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 چکیده

تحقيق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و ارائۀة راهکارهۀایی در جهۀت  هدف:

 بهبود وضعيت زنان روستایی شهرستان رستم )فارس( انجام شده است.

ای بۀه حجۀم ز فرمول کوکران، نمونۀهاز خانوارهای روستایی شهرستان رستم بود که با استفاده ا 10327جامعة آماری تحقيق،  روش:

نفر انتخاب گردید. به منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه، آزمون پيش آهنگی انجۀام شۀدکه ضۀریب انمينۀان کرونبۀا  آن  330

 است.ها نيز، از روش تحليل عاملی، رگرسيون گام به گام،کای اسکوئر استفاده شده در تجزیه و تحليل داده به دست آمد. %79بيش از 

-ترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، همکاری آنان در فعاليتدهد که مهمنتایج تحقيق نشان می های تحقیق:یافته

باشۀد. عۀهوه بۀر می 80/55های اقتصادی، عوامل فردی و اجتماعی است که مقدار واریانس تجمعی تبيين شده توسط این عوامل 

های شۀغلی، پۀایين بۀودن ميۀزان تحصۀيه ، ود در مسير توانمندسازی زنان عواملی نظير نبود فرصتترین موانع موجاین، اساسی

باشد که این چهار متغير، در مجموع  قادر به تبيين حدود های قانونی و شبکة ارتبانی میوجود تعصبا  خانوادگی و نبود حمایت

باشند. در نهایۀت، متغيرهۀای مۀرکور، در سۀ    ی اقتصادی زنان( میاز تغييرا  متغير وابسته )عامل عدم توانمندی اجتماع  55%

باشند. بنابراین، برای ارتقاء توانایی زنان روستایی شهرستان رستم داریمی، با موانع توانمندسازی زنان دارای راب ة مثبت و معنا99%

 .باشداین موانع ضروری می ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، حرفهای اجتماعی، اقتصادی و برنامهدر فعاليت

باشۀد. بۀه بيۀان دیگۀر، های روستایی در آینده ، لزوم توجه به عوامل ذکۀر شۀده ضۀروری مۀیریزیدر برنامه راهکارهای عملی:

هۀای آنۀان و  ایجۀاد هایی برای افزایش انگيزة زنان روستایی، به منظور شکوفایی استعدادها و توانۀاییمسئولين باید به دنبال روش

 های الزم برای بکارگيری این استعدادها  باشند.زمينه

کنند، امۀا توانۀایی در کشورهای در حال توسعه، با وجود این که زنان در اجتماعا  روستایی نقش حياتی ایفا می اصالت و ارزش:

که تقریبۀا   ازی زنان روستاییمؤثر بر توانمندس گراری شده است. بر این اساس، شناسایی عواملآنان به ميزان بسيار کمتری ارزش

 تواند در جهت افزایش توانایی این زنان، مؤثر واقع شود.دهند، مینيمی از جمعيت فعال جامعه را تشکيل می

 توانمندسازی، زنان روستایی، عوامل اقتصادی و اجتماعی، موانع توانمندسازی، شهرستان رستم.ها: کلیدواژه
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در تنهۀا نۀه  ،ميت سهم زنان روسۀتایی در نيۀروی انسۀانیاه

