه و مورد زنان یتوانمند

ف، متوسيط و بياال یضع ةدر سه ب ق یال خوشهیتحل استفاده از

بير  یدو م تنيیکيا یاسا  آزميون همگيون، بر. س سانجام شد

ر یان متغیم یمعنادار یآمارتفاوت ، مششص شد یجداول توافق

شياخص ر مسيتقل یو متغ جاد درآمدیزنان در ا یتوانمند وابستة

 .استموجود  یکل توانمند

زنان و  يان شاخص کل توانمندیم يروابط آمار -5 جدول

 دويکا يآزمون همگون با جاد درآمديدر ا آنان يتوانمند

 3332 ،های پژوهشیافته مأخي:

 هالفهمؤ

جاد يزنان در ا يتوانمند

 کل درآمد

 باال متوسط کم

 

شاخص 

کل 

 یتوانمند

 31 33 36 کر
31

3 

 33 333 31 متوسط
36

5 

 31 6 1 1 باال

 333 53 316 331 لک

-یآزمون کا آمارة

 رسونیپ یدو

 ارزش
 درجة

 یآزاد
 یسطپ معنادار

313/63 1 333/3 

 323/3 یب هم ستگیضر
 

 دهيدیدو نشيان ميیکيا یآزمون همگن یهالیج تحلینتا   

در  ی، تفياوت معنياداریزان شياخص کيل توانمنيدیيبراسا  م
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د دارد. مقيدار آميده وجيودستبه جاد درآمدیزنان در ا یتوانمند