های توليدی بيرون از خۀانوار در فعاليت ،هکخانگی، بل هایفعاليت

و هم در بيۀرون منزل که زنان هم در با توجه به این .باشدنيز  می

شایسته اسۀت کۀه  باشند،هایی میمشغول انجام فعاليت منزل،از 

هۀای اقتصۀادی و اجتمۀاعی يۀتسهم آنان به نۀور دقيۀق درفعال

زنان روستایی در نقۀا  از آنجایی که  ،از سوی دیگر ن گردد.يتعي

-هۀایفعاليۀتپردازنۀد، بنۀابراین به فعاليۀت مۀیمختلف ایران به 

 تۀابعی از موقعيۀت اقتصۀادی ،اجتماعی زنان روسۀتایی -اقتصادی

، ، پایگاه اجتماعی زنۀان روسۀتایی، وضۀعيت قۀدرتی زنۀان خانوار،

ان آگاهی فرهنگی مردان از اهميت زنان، و همچنۀين عوامۀل ميز

حضۀۀور و  ،شۀۀر  تحقۀۀق پایۀۀدار ،در واقۀۀع باشۀۀد.جغرافيۀۀایی مۀۀی

-مییند توسعه آمشارکت واقعی و فعال زنان در کنار مردان در فر

تردیۀد حضۀور و مشۀارکت زنۀان در گۀرو بۀیبا این وجۀود، . باشد

همچنۀين . (154 ، ص.1388) خلۀوتی، باشۀد میها توانمندی آن

ضۀرور   ،و برقۀراری عۀدالت جنسۀيتی بۀا تۀداوم فقۀر هدر مواج

در ادبيا  توسعه و جنسيت مد نظۀر قۀرار گرفتۀه زنان توانمندی 

شۀرایط  ،(. در این ميان1، ص. 1386است )شکوری و همکاران ، 

نيافتگی در فضۀای روسۀتایی باعۀد شۀده اسۀت کۀه زنۀان توسعه

 ةروزانۀ هۀایدر فعاليۀتشۀانتروستایی به رغم گسۀتردگی مشارک

پۀریر در همواره به عنۀوان اقشۀاری آسۀيب ،اجتماعی –اقتصادی 

 بيگۀی و همکۀاران،روستایی به حسۀاب آینۀد )علۀی ةتوسع ةبرنام

-کۀه مۀیبر این اعتقادنۀد نظران صاحب. امروزه (89، ص. 1386

کيۀد أریزی،توجۀه و تهای برنامۀهبازنگری دیدگاهاز نریق بایست 

رو، براساس تغييۀر و از این .سبت به این قشر مبرول شودای نویژه

هۀۀای هۀای توسۀعه، رهيافۀتدیۀۀدگاه صۀور  گرفتۀه در  تحۀوال

قۀرار زنان روسۀتایی مۀورد توجۀه ویۀژه سازیدنمشارکتی و توانم

توانمنۀد شۀوند  مختلف هایزنان باید در زمينه ،بنابراین .نداگرفته

در جامعۀه بيشۀتر نمایۀان د نقۀش خۀود را نبتوان  ،تا از این نریق

اساسی حقوق مسائل کنند. توانمندسازی زنان با کيفيت زندگی و 

 (.12، ص. 2010، 1بشر در ارتبا  است )جکسون

به ویۀژه زنۀان  ،یافتگی زنانتوان بر اهميت توسعهزمانی می

 از نریۀق کۀه ریزی کردصحه گرارد و برای آن برنامه ،روستایی

کليۀدی بۀه آنۀان،  ادن نقش ویۀژه وو د کردن زبان وارد اجتماع

ها پرنگ کرد. در این صور  اسۀت احساس مفيد بودن را در آن

واقعی آنان فراتۀر از  و جایگاه که زنان در خواهند یافت که نقش

با در چنين شرای ی، زنان  .هاستآن ةنما شده  دربارباورهای نخ

 فۀردی و اجتمۀاعی ةهای خۀود، در مسۀير توسۀعتواناییبر اتکا 

 ، از نریۀقمۀؤثرتر اۀاهر خواهنۀد شۀد. لۀرا نسبت به گرشۀته،

توان در جهت روشۀن شۀدن می ،ارزیابی پایداری اجتماعی زنان

وضعيت اجتماعی فعلی زنان روستایی و حرکت به سمت جایگاه 

 گام برداشت.  آنانواقعی 

هۀۀای روش ،اجتمۀۀاعی –بۀۀرای سۀۀنجش پایگۀۀاه اقتصۀۀادی 

هۀای شۀاخصتۀوان بهمۀی لۀهد که از آن جمندار وجود یمختلف

شامل ميزان درآمد ماهانۀه، ميۀزان تحصۀيه  و نۀوع  ،مستقيم

های قدیمی برای سۀنجش شاخصجزء که  جامعه شغل افراد در

 .، اشۀاره کۀردآینداجتماعی افراد به شمار می –پایگاه اقتصادی 

غيرمستقيم که در م العۀا   هایاز جمله شاخص عهوه بر این،

-ميزان دارایۀی ، دنمتی افراد به کار می روتوسعه و سنجش سه

، 2009، 2)چومۀا و مۀولينکس باشۀدمیهای تحت مالکيت افراد 

 .(84ص. 

اقتصۀادی  -بررسۀی عوامۀل اجتمۀاعی حاضۀر، هدف پژوهش

مؤثر و یا  توانمندسازی زنان روستایی و شناسایی عواملدخيل در 

یابی ستباشد. برای دمیموانع موجود در مسير این توانمندسازی 

 شوند:م رح میزیر سؤاال   اصلی این تحقيق،به هدف 

دسۀازی اجتمۀاعی و نتۀرین عوامۀل مۀؤثر بۀر توانممهم  -1

 ند؟ااقتصادی  زنان روستایی کدام

اجتمۀاعی  سازیدنتوانم در مسيرترین موانع موجود ممه -3

  اند؟کدامهای روستا و اقتصادی  زنان در فعاليت

 تحقیق ۀ. پیشین1.2
 برای توانمندسۀازی زنۀان ،(2002) 3، شولر و بویندرهاتراالم

گيرند که عبارتند از: عوامل را در نظر می روستایی ابعاد مختلفی

کسب یا افزایش  درآمد، توانایی بازپرداخت وام شامل اقتصادی )

در آزادی زنۀان بۀرای مشۀارکت شۀامل اجتمۀاعی ) ، عواملو ...(

-قۀدر  تصۀيمشامل نوادگی )خاعوامل های اجتماعی(، فعاليت

شۀامل سياسۀی )عوامۀل گيری در مورد امور مختلف خۀانواده(، 

قۀانونی عوامۀل هۀای سياسۀی(، شرکت در انتخابا  و مناسۀبت

شامل ) روانشناختیعوامل و  آگاهی از حقوق شهروندی(شامل )

، عنایۀت و نتۀایج بررسۀی موحۀد ...(. وکارآمدی نفس، خودعز 

اشۀتغال و وضعيت  ،عواملی چون هددمینشان  ،(2004) گرجی

تغييۀر روابۀط بۀر  بسۀزاییثير أتحصيه  زنان و مادران آنۀان تۀ

دهۀد کۀه بۀا این امر نشان مۀی دارد.موجود در جامعه و خانواده 

تغييۀر  ،اشۀتغال زنۀانبهبود وضعيت و تحصيه   افزایش ميزان

 بدیهی خواهد بود. م العا  مۀرتبط بۀهامری  ،روابط در خانواده
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درصۀد  نسبت به این مسائل حاکی از آن اسۀت کۀهش زنان نگر

سۀنتی موجۀود در  ةرویۀ ،کۀرده و شۀاغلباالیی از زنان تحصيل

 د.نشناسرسميت  نمیبه  توزیع قدر  و منابع در خانواده  را 
بررسی اجتماعی و اقتصادی نقش زنان در روستای آهنۀدان 

ر د ،( نشۀۀان داد1373) ، مۀۀالمير و سۀۀاریخانیسۀۀرمدیتوسۀۀط 

-خانوارهای روستایی منتخب، زنان در امور توليد از مردان فعال

درصۀد زنۀان در سۀ   پۀایين  76 ترند )در ميان اقشار مختلف،

درصد از زنۀان مرفۀه،  56درصد از قشر متوسط و  74اقتصادی، 

هنۀد(. دنيروی کار خانوار در مزارع برنج و چای را تشۀکيل مۀی

مۀورد  سيار باالست و زنان درب هادر خانواده انقدر  و نفوذ مرد

 تری دارند.رنگنقش کم توليدی یهاگيریتصميم

نی پژوهشی به شناخت جایگۀاه اقتصۀادی  ،(1379بابایی )

هۀۀای اجتمۀاعی زنۀۀان اسۀۀتان همۀۀدان پرداختۀه اسۀۀت. یافتۀۀه –

درصۀد از زنۀان، پایگۀاه اجتمۀاعی و  63.5 که پژوهش نشان داد

در س   متوسط  و  9/2تنها  و انداقتصادی بسيار پایينی داشته

زنۀۀان  .شۀۀتنددرصۀۀد در سۀۀ   بۀۀاال و خيلۀۀی بۀۀاال قۀۀرار دا 8/2

 ،اسدآباد و کبودر آهنگ،رزن، بهار تویسرکان، شهرستان همدان،

تۀرین اجتمۀاعی تۀا پۀایين –يب باالترین س   اقتصادی تبه تر

 .اندس   را به خود اختصاص داده

توانمندسۀازی » عنۀوانبا در پژوهشی   ،(1376) نياحسينی

دختران روستائی، راهبردی در تحقق آرمۀان برابۀر جنسۀيتی و 

به این نتایج دست  ،«انسانی پایدار ةدستيابی به نمودی از توسع

 ،دختران روسۀتاییآوردن امکانا  آموزشی برای یافت که فراهم 

هۀای رسۀمی به عنوان محور اصۀلی فعاليۀت، در قالۀب آمۀوزش

ای، حرفۀهو فنۀی  هۀای ترویجۀی،شو آمۀوز )متوس ه و بۀاالتر(

دختران روستایی است که بایۀد  ةحق مسلم هم ،... و داریخانه

 .با جدیت دنبال شود

با الهۀام از چۀارچوب  ،(1386) جاه و جعفری، رفعتشکوری

ثر بۀۀر ؤمفهۀۀومی فقۀۀر و توانمندسۀۀازی، بۀۀه بررسۀۀی عوامۀۀل مۀۀ

هۀای هبه عنوان یکی از گرو ،توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

هۀای در معرض خ ر در شهر تهۀران پرداختنۀد. م ۀابق یافتۀه

تحصيه  و مهار  پایين زنۀان و نبۀود س   پژوهش، عهوه بر 

، آنان از توانمندی روانی و اجتمۀاعی  شغلی مناسب هایفرصت

هۀایی کۀه در قالۀب باالیی نيز برخوردار نيستند و با وجود تهش

است، توانمندسۀازی زنۀان  انجام شده از آنان های حمایتینرح

 همچنان در س   پائينی قرار دارد. ،سرپرست خانوار

موانع موجود بۀر سۀر راه توانمندسۀازی  ،(1378) شهریاری 

کند: موانع فرهنگی، اقتصۀادی و زنان را به سه بخش تقسيم می

در  ،هاحمایت خانواده او بر این باور است که از نریق .اجتماعی

 ةرسۀانی بۀه موقۀع دربۀارمۀالی و انۀهع ةدسترس بودن پشتوان

های آموزشی کۀه باعۀد تقویۀت خودبۀاوری زنۀان برپایی کهس

 گردد. زنان های تواناییباعد افزایش  دتوانمید، نشومی

 تحقیق شناسیروش. 2
  قلمرو جغرافیایی تحقیق تحقیق. 2.1

هۀای اسۀتان فۀارس بۀا شهرستان رستم  یکۀی از شهرسۀتان

باشۀۀد. ایۀۀن خۀۀانوار مۀۀی 10327نفۀۀر و  40674جمعيتۀی حۀۀدود 

کيلومتر مربع، بۀه مرکزیۀت  1200شهرستان با وسعتی در حدود 

دهسۀۀتان و  4بخۀۀش مرکۀۀزی و سۀۀورنا،  2شۀۀهر مصۀۀيری، دارای 

روستا و آبادی است. از لحاظ سۀاختار اقتصۀادی، شهرسۀتان 174

-بيشتر به بخش کشاورزی متکی است که دليل آن وجۀود زمۀين

، از 1390باشد. در سۀال تعد برای کشاورزی میهای هموار و مس

هکتار محصوال  آبی و  14633هکتار اراضی زراعی،  22879کل 

تۀرین هکتار اراضی به کشاورزی اختصاص داشۀتند. عمۀده 7980

محصوال  زیر کشت برنج، مانند چمپۀای علۀی شۀهری محلۀی و 

باشند. الزم به ذکۀر اسۀت کۀه برنج پُر محصول آمل یک و دو، می

محصۀۀوال  اسۀۀتراتژیکی ماننۀۀد گنۀۀدم، جۀۀو، قنۀۀد، ذر  و دیگۀۀر 

شۀوند.محصوال  صيفی نيز در این شهرستان به خوبی توليد می
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 نقشۀ موقعیت منطقه مورد مطالعه  -2شکل 