 %33( در سيطپ 323/3ل )ین تحلیشده در امحاس ه یهم ستگ

ز مس ت بيرآورد شيده ین رابطه نیجهت اکه ییآنجاار است. ازمعناد

ن یبر یمستق دهندة وجود رابطةنشانشاخص کل توانمندی ، است

-یمي ،نیبنيابرا ش درآمد زنان است؛یزنان و افزا یش توانمندیافزا

زنيان  یتوانمندزان ی، میشاخص کل توانمند شیبا افزاتوان گفت 

زنيان در  ییش توانيایکند و افزایدا میش پیافزانیز جاد درآمدیدر ا

ش سيطپ درآميد خانوارهيا و یخود منجر به افزانوبةجاد درآمد بهیا

 شود. یروستا م یاقتصاد نیز توسعة

 يریگجهیبحث و نت. 5
زنيان و نقيش  یشغل یهایتوانمند ین مقاله به بررسیدر ا   

از توابع شهرسيتان  یروستا در بشش کونان یاقتصاد آن در توسعة

ل د. در پاسخ به سيوایحاصل گرد جیینتاپرداختیر که  کوهدشت

ساکن  ییزنان روستا دمن مششص شد کهیآزمون فر ازبریق اول

کشياورزی، صينعتی و  یهيای شيغلاز توانمندی یدر بشش کونان

 بیشييترین انیييمدرایيين د ونهسييت برخييوردار یخييدماتی متفيياوت

 وباشيد ميی یبشش کشاورز یهاشغل به ای مربوطرت ه میانگین

-ین امير را ميیل ای. دلاست یمربوط به بشش صنعت آن کمترین

ک بيه یينزد در محيدودة یباغيدار ویژهتوان در توسعة زراعت و به

کنار مردان شيده ت دریروستا دانست که س ب جيب زنان به فعال

دهيد یدمن نشيان ميیيفر ایرت يه میيانگین لیلتح جةی. نتاست

برخوردار هستند، اميا  یمتفاوت یشغل یهایزنان از توانمنداگرچه 

 .ن استییها پاین توانمندیمقدار ا

رسيون نشيان داد یپ یهم ستگ پاسخ به سوال دوم ازبریق   

نيان یخانوار )در سيطپ ابم یسن و تعداد اعضا یهایژگیان ویم

            ان بيا یيگو( پاسيخ%35نيان ی)در سطپ ابم زان درآمدی( و م33%

 ،گيریدع يارتوجيود دارد. بيه یمعنادار زنان رابطة یهاتوانمندی

زان درآمد، یخانوار و م یش سن، تعداد اعضایبا افزا توان گفتیم

دا یيش پیافزا یدر بشش کونان ییزنان روستا یهاسطپ توانمندی

رفتن س ب ، با باالنند سنما یششص یهایژگیاز و ی. برخکندیم

-هج بيیشود کيه نتيایزنان م یبراو کسب مهارت  یش آگاهیافزا

ش سين بيا یافيزادهد در منطقة موردمطالعه یآمده نشان متدس

 .رابطة معنادار است یزنان دارا یش توانمندیافزا

هيای زنيان و ن توانمنيدییب ل رابطةیتحلل سوم به سوادر    

س پرداختيه یبا آزمون کروسکال واليهمسرانشان  یشغل یهاگروه

 یها در بشش کشاورزکه همسران آن یج نشان داد زنانیو نتا شد

گر زنان ینس ت به د یباالتر یسطپ توانمند یاند، داراشاغل بوده

 یهياتیيبودن فعالتيوان در کياربرین امر را میل ایکه دل هستند

 دانست. یر کار خانوادگیو تقس یمرت ط با کشاورز

دو یکيا یاسا  آزمون همگونبر یانیل پاپاسخ به سوا یبرا   

 یمعنيادار یتفياوت آميارششص شيد ، میبر جداول توافق یم تن

ر یيو متغ جياد درآميدیزنيان در ا یتوانمنيد ر وابسيتةیيان متغیم

تيوان یمي ،یکلبورهب. موجود است یمستقل شاخص کل توانمند

 آنان یمندتوانزان ی، مزنان یش شاخص کل توانمندیبا افزاگفت 

 .کندیدا میش پیافزا نیز جاد درآمدیدر ا

منيابق دن يال بررسيی بيه (3331) ارانزاده و همکییلهسا   

نسي ت بيه زنيان  یهرچيه آگياه افتنيدیدراستان فار   ییروستا

 بيارةنگرششيان در شتر شيود،یشان بیهاجنسرت خود و هیوضع

اميور  هيا درتر و مشارکت آنمس ت یاقتصاد یهاحضور در عرصه

 یز مششص شد زنانیدر پژوهش حاضر ن .شودیشتر میب یاقتصاد

 زةیيماننيد انگ یتوانمندسياز هيایشياخصاز  یکه در برخيوردار

قيرار  یدر سيطپ بياالترو ...  یمترقيت ی، ششصيیشرفت، آگاهیپ

ت و یييآ در مطالعيية. هسييتند یشييتریب یتوانمنييد یدارا ،دارنييد

ای زنييان هيي، افييزایش مهييارتمشييشص شييد (3333) انیيياعظم

وضعیت روستاها داشيته تواند نقش مهمی در ارتقای روستایی می

 از که یزنانز نشان داد ینحاضر صل از پژوهش حا یهاافتهی .باشد

ت یيقابل ،برخيوردار هسيتند یتوانمندسياز بيرای یشيتریب نةیزم

روسيتا  یاقتصياد ، توسيعةتیينهاش درآمد و دریدر افزا یشتریب

 رگياربودن زنان در توسيعةیمورد تأثرپژوهش حاضر د جینتادارند. 

ج یمتفياوت بيا نتيا یشغل یهایروستا با داشتن توانمند یاقتصاد

( و نیزنتييایج 3333) ، خيياکی، و نعمتييیسيي ک اریفرجيي مطالعيية

بودن زنان در رگياریبر تأث ی( م ن3333ان )یت و اعظمیآپژوهش 

و نیيز  ییروسيتا خيانوادة یو اجتمياع یت اقتصيادیوضيع یارتقا

جياه، و ، رفعتیشکور مطالعةج ینتا .همسو است ییروستا عةجام

هيای فيردی زنيان نقيش ویژگيی دهدینشان م (3336) جعفری

ل یيج حاصل از تحلینتا .آنان داردن ییپا یو توانمنددر فقر  یمهم

ن یيدر اها آن یفرد یهایژگیزنان و و یزان توانمندین میب رابطة

سن، تعيداد  یرهایمتغ ن بازنا یش توانمندیافزانشان داد ق یتحق

 یر و معنياداریمس يت، مسيتق رابطة یخانوار و درآمد دارا یاعضا

ن پييژوهش نشييان داد زنييان بيياوجود یييج حاصييل از اینتييا .اسييت

 ینییپيا یسيطپ توانمنيد مشتليف، یهياتیبودن در فعالتوانمند

و  یشيکورپيژوهش  یهياافتيهیج آن با ینه نتایزمنیادارند که در

(، 3331آقييا )(، آل3333ان )یييت و اعظمیييآ (،3336) همکيياران

 .( همسو است3332نما )و جهان یدریح
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ق یيشيناخت دق جيه گرفيتین نتیتيوان چنيیان ميیدر پا   

ن یيیتع و نیيز یمشتليف شيغل یهيانهیزنان در زم یهایتوانمند

نفس، سواد ها همچون عالقه، اعتمادبهآن یها و استعدادهاتیقابل

 زةیيي، انگیریپيييتیول، مسييویلمييو ع یمحليي تجربييةو تشصييص، 

توانيد منجير بيه یسو مکی، ازتوانمندسازی درزمینة شرفت و ...یپ

-تیيها در انجيام فعالآن یش توانمندیزنان و افزا یکاریکاهش ب

و  یت اقتصيادیبيه به يود وضيع ،گریدیسومشتلف شود و از یها

در ابعياد  ییروسيتا ، توسيعةتیينهاآنان و در یخانوارها یاجتماع

 منجر شود.اگون گون
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Abstract 

Purpose: For the time being, the status of women in any society is an indicator of a society progress; 

indeed more attention will be paid to this fact day in day, and international organizations and 

institutes which involved in development activities have put their emphasis on this subject. One of 

the main important approaches to improve the women status is to empower their situation in 

important aspects of life and particularly in economic. Therefore, the aim of this research was to 

investigate the women empowerment and their role in development of rural area economy. 

Methodology: This paper is a practical, and the study was descriptive- analytical is survey. In which 

two ways documentary and is survey (Questionnaires and interviews) is used to collect the data 

needed. The study population, are residing rural women's in the Kounani District in Kouhdasht 

County (10895) among them 330 people, were selected by simple random sampling. 

Findings:  The results of the study indicated that the highest level of women empowerment in 

economic sectors was related to agricultural activities, which had a direct and significant relation 

with age and income variables. It was also found that women, who had higher-level of 

empowerment, will be more capable of earning higher income. 

 Research Limitation: One of the challenges of this study was to visit the area of the study and to 

prepare and fill out the questionnaire among rural women who were facing the traditional attitudes.  

Practical Implication: with conclude accurate recognition of women abilities in various fields of 

occupational and also to determine their potential and capabilities empowerment of, such interest, 

confidence, knowledge and expertise, local experience and knowledge, responsibility, and It is easier 

to achieve women's empowerment. 

Original/value: achieve to women's empowerment on the one hand can lead to a decrease in female 

unemployment and increase their ability to perform various activities, and on the other to improve 

social and economic conditions of their families and ultimately lead to rural development in various 

aspects. 

Keywords: Women, occupational capabilities, empowerment, rural economic development, Kounani 

District. 
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