 .1391ر: فرمانداری شهرستان رستم، مأخ

 . روش تحقیق2.2
 .یک پژوهش کاربردی از نۀوع پيمایشۀی اسۀت پژوهش حاضر،

 انهعۀۀا  مۀۀورد نيۀۀاز بۀۀه روش ميۀۀدانی و بۀۀا اسۀۀتفاده از گۀۀردآوری

. به منظۀور انمينۀان باشدتوسط محقق مینراحی شده  ةمپرسشنا

نفۀر از  30از پایداری و اعتبار مفاهيم، نخست با دادن پرسشنامه به 

راهنمۀا شۀد و در م العۀة آماری، اقدام بۀه انجۀام یۀک  ةافراد جامع

 درصد محاسبه گردید. 79به  نزدیک ،آلفای کرونبا  کل ،نتيجه

کليه خانوارهای روستایی شهرسۀتان  شامل تحقيق یآمار ةجامع

 کۀل خانوارهۀای شهرسۀتان رسۀتم ،1390. نبق آمار سال بودرستم 

خانوار در نقۀا   8795  ،از این تعداد که اندخانوار بوده 10327 تعداد

در  آمۀاری ایۀن تحقيۀق ةاند که بۀه عنۀوان جامعۀروستایی قرارداشته

از فرمۀول عمۀومی  ،. برای تعيين حجۀم نمونۀهشدندگيری وارد نمونه

های زمانی و اقتصۀادی که به جهت محدودیت کوکران استفاده گردید

بۀا اسۀتفاده از دسۀتور تصۀحي   ،آمۀاری ةگستردگی جامعۀ ،و به ویژه

بۀا  ،الزم هۀایپرسشنامه کاهش یافت و پس از بررسۀی 335، به شده

 ، تعۀدادنهایۀت در ،قه و ميزان همخوانی روستاهاتوجه به شرایط من 

مورد م العه انتخاب و تعداد نمونۀه  ةروستا به عنوان نمونه در من ق 8

تجزیۀه و تحليۀل به منظۀور  .گردیدو روستاها به روش نظامند تعيين 

تحليل عاملی، همبسۀتگی کۀای اسۀکوئر و همچنۀين روش از ها، داده

 .شداستفاده  رگرسيون گام به گام
 

 گیری شدهنمونه اسامی روستاهای منتخب و تعداد خانوار -1 جدول

 .1390 ،مرکز آمار ایران مأخر:

 

 

 گيری شدهتعداد خانوار نمونه جمعيت خانوار اسامی روستاهای منتخب تعداد خانوار تعداد روستا نام نبقا 

دهستان 

 رستم یک
92 3942 

 باباميدان

 باباگورین

823 

320 

104 

25 

دهستان 

 ستم دور
31 1876 

 دهنو مرکزی

 دهنو مقيمی

320 

248 

41 

31 

دهستان 

 رستم سه
15 2306 

 آبادحسين

 هاعرب

345 

302 

44 

38 

پشتکوه 

 رستم
36 2203 

 پهون

 تيرازجان

233 

187 

29 

23 

 335 2662 8 10327 174 وعمجم
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 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 .1392پژوهش، سالهای مأخر: یافته

 تحقیق ظری. مبانی ن3
زنۀان  ،یندی است که نی آنآیابی فرتوانمندسازی یا قدر 

از  کنند تۀا بتواننۀدتوانایی تشکيل و سازماندهی خود را پيدا می

را افۀزایش دهنۀد، حۀق انتخۀاب خود نفس اعتمادبه این نریق،

که   منابعیبتوانند و  نمایندآزادانه و مستقل را برای خود نلب 

ایشان و از بين بردن این فرودستی کمک به مبارزه با فرودستی 

، 1385 ،)ابو  و واالس خود قرار دهند تحت کنترل را ندنکمی

به عنۀوان  ،استراتژی از نظردسازی نتوانمبه بيان دیگر، (. 2ص. 

. باربی شودگيری تعریف میمدیریتی برای تسهيم قدر  تصميم

ليت را عمل اع ای مسئوتوانمندسازی  (28، ص. 1991، 4و با 

کار دارند. این سه ودانند که از نزدیک با مسائل سربه افرادی می

در مۀورد مختلۀف  هۀایفۀرضانعکاسی از پيش ،تعریف متفاو 

بۀا در نظۀر گۀرفتن  باشند.با این وجود،می دسازینماهيت توانم

 که گفت توان، میتوانمندسازی ارتبا  باهای مختلف در دیدگاه

و  باشدصحي  می و مجزا   جزئیبه صوراین تعاریف هر یک از 

 هۀا،آنهۀر یۀک از ضروری است با در نظر گرفتن ابعاد مختلف 

در یۀۀک تعریۀۀف کلۀۀی،  .از آن ارائۀۀه دادتۀۀری تعریۀۀف جۀۀامع

بخشۀی بۀه افۀراد، جهۀت قدر فرآیند توان را می سازیتوانمند

هۀای های خۀویش کۀه باعۀد افۀزایش سۀرمایهتسلط بر انتخاب

که  هایییکی از راهدر نظر گرفت. د،  شوشخصی و اجتماعی می

ایفا توانمندسازی به  یابیدست بسزایی دراخير نقش  ةدر دو ده

. باشۀدمیزنان   خصوصا ، اع ای اعتبارا  خرد به فقرا و کندمی

های جنسيتی در بۀه حاشۀيه رانۀدن به دليل نقش مهم نابرابری

نقۀش  يزن زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی، و

و نيز برای  ،جوامع ةتوسعةبازدارندعامل ها به عنوان این نابرابری

بخشی بۀه نيمۀی از افۀراد جامعۀه، کۀه کمک به برابری و قدر 

 ،ایۀن مفهۀوم .ه استاند، مفهوم توانمندسازی گسترش یافتزنان

پۀردازان توسۀعه ها و سپس نظریهدر ابتدا مورد توجه فمينيست

-د وضعيت اقتصادی زنان روستایی نظریهقرار گرفت.  برای بهبو

)عۀدالت(، رفۀۀاه و  ، برابۀری زدایۀۀیهۀای متعۀددی از جملۀه فقر

های اخير نظریۀاتی کۀه توانمندسازی م رح شده است. در سال

جنبش سبز، مسائل  ، عبارتند از:مشارکت زنان م رح شد ةدربار

ای تبعيض جنسی، دموکراسی و غيره. رویکردهای اخير به گونۀه

سياسۀی   -های اجتمۀاعیحرکتناشی ازيم و غيرمستقيم مستق

ها و م العا  انجام شۀده در کشۀور ایۀران . بررسیباشدمیزنان 

نشان داده است کۀه زنۀان در جوامۀع روسۀتایی و عشۀایری در 

نقۀش کليۀدی  ،به ویژه در توليۀد اقتصۀادی و اجتمۀاعی ،توليد

 ةتصاد و توسۀعاقدر سهم انکارناپریری  . بنابراین، این زناندارند

  (.30، ص. 1386محمدی، )علیدارند پایدار 
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 های تحقیقیافته. 4
 های توصیفی. یافته4.1

 تحصۀيه ميۀزان  و سال 31.67ميانگين سنی پاسخگویان 

در واقع تعداد خيلی کمی از  1.91، سرپرست خانوار  2.45 آنان

 2-6بيشۀتر بۀين 5.02ها سرپرست خانوار بودنۀد بعۀدخانوار آن

 فرزند داشتند . 

 گویانهای فردی پاسخویژگی  -2 جدول

 .1392های پژوهش، سالمأخر: یافته

 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين متغيی ها

 70 14 08/12 67/31 سن

 5 1 07/1 46/2 تحصيه 

سرپرست 

 خانوار
92/1 28/0 1 2 

بعد 

 خانوار
02/5 76/2 1 13 

 اعتبار تحلیل عاملی. 4.2

در  ،متغير است یای را که دارای تعدادتوان هر مجموعهمی

داد بۀرون نتيجۀة حاصۀل از آن اما ،نمودیک تحليل عاملی وارد 

متغيرهۀای ارزیۀابی  یهۀااز روش برخۀی. فاقد اعتبار خواهد بود

توانایی عۀاملی شۀدن دارای  وارد شده از نظر امکان عاملی شده،

داد باید من قی بۀودن راه  را باید مورد بررسی قرار هستند یا نه،

حل ارائه شده توسط تحليل عاملی را در نظر گرفت که ماتریس 

داری  داریها برای تحليل عاملی باید حاوی انهعا  معنۀیداده

از  ،داری انهعا  موجود در یۀک مۀاتریسمعنیسنجش . باشد

، بدین صۀور  گيردنریق آزمون مربع کای و بارتلت صور  می

حداقل  ،کی دو )مربع کای( و آزمون بارتلت ةآمار یدارمعنیکه 

اما در صورتی کۀه تحليل عاملی است.  KMO5 شر  الزم برای

های موجۀود بۀه باشد، همبستگی 70/0مقدار این آماره بيش از 

مقدار همچنين چنانچه  اند.نور کلی برای تحليل عاملی مناسب

 ی مناسۀبها برای تحليل عۀاملباشد، داده 69/0تا 50/0آن بين 

در نهایۀت،  خواهند بود ولی نياز به دقيت بيشۀتری وجۀود دارد.

بۀۀدان معناسۀۀت کۀۀه تحليۀۀل بۀۀرای آن  50/0مقۀۀادیر کمتۀۀر از 

 ص. ،1376س، ا)دوباشۀۀد نمۀۀیمجموعۀۀه از متغيرهۀۀا مناسۀۀب 

256.) 

در آزمون بارتلت فرض صفر بر این است که متغيرها فقط با 

کی از آن است کۀه خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حا

دار اسۀت و حۀداقل ماتریس همبسۀتگی دارای انهعۀا  معنۀی

شرایط الزم برای تحليل عاملی وجود دارد. این آزمون را آزمون 

 .(3)جدول  نامندکرویت نيز 

آزمون تست بارتلت و مناسب بودن و سطح  -3جدول 

 هاداری شاخصمعنی
 .1392، سال های پژوهشمأخد : یافته

س   

 اریدمعنی

درجه 

 آزادی
مقدار  مقدار بارتلت

KMO 

 های مورد شاخص

 تحليل

 توانمندسازی زنان .79 3581.2168 703 .000

 ها استخراج عامل. 4.3
اسۀت  بناییهای زیربدست آوردن سازه در این مرحله هدف

 . انۀدتغييرا  متغيرهۀای مۀورد مشۀاهده شۀدهسبب ایجاد که 

SPSSهای آنها همبستگیکه ا را هایی از متغيرهترکيب ،نخست

 ،دهۀدباالترین ميزان واریانس کل مشۀاهده شۀده را نشۀان مۀی

، 2د. عامۀل نسۀازرا مۀی 1کند. این مجموعۀه عامۀل انتخاب می

مجموعۀۀه متغيرهۀۀایی اسۀۀت کۀۀه بۀۀاالترین سۀۀهم را در تبيۀۀين 

این شيوه برای عامۀل سۀوم، چهۀارم و  .دنواریانس باقيمانده دار

های اسۀتخرا  کند تا تعداد عامله پيدا میبعدی ادام هایعامل

 .شودشده برابر با تعداد متغيرها 

شود و همبستگی هر متغير با هر عامل، بار عاملی ناميده می

واریانس تبيۀين شۀده توسۀط هۀر  است.+ 1و  -1مقدار آن بين 

ایۀن واریۀانس  .باشۀدمۀی عامل برابر با مجرور بارهای عاملی آن

 شود.مقدار ویژه ناميده می

مقدار ویژه اندازه ای است که تعيين مۀی کنۀد چۀه مقۀدار  

واریانس در کل داده ها به وسيله یک عامل تبيۀين مۀی شۀود . 

بخانر داشته باشيم که تحليل در ابتدا تمۀام عوامۀل  ممکۀن را 

در نظر می گيرد )به تعداد مساوی با متغيير ها( . هر چه مقۀدار 

بيشۀۀتری از واریۀۀانس از ویۀۀژه یۀۀک عامۀۀل بيشۀۀتر باشۀۀد مقۀۀدار 

واریانس توسط آن عامل تبيين می شود .انۀدازه مقۀدار ویۀژه را 

می توان به منظور تعيين این امر بکار برد که آیا به اندازه کۀافی 

،واریانس برای آن عامل تبيين می کند تا عامۀل ، عۀاملی مفيۀد 

بزرگتر مۀی 1باشد . اولين مقدار ویژه همواره بيشترین بوده و از 

اشد .مقدار ویژه برای عامۀل هۀای بعۀدی کۀوچکتر مۀی باشۀد ب

اسۀتخرا  عامۀل هۀۀا مۀؤثر در پۀژوهش بۀۀا اسۀتفاده از مۀۀاتریس 

همبستگی و ماتریس عاملی ، برای تمامی مقادیر ویژه غير صفر 

می شود .نبۀق توضۀيحا  و مراحۀل شۀرح داده شۀده ،نتيجۀه 

شۀاخص پۀژوهش   33استخرا  عامل ها در این پژوهش تقليل 

درصۀد واریۀانس  879/55ه سه عامل نهۀایی اسۀت کۀه حۀدودب

 راتوضي  می دهد.
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 شاخص انتخابی 33نتایج تحلیل عوامل حول محور اصلی  -4جدول 

 .1392، سالهای پژوهشیافته ر:مأخ

 عامل
ارزش 

 ویژه

درصد واریانس تبيين 

 هر عامل ةشد

درصد تجمعی 

 کل واریانس

 774/29 774/29 871/4 عامل یک

 549/46 776/16 181/3 عامل دو

 879/55 329/9 213/1 عامل سه
 

 زنان سازیثر بر توانمندؤتحلیل عاملی م. 4.4

از:  عبارتنۀدایۀن عامۀل،  ةدهنۀدعامل اول: متغيرهۀای تشۀکيل

-عضویت در تعاونی ،های درآمدزای گروهیشرکت در انجام فعاليت

انۀداز، های توليدی، مشارکت در صندوق اعتبارا ، استقهل در پس

(، 87/4این عوامۀل بۀا مقۀدار ویۀژه ) .المنفعهشرکت در کارهای عام

-)همکۀاری در فعاليۀت کننددرصد از واریانس را تبيين می 77/29

 تقسيم کۀار در خۀانواده،این عامل شامل اقتصادی(. عامل دوم:  های

شغل  های خود،توانایی بکارگيری ة، انگيزهاگيریشرکت در تصميم

کۀه  باشۀندمیسن و وضعيت مالی خانواده، تحصيهت ،رئيس خانواده

درصۀد از واریۀانس کۀل را   77/16، 87/3با توجۀه بۀه مقۀدار ویۀژه 

ایۀن عامۀل  ةدهنۀدکنند. عامل سوم: متغيرهۀای تشۀکيلتبيين می

آگاه بۀودن زنۀان از چگۀونگی کسۀب و کۀار در جامعۀه،  عبارتند از:

هۀای ر کۀهسهۀای دولتۀی و شۀرکت دعضویت در یکی از سازمان

درصۀد از  32/9، 21/1ویۀژة این عامل با مقدار  ؛ترویجی و آموزشی

 کند.واریانس کل را تبيين می

مؤثر بر توانمندسازی شدۀ بارگذاری  عوامل -5جدول 

 اجتماعی و اقتصادی

 .1392، سال های پژوهشیافته :مأخر
 بار عاملی متغيرها عوامل

 عوامل اقتصادی
 

های شرکت درفعاليت
 گروهی یآمدزادر

 های توليدیعضویت در تعاونی
 مشارکت در صندوق اعتبارا 

 المنفعهشرکت در کارهای عام
 اندازاستقهل در پس

776. 
745. 
699. 
527. 
502. 

 عوامل فردی

 تقسم کار در خانواده
 هاشرکت در تصميم گيری

 انگيزه
 شغل رئيس خانواده
 وضعيت مالی خانواده
 تحصيه 
 سن

.809 
778. 
679. 
.679 

654. 
616. 
598. 

 عوامل اجتماعی
 

 های آموزشیشرکت در کهس
 عضویت در سازمان دولتی
 کاروآگاهی از چکونگی کسب

841. 
689. 
576. 

 

 
 

vv= توانمندسازی اقتصادی اجتماعی،  v2=عوامل اقتصادی 

v3= عوامل فردی،  v4 =عوامل اجتماعی  

 مدل مفهومی تحلیل عاملی -3شکل 
 .1392، سال پژوهش هایخر:یافتهأم

 

 3تحليۀل عۀاملی در شۀکل  ،براساس نتایج مۀدل مفهۀومی

ثيرگۀراری جداگانۀه بۀر أکه این عوامل در ضمن تدهد مینشان 

توانمندسازی زنان روستایی شهرستان رسۀتم، بۀه صۀور  یۀک 

ایۀن  ازیۀک هر  ،در نتيجه هستند؛یکدیگر در ارتبا   سيستم با

بۀر  ،بۀه صۀور  سيسۀتمی هم مستقل وهم به صور   ،هامؤلفه

 .   هستندثيرگرار أروی توانایی زنان شهرستان رستم ت

 روش رگرسيون گام به گام .5.4

موانع  بر بندی عوامل مؤثربرای تشخيص و اولویت ،در ادامه

از روش رگرسۀيون گۀام بۀه  ،اقتصۀادی -اجتماعی سازیدنتوانم

-بهکمتغيرها ی ترینقوی در این روش، ه است.گام استفاده شد

یابۀد کۀه شوند و این کار تا زمانی ادامه مۀییک وارد معادله می

از هنگامی  ،واقع در .درصد برسد 5داری به خ ای آزمون معنی

گر چند متغير شود که پژوهشرگرسيون گام به گام استفاده می

خواهۀد اثۀرا  آن را بۀر روی متغيۀر وابسۀته مستقل دارد و می

کدام متغير  ،غيرهای مستقل موجوداز مت ،به عبارتی .نشان دهد

بينی کند، سهم تواند متغير وابسته را پيشبه بهترین وجهی می

 بينۀیهر متغير چقدر است و در کۀل بۀا چقۀدر قۀادر بۀه پۀيش

 هستند.

ثير و أتۀبرای حرف اثر متغيرهای غيرمؤثر یۀا کۀم در اینجا 

متغيرهۀۀای مۀۀورد بررسۀۀی بۀۀر موانۀۀع  ةتۀۀر راب ۀۀبررسۀۀی  دقيۀۀق

از نتایج تحليل رگرسيون گۀام بۀه  ،ندسازی زنان روستاییتوانم

آمۀده  6گام  استفاده شده که نتایج گۀام نهۀایی آن در جۀدول 

 است.

درخصوص عوامل مؤثر بر موانۀع توانمندسۀازی اجتمۀاعی و 

رگرسيون تا پنج مرحلۀه پۀيش رفۀت. در  ةمعادل ،اقتصادی زنان
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دوم متغيۀر  های شغلی، در گۀاممتغير  نبود فرصت ،گام اول

س   تحصيه ، در گام سوم تعصۀبا  خۀانوادگی،  نپایين بود

گام پنجم در نهایت در های قانونی و در گام چهارم نبود حمایت

ارتبانی  وارد معادله شدند و پنج متغيۀر مۀرکور در  ةنبود شبک

)عامل عۀدم  درصد از تغييرا  متغير وابسته 55مجموع  حدود 

 .را تبيين کردند زنان( توانمندی اجتماعی اقتصادی
 

 نتایج رگرسیون گام به گام -6جدول 
 .1392، سال های پژوهشمأخر: یافته

ضریب 

 تعيين
 همبستگی

-معنی

 داری

آماره 

 تی
 بی بتا

متغير 

 مستقل

 

 

 

557/0 

 

 

 

5532/0 

عرض از  566/0  61/1 
 مبدأ

000/0 97/4 402/0 298/0 
عدم 
فرصت 
 شغلی

تحصيه   147/0 179/0 90/2 004/0
 پایين

تعصبا   182/0 175/0 85/2 005/0
 خانوادگی

049/0 08/2 134/0 139/0 

نبود 
-حمایت
های 
 قانونی

 ةشبک 110/0 123/0 98/1 038/0
 ارتبانی

 

سهم هر یک از متغيرهۀای مسۀتقل در تبيۀين در ارتبا  با 

، اتوان چنين بيان کرد که با توجه به مقادیر بتمی ،متغير وابسته

های شغلی نسبت به سایر متغيرها بيشۀترین نبود فرصت متغير

موانع توانمندسازی اقتصۀادی و  ةسهم را در تبيين متغير وابست

زیرا به ازاء یک واحۀد تغييۀر در انحۀراف  ،اجتماعی داشته است

تغييۀر در انحۀراف معيۀار  واحۀد 403 ةمعيار این متغير، به انداز

سۀ    نمچنين متغير پایين بودهشود. متغير وابسته ایجاد می

(، نبۀۀۀود 175/0(، تعصۀۀۀبا  خۀۀۀانوادگی )179/0تحصۀۀۀيه  )

ارتبۀۀانی  ةشۀۀبکوجۀۀود و عۀۀدم  (134/0) هۀۀای قۀۀانونیحمایۀۀت

بۀۀه ترتيۀۀب بيشۀۀترین تۀۀأثير را بۀۀر موانۀۀع  ،(123/0) مناسۀۀب

توانمندسازی اجتماعی و اقتصۀادی زنۀان روسۀتایی شهرسۀتان 

 باشد:ون به صور  زیر میرگرسي یخ  ةاند. معادلرستم داشته
Y=0.556+0.298x1+0.148x2+0.182x3+0.139x4  

+ 0.110x5    

 

 
 

 مدل مفهومی رگرسیون گام به گام -4شکل 

 .1392، سال های پژوهشخر: یافتهأم

یيد یا رد أدر ادامه  از آزمون کای اسکوئر تک متغير جهت ت

آورده آن در جۀدول زیۀر  حاصل از نتایجکه فرضيه استفاده شد 

 شده است.

 آزمون فرضیه  -7جدول 
 .1392های پژوهش، سال مأخر: یافته

 داریس   معنی

Asymp.sig 

درجه 

 dfآزادی

X2 ( کای

 (اسکور
Chi-square 

 متغير

000/0 7/2 108/841 

موانع 

توانمندسازی 

اجتماعی و 

 اقتصادی
 

مقۀدار کۀای  داده شده اسۀت، نور که در جدول نشانهمان

و سۀ   معنۀاداری  7/2 آزادی برابر بۀا ةدرج 108/841اسکوئر 

توجه به مقدار کای اسۀکوئرو  با ،باشد. بنابراینمی000/0برابر با 

عوامۀل » ةتوان نتيجه گرفۀت کۀه فرضۀيس   معناداری آن می

دسۀازی اجتمۀاعی و اقتصۀادی روسۀتاهای نمؤثر بر موانۀع توانم

 گردد.یيد میأت«شهرستان رستم

 گیری. بحث و نتیجه5 
 ةهۀزار ةدسازی زنان روستایی یکۀی از اهۀداف توسۀعنتوانم

-هها و استعدادهای زنان به قصد بهرکاگيری تواناییبسوم است. 

مستلزم شناخت دقيق و  ،گيری حداکثر از نيروی انسانی جوامع

کۀه در جوامۀع در  ییباشد. از آن جۀامی آنانهای علمی فعاليت

کۀه از برنۀد به سر می نيمی از جمعيت در روستاها ،حال انتقال

، یکۀی از دهنۀدتشکيل میزنان این تعداد بخشی قابل توجهيرا 

-م العۀه فعاليۀت ،های دستيابی به این منابع نيروی انسۀانیراه
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های گونۀاگون اجتماعی زنان روستایی در عرصه –های اقتصادی

 باشد. می

اقتصۀادی  -بررسۀی عوامۀل اجتمۀاعی حاضر، هدف پژوهش

دسازی زنان روستایی و شناسۀایی عوامۀل زمينۀه مؤثر بر توانمن

 باشد.بنابراین،برچين در روند این توانمندسازی میزمينهساز  یا 

، هۀای آمۀاریپژوهش ميۀدانی و روش هایگيری از یافتهبا بهره

این عوامل قابل شناسایی هستندکه در نتيجۀة آن، امکۀان ارائۀة 

 باشند.رائه میقابل امقوله  مرتبط با اینراهکارهای مناسب 

جتماعی زنۀان نشۀان -ثر بر توانمندسازی اقتصادیؤل معوام

هۀای داد که اولویت اول با عواملی مانند شرکت در انجام فعاليت

)اسۀوین و  هۀای توليۀدعضۀویت در تعۀاونی درآمدزای گروهی و

مشۀۀارکت در صۀۀندوق ( 6200، 7؛ و تزوریۀۀر9200 ،6والنتۀۀين

شۀۀرکت در کارهۀۀای (، 1391، نهمکۀارا )زرافشۀۀانی و اعتبۀارا 

بعۀدی اولویۀت در انۀدازاستقهل در پس باشد کهمیالمنفعه عام

. در مجموع، سه عامل استخرا  شد که عامۀل اول گيردمیقرار 

هۀای اقتصۀادی بۀا تبيۀين بۀيش از به نام همکۀاری در فعاليۀت

 تۀرین عامۀلدرصد از کل واریانس، بۀه عنۀوان اثۀربخش 77/29

 شۀامل عامۀل دوم . (2009و والنتۀين،  )اسۀوین شۀدشناسایی 

عامل سوم ، و در نهایت، درصد  77/16شود که می عوامل فردی

درصۀۀد از کۀۀل واریۀۀانس را تبيۀۀين کۀۀرد. بۀۀه نۀۀام عوامۀۀل  32/9

این سه عامل در  ((2005، 9؛ کبير2003، 8)دیشموک اجتماعی

ثر بر توانمندسۀازی ؤدرصد از واریانس عوامل م 87/55 ،مجموع

-شناسۀایی و الویۀتبه منظور کنند. زنان را تبيين میاقتصادی 

جتمۀاعی  ا-بر موانۀع توانمندسۀازی اقتصۀادی ثرؤبندی عوامل م

 ،. در گام اولاستفاده شدزنان روستایی از رگرسيون گام به گام  

 نهای شغلی، در گام دوم متغيۀر پۀایين بۀودمتغير  نبود فرصت

، در گۀام  س   تحصۀيه ، در گۀام سۀوم تعصۀبا  خۀانوادگی

نبۀود  ،گام پۀنجم نهایت در در های قانونی وچهارم نبود حمایت

ارتبانی مناسب  وارد معادله شدند و پنج متغيۀر مۀرکور  ةشبک

)عامۀل  درصد از تغييرا  متغير وابسۀته .55در مجموع  حدود 

اولویت  .را تبيين کردند عدم توانمندی اجتماعی اقتصادی زنان(

-نبۀود فرصۀت متغيۀر ،اد که در گام اولعوامل بازدارنده نشان د

های شغلی نسبت به سایر متغيرها بيشترین سۀهم را در تبيۀين 

متغير وابسته موانۀع توانمندسۀازی اقتصۀادی اجتمۀاعی داشۀته 

ی هاتعصبا  خانوادگی، نبود حمایت( 2005، 10)کسيدس است

، 11)بهمبۀر  و کنۀان تحصۀيه سۀ   پۀائين بۀودن و قانونی 

بعۀدی بۀه ترتيۀب هۀای ارتبۀانی در گۀام ةشبک نبود و (2008

اجتمۀاعی و  سۀازیموانۀع توانمندبۀه عنۀوان بيشترین تأثير را  

در بنۀابراین، اند. اقتصادی زنان روستایی شهرستان رستم داشته

های شغلی، پۀائين بۀودن تحصۀيه ، نبود فرصت نهایت  عوامل

 ةشۀبک نبودو  های قانونیتعصبا  خانوادگی، نبود حمایتوجود 

ارتبۀۀانی بۀۀه عنۀۀوان موانۀۀع اصۀۀلی توانمندسۀۀازی اجتمۀۀاعی و 

درصۀد معنۀادار 99اقتصادی زنۀان شهرسۀتان رسۀتم در سۀ   

 .ندبود

نتایج پژوهش نشان داد که بۀا توجۀه بۀه سۀ    ،نورکلیبه

-ریۀزیبرنامه  توانایی زنان شهرستان رستم  . درصد55 متوسط

ویژه به عوامل ذکر  باید با داشتن نگاهی آینده روستایی در های

زنۀان روسۀتایی  ةهایی برای افزایش انگيزراه شده صور  گيرند.

های خۀود متقۀابه ایجۀاد برای شکوفا کردن استعدادها و توانایی

زمينه ای برای به کار گيری این استعداد ها  جهۀت توجۀه هۀر 

چه بيشتر به زنان روستایی به عنوان قشر زحمت کۀش جامعۀه 

 شود.
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